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أغراض اجمللة وأهدافها

• العنايــة بتاريــخ مدينــة دمشــق الــذي ميتــد 
أريــخ لــه. علــى أكثــر مــن عشــرة آالف عــام، والتَّ

• اســتدراك التقصــر يف الدراســات املعاصــرة، 
وتوجيــه األنظــار إىل األحــداث املهمــة.

تارخييّــاً  دمشــق  مدينــة  وجــه  اســتقصاء   •
وعمرانيّــاً  وسياســيّاً  واقتصاديّــاً  واجتماعيّــاً 

ووثائقيّــاً. وفنيّــاً  وعلميّــاً 

العصــور  كلِّ  يف  دمشــق  صــورة  إبــراز   •
اإلســاميّة  والعربيّــة  القدميــة  الّتارخييّــة: 

واملعاصــرة. واحلديثــة 

ــة واســتقصاؤها،  • تفســر األحــداث التارخيي
ــة. ــة منهجيّ وبيــان آثارهــا، علــى أســس علميّ

• توجيــه الباحثــن املعاصريــن إىل املوضوعات 
وتعزيــز  الدراســة،  تســتحقّ  الــي  التارخييــة 
واألصالــة  واملنهجــي  العلمــي  االنضبــاط 
واجلدِّيّــة يف كتابــة البحوث، ومناقشــة الظواهر 

التارخييــة.

يتَّصــف  ثقــايف  علمــي  مصــدر  إجيــاد   •
املهتمــن  أمــام  مُتاحــاً  ويكــون  باملصداقيّــة، 

وتارخيهــا. دمشــق  حبضــارة 

• اإلفــادة مــن خــرات الباحثــن واملختصــن 
الثقافــة  تعميــق  يف  اجلامعــات  وأســاتذة 
التارخييــة، وإظهــار جوانبهــا، وتطويــر املعــارف 

دراســتها. ومناهــج  التارخييــة 

• إتاحــة اجملــال أمــام طــاّب الدِّراســات العليـّـا 
يف املاجســتر والدكتــوراه للمشــاركة بأحباثهــم 

ودراســاهتم يف اجمللــة.

• التعــاون مــع هيئــات علميّــة داخليّــة وخارجيّة 
تتَّصــف باألكادمييّــة واملوثوقيّة واملصداقيّة.
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إدارة التحرير:

• اإلشراف العام:
د. سامي مروان مبيض

حرير: • املدير ورئيس التَّ
أ.د. عمار حممد النهار

• أمني التحرير:
د. حممود احلسن

• إدارة املوقع االلكرتوني:
  مشروع سراج خلدمات الويب

حرير واإلشراف واالستشارة: • هيئة التَّ

د. أمحد إيبش
أ. إياد خالد الطباع

أ.د. مأمون عبد الكريم
أ.د. حممد رضوان الداية

د. نزار أباظة

• اإلخراج الفين:
أ. الرا عبد الكريم توما

ال تعبّر آراء الكتاب بالضرورة عن اجتاهات تتبناها »مؤسسة تاريخ دمشق«

- تُرسل البحوث  واملراسات بإسم رئيس التحرير على  أحد الريدين االلكرتونين:
 publishing@dimashq.cc  
dimashq@damascus-foundation.org

- ميكن متابعة تفاصيل قواعد التوثيق على موقع جملة تاريخ دمشق أو موقع مؤسسة تاريخ دمشق:
www.dimashq.cc 
 www.damascus-foundation.org

www.dimashq.cc :املوقع االلكرتوني • 



العدد األول - 42021

مؤسســة تاريــخ دمشــق هــي مؤسســة وطنيــة غــر حكوميــة وغــر رحبيــة، تُعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، مــن 
خــال إطــاق مشــاريع وبرامــج بغايــة احلفــاظ علــى وثائــق مدينــة دمشــق ومجعهــا وتصنيفهــا، إضافــة إىل 
البحــث عــن حقيقــة تــراث املدينــة وتارخيهــا وأمنــاط العيــش فيهــا وإعــادة تصويــب مــا شــاهبا مــن أخطــاء، 

وحفظهــا مــن الضيــاع واالندثــار.
أشهرت املؤسسة بقرار وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل رقم 1041 تاريخ 18 نيسان 2017.

أهداف املؤسسة
توثيــق تاريــخ مدينــة دمشــق ومــا يتعلــق هبــا عــر العصــور مــن خــال مجــع صــور وقصــص وأوراق ووثائــق تتعلــق 

بتاريــخ املدينــة.
إقامــة املعــارض واملتاحــف والفعاليــات التوثيقيــة الــي تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق، وذلــك مــن خــال خمتلــف 

الوســائل املتاحــة ســوآءا كانــت ماديــة أو الكرتونيــة.
إطاق برامج وجوائز سنوية تشجيعية للمؤرخن الشباب واألكادميين، للبحث يف تاريخ مدينة دمشق.

إقامة الرامج التدريبية يف جمال التوثيق واألرشفة والبحث العلمي والتارخيي.
إقامة الندوات واحملاضرات والفعاليات واألنشطة املختلفة الي تعنى بتاريخ مدينة دمشق عر العصور.

إطــاق بوابــة إلكرتونيــة تعنــى بتاريــخ مدينــة دمشــق بلغــات عديــدة إضافــة للعربيــة، يتــم مــن خاهلــا نشــر أحبــاث 
ومقــاالت تارخييــة عــن مدينــة دمشــق، ونشــر صــور و مــواد مسعيــة وبصريــة وأفــام وثائقيــة تعنــى بتاريــخ مدينة دمشــق.

إبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون مــع مؤسســات ســورية حمليــة أخــرى والتعــاون معهــا ومــع املؤسســات 
األكادمييــة احملليــة املرموقــة، مبــا يعــزز تبــادل اخلــرات مــع هــذه املؤسســات ومبــا يســهم يف اســتمرار تطويــر 

ــل املؤسســة. عم
ــة  ــخ املدين ــة دمشــق تضــم نســخا مــن كل مــا نشــر عــن تاري ــخ مدين ــة تشــكل أرشــيفا لتاري ــة متكامل ــاء مكتب بن
مــن كتــب وجمــات ودوريــات وصحــف ووثائــق قدميــة وعمــات وطوابــع قدميــة، لتوضــع يف خدمــة الباحثــن 

ــع. واجملتم
التواصــل مــع املؤسســات الــي تعمــل يف نفــس اجملــال يف الــدول العربيــة والعــامل، وابــرام االتفاقيــات و مذكــرات 

التعــاون لتبــادل اخلــرات مبــا يســهم يف اســتمرار تطــور عمــل املؤسســة وخراهتــا البحثيــة.
ــة  ــادرات مماثل ــخ ســورية عمومــا أو مب ــق تاري ــادرات اهلادفــة إىل توثي ــة واملب ــة املعني مــؤازرة املؤسســات الرمسي

ملؤسســة تاريــخ دمشــق ختــص مــدن ســورية أخــرى
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The Damascus History Foundation is a non-governmental non-profit Syrian organization dedicated 
to the history of Damascus. The DHF carries out a broad spectrum of programmes aimed at 
collecting, classifying and preserving historical documents pertaining to the city of Damascus. 
In addition, DHF seeks to design and implement inclusive research projects on the history of 
Damascus with the aim of preserving the city’s heritage and its authentic way of life.
The DHF was founded per decision #1041 of the Syrian Minister of Social Affairs and Labor on 17 
April 2017.

Damascus History Foundations aims to…
Document the history of Damascus through the collection of relevant photographs, manuscripts, 
private papers and official documents.
Launch exhibitions, galleries and documentary initiatives on the history of Damascus through 
using any available sources.
Design and launch promotional programmes and awards for young historians and academics 
interested in working on the history of Damascus.
Design and implement training programmes in the fields of documentation, archiving and 
historical research methods.
Organise seminars, lectures and other activities centred on the different aspects of the history of 
Damascus.
Launch an electronic platform dedicated to the history of Damascus in order to facilitate the 
publication of photographs, audio-visual material, academic articles and other relevant material 
on the history of Damascus.
Cooperate with other local Syrian organisations and academic institutions, in order to exchange 
knowledge and experience, to the benefit of all parties.
Build an inclusive library dedicated to the history of Damascus, with the aim of collecting 
all published works on the topic, in addition to magazines, periodicals, news papers, official 
documents and stamps. DHF will make these material available to researchers and students, and 
to the general public.
Cooperate with organisation working on similar topics across the world in order to share 
knowledge and experience.
Support relevant government insinuations and initiatives aimed at documenting the history of 
Syria and Damascus.
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تأسيس جملَّة تاريخ دمشق

نســتهلُّ العــددَ األوَّل مــن )جملَّــة تاريــخ دمشــق( لنتحــدَّث عــن الدَّوافــع واألغــراض الــي كانــت وراء السَّــعي 
ــل يف الوَفــاء ملدينــة دمشــق، والرغبــة يف اإلحاطــة بتارخيهــا الطويــل،  لتأسيســها، والعمــل علــى انطاقهــا، والــي تتمثَّ
ــة مــرآة تظهــر فيهــا جوانــب  ــع إلظهــار اجلوانــب املشــرقة يف حضارهتــا العريقــة، آمِلــن أن تكــون هــذه اجمللَّ والتَّطلُّ

اريــخ، وشــعَّ يف أرجــاء العالَــم.  ــذي انبثــق مــن دمشــق، منــذ فجــر التَّ مــن النُّــور الَّ
ــة يف  ــخ، وليــس أليِّ مدين اري ــادرة يف التَّ ــة؛ فهــي ظاهــرة ن ــة دمشــق يف مســرهتا التَّارخييَّ ــة مدين وتكمــن أمهِّيَّ
ــدن  ــدم امل ــن أق ــخ، وم اري ــة يف التَّ ــدم عاصم ــا أق ه ــة أنَّ ــدة، خاصَّ ــامل أن تشــاهبها أو تنافســها يف صفاهتــا الفري الع
هــا كانــت  ــدت أعمــال التَّنقيــب يف غوطتهــا ويف واديهــا )هنــر بــردى( أنَّ املأهولــة يف العــامل بعــد مدينــة حلــب، إذ أكَّ

ــى أقــلِّ تقديــر. ــكان منــذ عشــرة آالف عــام عل ــة بالسُّ مأهول
اديَّــة  وورد ذكرهــا عنــد غالبيَّــة الــدُّول واحلضــارات القدميــة، وأتــت علــى ذكرهــا الكتابــات اآلراميَّــة واألكَّ

واليونانيَّــة.  والرُّومانيَّــة  والبابليَّــة والفينيقيَّــة  واحليثيَّــة 
ان دمشــق األصليِّــن الكنعانيِّــن  واختلطــت يف دمشــق حضــارات اإلغريــق والفــرس والرُّومــان مــع حضــارات ســكَّ

واآلراميِّن. 
ــي  ويف التاريــخ العربــي اإلســامي أصبحــت دمشــق عاصمــة للدَّولــة األمويَّــة )41 ـ 132هـــ = 661 ـ 749م(، الَّ

هــي األوَّل. امتــدَّت شــرقاً إىل حــدود الصِّــن، وغربــاً إىل احمليــط األطلســي، لتدخــل عصرهــا الذَّ
ولونيُّــون  ومــرَّ عليهــا العصــر العباســي )132 ـ 656هـــ = 749 ـ 1258م(، وحكمهــا خالــه عــدَّة دول: الطُّ

والســاجقة.  والفاطميُّــون  واحلمدانيُّــون  واإلخشــيديُّون 
هي الثَّاني يف العصر الزنكي )521 ـ 631هـ = 1127 ـ 1233م(.  وعاشت دمشق عصرها الذَّ

ويف عام )572هـ = 1176م(، انتقل صاح الدِّين األيُّوبي من مصر إىل دمشق فضمَّها إىل دولته.
هي الثَّالث. ثم صارت حتت حكم املماليك )648 ـ 923هـ = 1250 ـ 1517م(، وزهت خاله بعصرها الذَّ

ــلطانيَّة مركــز  ــون، وأصبحــت مبوجــب التَّقســيمات السُّ ويف عــام )922هـــ =  1516م(، ســيطر عليهــا العثمانيُّ
واليــة تشــمل جنوبــيَّ ســوريَّة الكــرى.

ويف عام )1247هـ =  1831م( دخل إبراهيم باشا دمشق سِلماً باسم والده وايل مصر حممد علي باشا.
اهنا،  ثم شــهدت دمشــق منذ منتصف القرن التَّاســع عشــر توسُّــعاً جغرافيّاً متزايداً يف مســاحتها ويف عدد ســكَّ

انــي مــن القــرن ذاتــه إىل )143057( حبســب اإلحصــاء الــذي أورده نعمان أفندي قســاطلي. ليصــل يف النِّصــف الثَّ
ــل  ــة، مث ــكنيَّة اجلميل ــة السَّ ــل القــرن العشــرين األبني وظهــرت يف دمشــق يف أواخــر القــرن التَّاســع عشــر وأوائ
قصــر ناظــم باشــا يف حــي املهاجريــن )قصــر خورشــيد الحقــاً(، وقصــر زيــوار باشــا العظــم يف الصَّاحليَّــة، وقصــر 
ــفر الفرنســي وال يــزال، ودار  عثمــان باشــا )قصــر نــوري باشــا( يف جــادَّة العفيــف الــذي أصبــح مقــرّاً لســكن السَّ

حســن آغــا البــارودي يف القنــوات.
وملَّــا انتهــى احلكــم العثمانــي يف بــاد الشَّــام عــام )1918م = 1337هـــ( جــاء بعــده احلكــم العربــي بزعامــة األمــر 
فيصــل بــن احلســن الــذي نُصِّــب الحقــاً وملــدَّة قصــرة ملــكاً حتــى عــام )1920م = 1339هـــ( قبــل أن حتتــلَّ فرنســا 

ســوريَّة بعــد موقعــة ميســلون.
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ويف طــلِّ االحتــال الفرنســي جــرت تطــوُّرات كثــرة حتتــاج إىل أحبــاث مطوَّلــة، وكذلــك األمــر بعــد االســتقال 
وإىل يومنــا هــذا.

هــا، ففيهــا جوانــب كثــرة مل  ومــع عِظــم مدينــة دمشــق وتارخيهــا املديــد، هنالــك تقصــر علمــي وتوثيقــيٌّ يف حقِّ
تُــدرَس، ودراســات مل تُســتكمل، ودراســات حباجــة إىل إعــادة نظــر، ودراســات متناثــرة حتتــاج إىل إكمــال...

ومــع مــا يتَّصــف بــه تاريــخ دمشــق مــن العراقــة واخلصوبــة فــا تــزال الدِّراســات عنــه متفرِّقــة هنــا وهنــاك، 
ــي  ــا السِّياســي والدِّي ــا، وعــن تارخيه ــا وفضائله ــا وأعامه ــب مشــتَّتة عــن تارخيه ــد واحــد، فالكت ــا عق ال جيمعه

والعلمــي واالجتماعــي واالقتصــادي واإلداري والعمرانــي والوثائقــي.
هــا مــن البحــث، وهــذا احلكــم يصــدق علــى مجيــع اجلوانــب  وهنالــك جوانــب كثــرة عــن هــذه املدينــة مل تأخــذ حقَّ

التَّارخييَّــة واالجتماعيَّــة واالقتصاديَّــة والسِّياســيَّة والعمرانيــة والعلميَّة والفنيَّة.
أريــخ ملدينــة  ــي حتدَّثــت عــن املــدن وتارخيهــا وخططهــا وتفاصيلهــا قليلــة، مبــا يف ذلــك التَّ ثــم إنَّ الدِّراســات الَّ

ــي ُكتــب عنهــا مئــات املؤلَّفــات وربَّمــا اآلالف. اريــخ األخــرى الَّ دمشــق، قياســاً علــى فنــون التَّ
واجمللــة الــي بــن أيدينــا تســعى إىل التَّركيــز علــى تاريــخ دمشــق، بغــرض ســدِّ الثَّغــرات والتَّعويــض عــن التَّقصــر 

يف حــقِّ هــذه املدينــة العظيمــة، الــي ميتــدُّ تارخيهــا أكثــر مــن عشــرة آالف عــام.
فهــذه اجمللَّــة ستســدُّ ثغــرات واضحــة يف دراســات تاريــخ دمشــق، وتُســلِّط الضــوء علــى أهــم مزاياهــا التَّارخييَّــة 

واحلضاريَّة.
مــة؛ لضمــان اجلدِّيَّــة واألصالة واالبتكار والتنوُّع يف املوضوعات واألســاليب  ــروري أن تكــون جملَّــة مُحكَّ ومــن الضَّ

واملناهج، الي تظهر يف الدراســات املنشــورة.
وستكون األوىل من نوعها يف العنوان ويف املضمون، واألوىل بتفرُّدها التَّخصُّصي عن تاريخ مدينة دمشق.

وســتتميَّز بالشُّــموليَّة؛ إذ ستشــتمل علــى كلِّ مــا يتعلــق بدمشــق تارخييّــاً واجتماعيّــاً واقتصاديّــاً وسياســيّاً 
وعمرانيّــاً وعلميّــاً وفنيّــاً ووثائقيّــاً.

هــا  وســتعمل هــذه اجمللَّــة علــى امتــداد زمــي يزيــد علــى عشــرة آالف عــام مــن عُمــر هــذه املدينــة، وهــذا يعــي أنَّ
ســتتخصَّص بــكلِّ العصــور التَّارخييَّــة لدمشــق: القدميــة والعربيَّــة اإلســاميَّة واحلديثــة واملعاصــرة.

ــة مــن خــال كادرهــا العلمــي املتخصِّــص واملكــوَّن مــن كبــار علمــاء  ــة منهجيَّ ــة صفــًة علميَّ وســتأخذ هــذه اجمللَّ
دمشــق ومؤرِّخيهــا وباحثيهــا.

وســتتعهَّد هــذه اجمللَّــة أن تكــون مضبوطــة بالعلميَّــة واملنهجيَّــة واألصالــة واجلدِّيَّــة مــن خــال اســتقبال األحبــاث 
الرَّصينــة والدَّقيقــة واملنهجيَّــة واجلديــدة، املتعلِّقــة بدمشــق فقط.

ــة _ لــكلِّ املهتمِّــن واملتخصِّصــن  ــس العلمــي _ املُتَّصــف باملصداقيَّ ــة علــى أن تكــون املتنفَّ وســتعمل هــذه اجمللَّ
والغيوريــن علــى تاريــخ هــذه املدينــة.

فكلُّنــا أمــل أن يشــاركنا الباحثــون واملتخصِّصــون واملهتمُّــون هــذا املشــروع العلمــي االســرتاتيجي التَّوثيقــي، وأن 
ــاً خيــدم  ل عمــاً مجاعيّ يعملــوا معنــا علــى إجناحــه، فهــو ملــك للجميــع، ومثــاره متاحــة للجميــع، فالغايــة أن نُشــكِّ

هــذه املدينــة بــكلِّ تفاصيــل حياهتــا.
واهلل املوفق 
املدير ورئيس التحرير
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)1( أستاذ التاريخ القديم واللغات القديمة في جامعة دمشق سابقاً، ومراكز األبحاث في ألمانيا حالياً.
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ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن تاريــخ مدينــة دمشــق يف عصــر مملكــة آرام دمشــق بــن منتصــف القــرن 
اريــخ(. وقــد بلغــت دمشــق يف هــذا  ل واالســم واملعنــى والتَّ العاشــر ومنتصــف القــرن الثامــن ق.م. )التَّشــكُّ
العصــر درجــة مــن القــوة مكنتهــا مــن تزعــم العــامل الســوري - الفلســطيي يف مواجهــة التوســع اآلشــوري 
غربــي الفــرات، كمــا متتَّعــت دمشــق خــال هــذا العصــر بقــوة اقتصاديــة كبــرة نتيجــة ســيطرهتا علــى 
ــن وســواحل البحــر املتوســط واألناضــول  ــاد الرافدي ــن ب ــة ب ــة الواصل ــن الطــرق التجاري ــمّ م جــزء مه

وجنوبــي بــاد الشــام.

Research Summary
This paper discusses the history of Damascus during the Kingdom of 

Aram (from the late 12th century BC to 732 BC). It looks into the apex of the 
city’s military might, facing Assyrian expansionism west of the Euphrates 
River. It also attained economic power, after controlling trade routes linking 
Mesopotamia and the coasts of the Mediterranean, Anatolia, and southern 
countries of Bilad al-Sham.

متهيد:
يهــدف هــذا البحــث إىل تســليط الضــوء علــى تاريــخ مدينــة دمشــق يف عصــر مملكــة آرام دمشــق بــن 
منتصــف القــرن العاشــر ومنتصــف القــرن الثامــن ق.م. وقــد بلغــت دمشــق يف هــذا العصــر درجــة مــن 
القــوة مكنتهــا مــن تزعــم العــامل الســوري - الفلســطيي يف مواجهــة التوســع اآلشــوري غربــي الفــرات. كمــا 
متتَّعــت دمشــق خــال هــذا العصــر بقــوة اقتصاديــة كبــرة نتيجــة ســيطرهتا علــى جــزء مهــمّ مــن الطــرق 
التجاريــة الواصلــة بــن بــاد الرافديــن وســواحل البحــر املتوســط واألناضــول وجنوبــي بــاد الشــام، 
ونســتدل علــى ذلــك مــن كميــة املعــادن الكبــرة الــي دفعتهــا دمشــق أواخــر أيامهــا كجزيــة لآلشــورين، مــع 
علمنــا أن هــذه املعــادن أو أغلبهــا غــر متوفــر يف مناطــق ســيطرهتا املباشــرة، وإمنــا حصلــت عليهــا ممــا 
كانــت تفرضــه مــن ضرائــب علــى القوافــل التجاريــة الــي كانــت تعــر أراضيهــا، فرتاكــم مــن ذلــك ثــروات 

فتهــا يف تدعيــم نفوذهــا علــى القــوى اجملــاورة هلــا، ويف حشــد القــوى للتصــدي لآلشــورين. كبــرة وظَّ
ــدُّ مصــدراً أساســيّاً  لقــد اعتمدنــا يف هــذا البحــث بالدرجــة األوىل علــى املصــادر اآلشــورية الــي تُعَ
ــة  ــض النصــوص اآلرامي ــى بع ــة عل ــا بالدرجــة الثاني ــا اعتمدن ــن يف ســورية، كم ــخ اآلرامي لدراســة تاري
ــة التوراتيــة يف  ــى الرواي ــا أيضــاً عل ــى بعــض جوانــب تاريــخ آرام دمشــق، واعتمدن الــي تُلقــي الضــوء عل
ــر املصدريــن الســابقن، ويف جمــال العاقــة بــن آرام دمشــق وإســرائيل ويهــوذا، الــي تُعَــدُّ  حــال عــدم توفُّ

الروايــة التوراتيــة مصدرَهــا الوحيــد.
ــف قليــاً للتعريــف باآلراميــن مــن  ولكــن قبــل الدخــول يف تفاصيــل دمشــق اآلراميــة ال بــدَّ أن أتوقَّ
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جوانــب خمتلفــة )معنــى االســم، بدايــة ظهورهــم يف الوثائــق القدميــة، أماكــن انتشــارهم، وأهــم اإلمــارات 
الــي أسَّســوها(. 

أواًل _ اآلراميون يف املصادر املسمارية واملصرية: 
نعتمــد يف دراســتنا للتاريــخ اآلرامــي مبراحلــه املختلفــة بشــكل رئيــس علــى املصــادر املســمارية مــن 
بــاد الرافديــن. وترفــد النقــوش اآلراميــة العائــدة لأللــف األول ق.م معارفنــا عنهــم وإن كان بشــكل 

جزئــي.
وهنــاك مــن الباحثــن وخاصــة األجانــب مَــن يــرى يف نصــوص العهــد القديــم مصــدراً أساســيّاً 
لدراســة تاريــخ اآلراميــن وخاصــة يف جنوبــي ســورية، وحنــن نــرى أن مــادة العهــد القديــم يُمكــن أن تكــون 
ــر املصــادر األخــرى، ألن النــصَّ التوراتــيَّ ملــيء بالتناقضــات مــن ناحيــة، وهــو  مصــدراً يف حــال عــدم توفُّ
يعكــس حالــة العــداوة الــي كانــت ســائدة بــن اآلراميــن، وخاصــة آراميــي دمشــق، واليهــود يف فلســطن. 
ــرة مــن ذكــر اآلراميــن، كمــا ورد يف الوثائــق املســمارية وبعــض الكتابات  وســنعرض فيمــا يلــي املراحــل املُبكِّ

املصريــة. 
يُمكننا متييز ثاث مراحل فيما يتعلق بذكر اآلرامين يف املصادر املسمارية: 

ــل املرحلــة األوىل بذكــر اآلراميــن يف الوثائــق العائــدة لأللــف الثالــث ق.م، حيــث ورد اســم  تتمثَّ
»أرامــو« يف قائمــة تتضمــن أمســاء بعــض املواقــع اجلغرافيــة مــن إبــا يف مشــايل ســورية، وهنــاك ذكــر 
آخــر هلــذا االســم يف قائمــة جغرافيــة أيضــاً مــن موقــع أبــو الصابيــخ، ويف قائمــة معجميــة مــن مدينــة 
أوروك )الــوركاء احلاليــة(، وكا هذيــن املوقعــن يف جنوبــي العــراق احلــايل. ومــع األســف، ال تُعطينــا هــذه 

الوئائــق الثــاث اإلمكانيــة لتحديــد موقــع »أرامــو« الــذي يــرد فيهــا ذِكــرُه )2(. 
)2( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف، ص 11.

أقدم أجبدية آرامية
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انيــة، مــع الكتابــات العائــدة للملــك األكادي نــارام – ســن  ــح أكثــر يف املرحلــة الثَّ تبــدأ الصــورة بالتوضُّ
)2260 – 2224 ق.م(، فلقــد عُثــر يف خفاجــة يف جنوبــي العــراق علــى نــصّ مــن عهــد هــذا امللــك يذكــر 
فيــه انتصــاره علــى »بابــا حاكــم ســيموروم و دوبــول حاكــم آرامــو«، ويُشــر الباحثــون إىل أن موقع ســيموروم 
رمبــا يف منطقــة الســليمانية احلاليــة مشــايل العــراق، وأمــا »أرامــو« فهــي تقــع جنــوب هنــر ديــايل، رمبــا يف 

منطقــة أشــنونا )تــل أمســر احلــايل( )3(. 
يُقــدِّم لنــا هــذا النــص أوََّل حتديــد ملوقــع جغــرايف حيمــل امســاً علــى صلــة باآلراميــن، وهــو منطقــة 
ــد مــن أن ســكان هــذا املوقــع هــم مــن اآلرامين،  وادي الديــاىل شــرقي هنــر دجلــة، وإن كنــا ال نســتطيع التأكُّ
وإن كانــوا كذلــك، أي هــم مــن اآلراميــن، فهــل هــم ســكان أصليــون يف املنطقــة أم أهنــم قدمــوا إىل هنــا 

مــن مناطــق أخــرى رمبــا تكــون مــن منطقــة اجلزيــرة أو الباديــة الســورية؟ 
وال خيتلــف األمــر كثــراً مــع وثائــق األلــف الثانيــة ق.م، إذ يُذَكــر اســمُ »أرام، آرامــو« كاســم ملدينــة أو 
أقليــم، وأحيانــاً كاســٍم علــٍم يف وثائــق جتاريــة مــن دريهــم )بــوزور – داجــان القدميــة يف جنوبــي العــراق(، 

ومــن مــاري )تــل احلريــري يف ســورية()4(. 
ومــن الوثائــق املهمــة الــي يــرد فيهــا اســم اآلراميــن، بعــد منتصــف األلــف الثانــي ق.م، الوثائــق 
املصريــة وهــي املرحلــة الثالثــة، فهنــاك وثيقتــان يــرد فيهمــا اســم »أرام« يف الوثائــق املصريــة، واحــدة تعــود 
ــر فيهــا »شــخص مــن آرام« أي مــن إقليــم آرام،  لعهــد امللــك أمنحوتــب الثالــث )1391 – 1353 ق.م(، ُذكِ
ويــرى الباحثــون أن املقصــود هــو إقليــم يقــع يف وســط ســورية. وأمــا الوثيقــة األخــرى فهــي مــا يُعــرف 
ــن  ــاح )1213 – 1203 ق.م(، وتتضمَّ ــك مرنبت ــد املل ــود إىل عه ــي تع ــة، ال ــة أنستاســيا الثالث باســم بردي
تقريــراً مــن ضابــط علــى احلــدود الشــرقية لدلتــا النيــل حنــو العــام 1210 ق.م، يتحــدث فيــه عــن قــدوم 

زميــل لــه مــن بلــدة أو مدينــة »يف منطقــة آرام«)5(.
ومــن الوثائــق املهمــة )املرحلــة الثالثــة( مــن ســورية يف هــذه املــدة أيضــاً مــا ورد يف وثائــق مــن أوجاريت 
)رأس الشــمرا علــى الســاحل الســوري(، حيــث تكــرَّر فيهــا ذِكــر االســم »أ ر م« يف أكثــر مــن موقــع. ولكــن 
هنــاك وجهتـَـي نظــر يف هــذا املوضــوع، تقــول إحدامهــا إن مــا يــرد يف وثائــق أوجاريــت ســواء األجبديــة أو 

املســمارية املقطعيــة مــا هــي إال أمســاء أعــام، ال حتمــل أي داللــة عرقيــة أو قبليــة)6(.
أمــا وجهــة النظــر الثانيــة فتقــول إن االســم »آرام« يف نصــوص أوجاريــت إمنــا يشــر إىل منطقــة أو 
إقليــم يف حميــط أوجاريــت، ومبــا أننــا نعلــم أن اآلراميــن مل يُقيمــوا أيَّ كيــان سياســيّ هلــم علــى طــول 
الســاحل الســوري، فــا بــدَّ أن يكــون اإلقليــم اآلرامــي الــذي تُشــر إليــه وثائــق أوجاريــت يقــع إىل الشــرق 

منهــا، أي يف ســورية الداخليــة، رمبــا يف مــكان مــا مــن حمافظــة محــاه احلاليــة)7(. 
ــذي  ــم ال ــرد ذكــره يف نقــوش أوجاريــت هــذه رمبــا كان نفســه اإلقلي ــذي ي ــم ال ــرى أن اإلقلي وحنــن ن
تُشــر إليــه النصــوص املصريــة، ويقــع يف وســط ســورية، أي يف حــدود حمافظــة محــاه كمــا أشــرنا أعــاه. 

.The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion. Edward Lipinski,  p 27   )3(

)4( اآلراميون تاريخاً ولغة وفنا: علي أبو عساف ص 11، 12.

.A Political History Of The Arameans: K. Lawson Younger Jr. p35 )5(

.A Political History of Arameans: K. Lawson Younger Jr. p 36 )6(

)7( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف ص 18. 
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ثانياً - األخالمو واآلراميني:  
يكثــر يف وثائــق األلــف الثانــي ق.م، ســواء الرافديــة أو املصريــة، ذكــر أمســاء جمموعــات قبليــة تُوصــف 
بأهنــا بدويّــة؛ فمثــاً تَذكــرُ النصــوص الرافديــة قبائــل الســوتو واخلابــرو، يف حــن تَذكــر النصــوص 
املصريــة قبائــل الشــاصو البدويــة، ومــن خــال ســياق هــذه النصــوص املختلفــة ناحــظ أن مــكان تواجــد 
هــذه القبائــل كان بشــكل أساســي يف املنطقــة الســورية، ولذلــك فــإن الكثــر مــن الباحثــن يــرى أن هــذه 

تســميات عامــة يُقصــد هبــا جتمعــات قبليــة خمتلفــة، رمبــا كان اآلراميــون واحــداً منهــا)8(.
إال أن االســم القبلــي األكثــر التصاقــاً باآلراميــن هــو اســم قبائــل األخامــو، الذيــن يبــدأ ذكرهــم يف 
وثائــق خمتلفــة مــن بــاد الرافديــن ومصــر بــدءاً مــن القــرن الثامــن عشــر ق.م )وثائــق مــاري(، ويــزداد 
هــذا الذكــر كلَّمــا تقــدَّم بنــا الزمــن مــن أماكــن خمتلفــة، فتــارة جندهــم يف اجلنــوب الرافــدي )وثائــق نيبــور 
ــى  ــق إميــار عل ــة الســورية ومصــر )وثائ ــارة يف منطقــة الفــرات األوســط والبادي ــوم(، وت وســيبار - أمنان

الفــرات، ووثائــق تــل العمارنــة املصــري(.
ولكــن األمــر الــذي يهمنــا يف موضوعنــا هــذا أن ذِكرهــم ترافــق مــع ذِكــر اآلراميــن )األخامــو 
ــك اآلشــوري تيغــات باصــر األول )1115 – 1076 ق.م(، الــذي حيــدد  ــدءاً مــن عهــد املل اآلراميــن( ب
موقعهــم يف منطقــة الباديــة الســورية، وجيعــل مركزهــم الرئيســي عنــد ســفوح جبــل بشــري إىل الشــمال 

الشــرقي مــن تدمــر. 
ولقــد حرَّكــت هــذه التســمية املزدوجــة نقاشــاً بــن الباحثــن حــول العاقــة بــن هاتــن اجملموعتــن 

القبليتــن، فذهبــوا يف ذلــك مذاهــب شــتى. 
وحنــن نــرى أن األخامــو كانــوا جــزءً مــن جتمُّــع قبلــي كبــر هــو جممــوع القبائــل اآلراميــة، ولكــن فــرع 
األخامــو هــو الــذي كان أكثــر نشــاطاً يف البدايــة، وهــو الــذي احتــكَّ مــع الــدول اجملــاورة للباديــة الســورية 
فبــدأ ذكرهــم أوالً، ولكــن ومــع توســع نشــاط اجملموعــة ككل بــدأ يذكــر االســم اجلامــع )اآلراميــن( ليحــل 

حمــل االســم الفرعــي )األخامــو( )9(.
ــع قبلــي كبــر، يعــود إىل عهــد هــذا العاهــل اآلشــوري، الــذي  إذن أول ذكــر واضــح لآلراميــن، كتجمُّ
اضطــرَّ إىل خــوض صــراع طويــل معهــم ومهامجتهــم يف مواطنهــم األصليــة يف الباديــة الســورية، إلبعــاد 

خطرهــم ومنعهــم مــن مهامجــة حــدود بــاده. 
وقــد تــرك لنــا تيغــات باصــر األول عــدداً كبــراً مــن النصــوص الــي تتحــدَّث عــن حروبــه هــذه، 
وكمثــال علــى ذلــك نذكــر النــص اآلتــي: مثانيــاً وعشــرين مــرةً عــرتُ هنــر الفــرات، باجتــاه بــاد احلثِّيّــن، 
ــاة يف  ــان، تدمــر يف أمــورو، عن ــال( لبن ــف األخامــو اآلراميــن، مرتــن يف كل عــام. مــن ســفوح )جب خل
ســوحي، حتــى رابيقــو يف كاردونيــاش )بابــل(، أجنــزتُ أنــا القضــاء عليهــم، غنائمهــم وثرواهتــم، أنــا نقلــتُ 

إىل مدينــي آشــور« )10(.
ــه يُحــدِّد  ــه مــن عهــد تيغــات باصــر األول يف أن ــة هــذا النــص والنصــوص املشــاهبة ل ــع أمهي وتنب

)8( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف ص 14، 15. 

)9(  األخالمو في وثائق الشرق القديم: جباغ قابلو، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق العدد المزدوج 123، 124 العام 2013، الصفحات 112 – 131.

.)Assyrian Rulers of the early First Millennium BC, 1 (1114 – 859): A. Kirk Grayson P. 37 – 38. )RIMA2 )10(
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لنــا مناطــق انتشــار األخامــو اآلراميــن قــرب هنايــة األلــف الثانــي ق.م، ومطلــع األلــف األول ق.م، وهــي 
ــى الفــرات شــرقاً إىل رابيقــو )منطقــة الفلوجــة يف العــراق(  ــاً حت ــان غرب ــال لبن املنطقــة الواقعــة يف جب
ــل يف عمــق بــاد الرافديــن جنوبــاً، أو تُهاجــم حــدودَ  جنوبــاً. ومــن هــذه املنطقــة كانــت هــذه القبائــل تتوغَّ
ل هتديــداً كبــراً للطــرق التجاريــة الواصلــة بــن باد الرافدين وشــواطئ  الدولــة اآلشــورية، كمــا كانــت تُشــكِّ

البحــر املتوســط، أو بــن بــاد الرافديــن وآســيا الصغــرى. 
بعــد عهــد تيغــات باصــر األول يغيــب تقريبــاً ذكــر اآلراميــن مــن النصــوص اآلشــورية، ملــا يقــرب 
ــف  مــن قــرن مــن الزمــن، والبــد أن الضعــف الــذي أصــاب الدولــة اآلشــورية يف هــذه املــدة الزمنيــة، وتوقُّ
حروهبــا اخلارجيــة، وتقوُقعَهــا ضمــن حدودهــا التارخييــة، كان الســبب الرئيــس وراء غيــاب ذكــر اآلرامين 

عــن هــذه النصــوص. 
مــع عــودة ذكــر اآلراميــن يف الوثائــق اآلشــورية يف عهــد امللك حدد – نراري الثانــي )911 –891ق.م( 
نــرى أن اآلراميــن قــد انتقلــوا مــن مرحلــة العيــش كبــدو متنقلــن يغــرون علــى حــدود الدولــة اآلشــورية 
ويُهــدِّدون الطــرق التجاريــة، إىل مرحلــة تأســيس الــدول، الــي اتَّخــذت مــا يُمكــن أن نُســمِّيَه شــكل دويــات 

املــدن، أي أن الدولــة تتألــف مــن مركــز رئيســي هــو العاصمــة مــع مــا حييــط هبــا مــن أريــاف. 
ويبقــى املســار الــذي أدَّى إىل تشــكيل اآلراميــن لدوهلــم غــر واضــح بالنســبة للباحثــن، ولكــن ميكــن 
ــن اآلراميــن مــن  القــول بــأن التغيُّــر يف الوضــع الــدويل يف منطقــة الشــرق القديــم كان لــه دور مهــمٌّ يف متكُّ
االنتقــال مــن البــداوة إىل التمــدن وتأســيس الــدول، فــزوال القــوة الكــرى الــي كانــت تســيطر علــى أجــزاء 

مــن ســورية أو ضعفهــا فتــح اجملــال أمــام هــذا التحــوُّل يف حيــاة اآلراميِّــن. 
ــر بــزوال اإلمراطوريــة احلّثيــة مــن املســرح السياســي للشــرق القديــم، نتيجــة  ــص هــذا التغيُّ ويتلخَّ
هجــوم شــعوب البحــر، وقيــام جمموعــة مــن اإلمــارات الصغــرة علــى أنقاضهــا، ســواء يف وســط وجنوبــي 
آســيا الصغــرى أو يف الشــمال الســوري، ومــن املعلــوم أن اإلمراطوريــة احلّثيــة كانــت تُخضــع مشــاَل ســورية 

ووســَطها لســيطرهتا بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة. 
ــاع عــن  ــد انشــغلت بالدف ــة مــن ســورية فق ــى األجــزاء اجلنوبي ــيطر عل ــت تُس ــي كان ــا مصــر ال وأم
حدودهــا يف وجــه شــعوب البحــر أنفســهم الــي أســقطت اإلمراطوريــة احلثيــة، فشــعوب البحــر هامجــت 
مصــر أواخــر األلــف الثانــي ق.م، وحتديــداً يف عهــد كلٍّ مــن مرنبتــاح )1213 – 1203 ق.م(، ورمســيس 
الثالــث )1186 – 1155 ق.م(. أمــا اآلشــوريون الذيــن هامجــوا األخامــو اآلراميــن يف عقــر دارهــم، يف 
ــم يعــد  عــف بعــد عهــد تيغــات باصــر األول، فل ــم الضَّ ــة الســورية وجوارهــا، فقــد أصــاب دولتَه البادي

مبقدورهــم القيــام بالــدور الــذي كانــوا يقومــون بــه فيمــا مضــى يف ســورية)11(.
وتســمح لنــا النصــوص اآلشــورية العائــدة مللــوك اإلمراطوريــة اآلشــورية احلديثــة )911 – 610 
ع الدويــات اآلراميــة يف ســورية ويف جنوبــي  ق.م(، وخاصــة األوائــل منهــم، بالتعــرف علــى خارطــة تــوزُّ
بــاد الرافديــن. ففــي ســورية كانــت أهــم الدويــات اآلراميــة هــي بيــت حبيانــي )تــل حلــف يف حمافظــة 

)11( عوامل سياسية واقتصادية في تطور سورية في العصر اآلرامي القديم (حتى أواخر القرن الثامن ق.م): محمد حرب فرزات، مجلة دراسات تاريخية، 

العددان 19 – 20 العام 1985، ص 170 وما بعدها. 
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احلســكة(، وبيــت زمانــي )يف منطقــة ديــار بكــر احلاليــة(، ونَصيبــن وبيــت عديــي )تــل أمحــر علــى 
الفــرات(، وبيــت آجوشــي )تــل رفعــت يف حمافظــة حلــب(، ومشــأل )علــى ســفوح األمانــوس عنــد منابــع 
هنــر قــره صــو يف تركيــا احلاليــة(، ومحــاه ودمشــق، إىل جانــب بعــض اإلمــارات الصغــرة يف حــوران 

ــت رحــوب وجيشــور وآرام معكــه وغرهــا.  ــه وبي ــل صوب ــاع واجلــوالن مث والبق
ومــا يلفــت االنتبــاه أن هــذه الــدول سُــمِّيت يف املصــادر اآلشــورية بطريقتــن: إمــا »بيــت كــذا«، فعندمــا 

عديــي  بيــت  نقــول 
فـ»عديــي«  مثــاً، 
رمبــا كان هــو زعيــم 
اآلراميــة  القبيلــة 
هــذه  أسَّســت  الــي 
أو  اآلراميــة،  الدولــة 
رمبــا كان هــو اجلــد 
القبيلــة  هلــذه  األول 
ويُقــاس  اآلراميــة، 
باقــي  علــى  ذلــك 
الــدول الــي سُــمِّيت 
األســلوب.  هبــذا 
الــي  الطريقــة  وأمــا 

سُــمِّيت هبــا الــدول اآلراميــة يف املصــادر اآلشــورية فكانــت ذِكــرَ اســم الدولــة نســبة ألراضيهــا، مثــل: محــاه 
لشــيخها)12(. أو  أسَّســتها  الــي  اآلراميــة  للقبيلــة  تُنســب  مل  فهــذه  ودمشــق، 

ويف احلقيقــة ال يوجــد تفســر وضــاح هلــذه الظاهــرة، ولكــن رمبــا كان تفســر ذلــك يكمــن يف حــال 
كــون الدولــة اآلراميــة اجلديــدة قــد قامــت يف مــكان مركــز حضــاري كبــر ســابق، فإهنــا نُســبت إىل هــذا 
ــاً أو نســبياً فتُنسَــب إىل القبيلــة الــي أسَّســتها  املركــز كدمشــق ومحــاه، وأمــا إذا كان مركزهــا حديثــاً كليّ

أو لزعيــم هــذه القبيلــة )بيــت عديــي، بيــت خبيانــي... اخل()13(. 
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أنــه مل تكــن هنــاك حــدود واضحــة بــن جمموعــة الــدول اآلراميــة هــذه، 
أو بينهــا وبــن غرهــا مــن الــدول الــي كانــت قائمــة يف املنطقــة الســورية بشــكل عــام، وهــذا فســح اجملــال 

لقيــام منازعــات وحــروب بــن هــذه الــدول)14(. 
واألمــر اآلخــر الــذي ال بــدَّ مــن اإلشــارة إليــه هــو أن الــدول اآلراميــة، رغــم انتمائهــا العرقــي الواحــد 
ــن مــن التوحُّــد يف ظــل دولــة واحــدة، تســتطيع مــن خاهلــا مواجهــة  ولغتهــا الواحــدة، فإهنــا مل تتمكَّ
ــاً بالنســبة هلــا، وكان أكثــر  التحدّيــات واملخاطــر، وخاصــة اخلطــر اآلشــوري الــذي شــكل خطــراً وجودي

.History: Helene Sader. In: The Aramaeans in Ancient Syria. P. 23 – 24  - )12(

)13( - العالقات بين الدولة اآلشورية ودول المدن اآلرامية في شمال سورية حتى منتصف القرن التاسع ق. م: جباغ قابلو )رسالة دكتوراة غير منشورة باللغة 

الروسية( تبيليسي، ص 65، 66.
 .History: Helen Sader. In: Thhe Aramaeans in Ancient Syria. P 26 - )14(

اللغة اآلرامية
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ــن حتقيقــه هــو تشــكيل بعــض التحالفــات فيمــا بينهــا عندمــا يشــتدُّ خطــرٌ مــا ملواجهتــه،  ــت مِ نَ مــا متكَّ
وســرعان مــا ينفــكُّ عقــد هــذا التحالــف مــع هنايــة هــذا اخلطــر، وهــذا مــا ســهل علــى اآلشــورين القضــاء 

ــى عنهــا احللفــاء)15(.  علــى هــذه الــدول الواحــدة تلــو األخــرى بعــد أن كان يتخلَّ
والافــت لانتبــاه أن دمشــق اآلراميــة كانــت هــي مَــن وقــف علــى رأس أغلــب التحالفــات، الــي مجعــت 
الــدول اآلراميــة وغرهــا مــن الــدول الســورية، للوقــوف يف وجــه اآلشــورين، أو للوقــوف يف وجــه أي دولــة 

ســورية حتــاول خــرق »احلالــة الراهنــة« للوضــع الســوري.

ثالثاً _ مملكة دمشق اآلرامية )آرام دمشق(، الطبيعة واالسم واملعنى:
تُعَــدُّ دمشــقُ أهــمَّ الــدول الــي أسَّســها اآلراميــون ســواء يف ســورية أو يف بــاد الرافديــن، وكانــت هلــا 
الزعامــة علــى باقــي الــدول الســورية – اآلراميــة خــال قــرن مــن الزمــان. وقبــل الدخــول يف تفاصيــل 
ــن الوضــعَ الطبيعــي الــذي أتــاح لدمشــق شــغل هــذه املكانــة العاليــة.  دمشــق اآلراميــة نتوقــف قليــاً لنُبيِّ

1_ طبيعة دمشق ودورها يف صناعة مكانتها:
لقــد توافــرَ لدمشــقَ وحميطِهــا كلُّ الشــروط املناســبة لاســتيطان البشــري يف العــامل القديــم، 
ــر األراضــي الزراعيــة املناســبة واألمطــار  ــأة لقيــام زراعــة واســعة النطــاق مــن حيــث توفُّ فالظــروف مهيّ
الكافيــة، إضافــة لوجــود جمــرى مائــي دائــم يســمح بــري مســاحات واســعة مــن األراضــي داخــل املدينــة 
ويف حميطهــا. كمــا أن األمطــار الــي هتطــل يف منطقــة دمشــق تكفــي لقيــام نشــاط رعــوي واســع يُغّطــي 

احلاجــة مــن األصــواف الازمــة لقيــام صناعــة نســيج متطــورة)16(.
وأمــا العامــل الثانــي الــذي ســاعد يف ازدهــار دمشــق وغناهــا فهــو موقعهــا اجلغــرايف علــى الطــرق 
التجاريــة الواصلــة بــن األناضــول واجلنــوب الســوري مــن ناحيــة وبــن بــاد الرافديــن وســواحل البحــر 
املتوســط ومصــر مــن ناحيــة أخــرى. وهنــاك دالئــل كثــرة علــى الغنــى الــذي حصلــت عليــه دمشــق مــن 

موقعهــا التجــاري ســنعرض هلــا يف حينــه.

2_ اسم دمشق يف الوثائق القدمية: 
وننتقــل اآلن للحديــث عــن ورود اســم دمشــق يف الوثائــق القدميــة، وحماولــة تفســر معنــى هــذا 

االســم. 
عُرفــت منطقــة دمشــق )وال نقصــد املدينــة هنــا( يف مصــادر الدولــة اآلشــورية القدميــة، ويف رســائل 
العمارنــة مــن مصــر )القــرن الرابــع عشــر ق.م( باســم بــاد » آبــوم، آب، آبــو«، وهــذه كلمــة أّكاديــة تَعــي 
ــي  ــو يف املناطــق ال ــروف أن القصــب ينم ــن املع ــاد القصــب، وم ــمَّى ب ــاد تُس القصــب، أي أن هــذه الب
ــر فيهــا كميــات كبــرة مــن امليــاه، وهــذا يــدل علــى أن منطقــة دمشــق كانــت غنيــة مبواردهــا املائيــة. تتوفَّ
 وإذا مــا عُدنــا إىل النصــوص الــي يَــِرد فيهــا هــذا االســم، للداللــة علــى منطقــة دمشــق، جنــد مثــاً 

)15( - العالقات بين الدولة اآلشورية ودول المدن اآلرامية في شمال سورية حتى منتصف القرن التاسع ق. م: جباغ قابلو، ص 126. 

)16( األقاليم الجغرافية السورية: عادل عبد السالم، ص 355 وما بعدها 
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يف أرشــيف مــاري )النصــف األول مــن القــرن الثامــن عشــر ق.م( رســالًة أرســلها أحــد قــادة ملــك آشــور 
مششــي أدد األول )1810 – 1780 ق.م(، الــذي كان يقــود محلــة عســكرية يف مناطــق بــاد أبــوم، يُشــر 
ــدُّم  ــه يعجــز عــن التق ــة مــن دمشــق(، ولكن ــة حــدارا )رمبــا عــدرا القريب ــه وصــل إىل منطق ــا إىل أن فيه
أكثــر بســبب كثافــة القصــب. وأمــا يف الوثائــق املصريــة فــرد ذكــر بــاد أبــوم يف الرســالة 53 مــن رســائل 
العمارنــة، وهــي الرســالة الــي وجههــا أكيــزي ملــك قطنــا )تــل املشــرفة احلاليــة بالقــرب مــن محــص( إىل 

ملــك مصــر أمنحتــب الرابــع )1352 – 1336 ق.م()17(.
أمــا أوَُّل ذِكــر الســم دمشــق فيأتينــا مــن النصــوص املصريــة، إذ ُذكــر االســم بصيغــة )ت م س ق( علــى 
جــدران معبــد الكرنــك ضمــن القائمــة الــي تضمَّنــت أمســاء املــدن الــي غزاهــا امللــك املصــري حتومتــس 

الثالــث )1468 – 1436 ق.م(، يف عــام حكمــه الثالــث والثاثــن)18(. 
والتهجئة نفسها لاسم تَِرد يف نصٍّ يَعود لعهد امللك أمنحوتب الثالث )1391 – 1353 ق.م()19(.

ويَــِرد االســمُ يف أربــع رســائل مــن رســائل العمارنــة بصيغــة مشــاهبة تقريبــاً للصيغــة احلاليــة لاســم: 
ففــي الرســالة رقــم 53 يــرد االســم بصيغــة تــي – مــا – اش - قــي، ويف الرســالة 107 يــرد االســم بصيغــة 
دي – مــاش - قــا، ويف الرســالة رقــم 197 تــرد الصيغــة دو – مــا – اش - قــا، ويف الرســالة 297 وهــي 
مرســلة مــن كامــد اللــوز إىل مصــر، وتُعَــدُّ مــن رســائل العمارنــة، ُكتــب اســم دمشــق فيــه بصيغــة تــا – مــا 
– اش - قــا، وجتــب اإلشــارة هنــا إىل أن هنايــة االســم هــي هنايــة إعرابيــة وال عاقــة هلــا بأصــل االســم)20(. 

إذن وثائــق العمارنــة تُشــر إىل البــاد باســم »أب، آبــو«، وإىل عاصمــة هــذه البــاد باســم دمشــق. 
وإذا مــا انتقلنــا إىل العهــد القديــم فنــرى أنــه يذكــر املدينــة بأكثــر مــن موقــع بصيــغ قريبــة مــن االســم 
احلــايل للمدينــة، وإن كان بتشــكيل خمتلــف لبدايــة االســم، فمــرّة يكتــب دَمَشــق وأحيانــاً دُمشــق، ولكــن مــا 

يلفــت االنتبــاه يف العهــد القديــم ذِكــرُه الســم املدينــة بصيغــة دارمســق)21(. 
وأمــا النصــوص اآلشــورية فتُشــر إىل املدينــة بامسهــا كمــا هــو، أي: دمشــق، ويف أحيــان أخــرى تُشــر 

إليهــا باســم: شــا إم ريشــو. 
وأخراً يَِرد االسمُ دمشقُ يف نقش السفرة اآلرامي بنفس صيغته احلالية. 

ممــا ســبق نــرى أن اســم دمشــق يــرد يف نصــوص خمتلفــة مــن ســورية ومصــر وبــاد الرافديــن، منــذ 
منتصــف األلــف الثانــي ق.م، بصيغــة ال تــكاد ختتلــف عــن االســم احلــايل للمدينــة، وينحصــر اخلــاف 

أنــه يف بعــض األحيــان يُســتبدَل حــرف الــدال يف بدايــة االســم حبــرف التــاء. 
ــر عــن  ــة _ تســمية آرام للتعب ــوش _ اآلشــورية أو اآلرامي ــه ورد يف بعــض النق ــر أخــراً إىل أن ونُش
ــة آرام دمشــق  ــراً عــن أمهي ــك تعب ــداً، ورمبــا كان ذل ــة حتدي ــة، وليــس عــن املدين مملكــة دمشــق اآلرامي
وتفوقهــا، مــن حيــث القــوة العســكرية واالقتصاديــة، علــى باقــي اإلمــارات اآلراميــة الــي كانــت قائمــة يف 
املنطقــة الســورية، وأصبــح مــن املتعــارف عليــه يف األوســاط العلميــة أنــه عندمــا يــرد يف النقــوش القدميــة 

)17( مراسالت العمارنة الدولية، وثائق مسمارية من القرن 14 ق.م: فاروق اسماعيل. الرسالة 53.

)18( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف، مجلة دراسات تاريخية العدددان 41 – 42 العام 1992 ص 66.

.Ancient Damascus: Wayne Pitard. p 7 :- )19(

)20( أخبار دمشق وبالد أُب في مراسالت العمارنة: فاروق اسماعيل، الحوليات األثرية العربية السورية. المجلدان 45 – 46، العام 2002 - 2003 ص 66. 

)21( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف ص 66. 
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اســم آرام دون أن يكــون مُلحَقــاً بــه اســمٌ آخــر فيكــون املقصــود هــو آرام دمشــق. وكمثــال علــى ذلــك نــورد 
مــا ورد يف نقــش زكــور ملــك محــاه ولعــش: »فوحــد ضــدي برهــدد بــن حزائيــل ملــك آرام ســتة عشــر ملــكاً 

)هــم( برهــدد وجيشــه ...«)22(.

3_ معنى اسم دمشق: 
وحنــاول اآلن أن نُلقــي نظــرة حــول معنــى االســم دمشــق، ففــي احلقيقــة ال يوجــد اتِّفــاق بــن الباحثــن 
حــول أصــل االســم ومعنــاه. ففيمــا مضــى كان هنــاك شِــبه اتِّفــاق بــن الباحثــن علــى أن االســم ذو أصــل 

ســاميّ، وميكــن أن جنــد لــه معنــى مــن خــال البيئــة العامــة للمدينــة وحميطهــا. 
فمــن الباحثــن مــن يــرى أن الــدال يف بدايــة االســم هــي اختصــار لكلمــة »دار«، وأمــا »مســق« فهــو 
ــى  ــذي حيمــل املعن ــم، وال ــي القدي ــن لغــات املشــرق العرب اســم مفعــول مــن الفعــل ســقى املشــرتك مــا ب

ــقِيّة.  ــدار املَس ــى االســم: ال ــح معن ــايل يصب ــة، وبالت نفســه للفعــل بالعربي
وهنــاك معنــى آخــر لاســم يقــرتب مــن املعنــى األول، ولكنــه ينطلــق مــن أن الــدال يف بدايــة االســم إمنــا 
ــى هنــا إمكانيــة التبــادل بــن الشــن والســن(  تشــر إىل االســم: ذو أو ذات، باإلضافــة إىل مشــق )ويُراعَ

والــي هــي مــن الفعــل »ســقى«، ومــن ثــم يصبــح املعنــى: »ذات الســقاية أو ذات الســقي«. 
وهنــا ميكــن أن جنــد تفســراً آخــر لاســم إذا كانــت امليــم يف االســم مُشــدَّدة كمــا تــرد يف العهــد القديم 
)أخبــار األيــام الثانــي(، فيُصبــح معنــى كلمــة مســق / مشــق: الرتبــة الكلســية أو الغضاريــة باملقارنــة مــع 
اللغــة العربيــة، فاملشــق يف اللغــة العربيــة تعــي الرتبــة الغضاريــة، وبالتــايل يصبــح معنــى اســم دمشــق »ذات 

الرتبــة الكلســية أو الغضاريــة«)23(. 
وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن هــذه التفســرات تنطلــق مــن ماحظــة البيئــة الطبيعيــة للمدينــة، مــن حيــث 

وفــرة مياههــا وطبيعــة تربتهــا.
وأمــا عــن تفســر االســم كمــا ورد يف بعــض أســفار العهــد القديــم »دار مســق«، فقــد اقتـُـرح أن االســم 
مركــب مــن اســم املــكان »دار« واالســم »مــش« الــذي هــو _ كمــا يقــول أصحــاب هــذا الــرأي _ اختصــار 
الســم إلــه الشــمس » مشــش »، وقــد أحُلــق حــرف القــاف يف هنايــة االســم بــدالً مــن املقطــع »كــي« الــذي 

يُشــر يف اللغــة األّكاديــة عــادةً إىل أن االســم املعــي هــو اســم مــكان جغــرايف)24(. 
وحنــن ال منيــل إىل هــذا الــرأي، ألن مدينــة دمشــق مل تكــن معروفــة كمركــز مــن مراكــز عبــادة إلــه 

ــدُّون إلــه الطقــس »حــدد أو أدد« هــو معبدوهــم الرئيــس.  الشــمس، واآلراميــون عامــة كانــوا يَعُ
ولكــن عنــد احلديــث عــن أصــل االســم ومعنــاه، ال بــد مــن اإلشــارة إىل اجتــاه آخــر يف البحــث يف هــذه 
القضيــة، يــرى أن التفســرات الــي انطلقــت مــن أن االســم ســاميُّ األصــل مل تُعــطِ تفســرات مقنعــة ملعنــى 
ــز بشــكل أساســي علــى عــدم وجــود تفســر واضــح لوجــود حــرف الــدال يف بدايــة االســم،  االســم، وهــي تُركِّ
الــذي ُفســر كمــا رأينــا أعــاه بوجــوه خمتلفــة تنطلــق كلهــا مــن قواعــد لغــات املشــرق العربــي القديــم، مــع 

)22( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 211.

)23( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل ص 66، 67.

)24( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف دراسات تاريخية العددان 41 – 42 العام 1992. ص 67.
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مقارنتــه باللغــة العربيــة، ولذلــك يــرى بعــضٌ مــن أصحــاب هــذا الــرأي وجــوبَ البحــث عــن أصــل اســم 
دمشــق خــارج إطــار لغــات املشــرق العربــي القديــم، دون أن يُحــدِّدوا اإلطــار الــذي جيــب البحــث فيــه)25(. 
وأخــراً _ فيمــا خيــص اســم املدينــة وتفســره _ ال بــد مــن الوقــوف عنــد االســم الــذي يــرد يف بعــض 
نصــوص اإلمراطوريــة اآلشــورية احلديثــة أال وهــو: شــا – إمــري – شــو، أو كمــا يُقــرأ أيضــاً شــا -  محــر 

– شــو. 
وأمــا عــن معنــى هــذه التســمية فقــد ُطرحــت فرضيــات عديــدة، ولكنهــا يف معظمهــا تنطلــق مــن مبــدأ 
أن الكاتــب اآلشــوري وقــع يف خطــأ أثنــاء الكتابــة، فعوضــاً مــن أن يكتــب دمشــق، كتــب االســم بالشــكل 
الــذي أوردنــاه قبــل قليــل، ولكــن هــذه التفســرات القــت رفضــاً مــن قبــل أغلبيــة الباحثــن، ألنــه مــن غــر 
املعقــول أن يُخطــئ كاتــب يف القصــر اآلشــوري بكتابــة نــص ملكــي، وخاصــة عندمــا يكــون األمــر متعلِّقــاً 

باســم مدينــة معروفــة، تُعَــدُّ مــن خصــوم اآلشــورين الرئيســيِّن يف هــذه املرحلــة مــن تارخيهــم.
ومــا يذهــب إليــه معظــم الباحثــن اليــوم هــو أن الكتابــة صحيحــة، ومعناهــا »بــاد احلمــر، أو كمــا 
تــرد أحيانــاً بــاد محــره«. أمــا عــن تفســر ســبب تســمية اآلشــوريِّن املدينــَة هبــذا االســم، فــا شــك أنــه 
ينبــع مــن موقــع دمشــق التجــاري ودورهــا يف جتــارة العــامل القديــم، فمــن املعلــوم أنــه كانــت هنــاك عــدة 
طــرق جتاريــة تنطلــق مــن مواقــع خمتلفــة مــن هنــر الفــرات، حاملــة بضائــع بــاد الرافديــن حنــو شــواطئ 
البحــر املتوســط أو اجلنــوب الســوري، وكانــت الطريــق الــي تتَّجــه إىل اجلنــوب الســوري تصــل أوالً إىل 
تدمــر فقطنــة )املشــرفة حاليــا ً(، ومنهــا نــازاال )القريتــن حاليــاً(، ومــن ثَــمَّ تنحــدر جنوبــاً حنــو دمشــق، 

ومنهــا تُتابــع الطريــق إىل غــزة عــر أعــايل وادي األردن فمصــر. 
وفيمــا يتعلَّــق بالطــرق املتجهــة مــن األناضــول جنوبــاً، فإهنــا تســتخدم املمــرات الطبيعيــة كســهل 
العمــق وســهل الغــاب وصــوالً إىل دمشــق لتتَّحــد مــع الطريــق القادمــة مــن بــاد الرافديــن وتتابــع معهــا 

حنــو اجلنــوب. 
كمــا أن الطريــق القادمــة مــن جنوبــي اجلزيــرة العربيــة كانــت تتفــرَّع بعــد وصوهلا إىل مشــايل اجلزيرة 
ــن أو مشــايل ســورية  ــاد الرافدي ــع حنــو ب ــا إىل دمشــق ويُتاب ــة إىل عــدة طــرق، يتَّجــه واحــد منه العربي

فاألناضــول. 
ــل  ــل تدجــن اجلم ــل الرئيســة يف هــذه التجــارة، قب ــت واســطة النق ــا إىل أن احلمــر كان ونشــر هن
وحلولــه حمــل احلمــار يف هــذا الــدور، وكانــت دمشــق حباجــة ألعــداد كبــرة مــن احلمــر لتُغّطــي حاجــات 
جتارهتــا الواســعة، ومــن هنــا كانــت أعدادهــا كبــرة يف املدينــة وحميطهــا، وهــذا جعــل اآلشــورين يطلقــون 

عليهــا هــذا االســم)26(.

رابعًا _ تاريخ دمشق يف عصرها اآلرامي:
ــى االســم، ســنحاول  ــا معن ــة وبيَّن ــا وردت يف مصــادر خمتلف ــد أن اســتعرضنا أمســاء دمشــق كم بع
اآلن اســتعراض تاريــخ املدينــة يف عصرهــا اآلرامــي، وذلــك مــن خــال نقــاطٍ عــدة أمههــا املصــادر الــي 

.Ancient Damascus: Wayne Pitard, P 7 – 8 )25( 

)26( دمشق في النصف األول من األلف األول ق.م عوامل اقتصادية وسياسية: جباغ قابلو، مجلة مهد الحضارات، العدد 13 -14 ص 41.
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نعتمدهــا عنــد دراســتنا تاريــخ دمشــق اآلراميــة، ونشــوء هــذه اململكــة وتوســعها، وعاقتهــا مــع خمتلــف 
الــدول الــي كانــت يف حميطهــا، وهنايتهــا علــى يــد العــدو التارخيــي لآلراميــن أال وهــو اآلشــوريون.

1_ مصادر دراسة دمشق اآلرامية: 
ــة، أي  ــا القدميــة للمصــادر احمللي ــخ دمشــق يف عهوده ــد دراســتنا لتاري ــد عن ــا نفتق لألســف، فإنن
ــة، وبســبب تواصــل  ــة نفســها أو حميطهــا القريــب، فاملدين ــة مــن املدين وثائــق ونصــوص ومعطيــات أثري
ــدِّم  ــعة تُق الســكن فيهــا منــذ مــا ال يقــل عــن أربعــة آالف عــام، مل جتــِر فيهــا أعمــال تنقيــب أثريــة مُوسَّ
لنــا معطيــات مهمــة عــن تارخيهــا، ســواء أكانــت هــذه املعطيــات ماديــة )أي بقايــا أبنيــة أو لقــى ممــا كان 
يســتعمله النــاس يف حياهتــم اليوميــة(، أو كتابيــة ميكــن أن تُلقــي الضــوء علــى تاريــخ املدينــة مــن وجهــة 
نظــر أهلهــا، وليــس مــن وجهــة نظــر أعدائهــا كمــا هــو احلــال حاليّــاً عندمــا نــدرس تاريــخ املدينــة، وكمــا 

ســيمر معنــا بعــد قليــل. 
املصــدر األول الــذي يــرد فيــه ذكــر لدمشــق هــو العهــد القديــم، الــذي يتحــدث عــن بدايــة تأســيس 
ــل فيمــا بعــد يف احلــوادث الــي جــرت بــن ملــوك آرام دمشــق وملــوك كلٍّ مــن  ملكــة آرام دمشــق، ويُفصِّ

إســرائيل ويهــوذا. 
ولكــن وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن هــذا املصــدر جيــب التعامل معه حبذر شــديد، فهو ملــيء بالتناقضات، 
ويتنــاول األحــداث بعموميــة، فعندمــا يتحــدَّث عــن احلــروب بــن الطرفــن فإنــه يف األغلــب ال يذكــر ســبباً 
واضحــاً للحــرب، وال يُحــدِّد مكاهنــا أو وقتهــا بدقــة، وكــم كان عــدد القــوات، وكــم كانــت اخلســائر، ويربــط 
نتائــج هــذه احلــروب دومــاً بغضــب اإللــه أو رضــاه عــن ملوكهــم، فعندمــا يُهزمــون فــإن ذلــك عائــد إىل أن 
هــؤالء امللــوك أذنبــوا حبــق الــرب، وإذا مــا انتصــروا علــى ملــوك آرام دمشــق فذلــك ناتــج عــن رضــا الــرب 

عــن ملوكهــم ألهنــم أحســنوا بعــن الــرب. 
لذلــك نقــول إن هــذا املصــدر يُمكــن أن يُســتأنس بــه يف حــال انعــدام املصــادر األخــرى األكثــر 

منــه.  مصداقيــة 
وأمــا املصــدر املهــم الثانــي، الــذي يُعتمــد عليــه يف دراســة تاريــخ آرام دمشــق، فهــو املصــادر اآلشــورية، 
فمــن املعلــوم أن حربــاً اســتمرت قرابــة قــرن مــن الزمــان جــرت بــن اآلشــورين وآراميــي دمشــق، وإن كانــت 
علــى أوقــات متقطعــة، وأن آرام دمشــق تزعَّمــت اإلمــارات الســورية اآلراميــة وغــر اآلراميــة )الفينيقيــة 
واحلثيــة اجلديــدة وإســرائيل(، يف أكثــر مــن مواجهــة مــع اآلشــورين، الذيــن كانــوا حياولــون فــرض 

ســيطرهتم علــى مناطــق غــرب الفــرات. 
ولقــد تــرك لنــا امللــوك اآلشــوريون املختلفــون مــن عهــد شــلمناصر الثالــث )859 -–824 ق.م( وحتــى 
ســقوط دمشــق علــى يــد امللــك تيغــات باصــر الثالــث )745 -–727 ق.م( جمموعــة كبــرة مــن النصــوص 

الــي تتحــدث عــن هــذه احلــروب. 
ــة أن  ــن ناحي ــم، م ــد القدي ــث الشــكل عــن نصــوص العه ــن حي ــراً م ــف كث وهــذه النصــوص ال ختتل
ــل وجهــة النظــر املعاديــة لآلراميــن، وبالتــايل فإنــه ســيُخفي كلَّ مــا مــن شــأنه أن يُعلــي مــن  كاتبهــا يُمثِّ
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شــأهنم، وعلــى العكــس ســيُظهر ويُمجِّــد مــن انتصــارات 
ملــوك آشــور، ومقــدار اجلزيــات والغنائم الــي فرضوها 

ومجعوهــا مــن آرام دمشــق. 
ولكــن النصــوص اآلشــورية باملقابــل ختتلــف عــن 
نصــوص العهــد القديــم، مــن حيــث أهنا تُقــدِّم تفصيات 
للحــروب الــي جــرت بــن الطرفــن، حبيــث تتشــكل 
احلــروب؛  هــذه  عــن  تقريبــاً  واضحــة  صــورة  لدينــا 
فمثــاً عنــد احلديــث عــن معركــة قرقــر يذكــر امللــك 
اآلشــوري مســار رحلتــه حتــى وصولــه إىل املــكان الــذي 
جــرت فيــه املعركــة، ويذكــر القــوى الــي واجههــا، وكان 
ــى رأســها ملــك آرام دمشــق وحلفــاؤه الســتة عشــر،  عل
ــا كل واحــد مــن  ــي قدَّمه كمــا يذكــر مقــدار القــوات ال
هــؤالء احللفــاء يف هــذه املعركــة احلامســة، فالنــص هنــا 
يُقــدِّم صــورة حيّــة عــن هــذه املعركــة، وإن كان يبالــغ 
ــا النصــوص  ــا، كمــا تُفيدن يف نتيجتهــا كمــا ســيمرُّ معن
اآلشــورية يف التعــرف علــى املناطــق الــي كانــت خاضعــة 
حلكــم ملــوك دمشــق، ومــدى توسُّــع نفوذهــم، وهــذا مــا 

ال جنــده يف أيٍّ مــن املصــادر األخــرى.
الــذي نعتمــده يف دراســة  وأمــا املصــدر الثالــث، 
اآلراميــة،  النصــوص  فهــو  اآلراميــة،  دمشــق  تاريــخ 
ــي تلقــي ضــوءاً،  ــة ال ــا بعــض النقــوش اآلرامي وحبوزتن
املدينــة، وهــذه  تاريــخ  ولــو بســيطاً، علــى جــزء مــن 
النقــوش جاءتنــا يف معظمهــا مــن خــارج دمشــق، ويعــود 
ــه  ــر في ــا يُذك ــن، وبعُضه ــوك دمشــق اآلرامي ــا ملل بعضه
اســم بعــض هــؤالء امللــوك، وإن كان النقــش يعــود مللــوك 

مــن خــارج آرام دمشــق. 

2_ حدود آرام دمشق واملناطق التابعة هلا: 
يف احلقيقــة، ال نســتطيع إعطــاء تصــوُّر واضــح عــن حــدود آرام دمشــق واتِّســاع نطاقهــا، فاملصــادر 
ــاً عنهــا وعــن أهــم مدهنــا، وســنحاول  ال تُســعفنا بذلــك، ولكــن النصــوص اآلشــورية تُعطينــا تصــوُّراً عامّ

فيمــا يلــي إلقــاء الضــوء علــى هــذا اجلانــب مــن تاريــخ آرام دمشــق. 
ممــا ال شــكَّ فيــه أن بدايــات آرام دمشــق كانــت تقتصــر علــى املدينــة، والبلــدات القريبــة منهــا التابعــة 

صورة اإلله حدد
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هلــا الــي تقــع يف إطــار مــا نســميه اليــوم »الغوطــة واملــرج«، وهــي يف ذلــك ال ختتلــف عــن باقــي دول املــدن 
اآلراميــة الــي قامــت علــى أســاس مدينــة مــع املناطــق الزراعيــة احمليطــة هبــا. 

ولكــن آرام دمشــق مــا لبثــت أن بــدأت بالتوسُّــع يف اجتاهــات حمــدَّدة: حنــو اجلنــوب )مناطــق حــوران 
واجلــوالن وشــرقي األردن(، وحنــن نعلــم أنــه كانــت توجــد هنــا جمموعــة مــن الدويــات اآلراميــة الصغــرة 
عــت بــن هنــري الزرقــاء يف اجلنــوب والرمــوك يف الشــمال، وقبيلــة طــوب  مثــل بيــت رحــوب، الــي توضَّ
ــي هنــر  ــى جان ــة واجلــوالن وعل ــاك جيشــور يف احلول ــت رحــوب، وهن ــي انتشــرت إىل الشــرق مــن بي ال
األردن، وصوبــه الــي كانــت أقــوى هــذه اإلمــارات والقبائــل يف منطقــة البقــاع الغربــي، ومعكــة الــي 
عــت علــى ســفوح جبــل الشــيخ اجلنوبيــة والغربيــة ويف البقــاع اجلنوبــي، وحنــو الشــمال الشــرقي)27(. توضَّ
ورمبــا كان اهلــدف مــن التوسُّــع يف هــذا االجتــاه تأمــن جــزء مــن الطريــق التجــاري القــادم مــن 

الشــمال، الــذي حتدثنــا عنــه آنفــاً، ووضعــه حتــت ســيطرة آرام دمشــق.  
 ويبــدو أن مدينــي يــرود وحواريــن الواقعتــن إىل الشــمال مــن دمشــق، كانتــا نقطتــن مُهمّتَــن علــى 
احلــدود الشــمالية لدمشــق اآلراميــة، ولكــن باملقابــل فــإن وجــود مملكــة محــاة اآلراميــة مشــايل دمشــق ال 

بــدَّ مــن أن يكــون قــد حــدَّ مــن توسُّــع دمشــق يف هــذا االجتــاه)28(. 
ــخ  ــة مــن تاري ــة الحق ــه متَّ يف مرحل ــدَّ أن ــي فــا ب ــاع الغرب ــرب، أي حنــو البق ــع حنــو الغ ــا التوسُّ وأم

دمشــق اآلراميــة. 
وال بــد مــن القــول يف هــذا اجملــال أن حــدود آرام دمشــق ومناطــق ســيطرهتا اختلفــت خــال مراحــل 
تارخيهــا املختلفــة، ولكــن يبــدو أهنــا بلغــت أقصــى اتِّســاع هلــا يف عهــد ملكهــا حزائيــل، الــذي حكــم يف 

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م. 
وكمــا قلنــا أعــاه فــإن نصــوص امللــوك اآلشــورين تأتــي علــى ذكــر بعــض املــدن، الــي كانــت تتبــع آلرام 

دمشــق، ولــو مل تكــن هلــذه املــدن أمهيــة لَمــا ورد ذكرهــا يف هــذه النصــوص. 
إن أول ذكــر ألحــد ملــوك دمشــق يأتينــا مــن عهــد امللــك اآلشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824 
ق.م(، وذلــك يف النصــوص الــي وضعهــا ختليــداً لذكــرى معركــة قرقــر، الــي وقعــت يف العــام الســادس 
مــن حكمــه، وواجَــه فيهــا حتالـُـفَ اإلمــارات الســورية برئاســة حاكمَــي دمشــق ومحــاة، ورغــم أن شــلمناصر 
ــه،  ــاً وعــاد أدراجــه إىل عاصمت ــه جنوب ــع طريق ــه مل يتاب ــة، إال أن ــث ادَّعــى انتصــاره يف هــذه املعرك الثال
ــد ذكــرى هــذه  ــي وُضعــت لتخلي ــع آلرام دمشــق يف النصــوص ال ــر ملــدن تتب ــايل فــا يوجــد أي ذك وبالت

املعركــة، ألن اجليــوش اآلشــورية مل تصــل باألصــل إىل حــدود آرام دمشــق. 
ــث ضــدَّ آرام دمشــق يف  ــود إىل محــات شــلمناصر الثال ــع آلرام دمشــق فتع ــدن تتب ــر مل ــا أول ذك أم
العامــن )738 و737 ق.م(، ويقــول شــلمناصر الثالــث يف أخبــار هــذه احلمــات إنــه واجــه جيــش حزائيــل 
ــه دمشــق  ــه، فرتاجــع حزائيــل إىل عاصمت ــه أحلــق اهلزميــة ب ــك آرام دمشــق عنــد جبــل »ســنرو«، وأن مل
متحصنــاً فيهــا، علــى حــن تابــع هــو محلتــه حنــو جبــل حــوران، ويذكــر يف أثنــاء ذلــك  تدمــره مدينــي 

)27( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف، ص73.

.A Political History Of The Arameans: K. Lawson Younger Jr, P 557 )28(
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»دانابــو وماالخــو«)29(، وقــد تعــدَّدت اآلراء خبصــوص حتديــد هــذه املواقــع الثاثــة. 
ــن ُطرحــت  ــل الشــيخ، ولك ــه جب ــى أن ــا مضــى عل ــه فيم ــل »ســنر« كان يُنظــر إلي ــق جبب ــا يتعل ففيم
شــكوك كثــرة حــول صحــة هــذا االفــرتاض، وتعلَّقــت احلجّــة األساســية هلــذه الشــكوك، بتصــرف حزائيــل 
ملــك آرام دمشــق، فهــل مــن املعقــول أن حيشــد جيشــه عنــد ســفوح جبــل الشــيخ ويــرتك عاصمتــه دون أي 
محايــة، خصوصــاً أن طريــق محلــة شــلمناصر الثالــث ال ميكــن أن يكــون مــن اجلنــوب )حيــث يقــع جبــل 
الشــيح بالنســبة لدمشــق(، واألرجــح أن احلملــة كانــت إمــا قادمــة مــن الشــمال أو مــن الغــرب مــن ســهل 

البقــاع، لذلــك كان االقــرتاح البديــل عــن جبــل الشــيخ هــو جبــل الزبدانــي. 
وأمــا فيمــا يتعلَّــق مبدينــة »دانابــو« فــا يوجــد رأي هنائــيٌّ حــول موقعهــا، إذ اقــرتح البعــض أهنــا رمبــا 
تكــون صيدنايــا إىل الشــمال مــن دمشــق، واقــرتح آخــرون أهنــا رمبــا تكــون إحــدى املــدن الــي كانــت معروفــة 
يف العصــور القدميــة بــن إزرع والشــيخ مســكن. ويــرى أبــو عســاف أهنــا الدنيبــة / الذنيبــة جبــوار إزرع 
مــن ناحيتهــا اجلنوبيــة الغربيــة)30(. يف حــن يــرى طــرف ثالــث أن املعطيــات الــي بــن أيدينــا حتــى اآلن ال 
ــر معطيــاتٌ أخــرى تســمح بإعطــاء  تســمح بتحديــد مُقنِــع هلــذا املوقــع لذلــك ال بــد مــن االنتظــار حتــى تتوفَّ

جــواب أكثــر دقــة عــن هــذا املوضــوع)31(. 
ــي تُوصــف بأهنــا  ــا الخــو أو ماالحــا« ال ــة »م ــي مدين ــي يذكرهــا النــص فه ــة ال ــة الثاني ــا املدين وأم
مدينــة ملكيــة حلزائيــل، وفيهــا معبــد لإللــه »شــرا«، وهــذا يعــي أهنــا مدينــة كبــرة، ورمبــا كانــت املدينــة 
الثانيــة يف مملكــة آرام دمشــق. وتوجــد هنــا أيضــاً اقرتاحــات عــدة مــن الباحثــن لتحديــد املوقــع احلــايل 
هلــذه املدينــة، وكل املقرتحــات يف هــذا الصَّــدد تنطلــق مــن البحــث عــن موقــع موجــود حاليّــاً حيمــل امســاً 
ــر فيــه شــروط تتطابــق مــع وصــف املدينــة بأهنــا مدينــة ملكيــة، أي كبــرة  قريبــاً مــن االســم القديــم، وتتوفَّ
وحمصنــة، وفيهــا معبــد لإللــه »شــرا«، وكان مــن املقرتحــات الــي ُقدمــت يف هــذا اجملــال قريــة املليحــة 
الواقعــة يف الغوطــة الشــرقية علــى بعــد بضعــة كيلومــرتات مــن دمشــق. وهنــاك أيضــاً بعــض القــرى يف 
حمافظــة درعــا حتمــل أمســاء يدخــل فيهــا اجلــذر »م ل ح«، مثــل: »ملــح العطــش وملــح الشــرقية وملــح 
ــر  ــقَ القبــول مــن الباحثــن، ألن هــذه املواقــع كلَّهــا ال تتوفَّ الغربيــة »، ولكــن هــذه االقرتاحــات كلَّهــا مل تل
ــر فيهــا علــى  فيهــا املواصفــات املطلوبــة لتكــون مدينــة ملكيــة حلزائيــل ملــك آرام دمشــق، حيــث مل يُعثَ

آثــار تعــود لتلــك املــدة الزمنيــة. 
وتقــرتح هيلــن صــادر أن يكــون املوقــع هــو موقــع قريــة »صافيــة مــاح« بالقــرب مــن صلخــد، حيــث 
توجــد هنــا أطــال تعــود ملــا قبــل العصــر اهللنســي)32(. ويُوافــق علــي أبــو عســاف علــى هــذا الــرأي مؤكــداً 
أنــه كان هنــا معبــد للــربّ شــرا يف العصــر النبطــي، ومتتَّعــت بأمهيــة يف العصــر الرومانــي، ولكنــه يُســمِّيها 

قريــة »ملــح«، ويقــول إهنــا تقــع إىل الشــرق مــن مدينــة صلخــد علــى أطــراف الباديــة)33(. 
ــع  ــه جيــب البحــث عــن موق ــد جــدّاً إىل الشــرق، وأن ــع بعي ــن أن هــذا املوق ــضُ الباحث ــدَّ بع ــد ع وق

.Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745): A. KIRK Grayson. P 59 )29(

)30( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف، ص 78 

.The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 352 )31(

)32( Le Eetats Arameens de Syrie: Helen Sader, P 266. 
)33( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف ص 77.



العدد األول - 262021

»ماخــو« يف منطقــةٍ إىل اجلنــوب مــن بصــر احلريــر، حتتــوي يف أمسائهــا علــى اجلــذر »م ل ح«)34(.
ونشــر أخــراً يف هــذا اجملــال إىل رأي ليبينســكي الــذي اقــرتح أن يكــون موقــع »ماخــو« هــو موقــع 
حاصــور )تــل القــدح حاليّــاً(، الواقعــة جنــوب غربــي حبــرة احلولــة ومشــال حبــرة طريــة، وينطلــق 
ليبينســكي يف رأيــه مــن أن حاصــور كانــت تشــكل أمهيــة اســرتاتيجية بالنســبة آلرام دمشــق، فهــي تقــع 
عنــد تقاطــع الطريــق الشــمايل اجلنوبــي املــؤدي إىل وادي البقــاع والطريــق املــؤدي إىل دمشــق الــذي يعــر 
ــد  ــوم عن ــة، الــي مت حتديدهــا الي ــة أســفل حبــرة احلول ــدة املمكن ــور الوحي ــد نقطــة العب هنــر األردن عن
جســر بنــات يعقــوب. ومــن ناحيــة أخــرى يفــرتض ليبينســكي أن ماالخــا )خــو( هــو االســم اآلرامــي املبكــر 
حلاصــور، وأهنــا حتتــوي علــى آثــار تعــود إىل القــرن التاســع ق.م، جتعــل منهــا مدينــة ملكيــة، وأن هــذه 

ــار جيــب أن تُنســب إىل حزائيــل ملــك آرام دمشــق، وليــس إىل آخــاب التوراتــي)35(. اآلث
لــت اجملــال  وحنــن منيــل إىل األخــذ بــرأي ليبينســكي يف هــذا اجملــال، خصوصــاً أن هــذه املناطــق مثَّ

اجلغــرايف الــذي جــرت فيــه حــروب حزائيــل التوســعية، الــي وصلــت بــه إىل مشــايل فلســطن. 
ــك اآلشــوري شــلمناصر  ــدة، أي مــدة املل ــا آرام دمشــق يف هــذه امل ــعت إليه ــي توسَّ ومــن املناطــق ال
ــم: منطقــة رامــوت – جلعــاد. وقــد  الثالــث وملــك آرام دمشــق، الــي نســتقي أخبارهــا مــن العهــد القدي
اقتُرحــت ثاثــة أماكــن معاصــرة لتكــون موقــع رامــوت – جلعــاد القدميــة: تــل الرميــت / رُميــت، تــل 
احلصــن، والرمثــا. ولكــن املواقــع الثاثــة مل تُعــطِ دالئــل حامســة علــى أهنــا رامــوت – جلعــاد القدميــة، وإن 
كانــت الكفــة متيــل لصــاحل الرمثــا الواقعــة علــى بعــد 15 كــم إىل الشــرق مــن إربــد يف األردن احلــايل)36(.
ومــن املــدن اآلخــرى الــي تُذكــر يف النصــوص وتُصــوَّر علــى حنــت بــارز يعــود لعهــد امللــك اآلشــوري 
تيغــات باصــر الثالــث )745 – 727 ق.م(: عشــرتوت، وهنــاك إمجــاع بــن الباحثــن علــى أن موقــع تــل 
العشــارة احلــايل، الواقــع علــى بعــد 10 كــم إىل الشــرق مــن الشــيخ مســكن يف حمافظــة درعــا، هــو موقــع 

»عشــرتوت« القدميــة)37(. 
ولدينــا مصــدر آخــر مــن املمكــن االســتئناس بــه عندمــا نريــد معرفــة مناطــق ســيطرة آرام دمشــق، 
وإن كان بصــورة غــر مباشــرة، ونقصــد بذلــك نصــوص امللــك اآلشــوري تيغــات باصــر الثالــث، فمــن 
املعلــوم أن هــذا امللــك هــو مــن كان قــد أهنــى الوجــود السياســي آلرام دمشــق، بعــد سلســلة مــن احلمــات 
خاضهــا ضدَّهــا بــن العامــن 738 – 732 ق. م، إذ يقــول تيغــات باصــر الثالــث يف إحــدى الكتابــات 
املتعلِّقــة هبــذا الشــأن: »حاصــرتُ واســتوليتُ علــى مدينــة )حــدارا(، موطــن أجــداد رحيانــو مــن بــاد 
دمشــق، املــكان الــذي وُلــد فيــه. محلــتُ 800 شــخص مــع ممتلكاهتــم وثراهنــم وغنمهــم وماعزهــم. نقلــتُ 
750 أســراً مــن مدينــي كوروصــا و ســامايا، باإلضافــة إىل 550 أســراً مــن مدينــة ميتونــا. مثــل التــل بعــد 

الطوفــان، دمَّــرتُ 591 مدينــة مــن مناطــق بــاد دمشــق الســتة عشــر«)38(. 
ويُفيدنــا هــذا النــص يف التعــرُّف مــن ناحيــة علــى مــدن أخــرى كانــت تتبــع آلرام دمشــق، وهــي مــدن 

)34( A Political History Of The Arameans: K. Lawson Younger Jr. P 560.
)35( The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 350 -351.

)36(  The Boundary between the Aramaean Kingdom of Damascus and the Kingdom of Irael: - Lemair, Andre   In: Aramaean Borders. 
Founding Editor M.H.E. Weippert. P 253. 

)37( The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 365. 
)38( - The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III )744 – 727 BC(, and Shalmaneser V )726 – 722 BC( , Kings of Assyria P 59. 
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حــدارا و كوروصــا وســامايا وميتونــا، ومــن ناحيــة أخــرى يُخرنــا النــصُّ بــأن آرام دمشــق كانــت مقسَّــمة 
إىل ســتَّ عشــرة مقاطعــة، وإن كان ال يُخرنــا بأمســاء هــذه املقاطعــات. 

وأمــا فيمــا يتعلــق مبوقــع هــذه املــدن األربــع، الــي وردت يف هــذا النــص، فباســتثناء حــدارا الــي هنــاك 
شــبه إمجــاع بــن الباحثــن علــى أهنــا مدينــة عــدرا الواقعــة علــى بعــد حنــو 25 كــم يف الشــمال الشــرقي من 
مدينــة دمشــق، وكمــا يُفيــد النــصُّ فهــذه املدينــة كانــت موطــن رحيانــو آخــر ملــوك آرام دمشــق، فــإن املــدن 
ــد هلــا حتــى اآلن، وأغلــب الفرضيــات تضعهــا يف مناطــق اجلنــوب  الثــاث األخــرى ال يوجــد حتديــد مُؤكَّ

الســوري أو األردن احلــايل)39(. 
3_ تاريخ آرام دمشق: 

كنــا قــد أشــرنا آنفــاً إىل أن األخبــار األوىل عــن آرام دمشــق تأتينــا مــن العهــد القديــم، ففــي ســفر 
ــب داود علــى هــدد عــزر بــن رحــوب ملــك صوبــه،  صموئيــل الثانــي اإلصحــاح الثامــن )3-8( يــرد: »وتغلَّ
الــذي كان ذاهبــاً ليســرتد ســلطته علــى هنــر الفــرات، وأخــذ منــه ألفــاً وســبعمئة فــارس وعشــرين ألفــاً مــن 
املشــاة، وقطــع مفاصــل أرجــل خيــل مجيــع املركبــات، وأبقــى منهــا مــا يكفــي ملئــة مركبــة، فجــاء اآلراميــون 
مــن دمشــق لنجــدة هــدد عــزر ملــك صوبــه، فقتــل منهــم اثنــن وعشــرين ألــف رجــل، وأقــام حكمــاً عليهــم 

...« )صموئيــل الثانــي، 8(. 
واحلقيقــة أن هــذا املقطــع مــن النــص يطــرح علينــا تســاؤالت عديــدة، ال جنــد إجابــات واضحــة 
ــن رحــوب.  ــه كان اب ــك صوب ــول يقــول: إن هــدد عــزر مل ــه ورحــوب، فه ــن صوب ــط ب ــا، أوهلــا اخلل عليه
ومــن املعلــوم أن رحــوب كانــت هلــم إمــارة مســتقلة عــن صوبــه، مــع إمكانيــة أن تكــون تابعــة هلــا، وإن كان 
ــه  ــن مــن مجــع اإلمارتــن رحــوب وصوب بطريقــة غــر مباشــرة، أو أن هــدد عــزر كان مــن رحــوب، ومتكَّ
ــب علــى هــدد عــزر عندمــا كان عنــد الفــرات  حتــت ســلطته. واألمــر الثانــي مــا ذكــره النــص أن داود تغلَّ
يســرتد ســلطته هنــاك، فــإذا أخذنــا هــذا النــص حبرفيتــه فهــذا يعــي أن داود مل يَهــزم هــدد عــزر، ألنــه مل 
يكــن موجــوداً يف صوبــه أصــاً، وإمنــا بعيــداً عنهــا مئــات الكيلومــرتات. ويبــدو أن غيــاب هــدد عــزر عــن 

ــه إليهــا لنجدهتــا.  صوبــه هــو الــذي دفــع بآراميــي دمشــق للتوجُّ
ولكــن يبقــى مــن غــر الواضــح بالنســبة لنــا أمــران اثنــان هنــا: أوهلمــا العاقــة بــن صوبــه ودمشــق، 
أي هــل كانــت دمشــق بالفعــل تتبــع لصوبــه؟ وثانيهمــا هــل كانــت منطقــة الفــرات تتبــع بالفعــل لصوبــه؟ 

ومَــن هــي اجلهــة الــي نازعتهــا ســلطتها هنــاك؟ 
مــن جهتنــا نقــول إن دمشــق رمبــا كانــت تتبــع لصوبــه، ولكننــا نشــكُّ يف أن منطقــة الفــرات كانــت تتبــع 
هلــا، وذلــك لبعــد املســافة بــن املنطقتــن وفاصــل الباديــة بينهمــا، فلــو كانــت بالفعــل منطقــة الفــرات تتبــع 
هلــا، لكانــت صوبــه مبثابــة مملكــة كبــرة جــدّاً مبفاهيــم تلــك األيــام، ولــكان هلــا قــوة وســلطان أكــر مــن 
الــذي نعرفــه عنهــا. وميكــن القــول بــأن هــدد عــزر مل يكــن موجــوداً فيهــا عنــد مهامجتهــا مــن قبــل داود، 

ولكــن ليــس يف منطقــة الفــرات. 
وأمــا عــن اســتياء داود علــى دمشــق فــا يوجــد ســوى هــذا اخلــر املقتطــع، أي أنــه انتصــر علــى القــوة 

)39( - The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski P 364.
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الــي هبَّــت لنجــدة صوبــه، وعيَّــن والة علــى دمشــق وفــرض عليهــا اجلزيــة دون أي تفاصيــل حــول املــكان 
ــن كان يف دمشــق حــن تغلــب عليهــا؟ وهــذا مــا يــرد يف ســفر صموئيــل  ــزم فيــه هــذه القــوة، ومَ الــذي هَ

األول عــن العاقــة بــن داود وآرام صوبــه وآراميــي دمشــق. 
أمــا ســفر امللــوك األول فيُــورد خــراً يتعلَّــق بقيــام مملكــة آرام املســتقلة، ولكــن املســتقلة عمَّــن؟ فســفر 
صموئيــل يذكــر، كمــا أوردنــا قبــل قليــل، أن داود احتــلَّ دمشــق وأقــام فيهــا حاكمــاً وفــرض اجلزيــة 
عليهــا وعلــى ســائر اآلراميــن، ولكــن ســفر امللــوك يقــول إن رزون بــن أليــداع فــرَّ مــن عنــد ســيده هــدد 
عــزر ملــك صوبــه وأقــام لــه حكمــاً يف دمشــق، وهــذا التناقــض يف الروايــة ال نســتطيع إجيــاد تفســر لــه، 
ســوى أن داود رمبــا انتصــر علــى آرام صوبــه عندمــا كان هــدد عــزر عنــد الفــرات، ورمبــا يف هــذه املــدة 
أيضــاً اســتطاع احتــال دمشــق لغيــاب ملكهــا مــع قواتــه عنهــا بعيــداً عنــد الفــرات، ولكنــه عندمــا عــاد 
إىل منطقتــه اســتطاع اســتعادة أماكــه مــن داود، وبرأينــا فــإن هــذا هــو التفســر الوحيــد الــذي يُمكــن أن 

جيعــل الروايتــن مقبولتــن. 
أمــا كيــف تطــورت األحــداث بعــد داود، فســفر امللــوك األول )اإلصحــاح 11؛ 6 – 8( يذكــر أن ســليمان 
ــرَّ أمــام عيــي الــربّ، ومل يتبــع الــرب بــكل قلبــه مثــل داود  بــن داود عصــى اهلل، أو كمــا يقــول »فعــل الشَّ
أبيــه«، فقــرَّر الــربُّ معاقبتــه وتســليط األعــداء عليــه، وكان مــن بــن هــؤالء األعــداء رزون بــن أليــداع، وأثــار 
الــربُّ خصمــاً آخــر لســليمان هــو رزون بــن أليــداع، وكان هــرب مــن عنــد مــواله هــدد عــازر ملــك صوبــه، 
فجمــع إليــه رجــاالً وصــار رئيــس غــزاة عندمــا كان داود يُدمِّــر صوبــه، فذهبــوا إىل دمشــق وأقامــوا هبــا 

وملكــوا فيهــا، وكان خصمــاً إلســرائيل كل أيــام ســليمان. )امللــوك األول 11: 23 -25(.

 4- رزون حاكم دمشق: 
ــام داود  ــه أم ــك صوب ــاه أعــاه أن رزون اســتغلَّ هزميــة هــدد عــزر مل ــذي أوردن ــصُّ ال ــا الن ــن لن يُبيِّ
ــل هــدد عــزر(، لينتقــل إىل دمشــق هــو ومجاعــة مــن  ــا مــا ورد أعــاه مــن أن داود مل يُقاِب )نســتذكر هن

ــكاً يف دمشــق.  ــه مُل ــس ل أنصــاره ويُؤسِّ
إذا أخذنــا هــذه الروايــة بعــن االعتبــار يكــون رزون هــو امللــك املؤسِّــس آلرام دمشــق، ولكــن نســتطيع 
ــكاً  ــس مل ــا وأسَّ ــمَّ اســتقلَّ عنه ــن ثَ ــه، وم ــع لصوب ــت تتب ــي كان ــه كان يف األصــل يف دمشــق ال ــول بأن الق

ــاً بــه، ومعــه انتقــل مركــز الثقــل اآلرامــي جنوبــي ســورية مــن صوبــه إىل دمشــق.  خاصّ
وإذا كان رزون معاصــراً ألواخــر أيــام داود، وعاصــر حكــم ســليمان، فهــذا يعــي أنــه حكــم دمشــق حنــو 

منتصــف القرن العاشــر ق.م. 
وأمــا عــن تتمّــة السُّــالة احلاكمــة يف هــذا الوقــت يف دمشــق فيُفيدنــا يف ذلــك مقطــع آخــر مــن الســفر 
نفســه، أي ســفر امللــوك األول الــذي يــرد فيــه أن آســا ملــك يهــوذا مجــعَ كلَّ مــا لديــه مــن ذهــب وفضــة 
ــي  ــه: ليكــن بي ــال ل ــك آرام الســاكن يف دمشــق، وق ــون مل ــن حزي ــن طرميــون ب ــدد ب وبعــث هبــا إىل »بنه
وبينــك عهــد، كمــا كان بــن أبــي وأبيــك، وهــذا الذهــب والفضــة هديــة مــي إليــك، فانُقــضْ عهــدَك مــع 

بعشــا ملــك إســرائيل فينصــرف عــي«. )ملــوك أول 15: 18 – 20(. 
يُقدِّم لنا هذا املقطع من سفر امللوك األول سلسلة من ثاثة ملوك، من ملوك آرام دمشق، وهم:
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بــن هــدد، والــذي يُعــرف يف اآلراميــة باســم »برهــدد » أي ابــن هــدد، وهــدد هــو إلــه العاصفــة 
اآلراميــن.  والطقــس عنــد 

وامللــك الثانــي هــو »طرميــون«، باآلراميــة »طــب رامــان«، مبعنــى اخلــر، هــو اإللــه رامــان، ورامــان هــو 
صفــة لإللــه هــدد اآلرامــي. 

والثالث هو »حزيون«، ورمبا هذا االسم مشتق من الفعل اآلرامي »حزا«، مبعنى »رأى«. 
ولكــن مــا اســتوقف الباحثــن، يف هــذه السلســلة، العاقــة بــن حزيــون ورزون: فهــل حزيــون هــو ابــن 
رزون؟ وإذا كان كذلــك فلمــاذا مل يُتابــع النــصُّ السِّلســلَة ويقــول حزيــون بــن رزون )وهنــا تقــف السلســلة 

ألن رزون حســب روايــة ســفر امللــوك األول هــو مؤسِّــس األســرة احلاكمــة يف دمشــق(. 
وهنا ذهب الباحثون مذاهب شتى: 

فمنهم من قال إنه ال داعي لذكر السلسلة كلِّها، وأن حزيون هو بالفعل ابن رزون. 
والبعــض اآلخــر ذهــب إىل أن حزيــون ورزون مهــا شــخصية واحــدة بامســن خمتلفــن، وحنــن ال منيــل 
ــك بامســن خمتلفــن يف الســفر  ــه مــن غــر املعقــول أن يُذكــر مل ــرأي لســبب رئيــس وهــو أن إىل هــذا ال

نفســه مــن أســفار العهــد القديــم. 
ــاً،  ومنهــم مــن قــال إن رزون هــو بالفعــل كان اســتقلَّ بدمشــق عــن صوبــه، وأسَّــس فيهــا مُلــكاً خاصّ

اآلرامية
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ولكــن حزيــون جلــس علــى العــرش مــن بعــده، ومل يكــن ابنــاً لــه، وهــو اجلــدُّ لألســرة الــي حكمــت دمشــق 
خــال العقــود التاليــة)40(. 

واحلقيقــة ال توجــد لدينــا أي معلومــات عــن طرميــون وحزيــون مــن أي مصــدر كان، وحتــى برهــدد 
)األول( تقتصــر معلوماتنــا عنــه يف النــص الــذي أوردنــاه أعــاه مــن ســفر امللــوك األول، الــذي يُفيدنــا يف 
أن دمشــق يف عهــده بلغــت درجــة مــن القــوة دفعــت بآســا ملــك يهــوذا لطلــب مســاعدته العســكرية ضــدَّ 
خصمــه بعشــا ملــك إســرائيل، وهــو يف ســبيل إقنــاع برهــدد هبــذا الطلــب قــدَّم لــه كل مــا ميلــكُ مــن ذهــب 

وفضــة هديــًة، وبالفعــل لبَّــى برهــدد طلــب آســا، وتوجَّــه بقواتــه ضــد بعشــا وأحلــق بــه هزميــة كــرى. 
أمــا األمــر اآلخــر الــذي رُبــط ملــدة طويلــة مــع هــذا امللــك، فهــو النقــش اآلرامــي الــذي عُثــر عليــه يف 
الريــج مشــايل حلــب يف عــام 1930م، وحســب القــراءة األوىل للنقــش، الــي ســادت ملــدة طويلــة، واســتندت 
إىل ترميــم مــكان اســم واضــع النقــش، فــإن برهــدد أقــام نصبــاً لإللــه ملقــارت يف هــذا املــكان)41(. وقــد 
ــوذ مباشــراً أم غــر  ــر )ســواء كان هــذا النف ــوذ كب ــت ذات نف ــده كان ــك أن دمشــق يف عه اســتُدلَّ مــن ذل
ــن ملُكهــا مــن أن يُقيــم نصبــاً لــه هنــاك. ولكــن القــراءة اجلديــدة للنــص الــي قــام هبــا  مباشــر(، حتــى متكَّ
ــدت أن ال عاقــة لرهــدد الدمشــقي بالنقــش، وأن النقــش  الباحــث األمريكــي بيتــارد يف العــام 1985م، أكَّ
يعــود إىل حاكــم مل يكــن معروفــاً فيمــا مضــى، امسُــه برهــدد بــن عــرت مهــك، وأنــه كان حاكمــاً يف منطقــة 

حلــب، ورمبــا كان مــن الســالة نفســها الــي حكمــت يف أرفــاد، أي ســالة آجوشــي)42(. 
ــوك األول أن  ــة ســفر املل ــة فنســتنتج مــن رواي ــوك الثاث وأمــا عــن املــدة الــي حكــم فيهــا هــؤالء املل
برهــدد )األول( قــد اعتلــى العــرش عنــد مطلــع القــرن التاســع ق.م. وبالتــايل فــإن والــده طرميــون وجــدَّه 
حزيــون يكونــان قــد حكمــا يف النصــف الثانــي مــن القــرن العاشــر ق.م، بعــد رزون امللــك املؤسِّــس لألســرة 

احلاكمــة)43(. 

5_ برهدد الثاني )النصف األول من القرن التاسع ق.م(: 
ــى عــرش دمشــق، بعــد برهــدد األول، ابنُــه برهــدد الثانــي، الــذي نتعــرَّف عليه من خــال النصوص  تولَّ

ف أوالً عند النصوص اآلشــورية. اآلشــورية، إىل جانب نصوص العهد القديم، وســنتوقَّ
ــك اآلشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824  ــا املل ــا مــن خــال النصــوص الــي تركهــا لن ــن لن يَتبيَّ
ق.م(، املتعلقــة مبعركــة قرقــر الــي جــرت يف العــام الســادس مــن حكمــه، أن برهــدد الثانــي كان احلاكــم 
األقــوى يف املنطقــة الســورية الفلســطينية بأكملهــا، وأنــه حــاول مجــع خمتلــف القــوى، الــي كانــت موجــودة 

يف هــذه املنطقــة، للوقــوف يف وجــه التوسُّــع اآلشــوري يف املنطقــة الســورية. 
لقــد أمــر شــلمناصر الثالــث بوضــع جمموعــة كبــرة مــن الكتابــات املتعلقــة مبعركــة قرقــر، كان بعضهــا 

خمتصــراً والبعــض اآلخــر مُطوَّالً. 
.Ancient Damascus:: Wayne Pitard. Pp 100 ,  )40(

, pp. 100 وما بعدها
)41( حول هذا النقش انظر: اللغة اآلرامية القديمة: فاروق إسماعيل، ص155. 

)42( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص158.

)43( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف، ص62.
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ونـُـورد فيمــا يأتــي أحــدَ هــذه النصــوص: »خرجــتُ مــن مدينــة خلمان )حلــب(، احتلَّيتُ مــدن أرخوليي 
امللكيــة بارغــا وأرغانــا، أخــذتُ معــي ثرواتــه وغنائمــه ومتــاع قصــوره، قصــوره أســلمتُها للنــران. توجَّهــتُ 
مــن أرغانــا إىل مدينــة قرقــر، اقرتبــتُ أنــا مدينــة قرقــر، مدينتــه امللكيــة، مدينتـُـه امللكيــة دَمَّــرتُ وأســلمتُ 
للنــران؛ 1200 عربــة حربيــة، 1200 فــارس، 20 ألــف جنــدي تابعــن حلــدد إيــدري )برهــدد(، ملــك بــاد 
احلمــر )أي دمشــق(، 700 عربــة حربيــة، 700 فــارس، 10 آالف جنــدي تابعــن إلرخوليــي )ملــك( محــاة؛ 
200 عربــة حربيــة، ألــف جنــدي تابعــن آلخــاب )ملــك( إســرائيل؛ 500 جنــدي مــن جوبــا )جبيــل(؛ ألــف 
جنــدي مــن بــاد عرقاتــا؛ 200 جنــدي تابعــن ملاتــي بعــل )ملــك(  أرواد؛ 200 جنــدي مــن بــاد أوســناتا؛ 
30 عربــة حربيــة وألــف جنــدي تابعــن ألدون بعــل )ملــك( ســيانو، ألــف مجــال )هجانــة( تابعــن جلنــدب 
شــيخ العــرب، ألــف جنــدي تابعــن لبعســا بــن )عشــرة رحــوب( ملــك بــاد العمونيــن...؛ هــؤالء امللــوك 

االثنــا عشــر جــاء هبــم كحلفــاء لــه...«)44(. 
ــل  ــن لنــا هــذا النــص مكانــة وزعامــة دمشــق علــى باقــي الــدول الســورية الفلســطينية، وقــد أهَّ ويُبيِّ
دمشــق هلــذه الزعامــة حجــمُ القــوة العســكرية الــي قدمتهــا هلــذا التحالــف، فهــي قدمــت لوحدهــا أكثــر 
ممــا قدَّمَــه باقــي احللفــاء جمتمعــن، كمــا أن وضــع اســم برهــدد )الــذي يُســمَّى يف النــص حــدد – إيــدري( 

.Babylonian and Assyrian Historical text: A.L. Oppenheim. In: Ancient near Eastern Text. James Pritchard. P, 278 – 279 )44(

املمالك اآلرامية
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ــد زعامــة دمشــق عليهــم، ومــع أن املعركــة جــرت علــى أراضــي محــاة إال  علــى رأس قائمــة املتحالفــن يُؤكِّ
أن اســمَ حاكــم دمشــق ســبق اســمَ حاكــم محــاه. 

وأمــا عــن نتائــج هــذه املعركــة، فرغــم أن شــلمناصر الثالــث ادعــى االنتصــار فيهــا، إال أن الواقــع رمبــا 
ــه مل ياحقهــم، وعــاد أدراجــه  كان غــر ذلــك، فشــلمناصر يقــول إن املتحالفــن فــرُّوا مــن أمامــه، إال أن
إىل عاصمتــه، فلــو كان بالفعــل انتصــر كمــا يدَّعــي لاحَــقَ علــى األقــل دمشــقَ زعيمــة املتحالفــن ضــدَّه. 
ــد إىل ســورية إال بعــد  واألمــر اآلخــر الــذي رمبــا يؤكــد عــدم حتقيــق النصــر يف هــذه املعركــة، أنــه مل يعُ

ســنوات، رمبــا قضاهــا يف التجهيــز حلملــة تكــون حامســة. 
وأمــا عــن أخبــار العهــد القديــم فيمــا يتعلَّــق بالعاقــة بــن برهــدد الثانــي وكاً مــن إســرائيل ويهــوذا، 
فســفر امللــوك األول يقــصُّ علينــا أخبــار حــروب جــرت بــن الطرفــن. ويبــدو أن شــرارة احلــرب انطلقــت 
بعــد أن طالــب برهــدد الثانــي آخــاب ملــك إســرائيل بتســليمه كلَّ ثرواتــه ونســائه وأفضــل أبنائــه )ملــوك 1؛ 
20 : 1 – 3(، وبعــد أن وافــق آخــاب علــى هــذا الطلــب يف البدايــة عــاد وتراجــع عــن ذلــك بتحريــض مــن 
أحــد األنبيــاء، فمــا كان مــن برهــدد الثانــي إال أن مجــع جيشــه وجيــوش حلفائــه وفــرض احلصــار علــى 
الســامرة، ولكــن وحســب روايــة ســفر امللــوك فــإن هــذا اجليــش فشــل يف اقتحــام املدينــة، وعلــى العكــس 

مــن ذلــك تعــرَّض هلزميــة كبــرة، وانتهــت هــذه املرحلــة مــن احلــرب )ملــوك أول 20: 16 – 34(. 
ــة  ــة الثانيــة مــن احلــرب فجــرت بعــد ثــاث ســنوات مــن هــذه األحــداث. وحســب رواي وأمــا املرحل
ســفر امللــوك األول فــإن ملــك إســرائيل آخــاب اتَّفــق مــع ملــك يهــوذا يوشــافاط، حملاربــة آرام دمشــق 
واســتعادة رامــوت جلعــاد منهــا، بدعــوى أهنــا باألصــل مــن ممتلكاهتــم، ولكــن املعركــة هــذه املــرة انتهــت 

بانتصــار برهــدد الثانــي علــى خصومــه، ومقتــل آخــاب ملــك إســرائيل )ملــوك أول 22: 30 – 40(.
وممــا ميكــن اســتنتاجُه مــن النصــوص املتعلِّقــة مبعركــة قرقــر، وأخبــار ســفر امللــوك األول، أن القــوى 
يف ســورية كانــت تتَّحــد عندمــا يدمههــا عــدوٌّ خارجــيٌّ، وهــو يف حالتنــا هــذه اآلشــوريون، وعندمــا يبتعــد 

خطــر هــذا العــدو تعــود هــذه القــوى ملنافســاهتا وحروهبــا بعضهــا مــع بعــض. 
6_ حزائيل )النصف الثاني من القرن التاسع ق.م(: 

حســب روايــة العهــد القديــم، فــإن حزائيــل )ومعنــى االســم باآلراميــة: لقــد رأى اإللــه إيــل( اســتغلَّ 
شــيخوخة برهــدد الثانــي ومرضــه، ليتخلــص منــه خبنقــه، وجيلــس علــى عــرش آرام دمشــق مكانــه )ملــوك 

ثانــي 8: 14 – 15(. 
ــل  ــد، حزائي ــر: »حــدد عــزر انتهــى إىل األب ــك آشــور فيذك ــث مل أمــا أحــد نصــوص شــلمناصر الثال
ابــن ال أحــد امتلــك عرشــه«)45(. إن وصــف النــص اآلشــوري حلزائيــل بأنــه »ابــن ال أحــد« يــدلُّ وفــق 

املصطلحــات اآلشــورية علــى أن حزائيــل مل يكــن مــن األســرة املالكــة، وأنــه مُغتصِــب للعــرش. 
ومل يُغيِّــر التبــدُّل يف األســرة املالكــة يف دمشــق مــن موقــف آرام دمشــق مــن اآلشــورين ومــن إســرائيل 
ويهــوذا، وهــذا يــدل علــى أن هــذه املواقــف كانــت اســرتاتيجية اتَّبعهــا ملــوُك دمشــق، وأن األمــر مل يكــن 
ــون عرشَــها، فحزائيــل اســتمرَّ علــى هنــج ســلفه برهــدد الثانــي يف الوقــوف  مُتعلِّقــاً باألشــخاص الذيــن يتولَّ
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يف وجــه التوسُّــع اآلشــوري يف ســورية، وحــاول جاهــداً اســتمرار احللــف الــذي كان قائمــاً يف معركــة 
ــن حزائيــل  قرقــر، وإن مل يكــن حليفــه يف هــذا اجملــال دائمــاً، أمــا فيمــا يتعلَّــق بإســرائيل ويهــوذا فقــد متكَّ

مــن فــرض ســيطرته وســطوته عليهمــا. 
ــع  ــا م ــي »وخــرج أخزي ــوك الثان ــوذا، فحســب ســفر املل ــة إســرائيل ويه ــه مبحارب ــل حكمَ ــدأ حزائي ب
يــورام بــن آخــاب لقتــال حزائيــل ملــك آرام يف رامــوت جلعــاد، فجــرح اآلراميــون يــورام فرجــع للعــاج يف 

ــي 8: 28 – 29(.  ــوك ثان ــاك ليعــوده يف مرضــه«. )مل ــك إىل هن ــا املل ــزل أخزي ــل، ون يزرعئي
يُبيِّــن هــذا النــصُّ حتالـُـفَ يهــوذا وإســرائيل للوقــوف معــاً يف وجــه حزائيــل، وأن املعركــة بينهمــا جــرت 
يف رامــوت جلعــاد، وهــي مناطــق عجلــون يف األردن، ومــع أن كاتــب النــص مل يَذكــر نتيجــَة املعركــة، ولكــن 
ــن مــن حتقيــق النصــر علــى أعدائــه، وأن ملــك إســرائيل يــورام أُصيــب جبــرح  مــن الواضــح أن حزائيــل متكَّ

مــات علــى إثــره. 
ويف أماكــن أخــرى مــن هــذا الســفر يُذكــر أن الــربَّ، وبســبب غضبــه علــى ملــوك إســرائيل ويهــوذا، 

قــام بتســليم بادمهــا حلزائيــل ملــك آرام دمشــق. 
هــذا عــن العاقــة مــع إســرائيل ويهــوذا، أمــا عــن العاقــة مــع اآلشــورين فكانــت أكثــر تعقيــداً 
ــرة الــي كان بإمــكان آشــور حشــدها يف وجــه  ــة بالنســبة لدمشــق، نظــراً للقــوة العســكرية الكب وصعوب
ــة دمشــق  ــدول الســورية بزعام ــف حتالفــت ال ــر، وكي ــة قرق ــا ســابقاً عــن معرك ــا حتدَّثن ــا. وكن خصومه

ومحــاه، للوقــوف يف وجــه تقــدُّم القــوات اآلشــورية يف ســورية. 
ــل  ــن حزائي ــم وب ــة األوىل بينه ــن املواجه ــرات عــدة. ولك ــك م ــد ذل ــرَّرت محــات اآلشــورين بع وتك
ــه  ــة العــام الثامــن عشــر مــن حكــم شــلمناصر الثالــث، حيــث يقــول يف إحــدى كتابات كانــت يف عــام محل
املتعلقــة هبــذه احلملــة: »يف العــام الثامــن عشــر مــن حكمــي عــرتُ هنــر الفــرات للمــرة السادســة عشــرة. 
حزائيــل )ملــك( دمشــق وضــع ثقتــه يف جيشــه الكبــر، وحشــد فرَقــه الــي ال تُحصــى. جعــل جبــل ســانرو 
املقابــل للبنــان قلعــة لــه )قاعــدة لــه(. أنــا قاتلتـُـه وهزمتـُـه، وقتلــتُ بالســاح ســتة عشــر ألفــاً مــن جنــوده، 
وســلبتُ منــه ألفــاً ومئــة وإحــدى وعشــرين عربــة حربيــة وأربعمئــة حصــان وكامــل معســكره. ومــن أجــل أن 
يُنقــذ حياتــه فــرَّ )مــن أرض املعركــة(. سِــرتُ وراءه وحاصرتــه يف دمشــق، مقــرِّه امللكــي. قطعــتُ أشــجار 

بســاتينه«)46(. 
وقــد تابــع اجليــش اآلشــوريُّ طريَقــه بعــد ذلــك إىل حــوران، حيــث أحــرق جمموعــة مــن القــرى واملــدن، 

ومــن ثـَـمَّ اســتلم اجلزيــة مــن مــدن ســاحل البحــر صــور وصيــدا ومــن ياهــو بــن عمــري ملــك إســرائيل.  
وقــد كــرَّر شــلمناصر الثالــث محلتَــه علــى جنوبــي ســورية ودمشــق خصوصــاً، يف العــام احلــادي 
ــن مــن دخــول دمشــق، وعــوَّضَ عــن  والعشــرين مــن حكمــه )838 ق.م(، ولكنــه ويف هــذه املــرة أيضــاً مل يتمكَّ
ذلــك باحتالــه _ كمــا يقــول _ ألربعــة مــن املــدن التابعــة هلــا، ومــن ثَــمَّ أخــذ اجلزيــة مــن صــور وصيــدا 

وجبيــل. 
نــت لوحدهــا  وممّــا أورده شــلمناصر الثالــث يف حولياتــه، عــن هاتــن احلملتــن، نــرى أن دمشــق متكَّ
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مــن الوقــوف والصمــود أمــام اجليــوش اآلشــورية، وأن حزائيــل، رغــم اخلســائر الــي حلقت ببــاده وقواته، 
إال أنــه أصــر علــى عــدم اخلضــوع لآلشــورين، إذ ال يَذكــر شــلمناصر الثالــث يف أيٍّ مــن كتاباتــه أنــه 
اســتلم اجلزيــة منــه. واألمــر اآلخــر املهــم هــو ختلِّــي محــاه عــن التحالــف مــع دمشــق يف وجــه اآلشــورين. 
ل ســنداً مُهمّــاً لدمشــق يف  ل هــذا األمــر _ طبعــاً _ ضربــة قويــة لدمشــق، فحمــاه كانــت تُشــكِّ وشــكَّ
مقاومــة اآلشــورين مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن خــروج محــاه مــن احللــف جعــل املواجهــات بــن 
ــى أراضــي دمشــق، بعــد أن كانــت جتــري فيمــا  ــا _ عل اآلشــورين وآرام دمشــق جتــري _ كمــا مــر معن

مضــى يف مناطــق بعيــدة عنهــا، وغالبــاً علــى أراضــي محــاه. 
ومل تقــع أي مواجهــات بــن دمشــق وملكهــا حزائيــل مــن ناحيــة، واآلشــورين وملكهــم شــلمناصر 
الثالــث مــن ناحيــة أخــرى بعــد ذلــك. ويبــدو أن الســبب الرئيــس وراء ذلــك كان التمــرُّد الــذي وقــع يف آشــور 
ــف شــلمناصر  ــه وويلُّ عهــده الســابق، وقــد كلَّ ضــد امللــك شــلمناصر الثالــث، الــذي كان علــى رأســه ابنُ
الثالــث ابنـَـه اآلخــر مششــي أدد )اخلامــس( بالقضــاء علــى هــذا التمــرُّد، الــذي اســتغرق الســنوات األخــرة 

مــن حكــم شــلمناصر الثالــث، والســنوات األوىل مــن حكــم مششــي أدد اخلامــس )824 – 811 ق.م(. 
وباإلضافــة إىل مــا تُقدِّمــه لنــا نصــوصُ العهــد القديــم، والنصــوص اآلشــورية، عــن حزائيــل، يوجــد 
ــان يُفيــدان ولــو بشــكل جزئــي يف التعــرُّف علــى النشــاطات العســكرية هلــذا العاهــل  ــان آراميّ لدينــا نصّ

اآلرامــي الدمشــقي. 
النقــش األول مُــدوَّن علــى حليــة برونزيــة )جلــام فــرس(، عُثــر عليهــا يف جزيــرة ســاموس يف اليونــان، 
ــه: »الــذي أعطــى اإللــه هــدد لســيدنا حزائيــل مــن الــوادي  ــؤرّخ بأواخــر القــرن التاســع ق.م، وهــذا نصُّ يُ

)العمــق(. يف ســنة عبــور ســيدنا النهــر«)47(. 
ونُشــر هنــا إىل وجــود تفســرات عــدة هلــذا النقــش، فمــن الباحثــن مــن يــرى أن املقصــود هــو ســهل 
العمــق يف الشــمال الغربــي مــن ســورية، وأن املقصــود بالنهــر هــو هنــر العاصــي. ومنهــم مــن يــرى أن 
املقصــود هــو ســهل البقــاع اللبنانــي الــذي كان يُســمَّى أيضــاً العمــق. وهنــاك رأي ثالــث يقــول إنــه ال جيــب 
ــف عنــد عبــارة »عــر النهــر«، فحســب رأي هــؤالء  ــف كثــراً عنــد اســم الســهل بقــدر مــا جيــب التوقُّ التوقُّ
فحيثمــا وردت هــذه العبــارة يف النقــوش القدميــة فــكان يُقصــد هنــر الفــرات، وأن حزائيــل اســتغلَّ الرتاجــع 

اآلشــوري يف الســنوات األخــرة مــن حكــم شــلمناصر الثالــث، ليهاجــم آشــور علــى حدودهــا)48(. 
وأنــا أميــل إىل أن املقصــود يف هــذا النقــش منطقــة العمــق يف الشــمال الغربــي مــن ســورية، وأن 
حزائيــل قــام حبمــات إىل مناطــق يف الشــمال الســوري ومنهــا ســهل العمــق، ورمبــا كان وضــع هــذا 
النقــش مــن قِبــل أحــد قادتــه يف هــذه احلمــات. وميكــن االفــرتاض أن حزائيــل قــد اســتغل انشــغال 
اآلشــورين مبشــاكلهم الداخليــة، الــي أشــرنا إليهــا آنفــاً، ليدعــم ســلطتَه يف الشــمال الســوري. كمــا أنــه 
مــن املمكــن أن يكــون للتغيُّــرات الــي حدثــت يف محــاه نتيجــة اســتياء شــخص امســه زكــور علــى الســلطة 

ــا دور يف هــذه احلمــات.  فيه
وأمــا النقــش اآلخــر فهــو النقــش املعــروف باســم نقــش تــل القاضــي، وقــد عُثــر عليــه عــام 1993م 

)47( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 29.

)48( Les Arameens A L` Age du Fer : Dion, P.E: P 201 – 202.
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علــى ســفوح جبــل حرمــون يف فلســطن. ورغــم الشــكوك املثــارة حولــه، فــإن النقــش يتحــدَّث مبدئيّــاً عــن 
حــروب جزائيــل يف تلــك املناطــق واالنتصــارات الــي حققهــا هنــاك، وهبــذه املناســبة أقــام هــذا النصــب 

هنــاك. 
وتبقــى أخبــار الســنوات األخــرة مــن حكــم حزائيــل غــر واضحــة بالنســبة لنــا، ولكن ومــن خال بعض 
اإلشــارات الــواردة يف ســفر امللــوك الثانــي اســتمرَّت حروبُــه خــال هــذه املرحلــة ضــد إســرائيل ويهــوذا، 
وتوجَّهــت أنظــاره حنــو الســاحل الفلســطيي ومدينــة القــدس، وهــذا األمــر أرعــب حكامهــا فاســرتضوه 

هبدايــا مثينــة)49(. 
ــه برهــدد  ــة حكــم حزائيــل بــن العامــن 804 -802 ق.م، وتــوىل الســلطة مــن بعــده ابنُ وكانــت هناي

ــي يف النصــوص اآلشــورية(.  ــث )مرئ الثال

7_ برهدد الثالث )مرئي(: 
ــى برهــدد الثالــث الســلطة يف آرام دمشــق يف وقــت جــرت فيــه تبــدُّالت إقليميــة كبــرة، فمــن ناحيــة  تولَّ
اســتقرَّت األمــور يف آشــور بعــد القضــاء علــى متــرُّد ويلِّ العهــد الســابق، وانشــغال امللــك اجلديــد جببهــات 
رمبــا كانــت أكثــر أمهيــة بالنســبة لــه، حيــث حــارب ضــدَّ أورارتــو يف الشــمال الشــرقي مــن آشــور، وضــدَّ 
بابــل إىل اجلنــوب منهــا. ولكــن ومــع صعــود أدد – نــراري الثالــث )811 – 782 ق.م( تبــدَّل الوضــع وعادت 
آشــور ملهامجــة ســورية، ومــن ناحيــة أخــرى اســتوىل املدعــو زكــور علــى الســلطة يف محــاه، وبــدأ مبمارســة 
ــع هبــا دمشــق، طــوال القــرن املاضــي يف  ــعية، مُهــدِّداً بذلــك املكانــة العليــا الــي كانــت تتمتَّ سياســة توسُّ

املنطقــة الســورية، لذلــك كان علــى برهــدد جماهبــة هــذه األخطــار جمتمعــة. 
إن املصــدر األول املهــم الــذي يذكــر برهــدد الثالــث هــو نقــش زكــور ملــك محــاه ولعــش، أو كمــا يُســمَّى 

أيضــاً نقــش آفــس )نســبة للمــكان الــذي عُثــر فيــه علــى النقــش بالقــرب مــن ســراقب(. 
وقــد أمــر زكــور بوضــع هــذا النقــش ختليــداً لذكــرى احلصــار الــذي فرضــه عليــه جمموعــة مــن حــكام 
الــدول الســورية خاصــة الشــمالية منهــا. والافــت أن مَــن كان علــى رأس هــذا احللــف هــو برهــدد ملــك 

آرام، ممــا يــدل علــى اســتمرار زعامــة دمشــق علــى العــامل الســوري يف هــذا الوقــت. 
ــكاً )هــم(  ــك آرام ســتة عشــر مل ــل مل ــن حزائي ــد ضــدّي برهــدد ب ــه: »... فوحَّ يقــول زكــور يف كتابت
برهــدد وجيشــه وبرجــش وجيشــه وملــك قــوه وجيشــه وملــك عمــق وجيشــه وملــك جرجــم وجيشــه وملــك 

مشــأل وجيشــه وملــك ملــز وجيشــه... »)50(. 
ويبــدو أن هــذه األحــداث وقعــت حنــو عــام 800 ق.م. وأمــا عــن الســبب الــذي كان وراء تزعُّــم برهــدد 
هلــذا احللــف، فــا بــد مــن أن يكــون وراء ذلــك ســببان، أوهلمــا اســتياء زكــور علــى الســلطة يف محــاه، بعــد 
خلــع األســرة الــي كانــت حتكمهــا منــذ مــا يزيــد علــى نصــف قــرن، والــي دخلــت يف حلــف مــع دمشــق أكثــر 
مــن مــرة يف مواجهــة اآلشــورين كمــا مــر معنــا آنفــاً، وثانيهمــا، رمبــا كان سياســة توسُّــعية بــدأ بانتهاجهــا 
زكــور، ونســتنتج ذلــك  أيضــاً مــن أمريــن يتَّضــح أوهلمــا مــن اللقــب الــذي اختــذه لنفســه »زكــور ملــك محــاه 

)49( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 31. 

)50( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص211.
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ولعــش«، إذ ضــمَّ إليــه منطقــة لعــش الواقعــة إىل الشــمال مــن محــاه، وهــذا مــا أثــار حفيظــة برهــدد الثالــث 
الــذي رأى يف هــذا األمــر تقويضــاً للتــوازن الــذي كان قائمــاً بــن اإلمــارات الســورية املختلفــة، وأمــا األمــر 
الثانــي الــذي نســتنتج منــه أن زكــوراً مــارس سياســة توسُّــعية هــو القــوى املشــاركة يف احللــف ضــد زكــور، 
الــي كانــت يف معظمهــا إمــارات مــن مشــايل ســورية، ويأتــي علــى رأســها وبعــد دمشــق برجــش ملــك أرفــاد 
)تــل رفعــت يف منطقــة عفريــن(. ومــن املؤكــد أن هــذه اإلمــارات كانــت املتضــرِّر األكــر مــن سياســة زكــور 
ــعية، وهــذا دفعهــا للتحالــف ضــدَّه واالســتعانة برهــدد )ملــك آرام،( كمــا يســميه زكــور يف نقشــه  التوسُّ

هذا. 
أمــا كيــف كانــت هنايــة هــذا احلصــار، فكمــا يقــول زكــور يف نقشــه أن اإللــه بعــل مشــن وقــف معــه، 
وأنقــذه مــن كل هــؤالء الذيــن حاصــروه. وحــن نربــط األحــداث الــي وقعــت يف ســورية يف ذلــك الوقــت، 
ــث يف ســورية  ــراري الثال ــك اآلشــوري أدد ن ــل املل مــع مــا ورد يف النصــوص اآلشــورية، نســتنتج أن تدخُّ
يف هــذا الوقــت كان الســبب وراء فــكّ القــوى الســورية حصارهــا عــن زكــور، وعــودة كل واحــدة منهــا إىل 

بلدهــا. 
املصــدر الثانــي املهــم الــذي يذكــر برهــدد الثالــث هــو نصــوص امللــك اآلشــوري أدد نــراري الثالــث، 
فهــذا امللــك يذكــر يف كتابــات لــه تتعلَّــق حبماتــه علــى ســورية مــا يأتــي: »ســرتُ إىل دمشــق، مرئــي، ملــك 
ــه يف دمشــق، مدينتــه امللكيــة ... أنــا اســتلمتُ منــه 2300 تالنــت فضــة، 20 تالنــت  دمشــق، أنــا حاصرتُ
ذهــب، 3000 تالنــت برونــز، 5000 تالنــت مــن احلديــد، مابــس كتانيــة مزركشــة، ســرير عاجــي، أريكــة 
مطعمــة بالعــاج، ممتلكاتــه وثرواتــه الــي ال تُحصــى )تلقيــتُ كلَّ هــذا( يف قصــره يف دمشــق، مدينتــه 

امللكيــة«)51(. 
ويبــدو أن إطــاق اســم »مرئــي« علــى برهــدد الثالــث يف النــص اآلشــوري، كان انعكاســاً للصيغــة الــي 
خياطبــه هبــا أتباعــه اآلراميــون، فكلمــة »مرئــي« باآلراميــة تعــي »ســيدي«، وبالتــايل فــإن الكاتــب اآلشــوري 

اســتخدم هــذا االســم للتعريــف حباكــم دمشــق اآلرامــي كمــا كان يفعــل أتباعــه. 
نــوا مــن دخــول دمشــق، وأن دمشــق وألول  واألمــر املهــمُّ يف هــذا النــص أيضــاً هــو أن اآلشــورين متكَّ
مــرة يف تارخيهــا دفعــت اجلزيــة لآلشــورين، وقــد اشــتملت علــى كميــات كبــرة مــن املعــادن الثمينــة وغــر 

الثمينــة، باإلضافــة إىل أقمشــة ومفروشــات عاجيــة. 
ولقــد أدَّت عــدّةُ عوامــَل دورَهــا يف هــذا األمــر، منهــا أن دمشــقَ أهنَكتهــا احلــروبُ الــي خاَضتهــا يف 
املــدة املاضيــة، ســواء ضــد اآلشــورين أو العرانيــن، وبالتأكيــد فإهنــا خســرت خــال هــذه احلــروب الكثــر 

مــن قواهــا العســكرية. 
ومــن األمــور األخــرى، الــي كان هلــا أثــر مُهــمٌّ يف هــذا األمــر، فقــدان دمشــق للحلفــاء، فبعــد أن كان 
ل بزعامــة دمشــق للوقــوف يف وجــه اآلشــورين، نــرى دمشــق تقــف يف الســنوات  هنــاك حلــف دائــم يتشــكَّ
األخــرة لوحدهــا يف وجــه اآلشــورين، ولعــل مــا يلفــت االنتبــاه هنــا أن اإلمــارات الســورية توحَّــدت 
للوقــوف يف وجــه طموحــات زكــور ملــك محــاه، يف حــن فشــلت يف التوحُّــد للوقــوف يف وجــه اآلشــورين؛ 

)51( Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745):  A. Kirk Grayson P, 213, )15-21(.
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ــه ملواجهــة اآلشــورين،  ــه وتتوجَّ فالقــوى الــي كانــت تُحاصــر زكــوراً، عوضــاً مــن أن تفــكَّ حصارهــا عن
فكــت احلصــار وعــادت كل واحــدة منهــا إىل بادهــا لتدافــع عنهــا منفــردة، ممــا أوقعهــا يف النهايــة فريســة 

ســهلة يف يــد اآلشــورين. 
ومل تقتصــر خســائر دمشــق عنــد هــذا احلــد )أي دفــع اجلزيــة لآلشــورين(، وإمنــا بــدأت تفقــد أيضــاً 

بعــضَ ممتلكاهتــا اجلنوبيــة، الــي كانــت ضمَّتهــا إليهــا يف العهــود الســابقة، وخاصــة يف عهــد حزائيــل. 

8_ دمشق بعد برهدد الثالث: 
كمــا أننــا ال نعــرف بالضبــط متــى بــدأ حكــم عهــد برهــدد الثالــث، فإننــا ال نعــرف أيضــاً متــى انتهــى 
ــده يف دمشــق كان  ــن بع ــى الســلطة م ــن تولَّ ــم أن مَ ــن خــال النصــوص اآلشــورية نعل ــن وم ــه، ولك حكم
خديانــو. وحنــن نقــرأ امســه يف نقــش يقــصُّ أخبــار محــات عســكرية جــرت يف عهــد خليفــة أدد نــراري 
الثالــث، وهــو ابنُــه امللــك شــلمناصر الرابــع )782 – 773 ق.م(. ويف إحــدى هــذه احلمــات الــي وصلــت 

إىل دمشــق، دفــع ملكهــا خديانــو اجلزيــة جمــدَّداً لآلشــورين. 
ولكــن الافــت يف هــذا النــص أن مــن قــام هبــذه احلملــة مل يكــن امللــك اآلشــوري نفســه، وإمنــا قائــد 
اجليــوش اآلشــورية، والــذي حيمــل لقــب »التورتــان« املدعــو مششــي – إيلــو. يذكــر النــص: »عندمــا ســار 
ــى اجلزيــة مــن خديانــو الدمشــقي – فضــة، ذهــب، حنــاس،  مششــي – إيلــو، التورتــان، إىل دمشــق، تلقَّ
ســريره امللكــي، أريكتــه امللكيــة، ابنتــه مــع مهرهــا الكبــر، ثــروات قصــره الــي ال تُحصــى  - أنــا تســلَّمتُ 

منــه«)52(.

9_ آخر ملوك دمشق: 
وأمــا آخــر ملــوك دمشــق فهــو رزيــن أو رصــن )حســب التســمية التوراتيــة(، والــذي يــرد امســه أيضــاً 

بصيغــة رحيانــو ورقيانــو، والــذي يبــدو أن االســم مشــتق مــن الرِّضــا باآلراميــة. 
وحســب أحــد نصــوص تيغــات باصــر الثالــث، الــي ســنعود إليهــا فيمــا بعــد، فــإن رزيــن / رحيانــو 
ــة إىل الشــرق مــن دمشــق، وهــذا محــل بعــض  ــق مــع عــدرا الواقع كان ينحــدر مــن حــدارا، وهــي تتطاب
الباحثــن علــى افــرتاض أنــه مل يكــن ينتمــي إىل العائلــة احلاكمــة يف دمشــق، وهــو الــذي عاصــر صعــود 

ــث العــرش اآلشــوري )745 – 727 ق.م( )53(.  تيغــات باصــر الثال
وقبــل احلديــث عــن رزيــن ملــك دمشــق، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الدولــة اآلشــورية بعــد أدد نــراري 
الثالــث دخلــت مرحلــة مــن الضعــف والرتاجــع عــن النشــاطات العســكرية الكــرى، واســتغرق ذلــك عهــود 
ــوا احلكــم مــن بعــده. ولكــن مــع صعــود تيغــات باصــر الثالــث العــرش اآلشــوري  أبنائــه الثاثــة الذيــن تولَّ
تبــدَّل األمــر رأســاً علــى عقــب، فبعــد عامــن قضامهــا امللــك اجلديــد يف إعــادة تنظيــم اإلدارة واجليــش، 
ــوك  ــى خــاف املل ــرة، فعل ــدة هــذه امل ــعية وباســرتاتيجية جدي ــش اآلشــوري نشــاطاته التوسُّ ــاود اجلي ع
ــات  ــرى تيغ ــي ميــرُّون هبــا، ن ــن حــكام املناطــق ال ــات م ــون بأخــد اجلزي ــوا يكتف ــن كان اآلشــورين الذي

)52( Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745:  A. Kirk Grayson P 240 )4 – 10(.
)53) - The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski.P 406.
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باصــر الثالــث يســعى جهــده للقضــاء علــى اســتقال الــدول واإلمــارات املختلفــة ســواء يف ســورية أو يف 
ــة يف  ــا، وهــذا األمــر كان مــن نصيــب اإلمــارات اآلرامي غرهــا مــن املناطــق وتعيــن والة آشــورين عليه

ســورية )بيــت آجوشــي ومشــأل ودمشــق(. 
ــت إىل دمشــق كانــت يف العــام 738 ق.م، ويذكــر  ــث الــي وصل وأوىل محــات تيغــات باصــر الثال
امللــك اآلشــوري يف أخبــار هــذا العــام أنــه حصــل علــى اجلزيــة مــن رحيانــو /رزيــن/، يقــول: »مــن رحيانــو 

)رزيــن( مــن بــاد دمشــق 3 تالنــت مــن الذهــب، 300 تالنــت مــن الفضــة، 200 تالنــت مــن... »)54(. 
ــة  ــو، باملقارن ــة كميــات املعــادن الــي تلّقاهــا تيغــات باصــر الثالــث مــن رحيان ــا ضآل وناحــظ هن
مــع مــا ســبق وتلقــاه أدد نــراري الثالــث مــن كميــات مــن املعــادن نفســها، وهــذا يــدلُّ علــى ضعــف بــدأ 
حيــلُّ يف دمشــق مــن جوانــب خمتلفــة وخاصــة االقتصاديــة منهــا، والــي كان هلــا انعــكاس كبــر علــى قوهتــا 

العســكرية ونفوذهــا يف ســورية بشــكل عــام. 
وخــال األعــوام التاليــة انشــغل تيغــات باصــر الثالــث يف محــات عســكرية وجَّههــا ضــد ميديــا إىل 

الشــرق مــن آشــور، وضــد أورارتــو إىل الشــمال والشــمال الشــرقي مــن آشــور. 
ل حلــفٌ بــن دمشــق بقيــادة رزيــن وفقــح بــن رمليــا ملــك إســرائيل، وكان  ويف هــذا الوقــت بــدأ بالتشــكُّ
هــذا احللــف موجَّهــاً أساســاً ضــد يهــوذا. ويبــدو أن فقــح أخــذ ينتهــج سياســة مناوئــة آلشــور، قرَّبتــه مــن 
رزيــن الدمشــقي. وحســب ســفر )امللــوك الثانــي 16: 5 – 7( فــإن احلليفــن توجَّهــا إىل أورشــليم، وفرضــا 
احلصــار عليهــا، وعلــى األغلــب فــإن احلليفــن أرادا إجبــار ملــك يهــوذا علــى االنضمــام إليهمــا يف احللــف 
املعــادي لآلشــورين)55(، ولكــن ملــك يهــوذا اتَّخــذ خطــوة مضــادّة، فمــا كان مــن ملكهــا آحــاز إال أن طلــب 

معونــة تيغــات باصــر الثالــث مُقدِّمــاً لــه كلَّ مــا ميلكــه مــن ثــروات. 
وحســب روايــة الســفر نفســه فــإن تيغــات باصــر الثالــث اســتجاب للطلــب، وجــاء إىل دمشــق 
ــب  ــث هلــذا الطل ــد أن اســتجابة تيغــات باصــر الثال ــا رصــن. ومــن املؤك ــَل ملكه ــا وقت فاســتَوىل عليه

ــق األهــداف الــي كان قــد وضعهــا لدمشــق.  كانــت بالدرجــة األوىل ألهنــا حتقِّ
وحنــن جنــد تفصيــاً هلــذه األحــداث يف كتابــات تيغــات باصــر الثالــث، املتعلقــة بأخبــار العامــن 
733 و732 مــن حكمــه، إذ يتحــدَّث تيغــات باصــر الثالــث عــن معركــة جــرت بــن قواتــه وقــوات رصــن 
ــام  ــود أم ــوات آرام دمشــق مل تســتطع الصم ــإن ق ــدو ف ــا يب ــى م ــة مل يُحدِّدهــا، وعل ــو يف منطق / رحيان
قــوات تيغــات باصــر الثالــث، فاضطــرَّ رصــن / رحيانــو للفــرار والتحصُّــن داخــل أســوار مدينتــه. 
ويتابــع تيغــات باصــر الثالــث إخبارنــا مبــا جــرى، فيقــول إنــه فــرض احلصــار علــى رحيانــو مــدة مخســة 
ــل النمــس...،  ــة مث ــة املدين ــو مبفــرده ودخــل بواب ــه، هــرب رحيان وأربعــن يومــاً: » مــن أجــل إنقــاذ حيات
مخســة وأربعــن يومــاً، أقمــت معســكري حــول مدينتــه وحبســته هنــاك مثــل طائــر يف قفــص...، حاصــرتُ 
واســتوليت علــى مدينــة حــدارا، موطــن أجــداد رحيانــو مــن أرض دمشــق، القصــر الــذي وُلــد فيــه. محلــتُ 
800 شــخص مــع ممتلكاهتــم وثراهنــم وأغنامهــم وماعزهــم. نقلــت 750 أســراً مــن مدينــي كوروشــا 
ومسايــا، باإلضافــة 550 أســراً مــن مدينــة ميتونــا. مثــل املراعــي بعــد الطوفــان، دمَّــرت 591 مدينــة مــن 

)54( The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III )744 – 727 BC(, and Shalmaneser V )726 – 722 BC( , Kings of Assyria. P.38 )1 – 10(.  
)55) Les Arameens A L` Age du Fer:  Dion, P.E P 211.
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16 منطقــة مــن أراضــي دمشــق«)56(. 
ــه متكــن مــن الفــرار  ويف احلقيقــة فــإنَّ هــذا النَّــص ال يوضــح أيــن حوصــر رصــن، هــل يف دمشــق، أم أنَّ

منهــا وااللتجــاء إىل مســقط رأســه حــدارا ) عــدرا ( حيــث كانــت هنايتــه هنــاك، وإن كنَّــا نرجِّــح ذلــك.
كانــت هــذه احملطــة األخــرة يف تاريــخ دمشــق اآلراميــة، فاآلشــوريون بعــد اســتيائهم علــى املدينــة 
لــت بتهجــر جــزء مــن ســكان دمشــق مع ثرواهتم ومواشــيهم،  اتَّخــذوا جمموعــة مــن اإلجــراءات العقابيــة متثَّ
وأســر جمموعــة مــن ســكان مــدن أخــرى كانــت تتبــع آلرام دمشــق، وتدمــر 591 مدينــة أخــرى، ومــع 
تشــكيكنا بالرقــم، فــإن املقصــود رمبــا كان جمموعــة كبــرة مــن القــرى التابعــة هلــا. وأمــا اخلطــوة األخــرة 
فكانــت تقســيم أراضــي آرام دمشــق إىل ســتَّ عشــرة مقاطعــة، وهــذا يــدلُّ علــى املســاحة الكبــرة الــي 

كانــت تشــغلها أراضــي مملكــة آرام دمشــق. 

_ اخلامتة:
يتَّضــح لنــا مــن خــال مــا ســبق أن مملكــة آرام دمشــق قامــت كمملكــة مســتقلة حنــو منتصــف 
نــت مــن بســط ســيطرهتا علــى مناطــق واســعة مــن جنوبــي ســورية وفلســطن،  القــرن العاشــر ق.م، ومتكَّ
باإلضافــة إىل فــرض نفوذهــا علــى معظــم اإلمــارات الــي قامــت يف املنطقــة الســورية – الفلســطينية. 
رت قوّتَهــا وقــوة حلفائهــا للوقــوف يف وجــه التوسُّــع اآلشــوري غــرب  وتبيَّــن لنــا أن دمشــق ســخَّ
الفــرات، وجتلَّــى ذلــك بشــكل واضــح يف معركــة قرقــر، الــي واجــه فيهــا حتالــفُ اإلمــارت الســورية قــواتِ 
ــث قدَّمــت دمشــق يف هــذه  ــام 853 ق.م، حي ــام الســادس مــن حكمــه حنــو الع ــث يف الع شــلمناصر الثال
ــه ســائرُ حلفائهــا مــن قــوات مــن أصنــاف خمتلفــة، واســتمرَّ هــذا األمــر يف  املعركــة مــا فــاَق كلَّ مــا قدَّمَ

ــة.  الســنوات التالي
وبلغــت دمشــق أوجَ قوهتــا يف عهــد ملكهــا حزائيــل )النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م(، عندمــا 
تصــدى للقــوات اآلشــورية لوحــده بعــد ختلِّــي احللفــاء عنــه، ورغــم وصــول قــوات شــلمناصر الثالــث إىل 

أبــواب دمشــق، إال أنــه أصــرَّ علــى املقاومــة رافضــاً دفــع اجلزيــة هلــم.
والنصــوص الــي وصلتنــا تُثبــتُ أن دمشــق كانــت قويّــة يف عهــد حزائيــل، حبيــث فــرضَ ســلطته العليــا 
علــى العريــن يف فلســطن، كمــا قــام حبمــات عســكرية إىل مناطــق ســهل العمــق مشــال غربــي ســورية. 
إال أن قــوة دمشــق بــدأت بالرتاجــع بعــد ذلــك نتيجــة إهناكهــا عســكريّاً واقتصاديّــاً بســبب احلــروب الكثــرة 

الــي خاضتهــا مــع اآلشــورين وغرهــم. 
واألمــر اآلخــر الــذي نشــر إليــه يف هــذه اخلامتــة هــو القــوة االقتصاديــة الكبــرة الــي متتَّعــت هبــا 
دمشــق يف عصــر مملكــة آرام دمشــق، ونســتنتج هــذا مــن كميــة املعــادن الثمينــة وغــر الثمينــة الــي دفعتهــا 

لآلشــورين عندمــا بــدأ الضعــف يــدبُّ يف أوصاهلــا. 

)56( The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III (744 – 727 BC), and Shalmaneser V (726 – 722 BC) , Kings of Assyria Op. cit. P. 59 (8b- 14 
a).
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ملخص البحث
      يتنــاول هــذا البحــث تاريــخ جنــوب ســورية )دمشــق وإمــارات حــوران( يف األلــف الثانــي قبــل امليــاد، يف 
حقبــة تُعَــدُّ األهَــمَّ يف تاريــخ املنطقــة، وهــي مــدة تراخــت فيهــا ســيطرة اإلمراطوريــة الفرعونيــة علــى ســورية، 
فحصــل صــراع سياســيٌّ حــادٌّ بــن إمــارات حــوران الثائــرة يف وجــه الفرعــون املصــري مــن جهــة، ودمشــق 
ــا يف )آخــت  ــر عيه ــي عُث ــة املســمارية ال ــدُّ رســائل العمارن ــة، وتُعَ ــة للســيادة املصري ــت خملصــة وفي ــي بقي ال
آتــن(، عاصمــة أخناتــون اإلمراطوريــة؛ املصــدر األهــم هلــذه احلقبــة مــن تاريــخ جنوبــي ســورية يف ظــّل غيــاب 

ــة يف املنطقــة. ــات األثري التنقيب

Research Summary
This research addresses the history of Southern Syria )Damascus and the Emirate of 
Hauran( in the 2nd millennium BC. It is a period when the Pharaonic Empire›s control over 
Syria loosened, which resulted in a severe political conflict between the Hauran Emirate 
rebelling against the Egyptian Pharaoh on one hand, and Damascus, which remained loyal 
to the Egyptian reign, on the other. The Amarna cuneiform letters that were discovered in 
Akhetaten, the imperial capital of Akhenaten›s empire, are considered the most important 
discovery of this period of the history of Southern Syria.

مقدمة:
ــاً، منــذ   لقــد أثبتَــت املُســوحات األثريــة أن منطقــي دمشــق وحــوران)2( كانتــا مــن املناطــق املزدهــرة حضاريّ
عصــور مــا قبــل التاريــخ حتــى يومنــا احلاضــر، ومــع ذلــك مل حتــَظ أيٌّ مــن املنطقتــن بقــدر كافٍ مــن الدراســات 
ــة ســحرها  ــة والوطني ــة األجنبي ــات األثري ــك ألن معظــم البعث ــة بصــرى(، وذل ــري )باســتثناء مدين واملســح األث
ــرة الســورية املنتشــرة علــى ضفــي هنــر  ــور عليــه يف تــال اجلزي ــز املســماري، الــذي كان مــن الســهل العث الكن

الفــرات، هــذا ناهيــك عــن صعوبــة التنقيــب يف مدينــة دمشــق حبكــم أهنــا مأهولــة بالســكان.
ــة  ــوزاً أثري ــم، أن تــال الغوطــة حتــوي كن ــخ دمشــق القدي ــى تاري ــا األمــل؛ يف التعــرُّف عل لكــن مــا بعــث فين
واعــدة، كان أوهلــا اكتشــاف أوَِّل نــصٍّ مســماري منهــا؛ وقــد مت ذلــك االكتشــاف األثــري العظيــم علــى يــد األســتاذ 

أمحــد فــرزات الطرقجــي، يف تــل ســكا جنــوب دمشــق. 
وعلــى أي حــال، فإننــا نســعى يف هــذا البحــث لدراســة تاريــخ جنوبــي ســورية )دمشــق وإمــارات حــوران( يف 
األلــف الثانــي قبــل امليــاد، والتعــرف علــى عاقــات دمشــق السياســية مــع إمــارات حــوران، وعاقــات جنــوب 
ــة، كان هــو  ســورية ككل مــع اإلمراطوريــة الفرعونيــة يف مصــر، ال ســيما أن الــوالء ملصــر، خــال هــذه املرحل
الــذي حــدَّد مَســارَ تلــك العاقــات الــي ربطــت دمشــق املواليــة للفرعــون املصــري مــع إمــارات حــوران املتمــردة 
عليــه والثائــرة يف وجهــه، وســنُنهي البحــث بعهــد رمســيس الثالــث، الــذي انتهــت يف عهــده الســيطرة الفرعونيــة 

علــى جنوبــي بــاد الشــام. 
أمــا اإلطــار املكانــي للبحــث فيشــمل دمشــق وغوطتهــا وســهل حــوران واألجــزاء الشــمالية مــن فلســطن 

)2( يُلفظ االسم بفتح الحاء وتسكين الواو، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي، ص392.
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 .UPIو )Apu )um واألردن، هــذه املنطقــة الــي كانــت تعــرف تارخييّــاً باســم بــاد أبــوم
وأخــراً يعتمــد البحــث علــى نصــوص تــّل العمارنــة كمصــدر أساســيّ؛ ومــا يهمنــا منهــا هــو النصــوص الــي 
أرســلتها إمــارات حــوران الثائــرة يف وجــه أمــر دمشــق املــوايل للفرعــون املصــري. فإهنــا تُقــدِّم لنــا صــورة عــن 

العاقــات السياســية، يف ذلــك الزمــن، وفكــرةً عــن أدب التخاطــب بــن امللــوك وتابعيهــم. 
وجتــدر اإلشــارة إىل أن املعلومــات، عــن تلــك املرحلــة التارخييــة، تبقــى شــحيحة، بانتظــار مــا يُمكــن أن 
تكتشــفه البعثــات األثريــة، يف تــال الغوطتــن وحــوران، املمتــدة مــن الصنمــن مشــاالً حتــى أربــد وجــرش جنوبــاً.

أواًل _ تاريخ منطقة دمشق القديم وحميطها:
سُــكنت حــوران والغوطــة الدمشــقية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ؛ ويشــهد علــى ذلــك املخلَّفــات الي اكتشــفها 
 Tell يف موقــع تــل أســود )Emmer( العلــم احلديــث، حيــث بيَّنــت التنقيبــاتُ األثريــة ظهــور بقايــا حنطــة بريــة
Aswad يف غوطــة دمشــق، يف الســويات املؤرخــة بـــ )9800( ســنة قبــل امليــاد، بوســاطة الكربــون املشــع، كمــا 
ــاً( بقايــا حنطــة بريــة  قــدم موقــع عــراق الــدب Iraq ed-Dubb يف ســهل حــوران )مشــال غــرب األردن حاليّ
)Emmer( أيضــاً وحنطــة einkorn؛ يف الســويات األثريــة املؤرخــة بـــ 10 آالف ســنة، بوســاطة الكربــون 

املشــعّ. 
ــر  ــاً، يف وقــت مل يتأخَّ ــاً علــى اســتيطاهنا حضاريّ ــراً مُِهمّ ــدُّ مُؤشِّ إن اكتشــاف احلنطــة يف جنــوب ســورية يُعَ
كثــراً عــن اســتيطان ضفــي هنــر الفــرات، حيــث وُِجــد يف موقــع تــل املريبــط Tell Mureybit علــى الفــرات 
األوســط نوعَــن مــن احلنطــة احملليــة الريــة، مت تأرخيهــا بـــ)10200( ســنة، بوســاطة الكربــون املشــع، كمــا عُثِــر 
علــى بقايــا احلبــوب يف مواقــع أخــرى يف املشــرق العربــي القديــم، مثــل موقــع أرحيــا Jericho( Ari-ha( يف 
وادي األردن بفلســطن)3(. وهكــذا يظهــر لنــا أن جنــوب ســورية يعــادل مشاهلــا مــن حيــث األمهيــة احلضاريــة، 

ــت فيهــا مقوِّمــات االســتقرار، فاســتوطنها اإلنســان، وأنشــأ القــرى الزراعيــة، واســتقرَّ فيهــا.  حيــث توفَّ
يف الواقــع مل تُقــدِّم النصــوص املســمارية، يف األلــف الثالــث قبــل امليــاد، أيَّ إشــارة ملدينة دمشــق، إال أن بعض 
ــت علــى وجــود فخــار وبنيــة حضاريــة تعــود لأللــف  األســبار واحلفائــر األثريــة يف حميــط دمشــق وغوطتهــا دلَّ
الثالــث قبــل امليــاد، وربَّمــا أقــدم مــن ذلــك أيضــاً، أمــا حفائــر تــل ســكا يف جنــوب شــرق دمشــق، والــي اســتمرت 
َفــت يف ســنة 2011م، فقــد قدَّمــت معلومــات مهّمــه عــن تاريــخ منطقــة  حــوايل مخســة عشــر ســنة، إىل أن توقَّ
دمشــق يف النصــف األول مــن األلــف الثانــي ق.م، حيــث ثبــت بفضــل هــذا املوقــع أن منطقــة دمشــق وجنوبــي 
ــة الكــرى  ــت تُديرهــا املمالــك الســورية -األموري ــي كان ــى هامــش األحــداث السياســية ال ــن عل ســورية مل تك
ــق والنصــوص  ــع الوثائ ــه قــدم أول نــص مســماري، بعدمــا كانــت مجي ــك الوقــت، وميــزت هــذا املوقــع أن يف ذل

املســمارية الــي تتحــدَّث عــن جنوبــي ســورية وثائــق خارجيــة.
إن موقــع تــّل ســكا وطبقاتــه احلضاريــة يُــؤرَّخ بــذات الفــرتة الــي ازدهــرت فيهــا مملكــة مــاري )تــل احلريــري(، 
قــرب البوكمــال يف حمافظــة ديــر الــزور الســورية، أي خــال العصــر الرونــزي القديــم، وإن الرســوم اجلداريــة 
الــي اكتُشــفت يف هــذا التــّل متقاربــة مــع نظرهتــا يف مــاري، كمــا أن هندســة القصــر املعماريــة وفّخارياتــه 

)3(  New evidence of Lateglacial cereal cultivation at Abu Hureyra on the Euphrates; Hillman, G., & Robert Hedges, 
& Andrew Moore, & Susan Colledge, & Paul Pettitt, p.384
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ــة دمشــقية معاصــرة  ــة أمورية/عموري ــى وجــود مدين ــدلُّ عل ــاري أيضــاً. وهــذا ي ــع نظراهتــا يف م متشــاهبة م
لكــرى املــدن األمورية-الســورية القدميــة، كمــاري وحلــب وقطنــة وحاصــور.

ــور دمشــق  ــل ظه ــر، وقب ــرى حــول دمشــق يف وقــت مبك ــا أمســاء مــدن أو ق ــر لن ــي تَذك ــاري ال ــق م إن وثائ
ــز أي  ــل املرك ــكنت قب ــد عُمــرت وسُ ــردى، ق ــه حبــرة مصــبّ ب ــط دمشــق، مبــا في ــى أن حمي ــدلُّ عل ــذات، ت بال
دمشــق املعاصــرة، وإن أهــم هــذه املناطــق الــي تذكرهــا لنــا نصــوص مــاري هــي مراكــز عمرانيــة مأهولــة مثــل 
عــدرا Adaru ورخيصــوم Rahisum )منطقــة اســرتاد محــص دمشــق( ويرخــو Yarhu /أرحيــا( الــي تعــي 

القمــر باألكاديــة(. 
ويف الواقــع مل يكــن أرشــيف مــاري وحــدَه مَــن حتــدَّث عــن املنطقــة احمليطــة بدمشــق؛ بــل جنــد يف الوثائــق 
اآلشــورية ذِكــراً حمليــط دمشــق، كمــا يف رســالة ألحــد القــادة اآلشــورين، جــاء فيهــا:  »إىل مــوالي، يقــول مششــي 
دخــوم: كمــا ذكــرت ســابقاً ملــوالي، فقــد عســكرنا يف منطقــة أبــوم، قبالــة مدينــة رخيصــوم مــع أربعــة آالف رجــل، 
وكان معهــم حلفاؤهــم مــن مدينــة مينيتايــوم Minitaym وهدفنــا هــو حصــار مدينــة عــدرا Adaru يف بــاد 
رخيصــوم املتحالفــة مــع أشــخي أدو ملــك قطنــة، وقــد جتمَّعــت قــواتُ مجيــع املــدن، وقواتُنــا أمــام املدينــة هتيّــأت 
للهجــوم، ثــم أغرنــا باجتاههــم، وعندمــا رآنــا العــدو غــادر املدينــة احملاصــرة، وقمــت باملنــاورة مــع قــوات أبــوم؛ 
الذيــن انضمُّــوا إلينــا ودخلــوا إىل قراهــم، وعندمــا حملنــا العــدو وحنــن ننــاور انضــوى علــى نفســه وســار باجتــاه 
ــي وهــو  عــدرا.. والحقتهــم قــواتُ موالنــا، وكانــت بــن ظهرانيهــم، ومل تســل دمــاء كثــرة بيننــا، إال أن ضابطــاً توفِّ

علــى رأس قواتــه، فلْيَعلـَـمْ مــوالي كلَّ هــذا«.
وهكــذا ناحــظ أن الرســالة الســابقة تذكــر مدينــة عــدرا أول مــرة، منــذ أواســط القــرن الثامــن عشــر قبــل 
امليــاد، وهــي واقعــة علــى بعــد ثاثــن كيلــو مــرت مشــال شــرق دمشــق علــى طريــق تدمــر، ومــا تــزال حتمــل االســم 

ذاتــه حتــى اليــوم)4(.
تقــع رخيصــوم علــى طريــق محــص دمشــق، ومــن الواضــح أن اآلشــورين قــد عــروا مــن تدمــر ونــازاال 
ــر. وميكــن  )القريتــن( إىل دمشــق مباشــرة، وبذلــك فــإن طريــق دمشــق الفــرات معــروف منــذ ذلــك الوقــت املُبكِّ
ــدن املزدهــرة، وأن دمشــق  ــرى وامل ــة، ومــألى بالق ــت مأهول ــص الســابق أن غوطــة دمشــق كان ــن الن ــادة م اإلف
املركــز مل تكــن موجــودة يف ذلــك الزمــن، بســبب مســتنقعات بــردى الــي كانــت متتــد حتــى عــدرا، كمــا هــو وارد 

يف الرســالة الســابقة)5(.

ثانيًا _ أمساء مناطق جنوب سورية ودالالهتا اللفظية:
يف مقابــل عظمــة عواصــم الشــمال األموريــة ازدهــرت مدينــة دمشــق يف اجلنــوب، يف منتصــف األلــف 
الثانــي قبــل امليــاد، الــي تعرّفنــا علــى امسهــا يف النصــوص املصريــة اهلروغليفيــة، ويُشــر األســتاذ الســوري 
الدكتــور حممــود عبــد احلميــد أمحــد إىل أن دمشــق ُذكِــرَت أوَّل مــرة يف التاريــخ يف القــرن اخلامــس عشــر قبــل 
ــى جــدران معبــد  امليــاد، يف قائمــة املــدن الــي غزاهــا حتتمــس الثالــث ســنة )1468 ق.م(، ودوَّن امسهــا عل

)4( فيصــل عبــد هللا، اكتشــاف أول نــص مســماري فــي دمشــق، مراجعــة تاريخيــة، مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 37، العــدد الثالــث والرابــع، دمشــق 2011م، 

ص454.
)5( فيصل عبد هللا، اكتشاف أول نص مسماري في دمشق، م.س، ص454.
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الكرنــك يف األقصــر مبصــر.
 كمــا بيَّــن أن أصــل تســمية دمشــق هروغليفــي؛ مؤلــف مــن ثاثــة مقاطــع واضحــة، األول )دمــي 
DIMI( الــذي يعــي مدينــة، والثانــي )شــا Š( ويعــي مــرج أو روضــة، والثالــث )كا أو كــي KI( وهــي 
الحقــة، كمــا يف اللغــة األكاديــة، تُشــر إىل أن االســم ملــكان أو ملدينــةٍ، اســتُعيض عنهــا حبــرف القــاف، وعنــد 
تركيــب هــذه املقاطــع الثاثــة يتبيَّــن لنــا أن اســم دمشــق يعــي الواحــة اخلضــراء، وال شــك أن هــذه التســمية 

كانــت تســتحقها دمشــق؛ إذ حــوَّل هنــر بــردى غوطتهــا إىل جنــة غنــاء)6(. 
)6( اسم دمشق في التاريخ: محمود عبد الحميد أحمد، ص39.

خارطة حوران
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ــوا دمشــق، يف القرنــن التاســع والثامــن قبــل امليــاد، باســم )مــات إمِريشــو  أمــا اآلشــوريون فقــد مسَّ
Mat-Imerišu( و)شــا إمِريشــو Ša- Imerišu( مبعنــى »بــاد احلمــر« )7(، ويُشــر الدكتــور فيصــل عبد 
اهلل إىل أن هــذه التســمية مل يُقصــد منهــا اإلســاءة إىل أهــل مدينــة دمشــق، بــل كانــت الغايــة منهــا اإلشــارة 
إىل ازدهــار مدينــة دمشــق التجــاري يف ذلــك العصــر، حيــث كان احلمــار وســيلة النقــل التجاريــة األهــم، 
مقابــل ارتفــاع ســعر اخليــول واجلمــال، وملــا كانــت دمشــق حمّطــة مهمــة علــى طــرق القوافــل التجاريــة كان 

مــن الطبيعــي أن تــزداد أعــداد احلمــر فيهــا)8(.
وليــس بعيــداً عــن دمشــق يف جهــة اجلنــوب؛ تُعرُِّفنــا نصــوصُ تــّل العمارنــة )عاصمــة أخناتــون القدميــة( 
ــم،  ــى بــاد النعي ــل شــهاب( مبعن ــى عــدة إمــارات ســورية يف ســهل حــوران الفســيح، منهــا يانوعــام )ت عل
ومدينــة عشــتار )تــل عشــرتة( نســبة إىل الربــة الســورية عشــتار، الــي كانــت النجمــة شــعاراً هلــا، وســرعان 
مــا تســرَّب امسُهــا إىل اللغــات األوروبيــة احلديثــة؛ ومنــه لفــظ ســتار Star مبعنــى جنمــة، علــى حــن يعــي 

اســم بصــرى )بُصرانــا( املوقــع احلصــن، والطيبــة )طــوب( األرض اخلصبــة الطيبــة. 
أمــا عــن تســمية حــوران Hauran )9(، وتعــي لغــًة األرض املســتوية، فقــد ورد اســم حــوران يف الكتــاب 
ــق اســم بــا  ــل امليــاد كان يطل ــي قب املقــدس حنــو ســتن مــرة بلفــظ باشــان Bashan، ويف األلــف الثان
أبــوم / أُبــي علــى حــوران التارخييــة )جنــوب ســورية وشــرق األردن( مضافــاً هلــا منطقــة دمشــق والغوطــة 
وســهل البقــاع)10(، وجــاء يف معجــم احلضــارات الســامية أن حــوران هــي املنطقــة الواقعــة شــرق هنــر األردن 
بــن جبلــي جلعــاد )مرتفعــات األردن( وحرمــون، وتشــمل اللجــاة والســهل واجلــوالن، وهــي منطقــة بركانيــة 
ــو( ــا األشــوريون اســم )حوران ــق عليه ــد أطل ــا)11(. وق ــاه قاعدهتــا أذرعــي/ درع ــرة املي ــة وف ــة الرتب خصب
)12(، وذلــك يف القــرن التاســع قبــل امليــاد يف أعمــال امللــك اآلشــوري شــلمنصر الثالــث )851-823 ق.م(، 

حيــث ورد ذكــر حــوران يف ســياق حديــث شــلمنصر الثالــث عــن حربــه مــع حزائيــل ملــك آرام دمشــق قائــاً 
عنــه: »لقــد ضيَّقــتُ عليــه، وقطعــت أشــجاره، وذهبــت إىل حــوران وقوَّضــت مدنــاً ال عــدد هلــا، وأحرقتهــا، 

وأعملــت فيهــا الســيف والنــار، وأخــذت غنائــم عديــدة«)13(.
ــر يف موقــع أرســان طــاش/ خداتــو القدميــة علــى قطعــة عــاج مــن ســرير فاخــر، ُذكــر فيهــا  وقــد عُثِ
اســمُ حــوران، وُكتــب عليهــا: الســرير الــذي قدمــه عمــا لســيدنا حزائيــل بســنة أخــذ حــوران. كمــا اكتُشــفت 
يف معبــد هــرا جبزيــرة ســاموس يف بــاد اليونــان قطعــة برونزيــة مزخرفــة مــن جلــام حصــان ُكتــب عليهــا 
ــل مــن وادي )بقعــة(  ــة، ورد فيهــا ذكــر حــوران، وترمجتهــا: هــذا مــا قدَّمــه هــدر لســيدنا حزائي باآلرامي

باشــان Bashan. ويف ذات املوقــع اكتُشــفت حليــة خيــل برونزيــة فيهــا ذات الكتابــة)14(.
)7( Bulletin of the American Schools of Oriental Research 205; Cross, F. M, p.36.

)8( دمشق في التاريخ من -3333 333 ق.م: فيصل عبد هللا، ص52، 53

)9( يمكــن أن يكــون اســم حــوران علــى وزن األلفــاظ الحميريــة الســبئية: كنجــران، وهمــذان، وغمــدان، وكهــالن، وحــوالن؛ انظــر: ســورية الجنوبيــة »حــوران«: 

منيــر الذيــب، ص22.
)10( انظــر: وصــف بــالد أُبــوم/ أبــي فــي كتــاب: مراســالت العمارنــة الدوليــة: فــاروق إســماعيل، ص244. وانظــر كذلــك كتــاب: تاريــخ الوطــن العربــي القديــم: 

جبــاغ قابلــو وعمــاد ســمير، ص260.
)11( معجم الحضارات السامية: هنري عبودي، ص312.

)12( معجم الحضارات السامية، ص37.

  )13( Assyrian Rulers of the early first millennium –B.C, II (858-745 b. c); Grayson, A.K., –, , p.48
)14( دمشق عاصمة آرامية كنعانية: علي أبو عساف، ص7.
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ثالثًا _ عالقات دمشق وحوران مع املصريِّني قبل عصر العمارنة: 
يف مطلــع األلــف الثانــي كان جنــوب ســورية نقطــة انطــاق مهمــة للهكســوس)15( باجتــاه مصــر، يشــهد 
علــى ذلــك فّخارهــم الــذي خلَّفــوه يف تــل شــهاب واألشــعري ودرعــا وغرهــا، والفخــار العائــد للهكســوس 

ميكــن متييــزه مــن خــال وخــزات صغــرة ومتعــدّدة فيــه)16(. 
ويف القــرن الثامــن عشــر قبــل امليــاد ورد ذكــر بلــدات حــوران يف نصــب معبــد ســقارة )17(، حيــث رُتِّبَــت 
أمساؤهــا وفــق تسلســل جغــرايف، فأمســاء املــدن املأخــوذة مــن E25 حتــى E34 هــي أمســاء مــدن وبلــدات 

حــوران املمتــدة مــن بيخيلــي / طبقــة فحــل )جنــوب غــرب إربــد( حتــى أقصــى مشــال حــوران.
وبعــد طــرد اهلكســوس مــن مصــر علــى يــدي أمحــس األول )1550-1575 ق.م( بــدأ التوسُّــع املصــري يف 
ــل الفرعــون املصــري أمحــس  جنوبــي ســورية، وكان اهلــدف منــه هــو احلفــاظ علــى حــدود مصــر آمنــة، فتوغَّ
لـَـه يف مشــايل فلســطن يف  األول يف جنوبــي فلســطن يف الســنوات الســبعة األوىل مــن حكمــه، كمــا تابــع توغُّ
ــل يف حــوران ومنطقــة دمشــق حتــى وصــل إىل ســفوح جبــل لبنــان؛  الســنوات األخــرة مــن حكمــه)18(. وتوغَّ
)15( الهكســوس: كلمــة مشــتقة مــن اصطــالح حقــا- خاســة أي رئيــس البلــد األجنبــي. والهكســوس قبائــل أموريــة كانــت تُقيــم فــي بــالد الشــام فــي األلــف الثانــي 

ق.م، هاجــرت إلــى مصــر نتيجــة الهجــرة الهنــدو- أوربيــة )الحوريــة الميتانيــة( إلــى ســورية. اســتطاعت القبائــل األموريــة أن تحكــم مصــر منــذ عــام 1730ق.م. 
لالســتزادة عــن الهكســوس تاريخهــم وأصولهــم وطردهــم مــن مصــر، انظــر: دراســات فــي تاريــخ مصــر الفرعونيــة: محمــود عبــد الحميــد أحمــد، ص123.

ــم تأخــذ الهجــرة طابــع الغــزو إال فــي هجــرة  ــم باتجــاه مصــر دائمــاً ومســتمّراً، حيــث ال يوجــد أي فاصــل طبيعــي، ول )16( لقــد كان التســرب مــن الشــرق القدي

الهكســوس.
)17( سورية الجنوبية »حوران«، ص19.

)18(THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- Vol II- Part 1- History of the Middle east and the Aegean region c. 
18001380- B.C. p.526

أول نص مسماري عثر عليه يف دمشق )تل سكا( سنة 2008م بيد األستاذ أمحد الطرقجي، وقد قام كل من الدكتور جان ماري 
ديوران والدكتور فيصل عبد اهلل بقراءة حمتوى النص



العدد األول - 502021

بدليــل أن نقــش حمجــر معصــرة )جنــوب القاهــرة احلاليــة( يتحــدث عــن احلجــارة الــي سُــحِبَت بوســاطة 
الثــران الــي غنمهــا الفرعــون مــن الفنخــو )الفينيقيــن(، ويُشــاهَد يف النقــش صــورة لســتة ثــران تســحب 
احلجــارة يســوقها رجــان ملتحيــان بلحيــة قصــرة؛ يُعتَقــد أهنمــا مــن األســرى الســورين الذيــن وقعــوا يف 

قبضــة هــذا الفرعــون)19(. 
وهكــذا اســتطاع أمحــس األول أن يَحمــي حــدود مصــر، فلــم جيــرؤ أحــد مــن الســورين عليهــا طــوال 
ــز اهتمامَــه علــى شــؤون مصــر  عهــده وعهــد خليفتــه أمنحوتــب األول )1550- 1528ق.م( الــذي ركَّ
ــوب مصــر  ــذي حــارب يف جن ــه حتتمــس األول )1528- 1510 ق.م(، ال ــة)20(، وكان بعكــس خليفت الداخلي
ــل أن  ــرات، وقب ــى الف ــا Naharia عل ــى وصــل إىل هناري ومشاهلــا، وخــاض عــدة حــروب يف ســورية، حت

ــة.  ــة امليتاني ــى الدول ــداً النتصــاره عل ــاً ختلي ــاً تذكاريّ ــك املنطقــة نقــش نصب ــادر تل يغ
وقــد بقيــت اجلبهــة الســورية هادئــة طــوال عهــد حتتمــس الثانــي )1510- 1490 ق.م(، ووريثتــه امللكــة 
لــت  حتشبســوت )1490- 1468ق.م(، الــي كان هلــا سياســة خمتلفــة عــن امللــوك الذيــن ســبقوها، حيــث فضَّ

إقامــة العاقــات الدبلوماســية والتجاريــة مــع الــدول احمليطــة مبصــر)21(.
 Parrattarna مل يَُطــْل عهــد الســام املصــري يف الشــرق العربــي القديــم، فقــد اعتلــى امللــك بارتارنــا
عــرشَ الدولــة امليتانيــة حــوايل ســنة 1740 ق.م، وكان لديــه تطلُّعــات توسُّــعية كبــرة يف املنطقــة، وبالفعــل 
ــف أطماعُــه يف جنوبيِّهــا، فــراح يُحــرِّض  ســرعان مــا ســيطر علــى مشــايل ســورية )حلــب واألالخ(، ومل تتوقَّ
إمــارات حــوران وفلســطن للتمــرُّد علــى الســيادة املصريــة، مســتغاً النتائــج الكارثيــة لسياســة مصــر 
اخلارجيــة يف عهــد حتشبســوت، املتمثلــة يف إمهــال املناطــق الــي كانــت تُســيطر عليهــا مصــر يف ســورية، 
ــاً تســبَّب هــذا األمــر يف ردة فعــل  ــة يف ســورية، طبع ــة املصري ــك إىل ضعــف ســيادة اإلمراطوري وأدى ذل
ــف حــروب اجليــش املصــري، ويف  فــت مواردهــم نتيجــة توقُّ واســعه يف أوســاط الكهنــة املصريــن الذيــن توقَّ
أوســاط ضبــاط اجليــش الذيــن شــعروا باإلهانــة نتيجــة خســارة الشــمال الســوري، ومتــرُّد أمــراء حــوران 
ــة  ــة عليهــم، وهــذا مــا دفعهــم لتنحي ــة املرتّتب ــمَ اجلزي ــة، ورفضهــم تقدي ــى الســيادة املصري وفلســطن عل
امللكــة حتشبســوت، وتتويــج حتتمــس الثالــث )1436-1468 ق.م( علــى عــرش مصــر، باحتفــال ديــي 

مهيــب. 
وملـّـا تســنَّم حتتمــوس الثالــث العــرشَ حتالفــت اإلمــارات الفلســطينية – الســورية )ومــن ضمنهــا إمــارات 
حــوران( بقيــادة دروشــا Drosha أمــر قــادش/ تــل النــي منــد )قــرب القصــر- غــرب محــص(، للوقــوف 
ــل املتحالفــون يف جمــدو)22(/ تــل املتســلم )مشــايل  يف وجــه أطمــاع الفرعــون اجلديــد يف بادهــم، وتكتَّ

)19( سلســلة العالقــات الســورية المصريــة عبــر التاريــخ: محمــود عبــد الحميــد أحمــد، العالقــات بيــن مصــر وســورية منــذ أقــدم العصــور إلــى نهايــة عصــر 

ــة عشــرة، ج1، ص56. األســرة الثامن
)20( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، 136.

)21( حول أوفى المعلومات عن حروب تحتمس األول وعهد تحتمس الثاني والملكة حتشبسوت، انظر دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص136.

)22( مجــدو وتعنــي لغــة الحصــن، وهــي مدينــة كنعانيــة تقــع علــى بعــد حوالــي 27 كلــم جنــوب شــرق حيفــا، وتأتــي أهميتهــا مــن موقعهــا علــى تقاطــع أهــم الطــرق 

العســكرية والتجاريــة التــي تربــط مصــر مــع ســورية وبــالد الرافديــن. وقــد جــرت فيهــا تنقيبــات أثريــة مبكــرة منــذ ســنة 1903م علــى يــد الباحــث األلمانــي 
شــوماخر، وتبيــن فيمــا بعــُد أن االســتيطان البشــري بــدأ فيهــا منــذ األلــف الرابــع قبــل الميــالد، كمــا كشــفت التنقيبــات األثريــة الحديثــة أن مجــدو كانــت مدينــة 
 Back to Megiddo; Finkelein, I., & Ussishkin, D, in :كبيــرة ومحصنــة بأســوار ولهــا بوابــة ضخمــة فــي األلــف الثانــي قبــل الميــالد، انظــر

.(B.A.R) Vol: 20, p.31
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نبتــة  لوحــة  نقــش  ويتحــدث  فلســطن(. 
الــذي عُثــر عليــه يف النوبة )يف جبل بركل(، 
ويرجــع تارخيــه إىل زمــن هــذا الفرعــون، 
أن 330 أمــراً مــن جنوبــي ســورية كانــوا 
يف هــذا التحالــف، الــذي لقــي كلَّ الدعــم 

والتشــجيع مــن امليتانيــن)23(. 
مل يكــن حتتمــس الثالــث ليقبــل بالواقــع 
علــى جنوبــي  املصريــة  للســيادة  املخــزي 
ســورية، مدفوعــاً بتشــجيع الكهنــة ومحــاس 
ضبــاط اجليــش، فتحــرك اجليــش املصري 
ــوم اخلامــس والعشــرين مــن الشــهر  يف الي
قاصــداً  ق.م(   1468 نيســان   19( الرابــع 
جمــدو؛ املدينــة الــي حتصَّــن فيهــا األمــراء 
الســوريون املتمــرّدون. ومــن الواضــح مــن 

خــال سَــر العمليــات أن بعــض اإلمــارات الســورية بقيــت علــى والئهــا ملصــر، وخاصــة يف جنوبي فلســطن، 
ــاً  ــارو )تــل أبــو صفيــة حاليّ ــة بــن حصــن ث ــاز املســافة الفاصل حيــث اســتطاع حتومتــوس الثالــث أن جيت
شــرق مدينــة القنطــرة( علــى احلــدود املصريــة، وبلــدة يوحــم yhm )24( يف فلســطن، دون أن يلقــى مقاومــة 

تُذكــر. 
وقــد وصــل اجليــش املصــري أوالً إىل غــزة بعــد مســر عشــرة أيــام، ومل يَقــِض فيهــا أكثــر مــن ليلــة واحــدة، 
ثــم تابــع املســر إىل بلــدة يوحــم الــي وصلهــا رمبــا يف اليــوم العاشــر مــن أيــار، وفيهــا مســح جلنــوده بأخــذ 
قســط مــن الراحــة بعــد رحلــة الزحــف الطويلــة، واجليــش فيــه أعــداد كبــرة مــن املشــاة، ويف أثنــاء قســط 
ــرت  الراحــة الــذي أخــذه اجلنــود بعــث الفرعــون املصــري عيونـَـه واالســتطاع ليتبيَّــن أمــرَ العــدو، وبعــد أن توفَّ

لــه املعلومــات الكافيــة عقــد جملســه احلربــي يف بلــدة يوحــم، مــن أجــل اختيــار أفضــل الطــرق إىل جمــدو.
ــال الكرمــل  ــق الــذي خيــرتق جب ــا، وهــو الطري ــق عارون ــة طــرق، أيســرها طري كان أمــام حتتمــس ثاث
ــه األقصــر، ومل يتوقــع  ــه كان ضيِّقــاً يف بطــن وادٍ، إال أن ــوار، ومــع أن ــز الث ــة جمــدو مرك وصــوالً إىل مدين
ــزوا قواهتــم  عــوا أن يســلك طريــق تاعنــاخ لذلــك ركَّ الســوريون بــأن اجليــش سيســلك هــذا الطريــق، بــل توقَّ
عليــه. وعنــد خمــرج الــوادي وقــف الفرعــون املصــري منتظــراً تقــدُّم باقــي قواتــه، ومــع تقــدُّم كامــل القــوات 
ــم الليــل، وخــال ســبع ســاعات مــن مطلــع مشــس اليــوم التــايل وصــل اجليــش املصــري إىل  املصريــة خيَّ

مدينــة جمــدو. 
وعلــى ضفــة وادي قنــا نُصبــت اخليمــة امللكيــة، وأصــدر حتتمــس أمــرَه احلربــي التــايل: »جهّــزوا 

)23( سورية القديمة، التاريخ العام: عبد هللا الحلو، الكتاب األول، ص587.

)24( حســب نيلســون مــن المحتمــل أنهــا مدينــة يمــا yemma الحاليــة التــي تقــع فــي الجانــب الجنوبــي مــن سلســلة جبــال الكرمــل، وتبعــد حوالــي 130كلــم شــمال 

مدينــة غــزة، انظــر: سلســلة العالقــات الســورية المصريــة، ص71. 

ثاني نص مسماري عثر عليه يف دمشق )تل سكا( سنة 2010م بيد 
األستاذ أمحد الطرقجي، وقد قام كل من الدكتور جان ماري ديوران 

والدكتور فيصل عبد اهلل بقراءة حمتوى النص
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ــوا أســلحتكم احلربيــة جاهــزة، ألننــا ســنحارب ذلــك العــدو اخلســيس يف الصبــاح«، ثــم  ــكم، واجعل أنفسَ
ــود،  ــى اجلن ــام العشــاء عل ــع طع فــون بتوزي ــام املوظَّ ــد أن ق ــاح، وبع ــه لرت ذهــب الفرعــون املصــري خليمت
اســتغل الضبــاط املصريــون جنــاح الليــل لتوزيــع القــوات املصريــة، ويف الصبــاح كان الســوريون قــد أصبحــوا 
ــا  ــة، وعندم ــوات املصري ــذي ستســلكه الق ــق ال ــع الطري ــوا فشــلَهم يف توقُّ ــد أن أدرك ــس؛ بع يف موقــف بائ
حــرَّك حتتمــس الثالــث جناحــه األيســر إىل اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة جمــدو أصبحــت القــوات 

ــدِّد بفصــل القــوات الســورية عــن مدينتهــا. املصريــة تُه
ــي  ــة جمــدو، ال ــى مدين ــادر باالنقضــاض عل ــام الفرعــون املصــري متَّســعٌ مــن الوقــت، فب ومل يكــن أم
ــم  ــوا باجلابيــب إىل أســفل لرفعوهُ أغلقــت أبواهبــا، »واآلن فــإن الســكان قــد أغلقــوا املدينــة، ولكنَّهــم أدلَ
إىل أعلــى، ومــن ثَــمَّ إىل داخــل املدينــة«، ويكــون بذلــك قــد وقــع معســكر الســورين كامــاً بأيــدي اجلنــود 
املصريــن، الذيــن اهنمكــوا يف هنــب حمتوياتــه، ونســوا الفرصــة الذهبيــة يف متابعــة اخلصــم وفتــح املدينــة، 
ومل ينفــع يف هــذا املقــام توبيــخ امللــك ألنــه جــاء متأخّــراً. أمــا األســاب واألســرى يف ســاحة املعركــة فقــد 
جــاء وصُفهــا يف حوليــات الكرنــك كمــا يلــي: »وقــد قبــضَ علــى خيوهلــم وعرباهتــم املصنوعــة مــن الذهــب 
والفضــة الــي كانــت غنيمــًة ســهلة، أمــا عســاكرهم فقــد رقــدوا ممدَّديــن علــى ظهورهــم كأهنــم مســك يف 
حبــل الشــبكة، يف حــن تابــع جيــش جالتــه املنتصــر االســتياء علــى ممتلكاهتــم، واآلن فقــد اســتوىل علــى 

خيمــة ذلــك العــدو اخلســيس الــي كانــت مشــغولة بالفضــة«. 
ضــرب املصريــون حصارَهــم اخلانــق علــى املدينــة، وكان ســقوطها أمــراً مهمّــاً للفرعــون املصــري، الــذي 
ــة  ــر، كلُّ األقطــار األجنبي ــا جيشــي املظفَّ ــة ي ــه الكفاي ــى مــا في ــودَه: »لقــد اســتوليتُ عل ــاً جن قــال خماطب
وُضعــت داخــل هــذه املدينــة بفضــل اإللــه رع يف هــذا اليــوم، كمــا أن كلَّ أمــراء األقطــار الشــمالية قــد 

ــى ألــف مدينــة«. حُصــروا بداخلهــا، إن االســتياء علــى جمــدو يعــادل االســتياء عل
ــى كامــل  ــأن االســتياء علــى جمــدو يعــي االســتياء عل ــغ ب يف الواقــع مل يكــن الفرعــون املصــري يُبال
مــدن وبلــدات جنوبــي ســورية، ألن أمراءهــا كانــوا قــد حتصَّنــوا هبــا. فمــا كان مــن اجلنــود املصريــن إال 
أن قامــوا بأخــذ قياســات املدينــة، وأحاطوهــا خبنــدق ثــم بســور خشــي صُنــع مــن أشــجار املنطقــة، وقــد 
صــدرت األوامــر للحــراس املصريِّــن باليقظــة واحلــذر، وأال يَســمحوا بــأن خيــرج أحــد مــن املدينــة، وبعــد 
حصــار دام ســبعة أشــهر خــرج األهــايل متضرِّعــن إىل جالــة الفرعــون قائلــن: »امنَحْنــا نفسَــك يــا 

ســيدنا، إن أقطــار رتنــو لــن تُعيــد التمــرُّد ثانيــة«. 
ثــم أرســلوا أطفاهلــم وأطفــال األمــراء الذيــن كانــوا معهــم حاملــن جزيــة وفــرة مــن الذهــب والفضــة، 
وكل خيوهلــم الــي كانــت معهــم، وكذلــك مركباهتــم الــي كانــت مرصعــة بالذهــب والفضــة، إضافــة إىل تلــك 
الــي كانــت مدهونــة. وقــد محــل األطفــال أســلحة احللفــاء املختلفــة مــن دروع وســهام وأقــواس، علــى حــن 
كان احملاصَــرون يقفــون علــى أســوار املدينــة يكيلــون املديــح جلالــة الفرعــون طالبــن أن مينــح هلــم احلياة.

ــزم  وهكــذا مل يُكتــب هلــذا التحالــف النجــاحُ، فقــد ســقطت جمــدو بعــد حصــار دام ســبعة أشــهر، وهُ
احللفــاء، حيــث يــرد ذكــر 119 إمــارة مــن جنــوب ســورية وقــع حكامهــا باألســر)25( )مــا يقــارب النصــف(. 

)25( سلسلة العالقات السورية المصرية، ص153. وانظر: سورية القديمة، التاريخ العام، ص588-587.
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وعــاد أمراؤهــا إىل بلداهتــم علــى ظهــور احلمــر بعــد أن عفــا عنهــم الفرعــون الــذي أخــذ خيوهلــم، »عــادوا 
علــى ظهــر محــار، ألنــي كنــتُ قــد أخــذتُ خيولَهــم«، وقــد ُقــدِّر لزعيــم هــذا التحالــف )أمــر قــادش( أن 

ينجــو مــن األســر، إال أن أســرته وأوالده وقعــوا يف األســر وقــد اصطحبهــم الفرعــون معــه إىل مصــر. 
وأخــراً هنــاك ســجات مفصَّلــة يف نقــوش معبــد الكرنــك يف األقصــر عــن الدمــار الــذي حلــق ببلــدات 
ومــدن فلســطن وســورية، مبــا فيهــا إمــارات حــوران، الــي ســقطت بيــد حتتمــوس الثالــث)26(، ويف الواقــع 
فــإن ذكــر أمســاء بلــدات ومــدن حــوران ال يعــي أن هــذه املــدن والبلــدات قــد خضعــت للســيادة املصريــة، 
لكنــه يُشــر بوضــوح إىل موطــن العنصــر الفاعــل يف املعارضــة الســورية)27(، لذلــك مل يكــن حتتمــوس الثالــث 
 )Ynwc  mw( Yenoam ــا ــل مســره باجتــاه حــوران وأخــذ ينوأم ــاً لنصــره يف جمــدو، فأكم مطمئنّ
/ تــل شــهاب)28(، وبلدتــن أخريــن مهــا جرناكــوا Herenkeru )Hwrnk rw( تــل اجلابيــة، ونوجــس 

Nywges( Nuges( نوى )29(. 
)26( THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- Vol II- Part 1- History of the Middle east and the Aegean region c. 
18001380- B.C. p527

)27( تاريخ سورية السياسي 3000-300 ق.م: هورست كلينغل، ص107.

)28( حــول مطابقــة اســم ينوأمــا / يانوعــام مــع بلــدة تــل شــهاب الواقعــة شــمال غــرب مدينــة درعــا، اســتناداً إلــى نصــوص تــل العمارنــة، راجــع مراســالت العمارنــة 

الدولية، ص482.
)29( Ancient records of Egypt; Breasted, J. H., Vol II, p.557

واألستاذ بريستد ال يحدد بدقة موقع جرناكوا ونوجس، ربما أن إمارة نوجس: هي مدينة نوى جرناكوا: تل الجابية، وهو أحد التالل األثرية بجانب بلدة نوى، 
وهذا منطقي بحكم أن هذه اإلمارات ذكرت في سياق واحد.

تل سكا تصوير األستاذ أمحد طرقجي
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وبذلــك يكــون حتتمــوس الثالــث ضــرب معارضيــه يف عقــر دارهــم، وقــد أوقــف حتتمــوس هــذه البلــدات 
الثــاث علــى معبــد أمــون)30(. وبعــد أن قــام ببنــاء حصــٍن فيهــا مســاهُ )منخــر رع حابــس املتوحشــن(. أمــا 
ــة، و103 أشــخاص  ــو احملارب ــة املارين ــت وفــرة: أوالً 38 مــن طبق ــد كان ــاث فق ــدات الث ــم هــذه البل غنائ
تائبــن خرجــوا عــن أمــر ينوأمــا، وطاســات مــن احلجــر الثمــن والذهــب، وأواٍن خمتلفــة، وجــرة واســعة 
ــات واســعة، وســبعة  ــة، وصــواٍن، وغاي ــي شــرب خمتلف ــة الســورية، وطاســات أوان ــن الصناع ــوذج م بنم
عشــر ســكيناً مــن الذهــب، وأســطوانات فضيــة، وثاثــة عــكازات بــرؤوس بشــرية، وســتُّ حمفــات مــن العــاج 
واألبنــوس، ونــوع آخــر مــن اخلشــب مشــغول بالذهــب، وســتُّ طــاوالت مــن العــاج، وســرير واحــد مشــغول 
بالذهــب وبــكل أنــواع احلجــر الثمــن، ومتثــال مــن العــاج املشــغول بالذهــب، ورأســه مــن الــازورد، وأواٍن 

برونزيــة، وكميــة كبــرة مــن القمــاش)31(.
       وقــد غــادر حتتمــوس الثالــث هــذه البلــدات بعــد أن قــام بتعيــن أمــراء جــدد يف جنوبــي ســورية، 
ــة بانتظــام يف مواعيدهــا. كمــا  ــدوا بدفــع اجلزي ــه، وتعهَّ ــوا اخلضــوع ل ــه بعــد أن قبل ــوا مــن املوالــن ل كان
اصطحــب معــه 84 طفــاً إىل مصــر؛ مــن أبنــاء األمــراء الســورين الذيــن متــرَّدوا علــى ســيادته)32(، 
ليتدرَّبــوا علــى اإلدارة، وعلــى حــب الفرعــون املصــري يف قصــره يف طيبــة، ويكونــوا ضمانــاً علــى إخــاص 
آبائهــم، ولينشــؤوا نشــأة مصريــة يف الــذوق والتعليــم واملــأكل وامللبــس، ويف كل أمنــاط احليــاة، وكان يُســمح 
ــي. ومل يُكمــل الفرعــون  ــا األصل ــد مــوت حاكمه ــده عن ــى بل ــودة ليكــون حاكمــاً عل ــم بالع ــكلِّ واحــد منه ل
املصــري طريَقــه باجتــاه الشــمال، فــإن هجومــاً مصريّــاً علــى قــادش عاصمــة التحالــف الســوري أمــرٌ بعيــد 

االحتمــال، وال يدعمــه أي دليــل مكتــوب)33(.
وال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل أن حتتمــوس الثالــث قــاد بعــد معركــة جمــدو 16 محلــة عســكرية علــى ســورية، 
ــدَ األحــوال ومجــع اجلزيــة مــن جنوبــي  كانــت احلملــة الثانيــة يف ســنة 1466 ق.م، كان اهلــدف منهــا تفقُّ
ســورية )أمــراء حــوران وفلســطن(، والقيــام باســتعراض عســكري، وقبــول خضــوع القبائــل واألســر 
الســورية احلاكمــة واهلدايــا الــي تُقــدَّم يف مثــل هــذه املناســبات. وجتــدر اإلشــارة إىل كميــات الذهــب 
والفضــة والــازورد واخليــول واملاشــية واخلشــب، والعبيــد مــن كا اجلنســن والعربــات املشــغولة بالذهــب 

والفضــة، الــي قدمهــا أمــراء جنوبــي ســورية، كجزيــة للفرعــون املصــري خــال هــذه احلملــة.
وكانــت احلملــة الثالثــة عشــرة الــي حدثــت يف الســنة الثامنــة والثاثــن مــن حكمــه، موجَّهــه ضــد 

جنوبــي ســورية، حيــث تســلم الفرعــون اجلزيــة مــن حــوران، وحتديــداً مــن بلــدة نوجــس/ نــوى)34(.

)30( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص155. 

The Annals in Karnak; Wilson. J., p.237  :وباإلنكليزية انظر
)31( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص 155.

)32( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص155.

)33( تاريخ سورية السياسي 3000-300 ق.م، ص107.

)34( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص 168.
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رابعًا _ دمشق وحوران خالل عصر العمارنة)35(: 
خضعــت حــوران للســيادة املصريــة منــذ محلــة حتتمــوس الثالــث علــى فلســطن وســورية، وســقوط أهــم 
ــة خاصــة مــن أجــل حمصــول القمــح  ــون حــوران أمهي ــده. وقــد أوىل املصري ــل شــهاب بي مدهنــا ينوأمــا/ ت
والزيــت )36(، الــذي اســتغلَّه املصريــون مثلمــا اســتغلوا مثــار الفاكهــة يف الغوطــة وباقــي منتجــات ســورية 

الزراعيــة)37(. 
ــموا بــاد الشــام إىل ثــاث مناطــق إداريــة: مشاليــة وعاصمتهــا صُمــر/ تــل  وملــا كان املصريــون قــد قسَّ
الكــزل، وجنوبيــة عاصمتهــا خــزة/ غــزة، وشــرقية تدعــى أبــوم / أبــي)38( عاصمتهــا كاميــدي/ كامــد اللــوز)39( 
يف البقــاع، كانــت إمــارات حــوران ودمشــق تتبــع للرقيــب املصــري املقيــم يف كاميــدي، الــذي كانــت وظيفتــه 
تُعــرف باســم رابــو rabû. إال أن إمــارات حــوران عمومــاً كانــت كبــرة وحمصنــة، وحتكــم نفسَــها بنفســها، كمــا 
هــو احلــال مــع إمــارة بصرانــا/ بصــرى)40(، وقرنيــم/ الشــيخ ســعد)41(، وعشــتار/ تــل عشــرتة)42(، وينوأمــا/ 
تــل شــهاب)43(، وشــرونا Sharon/ عــن عفــا )قــرب ديــر العــدس(، وموشــيخونا/ الشــيخ مســكن، وزيــري 
ــو ــب، وخَلُن ــا / نصي ــة، وأدري/ درعــا، ونصيب ــو/ الطيب ــل محــد )قــرب الشــيخ مســكن(، وطوب باشــان/ ت
Khalunnu  / تــل اجلامــد )علــى وادي العــان(، وقانــو/ قنــوات، وتــل بــروت، وتــل بويضــان )مشــال 

)35( اصطلح المؤرخون على تسمية هذا العصر بعصر العمارنة، وهو يشمل حكم أمنحوتب الثالث وعهد ولده وخليفته أخناتون. حيث تغطي وثائق أرشيف العمارنة 

فترة ثالثين سنة أو أقل. والعمارنة اسم قبيلة مصرية توطَّنت على التل الذي صار يُعرف بتل العمارنة، ويقع على بعد نحو 300 كم جنوبي القاهرة، على الضفة 
الشرقية لنهر النيل، ويحوي آثار »أخت آتن« عاصمة أخناتون. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل 

الميالد: عبد هللا السليمان، ص234.
)36( قدمت التنقيبات األثرية في سنة 2006 في تل دبة الدليل األحدث عن العالقة التجارية بين إمارات حوران ومصر، فقد تم الكشف عن أختام التجار المصريين 

عت بحبيبات حجرية ذات ألوان  جنباً إلى جنب مع أباريق الزيت الكنعانية الشهيرة بحجمها الصغير وشكلها الكروي وعنقها الطويل وفوهتها الضيقة، التي ُرّصِ
بيضاء أو حمراء زاهية، انتظمت في خطوط مستقيمة ومتعرجة. انظر: دمشق عاصمة آرامية كنعانية، ص74.

)37( كانت قاعدة االقتصاد السوري تقوم على الزراعة بسبب خصوبة األرض ومالءمة المناخ. وقد ذُكرت الحنطة والشعير كمحصول رئيسي في سورية، كما ذكر 

السمسم والخن والخشخاش والكتان كذلك. وذُكرت الجلبانة كعلف للخيول وكانت تشتهر بها األالخ. وأشتهر عنب أوغاريت. واكتسبت البيرة السورية سمعة جيدة 
في مصر. وصدَّرت سورية زيت الزيتون المعّد لألكل، وصدَّرت أنواعاً عديدة مخصصة للدهن. ويتكرر ذكر الخراف في مملكة اآلالخ وكركميش على الفرات، 

ن بالذرة. ولمعلومات مفصلة انظر: وكانت الخراف تُسمَّ
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- Vol II- Part 1- History of the Middle east and the Aegean region c. 1800-
1380 B.C., p.509

)38( تاريخ الوطن العربي القديم، ص260. وانظر سورية القديمة، التاريخ العام، ص602.

)39( يقع تل كامد اللوز في الجزء الجنوبي الشرقي من سهل البقاع، وهو موقع استراتيجي تمرُّ منه القوافل التجارية، وفي فترة العمارنة أصبحت المدينة مقّراً 

للموظف المصري، وقد أظهرت التنقيبات األثرية إبريقاً فخاريّاً نُقش عليه اسم رابو rabû إشارة إلى الموظف المصري. انظر: آثار بالد الشام القديمة: عال 
التونسي وآخرون، ص197.

)40( يرد ذكر إمارة بصرانا/ بصرى Bosruna مع أسماء المدن واإلمارات التي دونها الفرعون المصري أمنحوتب الثالث على القواعد الحجرية للتماثيل التي 

أقامها في معبده الجنائزي في طيبة الغربية، انظر: دمشق في المصادر اآلشورية: عيد مرعي، ص62.
)41( قرنيم/ الشيخ سعد: تبعد عن مدينة نوى حوالي 7 كم. اكتشف بها أسدان بازلتيان كبيران، وكمية كبيرة من الذهب، والحلي، والفخار في عام 1921م. وقد كان 

األسدان منتصبان على مدخل المدينة الجنوبي، دليالً على عظمة المدينة. والمكتشفات موجودة في متحف دمشق الوطني. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب 
رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص235.

)42( عشتار/ تل عشترة: تبعد عن مدينة نوى حوالي 5 كم. وال بد من اإلشارة إلى أن بعض الدراسات تذكر المدينة باسم )عشتروت(، وهذا خطأ مردُّه إلى استخدام 

المصطلحات التوراتية في التاريخ، واألصح أن اسم المدينة هو عشتار، الذي يتطابق مع اسم الربة السورية المشهورة عشتار، التي كانت النجمة شعاراً لها، 
وقد انتقل اسمها إلى اللغات األوروبية الحديثة بلفظ ستار بمعنى النجمة، وقد ُعبدت هذه الربة في حوران، وكانت ُحوران مقّراً لعبادتها، وما زالت نقوش النجوم 
ورسوماتها تمأل آثار حوران، التي لم تُدرس حتى اللحظة. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل 

الميالد، ص235.
)43( ينوأما/ يانوعام/ تل شهاب: كانت مركز الثقل في حوران، في عصر العمارنة، بفضل موقعها المتميز وغناها، وشخصية حاكمها بريدشوا الذي قاد المعارضة 

في حوران، ضد الفرعون المصري. تم الكشف بها عن فؤوس برونزية، ُعثر على مثيل لها في مملكة إبال وفي مدينة بصرى وفي المتونة.
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اللجــاة(، وتــل دبــة )جنــوب قريــة بريكــة(، وتــل الديلــي، ونوجــس/ نــوى، وكــوم الــوادي )قــرب نــوى(، 
وبيخيلــي/ طبقــة فحــل )جنــوب غــرب أربــد(، ويتكــرَّر ذكــر أمســاء إمــارات حــوران يف كتابــات املســؤول 

املصــري املقيــم يف كاميــدي، الــذي أُوكلــت لــه مهمــة حــلِّ اخلافــات الداخليــة يف املنطقــة)44(. 
        ومــع تراخــي الســيادة املصريــة بــدأت اخلافــات بــن اإلمــارات الســورية اجلنوبيــة، علــى أســس 
ــزا/  ــاوزا حاكــم دمشــق)45( وايتكمــا ملــك كن ــوالء أو املعارضــة للمصريــن، وحدثــت مواجهــات بــن برب ال
ــا  ــة)46( كم ــب دمشــق والســيادة املصري ــل محــد إىل جان ــري باشــان/ ت ــم زي ــا حاك ــادش، فوقــف ارمتاني ق
ادَّعــى، حيــث كتــب ارمتانيــا الرســالة رقــم 201 إىل فرعــون مصــر، وجــاء فيهــا: خادمــك لقــد جثــوت لــدى 
قدمــي امللــك ســيدي ســبع مــرات ثــم ســبع مــرات. هــا قــد كتبــت إيل الســتقبال القــوات احملاربــة فمــن 
أكــون أنــا؟ كيــف ال أذهــب. هــا ذا أنــا، مــع قواتــي وعرباتــي متجــه الســتقبال القــوات احملاربــة، إىل حيثمــا 

قــال امللــك ســيدي.
        كمــا أن حاكــم قانــو/ قنــوات أرســل الرســالة رقــم 204 لفرعــون مصــر)47(، يتحــدث فيهــا عــن 
ذات الفكــرة، وممــا جــاء يف رســالته: لقــد جثــوت لــدى قدمــي امللــك ســيدي ســبع مــرات ثــم ســبع مــرات 
أنــت كتبــت إيل الســتقبال القــوات احملاربــة فهــا أنــا ذا أنــا، مــع قواتــي وعرباتــي ]متجــه[ الســتقبال القــوات 

احملاربــة التابعــة للملــك، ســيدي إىل حيثمــا تســر. 
       وكتــب حاكــم إمــارة طوبــو/ الطيبــة)48( الرســالة رقــم 205 يعلــن فيهــا اســتعداده الســتقبال القــوات 
ــي  ــا، مــع قوات ــا ذا أن ــا أن ــة فه ــت كتبــت إيل الســتقبال القــوات احملارب ــة)49(، وجــاء يف الرســالة: أن املصري

وعرباتــي ]متجــه[ الســتقبال القــوات احملاربــة التابعــة للملــك، ســيدي إىل حيثمــا تســر.
      وكتــب حاكــم إمــارة نصيبــا / نصيــب الرســالة رقــم 206، جــاء هبــا )50( مــا جــاء برســالة طوبــو/ 
ــه لفرعــون مصــر، كمــا هــو وارد  ــى والئ ــة. كمــا حافــَظ أماواشــي )51( وهــو أحــد أمــراء حــوران عل الطيب

)44( اقترح البعض أن تكون روبورت الوارد ذكرها في الرسالة رقم 289 تل بيروت، الذي يقع في أرض دير البخت. لكن الدكتور فاروق إسماعيل يقترح أن 

روبورت ربما تكون تل السعدية غرب بيت لحم. واقترح البعض أن يكون تل بويضان، الذي يقع على أطراف اللجاة الشمالية، أحد مدن األلف الثاني ق.م باسم: 
أوبيل. وتل دبة باسم: دوبي، الذي يقع جنوب قرية بريكة. وتل الديلي باسم: فدانا. واقترح البعض أن يكون كوم الوادي الذي يقع بالقرب من مدينة نوى أحد مدن 

األلف الثاني قبل الميالد. إن مطابقة التالل مع أسماء المدن الواردة في نصوص العمارنة كان من عمل نيلسن غوليك Nelson Glueck وهو عمل صعب 
بسبب عدم قيام تنقيبات كاملة في هذه التالل، انظر:

THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY; History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C. 
2008- Vol II - part2 - p107.

)45( أفضل الدراسات المقدمة عن تاريخ دمشق في الفترة التي نحن بصدد التحدث عنها، باللغة اإلنكليزية هي:

 Ancient Damascus Eisenbrauns; Wayne T. Pitard - 1987
وبالعربية: أحمد طرقجي، دمشق وغوطتها في األلف الثاني قبل الميالد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.

)46( تاريخ آثار وتراث حوران: بركات توفيق الراضي، ص179.

)47( مراسالت العمارنة الدولية، ص486 + ص489.

)48( طوبو/ الطيبة: إحدى بلدات حوران تبعد عن مدينة درعا حوالي 13كم، تقع بين مدينة درعا ومدينة بصرى، على وادي الزيدي الرافد األساسي لليرموك. 

ُعثر بها على جرار معدة لحفظ العطور تعود لفترة األلف الثاني ق.م. كما كانت مقراً إلمارة آرامية في األلف األول ق.م وشاركت في حروبها المتعددة. وعثرت 
بها بعثات التنقيب الفرنسية )ماري كلير كوفان( عام 1962 على آثار نطوفية. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني 

من األلف الثاني قبل الميالد، ص236.
)49( مراسالت العمارنة الدولية، ص490.

)50( مراسالت العمارنة الدولية، ص491.

)51( أماواشي: ربما أن هذا األمير قد حكم تل الحارة أو األشعري. ال نستطيع الجزم دون تنقيبات أثرية. كما أن الدكتور فاروق إسماعيل يشير أن معنى االسم 

غامض.
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يف الرســالة رقــم 202 وموقــع مدينتــه غــر معلــوم )52(، لكــن الكلمــات املســتخدمة يف رســالته هــي ذاهتــا 
الكلمــات املســتخدمة يف رســائل حــكام الطيبــة ونصيــب وقنــوات، رمبــا أن عاقــاتٍ مــا كانــت تربطــه 
ــم ذات  ــك اســتخدموا مجيعُه ــوات، لذل ــر قن ــب، وأم ــر نصي ــة، وأم ــر الطيب ــري باشــان، وأم ــر زي ــع أم م

ــة. ــوات املصري الصياغــة، وتكلَّمــوا عــن ذات الفكــرة، وهــي اســتقبال الق
ــا  ــى الرســائل الــي حتمــل األرقــام 201 و202 و204 و205 و206، بأهنــا مجيعه ــق عل ــد مــن التعلي الب
مرســلة مــن إمــارات حــوران إىل أخناتــون، وحتمــل ذات الصيغــة، وتتحــدث عــن ذات الفكــرة. أوالً: ليــس 
بوســعنا أن نُعلِّــق علــى املرسِــل واملرسَــل إليــه. ثانيــاً: ال بــد مــن اإلشــارة إىل لغــة الرســائل، الــي تتحــدث عــن 
اســتقبال القــوات املصريــة، يف وقــت مل يكــن أخناتــون يُفّكــرُ بإرســال أي قــوات إىل جنــوب ســورية، وهــو 
يف خضــمّ إصاحــه الديــي، ونزاعــه احلــاد مــع كهنــة آمــون. ولــو كانــت هــذه اإلمــارات صادقــة يف كامهــا 

لتحالفــت مــع حاكــم دمشــق، الــذي ظــلَّ مُصِــرّاً علــى والئــه للفرعــون املصــري.
ــوا العــون مــن الفرعــون، يف وقــتٍ كانــت كلُّ الدالئــل تُشــر إىل أن فكــرة إرســال جيــش  ومجيعُهــم طلب
مصــري إىل جنوبــي ســورية مســتحيلة، ولــو كان موقفهــم صحيحــاً حلارهبــم أمــراء حــوران الذيــن رفعــوا 
الســاح يف وجــه حاكــم دمشــق علنــاً، فإمــارة طوبــو / الطيبــة ال تبعــد أكثــر مــن 27 كــم عــن إمــارة بصرانــا
ــا  Busruna  / بصــرى، كذلــك احلــال مــع إمــارة نصيــب الــي ال تبعــد هــي األخــرى عــن إمــارة بصران
أكثــر مــن 30 كــم، وال يوجــد أي حاجــز يفصلهــا عنهــا، ورغــم كل ذلــك مل نســمع عــن اقتتــال داخلــي بــن 
إمــارات حــوران. وبذلــك يُمكننــا أن نـُـدرج مــا كتبــه أمــراء الطيبــة، ونصيــب، وقنــوات، وأمــر زيــري باشــان، 
وأماواشــي، يف دائــرة الريــاء السياســي، وحفــظ خــّط الرجعــة، ولعــل الكــذب يف عصــر العمارنــة كان مســة 

العصــر، فمــن يقــرأ رســالة لبآيــو)53( رقــم 254 وحدهــا يُــدرك حجــم الكــذب يف ذلــك العصــر)54(. 
لعــل الرســالة )55( رقــم 241 الــي أرســلها روصمانيــا حاكــم شــرونا Sharon / عــن عفــا تنــدرج يف 
الســياق ذاتــه، ولكــن بفكــرة خطــرة فقــد كتــب: »لقــد قتــل شــخص آخــر خــال خدمــي مــع أنــي خــادم 
ويفّ للملــك ســيدي«. رمبــا أن هــذا الشــخص هــو املنــدوب املصــري. وإذا صــحَّ هــذا التخمــن فليــس هــو 
املنــدوب املصــري األول الــذي يُقتــل، وإمنــا الثانــي. وقتــل عُمــال امللــوك يَعــي اخلــروجَ عليهــم، وإال ملــا كان 

حباجــةٍ ليقــول إنــي خادمــك الــويفّ. 
أمــا أخطــر شــيء واجهتــه مصــر فــكان منــع إرســال احلبــوب إليهــا، واملعلــوم أن حــوران كانــت مســتودع 
حبــوب رومــا، ورمبــا أهنــا كانــت كذلــك أيــام أخناتــون، فهنــاك رســالة حتمــل الرقــم 224 مرســلة )56( مــن 
)شــم أدا( حاكــم مدينــة مشخونــا/ تــل الســمن، يعتــذر فيهــا عــن عــدم إرســال احلبــوب إىل مصــر ويقــول: 

)52( مراسالت العمارنة الدولية، ص487.

)53( لبآيا / لبآيو حاكم شكم، تقدر فترة وجود البآيا بحوالي 1385 ق.م السنة الثانية والثالثين من حكم الفرعون أمنحوتب الثالث. وبعد وفاته خلفه ابنه الذي كان 

مثله تماماً، انظر:
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- History of the Middle east and the Aegean region c. 1380-1000 B.C., 
2008- Vol II - part2, p.100.

)54( يقول لو كتب الملك لي بشأن تسليم زوجتي فكيف لي أن أمتنع عن تسليمها؟! كيف لي أن أمتنع لو كتب الملك بشأني أنا )قائاًل(: أغرز خنجراً برونزياً في 

قلبك، وُمت )نعم( كيف ال أنفذ طلبات الملك. راجع مراسالت العمارنة الدولية، ص543.
)55( مراسالت العمارنة الدولية، ص527.

)56( مراسالت العمارنة الدولية، ص509.
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»فيمــا يتعلَّــق برســالة امللــك، ســيدي، عــن احلبــوب...، )أقــول( قــد تلفــت. ليــت امللــك ســيدي يســأل 
مندوبــه عمــا إذا كان أجدادنــا منــذ زمــن كوســونا جدنــا، ينقلــون )احلبــوب( دائمــاً«.

ــا تقــع يف مشــال شــرق فلســطن، يف ســهل اجلليــل، تــل  يعتقــد الدكتــور فــاروق إمساعيــل أن مشخون
شــرمون أو خربــة مسونيــه، بينمــا هنــاك رأي آخــر هــو أن هــذا املوقــع هــو تــل الســمن/ قــرب نــوى، لســبب 
رئيســي هــو أن حــوران مصــدر احلبــوب)57(، وليــس اجلليــل الــذي يشــتهر مبزروعــات أخــرى، كأنــواع 
ــل الســمن  ــن ت مــن اخلضــروات، وبعــض األشــجار املثمــرة، كمــا أن االمســن متطابقــان حلــدٍ مــا، مــا ب
ــم(. واألهــم أن  ــز يف هلجــات الشــرق القدي ــب الســن إىل شــن أمــر جائ ــار أن قل ــى اعتب ــا، )عل ومشخون
الفــرتة الــي نتحــدث عنهــا، وهــي )فــرتة أخناتــون(، كانــت فيهــا فلســطن حباجــة للحبــوب بســبب احلــروب 
والفوضــى، فحاكــم جمــدو يشــتكي مــن )لبآيــا( حاكــم مدينــة شــكم Shechem/ قــرب نابلــس، الــذي أخــذ 
يف جنوبــي ســورية دور عبــد عشــرتا وابنــه عزيــرو يف مشاهلــا)58(، ففــي الرســالة 244 يقــول: »ليــت امللــك 
ســيدي يعلــم أن لبآيــا أثــار حربــاً علــيَّ منــذ عــودة القــوات احملاربــة )إىل مصــر(. )لذلــك( ال نســتطيع القيام 

)57( حتى مدة قريبة في األعوام التي سبقت النكبة 1948 كان قمح حوران يُشحن من محطات القطارات باتجاه ميناء حيفا، وما هو معروف عن قمح حوران 

بأنه أفضل أنواع القمح العالمية؛ لذلك يصلح أن يكون غذاء ملكيّاً لفرعون مصر، كما سيُصبح الغذاء المقدس الذي تناول منه السيد المسيح. انظر: العالقات 
السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص238.

)58( العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص238.
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باجلــز)و( احلصــاد، وال نســتطيع مغــادرة بوابــات املدينــة بســبب لبآيــا، ألنــه علــم أن القــوات احملاربــة مل 
تــأت إلينــا. وهــا قــد صمَّــم علــى احتــال مدينــة جمــدو، فلْيُخلِّــِص امللــكُ مدينتــه كيــا حيتلهــا لبــآي)59(ا«. 

فبالتــايل لــو كانــت مشخونــا يف فلســطن العتــذرت للســبب نفســه)60(.
تتحــدَّث إحــدى الرســائل )61( ورقمهــا 264 عــن أمــر امســه أيــاب)62(، وكان حاكــم عشــتار/ تــل عشــرتة 
بالقــرب مــن نــوى، يَظهــر أيــاب يف رســالة وهــو يشــتكي ألخناتــون علــى ملــك حاصــور Hasor/ تــل 

ــمَّ باألمــر. ــه، وطلــب مــن الفرعــون أن يهت قــداح)63(، الــذي أخــذ ثــاث مــدٍن تتبــع ل
واللّبــس يف األمــر أن تصرفــات أيــاب العدوانيــة جتــاه حلفــاء مصــر جعلتــه يتــوارى عــن األنظــار، وأن 
هــمَ املنــدوبُ املصــريُ ملــكَ بيخيلي/بيــا/ طبقــة فحــل،  مهنتــه كانــت مهامجــة املوالــن للفرعــون. وقــد اتَّ
الــذي يُدعــى )مــوت خبلـُـم(، اتَّهمــهُ بأنــهُ يُخفــي أيــاب لديــه، فكتــب لــه مــوت خبلـُـم)64( الرســالة رقــم 256 
ليؤكــد فيهــا عــدم صحــة االّتهــام، وممــا جــاء فيهــا: » كيــف يُقــال أمامــك أن مــوت بلخــم هــرب، وهــو يُخبِّــئ 
أيــاب؟ كيــف يهــرب حاكــم مدينــة بيخيلــي مــن أمــام منــدوب امللــك ســيده؟ )أقســم( حبيــاة امللــك ســيدي إن 
كان أيــاب موجــوداً يف مدينــة بيخيلــي، اســأل بــن إليمــا حّقــاً اســأل تــادوا حّقــاً اســأل يشــويا حقــاً إن مل 
أســرع – بعــد أن قــام بســرقة مــن شــلم مــردوك- لنجــدة مدينــة عشــتار بعــد أن أصبحــت كل مــدن جــاري/ 

مشــال اجلــوالن)65( معاديــاً هلــا«.
ــق بالــوالء، وإصــرارُه  إنَّ لغــة شــرتنا حاكــم موشــيخونا / الشــيخ مســكن كانــت األكثــر صدقــاً فيمــا يتعلَّ
علــى طلــب العــون ومقابلــة الفرعــون يؤكــدان ذلــك، فقــد كتــب لــه الرســالة الــي حتمــل الرقــم 182 يســتنجد 
بــه )66( ويقــول لــه: »لقــد جثــوت علــى غبــار قدمــي امللــك، ســيدي، إهلــي، مشســي ســبعاً فســبعاً، ليــت 
امللــك ســيدي يهتــم ببلدانــه، وليــت امللــك ســيدي يرســل قــوات محايــة كــي حنتــل مــدن امللــك. وطبعــاً امللــك 
ــدَه إىل  ــاً صاغيــة. ممــا اضطــرَّ شــرتنا أن يُرســل ول ــرْ شــرتنا أذن املصــري غــارق بإصاحــه الديــي ومل يُعِ
مصــر لشــرح املوقــف، وطلــب املســاعدات العســكرية، وطلــب املقابلــة كــي يُفنِّــد األكاذيــب الــي افتُــري هبــا 
عليــه أمــام البــاط املصــري، حيــث جــاء يف الرســالة الــي حتمــل الرقــم 180 وهــي يف واقــع األمــر تكملــة 
لنــص الرســالة رقم183يقــول شــرتنا)67(: هــا قــد أرســلت ابــي إىل امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي،  لرســل 

)59( مراسالت العمارنة الدولية، ص530.

)60( العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص238.

)61( مراسالت العمارنة الدولية، ص555.

)62( أياب: يجعل بعضهم من أياب النبي أيوب نفسه، ويستدلون بتطابق االسمين، ومن خالل ينبوع الماء العذب الذي ما زال أهل حوران يستخدمونه حتى اليوم 

بهدف االستشفاء. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص239.
)63( حاصور Hasor/ تل قداح، من مدن األلف الثاني، تقع في سهل الحولة، على بعد 8كلم جنوب بحيرة الحولة، ورد أول ذكر لها في القرن الثامن عشر قبل 

الميالد في محفوظات ماري الملكية ،كأهم مملكة في جنوبي بالد الشام، كما أنها كانت محطة لتجار ماري الذين حملوا لها القصدير. وقد تم نشر 5 وثائق من 
سجل ماري ورد بها ذكر مدينة حاصور، ذكر فيها المختص في تاريخ اآلشوريات األستاذ ماالمات أن هناك رسالة من زمري ليم ملك ماري إلى ياريم ليم ملك 
ر إلى ماري الذهب والفضة والحجارة الكريمة كمواد خام أو كأدوات مشغولة. ويشير علماء اآلثار إلى أن مدينة حاصور  يمحاض تظهر أن حاصور كانت تُصّدِ

قد تعرضت للحريق والدمار في القرن الثالث عشر قبل الميالد، وأن هذا الدمار سبََّب فجوة سكنية؛ حيث ُهجرت المدينة لحوالي قرن كامل. انظر:
- Silver, Gold, and Precious stone from Hazor in new Mari document, in (B.A) 46,; Malamat, A., 1983, 
p.169  

)64( مراسالت العمارنة الدولية، ص545. 

)65( الجوالن بالفتح ثم السكون، وهي من أعمال حوران، انظر: معجم البلدان، ج3، ص296. 

)66( مراسالت العمارنة الدولية، ص462.

)67( مراسالت العمارنة الدولية، ص463.
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عربــاتٍ مــع ابــي فتحمــي مــدن امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي،  أرســل عربــات أيهــا امللــك ســيدي، إهلــي، 
مشســي،  فتأخذنــي إىل امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي، فأدخــل إىل حضــرة امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي، 
وســأحتدَّث عمــا ُفعــل بالبلــدان، انظــر أنــا اخلــادم الــويف للملــك ســيدي، إهلــي، مشســي، ال بــدَّ وأنــه افتـُـري 

علــيَّ أمــام امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي، فأرســل عربــات تأخذنــي إىل امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي. 
طبعــاً ال نعلــم مــا الــذي حــدث مــع ابــن شــرتنا، لكــن مــا هــو واضــح مــن ســر األحــداث أن الفتــى مل يلــقَ 
إال اإلمهــال. واســتمرَّ شــرتنا يف إرســال الرســائل. ومــع أن الرســالة رقــم 184 مل يبــقَ منهــا إال اســم شــرتنا 
واســم مدينتــه موشــيخونا/ الشــيخ مســكن)68(. إال أننــا نعتقــد أهنــا كانــت يف ســياق االســتجداء ذاتــه. طبعــاً 

كان هــذا الصــراع جيــري مــع صمــت كامــل مــن قبــل الرقيــب املصــري الــذي مل يُحــرِّك ســاكناً.
ــع حــكام إمــارات حــوران)69(، املعارضــن للنفــوذ املصــري)70(، حتــت قيــادة بريدشــوا  ويف النتيجــة جتمَّ
حاكــم إمــارة ينوأمــا / تــل شــهاب، الــذي نســق جهــوده مــع حاكــم إمــارة بصرنــا / بصــرى، وإمــارة خَلُنــو
Khalunnu / تــل اجلامــد)71(، وحاكــم أدري/ درعــا)72(، ضــد بربــاوزا)73( حاكــم دمشــق. فاشــتكت دمشــق 
مــن إمــارات حــوران لســيدها الفرعــون املصــري، ففــي الرســالة رقــم 197)74( يقــول بربــاوزا: خادمــك يف 
مدينــة ]أدري ســلم[ عرباتــه وأحصنتــه للهابــرو/ اخلابــرو)75(، ومل يســلمها للملــك ســيدي. مــن أنــا؟ غايــي 
الوحيــدة هــي أن أكــون خادمــاً. كل شــيء لــدي يعــود للملــك، لقــد رأى بريدشــوا هــذا حــدث، حــرض مدينــة 
ينوأمــا/ تــل شــهاب للتمــرد علــي، وســد البوابــة خلفــي، وأخــذ العربــات مــن مدينــة عشــتار وأعطاهــا 
للهابــرو، ومل يُعطهــا للملــك ســيدي، وعندمــا رأى ملــك مدينــة بصرنــا، وملــك مدينــة خلــي ]ذلــك[، شــنوا 
حربــاً علــيَّ باملشــاركة مــع بريدشــوا ضــدّي، ومهــا يقــوالن باســتمرار لــه »تعالــوا نقتــل بربــاوزا وال ندعــه 
ــة دمشــق........ كيــف  ــاوم....... يف مدين ــم وأق ــن يديه ــا خلصــت نفســي مــن ب ــادر إىل ......... وأن يغ

)68( مراسالت العمارنة الدولية، ص464.

)69( يقــدر عــدد الســكان فــي التجمعــات الكبيــرة والمحصنــة، فــي جنوبــي بــالد الشــام، فــي األلــف الثانــي قبــل الميــالد، كمــا هــو حــال إمــارة بصرانــا/ بصــرى، 

بمــا يقــارب 20 ألــف نســمة. انظــر:
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C., 
2008, Vol II, part2, p.108.
ــوران  ــراء ح ــك كان أم ــم كل ذل ــاً، رغ ــالة تقريب ــذ نصــف الرس ــكاد أن يأخ ــذي ي ــون المصــري ال ــرط للفرع ــل المف ــو التذل ــة ه ــائل العمارن ــز رس ــا يمي )70( م

ون باســم »ملــك«، وهــذا التعبيــر اســتخدمه حاكــم دمشــق بيــرزوا  Piryawaza فــي ســياق حديثــه عــن حاكــم بصرونــا  ارســتقراطيين فخوريــن بأســالفهم ويتســمَّ
ي نفســه ملــكاً، فــإن حاكــم صــور أبــي ملكــي يقــول ذلــك صراحــةً  Busruna وحاكــم َخلُنــوKhalunnu  وإذا كان حاكــم حاصــور Hazor قــد نســي أن يُســّمِ

عنــه )أمــراء صيــدا وملــوك حاصــور( انظــر:
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C., 
2008, Vol II, part2, p.104.
)71( حــول مطابقــة خلنــو/ خلنّــي مــع تــل الجامــد، غربــي نــوى، علــى وادي العــالن الــذي يرفــد نهــر اليرمــوك مــن الشــمال، راجــع موقــف دمشــق مــن النــزاع 

الحثــي - المصــري (القــرن الرابــع عشــر ق.م)، راجــع فــاروق إســماعيل، ص84. وانظــر: اســم دمشــق فــي التاريــخ، محمــود عبــد الحميــد أحمــد، ص36.
)72( أدري: يشــير الدكتــور فــاروق إســماعيل: أن هــذه المدينــة هــي إحــدى إمــارات جــاري/ الجــوالن التــي دخلــت فــي نــزاع مــع عشــتار/ تــل عشــترة، وبيخيلــي/ 

طبقــة فحــل، كمــا هــو مبيــن فــي الرســالة رقــم 256. لكــن األســلوب الــذي ُعرضــت بــه الرســالة رقــم 197 يدفعنــي لالعتقــاد أن أدري هــي درعــا ذاتهــا، فالرســالة 
197 تتحــدث عــن إمــارات حــوران التــي تحالفــت فيمــا بينهــا، واتفقــت علــى التحالــف مــع الهابيــرو ضــد حاكــم دمشــق، وقــد تكــون أدري الــوارد ذكرهــا فــي 

الرســالة 256 هــي غيــر أدري الــوارد ذكرهــا فــي الرســالة 197، فالنــص مهشَّــم عنــد اســمها.
)73( كان بيرباوزا معاصرا ألوالد لبأيا، وللفرعون أخناتون، وبورنابورياش الثاني ملك بابل؛ انظر:

THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C. 
2008- vol II - part2- p101.

)74( مراسالت العمارنة الدولية، ص481.

)75( حول شخصية الهابيرو / الخابيرو، انظر: خبرو-خابيرو، مشكلة حقيقية أم مفتعلة، فيصل عبد هللا، ص155.
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ميكــن أن أخــدم ]امللــك ســيدي[ بنفســي؟ أهنــم يقولــون باســتمرار حنــن خــدم احلثيــن، وأنــا أقــول باســتمرار 
أنــا خــادم ملــك بــاد مصــر. 

ويبــدو أن مجيــع إمــارات حــوران متــرَّدت علــى الســيادة املصريــة، والتحقــت بركــب حــكام ينوأمــا وبصرنا 
وخلــي. وهــذا ينعكــس يف الرســالة الــي حتمــل الرقــم 196 حيــث )76( يقــول بربــاوزا: آمــل أال يُهمَــل هــذا 

الفعــل الــذي ارتكبــه بردشــوا، لقــد حــرض بــاد امللــك ســيدي ومدنــه.
ــوب، وقــادش  ــرة يف اجلن يف الواقــع أن دمشــق قــد وقعــت بــن فكــي الكماشــة، فإمــارات حــوران الثائ
وحلفاؤهــا يف الشــمال، وإمــارة روخيــزي/ يف منطقــة اهلرمــل يف لبنــان يف الغــرب. وقــد بــادر كلٌّ مــن 
بريدشــوا زعيــم جتمــع إمــارات حــوران وأرزوايــا حاكــم روخيــزي باهلجــوم علــى دمشــق، وهــذا مــا تذكــره 
ــا يدمــر مــع بريدشــوا بــاد أب، فلراقــب امللــك  ــاوزا: هــا هــو أرزواي الرســالة رقــم 197 حيــث يقــول برب

بــاده، كيــا حيتلَّهــا األعــداء.
كمــا أن بريدشــوا مل يُوقــف محاتِــه علــى دمشــق، مقــرِّ مؤيــدي النفــوذ املصــري، وهــذا مــا تذكــره 
الرســالة رقــم 56)77(. ورغــم صعوبــة املوقــف يُكــرِّر بربــاوزا للفرعــون املصــري عزمــه علــى القتــال، والشــيء 
الوحيــد الــذي مينعــه عــن ذلــك هــو عــدم وصــول العربــات املصريــة، كمــا هــو مبــن يف الرســالة رقــم 195 

)78(. وهكــذا كلمــا ازداد ملــوك مصــر ضعفــاً ازداد أمــراء بــاد الشــام قــوة )79(. 

خامسًا _ دمشق وحوران يف مرحلة ما بعد عصر العمارنة حتى زوال السيطرة املصرية:
تغيَّــرت أحــوال مصــر بعــد فــرتة العمارنــة، فقــد ســعت مصــر لرتتيــب البيت الداخلــي بعد حكــم أخناتون، 
أكثــر مــن اهتمامهــا بأمــر إمراطوريتهــا الضائعــة يف ســورية، ومل خيــرج عــن هــذا املبــدأ الفرعــون رمســيس 

األول مُؤسِّــس األســرة التاســعة عشــرة، والذي مل يتجاوز حكمه ســنة وأربعة أشــهر.
ــوم األول لتســلُّمه عــرشَ  ــذ الي ــذي ســعى من ــده الفرعــون ســي األول، ال ــى عــرش مصــر ول ــه عل خلف
مصــر، إلعــادة اإلمراطوريــة املصريــة يف بــاد الشــام، ولتحقيــق هــذا اهلــدف قــام جبملــة مــن اإلصاحــات 
العســكرية، كان أوهلــا إصــاح الطريــق احلربــي العظيــم، والــذي يبــدأ مــن حصــن ثــل/ القنطــرة احلاليــة 
ــه قســم اجليــش إىل ثــاث فــرق  ــار وتشــييد احلصــون والقــاع. كمــا أن وينتهــي برفــح، فقــام حبفــر اآلب

عســكرية حتمــل أمســاء اآلهلــة املصريــة العظيمــة )جيــش أمــون – جيــش رع – جيــش ســونخ(. 
وعندمــا شــنَّ ســي األول محلتــه العســكرية اســتطاع الســيطرة علــى فلســطن وحــوران)80(. وقــد عثــر 
الباحثــون علــى لوحــة يف معبــد مدينــة بيــت ســان/ بيســان احلاليــة)81(، نَقــش عليهــا ســي األول )1307- 

)76( مراسالت العمارنة الدولية، ص480.

)77( مراسالت العمارنة الدولية، ص251.

)78( مراسالت العمارنة الدولية، ص479.

)79( سورية القديمة، التاريخ العام، ص603.

)80( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)81( عثــر علــى بيســان القديمــة فــي تــل الحصــن قــرب مدينــة بيســان الحاليــة، وبيســان مدينــة كنعانيــة تقــع إلــى الجنــوب مــن بحيــرة طبريــة، وتبعــد عنهــا حوالــي 

25كلــم، وإلــى الغــرب مــن نهــر األردن حوالــي 7كلــم، لــم تنقطــع فيهــا الحيــاة منــذ األلــف الخامــس قبــل الميــالد. وازدادت أهميتهــا السياســية واإلداريــة فــي 
عصــر البرونــز األخيــر )مــن القــرن 14 حتــى القــرن 12 قبــل الميــالد(، وكانــت بيســان قــد تعرضــت للغــزو المصــري فــي عهــد تحتمــس الثالــث ســنة 1479 
ق.م. وأصبحــت مقــّراً للمنــدوب المصــري الــذي أشــرف علــى إدارة المــدن المحيطــة بهــا، وقــد أظهــرت التنقيبــات األثريــة آثــار هــذا البنــاء؛ وللحصــول علــى 
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1291 ق.م( أخبــارَ هــذه احلملــة، وقــد جــاء فيهــا مــا يلــي: الســنة األوىل، الشــهر الثانــي مــن فصــل 
الصيــف، اليــوم الثانــي، مــن هــذا اليــوم نُمــي إىل علــم جالتــه أن العــدو اخلســيس، الــذي كان يف مدينــة 
محــاة، قــد ضــمَّ إليــه الكثريــن واســتوىل علــى بيــت شــان، ثــم اتصــل بســكان حبــل/ طبقــة فحــل، ومل يســمح 
ألمــر رحــوب أن خيــرج، وعندئــذٍ  أرســل جالتُــه اجليــش األول ألمــون، قــوي األقــواس إىل مدينــة محــاة، 
واجليــش األول لــرع العظيــم الشــجاع إىل مدينــة بيــت شــان، واجليــش األول لســونخ املنتصــر يف األقــواس 
ــوا أن ســقطوا حتــت ســلطان جالتــه ملــك مصــر  إىل ينوأمــا/ تــل شــهاب، ثــم كانــت فــرتة يــوم، ومل يلبث

العليــا والســفلى )مــن مــاع رع، بــن رع، تتيمرنبتــاح، ليعطــي احليــاة()82(. 
ــى مشــايل ســورية، يف  ــي عل ــت املســيطر الفعل ــة محــاة كان ــص نســتنتج أن مدين ــن خــال هــذا الن وم
ــى  ــل شــهاب عل ــى حــن ســيطرت ينوأمــا/ ت ــى فلســطن، عل ــت بيســان املســيطر احلقيقــي عل حــن كان
ــة اســتهدفت مراكــز الثقــل األساســية. وليؤكــد الفرعــون ســي  وســط ســورية. حيــث إن اجليــوش الثاث
ــه يف عاصمتهــا ينوأمــا / تــل شــهاب، كمــا نقــش ســي األول  ــاً ل ــى حــوران أقــام نصب األول اســتياءه عل
علــى جــدران معبــد الكرنــك مآثــره، كمــا أن قوائمــه الطبوغرافيــة تذكــر أمســاء جغرافيــة ملــدن وبلــدات يف 
فلســطن وحــوران)83(. والبــد مــن العــودة للنقــش الــذي عُثــر عليــه يف بيســان، الــذي يشــر إىل أن حبــل/ 
ــر، بدليــل أن اجليــش املصــري بعــد أن  ــع مبركــز مُؤثِّ طبقــة فحــل، )املدخــل اجلنوبــي حلــوران( كانــت تتمتَّ

هاجــم بيســان اتَّصــل مبدينــة حبــل.
تســلَّم رمســيسُ الثانــي عــرشَ مصــر ســنة 1290 ق.م، بعــد والــده ســي األول، وكان يطمــح إلعــادة بنــاء 
قــه والــده  اإلمراطوريــة املصريــة يف بــاد الشــام، وكانــت تتــوق نفســه لنجــاح أعظــم مــن النجــاح الــذي حقَّ
ســي األول، ومــن أجــل هــذا قــاد رمســيس الثانــي جيشــه باجتــاه ســورية يف ســنة حكمــه الرابعــة، ووصــل 

حتــى مصــب هنــر الكلــب شــرق بــروت، وأمــر بوضــع لوحــة تذكاريــة يف هــذا املوقــع لتخليــد انتصــاره. 
ــدُّ مــن أشــهر احلمــات العســكرية يف  ــة تُعَ ويف الســنة اخلامســة مــن حكــم هــذا الفرعــون قــاد محل
ــة)84(، واســتطاع  ــَة هــذه احلمل تاريــخ مصــر، وكانــت قــادش / تــل النــي منــد، قــرب مدينــة محــص، قبل
رمســيس أن جيتــاح جنــوب بــاد الشــام مبــا فيهــا حــوران، فقــد مــرَّ يف بلداهتــا، ويشــهد علــى ذلــك 
النقــوش التذكاريــة الــي تركهــا علــى املســلة الــي أقامهــا يف مدينــة قرنيــم/ الشــيخ ســعد)85(، واملســلة الــي 
مت إعــادة اكتشــافها يف عــام 2007م، يبلــغ ارتفاعهــا الكامــل 310ســم، ومتوســط عرضهــا حــوايل 125ســم، 

ومساكتهــا 62ســم تقريبــاً، وهــي مؤلفــة مــن قطعتــن: 
القطعة األوىل: بطول 130ســم، ومتوســط عرضها 114 ســم، ومساكتها 50ســم. عليها بعض النقوش 
والكتابــات اهلروغليفيــة، ولكنهــا غــر واضحــة للعيــان كثــراً، مؤلفــة مــن صــورة للفرعــون رمســيس الثانــي 
لــع علــى رســم املســلة يف كتــاب  ــده العــامل األملانــي أدلــوف أيرمــان A.Erman، الــذي اطَّ علــى حســب مــا أكَّ
»عــر األردن«Across the Jordan  للرحالــة األملانــي شــوماخر، الســطح املنقــوش غــر مســتِو، إذ تطغــى 

أوفى المعلومات األثرية عنه انظر: آثار بالد الشام القديمة، ص 195.
)82( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)83( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)84( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)85( انظر المسلة في ملحق الصور.
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عليــه بعــض احلفــر الطبيعيــة واملســامات الصخريــة، الــي تزيــد يف تشــويه رســوم املســلة ونقوشــها، 
الــي نُفــذت بطريقــة غــر متقنــة، وهــذا رمبــا يعــود لســبب أن مــادة البازلــت، كصخــر طبيعــي قــاٍس، مل 
ــاً يف بادهــم، كصخــور اجلــر والصخــور الرمليــة أو  ــره طبيعيّ ــدِ املصريــون الكتابــَة عليــه، لعــدم توفُّ يَعتَ

الكلســية، الــي كانــت املــادة الرئيســية للمســات وللعديــد مــن األعمــال الفنيــة املصريــة. 
إن مجيــع أســطح هــذه القطعــة بقيــت بشــكلها الطبيعــي، فهــي غــر مســتوية وغــر مشــغولة، باســتثناء 
ــغلت بطريقــة غــر منتظمــة،  ــب، أمــا القاعــدة فقــد شُ القســم العلــوي، الــذي نــراه بشــكل مُنحــٍن أو مدبَّ
وبشــكل يتماشــى مــع بدايــة اجلــزء العلــوي مــن القطعــة الثانيــة، الــي تــكاد تتطابــق معهــا، وهــذا التطابــق 

يُوحــي بأهنــا كانــت قدميــاً قطعــة واحــدة. 
ــاج، وينظــر إىل األمــام، وإىل اليســار  ــى رأســه الت ة يظهــر رأس رمســيس الثانــي، وعل إىل ميــن املســلّ
صــورة جانبيــة لشــخص جمهــول اهلويــة، وهنــاك رأيــان فيــه: األول: رمبــا يكــون حاكــم املدينــة، ومبســتوى 
أدنــى مــن الفرعــون، وينظــر إليــه، ويــده اليمنــى متتــد إليــه، وكأنــه يطلــب العــون منــه، ورمبــا تــدل علــى 
الرتحــاب، وهــذا جيعلنــا نعتقــد أن مدينــة قرنيــم/ الشــيخ ســعد، مل تقــاوم اجليــش املصــري، وأن أمرهــا 
ــوع مــن تثبيــت  ــه، كن ــه إىل جانب ــة، ووضــع صورت ــى حكــم املدين قــدَّم والء الطاعــة للفرعــون، فأبقــاه عل
ــارك  ــة وتُب ــدِّم مفاتيــح املدين ــة تُق ــي: أن الصــورة اجلانبيــة آلهلــة مصري ــرأي الثان ــه. وال ــه ل ملكــه وتبعيت
النصــر للفرعــون. وبــن الصورتــن تظهــر الكتابــة اهلروغليفيــة، علــى ثاثــة حقــول طوالنيــة، رمبــا تكــون 

ــاً ملعاهــدة أو ختليــداً هلــذا االنتصــار.  نصّ
أمــا القطعــة الثانيــة: فإهنــا بطــول 180 ســم، ومتوســط عرضهــا 125 ســم، ومساكــة 62 ســم، وهــي 
ــاء خــزان  ــة، نتيجــة لبن ــى األمامي ــا اليُمن ــا وُجــدت مكســورة يف زاويته ــة مــن صخــرة واحــدة لكنه مؤلف
للمــاء مــن البيتــون يف فــرتة الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي. نشــاهد علــى الواجهتــن األماميــة واخللفيــة 
العديــد مــن األخاديــد املمتــدة مــن األعلــى إىل األســفل تتخلَّلهــا احلفــر املتنوعــة، أمــا اجلانبــان )الســماكة( 
ــذا بعنايــة وبشــكل الفــت، أمــا يف األســفل فنشــاهد كورنيــش بعــرض 12ســم،  فنرامهــا مصقــوالن وقــد نُفِّ
وعليــه تزيينــات طوالنيــة غــر واضحــة، أمــا القاعــدة الــي تســتند إىل األرض فهــي أيضــاً مصقولــة 

ومشــغولة بعنايــة )86(.
ــي،  ــوب دمشــق، وهــي مــن احلجــر البازل ــم جن ــدة الكســوة 25 كل ــى مســلة أخــرى يف بل ــر عل وقــد عُثِ
أبعادهــا 90×70×30ســم، عليهــا كتابــات مصريــة هروغليفيــة، مؤلفــة مــن ســتة أســطر أفقيــة، وبعــض 
ــن  ــونَ الســلطة م ــلِّم الفرع ــة، وهــي تُس ــن اآلهلــة املصري ــي، وعــدد م ــر للفرعــون رمســيس الثان التصاوي
الســكان احملليــن بإشــراف اآلهلــة، وقــد قــام األســتاذ الســوري حممــود عبــد احلميــد أمحــد بقــراءة هــذه 

ــوم يف املتحــف الوطــي بدمشــق)87(.     املســلة احملفوظــة الي

)86( نقــاًل عــن التقريــر األولــي المقــدم للمديريــة العامــة لآلثــار والمتاحــف وهــو غيــر منشــور، وبآخــره صــور – إعــداد أ. باســل الجهمانــي العامــل فــي مديريــة 

آثــار درعــا.
)87( العالقات السورية المصرية خالل عصر البرونز الحديث، اكتشاف أثري جديد جنوب دمشق، أحمد طرقجي، ص239.
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اخلامتة
مل تكــن بــاد الشــام علــى مــرّ العصــور إال بــاداً يتنافــس عليهــا الطامعــون، والافــت لانتبــاه أن 
ــى بــاد  ــى فــرض ســيطرهتم عل ــا، إال أهنــم أصــرُّوا عل فراعنــة مصــر كان بوســعهم أن يســتعمروا إفريقي
الشــام، وهــذا يفســره الدكتــور حممــود عبــد احلميــد أمحــد مبقولتــه الشــهرة: »أمــن ســورية هــو عمــق أمــن 
مصــر«. ونســتنتج أن مّثــَة ترابطــاً بــن بلــدان الشــرق القديــم مبختلــف النواحــي السياســية واحلضاريــة 

ــة.  ــة واالقتصادي واالجتماعي
وخنلــص إىل أن اجلــزء اجلنوبــي مــن بــاد الشــام ال يقــل أمهيــة عــن مشاهلــا. وخنلــص أيضــاً إىل أن 
كل األقاليــم الســورية كانــت تُشــارك يف رســم املوقــف السياســي يف النصــف الثانــي قبــل امليــاد، وأن كل 
األقاليــم الســورية ثــارت وأعلنــت احلــرب علــى الســيادة الفرعونيــة باســتثناء دمشــق الــي بقيــت خملصــة 
وفيــة لســيدها فرعــون مصــر، وأن إمــارات حــوران كانــت ذات تأثــر سياســي كبــر، أوالً حبكــم موقعهــا 
اجلغــرايف يف قلــب بــاد الشــام، ثانيــاً بفضــل احتادهــا فيمــا بينهــا، وتنســيق جهودهــا مــع اإلمــارات 

األخــرى علــى امتــداد رقعــة الوطــن. 
وخنلــص أخــراً إىل أننــا حباجــة ماســة لتنقيبــات أثريــة شــاملة لــكل التــال املنتشــرة يف جنوبــي ســورية، 
ــم بصــورة عامــة، وســتُقدِّم  ــى تاريــخ املنطقــة والشــرق القدي فنتائجهــا ســتُلقي الضــوء بشــكل أفضــل عل

أجوبــًة عــن أســئلة مــا تــزال بــا جــواب. وتبقــى احلقيقــة هدفنــا أمجعــن. واهلل مــن وراء القصــد.
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ملخص البحث
يتحــدَّث هــذا البحــث عــن الوســط اجلغــرايف ملدينــة دمشــق: املوقــع واحلــدود واملســاحة، والعناصــر 
والتطــوُّر  احلــوض،  ونشــأة  الطبوغرافيــة،  ناحيــة  مــن  دمشــق،  حلــوض  الطبيعيــة  واخلصائــص 
اجليومورفولوجــي، والرتبــة واملنــاخ وامليــاه، وكيــف كانــت جمــاالً ألضخــم جتمُّــع ســكاني، وحتــدَّث البحــث عــن 

مناطــق هــذا احلــوض، والنشــاطات االقتصاديــة فيــه؛ يف الزراعــة والصناعــة والتجــارة.
 Research Summary

This paper deals with the geographical environment of the city of Damascus; its location, 
borders, and the natural elements and characteristics of the Damascus Basin in terms 
of topography, origin, geomorphological development, soil, climate and water. This 
also discusses the areas of this basin, and the economic activities performed within 
it)agriculture, industry and trade(. .

_ متهيد:  
إذا كانــت مصــرُ هبــُة هنــر النيــل فدمشــق هبــة هنــر بــردى ورافــده الفيجــة، إذ يكشــف موقــع دمشــق 
ع التضاريــس احمليطــة هبــا، أهنــا كانــت ومــا زالــت  وحوُضهــا اجلغــرايف بالنســبة للنطاقــات املناخيــة، وتــوزُّ
تقــع حتــت رمحــة الظــروف شــبه الصحراويــة، ومتوســطات أمطــار ســنوية مُتدنِّيــة ألقــل مــن 250 ملــم، وهــو 
احلــد احلــرج ملمارســة أي شــكل مــن أشــكال الزراعــة البعليــة. فــإذا أخذنــا األوضــاع التضريســية ووســطها 
اجلغــرايف الطبيعــي بعــن االعتبــار أدركنــا أن مدينــة دمشــق دون هنــر بــردى ونبــع الفيجــة وبعــض العيــون 

الصغــرة هــي واحــة قارّيــة ال تَصلــح للعيــش فيهــا.
أواًل - املوقع واحلدود واملساحة:

   تقــع مدينــة دمشــق عنــد تقاطــع خــط الطــول )33 درجــة و33 دقيقــة(  شــرق غرينتــش، مــع خــط 
العــرض )36 درجــة و18 دقيقــة( مشــال خــط االســتواء، أي يف النطــاق اجلغــرايف املناخــي فــوق املــداري، 
ويف إقليــم )اجلنــوب الغربــي( الســوري، الــذي حتــدُّه فلســطن مــن الغــرب، واململكــة األردنيــة مــن اجلنوب، 
وإقليــم )الباديــة أو الصحــراء الســورية( مــن الشــرق)2(، وإقليــم )اجلبــال العاليــة ( الســورية مــن الشــمال. 
ــة إقليميــة أصغــر هــي: 1- منطقــة حــوض  ــدُّ هــذا اإلقليــم وحــدةً جغرافيــة تضــمُّ وحــدات جغرافي ويُعَ

دمشــق، 2- منطقــة جبــل العــرب، 3- منطقــة حــوران، 4- منطقــة اجلــوالن)3(.
  والغالــب علــى هــذا اإلقليــم هــو األراضــي الركانيــة باســتثناء منطقــة دمشــق، الــي تتألــف أرضهــا 
ل بســيطاً ســهليّاً مُحاطــاً باألراضــي الركانيــة، وباجلبــال مــن جانبــه الشــمايل  عــات رســوبية تُشــكِّ مــن توضُّ
والشــمايل الغربــي. أمّــا جيولوجيّــاً، فيقــع اإلقليــم علــى احلافــة الشــرقية للصــدع الســوري- اإلفريقــي 

)الريفــت Rift()4( وتفرُّعاتــه.
ــداداً لـــ )الصحــراء الســورية( فــي ســورية  ــة الســورية أرضــاً صحراويــة، وامت ــة العربي ــة الســورية فــي الجمهوري ــار البادي )2( تنحــو المصــادر األجنبيــة العتب

الطبيعيــة. لكــن الواقــع أن مــا يُعتبــر صحــراًء اليشــمل ســوى مســاحة صغيــرة مــن جنــوب شــرقي الجمهوريــة، أي منطقــة البــو كمــال، وماعداهــا فهــي شــبه 
ــة الســورية. ــرف بالبادي صحــراء، تُع

)3( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، ص14-13.

)4( الريفــت Rift تعنــي باإلنكليزيــة الصــدع أو الشــق، أصبــح مصطلحــاً يطلــق علــى الصــدع الســوري- اإلفريقــي الممتــد مســافة 6000 كــم مــن ســهل العمــق 
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ثانيًا _ أرض دمشق ملتقى عناصر طبيعية – بشرية: 
  ال يُمكــن احلكــم علــى مدينــة دمشــق وأمهيتهــا، دون معرفــة أساســيات اجلغرافيــة الطبيعيــة غــر 
ــدة باحلــدود السياســية، كالتضاريــس واجليولوجيــة والبنــاء واملنــاخ وامليــاه، وغرهــا مــن عوامــل فاعلــة  املقيَّ
يف اســتقرار اإلنســان وجتمُّعاتــه الســكانية. ففــي حــوض دمشــق الــذي ينطبــق علــى وحــدة )منطقــة دمشــق( 
اإلقليميــة، تتاقــى منظومــات جيولوجيــة – بنائيــة، وتضاريســية، ومناخيــة- مائيــة وبيئيــة تكشــف دور هــذا 
الوســط، وحتوُّلـَـه مــن بيئــة شــبه صحراويــة قاريــة قاحلــة، إىل ملتًقــى اســتقبل جمموعــات بشــرية اســتوطنته 

منــذ آالف الســنن. 
فبالنســبة لتضاريــس احلــوض وجيولوجيتــه وتربتــه فإنــه جــزء مــن ســورية الطبيعيــة، يقــع علــى اهلامــش 
الغربــي للقــارة اآلســيوية، حيــث تتاقــى وحــدات جيولوجيــة- بنائيــة هــي )هنــوض الرطبــة، ووهــدة جبــل 
العــرب، وهنــوض األردن(، وحزمــة الصــدوع التدمريــة.  فهــو يف موقــع بنائــي )تكتونــي( جامــع لعــدد مــن 
الظواهــر املهمــة يف تاريــخ الكــرة األرضيــة. كذلــك يقــع احلــوض وســط تاقــي كتــل ووحــدات مناخيــة - 
بيئيــة بــن مراكــز العمــل اجلــوي املختلفــة. وهــذا التاقــي شــكل تفاعــات متشــابكة وأرضيــة متينــة لظهــور 

دمشــق منــذ آالف الســنن وإىل يومنــا هــذا. 

ثالثًا _ اخلصائص الطبيعية حلوض دمشق:
طبوغرافية احلوض: - 1

حتتــل منطقــة حــوض دمشــق اجلــزء الشــمايل مــن إقليــم اجلنــوب الغربــي، مبســاحة قدرهــا 3600 كــم2، 
وهلــا شــكل قريــب الشــبه باملثلــث. حدهــا مــن الشــمال الغربــي هــو هنايــة الساســل التدمريــة، وســفوح 
السلســلة القلمونيــة ومرتفعــات قطنــا، وجبــل الشــيخ، الــي تفصلهــا عــن إقليمــي اجلبــال العاليــة، والوســط 
الســوري. ويف الشــرق تســر احلــدود متفقــة مــع حافــات حلــف)5( صبــة الصَّفــا االندفاعيــة ـ الركانيــة وأرض 
ديــرة التلــول وإقليــم الباديــة ) الصحــراء الســورية(. أمّــا يف اجلنــوب فتتعــرَّج احلــدود مســايرة أطــراف 
الصبــات االندفاعيــة الفاصلــة بــن منطقــة حــوض دمشــق ومنطقــي حــوران وجبــل العــرب. وهــو أكــر 
األحــواض اجلبليــة اهلامشــية وأمههــا يف ســورية، ويقــع عنــد أقــدام جبــال عنــرت وقاســيون وجبــل أبــو العتــا 
ومطلــع الساســل التدمريــة عنــد الضمــر، الــي تُشــرف عليــه مــن الشــمال والغــرب. ويرتفــع ســطحه عــن 
ســطح البحــر )650 م( وســطيّاً، لرتفــع يف الغــرب إىل )700- 725 م(، وينخفــض يف الشــرق إىل متوســط 
)600 م(. ويف أخفــض نقاطــه إىل )598 م( يف جــورة النفــل يف منخفــض اهليجانــة. حيــث تشــغل أرض 
العتيبــة - اهليجانــة أخفــض أجــزاء احلــوض. ومهــا عبــارة عــن مســتنقعَن جــفَّ أحدمهــا وهــو اهليجانــة منــذ 

مخســينيات القــرن املاضــي)6(. 

في شمالي سورية إلى حوض الزامبيزي في شرقي إفريقية.
)5( اللحف جمع لحاف، اسم يطلقه بدو المناطق البركانية في سورية على حافات األغشية البازلتية التي تأخذ نهاياتها المتصلّبة شكل حافاٍت اللّحاف.

ــا  ــا كان مــن مالكه ــى، فم ــه تغمــر مســاحات واســعة مــن أراضــي مجــراه األدن ــت فيضانات ــاه نهــر األعــوج. وكان ــرة تنتهــي إليهــا مي ــة بحي ــت الهيجان )6( كان

ــر أرضــاً  ــاة ُحفــرت ســنة 1940، فهــذا اإلجــراء َحمــى الحقــول مــن الفيضــان، ووفَّ ــاه النهــر إلــى بقعــة بيــر القصــب األخفــض بقن اإلقطاعــي إال أن حــول مي
ــة. ــرة المجفف ــي أرض البحي لزراعــة القطــن ف
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ــة  ــة ســطح احلــوض االنبســاط الشــديد، مــا عــدا هوامشــه الشــمالية والغربي ــى طبوغرافي ــب عل   ويغل
الــي تامــس أقــدام الســفوح اجلبليــة، حيــث تنحــدر األرض بتموُّجــات واضحــة.. مــن كافــة أطرافــه باجتــاه 
أخفــض أجزائــه يف منخفــض العتيبــة- اهليجانــة. ومــع هــذا فــإن أعــداداً مــن التــال املنخفضــة املبعثــرة يف 
أرجائــه الشــرقية خاصــة، تــرز يف حــوض دمشــق، وترتفــع فــوق ســطحه حنــو 5 ـ12م؛ بــل وأكثــر. مثــل تــل 
فــرزات )الصاحليــة(، وتــل الغريفــة، وتــل أســود، وتــل اخلزامــي، وتــل الســكا، وتــل حــوش الرحيــان... وتــال 
ــت يف بعضهــا أعمــال تنقيــب. كذلــك تنهــد  أخــرى أقــل أمهيــة. ومجيعهــا تــال اصطناعيــة أثريــة تارخييــة متَّ
يف اهلوامــش اجلنوبيــة والشــرقية مــن احلــوض تــال ذات أصــول طبيعيــة مثــل تــل اهليجانــة، وتــل الســلطان 
بيازيــد، وغرمهــا مــن تــال اندفاعيــة األصــل. كمــا تنتشــر تــال ورواٍب حــول منخفــض اهليجانــة، وهــي مــن 
أصــل رســوبي حبــري، أبرزهتــا عمليــاتُ احلــتِّ والتعريــة الرحييّــة علــى شــكل تــال ونواشــز وخرائــب، تُعــرف 

بالقــارات والياردانغــات)7(. 
ومــع ذلــك فــإن الصفــة األساســية الغالبــة علــى طبوغرافيــة احلــوض هــي أنــه منبســط )ســهلي()8( مغلــق، 
حتيــط بــه جبــال ومرتفعــات ترقــى إىل 1000ـ 1500 م فــوق ســطح البحــر مــن جهــة الشــمال الغربــي، وإىل 
أقــل مــن ذلــك يف الشــرق واجلنــوب. ويعــد أهــم وحــدة جغرافيــة إقليميــة يف ســورية، ويف منطقــة شــرقي 
البحــر املتوســط. وتكمــن أمهيتــه يف موقعــه اجلغــرايف بــن عالَمَــن خمتلفــن اختافــاً جغرافيـّـاً بيئيـّـاً طبيعيّاً 
ــاً مــن جهــة ثانيــة، مهــا عــامل اجلبــال احمليطــة باملنطقــة،  ــاً بشــريّاً ـ ســكانيّاً واقتصاديّ مــن جهــة، وجغرافيّ

وعــامل احلــوض نفســه والبــوادي املمتــدّة شــرَقه وجنوبــه.

حوض دمشق ونشأته:- 2
   حــوض دمشــق واحــد مــن التضاريــس الســورية املوروثــة عــن تضاريــس أواخــر احلقــب الثالــث 
والرابــع اجليولوجيَّــن، ومشــاركة احلــركات البنائيــة يف شــرقي االهنــدام الســوري- اإلفريقــي، 
ــة  ــة، وساســل القلمــون وأحواضــه البيني ــة للساســل التدمري ــات اجلبلي الــي رمســت معــامل الطيّ
ــة.  ــون الثالث ــات سلســلة القلم ــى خاصــرة هناي ــع عل ــا حــوض دمشــق الواق ــوَّن بينه واهلامشــية، فتك
ل يف منطقــة تتعامــد  فاألصــل اجليولوجــي يف حــوض دمشــق هــو أنــه مقعــر بنائــي )تكتونــي(، تشــكَّ
فيهــا وحــدات بنائيــة جملموعتــن بنائيتــن مهــا: جمموعــة الساســل اجلبليــة االلتوائيــة ـ املتصدعــة 
مــن )النمــوذج الســوري- اجلرمانــي( املتمثلــة جببــال لبنــان الشــرقية والقلمــون، وجمموعــة ثانيــة هــي 
ــى وصــدوع وَهــدة جبــل العــرب وهنــوض األردن. وعنــد منطقــة متــاس هــذه الوحــدات وخطــوط  بُنً
ل منخفــض حوضــي بنائــي مٌقعَّــر، أســهمت احلــركات البنائيــة االلتوائيــة والصدعيــة  الصــدوع تشــكَّ

ــه)9(.  يف تكوين
وتتألــف أرضيــة هــذا املنخفــض احلوضــي مــن طبقات رســوبية من الصخور الكلســية الكريتاســية 
واإليوســينية- النيوجينيــة، غشَّــتها صبّــاتٌ اندفاعيــة مــن الصخــور البازلتيــة امليوســينية واألحــدث 
منهــا، الــي انســاحت هناياهتــا إىل هوامــش احلــوض، وبقيــت كتلتُهــا الرئيســة بــارزة لتُؤلِّــف مرتفعــات 

)7( الياردانغ تسمية تركستانية لتالل تتشكل بالحت الريحي في صخور طرية بحيرية األصل. كما هو الحال في ترسبات بحيرة الهيجانة.

)8( السهل في الجغرافيا هو كل أرض منبسطة تقع دون 300م فوق سطح البحر، وماعدا ذلك فهو سهل مرتفع في حوض جبلي أو خارجه.

)9(.Geologie von Syeien und dem Libanon;Wolfart, R.  
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وتــال جنــوب احلــوض. ويُعــدُّ احلقــب الثالــث اجليولوجــي 
للتضاريــس  املولــدة  البنائيــة  احلــركات  نشــاط  زمــن 

الســورية.
ارتســمت يف دور الباليوجــن )الثالــث القديــم( منــه، 
الســورية  التضريســية  للوحــدات  األساســية  اخلطــوط 
وزمــن  النيوجــن  دور  يف  نشــاطها  وجتــدَّد  الكــرى، 
الثالــث( منــه، ومطلــع زمــن  البليوســن )هنايــة احلقــب 
البايستوســن )الرابــع القديــم( وعصــوره اجلليديــة، الــذي 
تشــكلت فيــه األحــواض الداخليــة والبينيــة، ومنهــا حــوض 
ل  دمشــق. أعقــب ذلــك نشــاط بركانــي رباعي أدَّى إىل تشــكُّ

أغشــية اندفاعيــة أحــدث يف الشــرق ويف اجلنــوب. 
الرابــع  احلقــب  امتــداد  وعلــى  املرحلــة  هــذه  ويف 
ميــاه عذبــة،  لت يف احلــوض حبــرة  تشــكَّ اجليولوجــي، 
دمشــق  مكونــة حبــرة  احلــوض  مــألت  أن  إىل  اتَّســعت 
القدميــة، الــي أصبحــت مســتوى أســاس ميــاه األهنــار 

والســيول، الــي نشــط ترســيب محولتهــا مــن اللحقيــات واجملروفــات يف قــاع البحــرة، حبيــث وصلــت 
ثخانــة الرســوبيات البحريــة يف أعمــق أجــزاء احلــوض، بــن جســرين ومــرج الســلطان، لنحــو 400 م 
مــن املــارن، والكلــس البحــري، والطــف الكلســي، والكونغلومــرات، وأقــل مــن ذلــك علــى األطــراف. 
ــف مــن  ــداداً مــع اتســاع مســاحة مــا تكشَّ ــر امت ــة أكث ــات والتوضعــات النقضي ــح هــذه اللحقي لتصب
أرض البحــرة القدميــة نتيجــة تراجــع ميــاه البحــرة عنهــا يف الرباعــي األعلــى، ومــا أعقبــه مــن 
ــر منهــا. وترافــق ذلــك مــع انتشــار  منــاخ قــلَّ فيــه مــا يــرد البحــرة مــن ميــاه، إىل جانــب تزايــد التبخُّ
ــة مــن اجلبــال؛  ــى جوانــب البحــرة عنــد خمــارج األهنــار واألودي خماريــط االنصبــاب واألنقــاض عل

أكرهــا خمــروط بــردى واألعــوج، والضمــر ومنــن وغرمهــا. 
ــاً؛  ــاً اســرتاتيغرفيّاً، وتربيّ ــن جيولوجيّ ــن متمايزتَ ــاً مــن ُكورتَ وهكــذا صــار حــوض دمشــق مؤلَّف
مهــا كــورة األراضــي الرســوبية البحريــة يف وســط حــوض دمشــق وشــرقيه )املــرج(، وكــورة األراضــي 

الرســوبية اللحقيــةـ النقضيــة يف الغــرب واهلوامــش الشــمالية والغربيــة )الغوطــة()10(.

3_ التطور اجليومورفولوجي-  املناخي للحوض: 
   ترتبــط التطــورات اجليومورفولوجيــة - املناخيــة حلــوض دمشــق بالعصــور اجلليديــة  للحقــب الرابــع 
اجليولوجــي بدَورَيــه: البايستوســن )القديــم( واهلولوســن )احلديــث املعاصــر(، ارتباطــاً كبــراً. ففــي دَور 
البايستوســن ســادت يف أوروبــا وخارجهــا العصــور اجلليديــة األربعــة املعروفــة: وهــي الغونــز )أقدمهــا(، 

)10( the Geological map of Syria (1: 50.OOO); Ponikarov, V. P. And othors.  

إقليم اجلنوب الغربي لدمشق ومناطقه
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واملِنــدِل، والــِرسّ، و)الُفــورم أحدثهــا(، إضافــة إىل العصــور البينيــة الدافئــة يف هــذا الــدور، الــي تُقابلهــا يف 
ــة، كمــا هــو حــال ســورية ، وحبــرة دمشــق ذات  ــرة وعصــور بَينيّ ــا عصــور مَّط ــة الدني العــروض اجلغرافي

التطــور املتفــق مــع هــذا التعاقــب الزمــي)11(.
ــع،  ــار الطل ــل غب ــى حتلي ــة عل ــج البحــوث القائم ــة، ونتائ ــرت الدراســات اجليومورفولوجي ــد أظه     ولق
عــات احلــوض، وغرهــا مــن طرائــق حتديــد األعمــار،  وقياســات الفحــم 14، والتسلســل الطبقــي لتوضُّ
ودراســات األوضــاع البيئيــة، أن حبــرة قدميــة واســعة االنتشــار ترجــع إىل عصــر )الــِرّس Riss( كانــت 
لت حوهلــا خماريــط  متــأل حــوض دمشــق حتــى ارتفــاع 700ـ750م فــوق مســتوى ســطح البحــر )احلــايل(، تشــكَّ
انصبــاب مهمــة، أبرزهــا خمــروط انصبــاب بــردى. إضافــة إىل خماريــط صغــرة علــى هوامــش اجلبــال 

ــى البحــرة مباشــرة. ــة عل واملرتفعــات املُطلّ
   فلمعرفــة الطبيعــة الســهلية املنبســطة والضعيفــة التمــوُّج حلــوض دمشــق وتربتــه البــد مــن الرجــوع إىل 
ماضيــه اجليولوجــي واملناخــي- املائــي يف أواخــر احلقــب الرابــع اجليولوجــي أي قبــل 2.5 مليــون ســنة ففــي: 
أ-عصــر )الــِرّس Riss( الــذي بــدأ قبــل 480.000 ســنة، وأواســط احلقــب الرابــع املقابلــة للعصــر 
احلجــري القديــم األدنــى، امتــأل احلــوض مبيــاه حبــرة كبــرة غمــرت أغلــب أجــزاء احلــوض. ففــي هــذه الفرتة 
ــز شــرق البحــر املتوســط مبنــاخ رطــب غزيــر األمطــار مــع درجــات حــرارة منخفضــة  مــن عمــر األرض متيَّ
حتــى معتدلــة بــل ودافئــة أحيانــاً. أعقبتهــا ظــروف مــال فيهــا املنــاخ حنــو اجلفــاف وارتفــاع درجــات احلــرارة 
ــص حجــم البحــرة وانكماشــها  ــك إىل تقلُّ ــأدَّى ذل ــب األهنــار والســيول، ف ــع تراجــع صبي ــر م ــادة التبخُّ وزي
وتراجــع ضفافهــا باجتــاه وســط وشــرقي حــوض دمشــق، وحتــوُّل أرضهــا إىل الكثــر مــن البحــرات الصغــرة 

واجلــزر الواطئــة املنتشــرة يف قاعهــا)12(.
ب- أمــا يف عصــر )الفــورم Würm( الــذي بــدأ قبــل 20.000- 22.000 ســنة فلقــد عــاد املنــاخ ليصبــح 
ــرتات  ــه ف ــا ختلَّلت ــِرّس، كم ــه احلــال يف عصــر ال ــل ممــا كان علي ــن بدرجــات أق ــاً ومطــراً، ولك ــارداً ورطب ب
ــت اجلــزء الشــرقي املنخفــض، تتماشــى  لت يف احلــوض حبــرة أصغــر احتلَّ ارتفعــت فيهــا احلــرارة، فتشــكَّ
شــواطِئُها مــع حــدود كــورة املــرج شــرق الغوطــة. بعدهــا ومنــذ حنــو 10.000 ســنة وحتــى اليــوم )أثنــاء الــدور 
املعــروف بـــ: اهلولوســن( مــال املنــاخ إىل اجلفــاف، وختلَّلتــه فــرتات مناخيــة أرطــب وأقــل حــرارة وأكثــر أمطــاراً 
نســبيّاً خاصــة بــن 3000-8000 ســنة مضــت، اســتمرت إىل اليــوم. فكانــت احملصلــة زوال حبــرة دمشــق 

وحتــوُّل بقاياهــا اليــوم إىل جمــرد مســتنقع ضحــل مســاحته 5 -6 كــم مربــع ندعــوه ببحــرة العتيبــة)13(.
)11( حــد الثلــج الدائــم فــي الرباعــي الباليستوســين )الفــورم( وارتفاعــه فــي الجبــال الســورية )لبنــان الشــرقية وجبــل الشــيخ( متبايــن حســب تقديــرات )لــوي( وحســب 

نتائــج قياســات باقــي الباحثيــن ميدانيـّـاً:- كايــزر 2100- 2250 م - عبــد الســالم 2350 م- ميســرلي 2700 م - لــوي 2300 م- 2600 م - بوتــزر2800 م. 
ضــاً  فــإذا أخذنــا بأرقــام كايــزر ورأيــه، وجدنــا أن قســماً كبيــراً مــن قمــم الجبــال العاليــة فــي جبــال لبنــان الشــرقية، كان فــوق حــد الثلــج الدائــم القديــم، وكان معرَّ
لتشــكُّل الجليديــات. أمــا إذا أخذنــا برقــم بوتــزر، فمعنــى ذلــك أن قمــة جبــل الشــيخ الواقعــة فــوق الـــ )2800 م(، أي ارتفــاع )14 م( فقــط كان داخــالً فــي نطــاق 
ــا، ألن المظاهــر التضريســية الموروثــة عــن أشــكال ســابقة فــي أعالــى جبــل  ف والمبالغــة حســب اعتقادن ــن بعــُض التطــرُّ ــم. وفــي كال الرأيَي ــم القدي ــج الدائ الثل

الشــيخ، الظاهــرة علــى شــكل حلبــات صغيــرة مــن النــوع الملعقــي، تقــع مخارجهــا علــى ارتفــاع يحــوم حــول )2400- 2450 م(.
)12(The Near East during the Last Glasiation; Butzer,K.W.. p. 367-369. 

)13( Reinhard WOLFART HYDROGEOLOGY OF THE DAMASCUS BASIN )SOUTHWEST-SYRIA( Bundesan-
stalt für Bodenforschung, Hannover ABSTRACT The description of the geology and hydrogeology of the Da-
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اهلولوســن  يف  الوضــع  يتغيَّــر  ومل 
3000ـ8000  قبــل  ســاد  الــذي  األوســط 
ســنة مضــت كثــراً، علمــاً أن فــرتة جفــاف 
عامــي  بــن  املنطقــة  ســادت  ملموســة 
6000ـ 6300 ق.م. ونتيجــة لذلــك انكشــف 
أرض البحــرة عــن ســطح منبســط متمــوِّج 
تعلــوه ربــوات قليلــة االرتفــاع، منهــا موقــع 
مدينــة دمشــق األول الــذي قــام علــى ربــوة 
)تــل الســماكة( بــن حــي مئذنــة الشــحم 
األميــن  اجلانــب  علــى  اخلــراب  وحــي 
ــار  )اجلنوبــي( مــن هنــر بــردى )5 – 6 أمت
فــوق املســتوى العــام ألرض دمشــق(، كمــا 
ــم حلــوض دمشــق  ــار القدي اســتفاد اإلعم

مــن العديــد مــن الروابــي الــي أصبحــت تــاالً صنعيــة.
   

 4 -تربة حوض دمشق:    
يتألف الغطاء الرتبي حلوض دمشق من زمرتن أساسيتن من الرتب ومها:

- زمرة الرتب الغدقة واملستنقعية يف كورة املرج يف النصف الشرقي من احلوض.
- زمــرة الــرتب اللحقيــة الغالبــة علــى كــورة الغوطــة يف النصــف الغربــي مــن احلــوض وهوامشــه الشــمالية 

والغربيــة، وعلــى امتــداد وادي هنــري بــردى واألعــوج. 
  ويتَّفــق هــذا التقســيم احلــادُّ بــن الزمرتــن مــع مــا ذكرنــا يف فقــرة التطــور املناخــي- اجليومورفولوجــي، 
نتيجــة آليــة الرتسُّــبات البحريــة يف نطــاق ميــاه البحــرة مــن جهــة، والرتســبات النهريــة- السَّــيليّة علــى ســطح 
الرتســبات البحريــة الــي تراجــع عنهــا مــاء البحــرة، وانكشــفت لتســتقبل محــوالت األهنــار والســيول املنقولــة 

مــن املرتفعــات واهلضبــات احمليطــة بالبحــرة/ احلــوض مــن جهــة أخــرى)14(.
   وأبــرز أصنــاف الزمــرة األوىل هــي الرتبــة الفاحتــة، والغدقــة املائلــة للســواد، ثــم الرتبــة البنيــة الغدقــة، 
حــول منخفــض البحــرة الســابقة للعتيبــة، وأرضهــا ذات الرتبــة املســتنقعية، وهــي تربــة ذات ملوحــة واضحــة 
تتناقــص باجتــاه اهلوامــش اخلارجيــة للمنخفــض، ال ســيما باجتــاه الغــرب يف منطقــة املــرج، حتــى حــدود 
امتدادهــا الــي تنطبــق علــى حــدود شــواطئ حبــرة البايستوســن األعلــى وذروة الفــورم )خــط مــرج 

الســلطان(.    
   أمّــا أصنــاف الزمــرة الثانيــة فمُتعـــدِّدة، وأكثرهــا انتشــاراً هــي الرتبــة البنيــة اللحقيــة للبـــحر املتوســط. 

mascus Basin is based on research carried out in Syria in 1961/62.

)14( The Soil Map of Syria; ACSAD.  Scale 1: 1 000 000. Damascus 1985. 

خريطة تبن الوحدات البنائية )التكتونية( يف اجلنوب السوري وإقليم 
اجلنوب الغربي منه.
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ــي أرضَ كــورة الغوطــة وهوامــش املرتفعــات احمليطــة باحلــوض، تليهــا يف  وهــي تربــة خصبــة وعميقــة، وتُغطِّ
األمهيــة الرتبــة البنيــة - احلمــراء املتوســطية، ثــم اللحقيــات النهريــة الغرينيــة والطينيــة اخلصبــة، وكذلــك 

الــرتب املتكونــة علــى أرضيــة مــن الصخــور البازلتيــة االندفاعيــة علــى هوامــش احلــوض.
   وعمومــاً فــإن تــرب الزمــرة األوىل ذات األصــل الرســوبي البحــري مغطــاة بطبقــة رقيقــة مــن الغضــار، 
والرتسُّــبات املســتنقعية، وهــي قليلــة اخلصوبــة، وتُناســب منــوَّ األعشــاب الطبيعيــة والزراعــة احلقلية، عُرفت 
منطقــة انتشــارها بـ)املـــرج(، يف حــن تتألــف تــرب الغــرب واهلوامــش مــن أصنــاف ذات أصــول حلقيــة، 
وبنيــة عميقــة، تصلــح للزراعــات الكثيفــة واألشــجار املثمــرة وغرهــا، فكانــت أساســاً للـ)الغوطــة الــي تعــي: 

البســتان(. 
فالتفريــق بــن كورتــي املــرج والغوطــة يف حــوض دمشــق ذو جذور طبيعية تربية ورســوبية )ســرتاتيغرافية( 
جيومورفولوجيــة واضحــة. )ومــع اتســاع مســاحة مــا يتكشَّــف مــن أرض البحــرة القدميــة نتيجــة تراجــع ميــاه 
عــات اللَّحقيــة تتقــدَّم باجتــاه الشــواطئ املرتاجعــة  البحــرة عنهــا يف الرباعــي األعلــى ومــا بعــده، كانــت التوضُّ
للبحــرة حيــث تنتشــر خماريــط االنصبــاب واألنقــاض عنــد خمــارج األهنــار واألوديــة مــن اجلبــال، كمــا تقــدَّم 

ذكرهــا، أكرهــا خمــروط بــردى واألعــوج والضمــر ومنــن)15(.
  

  5-منـاخ احلوض: 
  ســورية الطبيعيــة هــي ملتقــى كتــل هوائيــة عديــدة، قادمــة مــن مصــادر خمتلفــة، ذات خصائــص 
متمايــزة، ممثلــة مبركــز الضغــوط العاليــة الســيبرية، ومركــز الضغــوط اجلويــة املنخفضــة اهلنديــة- 
املومسيــة، ثــم مركــز الضغــوط اجلويــة املنخفضــة اآليســلندية، وأخــراً مركــز الضغــط اجلــوي 
اآلصــوري املرتفــع. وبأخــذ حــركات اهلــواء والريــاح بتفــاوت الضغــوط وبقــوة االحنــراف حبســب قــوة 
)كوريوليــس( وحمــاور التضاريــس باحلســبان يصبــح التأكيــد علــى اهلويــة القاريــة - شــبه القاريــة 
لســورية ودمشــق بدهيّــاً، إذ ينتمــي منــاخ احلــوض إىل )املنــاخ املتوســطي لشــرق حــوض البحــر 
املتوســط()16(، وهــو منــوذج متوســطي شــبه جــاف، تُعيــق تضاريســه احمليطــة حبــوض دمشــق وصــول 
املؤثــرات البحريــة إليــه، مقابــل جهــات الشــرق واجلنــوب الشــرقي مــن احلــوض املفتوحــة أمــام وصول 
ــح احلوض«حجــرة  ــذا أصب ــة وراءه.  ل ــرّ الســوري والصحــارى العربي ــة للبَ ــرات القاري ــاح واملؤث الري

مناخيــة حوضيــة« يف منــوذج املنــاخ املتوســطي شــبه اجلــاف)17(. 
وهــو منــاخ أقــرب إىل أشــباه الصحــاري، تصــل فيــه درجــات احلــرارة الســنوية املتوســطة يف 
دمشــق وجديــدة اخلــاص إىل  17 و 17.2درجــة مئويــة. ومتوســط شــهر كانــون الثانــي بــن 6،6 

)15( Niederschlagsvariabilitaet und Unbau-Unsicherheit in Syrien; Zimpel, H.G. s.89-114..
)16( World Bank Climate Change Data Portal, accessed on April 21, 2010. 

ــا  ــاه وكمياته ــاء،  قامــت حــول مصــادر المي ــروة الزرق ــى الث ــم عل ــة القائ ــي حــوض دمشــق، ومســتقبل المدين ــة ف ــة للمســألة المائي ــة البالغ )17( نظــراً لألهمي

ــرة بعــد اســتقالل ســورية وإنشــاء  ــد أعدادهــم المطــرد، دراســات وبحــوث كثي ــاه، وتزاي ــرد مــن المي ونوعيتهــا، وتلبيتهــا حاجــات الســكان، وتطــور حصــة الف
ــد  ــى ي ــك الدراســات، وبصــورة خاصــة عل ــا. وحظــي حــوض دمشــق ونهــرا بــردى واألعــوج بنصيــب األســد مــن تل مؤسســات ووزارات تُعنــى بهــذه القضاي
رائــد الدراســات المائيــة الدكتــور محمــد شــفيق الصفــدي، ومــن جــاء بعــده مــن خبــراء ســوريين وألمــان وغيرهــم، ممــن أغنــوا البحــوث وقدمــوا الحلــول الممكنــة 

لمجابهــة مشــكلتي العجــز المائــي، بجــّر المــاء مــن أحــواض مائيــة أخــرى، وأخطــار تلــوث الميــاه. 
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و7،2 درجــة، ومتوســط شــهر آب بــن 26،3 و 27،2درجــة 
يف كل مــن احملطتــن.

أمّــا معــدالت درجــات احلــرارة العظمــى فــرتاوح بــن 34ـ 
ــن 6 و8 درجــات  ــا ب ــدالت احلــرارة الدني 36 درجــة، ومع
ــر الســنوي بــن 1750ـ  مئويــة. كمــا تؤكــد مقاديــر التبخُّ
2220 ملــم، ومتوســطات كميــات األمطــار الســنوية البالغــة 
212 ملــم يف دمشــق، و135 ملــم يف جديــدة اخلــاص، علــى 

الطبيعــة شــبه اجلافــة ملنــاخ حــوض دمشــق.
   وهتــبُّ علــى احلــوض ريـــاح تغلــب عليهــا احملصلــة 
الغربيــة واجلنوبيــة الغربية، الي يـــزداد نشــاطها وتكرارها 
يف فصــل الشــتاء املاطــر، كمــا تصلــه ريــاح جافــة شــرقية 
وجنوبيــة حــارّة يف الصيــف واخلريــف، تُثــر الغبــار وجتعــل 
الطقــس ســدمييّاً مخاســينيّاً لعــدة أيــام يف احلــوض كلــه، 
ال ســيما يف أحنائــه الشــرقية. وباالجتــاه شــرقي احلــوض 
تتزايــد  كمــا  وشــدة،  وضوحــاً  القاريــة  األوضــاع  تــزداد 
الفــروق احلراريــة ومقاديــر التبخــر، مــع تناقــص األمطــار 

الســنوية مــن 200 ملــم إىل 75 ملــم يف االجتــاه نفســه. وعلــى أســاس هــذه املعطيــات النَّوئيــة واملناخيــة تدخــل 
ــا يف الشــرق،  ــة يف الغــرب واجلافــة الدني ــة املناخيــة )اجلافــة العُلويّ منطقــة حــوض دمشــق يف نطــاق البيئ
ــر  حبســب تصنيــف إمرجيــه للبيئــات املناخيــة يف النطــاق اجلــاف شــبه املــداري(. كذلــك تؤكــد مقاديــر التبخُّ
الســنوي بــن 1750ـ 2220 ملــم، ومتوســطات كميــات األمطــار الســنوية البالغــة 212 ملــم يف دمشــق، و135 

ملــم يف جديــدة اخلــاص، تؤكــد علــى الصفــة شــبه اجلافــة ملنــاخ حــوض دمشــق.

6- مياه احلوض:       
   كانــت اســتفادة اإلنســان مــن الثــروة الزرقــاء يف البدايــة حمصــورة مبيــاه األهنــار والينابيــع، إىل أن 
امتلــك املعرفــة والتقنيــة الكافيــة للوصــول إىل امليــاه اجلوفيــة عــن طريــق حفــر اآلبــار والفجّــارات )القنــوات 
الرومانيــة(، وجرهــا بالقنــوات احلديثــة واألنابيــب فيمــا بعــد. وإضافــة إىل ميــاه الصــرف الصحــي املعاجلــة 

يف حمطــة عــدرا)18(.
ويعتمــد مصــدر أغلــب ميــاه احلــوض العذبــة وهنريــه بــردى واألعــوج ومــا زال، خارجيّــاً، علــى كميــة ميــاه 
اهلطــل الــي يســتقبلها احلــوض املائــي للنهريــن بنحــو 1300 مليــون م3 ســنويّاً، تســتأثر منطقــة حــوض 
دمشــق منهــا بنحــو 5ر58٪، أي مــا يعــادل 575 مليــون م3 مــن امليــاه الســطحية، وقرابــة 165 مليــون م3 مــن 
امليــاه اجلوفيــة، وعليــه يُقــدَّر جممــوع الثــروة املائيــة العذبــة املتاحــة يف منطقــة حــوض دمشــق اجلغــرايف بنحــو 

740 مليــون م3 ســنويّاً.
)18( المياه الجوفية في  سورية: شفيق الصفدي، المهندس العربي، العدد 5- 1962، دمشق.

خريطة جيولوجية حلوض دمشق تظهر فيها تقاطع خطوط 
الصدوع، ومستويات الرسوبيات يف حبرة دمشق الرباعية. 

واألراضي الركانية احمليطة هبا )ولفرات 1967(
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 ينبــع هنــر بــردى مــن خــارج احلــوض، مــن أصــل جبــل الشــر منصــور يف حــوض الزبدانــي، ويشــقُّ طريقــه 
عــر جبــال إقليــم اجلبــال العاليــة. ليدخــل حــوض دمشــق بُعَيــد خانــق الربــوة. وتُقــدَّر غزارتــه عنــد خمرجــه 
ــات الشــتوية إىل متوســط يصــل إىل حنــو79  ــا، قــد ترتفــع يف بعــض الفيضان ــال بنحــو 14 م3/ ث مــن اجلب
م3/ ثــا، وإىل قرابـــة 100 م3/ ثــا أحيانــاً. لكنهــا قــد تنخفــض يف مواســم الشــح إىل 4 ـ 4.5 م3/ ثــا. ويقــدر 

وســطي التصريــف الســنوي لــه بنحــو 400 مليــون م3. )475 مليــون م3، بإضافــة ميــاه الســيول()19(. 
ويبلــغ طولــه بــن منبعــه ومنتهــاه يف مســتنقع العتيبــة 71كــم. ومعــدل إحنــداره 0.0026.  ويتفــرع بــردى 
قبــل دخولــه احلــوض إىل ســتّ قنــوات مشــتقة منــه. منهــا قناتــان يســاريتان مهــا قنــاة تــورا، وقنــاة يزيــد. 
وبقيــة القنــوات يَمِينيــة وهــي قنــوات: املــزاوي، والديرانــي، والقنــوات، وبانيــاس.  لتعــود مياهــه وتشــكل يف 
أراضــي الغوطــة، شــبكة قنــوات ثانيــة تتألــف مــن قنــوات: العقربانــي، والداعيانــي، فاملليحــي، ثــم الزبديــي. 
تليــه شــبكة قنــوات ثالثــة تتألــف مــن قنــوات: البــاالوي، والزابونــي، واجلســريي، وامللــك، وبيــت نايــم، 
ــون  ــن العي ــرٍ م ــاه كث ــن مي ــه م ــزود ب ــه؛ مبــا يت ــن حيويت ــردى قســطاً م والشــيداني، نتيجــة اســتعادة هنــر ب
الصغــرة املتفجــرة يف قــاع النهــر وجوانبــه يف منطقــة زور بــردى، ومــا يســتعيده مــن امليــاه عــن طريــق ارتشــاح 

امليــاه مــن قنــوات الشــبكتن الســابقتن. 
ل شــبكة قنــوات  ومــع جتــدُّد حيويــة النهــر مــن ميــاه عيــون األاليــا بدايــة منطقــة املــرج )القايــا(، تتشــكَّ
رابعــة هــي: قنـــــوات احلرســتاني )نســبة إىل حرســتا القنطــرة(، والبليانــي، وحــوش املتــن، ثــم ثــاث قنــوات 
يســارية هــي قنــوات: حــوش الصاحليــة، وقنــاق البحرانــي، والنشــابية. حتــى ينتهــي بــه املطــاف يف منخفــض 
العتيبــة. وهكــذا كان ابــن احلــوض يعتمــد يف عيشــه وبقائــه علــى تعاملــه املتــوازن مــع هــذه الثــروة احليويــة 
آالف الســنن، حتــى العقــد الســادس مــن القــرن املاضــي، حــن بــدأت نوعيــة امليــاه يف احلــوض بالتدهــور، 
نتيجــة تلــوث ميــاه العديــد مــن القنــوات. والســبب األول واألخــر لــكل هــذا: هــو التضخــم الســكاني الــذي 
ــات الســكانية  ــت عــدواه إىل معظــم التجمع ــذ ســتينيات القــرن العشــرين، وانتقل ــة دمشــق من تعيشــه مدين

القريبــة والبعيــدة عــن املدينــة.
ــا النهــر الثانــي يف املنطقــة فهــو هنــر األعــوج، الــذي تقــع منابعــه يف جبــل الشــيخ يف إقليــم اجلبــال     أمّ
العاليــة أيضــاً. ويتألــف مــن التقــاء مــا يتبقــى مــن ميــاه هنــر حبــران ـ الســيراني، وهنــر اجلنانــي. ويــروي 
القســم اجلنوبــي مــن منطقــة حــوض دمشــق. وتُقــدَّر غزارتــه املتوســطة يف حــوض دمشــق بنحــو 2.5 م3/

ثــا، ترتفــع يف موســم الفيضــان إىل معــدل 15م3/ ثــا، وتتدنــى إىل متوســط 0.7 م3/ ثــا يف موســم الشــح، 
ويُقــدَّر معــدل التصريــف الســنوي لألعــوج بنحــو 100 مليــون م3. وتُشــتَقُّ منــه جمموعــة مــن القنــوات أبرزهــا 
قنــاة )ديرانــي األعــوج( املتجهــة مشــاالً لــري أراضــي وكــروم عنــب مدينــة داريــا.  كانــت ميــاه هنــر األعــوج قبــل 
نصــف قــرن مــن الزمــن تنتهــي يف منخفــض اهليجانــة قبــل حتويلهــا عنــه. أمــا اليــوم فلــم تعــد مياهــه تتجــاوز 

قريــة جنهــا بــل وقــرى قبلهــا يف فصــل اجلفــاف، جــراء اســتنزافها يف أعــاىل النهــر. 
    كذلــك ميتلــك حــوض دمشــق ثــروة مائيــة جوفيــة)20(، أصبحــت اليــوم مصــدراً مهمّــاً يف جمــال 
الــري والشــرب واالســتعماالت األخــرى، بعــد عجــز امليــاه الســطحية عــن تلبيــة حاجــات الســكان املتزايــدة 

)19( e probleme de l‘eau au Liban  et en Syrie; Mazloum, M. : L. P. 33- 70.
)20( Groundwater in Syria; BURDON, D.J., MAZLOUM, S. and SAFADI, p. 377-388, 2 figs.



79 العدد األول - 2021

مــن امليــاه. وتُقــدَّر هــذه الثــروة بنحــو ٪22.5 
ــة، ينبجــس  ــاه احلــوض العذب مــن جممــوع مي
قســم منهــا مــن أرض املنطقــة علــى شــكل 
ينابيــع هــي )القايــا، وأوتايــا، والطبيبيــة...(، 
والينابيــع احملليــة األخــرى يف املنطقــة مثــل 
عيــون احلــاروش قــرب قريــة ديــر العصافــر، 
ل هنــر احلــاروش )أو الشــوحية(.  ــكِّ ــي تُش ال

وتكثــر هــذه الينابيــع يف الشــريط الفاصــل 
املــرج،  لكــورة  البحريــة  الرســوبيات  بــن 
عــات اللحقيــة لكــورة الغوطــة. لكــن  والتوضُّ
ــت  غــزارة ميــاه معظمهــا قــد تراجعــت أو جفَّ
بشــكل  اجلوفيــة  امليــاه  اســتنزاف  جــراء 
كبــر. ويُقــدَّر وارد امليــاه اجلوفيــة الســنوي 
يف احلــوض بنحــو )13 مليــون م3(. وتتجــه 

حركتهــا إىل منخفــض العتيبــة واهليجانــة. كمــا تــزداد درجــة ملوحتهــا مــع حركــة امليــاه حنــو الشــرق، حيــث 
تصــل أعلــى درجاهتــا حــول العتيبــة )2- 20 غ / ل( وحــول اهليجانــة ومشــال غربيهــا )23 غ / ل(. وامليــاه 
ــم وبأعمــاق غــر واحــدة يف حويضاتــه املائيــة  اجلوفيــة يف احلــوض موزعــة يف جيــوب بشــكل غــر مُنظَّ
الفرعيــة. ومــع ذلــك مــا زالــت  ميــاه حــوض دمشــق صاحلــة للــري وللشــرب واالســتعماالت املنزليــة علــى 

العمــوم بدرجــات متفاوتــة)21(.
أمــا املصــدر الرئيســي مليــاه حــوض بــردى واألعــوج املائــي فهــو اهلطــل الســنوي املقــدر مبتوســط قــدره 
2659 مليــون م3/ ســنة، يبقــى منهــا بعــد التبخــر وتوابعــه حنــو 850 مليــون م3 ســنويّاً. أمــا امليــاه الراشــحة 
ــاً يف تغطيــة احتياجــات الــري يف الغوطــة واملــرج.  ــاً مهمّ ــاً ضمنيّ ــدُّ فاقــداً، آلهنــا تشــكل مــورداً مائيّ فــا تُعَ
ــاه املمكــن اســتثمارها يف مجيــع أجــزاء حــوض دمشــق مبــا يعــادل 550- 595  ــر كميــات املي ولقــد مت تقدي

مليــون م3/ ســنة. مــن امليــاه املتجــددة)22(.
ــرف بـــ: )االحتياطــي الطبيعــي(. وتُقــدَّر  ــا يُع ل م ــكِّ ــاه غــر املتجــددة، تُش ــات مــن املي ويف احلــوض كمي
كميتهــا بنحــو 1426 مليــون م3. يُستحســن عــدم املســاس هبــا، إال يف حــاالت األزمــات اخلانقــة. كذلــك ميتلــك 
حــوض دمشــق مــورداً مائيّــاً غــر تقليــدي، يرجــع اســتثماره إىل أكثــر مــن ثاثــة عقــود مــن الزمــن، هــو ميــاه 
الصــرف الصحــي املعــاجل. ويقــدر حجمهــا لعــام 1990 بنحــو 257 مليــون م3،  ولعــام  2000 بأكثــر مــن  435 

)21( Developing Water Supply System for Damascus City; JICA )1996(, Phase I, Ministry of Environ ment docu-

ments.
)22( World Bank (WB), United Nation Environmental Program (UNEP), and Ministry of Environment )1997(: PEAP 

for Barada Basin, Ministry of Environment documents, Damascus

تطور حبرة دمشق الرباعية
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مليــون م3)23(، ويقــدر هلــا أن ترتفــع إىل حنــو 659  مليــون م3 عــام 2010 )حبســب تقديــرات مديريــة احلــوض(. 
ومــع كل هــذا وذاك فــإن ميــاه حــوض دمشــق تعانــي مــن الضغــوط اهلائلــة عليهــا، لتأمــن احتياجــات الســكان 
الذيــن تتزايــد أعدادهــم ســنويّاً، وبوتــرة تعجــز معهــا كميــات امليــاة املتاحــة عــن تلبيــة احتياجاهتــم. وال ســيما 

يف الســنوات العجــاف واجلافــة، الــي تقــل فيهــا األمطــار)24(.
  وتتغــذى طوابــق امليــاه اجلوفيــة يف حــوض دمشــق مــن مصدريــن مهــا امليــاه اجلوفيــة الــواردة إىل احلوض 
ــز بنوعيتهــا اجليــدة ملرورهــا عــر  مــن الكتــل اجلبليــة الغربيــة، وبقيــة املرتفعــات احمليطــة باملنطقــة، وتتميَّ
مصفــاة الصخــور املنفــذة واللَّحقيــات الرباعيــة. واملصــدر الثانــي هــو األمطــار اهلاطلــة علــى أرض احلــوض 
ســنويّاً وهــي قليلــة األمهيــة قياســاً إىل املصــدر األول، الــذي يُــزوِّد خزانــات امليــاه اجلوفيــة بأكــر كميــة مــن 
ــة حتــى أواخــر مخســينيات  ــاه اجلوفيــة وحواملهــا ســليمة، وطبيعيــة متوازن ــت املي ــة. ولقــد ظل ــاه العذب املي
ــار  ــدأ احلــوض يشــهد غــزواً كاســحاً وانتشــاراً واســعاً وســريعاً لعشــرات آالف اآلب القــرن املاضــي، حــن ب
املــزودة باملضخــات املائيــة. فــأدى ذلــك إىل اخنفــاض مســتويات امليــاه اجلوفيــة يف احلوامــل مــن 0 ـ 3 ـ4 م 

ــاً)25(. ســابقاً، إىل عشــرات األمتــار، بــل وأكثــر حاليّ

عني الفيجة: 
نبــع الفيجــة هــو املصــدر الرئيســيُّ مليــاه الشــرب العاليــة اجلــودة والنقــاء )قســاوته 16 درجــة فرنســية( 
ــع  ــه بــن الربي ــون مــرت مكعــب، مــع تفــاوت غزارت ــة دمشــق. يصــل إنتاجــه الســنوي إىل حنــو 200 ملي ملدين
واخلريــف، إذ قــد تصــل غزارتــه ألكثــر مــن 20م3/ثــا، لكنهــا قــد تتدنــى ألقــل مــن 2م3/ثــا يف ســيّ الشــح.. 
ــي  ــى دوره يف حقل ــدلُّ عل ــا. وهــذا ي ــع بردى هــي 5.6م³/ث ــا، فيمــا غزارة نب ــه 12م³/ث فمتوســط غزارت
الــريّ والشــرب، خاصــة بعــد جــرِّ مياهــه إىل املدينــة ســنة 1906، ووصولــه إىل ضواحيهــا. وتصــل حاجــة 
ســكان مدينــة دمشــق اليــوم إىل مــا يزيــد علــى 7م3/ثــا وســطيّاً، لكنــه ومــع ازيــاد الطلــب علــى مــاء الفيجــة 
ــاً، لتغطيــة  ُزوِّدت املدينــةُ بـــمجموعة مــن اآلبــار يف املدينــة وضواحيهــا لنضــح  أكثــر مــن 100 ألــف م3 يوميّ

العجــز يف شــهور الشــحّ)26(. 
)23( Environmental and Energy Management Research Unit (EEMRU), School of Chemical Engineering at the Na-

tional Technical University of Athens )NTUA(, INECO )Institutional and Economic Instrumens( Toolbox: Water quality 
degradation in the Barada River Basin, Syria, accessed on April 4, 2010.

Middle East Economic Digest: Italy takes Damascus wastewater contract, January 24, 1992.
)24( Studies on the drinking water supply of the new Damascus airport near Ghozlaniye; WOLFART, R. P. 

1-25, 4 maps, 1 table. Damascus 1961.

)25( The Household Water Crisis in Syria’s Greater Damascus Region; Elie Elhadj. SOAS Water Research 
Group, Occasional Paper 47

Water Resource Management in the oasis of Damascus; Masanori Naito, Man›s Role in Changing Phases of 
Desertification, in: Wolfgang Meckelein/Horst Mensching [Eds.]:Resource Management in Drylands, 1985.

ــد  ــه درجــة الدكتــوراة عــن )حــوض دمشــق( 1981-1983 بإشــراف أ.د. عــادل عب ــو بتحضيــر أطروحــة نيل ــو( مــن جامعــة طوكي ــام )ماســانوري نايت )26( ق

الســالم. طــوال وجــوده فــي ســورية.
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جتمــع  أضخــم   _ رابعــًا 
ســوري: ســكاني 

1-إعمار قديم ومتصل: 
مهــدَ  يُعــدُّ حــوض دمشــق     
الكثــر مــن مواقــع إنســان العصــور 
القدميــة، وخاصــة مواطــن إنســان 
العصــور احلجريــة علــى هوامشــه 
شــواطئ  علــى  املطلــة  املرتفعــة 

حبــرة دمشــق الرباعيــة. وقــد اتَّصــف إعمــار احلــوض باســتيطانه علــى مراحــل، ارتبطــت برتاجــع شــواطئ 
البحــرة وانكماشــها. ففــي مســتوطنة تــل أســود شــرق قريــة جديــدة اخلــاص مت حتديــد عمــر االســتيطان 
بنحــو7900 - 7600 قبــل امليــاد، أمــا موقــع الغريفــة غــرب العتيبــة وحبرهتــا الســابقة فيعــود إىل 6900 
- 6000 قبــل امليــاد، وتــل اخلزامــي يف موقــع مطــار دمشــق الــدويل إىل حنــو 4500 -4000 قبــل امليــاد. 
ويُعــدُّ تــلُّ الرمــاد الواقــع علــى وادي شــركس، غــرب مدينــة قطنــا، مســتوطنة زراعيــة قامــت علــى اهلامــش 
البعيــد للشــاطئ الغربــي لبحــرة دمشــق بــن 6300 ـ6000 قبــل امليــاد. كذلــك قــام جتمــع ســكاني يف تــل 
فــرزات قــرب قريــة حــوش الصاحليــة، مت تقديــر عمــره بــن األلــف الثانــي قبــل امليــاد، والعهــد الرومانــي 

ــل الســكا)27(.  ــر، وت املتأخِّ
ولقــد اســتمرَّ إعمــار احلــوض تدرجييّــاً، فقامــت النــواة األوىل ملدينــة دمشــق )كقريــة( علــى الضفــة 
اليمنــى )اجلنوبيــة( لنهــر بــردى. وُذكــرت ألول مــرة يف التاريــخ يف قائمــة املــدن الــي احتلَّهــا الفراعنــة يف 
القــرن اخلامــس عشــر ق. م.، وظهــرت كعاصمــة لآلراميــن يف القــرن احلــادي عشــر ق. م. بعدهــا اتســع 
عمــران احلــوض وازدادت أعــداد التجمُّعــات الســكانية فيــه، إبــان احلكــم اليونانــي والرومانــي والبيزنطــي. 
ت مــن بــردى. كمــا  ــع االســتيطان علــى امتــداد قنــاة يزيــد، آخــر قنــاة ري اشــتُقَّ ويف العهــد األمــوي توسَّ

نشــأت قــرى جديــدة يف الغوطــة، وبشــكل خــاص يف كــوره املــرج. 
وتشــهد اآلثــار الباقيــة مــن العصــور الرومانيــة والبيزنطيــة ومــا بعدهــا علــى توســع إعمــار احلــوض، علــى 
ــى  ــر احلــكام والعهــود والصــراع للســيطرة عل الرغــم مــن تعــرُّض املنطقــة للغــزو والتخريــب يف فــرتات تغيُّ

دمشــق، ال ســيما يف زمــن غــزو تيمورلنــك لدمشــق وختريــب القــرى واملــزارع عــام 1400م. 
Durchführung einer Klimaimpaktstudie am Beispiel des Figeh-Projektes )Implementation of a Climate Impact 

Study: The Example of the Figeh Project(; Kunstmann, Harald. Presentation at KfW Development Bank, 15 Feb-
ruary 2012. Karlsruhe Institute of Technology )KIT(. 

)27( رســالة (مــن ملــك دمشــق إلــى أخــي »زمــري ليــم« حاكــم »مملكــة مــاري«، علمــت أن مدينتــك قــد تعرضــت للهجــوم، أرســل لــي آخــر أخبــارك(. النــص 

المســماري المكتشــف في«تــل ســكا« ، الــذي اســتمرت عمليــات التنقيــب فــي الموقــع »أحمــد فــرزت طرقجــي« 20 عاماً،منــذ العــام 1989، ويعــود إلــى األلــف 
الثانــي قبــل الميالد.وهــو األول مــن نوعــه فــي منطقــة حــوض دمشــق الــذي تــم فيــه اكتشــاف قصــر فــي الســوية الرابعــة يعــود إلــى فتــرة البرونــز المتوســط أي 

قرابــة 1800ق.م، وهــذه الفتــرة شــهدت بــروز عــدد مــن الممالــك اآلموريــة القويــة والمهمــة فــي ســورية ومنهــا »بابــل، مــاري، قطنــا، ايبــال”.

مقطع جيولوجي حلوض دمشق )عبد السام 1955(
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لكــن اإلعمــار عــاد فازدهــر بعــد ذلــك. إذ يذكــر الظاهــري يف كتابــه )زبــدة كشــف املمالــك( )1486(،«أن 
يف الغوطــة وحدهــا ثامثئــة قريــة ونيِّفــاً يف عهــد دولــة الســاطن )املماليــك( الشراكســة. أصاهبــا اخلــراب 

زمــن العثمانيــن«.
لكــن ابــن طولــون)28( يذكــر يف مؤلفــه )ضــرب احلوطــة علــى مجيــع الغوطــة(  يف العهــد العثمانــي، أن عــدد 
قــرى الغوطــة واملــرج كان قريبــاً مــن ســبعن قريــة. ليتحــدث كــرد علــي يف كتابــه )غوطــة دمشــق( عــام 1949. 
عــن وجــود 168 قريــة ومزرعــة داثــرة يف الغوطــة وحدهــا. ويُقــدَّر عددُهــا يف احلــوض كلِّــه اليــوم بـــ   366 

مدينــة وقريــة ومزرعــة منهــا حنــو 120 مزرعــة مهجــورة.
ــة التســميات  ــار احلــوض بدالل ــى مراحــل إعم ــرُّف عل ــد الســام. 1990()29( للتع    ويف دراســة )ع. عب
عهــا اجلغــرايف، أظهــرت اخلريطــة فيهــا ازدحــام التســميات اآلراميــة- الســريانية  اجلغرافيــة)30( للقــرى  وتوزُّ
يف غوطــة دمشــق وهوامشــها الشــمالية واجلنوبيــة الغربيــة، وندرهتــا، بــل وشــبه انعدامهــا مــن كــورة املــرج. 
نذكــر منهــا: دومــا، وحرســتا، وعربــن )عربيــل(، وجوبــر، والقابــون، وجرمانــا، وســقيا، وزملــكا، وِجسْــِرين، 

وزبديــن، وببيــا، ويلــدا، وصحنايــا، ودمشــق نفســها وغرهــا.
   أمّا يف املرج فلقد غابت التســميات األرامية- الســريانية كليّاً لتَحلَّ حملها التســميات العربية األحدث 
للقــرى مثــل : املنيحــة ) املليحــة(، واحملمديــة، ونولــة، والدلبــة، والغســولة، ومــرج الســلطان، والباليــة، وديــر 

ســلمان، والغريفــة، والعبــادة، والعتيبــة، والبحاريــة، واجلربــا، واهليجانة، والنشــابية وغرها. 
  وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض القــرى املوســومة بأمســاء عربيــة حديثــة يف حبــر التســميات اآلراميــة 
يف الغوطــة، ووجــود بعــض القــرى حتمــل أمســاء آراميــة يف خضــم التســميات العربيــة يف املــرج، فــإن توزيــع 
التســميات يكشــف انطباقــاً شــبه تــامٍّ خلــط احلــدّ الفاصــل بــن جمموعــي التســميات، علــى احلــد الفاصــل 
بــن كورتــي الغوطــة واملــرج. ويُبيِّــن حقيقــَة ارتبــاط اإلعمــار القديــم لكــورة الغوطــة بالعهــد الكنعانــي - 

ــزه يف كــورة املــرج.  ــرة وتركُّ اآلرامــي. وارتبــاط اإلعمــار األحــدث بالعهــود العربيــة املتأخِّ
ــال مــن التجمُّعــات  ــة أجي ــظ يف هــذا الســياق أن تســميات قــرى ومــزارع كــورة املــرج تعكــس ثاث ويُاحَ
الريفيــة، أقدمهــا تلــك احلاملــة ألمســاء عربيــة مــن العهــد الغســاني واألمــوي ومــا بعــده، تليهــا التجمُّعــات 
احلاملــة لتســميات مســبوقة بكلمــة )حــوش(، الــي تــدل علــى مُنشــأة إقطاعيــة تعــود للعهــد العثمانــي 
والفرنســي. ومثلهــا تلــك الــي تَســِبق أمساءَهــا كلمــُة )مزرعــة(. وهــي جتمُّعــات أحــدث انتشــرت يف املــرج 

ــل حنــو 5ـ6 عقــود مضــت.  الشــمايل خاصــة قب
2-تركيب السكان وتطورهم الدميوغرايف:  

 كان ســكان احلــوض األوائــل يتألفــون مــن جمموعــات ســبقت اآلراميــن والســريان، ومــن العــرب القدمــاء 
الذيــن جعلــوا مــن دمشــق عاصمــة هلــم. رفدهتــم فيمــا بعــد موجــات قبليــة متعــددة جــاءت مــن شــبه اجلزيــرة 
ــادي.  ــرن الســابع املي ــة اإلســامية يف الق ــي ســبقت املوجــة العربي ــة، آخرهــا موجــة الغساســنة ال العربي

)28( ضرب الحوطة على جميع الغوطة: محمد بن طولون الدمشقي، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، 1946.

)29( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبدالسالم، 1990 /2003. ص305.

)30( Ueber die topographischen Namen arabischen Ursprungs in Spanien und Portugal; Lautensach, H. 
,3.4.S.219-243..
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ــة  وكانــت مــوارد احلــوض الطبيعي
لســكان  دافعــاً  بامليــاه  وغنــاه 
ق  األحنــاء القريبــة والبعيــدة، للتدفُّ
علــى  واســتيطانه  احلــوض  علــى 
مــر العصــور. وهــو الدافــع نفســه، 
املهاجريــن  إليــه  جيــذب  الــذي 
الريفيــن بأعــداد كبــرة يف الوقــت 

احلاضــر. 
مــن  الكثريــن  فــإن  وعمومــاً 
هــم  الشــرقية  القــرى  ســكان 

ــون مــن أصــول بدويــة، ينتمــون إىل قبائــل عربيــة قدميــة وحديثــة، مــا زال بعُضهــا يتجــوَّل يف األحنــاء  ريفيُّ
الشــرقية واجلنوبيــة الشــرقية مــن احلــوض علــى شــكل أنصــاف بــدو، أخــذوا بأطــراف االســتقرار وبدايــات 
التحضــر. وبعضهــم اســتقر فعــاً يف مســاكن ثابتــة كمــا يف بلــدة حــران العواميــد وغرهــا. إضافــة إىل هجــرة 
أفــواج مــن ســكان القــرى واملناطــق اجملــاورة مــن إقليــم اجلبــال العاليــة، ال ســيما مــن القلمــون، إىل دمشــق 

واملــدن األخــرى يف احلــوض. 
ــق أبنــاء اهلجــرات احلديثــة مــن مجيــع األقاليــم الســورية إىل املنطقــة، ونشــطت وكــرت  ولقــد اســتمرَّ تدفُّ
أحجامهــا منــذ اســتقال ســورية وحتــى الوقــت احلاضــر، ومشلــت كاً مــن املــدن والريــف. ومل تقتصــر 
اهلجــرة واالســتيطان علــى الوافديــن إليــه مــن منابــت عربيــة ســورية وغرهــا، بــل اســتقبل احلــوض هجــرات 
مــن أقــوام غريبــة جــاءت مــن بلــدان بعيــدة منــذ القــدم، مثــل األتــراك واألكــراد والشــركس واألرمــن واأللبــان 
ــرى  ــض ق ــام يف دمشــق يف الدرجــة األوىل أو يف بع ــاؤوط( والبوشــناق والكريتيــن وغرهــم ممــن أق )األرن

احلــوض. وقــد اندمــج أغلــب هــؤالء يف اجملتمــع العربــي. 
ــق قرابة 000ر150  ومــن اهلجــرات املتأخــرة إىل احلــوض هجــرة اجلزائريــن عامــي 1830 و1847، ثــم تدفُّ
ــة ويف  ــي اســتقرُّوا يف املدين ــازح جوالن ــة 000ر100 ن ــم قراب ــى احلــوض عــام 1948. ث الجــئ فلســطيي عل
ــاد  ــة مــن ب ــات بشــرية خمتلف ــة حمــطَّ اســتيطان فئ ــاً كان احلــوض واملدين ــه. وعموم ــدة في خميمــات عدي
الشــام وبقيــة البلــدان العربيــة واألجنبيــة. ومــا زال بغيــة كثريــن مــن ســكان الريــف الســوري بصــورة خاصــة.
  أمــا عــن حجــم الســكان فقــد كان مــن أكثــر مناطــق العــامل ســكاناً يف العهــد األمــوي، يســكن معظمهــم 
يف دمشــق. وقــد مــرَّ تاريــخ املنطقــة منذئــذٍ بفــرتات ازدهــار واحنطــاط، حبســب العهــود والقــوى احلاكمــة يف 
بــاد الشــام. وعلــى الرغــم مــن الروايــات واألخبــار املتواتــرة يف كتــب الــرتاث عــن ســكان دمشــق وحوضهــا، 
ــر ويُرَكــن إليــه إىل حــدٍّ مــا هــو بعــض  فإننــا نفتقــر إىل األرقــام املوثوقــة ألعدادهــم. وجُــلُّ مــا هــو متوفِّ
ــة األوروبيــن،  ــن زار املنطقــة مــن الرحال املعطيــات التقديريــة للســكان مــن العهــد العثمانــي، وختمينــات مَ
الــي كانــت هتتــمُّ بســكان املدينــة بالدرجــة األوىل. ومــع ذلــك ميكــن تقديــر عــدد ســكان احلــوض نســبة إىل 
عــدد ســكان مدينــة دمشــق، الــي ُقــدر عددهــم عــام 1548 بنحــو34000 نســمة )ن. غويونــج 1978()31(. 

)31( الوثائق العثمانية المتصلة بسورية ودمشق ٣٧ -ص٣٨ سنة ١٢٥٥هـ: نجاة غويونج - - مؤتمر بالد الشام الثاني- دمشق-  1978.

معدل اهلطوالت بدمشق
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بنحــو  فيقــدر  عــام 1947  لســورية  الســكانى  التعــداد  احلــوض حســب معطيــات  عــدد ســكان  أمــا 
437.000-  نســمة، منهــم أكثــر مــن 317.000 نســمة يف مدينــة دمشــق. ثــم ارتفــع عددهــم ســنة 1960 
ألكثــر مــن 700.000 نســمة، منهــم 530.000 نســمة تقريبــاً يف مدينــة دمشــق. وبلــغ يف تعــداد عــام 1981 
حنــو 1.682.500 نســمة، منهــم أكثــر مــن1.100.000 نســمة يف مدينــة دمشــق، والباقــي يقطــن يف حنــو 

ــاً ســكانيّاً. 246 جتمُّع
وقــدَّر املكتــب املركــزي لإلحصــاء عــدد ســكان منطقــة حــوض دمشــق لعــام 2003 بنحــو 3.260.000. 
نســمة، منهــم يف املدينــة قرابــة 1.620.000 نســمة، أي مــا يعــادل نصــف الســكان )49.7٪(. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك فإننــا نــرى أن الرقــم الفعلــي أعلــى مــن ذلــك بكثــر، وال نظــن أنــه أقــل مــن )أربعــة مايــن نســمة 
؟؟(. ومــع ذلــك فــإن أرقــام الســكان ومــا يتبعهــا يف دراســتنا هــي أرقــام املكتــب املركــزي لإلحصــاء، نعتمدهــا 

ــر ســواها.    انســجاماً مــع اعتمــاد هــذه األرقــام مــن قبــل املؤسســات الرمسيــة واخلاصــة، ولعــدم توفُّ
    ويف مجيــع األحــوال تبقــى الكثافــة الســكانية يف احلــوض مرتفعــة وتصــل إىل )905( أشــخاص يف 
ــا. أمــا يف دمشــق فــإن عــدد الســكان يف  ــع الواحــد، و)1111نســمة/كم2( حبســب تقديراتن الكيلومــرت املرب
ــدُ إليهــا مــن موظفــن وعمــال ومتســوقن وأصحــاب  أيــام العمــل األســبوعي يرتفــع كثــراً يف النهــار، مبــا يَفِ
مصــاحل خمتلفــة، وغرهــم ممــن يعيــش يف املــدن والقــرى القريبــة مــن دمشــق. فرتتفــع الكثافــات العدديــة 
ــة إىل أكثــر مــن 000ر10 نســمة /كــم2، تنخفــض يف الليــل إىل بعــض حــراس األســواق  يف األحيــاء التجاري
واحملــات التجاريــة فقــط. وتشــر التوقعــات إىل أن عــدد ســكان مدينــة دمشــق وحدهــا ســيصبح حبلــول 
ــن نســمة. أي أن  ــا فســيَبلغ عــدد ســكانه 4.6 ماي ــن نســمة، وأمــا ريفه ــر مــن 5.6 ماي عــام 2025 أكث
ســكان احلــوض ســيتجاوز 10 مايــن، أو مــا يعــادل 40 ٪ مــن ســكان ســورية، األمــر الــذي سيُســبِّب أزمــات 

ومشــكات ال حصــر هلــا.
ع الســكان يف ســورية، وازدحامهم  وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم فــإن هــذه املعطيــات الدميوغرافيــة تعكس ســوء توزُّ
غــر الطبيعــي يف بقعــة حمــدودة املســاحة مثــل حــوض دمشــق، الــذي يشــغل أقــل مــن 2٪ مــن مســاحة البــاد. 
وال يُمكــن تفســر هــذا االزدحــام والزيــادة الســكانية يف احلــوض بالنمــو الطبيعــي للســكان احملليــن ) التُنّــاء( 

وحــده، بــل بــه وباهلجــرة الــي ال تنقطــع إليــه، مــن كل مــن ريــف ســورية وبلداتــه املختلفــة ومــن اخلــارج.

خامسًا _ دمشق، العاصمة الواحة:
  مدينــة دمشــق عاصمــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية، وهلــا يف التاريــخ أكثــر مــن عشــرة أمســاء، منهــا 
ــا أهنــا  ــا منه ــاد والفيحــاء وغرهــا. ويف تســميتها بدمشــق آراء وخترجيــات يهمُّن ــق وجــرون وذات العم ِجلّ
تســمية آراميــة األصــل. لكــن أكثــر أمسائهــا تــداوالً مــن قبــل أبنــاء العربيــة هــو )الشــام(، وكانــت تُعــرف يف 

العهــد العثمانــي بـ)شــام شــريف( مــن إضافــة )مُقــدّس( لاســم. 
ودمشــق عبــارة عــن جتمــع ســكاني حضــري كبــر، ينمــو باجتــاه حتوُّلــه إىل مدينــة عماقــة، تقــع علــى 
ــذي يُطــلُّ  ــل قاســيون ال ــد أقــدام وخاصــرة جب ــاع متوســط قــدره 690ـ700 م فــوق ســطح البحــر، عن ارتف
عليهــا مــن ارتفــاع قــدره 1150 م، وجبــل املــزة ـ عنــرت، الواقعَــن علــى احلافــة الغربيــة ملنطقــة حــوض دمشــق، 

حيــث قامــت علــى شــريط التقــاء اجلبــال بفيــايف الباديــة الســورية. 
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وهــي مدينــة قدميــة ذات تاريــخ غــي 
وحافــل باألحــداث، إذ تعــود نشــأهتا املبكــرة 
إىل األلــف الثالــث قبــل امليــاد، يف مــكان 
الســكاني  التجمــع  بدايــات  فيــه  ظهــرت 
األول، الــذي منــا وتطــور إىل النــواة األوىل 
لدمشــق، حبــدود القــرن الثامــن عشــر قبــل 
امليــاد علــى ربــوة )تل الســـماكة( بن مئذنة 
الشـــحم وحــي اخلـــراب، تقــع علــى اجلانــب 
األميــن )اجلنوبــي( مــن هنــر بــردى، وترتفــع 
5-6 م فــوق املســتوى العــام للمنطقــة. ومــن 
ثــم أصبحــت النــواة مدينــة ـ عاصمــة لــدول 
وممالــك خمتلفــة حكمــت هــذا اجلــزء مــن 

العــامل يف شــتى العهــود، 
ولذلــك تُعَــدُّ دمشــق أقــدم مدينــة ـ عاصمــة، اســتمرَّ إعمارهــا بــدون انقطــاع، منــذ ورد ذكرهــا يف الوثائــق 
املصريــة العائــدة للقــرن اخلامــس عشــر ق. م. وكانــت حاضــرة أهــم املمالــك اآلراميــة يف القرنــن العاشــر 
والتاســع ق. م. لكــن أمهيــة آرام دمشــق تراجعــت إىل عاصمــة دويلــة صغــرة، إثــر غزوهــا مــن قبــل اآلشــورين 
عــام 732ق. م، والكلدانيــن علــم 604 ق. م. وبعــد ذلــك خضعــت للحكــم الفارســي عــام 530 ق. م. مــع بقــاء 

ملــوك آرام دمشــق حكامــاً فيهــا حتــى دامههــا االحتــال اليونانــي عــام 333 ق. م. 
وملــا كان االســتعمار اليونانــي اســتيطاني الطابــع، أنشــأ اليونانيــون أحيــاء هلــم يف مســتعمرة أُقيمــت 
مــاً علــى النمــط  ــط املســتعمرة اليونانيــة وشــوارعها منظَّ شــرق املدينــة اآلراميــة القدميــة. وكان شــكل خمطَّ
اهلندســي اليونانــي ـ اهلليــي، وهــو الشــطرجني الطــراز. ومــع تراجــع الــدور اليونانــي ـ اهلليــي بعــد مــوت 
اإلســكندر، وانقســام إمراطوريتــه، دخلــت دمشــق يف حــوزة الدولــة الســلوقية، إىل أن احتلَّهــا األنبــاط عــام 

ــوا دمشــق عــام 64 ق. م)32(. ــاً، إذ غــزا الرومــانُ ســورية، واحتل ــدم طوي 85 ق. م. لكــن ذلــك مل ي
   وقــد جعــل الرومــان دمشــق قاعــدة عســكرية، أحاطوهــا بســور أقــوى مــن الســور اآلرامــي، طولــه 
1500م وعرضــه 750م، فيــه تســعة أبــواب. ومل يبــق اليــوم مــن الســور ســوى اجلــزء الشــرقي واجلنوبــي، ومــن 
األبــواب الرومانيــة ســوى بــاب شــرقي. أمــا بقيــة األبــواب فقــد أُعيــد بناؤهــا وجتديدهــا يف عهــود الحقــة. 
كمــا اشــتق الرومــان مــن بــردى قناتــي بانيــاس وتــورا. إضافــة إىل أبنيــة ومعــامل عمـــرانية عســكرية ودينيــة 
ــذ  ــت دمشــق من ــة وسياســة رومــا. وظل ــاء احلضــارة الروماني ــا. وقــد أســهمت دمشــق يف بن ــر معظمه اندث
أواخــر القــرن الرابــع امليــادي وإبــان الصــراع البيزنطــي ـ الفارســي حاضــرة ســورية، مــع بــروز الغساســنة 
حكامــاً للجنــوب الســوري وحــوض دمشــق حتــت احلمايــة البيزنطيــة، إىل أن فتــح العــرب املســلمون دمشــق 

عــام 635 م. 

)32( Esquise d‘ une histoire de la ville de Damas. Rev. Des Etudes Islam; Sauvaget, J. 8. p. 421-480.

معدل درجات احلرارة بدمشق
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  ويف العهــد األمــوي )661ـ750 م( أصبحــت دمشــق عاصمــة أكــر دولــة مرتاميــة األطــراف، وأهــم مركــز 
إشــعاع حضــاري وسياســي يف العــامل. ورافــق ذلــك توسُّــع عمرانــي جتــاوز أســوار املدينــة القدميــة، وتشــييد 

منشــآت عمرانيــة واقتصاديــة ودينيــة يأتــي بنــاء اجلامــع األمــوي الكبــر يف مقدمتهــا. 
لكــن املدينــة وعمراهنــا تعرضــا لتدمــر وتراجــع يف بدايــة العهــد العباســي )750 م(. وفقــدت دمشــق 
مكانتهــا كعاصمــة للعــامل اإلســامي، بانتقــال مركــز اخلافــة إىل مدينــة بغــداد. ثــم تعاقــب عليهــا بعــد ذلــك 
عشــرات احلــكام والــدول، تعرضــت يف أثنائهــا للهــدم والتخريــب وتدنــي أعــداد الســكان واالحنطــاط حينــاً، 
وللبنــاء واالزدهــار وازديــاد أعــداد الســكان حينــاً آخــر. وتذكــر املصــادر الرتاثيــة أن عــدد ســكان دمشــق يف 
العهــد الفاطمــي )973 ـ 1075 م( مل يتجــاوز 5000 نســمة عــام 1075، مــع األخــذ يف احلســبان تعــرُّض 
ــى نصــف  ــزال عــام 1029م، الــذي قضــى عل ــم زل ــزال عــام 991 الــذي دمــر ألــف بيــت فيهــا، ث ــة لزل املدين

املدينــة وســكاهنا. 
ــد تأثرهــا إىل الفــرات  وقــد عــادت دمشــق فازدهــرت وازداد عــدد ســكاهنا يف العهــد الســلجوقي، وامت
شــرقاً، وطريــة جنوبــاً ومحــص مشــاالً. وقــام األمــر أتســز الســلجوقي بإعــادة بنــاء قلعــة دمشــق علــى 
ــم الــذي يرجعــه االختصاصيــون إىل العهــد الرومانــي، وأُعيــد ترميــم قســم كبــر مــن  ــاء القدي أنقــاض البن

ــاً.  القلعــة حديث
 ثــم مــرت يف بدايــة عهــد األيوبيــن عــام 1154بفــرتة مــن الفوضــى واالضطــراب، تلتهــا مرحلــة ازدهــار 
حــن أصبحــت عاصمــة للدولــة األيوبيــة، فتوســع عمراهنــا خــارج الســور باجتــاه جبــل قاســيون. لكــن الغــزو 
املغــويل داهــم دمشــق للمــرة األوىل عــام 1260، وللمــرة الثانيــة عــام 1400م حــن دمرهــا تيمورلنــك وخلََّفهــا 
خاويــة علــى عروشــها. علمــاً أهنــا كانــت قطعــت شــوطاً كبــراً يف النمــو والتقــدُّم بــن الغزويــن، يف عهــد دولــي 
الســاطن األتــراك والشراكســة، الذيــن أعــادوا بناءهــا وإعمارهــا بأبــرز املعــامل العمرانيــة الباقيــة إىل اليــوم. 
ويف عــام 1516 ســقطت ســورية ودمشــق بيــد العثمانيــن الذيــن توسَّــع العمــران يف عهدهــم خــارج الســور. 
وتراجــع دورهــا إىل مدينــة تابعــة إلســطنبول عاصمتهــم. أعقبهــم االســتعمار الفرنســي مــن عــام 1920 إىل 
ــة  ــخ ودمشــق عاصم ــك التاري ــذ ذل ــا عــام 1946. ومن ــدي فرنســي منه اســتقال ســورية وخــروج آخــر جن

لســورية املســتقلة)33(.
   مل يبــق عمــران دمشــق وخمططهــا علــى حــال واحــدة عــر هــذا التاريــخ الطويــل، الــذي فرضــت فيــه 
كلُّ ســلطة حاكمــة مــا يناســبها مــن جوانــب عمرانيــة وخمططــات متعاقبــة، حتــى وصــل عمــران املدينــة إىل 
مــا هــو عليــه اليــوم. آخرهــا املخطــط التنظيمــي للمهنــدس الفرنســي دي جوفنيــل، وتبعــه خمطــط ميشــيل 
إيكوشــار)34(، الــذي متــت املصادقــة عليــه ســنة 1968. ثــم املخطــط الســوري لعــام 2001 ورديفــه لعــام 
2015. وبغــض النظــر عــن هــدف إيكوشــار، اهلــادف إىل ختريــب مــوروث عمــران املدينــة، فــإن املخططــات 

)33( Damaskus-Aleppo- Beirut. Ein geographische Vergleich dreier nahoestliche Staedte im Spiegel ihrer 
sozial und wirtschaftliche tonangebenden Schichten; Wirth, E. Erde 96 )1966(, S.96-,137-202.

)34( ميشــيل إيكوشــار 1905-1985: مهنــدس معمــاري عمــل بتخطيــط المــدن، ُدعــي لتنظــم مخطــط مدينــة دمشــق فــي المرحلــة بيــن عامــي 1963-1968. 
نقــل عنــه قولــه لمهندســة فرنســية انتقــدت مخططــه: ال تدافعــي عــن دمشــق، هــذه مدينــة قــذرة! وأنــه يقتلــع األحيــاء العربيــة »ألجــل النظافــة والجمــال”!. ناديــا 

خوســت، 2006.
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املذكــورة راعــت التوســع األساســي 
لدمشــق علــى حمــور مشــايل غربــي 
احلــج  درب  وحمــور  )الصاحليــة(، 
عــدم  وكان  )امليــدان(.  القديــم 
داخــل  القدميــة  باملدينــة  املســاس 
ســيما  ال  أولوياهتــا،  مــن  الســور 
وأهنــا صُنِّفــت مــن قبــل اليونســكو 
واحــدة مــن مواقــع الــرتاث العاملــي 
حســاب  إىل  إضافــة   ،1979 عــام 
املســتقبلية  دمشــق  احتياجــات 
الســكان  عــدد  إىل  اســتناداً 
عــدد  وصــول  وتوّقــع  وكثافتهــم، 
ســكان العاصمــة إىل حــوايل 5 -7 
مايــن نســمة يف العــام 2020. على 
مســاحة 4800 هكتــار للســكن، كان 

التنظيميــة. املخططــات  مقومــات  أهــم 
    تتألــف دمشــق اليــوم مــن أربعــة أقســام تتابعــت نشــأهتا زمنيّــاً هــي: )النــواة(، ثــم )املدينــة الوســيطة(، 

فـ)املدينــة احلديثــة(، و)أحيــاء البــؤس واملخالفــات(.  
 فالنــواة هــي القلــب، وهــي املدينــة القدميــة احملــددة بالســور، مــع بعــض األحيــاء القدميــة الــي نشــأت 
خارجــه، وقامــت علــى أرباضهــا، وتشــكل قطــب احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والنشــاط التجــاري لبــاد 
ــد  ــي واألواب ــب املبان ــي، ويضــم أغل الشــام... وتنشــط يف قطاعــن وظيفيــن، مهــا القطــاع الشــمايل الغرب
األثريــة التارخييــة، ولــه وظيفــة جتاريــة، وإىل درجــة مــا وظيفــة صناعيــة خفيفــة وتقليديــة، ووظيفــة ســكنية 
حمــدودة. ثــم بقيــة أحنــاء النــواة وتغلــب عليهــا الوظيفــة الســكنية، مــع وجــود بعــض أشــكال النشــاط التجــاري 

والصناعــي.
ولقــد تأثــر خمطــط النــواة األصلــي كثــراً بأحــداث القــرون الوســطى، وانقطــاع حبــل األمــن، فظهــرت فيها 

شــبكة مــن احلــارات واألزقــة املتعرجــة والضيقــة، الــي ينتهــي بعُضهــا حبــارة مســدودة.
ومــن أهــم أحيــاء ضواحــي دمشــق القدميــة حــي العقيبــة، والشــاغور، وقصــر احلجــاج. ثــم أحيــاء الســويقة 
وســوق صاروجــا والصاحليــة الــي نشــأت يف العصــر )اململوكــي(. والــذي يعــود إىل ذلــك العصــر معظــم مــا 

حتويــه املدينــة القدميــة وضواحيهــا مــن املعــامل التارخييــة والنســيج العمرانــي واملعمــاري املوجــود اليــوم.
ــن،  ــة أو طبقت ــة مــن طبق ــدور الســكنية الطــن واخلشــب، وهــي مؤلف ــاء يف ال ــادة البن ــى م ــب عل والغال
حســب خمطــط البيــت الدمشــقي املعــروف، مــع تبايــن يف الوضــع حبســب احلالــة املاديــة لصاحــب البيــت.  
وقــد صــدر عــام 1988 قــرار يقضــي بإحــداث جلنــة محايــة دمشــق داخــل الســور، باعتبارهــا ثــروة قوميــة 

مراحل إعمار حوض دمشق
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ــة.  وإنســانية حضاري
  أمــا املدينــة الوســيطة، وتُعــرف يف بعــض املراجــع باملدينــة العثمانيــة الرتباطهــا بالعهــد العثمانــي، فقــد 
نشــأت نتيجــة توسُّــع األحيــاء الســابقة خــارج الســور، واتصاهلــا بالضواحــي يف الشــمال الغربــي والغــرب يف 
حــي القنــوات، ويف اجلنــوب الغربــي حبــي الســويقة الــذي اتصــل بأحيــاء امليــدان، الــي قامــت علــى جانــي 
درب احلــج باجتــاه اجلنــوب. كذلــك توســعت منطقــة الصاحليــة فالتحمــت مــع أحيــاء ســفوح جبــل قاســيون 

)ركــن الديــن، والشركســية، واملهاجريــن(. 
وهكــذا منــت مدينــة دمشــق علــى امتــداد حموريــن أساســين ؛ األول مشــايل ـ جنوبــي، والثانــي مشــايل 
شــرقيـ  جنوبــي غربــي حتــى هنايــة احلكــم العثمانــي يف ســورية. وتتصــف أحيــاء املدينة الوســيطة وشــوارعها 
ــا باحلجــر، ال ســيما يف  ــر مــن أجزائه ــة يف كث ــاً واتســاعاً واســتقامة، ومســاكنها مبني ــر انتظام بكوهنــا أكث
ــن منــوذج  ــة م ــةـ اخلشــبية، ذات الفســحة الداخلي ــة واضحــة للمســاكن الطيني ــع غلب ــدة، م ــاء اجلدي األحي

البيــت الدمشــقي التقليــدي.
ــع عشــرينات القــرن  ــذ مطل ــدأت معاملــه بالظهــور من ــة دمشــق فقــد ب ــث مــن مدين ــا القســم احلدي    أمّ
ــن جســم  ــة اخلارجــة م ــن األذرع العمراني ــاء الســابقة باجتــاه املســاحات اخلــاء ب ــع األحي املاضــي، بتوسُّ
ــاء الشــرقية  ــت األحي ــا زحف ــوس والشــهداء، كم ــض وعرن ــاء رابطــة يف اجلســر األبي ــة. فنشــأت أحي املدين
باجتــاه مــز القصــب، والقصــاع، وغرهــا مــن أحيــاء وحمــاور، قامــت علــى أســاس خمططــات تنظيميــة 
ــة  ــازل مبني ــا من ــى جوانبه ــت بشــوارع وجــادات عريضــة ومســتقيمة قامــت عل ــت عــام 1929، اتصف وضع
باحلجــارة، وبعضهــا بالطــن واخلشــب واحلجــر، مــع تزايــد اســتخدام اإلمسنــت املســلح واإلمسنــت يف البنــاء 
منــذ أواخــر احلــرب العامليــة الثانيــة، بالتزامــن مــع ظهــور األحيــاء العصريــة يف منطقــة أبــو رمانــة، واملزرعــة، 

ومشــال شــارع بغــداد يف مخســينيات وســتينيات القــرن املاضــي. 
كمــا بــدأ العمــران األحــدث يزحــف باجتــاه املالكــي والعــدوي وأحيــاء أخــرى جديــدة قامــت مــكان بســاتن 
وحدائــق ســابقة، كمــا ابتلعــت أراضــي قــرى قريبــة مــن املدينــة هــي القابــون، وبــرزة، وجوبــر، وكفــر سوســة، 
والقــدم، واملــزة وغرهــا. ولقــد اعتمــد بنيــان هــذه األحيــاء وامتداداهتــا علــى اهلندســة املعماريــة احلديثــة، 
واملخططــات التنظيميــة العصريــة. كمــا أصبحــت مادتــا اإلمسنــت واحلديــد أســاس كل املســاكن واملنشــآت 
والعمــارات واألبنيــة املختلفــة، الــي يغلــب عليهــا تعــدد طبقاهتــا، الــي جتــاوزت الطبقــات العشــر، والعشــرين 

طبقــة يف العمــارات الرجيــة. 
عــات الســابقة، فبعــد مــا كانــت 672 هكتــاراً عــام  وقــد جتــاوزت مســاحة عمــران دمشــق احلديثــة كل التوقُّ
1935، أصبحــت 4800 هكتــار، تشــغلها املســاكن املنتشــرة علــى أرض دمشــق احملافظــة. كمــا ارتفــع عــدد 
أحيائهــا الداخلــة يف إطــار املخطــط التنظيمــي إىل 62 حيـّـاً حتــى عــام 2010. واألرقــام مرشــحة للزيــادة يف 

املســتقبل، مــع التزايــد الســكاني والعمرانــي املســتمر لدمشــق.
ــل 4ر12٪ منهــا مســاحة الغوطــة،  ــاء البــؤس واملخالفــات، فيحت ــع املؤلــف مــن أحي ــا القســم الراب    أمّ
وهــو عبــارة عــن تكــدس ملســاكن بائســة مبنيــة مــن اللــن اإلمسنــي )بلــوك(، مســقوفة بألــواح التوتيــاء أو 
الصفيــح يف البدايــة، تصبــح مــن اإلمسنــت املســلح مــع حتســن األوضــاع املاديــة ألصحاهبــا. أغلبهــا مؤلــف 
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مــن غرفــة واحــدة ومــن طبقــة واحــدة إال 
مــا نــدر. وهــي مســاكن عدميــة التنظيــم 
لتفــادي  عجــل  علــى  بُنيــت  والتخطيــط، 
هدمهــا ُقبيــل اكتماهلــا مــن قبــل الســلطات 
شــتى  إىل  وتفتقــر  ملخالفتهــا.  املختصــة 
وحاراهتــا  األساســية،  اخلدمــات  أشــكال 
ــة يف الشــتاء. وســكان  ترابيــة ضيقــة موحل
هــذه األحيــاء هــم مــن الفقــراء الوافدين إىل 
دمشــق مــن مجيــع أحنــاء أريــاف ســورية، 
إضافــة إىل النازحــن والاجئــن واألغراب، 
يعيشــون يف أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة 
وصحيــة ونفســية ســيئة يف أحيــاء: الطبالــة 
والدويلعــة والكبــاس والدخانيــة والزفتيــة 

ــورور. ــزة )86( وعــش ال ــل امل وجب
   فدمشــق مدينــة كبــرة تتشــابك فيهــا شــتى أنــواع الوظائــف واألعمــال والقطاعــات احليويــة يف 
عاصمــة دولــة ذات إرث حضــاري وإنســاني وتاريــخ طويــل وعريــق. فهــي مدينــة واحــة هنريــة انتقاليــة بــن 
البــوادي العربيــة، وعــامل اجلبــال والبحــر املتوســط. وهــي عقــدة مواصــات مهمــة يف االجتاهــن، تتشــعب 
منهــا وتلتقــي فيهــا طــرق التجــارة واملواصــات الــي تربطهــا بالعــامل، ال ســيما بــاد الشــام ومــا وراءهــا 
ــاء  يف آســيا. لــذا كانــت وظيفتهــا التجاريــة مــن أهــم قطاعــات االقتصــاد ألعــداد كبــرة مــن الســكان التُنّ

)األصليــن(، بــل ومــن الوافديــن. 
لــم التاجــر الدمشــقي مــع التطــورات احلديثــة  وقــد تطــورت هــذه الوظيفــة التجاريــة ومنــت باجتــاه تأقُّ
ــة الكــرى هلــذا القطــاع  ــن مظاهــر األمهي ــل. وم ــع وســائل النق ــل التجــاري املعاصــر وم يف أســاليب العم
االقتصــادي يف دمشــق غناهــا باألســواق املســقوفة واملتشــابكة يف أحيــاء املدينــة القدميــة والوســيطة 
املختصــة بســلع معينــة. خاصــة حــول اجلامــع األمــوي وغربــه، ويف حمــور ســوق الطويــل )مدحــت باشــا(، 
ــه عــام 2002. ثــم يف حمــور منطقــة الســنجقدار وغرهــا  وســوق احلميديــة الــذي أعيــد ترميمــه وجتميل

خــارج الســور. 
كذلــك ظهــرت أســواق حمليــة يف األحيــاء اجلديــدة يف القصــاع، وبــاب تومــا، والتجــارة، واخلطيــب، 
ــورة، واحلمــراء، واملــزة وغرهــا مــن املناطــق. إضافــة إىل  ــن النفيــس، وشــارع الث واملزرعــة، واجلســر، واب
أســواق شــبه شــعبية ثابتــة أو غــر ثابتــة قامــت يف األحيــاء اهلامشــية مــن املدينــة وعلــى جوانــب الطــرق 

ــات أو قرهبــا. ــاء املخالف ــة يف أحي احملوري
   وال تقــل الوظيفــة الصناعيــة يف دمشــق أمهيــة عــن الوظيفــة التجاريــة. فهــي موطــن الكثــر مــن 
الصناعــات التقليديــة واحلرفيــة العريقــة املشــهورة منــذ القــدم. وهــي اليــوم القطــب الصناعــي األول يف 

شكل يبن تطور أعداد السكان يف سورية ودمشق بن 1960 و2016 )من النت(. 
الحظ تدهور عدد سكان سورية بعد 2011 وارتفاع هجرة الريفين إىل دمشق
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ســورية مبــا حتويــه مــن آالف املشــاغل واحليــازات الصناعيــة الــي تزيد علــى قرابة 15.000حيــازة خاصة، 
وعشــرات املعامــل واملصانــع الكبــرة والشــركات واملؤسســات الصناعيــة احلديثــة التابعــة للقطاعــن العــام 
ــداد احملــاور: الشــرقية، والشــمالية الشــرقية، واجلنوبيــة....  ــى امت ــة عل واملشــرتك، املنتشــرة حــول املدين

ومابينهــا. وأمههــا معامــل الصناعــات الغذائيــة والنســيجية، واهلندســية، والكيميائيــة وغرهــا.
    كذلــك اشــتهرت دمشــق يف التاريــخ علــى أهنــا واحــدة مــن أهــم املراكــز الثقافيــة يف العــامل اإلســامي. 
ظهــر فيهــا الكثــر مــن أعــام وشــخصيات علميــة. وهــي اليــوم أكــر املراكــز العلميــة والثقافيــة احلديثــة 
أيضــاً. إذ حتــوي أكــر جامعــات ســورية، وعشــرات املعاهــد ومراكــز البحــوث واملراكــز الثقافيــة واملكتبــات 
واملــدارس مبراحلهــا املختلفــة، واملســارح واألنديــة واملتاحــف، ودور الطباعة والنشــر، وغرها من مؤسســات 
ثقافيــة وعلميــة وإعاميــة وفكريــة، جتعــل مــن دمشــق أهــم منبــع روحــي وفكــري يف ســورية وبــاد الشــام. 
وممــا يزيــد يف أمهيتهــا دورُهــا اإلداري والسياســي والقومــي والفكــري كعاصمــة لســورية، وغناهــا 
باألوابــد واملعــامل التارخييــة، وآثــار احلضــارات املرتاكمــة فيهــا علــى مــر عشــرات القــرون، وكلُّ ذلــك أكســبها 
وظيفــة ســياحية متناميــة يومــاً بعــد يــوم، حيــث تَشــدُّ إليهــا أفواجــاً متزايــدة مــن الســياح مــن مجيــع أحنــاء 

العــامل. 
ــزة،  ــل ازدهــار منحــت دمشــق شــخصيتها املمي ــف ونشــاطات، وعوام ــدم وغــره مــن وظائ ــا تق   كل م
جلــب هلــا اخلــر والنمــو والثــراء. لكنهــا ويف الوقــت نفســه بــدأت مــع الزمــن تدفــع ضريبــة النمــو والتطــور، 
باســتفحال أخطــار تلــوث اهلــواء وامليــاه والرتبــة فيهــا. إضافــة إىل تفاقــم أزمــات امليــاه والســكن والتمويــن 
ــاداً أخــذ ينعكــس علــى الســكان وســلوكهم  واملــرور واملواصــات، وازديــاد مســتوى التلــوث بالضجيــج ازدي
ســلباً. أمـّـا ميــاه الشــرب يف دمشــق فقــد كانــت تعتمــد ينبــوع الفيجــة كمــا تقــدم، لكــن تزايــد أعــداد الســكان 

املتصاعــد فيهــا دعــا إىل دعمهــا مبيــاه آبــار تزيــد علــى 102 بئــر حُفــرت فيهــا وحوهلــا. 
   ومــع ذلــك تبقــى الشــام )دمشــق( قبلــة أبنــاء بــاد الشــام، ومقصــد أبنــاء العالَمــن العربي واإلســامي، 
ــع بــه مــن شــخصية ومسعــة طيبــة، إضافــة إىل قدســيتها الدينيــة عنــد املســلمن فهي )شــام شــريف  ملــا تتمتَّ

مقدس(.
سادسًا _ مدن وقرى حوض دمشق: 

  وصــل عــدد القــرى يف منطقــة حــوض دمشــق، مــع بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين، إىل 88 قريــة دون 
املــزارع، الــي ضمــت التعــدادات الســكانية أعــداد ســكاهنا إىل القــرى التابعــة هلــا. وتُبيِّــن تقديــرات عام 2003 
أن عــدد القــرى الــي يقــل ســكاهنا عــن 500 نســمة متــدنٍّ جــدّاً، اليزيــد علــى5 قــرى. وعــدد التــى يــراوح عــدد 
ســكاهنا بــن 500ـ 1000 نســمة هــو حنــو 11 قريــة، والــي يــراوح عــدد ســكاهنا بــن 1000ـ 2000نســمة هــو 
حنــو 18 قريــة. أمــا القــرى الكبــرة الــي تــراوح عــدد ســكاهنا بــن 2000 ـ 5000 نســمة فيصــل عددهــا إىل 
حنــو 24 قريــة، والــي يــراوح عــدد ســكاهنا بــن 5000ـ 10.000 نســمة فهــو حبــدود 20 قريــة كبــرة وبلــدة، 
والــي يــراوح عــدد ســكاهنا بــن 10.000ـ000ر15 نســمة فــا يزيــد علــى تســع بلــدات وقصبــات )إذا أخذنــا 

مببــدأ الـــ 20.000 نســمة أساســاً للمدينــة(. 
وهــذا يعــي أن القــرى الكبــرة تشــكل أكثــر مــن 60٪ )مقابــل 22٪ لعــام 1981( مــن جممــوع قــرى احلــوض. 
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والقــرى الصغــرة أقــل مــن 6٪ فقــط 
)مقابــل40٪ لعــام 1981(. ومع تزايد 
أعــداد الســكان مت تصنيــف الكثــر 
مــن القــرى الكبــرة مدنــاً، يزيــد عــدد 
ســكاهنا علــى 50.000 نســمة. وقــد 
وصــل عددهــا إىل 14 مدينــة حبســب 
أمّــا   .1981 لعــام  الســكان  تعــداد 
اليــوم )2010( فقــد وصــل الرقــم إىل 
قرابــة 30 جتمعــاً ســكانيّاً حضريـّـاً أو 
مدينــة، يزيــد عــدد ســكان كل واحــدة 
نســمة أمههــا  علــى 000ر20  منهــا 

مــدن: 
  دومــا، الســيدة زينــب، جرمــــانا، 

داريــا، احلجــر األســود، حرســتا البصــل، ســبينة، عربــن، املعضميــة، ببيــا، الكســوة، زملــكا، الضمــر، عــن 
ترمــا، ســقبا، يلــدا، عــدرا، أشــرفية صحنايــا... ممــا يرفــع نســبة حضريــي احلــوض مــع دمشــق إىل ٪57.2 
، ونســبة الريفيــن إىل 8ر42٪. وملــا كان عــدد كبــر مــن ســكان هــذه املــدن يعمــل يف الزراعــة واملهــن املرتبطــة 
هبــا، تصبــح نســبة الريفيــن أعلــى مــن نســبة احلضريــن. وبالفعــل فــإن نســبة عاليــة مــن ســكان املــدن مــا 
زالــت تعمــل يف القطــاع االقتصــادي األول، ويف الزراعــة بصــورة خاصــة، لدرجــة يصــحُّ معهــا تســمية أغلــب 

هــذه املــدن بـ)املــدن الزراعيــة(. 
كذلــك حتولــت جمموعــة مــن القــرى الســابقة إىل مــدن، ليــس نتيجــة ازديــاد عــدد ســكاهنا فحســب، بــل 
بســبب اســتقرار وافديــن ومهاجريــن يعيشــون يف أحيــاء بــؤس فقــرة قامــت حوهلــا، مــن دون انتقــال إىل حالــة 
ــر فعلــي. أو أهنــا حتولــت إىل جتمعــات ســكن لعاملــن يف دمشــق أو غرهــا. وهنــاك عــدد مــن املــدن  حتضُّ
والقــرى مل يكــن هلــا وجــود قبــل مخســة عقــود، كانــت بســاتن وحقــول زراعيــة خصبــة أقــام فيهــا الوافــدون 

مســاكنهم مثــل خميــم جرمانــا واحلجــر األســود. 
وقــد زحــف العمــران علــى امتــداد احملــاور الشــمالية الشــرقية والشــرقية واجلنوبيــة الغربيــة مبتلعــاً 
ــى امتــداد خمتلــف احملــاور يف التجمعــات الســكانية األخــرى. مــع  املســاحات اخلضــراء حــول دمشــق، وعل
اإلشــارة إىل وجــود عــدد يزيــد علــى الـــ 100 جتمــع مــن املهجــورات اخلاليــة مــن الســكان يف أحنــاء احلــوض، 
ــه. وقــد تســببت ألســنة الزحــف العمرانــي اخلارجــة مــن قــرى  ال ســيما الشــرقية والشــمالية الشــرقية من
الغوطــة واملــرج وجتمعاهتــا الســكانية نفســها يف القضــاء علــى املســاحات اخلضــراء للغوطــة بــل واملــرج. وقــد 
اخــرتق العمــران يف كثــر مــن األماكــن الطــوق األخضــر، فالتحــم عمران التجمعــات الســكانية الغوطية بعمران 

ــاً مــن أحيائهــا. أحيــاء مدينــة دمشــق اهلامشــية، وهــذا أجــر املخططــن علــى إحلاقهــا هبــا، وعدِّهــا حيّ
    تتألــف خمططــات مــدن احلــوض، خــارج مدينــة دمشــق، مــن كتلــة قدميــة مــن املســاكن واملؤسســات 

خمطط لنمو مدينة دمشق ومراحلها األربع )من ع. عبدالسام(، و خمطط التوسع 
1937).aljumhuriya.www//:https net العمراني )من
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الريفيــة الــي كانــت تشــكل القريــة األصليــة، وتعــد بقاياهــا احلاليــة نــواة التجمــع. حييــط هبــا، أو يلتحــم هبــا 
مــا ميكــن تســميتة باملدينــة اجلديــدة )زمنيــاً(، ثــم أحيــاء البــؤس واملخالفــات األكثــر جــدّة. 

وتتصــف النــواة القدميــة، وبالتحديــد مــا جنــا مــن التجديــد، مــن النمــاذج التقليديــة للمســكن يف حــوض 
دمشــق، املبــي أصــاً مــن املــواد األوليــة املتوفــرة حمليّــاً مــن الــرتاب واخلشــب. واملعــروف باملســكن الطيــي ـ 
اخلشــي ذي الســقف املســتوي املائــل قليــاً. وهــو مؤلــف مــن طبقــة واحــدة عــادة، لكــن املســاكن املبنيــة مــن 
طبقتــن ليســت نــادرة أيضــاً. وهــي ذات فســحة داخليــة أو أماميــة، وميكــن تصنيفهــا يف زمــرة البيــت العربــي 
ــة عــادة، حتــوي  ــواة مكتظــة وحاراهتــا وطرقاهتــا متعرّجــة وضيق ــار. ومســاكن الن ــي اآلخــذ باالندث ـ الريف

ســوقاً قدميــة أو أكثــر.
    أمــا القســم اجلديــدـ  احلديــث فيُحيــط بالنــواة أو ينبثــق منهــا، وطرقاتــه وشــوارعه مســتقيمة وواســعة، 
تقــوم علــى جوانبهــا املســاكن واحملــات التجاريــة واملخــازن واحلوانيــت يف أســواق جتاريــة حديثــة. ومســاكنه 
مبنيــة باإلمسنــت واحلديــد، وباحلجــر أيضــاً، وتتألــف يف معظمهــا مــن عــدة طبقــات. أمــا مســاكن أحيــاء 

البــؤس فشــبيهة مبثياهتــا حــول املــدن.
دومـــا:)35( ثانيــة مــدن منطقــة حــوض دمشــق ســكاناً وحجمــاً وأمهيــة بعــد مدينــة دمشــق، الــي تــدور يف 
ــم،  ــن دمشــق مســافة 15 ك ــع يف أرض منبســطة يف الغوطــة الشــرقية؛ إىل الشــمال الشــرقي م ــا. تق فلكه
بعيــدة عــن أقــدام جبــال القلمــون. وهــي مدينــة قدميــة تعــود إىل العهــد اآلرامــي. كمــا أن حقوقهــا املائيــة يف 
قنــاة تــورا آراميــة العمــر، وانتشــار قنــوات الــري بامليــاه اجلوفيــة املعروفــة بالقنــوات الرومانيــة )الفجــارات( 

وغرهــا مــن معــامل قدميــة تؤكــد قــدم إعمــار موقــع دومــا واســتمراره. 
مــا زالــت دومــا، علــى الرغــم مــن تصنيفهــا يف قائمــة املــدن الســورية، تعتمــد اعتمــاداً كبــراً علــى القطــاع 
الزراعــي والفعاليــة الزراعيــة للســكان األصليــن، يليــه اهتمــام نســبة مهمــة مــن الســكان بالتجــارة املرتكــزة 
علــى التعامــل باملنتجــات الزراعيــة ـ احليوانيــة، والســلع االســتهاكية املصنعــة وشــبه املصنعــة. أمــا القطــاع 
الصناعــي يف دومــا فمتواضــع. وقــد أصبــح الكثــرون مــن الدومانيــن بــل ومــن أبنــاء وبنــات املــدن والقــرى 
األخــرى، مــن ذوي الدخــل املــزدوج يف اليــوم، بعملهــم يف الوظائــف واملعامــل واخلدمــات وغرهــا قبــل الظهــر، 

ويف الزراعــة بعــد الظهــر وأيــام العطــل. 

سابعًا _ النشاط االقتصادي يف حوض دمشق واملدينة: 
  حــوض دمشــق قطــب اقتصــادي مهــمٌّ جــدّاً يف ســورية، اكتســب أمهيتــه مــن دور اإلنســان يف االســتفادة 
البارعــة مــن املــوارد الطبيعيــة احملــدودة، الــي تقــدم ذكرهــا أعــاه. وملــا كان احلــوض يفتقــر إىل الثــروات 
الباطنيــة والطبيعيــة األخــرى، اســتأثرت الزراعــة، ومنــذ قيــام التجمعــات الســكانية الثابتــة، باملركــز األول يف 
قائمــة النشــاطات االقتصاديــة يف احلــوض. منــت بعدهــا التجــارة، وتطــورت الصناعــة بدرجــات متفاوتــة)36(.

1_ النشاط الزراعي: 
ــراوح بــن  ــة، ألن متوســطات أمطــاره الســنوية ت    أصــل الزراعــة يف حــوض دمشــق هــو الزراعــة املروي

)35( الندوة العلمية لمدينة دوما، دوما، 1987.

)36( غوطة دمشق: صفوح خير.
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212 و150 ملــم، فــا تســمح مبمارســة أي شــكل 
مــن أشــكال الزراعــة البعليــة، الــي قــد متــارس 
بشــكل حمــدود، يف بعــض ســنوات اخلــر. وتعــد 
الرتبــة وميــاه الــري مــن أبــرز مقومــات الزراعــة 
ــة  ــة وعناي ــن اإلنســان اســتغاهلما بدق ــي أتق ال
كبــرة يف احلــوض، وأخضعهــا ألنظمــة مدهشــة 
منــذ  األراضــي،  وتقيســم  الــري  شــبكات  مــن 
ــى القــرن  عــرف إنســان احلــوض الزراعــة، وحت

احلــادي العشــرين. 
ومــا زالــت الزراعــة تقــوم يف املنطقــة علــى 
ــع، كمــا كانــت يف الســابق،  ــاه األهنــار والينابي مي
ــادة  ــة، واالجتــاه حنــو زي لكــن التطــورات احلديث
اإلنتــاج، أدى إىل عجــز امليــاه الســطحية، مــع 
تلبيــة  عــن  نســبيّاً،  وتلوثهــا  نوعيتهــا  تدهــور 
إىل  املزارعــون  فلجــأ  عليهــا.  املتزايــد  الطلــب 
الــي جتــاوز  باملضخــات  امليــاه اجلوفيــة  رفــع 
عددهــا يف احلــوض 60.000 بئــرـ مضخــة لعــام 

2010، بعدمــا كان العــدد حبــدود 17.000 بئــرـ مضخــة عــام 1989. وترتفــع كثافــة اآلبــار يف كــورة املــرج، 
وترتاجــع تدرجييـّـاً باجتــاه الغــرب، حيــث مــا زال الــري التقليــديُّ القائــم علــى مبــدأ العدانــات، وأُســس العــرف 

يف توزيــع حصــص امليــاه معمــوالً بــه، إىل جانــب الــري مبيــاه اآلبــار. 
   إن النتيجــة الطبيعيــة هلــذه التطــورات ومــا يشــوهبا مــن جتــاوزات واســتنزاف جائــر للميــاه اجلوفيــة، ال 
ســيما يف أحنــاء احلــوض الشــرقية والشــمالية الشــرقية واهلوامــش، هــو تناقــص كمياهتــا وتدنــي نوعيتهــا 
وارتفــاع ملوحتهــا، إضافــة إىل اخنفــاض مســتوى امليــاه اجلوفيــة اخنفاضــاً خطــراً، وصــل إىل أعمــاق تــراوح 
بــن 200 ـ 400 م، يف مناطــق كانــت تظهــر فيهــا امليــاه اجلوفيــة علــى الســطح يف الشــتاء وال يزيــد عمقهــا 
علــى بضعــة أمتــار يف الصيــف. أمــا امليــاه غــر التقليديــة املنتجــة مــن حمطــة معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي 
يف عــدرا، فــا تُغّطــي إال نســبة ضئيلــة مــن الطلــب علــى ميــاه الــري. إذ تبلــغ طاقتهــا املتوســطة حنــو 

ــاً. وهــي مصممــة لــري مســاحة 18.000 هكتــار. 970.000 م3 يوميّ
    ومــن األمــور الــي أثــرت يف التنميــة الزراعيــة انتشــار امللكيــة الزراعيــة اخلاصــة الصغــرة، بعــد تطبيــق 
ــألرض  ــا هــو االســتثمار املباشــر ل ــا أســاليب االســتثمار فأعمُّه ــون اإلصــاح الزراعــي عــام 1958. أمّ قان
ــا هــو االســتثمار  ــا وأســرته، كمــا يف بســاتن الغوطــة وغوطــات األشــجار املثمــرة، وأقلُّه ــل صاحبه مــن قب
غــر املباشــر خاصــة يف كــورة املــرج. ولقــد انتشــر اســتعمال األدوات واآلالت احلديثــة واألمســدة واملبيــدات 

احلشــرية يف احلــوض، لكــن األدوات القدميــة مــا زالــت قيــد االســتعمال.

توسع مدينة دمشق حتى آخر القرن العشرين
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ــي، إىل  ــاء الذات ــب أحنــاء احلــوض، مــن منــوذج زراعــة االكتف ــت أمنــاط الزراعــة، يف أغل ــاً حتول وعموم
منــوذج الزراعــة التجاريــة ـ النقديــة، الــذي كان حمصــوراً بالغوطــة ســابقاً. كذلــك أخــذ التفكــر املــادي 
والربــح يســيطران علــى عقليــة املزارعــن، فتوجَّــه الكثــر منهــم إىل العمــل اإلضــايف بأجــر أو مرتــب شــهري 
يف دمشــق واملعامــل وغرهــا، والعمــل يف الزراعــة بعــد الظهــر. وقــد انعكــس هــذا النمــط مــن كســب الــرزق 

ــا)37(. كه ــة، وزاد يف تفكُّ ــة  واألســرية التقليدي ــات االجتماعي ــى العاق عل
ــة مــن    تُنتــج منطقــة حــوض دمشــق أصنافــاً كثــرة مــن احملاصيــل الزراعيــة، الــي تؤلــف قائمــة طويل
احملاصيــل احلقليــة واخلضــر والثمــار والفاكهــة واحملاصيــل الصناعيــة والرعويــة والعلفيــة وغرهــا. منهــا 
احلبــوب ويف مقدمتهــا القمــح، الــذي كان احملصــول الرئيســي لتأمــن املــادة الغذائية اليومية األوىل للســكان. 
لكــن زراعتــه تقلَّصــت نتيجــة مزامحــة احملاصيــل النقديــة كاخلضــر وغرهــا لــه، وتأمــن حاجــة املنطقــة منــه 
مــن خارجهــا. ومــن احملاصيــل احلقليــة األخــرى الشــعر الرعــوي واحملاصيــل العلفيــة مثــل الفصــة والــذرة 
والبيقيــة والرســيم. ويرجــع االهتمــام هبــا إىل انتشــار تربيــة األبقــار احللوبــة الشــامية واألجنبيــة مــن جهــة. 

وللمنطقــة شــهرة مرتاجعــة بإنتــاج القنــب يف الغوطــة والقطــن يف املــرج.  
    وتبقــى اخلضــر والثمــار احملاصيــل الرئيســة الــي تشــكل عمــاد نشـــاط الفــاح الغوطــي بــل واملرجــي 
ــداً. وهــي الــي تــزود ســكان دمشــق وبقيــة الســكان باملــواد الغذائيــة  ــاً جيّ ــن لــه دخــاً نقديّ أيضــاً، كمــا تُؤمِّ
الضروريــة. وللمنطقــة وخباصــة غوطتهــا شــهرة واســعة بثمارهــا وخضرهــا وأنواعها، ويف مقدمتها املشــمش 
والعنــب واجلــوز، ومــن اخلضــر البــازالء، والفــول األخضــر، والفاصوليــاء، إذ حتتــل املنطقــة املرتبــة األوىل يف 
ســورية يف إنتاجهــا. كمــا تشــتهر منطقــة الكســوة واألعــوج بالعديــد مــن احملاصيــل يأتــي الثــوم يف طليعتهــا. 
وهكــذا جتــاوزت زراعــة اخلضــر إطــار البقــاع املرويــة مبيــاه األهنــار والقنــوات املتفرعــة عنهــا، أو مبيــاه 
ــة املرفوعــة باملضخــات. ومــع ذلــك تبقــى  ــاه اجلوفي ــع والفجــارات، جتاوزهتــا إىل األراضــي ذات املي الينابي

الغوطــة بســتان حــوض دمشــق، واملــرج واهلوامــش حقــوَل الزراعــة الواســعة فيــه. 
قــال ابــن إيــاس يف عجائــب األمصــار 1533م عــن الغوطــة )إهنــا بســاتن كلهــا(. لكــن هــذا البســتان الكبــر 
مهــدَّد اليــوم بالزحــف العمرانــي املتحــرك مــن مدينــة دمشــق، ومــن مراكــز املــدن األخــرى والبلــدان والقــرى 
املنتشــرة يف الغوطــة، باجتــاه البســاتن واحلقــول وبوتــرة وســرعة عاليتــن. كمــا أنــه مهــدَّد بالتلــوث الــذي 
وصــل حــدّاً خطــراً دفــع مبعظــم املزارعــن إىل نبــذ ري خضرهــم ومثارهــم مبيــاه القنــوات امللوثــة اخلارجــة 
مــن دمشــق وشــبكة الــري املتفرعــة عنهــا، واللجــوء إىل امليــاه اجلوفيــة ورفعهــا باملضخــات. وحتــى هــذه ال 

ختلــو مــن بعــض التلــوث اآلخــذ باالزديــاد، نتيجــة تســرُّب امليــاه امللوثــة إىل اخلزانــات املائيــة اجلوفيــة. 
ــدِّد  ــة، يُه ــة األراضــي الزراعي ــايل ترب ــة، وبالت ــاه اجلوفي ــح املي ــإن خطــر متلُّ ــة أخــرى ف    هــذا ومــن جه
األجــزاء اهلامشــية وخاصــة يف املــرج الشــرقي بالتصحــر. وهــذا يعــي أن الغوطــة مهــددة بالــزوال لرتاجــع 
ــا ذكرنــاه مــن أن حدودهــا مــع املــرج حتركــت شــرقاً  حدودهــا مــن مجيــع األطــراف، وذلــك علــى الرغــم ممّ
وجنوبــاً شــرقيّاً دليــل اتســاعها. فــإن مل تُتَّخــذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيقــاف بــاء التلــوث، ولوثــةِ قطــع 
األشــجار، وغــرس أعمــدة اإلمسنــت املســلح مكاهنــا، ووضــع حــد الســتنزاف امليــاه وغــر ذلــك مــن إجــراءات 

)37( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، الالذقية، ص329-326.
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ضروريــة، فــإن دمشــق ســتنقلب مدينــة ضخمــة 
ــة تعتمــد يف  جــدّاً )عماقــة( يف بقعــة صحراوي
بقائهــا واســتمرارها علــى اســتراد كل مــا حتتــاج 

إليــه مــن أقاليــم ســورية األخــرى.

2_ تربية احليوانات:
   متــرُّ تربيــة احليوانــات يف املنطقــة، ومنــذ 
عــدة عقــود مــن الزمــن أو أزيــد، بعمليــي حتــول 
مــن تربيــة احليوانــات الصغــرة )الغنــم واملاعــز( 
خاصــة يف كــورة املــرج ومراعيهــا، إىل االهتمــام 
باألبقــار احللوبــة. إذ يزيــد متوســط عدد األبقار 

ــة 80.000  ــة(، وقراب ــة أو دمنركي ــة )هولندي ــى 145.000 رأس، منهــا حنــو 64.000 بقــرة أجنبي ــا عل فيه
بقــرة بلديــة وشــامية، تُربَّــى يف املــزارع املنتجــة للمحاصيــل الرعويــة، يف حظائــر نظاميــة يف معظــم احلــاالت.
 أمــا األغنــام وكذلــك املاعــز فــا زالــت قطعاهنمــا تُربَّــى يف املنطقــة، ويَعمــل يف تربيتهــا ســكان املنطقــة 
اهلامشــية والبــدو شــبه املســتقرين، وبأعــداد قليلــة يف القــرى. أمــا اخليــول والبغــال وحيوانــات العمــل 
والركــوب فقــد تراجعــت أعدادهــا؛ النتشــار وســائط النقــل اآلليــة واجلــرارات وغرهــا. وباملقابــل انتشــرت 
تربيــة الدواجــن باألســاليب احلديثــة انتشــاراً واســعاً يف املنطقــة، وأصبحــت املداجــن احلديثــة تُنتــج حنــو 
ســتة مايــن طائــر. كمــا أخــذ االهتمــام برتبيــة النحــل بالتزايــد، فأصبــح عــدد خايــاه أكثــر مــن 18.000 
ــى يف مــزارع هنــر األعــوج يف مســامك عــن  ــي تُربَّ ــة 50 طــن مــن األمســاك ال ــج املنطقــة قراب ــة، وتنت خلي

ــة. الطبيبي

3_ الصناعة يف حوض دمشق:
ــام األول، يف  ــب املق ــد الســيف الدمشــقي، هــي وحل ــة دمشــق، مه ــه مدين ــق وقلب ــل حــوض دمشـ     حيت
جمــال القطــاع الصناعــي يف ســورية. ودمشــق هــي القطــب الصناعــي األول والعريــق والقديــم يف بــاد الشــام. 
وتســتأثر مدينــة دمشــق وضواحيهــا بأكــر عــدد مــن املعامــل، واملصانــع، والشــركات الكــرى، واحليــازات 
واملشــاغل )الورشــات( الصناعيــة احلديثــة، إضافــة إىل تركــز معظــم الصناعــات احلرفيــة واليدويــة التقليديــة 
ــع رقائــق عصــر املشــمش  ــة الصناعــات الغذائيــة كعصــر الزيتــون وصن فيهــا. يف حــن تنتشــر خــارج املدين

)قمــر الديــن( وجتفيــف الثمــار وصنــع األلبــان، وكذلــك صناعــة احلبــال وخيــوط القنــب وغرهــا. 
وقــد أُقيمَــت يف مــدن املنطقــة وبلدانــه وقــراه الكبــرة منشــآتٌ صناعيــة صغــرة تُقــدِّم خدماهتــا علــى 
ــوك وبــاط  ــة )بل ــع مــواد بنائي ــز وصن ــات ووســائط نقــل وخماب ــح آلي شــكل ورشــات جنــارة وحــدادة وتصلي
ورخــام .......( وموبيليــا وجليــد وعلــف حيوانــي وغرهــا مــن صناعــات صغــرة.  كمــا تكثــر املعامــل الصغــرة 

ــون. ــة واملتنوعــة يف منطقــة القاب احلديث

نواة دمشق القدمية داخل السور مع األبواب )النت(   
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  أمــا الصناعــات اآلليــة الكبــرة احلديثــة ذات اإلنتــاج الكبــر فترتكــز حــول مدينــة دمشــق، وعلــى امتــداد 
حمــاور القابــون، والشــمال الشــرقي، وطريــق الغوطــة الشــرقية، واحملــور اجلنوبــي علــى طريــق درعــا، وتضــمُّ 

جمموعــات شــركات الصناعــات النســيجية والغذائيــة واهلندســية والكيميائيــة. 
ويف احلــوض أكثــر مــن 9000 منشــأة صناعيــة صغــرة حتــى متوســطة تابعــة للقطــاع اخلــاص، أكثــر مــن 
95٪ منهــا موجــود ضمــن حــدود مدينــة دمشــق، وتُنتــج شــتى أنــواع الســلع واملنتجــات االســتهاكية للســوق 
احملليــة الكبــرة يف مدينــة دمشــق واحلــوض، وللتصديــر إىل بقيــة أقاليــم ســورية وإىل اخلــارج أيضــاً. ويعمــل 
يف هــذه املنشــآت عــدد مــن العمــال يــراوح بــن 5 – 25 أو أكثــر. وتشــمل مجيــع أنــواع الصناعــات االســتهاكية 

تقريبــاً. 
أمــا معامــل القطــاع العــام فيعمــل فيهــا عــدد مــن العمــال يُقدَّر بعشــرات اآلالف، يعملــون يف معامل أكثر من 
40 شــركة ومؤسســة صناعيــة غذائيــة، تضــمُّ معامــل البســكويت والشــوكوالته واملنتجــات الغذائيــة والزيــوت 
والصابــون والكونســروة والصناعــات الزراعيــة واأللبــان ومنتجاهتــا والكونســروة والــكازوز وامليــاه الغازيــة 
وبــردى لصناعــة البــرة وأغذيــة األطفــال، ثــم الصناعــات النســيجية وتضــمُّ معامــل الشــركة العربيــة املتحــدة 
واملغــازل واملناســج والصناعــات احلديثــة ودمشــق لألقمشــة احلريريــة والشــرق لأللبســة الداخليــة والصناعية 
خليــوط النايلــون واجلــوارب والعامــة للســجاد. ثــم معامــل الصناعــات اهلندســية الكيميائيــة كمعامــل عــدرا 
لصناعــة اإلمسنــت ومــواد البنــاء وعــدرا الثانيــة والعربيــة للدباغــة والعربيــة لصناعــة الصابــون واملنظفــات 

والدهانــات والصناعــات الكيميائيــة واألهليــة للمنتجــات املطاطيــة وغرهــا مــن معامــل ومصانــع)38(.
  ولقــد تركــزت غالبيــة هــذه املعامــل علــى احملــاور املذكــورة، وكانــت الســبب يف ارتفــاع أعــداد املهاجريــن 
مــن الريــف إىل التجمعــات القريبــة منهــا )ســبينة والطبالــة ودويلعــة وجرمانــا مثــاً(، ومــا رافــق ذلــك مــن 
توسُّــع مســاحات أحيــاء البــؤس. كذلــك فــإن دور هــذه الصناعــات يف ختريــب البيئــة وتلويثهــا، مبــا تقذفــه مــن 
خملَّفــات ملوثــة غــر معاجلــة يف جمــاري ميــاه األهنــار والقنــوات، كبــر وحيتــاج إىل دراســة ومعاجلــة ســريعتن.

4_ التجارة يف حوض دمشق:
ــي. وتعــد املنطقــة أكــر مســتهلك للســلع  ــد الداخل ــى الصعي ــراً. عل    جتــارة احلــوض نشــطة نشــاطاً كب
واملنتجــات الغذائيــة والصناعيــة املنتجــة حمليّــاً واملســتوردة. وتنشــط حركــة انتقــال املنتجــات الغذائيــة يوميّــاً 
بــن مدينــة دمشــق وظهرهــا يف احلــوض واألقاليــم اجملــاورة. كمــا تقــوم األســواق الكثــرة يف دمشــق ويف املــدن 

األخــرى والقــرى بــدور هــام  لدرجــة جعــل مــن التجــارة مصــدر رزق لنســبة كبــرة مــن الســكان. 
وقــد ســاعد انتشــار طــرق املواصــات يف احلــوض انتشــاراً واســعاً علــى ازدهــار حركــة التجــارة . حبيــث 
طــاً  ــدة مفروشــة باإلســفلت إال مــا نــدر. وترســم شــبكة الطــرق خمطَّ ال توجــد قريــة إال وتصلهــا طريــق مُعبَّ
شــعاعيّاً، مركــزه مدينــة دمشــق، وينتشــر علــى شــكل نصــف دائــرة حبيــث ختــرج الطــرق مــن دمشــق حنــو 
الشــمال الشــرقي وحنــو اجلنــوب الغربــي ومــا بــن االجتاهــن علــى امتــداد الغوطــة وهوامشــها. وعلــى شــتى 

احملــاور الــي ترتبــط بطريــق ســريعة مزدوجــة تُســهِّل مــرور وســائط النقــل العابــرة إىل دول اجلــوار.
  ويف احلــوض خطــوط للســكة احلديديــة قدميــة تربــط حمطــة احلجــاز والقــدم بــاألردن، والزبدانــي 

)38( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، الالذقية، ص331-330.
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فلبنــان. وهــي ســكة ضيّقــة تدعمهــا 
شــبكة ســكك حديديــة حديثــة مــن 
النمــوذج العريــض. ربطــت احلــوض 
خبــط دمشــق – محــص مــع حلــب 
تشــرين  منــذ  واجلزيــرة  والفــرات 
وصلــة  وهنــاك   .1983 عــام  األول 
تربــط دمشــق  قصــرة يف احلــوض 
اجلبــال  إقليــم  يف  قطنــا  مبدينــة 

العاليــة. 
ويتوســط احلــوض مطــار دمشــق 
الــدويل قــرب قريــة جديــدة اخلــاص 
يف املــرج، وهــو املينــاء اجلــوي األول 
بينهــا  الوصــل  وصلــة  ســورية،  يف 
طائــرات  فيــه  حتــطُّ  العــامل،  وبــن 

عــدد كبــر مــن شــركات الطــران العربيــة واألجنبيــة، إىل جانــب شــركة اخلطــوط اجلويــة الســورية. ويف املطــار 
قســم خــاص بالرحــات والطــران الداخلــي بــن احلــوض ومطــارات املــدن الســورية األخــرى. وقــد ازدادت 
أمهيــة مطــار دمشــق منــذ عــام 1975، وعــدم اســتقرار األوضــاع األمنيــة يف لبنــان ومطــاره الــدويل يف خلــده 
جنــوب بــروت. ويف املنطقــة مطــار صغــر آخــر يف املــزة كان مطــار دمشــق املدنــي قبــل إنشــاء املطــار اجلديــد 

يف املــرج)39(.
  أمــا عــن خدمــات املنطقــة فإهنــا علــى الرغــم مــن انتشــارها الواســع، وتغطيتهــا احلــوض يف جمــال التعليــم 
والرتبيــة، وتوفــر امليــاه النقيــة للشــرب والكهربــاء )منــذ جرهــا إىل دمشــق ســنة 1907(، ثــم جلميــع القــرى 
تقريبــاً اليــوم، وتأمــن اخلدمــات الصحيــة، وربــط التجمعــات الســكانية بطــرق مواصــات جيــدة، فإهنــا أي 
اخلدمــات، تُصــاب باختناقــات وتتعــرَّض ألزمــات فعليــة نتيجــة اختــال معادلــة عــدد الســكان املســتفيدين 
مــن اخلدمــات، وعجــز هــذه اخلدمــات عــن تلبيــة احلاجــات املتزايــدة هلــم. ومــع ذلــك، فــإن احلــوض وقــراه 

مهــا مــن أكثــر أحنــاء ســورية تطــوُّراً ومنــوّاً يف شــتى جمــاالت االقتصــاد واخلدمــات. 
_ اخلامتة:

وأخــراً وليــس آخــراً فقــد عانــت دمشــق وحوضهــا خــال تارخيهــا الطويــل مــن أحــداث وكــوارث طبيعــة 
)زالزل()40(، وبشــرية )حــروب وغــزوات( مدمــرة، عصفــت بكياهنــا ووجودهــا أكثــر مــن مــرة ... آخرهــا 
احلــرب الــي اجتاحــت املنطقــة منــذ ســنة 2011 ومــا زالــت آثارهــا باديــة للعيــان، تتنظــر إعــادة إعمــار مــا 

خلفتــه مــن دمــار، جريــاً علــى عادهتــا يف اســتعادة احليــاة إثــر كل نكبــة.
مصادر البحث ومراجعه

)39( جغرافية سورية اإلقليمية: عادل عبد السالم، الالذقية، ص333-332.

)40( جغرافية سورية: عادل عبد السالم. الجزء األول، دمشق، ص81.

جمتزأ من خريطة عثمانية لعام 1890 للغوطة ودمشق  ) من النت(
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- أشــكال تضاريــس )جيومورفولوجيــة( ســورية: ك. م مرزاييــف، ترمجــة: عــادل عبــد الســام، دمشــق، 
.1970

- أطلــس الريــاح يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية: وزارة الدفــاع، )املديريــة العامــة لألرصــاد اجلويــة(، 
رئاســة جملــس الــوزراء )مكتــب الطاقــات املتجــددة(، الشــركة العامــة الســورية ألعمــال الكهربــاء واالتصاالت، 

دمشــق، 1998.
- أكساد )املركزالعربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة(.

- األطلــس املناخــي لســورية: وزارة الدفــاع )املديريــة العامــة لألرصــاد اجلويــة - مديريــة املنــاخ(، دمشــق 
 .1977

- األقاليم اجلغرافية السورية: عادل عبد السام، دمشق، 1990، الاذقية، 2003.
- تاريخ دمشق: ابن عساكر، دار الفكر، دمشق، 2006.

- تاريــخ ســورية املعاصــر: كمــال ديــب، دار النهــار، بروت، ط1، 2019. 
- تلــوث امليــاه اجلوفيــة يف ســهل دمشــق، دراســة حالــة حــول حقــول آبــار ميــاه الشــرب يف مدينــة دمشــق: 

عمــار العماريــن، دراســات العلــوم األساســية، اجمللــد 28، دمشــق، 2001.
- الثروة املائية اجلوفية يف سورية: شفيق الصفدي، رسالة العلوم، العدد 4، دمشق، 1957.

- جغرافيــة ســورية: عــادل عبــد الســام، اجلــزء األول يف اجلغرافيــة الطبيعيــة والبشــرية واالقتصاديــة، 
دمشــق، 1973.

- مجعيــة أصدقــاء دمشــق: اخلصائــص الطبيعيــة لواحــة دمشــق، تأليــف جمموعــة مــن الباحثــن 
.2008 دمشــق،  واملختصــن، 

- خطط الشام: حممد كرد علي، مكتبة النوري، دمشق، 2001. 
- دمشــق الشــام: جمموعة من املؤلفن، دار الكرنك، دمشــق، ط1، 1999.

- دمشــق يف عصــر املماليــك: نقــوال زيــادة، مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنشــر، بــروت 1966.
ــة العامــة الســورية  - ســورية يف العصــور الكاســيكية: موريــس ســارتر، ترمجــة: حممــد الدنيــا، اهليئ

للكتــاب، دمشــق، 2008.
- ســورية وفلســطن حتت احلكم العثماني: قســطنطن بازيلي، دار التقدم، موســكو، 1989.

- شــفيق الصفــدي: امليــاه األرضيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مصــادر امليــاه األرضيــة يف البــاد 
العربيــة. املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم، سلســلة الدراســات العلميــة املوســعة، رقــم 2- 1973.

- غوطة دمشق حممد كرد علي، دمشق، 2019.
- املديرية العامة لألرصاد اجلوية: دمشق.

- املرج يف حوضة دمشق وقرية مرج السلطان الشركسية: عادل عبد السام، دمشق، 1955/1954.
- املكتب املركزي لإلحصاء: دمشق، اجملموعة اإلحصائية من 2003 -2020.

- النــدوة العلميــة حــول تلــوث بــردى وغوطــة دمشــق: نقابــة املهندســن، فــرع حمافظــة دمشــق، دمشــق 
 .1986
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ــى عــام 2025: جــورج صومــي، ملكــي  ــؤات املســتقبلية حت ــة يف ســوريا والتنب ــوارد املائي - واقــع إدارة امل
ــة وUNDP العــدد، 12،  ــة ختطيــط الدول ــال، دمشــق، سلســلة أوراق ســورية، دمشــق، هيئ وداود معــن داني

.2007

                    
_ املصادر واملراجع األجنبية:

- Damaskus; Dettman, K. Erlangen 1969.
- Das Problem der eiszeitlichen Vergletscherung am Libanon und 

Hermon; Meserli, B,  Zeit. F. Geomorph. N.F. 10, Berlin 1966.
- Die Quartärbildungen in Damaskus-Becken und seinen 

Rahmenbereichen; Kaiser, K.,  Zeit. F. Geomorphologie, N.F. Band 
17. Heft 3. Berlin 1973.

- Morphologische Studien in der Syrischen Wüste und dem Antilibanon; 
Abdulsalam, A. ,  Berlin 1966.

- Niederschlagsvariabilitaet und Anbau - Unsicherheit in Syrien; Zimpel, 
H.G, Mitt.der Geogr. Gesll in München. Band 54, 1969. 

-  Observations on the Quaternary of Syria; Liere, W. J. van, Genl. Dir. 
of Antiqu. And Museums in S. A. R. Damascus 1961.

- Patterns of environmental changes in the Near East during Late 
Pleistocene and Early Holocene Times; Butzer, K. W.,  In )Problems 
in prehistory: North Africa and the Levant(. Dallas 197

- Syrien und Libanon; Wolfart, R., Beiträge zur regionalen Geologie der 
Erde. Berlin 1967

- Tectonic and Geologic Evolution of Syria; Brew G. & others, Middle 
East Petroleum Geosciences 6, no. 4 Bahrain 2001. 
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)1( أستاذ التاريخ والحضارة العربية اإلسالمية في جامعة دمشق وجامعتي بالد الشام واليرموك.
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ص البحث ملخَّ
ــاميَّة، وعــن املؤرِّخــن الذيــن كتبــوا يف تاريــخ دمشــق،  اريــخ الشَّ يتحــدَّث هــذا البحــث عــن مدرســة التَّ
الــث اهلجــري = التَّاســع امليــادي، حتــى القــرن الرَّابــع عشــر اهلجــري = العشــرين امليــادي،  منــذ القــرن الثَّ
وذلــك باالســتقصاء والتَّحليــل، ووصــف عــدد مــن هــذه املؤلَّفــات وبيــان قيمتهــا التَّارخييَّــة، واحلديــث عــن 

مؤلِّفيها.

Research Summary
This paper discussed the Levantine School of History, and the scholars of 

Damascus between the 9th-14th Centuries. It surveys, analyzes and describes 
part of their works, along with their value, while introducing their authors. 

متهيد:
دمشــق هــي أعــرق مــدن العــامل، ومهــد احلضــارات، وهــي عاصمــة الكثــر مــن الــدُّول واإلمراطوريــات، 
ــي كانــت مركــز الدنيــا، وكان  ــه زاخــرٌ باألحــداث ومتجــدِّد، فهــي مدينــة اجملــد الَّ واتَّصــف تارخيهــا بأنَّ

يُشــدُّ إليهــا الرحــال لكثــرة مدارســها وأهــل العلــم فيهــا. 
ــي تســتحق الوفــاء مــن كلِّ مــن وُلــد أو عــاش فيهــا، ولعــلَّ املــؤرِّخ البــدري )ت 894هـــ  وهــي املدينــة الَّ
= 1488م( قــد تكلَّــم بلســان حــايل وخفايــا مشــاعري حــن قــال: »دمشــق مســقط راســي، وجممــع أهلــي 

وناســي، وملعــب خاَّنــي، ونزهــة إخوانــي«.
وملَّا قال: ]من الكامل[

بَلدٌ صَحِبتُ به الشَّبيبَة والصِّبا ... ولَِبستُ ثوبَ العزِّ وهو جَديدُ
مرِ رأيتُهُ ... وعليهِ أغصانُ الشَّباِب تَميدُ)2( فإذا متثََّل يف الضَّ

ــر منهــا ال يقــارن بأمهِّيَّــة  ومــا يــزال تاريــخ دمشــق جمــاالً خصبــاً للدِّراســات واألحبــاث، ومــا هــو متوفِّ
تاريــخ هــذه املدينــة وال يوازيــه، فهــو تاريــخ حيتــاج إىل أن نبحــر يف وثائقــه وخمطوطاتــه، لنتعــرَّف علــى 

تفاصيــل هــذه املدينــة وتارخيهــا وخططهــا وعلمائهــا وآثارهــا.
ــِرز أحــدٌ دورَهــا يف نشــأة  ــاميَّة األوىل أيَّ عنايــة مــن الدَّارســن، ومل يُبْ فلــم تنــل مدرســة التَّأريــخ الشَّ

ــبق يف ثــاث قضايــا أساســيَّة: اريــخ يف اإلســام، وهــي املدرســة الــي ســجَّلت السَّ علــم التَّ
اريــخ وقيمتــه، إذ توجَّــه اهتمامُهــا إىل احلــدث  فهــي املدرســة الــي كانــت أوســعَ املــدارس نظــرةً إىل التَّ
ــف عنــد بعــض املواضيــع اخلاصّــة  التَّارخيــي العــام )الفتــوح واملغــازي وأحــداث اجلاهليَّــة(، ومل تتوقَّ

ــام أو األنســاب(. ــة فقــط أو األيَّ ــازي النَّبويَّ )كاملغ
وهــي املدرســة الــي ســجَّلت أوَّل تدويــن تارخيــيٍّ معــروف يف اإلســام، وكان ذلــك يف دمشــق وبأمــر 
مــن اخلليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان، حــن اســتقدم عبيــد بــن شــريَّة اجلرمهــيَّ إليــه وســأله عــن أخبــار 
األمــم، وأمــر الَكتبــة أن يُدوِّنــوا أقوالـَـه وأن تُنســب إليــه، فــكان مــن ذلــك _ علــى األرجــح _ كتــاب )األمثــال( 

مشقي، مخطوط، [3و]. )2( نزهة األنام في محاسن الشَّام: أبو التُّقى البدري الّدِ
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وكتــاب )امللــوك وأخبــار املاضــن(.
اريــخ امسَــه منهــا، وذلــك علــى يــد أحــد رجاهلــا وهــو عوانــة بــن احلكــم  وهــي املدرســة الــي أخــذ علــم التَّ

اريخ(.  )ت 147هـــ = 764م(، فهــو صاحــب أوَّل كتــاب تارخيــي نعرفــه حيمــل هــذا االســم، كتــاب )التَّ
نــا نســتطيع _ مــن النّاحيــة الكميّــة _ أن نعــدَّ مــن مُؤرِّخــي بــاد الشَّــام العاملــن على  وبــكلِّ األحــوال فإنَّ

. هــذا العلــم حنــوَ مئــي اســم، هلــم مــا يزيــد علــى 350 أثــراً، ضــاع ثاثــة أرباعهــا علــى األقــلِّ
ــام كانــوا  ــة إىل أنَّ نصــف املؤرِّخــن يف بــاد الشَّ ــة تقريبيّ ــل املــؤرِّخ شــاكر مصطفــى يف إحصائيّ وتوصَّ
فــن )الُكّتــاب والقضــاة خاصَّــة(، وحنــوَ العشــرين  مــن احملدِّثــن والفقهــاء، وحنــو األربعــن كانــوا مــن املوظَّ

مــن امللــوك والــوزراء واألمــراء واألشــراف واملؤرِّخــن، وحنــو الثَّاثــن مــن أصحــاب األعمــال احلــرَّة.
ــم يف أواخــر القــرن الرَّابــع وبدايــات القــرن اخلامــس  اريــخ الشَّــامي إىل التَّضخُّ وقــد اتَّجهــت مشــاريع التَّ
واريــخ العامّــة. ولعــلَّ  اهلجريِّــن = العاشــر واحلــادي عشــر املياديِّــن يف ميدانــن: تواريــخ املــدن، والتَّ
السَّــبب يف ذلــك يعــود إىل التَّطــوُّرات السِّياســيِّة والعســكريّة، وظهــور اخلطــر الفرجنــي الصَّليــي، وظهــور 
العصــر الزِّنكــي)3( – األيُّوبــي)4(، ثــم صــارت مسعــة نــور الدِّيــن حممود بن زنكــي)5( وصاح الدِّيــن األيُّوبي)6( 

جتذب العلماء من كلِّ مكان.
)3( )521-631هـ = 1127-1233م(.

)4( )567-655هـ = 1171-1257م(.

)5( )541 – 569هـ / 1146 – 1174م(.

)6( )567 – 589هـ = 1171 – 1192م(.

دمشق وأهنارها وما كان خارج السور من القرى واملنازل



العدد األول - 1042021

ــاميَّة عــن غرهــا بكثــرة كتــب )الفضائــل(، إذ نســتطيع أن نعــدَّ قرابــة عشــرين  وتفــرَّدت املدرســة الشَّ
مؤلَّفــاً يف بــاب فضائــل املــدن، معظمهــا عــن دمشــق ثــم القــدس.

الــث  ــام أنَّ معظــم إنتاجهــا التَّارخيــي يف القــرون املمتــدَّة مــا بــن الثَّ وكان مــن ســوء حــظِّ مدرســة الشَّ
هــا باملقابــل  والسَّــادس اهلجريِّــن = التَّاســع والّثانــي عشــر املياديَّــن قــد اندثــر، بينمــا كان مــن حســن حظِّ

أنَّ معظــم إنتــاج مؤرِّخيهــا الكبــار قــد بقــي.
ــة املصــادر الــي اعتمــد عليهــا ابــن القانســي )ت 555 هـــ = 1160م(  نــا نفتقــد مثــاً كافَّ وهكــذا فإنَّ

وابــن عســاكر )ت 571هـــ = 1175م( يف بنــاء كتابيهمــا)7(.
أليــف عــن دمشــق، تارخييّــاً وعمرانيّــاً وآثاريّــاً وطبوغرافيّــاً، وضمــن فضائــل املــدن،  وقــد تنــوَّع التَّ
اريــخ العــام، وضمــن غــر ذلــك مــن الفنــون التَّارخييَّــة، كمــا ســيظهر يف هــذا البحــث. وضمــن التَّراجــم والتَّ
وال بــدَّ أن أُشــر يف هنايــة هــذا التَّمهيــد أنَّ هــذا البحــث ال يتخصَّــص باملؤرِّخــن الدِّمشــقيِّن، بــل مبــن 

ــوء عليــه باالســتقصاء والتَّحليــل. أرَّخ لدمشــق، وهــذا مــا ســأحاول أن أُســلِّط الضَّ
ــه لــن يتنــاوَل البحــثُ مَــن أرَّخ لدمشــق يف اخلمســن عامــاً املاضيــة، ألنَّ ذلــك حيتــاج إىل حبــث  كمــا أنَّ
هــم، وهــم مــن العمالقــة، أمثــال: صــاح الدِّيــن املنجِّــد، وحممَّــد أمحــد دمهــان،  آخــر مســتقل، يَفيهــم حقَّ
وأكــرم العلــي، وقتيبــة الشِّــهابي، وعبــد القــادر الرِّحيــاوي، وخالــد معــاذ، وغرهــم، إضافــًة إىل عــدد مــن 

املستشــرقن. 

اسع والعاشر امليالديَّني: الث والرّابع = التَّ أريخ لدمشق يف القرنني اهلجريَّني الثَّ أوَّاًل _ التَّ
يــرى صــاح الدِّيــن املنجِّــد أنَّ أوَّل مُــؤرِّخ لدمشــق هــو عبــد الرمحــن بــن عمــرو بــن عبــد اهلل بــن 
ــب بشــيخ الشــباب )ت 281هـــ = 894م(،  صفــوان النَّصــري، وهــو املشــهور بأبــي زرعــة الدمشــقي، امللقَّ
ــام، وكتابــه )تاريــخ أبــي زرعــة  ــرف مبحــدِّث الشَّ وقــد سكن دمشــق، وكانــت داره عنــد بــاب اجلابيــة، وعُ
الدمشــقي(، وهــو روايــة عــن أبــي امليمــون بــن راشــد، وقــال: »هــو أقدم مــا نعرفه مــن تواريخ الدِّمشــقيِّن«. 
ــة  ــي بكليَّ ــة اهلل القوجان ــه شــكر اهلل نعم ق ــاب، إذ حقَّ ــق هــذا الكت ــد مل يشــهد حتقي ــر أنَّ املنجِّ ويظه
ــة بدمشــق)8(. ويقــع الكتــاب ضمــن نطــاق مؤلَّفــات  اآلداب يف جامعــة بغــداد، ونشــره جممــع اللُّغــة العربيَّ

التَّراجــم، ومــا يرتبــط هبــا مــن فــروع الفكــر االجتماعــي والثَّقافــة.
ويــرى شــاكر مصطفــى أنَّ هــذا الكتــاب هــو حصيلــة اإلنتــاج التَّارخيــي ألبــي زرعــة، وفيــه كتــاب السِّــرة 
ــام مــن  ــي يف الشَّ ــن توفِّ بقــات مَ ــه مــن الطَّ ــاء الرَّاشــدين، وقضــاة دمشــق وفلســطن ومــرو، وفي واخللف

الصَّحابــة والّتابعــن والعلمــاء)9(.
اق معــاذ أنَّ أوَّل مــن تطــرَّق مباشــرة للكتابــة يف تاريــخ دمشــق العمرانــي هــو  يف حــن يــرى عبــد الــرَّزَّ
ــف: )جــزءاً يف خــر  ــى األســدي الدِّمشــقي )ت 286هـــ = 899م(، إذ ألَّ القاضــي أبــو بكــر أمحــد بــن املعلَّ

)7( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، مؤتمر ابن عساكر، ص335 ـ 343.

د،  مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنّجِ خون الّدِ )8( انظر تاريخ أبي زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي. وانظر المؤّرِ

يق وعمر  ّدِ د مفرداته وظهر منها مفردتين تتعلَّقان بدمشق، واحدة عن قضاتها واألخرى عن الوقائع فيها في عهدي الخليفتين الّصِ ص65، 66، وسرد المنّجِ
رضي هللا عنهما. 

)9( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص346.
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املســجد اجلامــع وبنائــه(، ولألســف ُفقــد هــذا املؤلَّــف، ووصلنــا منــه بعــضُ مــا نقلــه عنــه ابــن عســاكر يف 
ــى، ولكــن وصلــه عــن طريــق الــرُّواة، وكذلــك ابــن  تارخيــه، والــذي مل ينقلــه مباشــرة مــن كتــاب ابــن املعلَّ

جبــر يف رحلتــه)10(.
بوغــرايف، وكان  ويكشــف ذلــك أنَّ ابــن املعلَّــى كان أوَّل مــن وضــع اخلطــوط األوىل يف تاريــخ دمشــق الطُّ
ــه  أوَّل مــن ذكــر اتفــاق املســلمن واملســيحيِّن علــى قســمة اجلامــع األمــوي بينهمــا بعــد الفتــح، ويظهــر أنَّ

ــه اعتمــد يف ذلــك علــى مــا يف السِّــجاَّت الرَّمسيّــة بــن يديــه)11(.   كان القاضــيَ بدمشــق، ألنَّ
ــى مــؤرِّخ آخــر يف النِّصــف األوَّل مــن القــرن الرَّابــع اهلجــري = العاشــر امليــادي،  وظهــر بعــد ابــن املعلَّ
هــو أبــو احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن محيــد املعــروف بابــن أبــي العجائــز، وال نعــرف عنــه شــيئاً ســوى 
ــه صنَّــف كتابــاً ذكــره املؤرِّخــون باســم )تاريــخ دمشــق(، وعلــى هــذا فهــو أوَّل تاريــخ يؤلَّــف هلــذه املدينــة،  أنَّ
وقــد ُفقــد هــذا الكتــاب، ومل يبــقَ منــه إال الروايــات الــي نقلهــا ابــن عســاكر عــن طريــق كتــاب أبــي احلســن 
الــرَّازي )القــادم ذكــره(، والســيَّما عــن الــدُّور يف دمشــق، وكذلــك نقــل منــه ياقــوت يف )معجــم البلــدان()12(، 
ــة، فــا يــكاد يذكــر قريــة مــن قــرى الغوطــة إالَّ ويُردفهــا بنقــل مــن تاريــخ  عنــد ذكــر قــرى الغوطــة خاصَّ

ابــن أبــي العجائــز. 
ويشــر ابــن عســاكر إىل كتابــه باســم )ذكــر بــي أميَّــة مَــن نــزل منهــم بدمشــق ومَــن نــزل منهــم بغوطتها(، 
وهــذا علــى مــا يبــدو االســم األصلــي للكتــاب، والواضــح أنَّ ابــن أبــي العجائــز اهتــمَّ يف هــذا الكتــاب بذكــر 
ــق هبــم ومبنازهلــم، وتســمح  ــة، ومَــن نــزل منهــم بدمشــق ومَــن نــزل يف غوطتهــا، فالنُّصــوص تتعلَّ بــي أميَّ

ــن القبلــي يف دمشــق حتــى مــا بعــد العصــر األمــوي)13(.   ع والتَّوطُّ ــوزُّ بإعطــاء فكــرة واضحــة عــن التَّ
ــد بــن عبــد اهلل بــن جعفــر، أبــو احلســن الــرَّازي )ت  ــن كتــب عــن تاريــخ دمشــق العمرانــي حممَّ وممَّ
ــي فيهــا، وكان مــن كبــار احملدِّثــن، وكان  347هـــ = 958م(، أصلــه مــن الــرَّي، ثــم اســتوطن دمشــق وتوفِّ

معاصــراً البــن أبــي العجائــز ومســع منــه. 
ولألســف فــإنَّ مجيــع مؤلَّفاتــه مفقــودة اليــوم، ولكــن ابــن عســاكر وياقوتــاً نقــا عنــه، وهــو يعــدُّ مــن 
ــة بالنِّســبة للمــزارات وجبــل دمشــق، كمــا نقــل عنــه ابــن عســاكر مــا  أهــمِّ مصــادر ابــن عســاكر، وخاصَّ

مسعــه مــن ابــن أبــي العجائــز بالنِّســبة لــدُور دمشــق)14(.
ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف القــرن الرَّابــع اهلجــري = العاشــر امليــادي: عبــد اجلبَّــار بــن عبــد اهلل 
اخلوالنــي القاضــي )ت 365هـــ = 975م(،  وقــد كتــب )تاريــخ داريَّــا()15(. وهــو أحــد مشــايخ الــرّازي، وكتــب 

ل من المجلَّدة الثانيَّة )قسم خطط دمشق( من تاريخ مدينة دمشق  د للقسم األوَّ ين المنّجِ مة صالح الّدِ خو العمران واألوابد: معاذ، ص197، وانظر مقّدِ )10( مؤّرِ

البن عساكر، ص6 ـ 7.  تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )قسم خطط دمشق(، ص5 ـ 48. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج5، ص476. رحلة ابن جبير: 
 Dimashk, Encyclopédie de I’Islam; Nikita Elisséeff , pp. 286 –299 .275 ،263 ابن جبير، ص262 ـ

)11( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص384. 

)12( انظر معجم البلدان وأماكن نقله من ابن أبي العجائز، ج1، ص520. ج2، ص96، 433، 496، 529، 543. ج3، ص220، 229، 321، 436. 

ج4، ص75، 417. ج5، ص241، 441.
خو العمران واألوابد: معاذ، ص198. مدرسة الشَّام التاريخيَّة من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص386، 387. تاريخ مدينة دمشق:  )13( مؤّرِ

ابن عساكر، ج50، ص316، 456. ج59، ص278. ج72، ص23. ج74، ص145.
بَعي. مدرسة الشَّام التاريخيَّة: شاكر مصطفى، ص346، 347.  خو العمران واألوابد: معاذ، ص197. فضائل الشَّام ودمشق: علي بن محمد الرَّ )14( مؤّرِ

Description de Damas; Nikita Elisséeff, p. XL. انظر تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ومعجم البلدان في عشرات المواضع التي نقلوا فيها 
ازي. عن أبي الحسين الرَّ

)15( نشره مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق سنة 1950م. وذكر ابن عساكر هذا الكتاب في مواضع عدة، ج1، ص254. ج9، ص65. وذكره في معجم البلدان، ج2، ص432.
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ابعــن،  ابعــن وتابعــي التَّ يف كتابــه عمَّــن نــزل يف داريَّــا مــن أصحــاب رســول اهلل صلَّــى اهلل عليــه وســلَّم، والتَّ
وأهــل العلــم علــى طبقاهتــم وأزماهنــم)16(. 

روة علــى يــد ابــن عســاكر حــن كتــب تاريــخ  وال شــكَّ أنَّ حركــة التَّدويــن التَّارخيــي يف الشَّــام وصلــت إىل الــذُّ
دمشــق، مهتمـّـاً بطبقــات احملدِّثــن والعلمــاء، ومُوليــاً قليــل االهتمــام ملــن ســواهم، وخاصَّة رجال السُّــلطة.

وإنَّ هــذه الثغــرة بالنِّســبة لدمشــق قــد جــرى تداركهــا مــن قبــل ثاثــة أجيــال مــن املؤرِّخــن: اثنــن مــن 
العــراق مهــا ثابــت وهــال، وثالثهمــا ـ وهــو املهــمُّ ـ مــن دمشــق الشَّــام وهــو ابــن القانســي، فــأوَّل هــؤالء 
املؤرِّخــن هــو ثابــت بــن ســنان )ت 365هـــ = 975م(، الــذي كان واحــداً مــن أفــراد آل الصَّابــئ، األســرة الــي 
اريــخ وتدوينــه،  ــزاً إىل جانــب كونــه طبيبــاً باهتمامــه بالتَّ ــة آلــه متميِّ ــبِّ، وكان كمعظــم بقيّ اشــتهرت بالطِّ
ــري، ولــه  وقــد كتــب عــدداً مــن التَّواريــخ أشــهرها واحــد ذيَّــل بــه ـ مــع شــيء مــن التَّداخــل ـ علــى تاريــخ الطَّ

أيضــا كتــاب )مفــرد يف أخبــار الشَّــام ومصــر( يف جملَّــد واحــد.
وبعــد وفــاة ثابــت جــاء هــال بــن احملســن بــن إبراهيــم الصَّابــئ، وهــو قريبــه، وقــد ويل ديــوان اإلنشــاء 
يف بغــداد، وعــاش مــدَّة تارخييَّــة مهمَّــة جــدّاً، عاصــر أحداثَهــا وعــرف أخبارهــا عــن كثــب وبشــكل وثائقــي، 
فقــام بتدوينهــا يف عــدد مــن الكتــب مفــردةً، مثــل كتابــه يف تاريــخ الــوزراء، أو جــاءت كذيــل لكتــب ثابــت بــن 
ســنان، الــذي أهنــى كتابــه حبــوادث ســنة 365هـــ = 975م، وأنَّ هــال بــن احملســن ابتــدأ كتابــه الــذي ذيَّــل 

بــه علــى تاريــخ ثابــت حبــوادث ســنة 360هـــ = 970م، وأهنــاه بأخبــار ســنة 447هـــ = 1084م)17(.
وسنذكر ابن القانسي يف ترتيبه الزمي هنا.

أريخ لدمشق يف القرن اهلجري اخلامس = احلادي عشر امليالدي:  ثانيًا _ التَّ
اق معــاذ إىل ثاثــة مؤرِّخــن نقــل ابــن عســاكر مــن مؤلَّفاهتــم شــيئاً يتعلَّــق بآثــار دمشــق  نبَّــه عبــد الــرَّزَّ
ــق بتاريــخ دمشــق  هــا تتعلَّ يف القســم الــذي خصَّصــه للخِطــط، ومل يذكــر أمســاء مؤلَّفاهتــم، والّظاهــر أنَّ

العمرانــي، وال منلــك عــن هــؤالء ســوى إشــارات عابــرة لــدى ابــن عســاكر، وهــم:  
ــه كان أســتاذاً  أبــو حممَّــد عبــد املنعــم بــن علــي املعــروف بابــن النَّحــوي، وال يُعــرف عــن الرَّجــل ســوى أنَّ
انــي الدِّمشــقي، الــذي مســع منــه بدمشــق ســنة 415هـــ = 1024م، وقــد نقــل ابــن عســاكر عنــه خــراً  للكتَّ

ــه يتعلَّــق بأحــد املســاجد املقصــودة بالزِّيــارة بدمشــق.   قــرأه خبطِّ
وأبــو احلســن علــي بــن حممَّــد بــن إبراهيــم احلنَّائــي الدِّمشــقي )ت 428هـــ = 1036م(، وقــد قــرأ 
ــه يتعلَّــق بطبوغرافيّــة دمشــق أو بعــض  ــه ونقــل عنــه ابــن عســاكر خــراً قــرأه خبطِّ ابــن عســاكر خبطِّ

مســاجدها، يتعلَّــق مبســجد أبــي صــاحل الــذي يقــع شــرقيَّها.
وإبراهيــم بــن حممَّــد احلنَّائــي، وهــو أخــو املؤلِّــف السّــابق، وال تذكــر املصــادر شــيئاً عنــه علــى مــا نعلــم، 
ــه يتعلَّــق بأحــد معــامل دمشــق، وهــو حملَّــة جــرون وعــن إنشــاء  وقــد نقــل عنــه ابــن عســاكر خــراً قــرأه خبطِّ

الفــوَّارة فيها)18(.

)16( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص388. 

)17( تاريخ دمشق: حمزة بن أسد، ابن القالنسي، التَّقديم، ص9 ـ 17.

خو العمران  )18( انظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )قسم خطط دمشق(، ص113 ـ 132، مدرسة الشَّام التاريخيَّة: شاكر مصطفى، ص392، مؤّرِ

واألوابد: معاذ، ص198. ونقل ابن عساكر عنهما في عشرات المواضع من تاريخه.
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ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف هــذا القــرن، وخاصّة 
يف فضائلهــا، علــي بــن حممَّــد بــن صــايف بــن 
شــجاع الرَّبَعــي )ت 444هـــ = 1052م(، وكتابــه 
)فضائــل الشَّــام ودمشــق(، وحتــدَّث فيــه عــن 
دمشــق ومســجدها وربوهتــا وجبلهــا وغوطتهــا، 
ومَــن دُفــن فيهــا، وعــن مامحهــا)19(. واختصــره 
الشَّــيخ برهــان الدِّيــن إبراهيــم بــن عبــد الرَّمحــن 
الفزاري )ت 729هـ = 1328م(، ومسَّاه )اإلعام 

ــام()20(. بفضائــل الشَّ
وذكــر املنجِّــد مــن مؤرِّخــي دمشــق: املســلم 
بــن هبــة اهلل بــن خمتــار، أبــو الفتــح الكاتــب )ت 
ــف رســالة )يف تفضيــل  ألَّ 460هـــ = 1067م(، 
دمشــق علــى غرهــا مــن البــاد، وذكــر فيهــا 
ــعراء يف  ــت الشُّ ــا قال ــضَ م ــا وبع ــضَ خواصِّه بع

وصفهــا()21(.  
ــن اعتنــى بتاريــخ دمشــق العمرانــي عبــد  وممَّ

ــه كان: »شــيخ هبــة  العزيــز بــن أمحــد الكّتانــي الصُّــويف )ت 466هـــ = 1073م(، ذكــر ابــن عســاكر عنــه أنَّ
اهلل األكفانــي الــذي طــاف بــه وأراه آثــار دمشــق ومنهــا قبــور الصَّحابــة«)22(.

ومنهــم غيــث بــن علــي، أبــو الفــرج األرمنــازي )ت 509هـــ = 1115م(، ألَّــف كتابــاً بعنــوان )تاريخ دمشــق(
)23(، وقــد أشــار إليــه ياقــوت احلمــوي يف معجمــه بقولــه: وذكــر غيــث بــن علــي األرمنــازي يف كتــاب 

دمشــق، علــى مــا حدَّثــي بــه الصّاحــب مجــال الديــن األكــرم أبــو احلســن علــي بــن يوســف الشَّــيباني أدام 
اهلل أيامــه: أنَّ الوليــد أمــر أن يُســتقصى يف حفــر أســاس حيطــان اجلامــع ...)24(.

انــي، وأحــد شــيوخ ابــن عســاكر الــذي  وهبــة اهلل بــن أمحــد األكفانــي )ت 524هـــ = 1130م(، تلميــذ الكتَّ
ــة فصــول القســم الــذي خصَّصــه خلطــط دمشــق، وكان لألكفانــي دفاتــر  اســتفاد مــن رواياتــه يف أغلبيّ

يُســجِّل فيهــا ويــروي عــن آثــار دمشــق)25(.
ويعــدُّ األكفانــي ضمــن سلســلة احملدِّثــن املؤرِّخــن الدمشــقيِّن الذيــن عُنــوا عنايــة كبــرة بدمشــق 

عمرانــاً ورجــاالً، ولــه تتمَّــة تاريــخ داريَّــا للخوالنــي)26(.

بَعي. )19( فضائل الشَّام ودمشق: الرَّ

)20( كشف الظُّنون: مصطفى حاجي خليفة، ج1، ص81، ج2، ص1275.

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص76. خون الّدِ )21( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج58، ص80. المؤّرِ

)22( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )قسم خطط دمشق(، ص196.

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص78. خون الّدِ )23( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج1، ص10، 285، ج43، ص68، 69. المؤّرِ

)24( معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج2، ص466.

د لقسم خطط دمشق من تاريخ ابن عساكر، ص9. وانظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج73، ص359. خو العمران واألوابد: معاذ، ص198. وانظر مقدمة المنّجِ )25( مؤّرِ

)26( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص351، 352.

تطور دمشق عر العصور الرومانية واأليوبية واململوكية والعثمانية
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أريخ لدمشق يف القرن اهلجري السَّادس = الثاني عشر امليالدي:  ثالثًا _ التَّ
ــف فيــه عــن دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن  أبــرز مــن عــاش يف هــذا القــرن وأبــرز مــن ألَّ
ــي ســنة  هبــة اهلل الدِّمشــقي، الشَّــهر بابــن عســاكر، )وُلــد ســنة 499هـــ = 1105م يف مدينــة دمشــق، وتوفِّ
571هـــ = 1175م(، مــؤرِّخ الشَّــام، وحافــظ العصــر، وإمــام أهــل احلديــث يف زمانــه، وصاحــب أشــهر كتــاب 
عــن دمشــق، يف مثانــن جملَّــدة، مل يســبقه إليــه أحــد، ومل تَحــَظ مبثلــه مدينــة أخــرى علــى وجــه األرض، 
وقــد مسَّــاه: )تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا، وتســمية مــن حلَّهــا مــن األماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن 

وارديهــا وأهلهــا(.  
ه. ألَّفه على مراحل، ثم وكل أمر تبييضه إىل ابنه القاسم الذي بيَّضه خبطِّ

ــدة الّثانيــة للحديــث عــن عمــران دمشــق وطوبوغرافيَّتهــا، وهــذا  وقــد خصَّــص القســم األوَّل مــن اجمللَّ
ــق الكتــاب )صــاح الدِّيــن املنجــد( ألن يطلــق علــى القســم اســم )خطــط دمشــق(، وهــو يعــدُّ  دعــا حمقِّ

أقــدم مصــدر وصلنــا عــن تاريــخ دمشــق العمرانــي.  
وقــد جــاء هــذا القســم علــى أبــواب تناولــت:  اجلامــع األمــوي، املســاجد، مواضــع الزِّيــارات، الكنائــس، 

الــدُّور، األهنــار، احلمّامــات، مــا ورد يف مــدح دمشــق، األبــواب، املقابــر.  
ــه ذكــر عرضــاً، أثنــاء حتديــده لبعــض هــذه األماكــن، بأمســاء ملنشــآت تُقــدِّم معلومــات مهمّــة عــن  كمــا أنَّ
ــادس اهلجــري  ــة بدمشــق يف القــرن السَّ ــة واالقتصاديَّ ــة واالجتماعيَّ ــة والثقافيَّ ــة والدِّينيَّ احليــاة العمرانيَّ
انــي عشــر امليــادي، كاملــدارس والرُّبُــط واخلوانــق والسُّــور واخلنــدق واجلســور واحلــارات واحملــالِّ  = الثَّ
ــقائف واملســابك  ــويقات والسَّ ــات والبيمارســتانات واألســواق والسُّ ــات واملربع ــة والرَّحب ــدُّروب واألزقَّ وال
واحــن، والفنــادق والقياســر والدَّباغــات والورَّاقــات والقــرى واملنــازل والبســاتن  واملعاصــر واملســاخل والطَّ

واألنــادر واملــروج واملياديــن.  
وقــد مجــع ابــن عســاكر مــواد هــذا القســم عــن طريقــن: األوَّل مــن طريــق املؤرِّخــن الذيــن ســبقوه 
ــات  ــه وتســجيله بنفســه وهــو املســاجد واحلمَّام ــام بإحصائ ــا ق ــي م ــا كتاباهتــم، والّثان ــن مل تصلن والذي
ــارع املســتقيم )ســوق مدحــت باشــا  ــي، نســبة للشّ ــة إىل قســمن: مشــايل وجنوب ــي، فَقســم املدين والق
امــات يف القســم  حاليــاً(، وبــدأ مــن بــاب اجلابيــة يف الغــرب إلحصــاء مــا يوجــد مــن مســاجد وقــي ومحَّ
اجلنوبــي، ومــن البــاب الشَّــرقي بالنِّســبة للقســم الشَّــمايل، وأحصــى 242 مســجداً، و129 قنــاة، و40 
محامــاً، وهــذا غــر املنشــآت الــي أحصاهــا خــارج السُّــور، وبلغــت 178 مســجداً و19 قنــاة، و17 محامــاً.  
ــه أوَّل مــن وضــع ثبتــاً أو عَمِــل جــرداً للمســاجد واحلمَّامــات والقــي  فتميَّــز عمــل ابــن عســاكر بأنَّ
بدمشــق، وبفضــل األمســاء املذكــورة يف غالــب األحيــان ملؤسِّســي األبنيــة الــي ذكرهــا نســتطيع أن نُحــدِّد 
ــة عهــد ابــن عســاكر،  ــخ العمرانــي لدمشــق لغايّ اري ــاً هلــا متتبِّعــن التَّ توارخَيهــا، وأن نضــع فهرســاً زمنيّ
ــدُّروب  ــل يف نســبها إىل احلــارات وال ــة تتمثَّ ــع هــذه األبني ــد مواق ــن عســاكر يف حتدي ــة اب ــت طريق وكان

ــوت املشــهورة.  والبي
ــن الباحــث الفرنســي نيكيتــا إليســيف ـ Nikita Elisseeff بواســطة هــذه التَّحديــدات  وقــد متكَّ
انــي عشــر امليــادي، مُســقِطاً  واإلشــارات مــن وضــع خريطــة لدمشــق يف القــرن السَّــادس اهلجــري = الثَّ
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ــة إن وجــدت،  ــة واألطــال الباقي ــك باالســتناد إىل األبني ــن عســاكر، وذل ــي ذكرهــا اب ــن ال ــا األماك عليه
ــة  وباالســتعانة باألوابــد اجملــاورة بالنِّســبة لتلــك الــي مل يبــق هلــا أثــر، وباإلفــادة مــن املصــادر التارخييَّ
الــي تناولــت وحــدَّدت األوابــد بدمشــق بعــد ابــن عســاكر، واجلمــع بــن النُّصــوص والشَّــواهد األثريَّــة يف 

بعــض األحيــان لتحديــد موقــع األبنيــة.
وكان البــن عســاكر مؤلَّفــات أخــرى، منهــا: )إحتــاف الزَّائــر( و)تاريــخ املــزَّة(، و)جــزء كفرسوســة(، 
و)أحاديــث مجاعــة مــن كفرسوســيّة(، و)فضــل الرَّبــوة(، و)حديــث مجاعــة مــن أهــل حرســتا(، و)حديــث 

أهــل كفــر بطنــا(. 
وكان امللــك العــادل حممــود بــن زنكــي نــور الدِّيــن قــد بنــى لــه دار احلديــث النُّوريَّــة، فــدرَّس هبــا إىل حــن 

وفاتــه، غــر ملتفــت إىل غرهــا، وال متطلِّــع إىل زخــرف الدُّنيــا، وال ناظــر إىل حماســن دمشــق ونُزهها)27(.
)27( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر )شيري(، ج1، ص11 ـ 27. مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور، ص9 ـ 10. خطط دمشق: أكرم العلبي، 

خو العمران واألوابد: معاذ، ص199، 200. دمشق أيام ابن عساكر: خالد معاذ،  ص12. تاريخ مدينة دمشق البن عساكر )تهذيب بدران(، ج1، ص9. مؤّرِ
كتاب مؤتمر ابن عساكر، ص143 ـ 149.

خمطوط اجلزء األول من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر
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ونعــود البــن القانســي الــذي ظهــر يف هــذا القــرن، فهــو محــزة بــن أســد بــن علــي بــن حممَّــد، أبــو يعلــى 
ــى رئاســة ديــوان دمشــق مرَّتــن،  التَّميمــي، املعــروف بابــن القانســي العميــد )ت 555 هـــ = 1160م(، تولَّ

وقــد صنَّــف تارخيــاً للحــوادث بعــد ســنة 440هـــ = 1048م إىل حــن وفاتــه.
ــل  ــاً، ويف العــادة قــد يُبنــى املُذيَّ ــه صنــع مُذيَّ ــه حبــوادث ســنة 448هـــ = 1056م، وصــرَّح بأنَّ بــدأ كتابَ

يــل يأتــي مبثابــة ملحــق بكتــاب أساســي)28(. علــى ذيــل، والذَّ
التَّعليقــات التارخييَّــة املكتوبــة لبعــض املؤلِّفــن اجملهولــن،  ومــن أهــمِّ مصــادره يف هــذا الكتــاب 

وحمفوظــات الدِّيــوان بدمشــق، وقــد اســتخرج منهــا العديــد مــن الوثائــق ونقلهــا يف كتابــه.
ــه ال يقتصــر علــى أمورهــا إالَّ يف قســمه  وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ الكتــاب حيمــل عنــوان تاريــخ دمشــق، إاّل أنَّ
األوَّل السَّــابق لســنة 448 هـــ = 1056م أمّــا بعــد ذلــك فهــو تاريــخ للعــامل اإلســامي كلِّــه منظــوراً إليــه مــن 

دمشق)29(.
اريــخ  ونعــود اآلن إىل مــا ســلف ذكــره عــن ثابــت بــن ســنان وهــال بــن احملســن، فثابــت كتــب كتابــاً بالتَّ
ــام، ووقــف بــه مــع أحــداث ســنة 365هـــ = 975م، وهــي ســنة وفاتــه، وجــاء مــن  أوقفــه علــى مصــر والشَّ
بعــده هــال بــن احملســن فكتــب ذيــاً علــى تاريــخ ثابــت تداخلــت بعــض سِــنيِّه، حيــث بــدأه حبــوادث ســنة 

360هـــ = 970م، ووقــف بــه علــى هنايــة ســنة 447هـــ = 1055م.
والبحــث التَّارخيــي هــو الــذي قــاد إىل االفــرتاض بــأنَّ ابــن القانســي بنــى مُذيَّلــه علــى كتابَــي ثابــت بــن 

ســنان وهــال بــن احملســن، أو علــى واحــد منهمــا)30(.
وممَّــن كتــب يف فضائــل الشَّــام يف هــذا القــرن عبــد الكريــم بــن حممَّــد بــن منصــور التَّميمــي السَّــمعاني 
املروزي )ت 562هـ = 1166م(، يف كتابه )فضائل الشَّام(، وحتدَّث فيه عن دمشق وغوطتها وفضائلهما، 

وعــن اجلامــع األموي)31(.
وذكــر ابــن عســاكر أنَّ لــه: )فــرط الغــرام إىل ســاكي الشَّــام(، فقــال: »وآخــر مــا ورد علــيَّ مــن أخبــاره 
ــه وأرســل بــه إيلَّ مسّــاه كتــاب )فــرط الغــرام إىل ســاكي الشَّــام( يف مثانيــة أجــزاء، كتبــه  كتــاب كتبــه خبطِّ

ســنة ســتن ومخســمئة«)32(.
ــام نــور  ــد الوهرانــي املغربــي، الــذي جذبتــه دمشــق يف أيّ ــد بــن حمــرز بــن حممَّ ومنهــا مــا كتبــه حممَّ

ــا. ــي فيهــا ســنة 575هـــ = 1179م يف داريّ ــم اســتوطن دمشــق، وتوفِّ ــه، ث الدِّيــن، فزارهــا واتَّصــل ب
ــب  ــه )جليــس كلِّ ظريــف(، يطل وقــد كتــب رقعــة عــن مســاجد دمشــق وضِياعهــا، وذلــك ضمــن كتاب

فيهــا إصــاح هــذه املســاجد)33(.
ــل  ــدادي )ت 597هـــ = 100م( يف فضائ ــن اجلــوزي البغ ــي ب ــن عل ــد الرَّمحــن ب ــرج عب ــو الف ــب أب وكت

دمشــق كتابــه: )مثــر الغــرام لســاكي الشَّــام()34(.
)28( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص9 ـ 17.

)29( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص353، 354.

)30( تاريخ دمشق: ابن القالنسي، ص9 ـ 17. وانظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج15، ص191، 192.

)31( فضائل الشَّام: عبد الكريم السَّمعاني. وانظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج36، ص447 - 449.

)32( تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ح36، ص448. وانظر هديَّة العارفين: إسماعيل بن محمد الباباني البغدادي، ج1، ص609.

د. ين المنّجِ )33( الوهراني ورقعته عن مساجد دمشق، نشرها صالح الّدِ

)34( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص1590.
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وعــدَّ املنجِّــد ابــن العمــاد األصبهانــي حممَّــد 
بــن حممَّــد )ت 597هـــ = 1200م( مــن مؤرِّخــي 

دمشــق، وذلــك مــن خــال كتابــن: 
األوَّل )خريــدة القصــر وجريــدة العصــر(، 
علــى  منــه  انــي  الثَّ القســم  يف  تكلَّــم  الــذي 
يف  فيهــا  األدبيَّــة  للحيــاة  مؤرِّخــاً  الشَّــام)35( 
عشــر  انــي  الثَّ  = اهلجــري  السّــادس  القــرن 

امليــادي.
الــذي ذكــر  الشَّــامي()36(،  والّثانــي )الــرق 
فيــه الفتوحــات الشَّــاميَّة وأحــداث الشَّــام يف 
عهــد صــاح الدِّيــن األيُّوبــي، وأخبــاره مــع كلٍّ 
مــن نــور الدِّيــن حممــود بــن زنكــي وصــاح 

األيُّوبــي)37(. الدِّيــن 

أريــخ لدمشــق يف القــرن  رابعــًا _ التَّ
عشــر  الــث  الثَّ  = السَّــابع  اهلجــري 

امليــالدي: 
ــو إليــاس مشــس  ــنُ ســعادة أب ــف اب ــه ألَّ وفي
الدِّيــن أمحــد بــن خليــل اخلــويل املهلَّــي )ت 

ــه أوَّل  ــام(، ورأى شــاكر مصطفــى أنَّ ــن ويل قضــاء الشَّ ــام يف مَ ــرَّوض البسّ ــاب )ال 637هـــ = 1239م( كت
كتــاب يف قضــاة الشَّــام)38(.

ــن اجلــوزي )ت  ــد ب ــن حممَّ ــي ب ــن عل ــن عمــر ب ــد اهلل ب ــد عب ــو حممَّ ــن أب ــاج الدِّي ــه ت وي ــنُ محُّ ــف اب وألَّ
ــه ذيــل تاريــخ دمشــق البــن  ــع شــاكر مصطفــى أنَّ اريــخ(، وتوقَّ يــل يف التَّ 642هـــ = 1244م( كتــاب )عطــف الذَّ

عســاكر)39(.
ــف ضيــاء الدِّيــن حممَّــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن عبــد الرَّمحــن السَّــعدى املقدســي ثــم  وألَّ

الدِّمشــقي احلنبلــى )ت 643هـــ = 1245م( كتــاب )فضائــل الشَّــام(، يف ثاثــة جملَّــدات)40(.
وخــطَّ ســلطان العلمــاء العــزُّ بــن عبــد السَّــام )ت 660هـــ = 161م(، كتابــه )ترغيــب أهــل اإلســام يف 
سُــكنى الشَّــام(، حتــدَّث فيــه عــن أحاديــث فضــل الشَّــام، وخــصَّ دمشــق يف ذلــك، وهــو كتــاب يف فضائــل 

ل عن شعراء الشَّام.  )35( خريدة القصر وجريدة العصر: ابن العماد األصبهاني، الجزء األوَّ

)36( البرق الشامي: عماد الدين الكاتب األصبهاني. 

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص85 ـ 87. وانظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى،  خون الّدِ )37( المؤّرِ

ص363. 
)38( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص412.

)39( انظر مدرسة الشَّام التَّاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، ص412، 413.

)40( هديَّة العارفين: الباباني البغدادي، ج2، ص123.

خمطوط اجلزء األول من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر
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البلــدان، تنــاول فيــه مــا ورد يف تفضيــل الشَّــام علــى غرهــا، وبيــان أمهِّيَّتهــا وأمهيّــة السُّــكنى فيهــا 
والتَّرغيــب يف ذلــك، والتَّرغيــب بالدِّفــاع عنهــا)41(.

وأســهم أبــو شــامة عبــد الرَّمحــن إمساعيــل املقدســي )ت 665هـــ = 1267م(، بالتَّأريــخ لدمشــق بكتابــه 
ــه يف جملَّــدات كثــرة)42(. )خمتصــر تاريــخ دمشــق(، وذكــر ابــن كثــر )ت 774هـــ = 1372م( أنَّ

وكذلــك فعــل نصــر اهلل بــن عبــد املنعــم التَّنوخــي املعــروف بابــن شــقر الدِّمشــقي )ت 673هـــ = 
1275م(، حــن ألَّــف )إيقــاظ الوَســنان يف تفضيــل دمشــق علــى ســائر البلــدان(، وذكــر حاجــي خليفــة )ت 

ــدات)43(. ــه كتــاب كبــر يف ثاثــة جملَّ 1067هـــ = 1665م( أنَّ
ونصــل إىل أهــمِّ مَــن كتــب عــن دمشــق، وهــو عــزُّ الدِّيــن أبــو عبــد اهلل حممَّــد بــن علــي بــن إبراهيــم بــن 

شــدَّاد األنصــاري احللــي )ت 684هـــ = 1285م(.  
ــت  ــة عشــرة مــن عمــره، وتوال ــن شــدَّاد دمشــقَ يف ســنة )631هـــ = 1234م(، وهــو يف الثَّامن دخــل اب
ــردُّدات كان البحــث عــن العمــل واملوقــع اإلداري  رحاتــه إليهــا عــدّة مــرّات، ويُقــال بــأنَّ هدفــه مــن هــذه التَّ

الــذي يتَّفــق مــع مؤهِّاتــه.
عــاش يف دمشــق أكثــر مــن عشــر ســنن، وذلــك يف أيَّــام السُّــلطان امللــك النّاصــر صــاح الدِّيــن يوســف 
بــن امللــك العزيــز حممَّــد صاحــب دمشــق وحلــب، وعمــل باجملــال اإلداري، قــال: »وكنــتُ قــد دخلــتُ دمشــق 
ســنة إحــدى وثاثــن، ثــم تــردَّدتُ إليهــا مــراراً عديــدة، ثــم قطنــتُ هبــا األيــامَ النّاصريّــة مــدّة عشــر 

ســنن«)44(.
وقــد أحــبَّ ابــنُ شــدَّاد دمشــق حبّــاً مجّاً وســكنت جوارحه إليهــا، فامتدحها وأفــاض يف ذكرها حتَّى قال: 
هــا أحســنُ بــاد الشَّــام مكانــاً، وأعدلُهــا هــواءً، وأطيبُهــا نشــراً، وأكثرهــا مياهــاً، وأغزرهــا فواكــهَ«)45(،  »فإنَّ

ثــم أكمــل يف ذكــر الغوطــة وقراهــا وبســاتينها، فقــال إنَّ فيهــا مخســة آالف بســتان ومخســمئة كــرم.
ألَّــف كتابــاً عــن طوبوغرافيَّــة بــاد الشَّــام جــاء يف ثاثــة أجــزاء، جعــل األوَّل عــن مســقط رأســه حلــب، 
الــث للجزيــرة الشَّــاميَّة، ومسَّــاه )األعــاق اخلطــرة يف ذكر أمراء  انــي لدمشــق واألردن وفلســطن، والثَّ والثَّ
الشَّــام واجلزيــرة(، ويف القســم اخلــاص بدمشــق نقــل فيــه حرفيّــاً يف أغلــب األحيــان، دون ذكــر اإلســناد، 
كلَّ مــا ذكــره ابــن عســاكر عــن املســاجد والكنائــس واملــزارات وفضائــل دمشــق، ومــا ورد يف مدحهــا وذكــر 
أبواهبــا وأســوارها ومقابرهــا، وزاد عليهــا أبوابــاً مل يتطــرَّق إليهــا األوَّل، مثــل القلعــة واخلوانــق والرُّبــط، 
وخصَّــص فصــاً كبــراً للمــدارس، وبذلــك يكــون ابــن شــدَّاد قــد رســم صــورة لدمشــق يف العصــر األيُّوبــي 
وبدايــة عصــر املماليــك، أمتَّ هبــا الصُّــورة الــي تركهــا ابــن عســاكر، حيــث ازداد فيهــا عــدد املســاجد داخــل 
السُّــور وخارجــه مــن 420 مســجداً أيّــام ابــن عســاكر إىل 660 أيَّــام ابــن شــدَّاد، وبلــغ عــدد املــدارس 93، 

وكان عددهــا 12 أيَّــام ابــن عســاكر.  
ــن شــدَّاد،  ــم، والقاضــي اب ــن العدي ــة الصّاحــب اب ــد كتاب ــبه إىل حــدٍّ بعي ــن شــدَّاد تُش ــة اب ــت كتاب وكان

)41( ترغيب أهل اإلسالم في سكنى الشَّام: العز بن عبد السالم، مخطوط رقم 315887، وانظر الكتاب بتحقيق ياسر الحسيني.

)42( البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ج13، ص250. 

)43( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج1، ص215. معجم المؤلِّفين: عمر كحالة، ج13، ص97.

)44( األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشَّام والجزيرة: ابن شداد، محمد بن علي، ج2، قسم1، ص188.

)45(  األعالق الخطيرة: ابن شداد، ج2، قسم1، ص14.
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ــة، واحلافــظ  ــرة الصَّاحيّ صاحــب السِّ
عنهــم  تــكاد ختتلــف  ال  ابــن عســاكر، 
واألخيلــة  النُّفــوس  ختتلــف  كمــا  إالَّ 
والعبقريَّــات، ولعــلَّ إعجابــه هبــؤالء دفعه 
إىل تقليدهــم يف التَّصنيــف، فألَّــف فيما 
ألَّفــوا بــه، ونقــل عنهــم خر مــا يف كتبهم، 

ــه. ــه وثقافت وســار ســرهتم يف حيات
ونبَّــه املستشــرق الرُّوســي إغناطيوس 
 kpaykobcknn كراتشكوفســكي 
1951م(   = 1370هـــ  )ت   nrhatnn
علــى مــادَّة هــذا الكتــاب، فقــال: »وجيــب 
أالَّ تصرفنــا هــذه التَّســمية عــن مــادَّة 
تاريــخ  الكتــاب، فهــو ال يقتصــر علــى 
إنَّ هــذا  بــل  أمــراء هاتــن املنطقتــن، 
ذات  مســتقلَّة  دراســة  ميثِّــل  الكتــاب 
طابــع نصــف تارخيــي ونصــف جغــرايف 
وهــذا  املختلفــة،  واملــدن  للمقاطعــات 
األمــر يُقــرِّب الكتــاب أحيانــاً مــن منــط 

املقريزيَّــة«)46(. اخلطــط 
يف  اخلطــرة  )الــدُّرة  شــدَّاد  والبــن 

واجلزيــرة()47(. الشَّــام  أمســاء 
ومــن هــذه املؤلَّفــات )فاكهــة املَجالــس 
مــن  انتقــاء  وهــو  املُجالــس(،  وفكاهــة 

تاريــخ دمشــق)48(.
ــِن  ــة اب ــامل اللُّغ ــرن بع ــم هــذا الق وخُت

منظــور حممَّــد بــن مكــرم )ت 711هـــ = 1311م(، صاحــب )خمتصــر تاريــخ دمشــق(، اختصــره مــن كتــاب 
هــا،   تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر، فحــذف أســانيد الرِّوايــات واألخبــار املكــرَّرة، وانتقــى أوثقهــا وأمتَّ

مــع حمافظتــه علــى روح الكتــاب األصلــي)49(.

مة المحقِّق في كتابه األعالق الخطيرة، ج1، قسم1،  )46( تاريخ األدب الجغرافي العربي: إغناطيوس كراتشكوفسكي، ص401. وانظر عن ابن شدَّاد وكتابه مقّدِ

ص26، 27. تاريخ ابن الفرات: ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم، مج8، ص34. الوافي بالوفيات: الصفدي، خليل بن أيبك، ج14، ص189، 190. أعالم 
النُّبالء بتاريخ حلب الشَّهباء: محمد راغب الطباخ الحلبي، ج4، ص483. األعالم: خير الدين الزركلي، ج3، ص158.

)47( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج1، ص739. 

مشقيُّون وآثارهم المخطوطة: المنجد، ص95.  خون الّدِ )48( المؤّرِ

)49( مختصر تاريخ دمشق البن عساكر: ابن منظور. 

الورقة األوىل من اجلزء األول من كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس
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امن = الرابع عشر امليالدي:  أريخ لدمشق يف القرن اهلجري الثَّ خامسًا _ التَّ
ــي الدِّمشــقي  ــر اإلربل ــن ُزف ــن أمحــد ب ــب احلســن ب ــة بُكتُ ــات دمشــق املتمثِّل ــرت أهــمُّ مؤلَّف ــه ظه وفي
ــبِّ واســتوطن  الشّــافعي املتطبِّــب )ت 726هـــ = 1326م(، الــذي تغــرَّب ودخــل بــاد العجــم واشــتغل بالطِّ

ــخ. اري ــاً يف النَّحــو واألدب والتَّ ــات، وكان عامل ــرة محــد)50( إىل أن م ــاً بدوي ــام هبــا صوفيّ دمشــق، وأق
ــوي هبــا،  ــث النَّب ــا ودور احلدي ــى عــدد مدارســها ورُبطه ــف: جــزءاً يف حماســن دمشــق، يشــتمل عل ألَّ
وعــدد اجلوامــع ودور القــرآن، وعــدد مّحاماهتــا، وأحصــى فيــه 91 مدرســة، و22 داراً للحديــث، وداريــن 

ــاً، ومل يُحــِص املســاجد، و137 محامــاً.   للقــرآن، و45 رباطــاً وخانقاهــاً، و16 جامع
قه الشَّيخ حممَّد أمحد دمهان)51(.   وهذا اجلزء أو الرِّسالة نشره وحقَّ

ــب  ــت يف حــوزة دار الكت ــاث رســائل دخل ــخ دمشــق هــو رســالة مــن ث ــي هــذا عــن تاري ــاب اإلربل وكت
ــى  ــة وســتُّون ورقــة، وهــذا اجملمــوع خــا مــن تاريــخ يــدلُّ عل ــة، وعــدد أوراق هــذه الرَّســائل مئ اهريَّ الظَّ

ــه. زمــن كتابت
ــف هــذه الرِّســالة هــو تقــي  ــة األوىل وتنتهــي يف الورقــة )71(، مؤلِّ ــدئ مــن الورق الرِّســالة األوىل تبت
الدِّيــن أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممَّــد بــن عبــد الوهــاب األســدي الشَّــهي الدِّمشــقي، )ت 851هـــ = 

1447م(.
انيَّــة مــن الورقــة )73( وتنتهــي يف نصــف الوجــه األول مــن الورقــة )145(، ويفصــل  وتبتــدئ الرِّســالة الثَّ
بينهــا وبــن الرِّســالة األوىل ورقــة بيضــاء، وقــد جــاء يف أوَّل صفحــة منهــا: »كتــاب فيــه جــزء مــن فضائــل 
الشَّــام ودمشــق، ذكــر مــا فيهــا مــن اإلمــارات والبقــاع الشَّــريفة، تأليــف أبــي احلســن علــي بــن حممَّــد بــن 

شــجاع الرَّبَعــي املالكــي، روايــة ...«.
الثــة: وتبتــدئ مــن نصــف الوجــه األول مــن الورقــة )145( وتنتهــي يف آخــر  ومــا يهمُّنــا هــو الرِّســالة الثَّ
الوجــه األول مــن الورقــة )160(، وقــد جــاء يف أوَّل ورقــة منهــا: »جــزء يشــتمل مــن حماســن دمشــق علــى 
عــدد مدارســها ورُبطهــا ودور احلديــث النَّبــوي هبــا وعــدد جوامعهــا ودُور القــرآن وعــدد مّحاماهتــا، مجعــه 

لنفســه احلســن بــن أمحــد بــن زفــر اإلربلــي الشّــافعي املتطبِّــب عفــا اهلل عنــه«.
ع  وهــذه الرِّســالة هــي خــر مــا يف هــذا اجملمــوع فقــد تضمَّنــت تصنيفــاً مجيــاً ملــدارس دمشــق، تــوزَّ

علــى ســّتة فصــول:
الفصــل األول: يف عــدد مــدارس دمشــق، وحصرهــا املؤلِّــف يف إحــدى وتســعن مدرســة، ثــم قسَّــمها إىل 

ب. مــدارس الشّــافعيّة، ومــدارس احلنفيّــة، ومــدارس احلنابلــة، ومــدارس املالكيّة، ومــدارس الطِّ
الفصل الثَّاني: يف دُور احلديث النَّبوي.

الفصل الثَّالث: يف دُور القرآن.
الفصل الرَّابع: يف عدد اخلوانق، وضمَّنه حبثاً عن الرُّبط.

الفصل اخلامس: يف عدد جوامع دمشق وحواضرها وما اتَّصل حبواضرها.
الفصل السّادس: يف عدد مّحامات دمشق ما هو من داخلها ويف حواضرها ومتَّصل حبواضرها.

ل مكان للتَّعليم )مدرسة( في دمشق. انظر الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد  لسلة بباب البريد، وتعدُّ أوَّ )50( أو الخانقاه الدُّويريَّة )400 هـ = 1009م( بدرب الّسِ

القادر النعيمي، )النَّهار(، ص157.
)51( مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحماماتها: اإلربلي، الحسن بن أحمد بن زفر، وأعاد نشره في كتاب )في رحاب دمشق(، ص63.
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وكل هذه التَّصنيفات مقسَّمة إىل قسمن: ما هو داخل سور دمشق وما هو خارج عنها.
ورســالتنا هــذه الــي صنَّفهــا اإلربلــي هــي حلقــة وســطى بــن مــا كتبــه ابــن شــدَّاد ومــا كتبــه النُّعيمــي 
ــدة األركان قبل  أليــف يف مــدارس دمشــق كانــت موطَّ )ت 927هـــ = 1529م(، فهــي ترشــدنا إىل أنَّ فكــرة التَّ
النُّعيمــي صاحــب تنبيــه الطالــب، وقبــل أمحــد بــن حجِّــي صاحــب كتــاب )الــدّارس مــن أخبــار املــدارس(، 
هــا تُرشــدنا إىل أنَّ هــذه املصانــع مل تكــن مهملــة الشَّــأن، بــل كانــت مســجَّلة يف ســجاَّت رمسيَّــة،  كمــا أنَّ
كمــا نقــل اإلربلــي يف الصَّفحــة )15( مــن كتابــه )إحصــاء اخلوانــق والرُّبــط(، مــن جريــدة الشَّــيخ عبــد اهلل 

غــام شــيخ الشُّــيوخ صــدر الدِّيــن بــن محويــة.
ويزيــد يف قيمــة هــذه الرِّســالة االعتبــارات الــي اعترهــا املؤلِّــف، فالنُّعيمــي والعلمــوي يعــدّان املدرســة 
ــة مثــاً يف مــدارس الفقــه احلنبلــي، ولكــنَّ اإلربلــي يعدُّهــا مثلهمــا يف الصَّفحــة )11( مــن كتابــه  العمريّ
ويعدُّهــا أيضــاً دار قــرآن يف الصَّفحــة )15( مــن كتابــه، ويؤيِّــد مــا ذهــب إليــه اإلربلــي شــهادة ابــن بطوطــة 
ــة: »وفيهــا مســجد جامــع ومارســتان، وهبــا  )ت 779هـــ = 1377م(، فهــو يقــول يف رحلتــه عــن الصَّاحليَّ
مدرســة تُعــرف مبدرســة أبــي عمــر، موقوفــة علــى مــن أراد أن يتعلَّــم القــرآن الكريــم مــن الشُّــيوخ والكهــول، 

وجتــري هلــم وملــن يُعلِّمهــم كفايتُهــم مــن األكل واملابــس«)52(.
)52( رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار): محمد بن عبد هللا اللواتي الطنجي، ج1، ص326، 327.

الورقة األوىل من اجلزء الثاني من كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس
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ــة ومــرَّة  ــة، ذكرهــا مــرَّة مــع املــدارس احلنفيَّ ــة الرَّانيَّ وقــد يُكــرِّر اإلربلــي ذكــر املدرســة مرَّتــن، كالعزيَّ
ثانيــة يف دور احلديــث، وهــو يف ذلــك يُرشــد إىل أنَّ هــذه املدرســة كان هلــا فرعــان فــرع للفقــه احلنفــي 

وفــرع للحديــث.
وقــد يُســمِّي املدرســة باســم خيتلــف عــن تســمية النُّعيمــي؛ كاملدرســة الكرديَّــة يف الصَّفحــة )12( مــن 

كتابــه، الــي مسَّاهــا النُّعيمــي املُجاهديَّــة نســبة إىل مُجاهــد الدِّيــن بــزان بــن ماســن الكــردي.
ــه يُثبــت مــدارس مل ميــرَّ علينــا امسُهــا كمدرســة ابــن ســناء الدَّولــة يف الصَّفحــة )12( مــن كتابــه،  كمــا أنَّ

إىل غــر ذلــك مــن الفوائــد الدَّقيقــة الــي حتويهــا هــذه الرِّســالة.
ولعــلَّ أحــداً مل ينقــل عــن هــذه الرِّســالة إال ابــن عبــد اهلــادي يف كتابــه )عــدَّة امللمَّــات يف تعــداد 

ــب مؤلِّفهــا بأبــي علــي اإلربلــي)53(. احلمَّامــات(، فقــد نقــل عنهــا ولقَّ
ــد )ت 739هـــ = 1339م(، صاحــب  ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف هــذا القــرن  الــرزايل القاســم بــن حممَّ

ــل تاريــخ دمشــق()54(. كتــاب )ذي
ومنهــم احلافــظ مشــس الدِّيــن أبــو عبــد اهلل حممَّــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي املقدســي اجلماعيلــي 

احلنبلــي )ت 744هـــ = 1343م(، كتــب عــن فضائــل دمشــق يف كتابــه )فضائــل الشَّــام()55(.
ــاب  ــن أمحــد )ت 748هـــ = 1347م( كت ــد ب هــي حممَّ ــاء ـ الذَّ ــه العلم ب ــا لقَّ ــؤرِّخ اإلســام( ـ كم ولـــ )م

ــه يف عشــر جملَّــدات)56(. )خمتصــر تاريــخ دمشــق(، ذكــر ابــنُ العمــاد يف شــذرات الذهــب أنَّ
ولشــيخ األدب والتَّرســل الصَّفــدي خليــل بــن أيبــك )ت 764هـــ = 1363م( كتــاب )حتفــة ذوي األلبــاب 

فيمــن حكــم بدمشــق مــن اخللفــاء وامللــوك والنُّــوَّاب()57(.
وملــؤرِّخ القــدس الشَّــيخ شــهاب الدِّيــن، أبــي حممــود أمحــد بــن حممَّــد املقدســي الشــافعي )ت 765هـــ 
ــام(، وقــد جعلــه علــى قســمن: األوَّل يف فضائــل  = 1363م( كتــاب )مثــر الغــرام إىل زيــارة القــدس والشَّ

ــام، وبيــان حــدوده، والّثانــي: يف فضائــل املســجد األقصــى)58(. الشَّ
ولشــيخ األدب ابــن أبــي حجلــة أمحــد بــن حييــى بــن أبــي بكــر حممَّــد بــن عبــد الواحــد شــهاب الدِّيــن 
التِّلمســاني )ت 776هـــ = 1374م( كتــاب: )زهــر الكمــام وســجع احلمــام(، ذكــر فيــه حماســن جامــع 

دمشــق)59(.
ــيخ اإلمــام العاَّمــة أبــي العبــاس  وكتــب العاَّمــة الكبــر زيــن الدِّيــن أبــو الفــرج عبــد الرَّمحــن بــن الشَّ
أمحــد بــن رجــب احلنبلــي )ت 795هـــ = 1392م( كتــاب )فضائــل الشَّــام(، قسَّــمه إىل عشــرة أبــواب، 
حتــدَّث فيهــا عمّــا ورد يف األمــر بسُــكنى الشَّــام، ويف اســتقرار العلــم واإلميــان فيهــا، وحفظهــا مــن الفــن، 

مة محقِّق كتابه: مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحماماتها. والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر، أحمد بن  )53( انظر عن اإلربلي وكتابه مقّدِ

مشقيِّين: المنجد، ص229. خين الّدِ علي، ج2، ص92. والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: يوسف بن تغري بردي، ج5، ص65. ومعجم المؤّرِ
)54( معجم شيوخ الذهبي: الذهبي محمد بن أحمد، ص435 ـ 436، شذرات الذَّهب: عبد الحي بن أحمد، ابن العماد الحنبلي، ج8، ص218. 

)55( ُطبع في مجلَّة مجمع اللُّغة األردني، العدد 49، السنة 19، 1995م, وفي دار الصَّحابة للتُّراث، في مصر، وفي ضمن مجموع رسائل في فضل الشَّام، في 

دار الكتب العلميَّة.
)56( شذرات الذَّهب: ابن العماد، ج8، ص264. 

)57( تحفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب: خليل بن أيبك الصفدي. 

)58( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص1589.

)59( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص961. هديَّة العارفين: الباباني البغدادي، ج1، ص113.
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واســتقرار خِيــار أهــل األرض يف آخــر الزمــان فيهــا، وأنَّ اخلــر فيهــا أكثــر منــه يف ســائر بــاد املســلمن، 
ــام، ومــا ورد يف بركتهــا، ويف حفــظ اهلل  ــام، وأنَّ األبــدال بالشَّ ائفــة املنصــورة بالشَّ وفيمــا ورد يف أنَّ الطَّ
الشَّــام باملائكــة الكــرام، وفيمــا ورد يف بقــاء الشَّــام بعــد خــراب غرهــا مــن األمصــار، وفيمــا ورد يف فضــل 

دمشــق خبصوصــه)60(.
ــي بــن موســى احلســباني الدِّمشــقي )ت 816هـــ= 1413م(، لــه  ومــن مؤرِّخــي دمشــق أمحــد بــن حجِّ

ــدّارس مــن أخبــار املــدارس(، وهــو مفقــود)61(.   كتــاب )ال

اسع = اخلامس عشر امليالدي:  أريخ لدمشق يف القرن اهلجري التَّ سادسًا _ التَّ
ــد )ت  وأبــرز مــن كتــب عــن دمشــق يف هــذا القــرن العــامل الكبــر ابــن قاضــي شــهبة أمحــد بــن حممَّ
ــه أيضــاً:  ــخاوي ل ــخ دمشــق ومــن بناهــا مــن املتقدِّمــن()62(، وذكــر السَّ ــه )تاري 851هـــ = 1447م(، وكتاب

ــن عســاكر()63(. ــخ اب )املنتقــى مــن تاري
ومــن هــؤالء العلمــاء األفــذاذ حممَّــد بــن أمحــد بــن علي بــن عبــد اخلالــق، مشــس الدِّيــن السُّــيوطي ثــم 

القاهــري الشّــافعي املنهاجــي )ت 880هـــ = 1475م( وكتابــه )فضائــل الشَّــام()64(. 
ولشــمس الدِّيــن السُّــيوطي أيضــاً كتــاب )إحتــاف األخِصّــا بفضائــل املســجد األقصى(، تكلَّــم يف الفصل 

األخــر منــه علــى فضائــل بــاد الشَّــام، وختمــه بذكــر مواضــع خمصوصة فيهــا)65(.
وألَّــف أبــو بكــر بــن عبــد اهلل أبــو التُّقــى البــدري الدِّمشــقي )ت 894هـــ = 1488م( كتابــه )نزهــة األنــام 
ــون مزجهــا البــدريُّ بعضهــا مــع  ــل عــدّة فن ــه ميثِّ ــاب يف أنَّ ــام(، وتكمــن قيمــة هــذا الكت يف حماســن الشَّ
بعــٍض ليخــرج هبــذه الــدُّرّة املضيئــة عــن مدينــة دمشــق، فهــو كتــاب تارخيــي وجغــرايف وعمرانــي وإداري 
ــراث النَّباتــي والزِّراعــي، وهــو مــن كتــب فضائــل دمشــق القيِّمــة، فهــو  ــي، وهــو كتــاب ختصَّــص بالتُّ وطبِّ

بذلــك األقــدم يف موضوعــه وتعــدُّد تفصياتــه.
ــا، ولعشــرات  ــه عــن دمشــق وقراه ــعر في ــراد الشِّ ــن إي ــر البــدريُّ م ــي، إذ أكث ــاب أدب ــو أيضــاً كت وه
ــعراء، وتفــرَّد بروايــة أشــعار مل أقــف عليهــا يف مصــدر آخــر، وقــدَّم فيــه شــعره الرّائــق اللَّطيــف)66(. الشُّ
ــخاوي )ت 902هـــ = 1496م( كتابــه )املفاخــرة بــن دمشــق والقاهــرة(، املذكــور يف  ــف اإلمــام السَّ وألَّ

)حــرز األمانــي()67(.
ــف عــن دمشــق، وهــو: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، مجــال  ونصــل إىل مَــن عُــدَّ مِــن أهــمِّ مَــن ألَّ
ــهر بابــن املــرِّد الصّاحلــي الدِّمشــقي احلنبلــي )ت 909هـــ= 1503م(، فلــه مؤلَّفــات كثــرة يف  الدِّيــن الشَّ
اريــخ  اريــخ، ويف التَّ علــوم متعــدِّدة، تصــل إىل أربعمئــة مصنَّــف، أبــرز موضوعاهتــا احلديــث الشَّــريف والتَّ

تــرك مؤلَّفــات مهمّــة جــدّاً عــن تاريــخ دمشــق العمرانــي، منهــا:  
)60( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي.

مشقيين: المنجد، ص229. خين الّدِ خو العمران واألوابد: معاذ، ص201. معجم المؤّرِ )61( مؤّرِ

)62( تاريخ دمشق ومن بناها من المتقدمين: ابن قاضي شهبة، مخطوطة. 

)63( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ج1، ص21 ـ 24. 

)64( فضائل الشَّام: محمد بن أحمد، شمس الدين السيوطي المنهاجي، ضمن مجموع رسائل في فضل الشَّام.

)65( إتحاف األِخّصاً بفضائل المسجد األقصى: شمس الدين محمد بن أحمد بن علي المنهاجي األسيوطي.

باعة في دار ابن كثير. )66( انظر نزهة األنام في محاسن الشَّام بدراستي وتحقيقي، وهو قيد الّطِ

)67( كشف الظُّنون: حاجي خليفة، ج2، ص1758. هديَّة العارفين: الباباني البغدادي، ج2، ص221.
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_ كتابــه )تاريــخ الصَّاحليَّــة(، 
ــف عــن  ــاب يُؤلَّ ــدُّ أوَّل كت ــذي يع ال
ــي تأسَّســت عــام  ــة ال هــذه املدين
وأصبحــت  1160م(،   = )555هـــ 
حقيقيّــة،  مدينــة  بعــد  فيمــا 
الكتــاب  هــذا  مــن  وصلنــا  وقــد 
ــان  صــه الــذي وضعــه ابــن كنَّ ملخَّ
)ت 1153هـــ = 1740م(، ومسّــاه 
الفيحيّــة  السُّندســيَّة  )املــروج 
الصَّاحليَّــة( تاريــخ  تلخيــص  يف 
)68(، تضمَّــن املواضيــع العمرانيَّــة 

أصــل  اآلتيــة:   والطوبوغرافيَّــة 
ــة ـ مــا كان قبــل وضعهــا  الصَّاحليَّ
ـ  تســميتها  وســبب  ـ  اآلثــار  مــن 
قاســيون وفضلــه ومــا فيــه مــن 
اآلثــار القدميــة ومل سُــمِّي هبــذا 
اماهتــا  االســم ـ يف هنــر يزيــد ـ محَّ
ـ أســواقها وخاناهتــا وجمازرهــا ـ 
حماَّهتــا ومــا فيهــا مــن اجلواســق 
ـ مدارســها وخوانقهــا  والقصــور 
جوامعهــا  ـ  وزياراهتــا  وزواياهــا 
ومســاجدها ومآذهنــا ـ حدودهــا ـ 

الصّاحليّــة.   بســاتن  ـ  العمريّــة  املدرســة  ـ  السُّــليماني  ـ اجلامــع  ــري  املظفَّ ـ اجلامــع  مغائــر اجلبــل 
ــن  ــا اب ــة، نقــل بعضه ــاٍن يف الصَّاحليَّ ــة ملب ــة مهمَّ ــة( أوصافــاً معماريَّ ــخ الصَّاحليَّ ــاب )تاري ــن كت وتضمَّ

ــة(.   ــخ الصَّاحليَّ ــة يف تاري ــد اجلوهريَّ ــه )القائ ــُذه يف كتاب ــون تلمي طول
ــن شــدَّاد مــن  ــن عســاكر واب ــره اب ــه كلَّ مــا ذك ــر املســاجد(: نقــل في ــه )مثــار املقاصــد يف ذك _ وكتاب
مســاجد، وأضــاف عليــه كلَّ مــا جتــدَّد مــن املســاجد يف عهــده، وأضــاف ماحظاتــه أحيانــاً علــى مــا كتبــه 

ســابقاه)69(.  
_ وكتابه )اإلعانات على معرفة اخلانات(: أحصى فيه خانات دمشق يف عصره)70(. 

)68( المروج السندسية الفيحية في تلخيص تاريخ الصالحية: محمد بن عيسى بن كنَّان الصالحي.

)69( ثمار المقاصد في ذكر المساجد: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي الحنبلي، وأضاف إليه أسعد طلس ذياًل عن 

المساجد في زمنه مع وصف معماري مختصر، وألحق بالكتاب خريطة لمساجد دمشق.
)70( اإلعانات على معرفة الخانات: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، الجزء الثَّالث ص49 ـ 53.

صفحة الغاف – نسخة املؤلِّف – نسخة عاطف أفندي – إستانبول، من 
خمطوط: نزهة األنام يف حماسن الشَّام ألبي التُّقى البدري الدِّمشقي
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)نزهــة  كتــاب   _
الرَّفــاق يف شــرح حــال 
األســواق(: أحصــى فيــه 

دمشــق)71(.   أســواق 
)عــدَّة  كتــاب   _  
تعــداد  يف  امللمَّــات 

  . )7 2 ( ) ت مــا حلمَّا ا
)غــدق  كتــاب   _
األفــكار يف ذكــر األهنــار(

.)73 (

اإلمــام  وأبــى 
911هـــ  )ت  السُّــيوطي 
أن  إالَّ  1505م(   =
يف  مشــاركة  لــه  يكــون 
دمشــق،  عــن  آليــف  التَّ

)71( نزهة الرفاق في شرح حال األسواق: غدق األفكار في ذكر األنهار: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، الجزء الثَّالث ص120 ـ 130.

)72( عدة الملمات في تعداد الحمامات: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، وقد نشره المنجد أيضاً في كتابه (خطط دمشق)، عام 1949.

)73( غدق األفكار في ذكر األنهار: يوسف بن حسن بن عبد الهادي، ص196 ـ 206. وانظر عن ابن عبد الهادي وكتبه كتابه: ثمار المقاصد في ذكر المساجد، 

الح، ج1، ص15  الحيَّة: محمد بن علي بن طولون الصَّ ص10 ـ 50. وكتابه: الضوابط الكلِّيَّة والقواعد الفقهيَّة، ص11 ـ 20. القالئد الجوهريَّة في تاريخ الصَّ
ـ 16.

صفحة الغاف – نسخة املؤلِّف – نسخة عاطف أفندي – إستانبول، من خمطوط: نزهة األنام يف حماسن الشَّام ألبي التُّقى البدري الدِّمشقي

خطُّ البدريِّ كما أورده الزركلي يف األعام، ج2، ص66، من خال خمطوط: )حتفه اخللِّ 
الودود يف معرفه الضوابط احلدود( حملمد قدسي زاده
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فخــطَّ كتابــه )حتفــة املذاكــر 
ابــن  يف املنتقــى مــن تاريــخ 

. )7 4 ( ) كر عســا

أريــخ  التَّ  _ ســابعًا 
القــرن  يف  لدمشــق 
العاشــر  اهلجــري 
عشــر  السَّــادس   =

 : ي د مليــال ا
القــرن  هــذا  يف 
الدِّمشــقي  املــؤرِّخ  ــف  ألَّ
الدِّيــن  حميــي  املرمــوق 
القــادر  عبــد  املفاخــر  أبــو 
)ت  الدمشــقي  النُّعيمــي 
كتابَــه  1420م(   = 927هـــ 
تاريــخ  يف  )الــدارس  القيِّــم 
فيــه  حتــدث  املــدارس(، 
دمشــق  مســاجد  عــن 
العصــور  عــر  ومدارســها 
ــى عصــره، ويــكاد يكــون  وحتَّ
الكتــابَ الوحيــدَ الــذي تفــرَّد 
التَّخصُّــص،  وهبــذا  بذلــك 

وظهــر مــن خالــه أنَّ أوَّل مــكان منفصــل عــن املســجد كانــت تُلقــى فيــه الــدُّروس، ويُخصَّــص لــه 
املدرِّســون واألوقــاف هــو »خانقــاه دويــرة محــد« الــي تأسَّســت يف حــدود ســنة )400هـــ = 1009م(، 
ــا املدرســة الثانيــة فهــي »دار القــرآن الرشــائية« الــي تأسَّســت يف أوائــل القــرن اخلامــس اهلجــري  أمّ
تقريبــاً = احلــادي عشــر امليــادي، واملدرســة الثالثــة هــي »املدرســة الصَّادريــة« الــي تعــدُّ أوَّل مدرســة 
ــت ســنة )491هـــ = 1097م(. ــا، ألهنــا بُني ــس أقــدم مدرســة فيه ــة يف دمشــق، ولكــن لي ــة حنفيّ فقهيّ

ونظــرة يف كتــاب النُّعيمــي هــذا تُبيِّــن أنَّ دمشــق قــد تفــرَّدت يف ذلــك الزَّمــن بعــدد املــدارس الــذي 
زاد علــى مئــة ومخســن مدرســة، وفــاق بذلــك مــدارس بغــداد والقاهــرة وبيــت املقــدس ومجيــع مــدن 
العــامل اإلســامي، وتفــرَّدت دمشــق مبجــد آخــر مــن بــن بغــداد والقاهــرة وبيــت املقــدس، إذ كانــت 
ــي علــم  ــة بالعلــوم، أي األمكنــة الــي تُتَّخــذ لتلقِّ ــاث إىل تأســيس مــدارس خاصّ أســبق هــذه املــدن الثَّ

ــزة بذلــك عــن حلقــات املســاجد. واحــد علــى أيــدي شــيوخ موقوفــن عليــه، متميِّ
)74( حسن المحاضرة: السيوطي، ج1، ص294. 

غاف كتاب: تنبيه الطالب )الدارس يف تاريخ املدارس( للنعيمي
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وقــد تبيَّــن يل أن الكتــاب يف األصــل للنُّعيمــي، وإنَّمــا قــام أحــدٌ مــا بتحريــره، وبعــد دراســات ومقارنــات 
وترمجــات، توصَّلــتُ إىل أنَّ حمــرِّر الكتــاب هــو حييــى بــن عبــد القــادر النُّعيمــي وولــده أمحد)75(.

وظهــر يف هــذا القــرن املــؤرِّخ العمــاق حممَّــد بــن علــي بــن أمحــد، مشــس الدِّيــن بــن طولــون الصّاحلــي 
الدِّمشــقي )ت 953هـــ = 1546م(، دُفــن يف الصّاحليّــة،  وهــو واحــد مــن كبــار مؤرِّخــي دمشــق، ولعلَّنــا ال 
اريــخ اإلســامي. تــرك مؤلَّفــات كثــرة بلغــت 746 كتابــاً  را الــي بلغهــا التَّ ــه ذروة مــن الــذُّ نبالــغ إذا قلنــا إنَّ

رافــة والتَّجديــد.   ورســالة تناولــت مواضيــع متنوِّعــة، وتتطــرَّق ألبــواب فيهــا كثــر مــن الطَّ
ــه علــى العلمــاء، ودرَّس يف عــدَّة  ــم وأخــذ وتفقَّ ــة دمشــق ســنة )880هـــ = 1475م(، وتعلَّ وُلــد بصاحليَّ
أليــف، فعلَّــق ســتِّن جــزءاً مسّاهــا بالتَّعليقــات،  مــدارس، وكانــت أوقاتــه معمــورة بالتَّدريــس واإلفــادة والتَّ

ولــه كتــب كثــرة)76(.
وله فيما خيصُّ موضوعنا:  

_ )القائــد اجلوهريَّــة يف تاريــخ الصَّاحليَّــة(: أراد أن يُعرِّفنــا فيــه بتاريــخ الصَّاحليَّــة، ومَــن مــرَّ هبــا مــن 
أشــخاص، ومــا أملَّ هبــا مــن أحــداث، مــن خــال عرضــه ألماكنهــا وأوابدهــا، وضمــن إطارهــا احلقيقــي.

راسة، ص5 - 32.  )75( انظر تفاصيل ذلك في كتاب الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النُّعيمي، )النَّهار(، قسم الّدِ

د بن طولون. الكواكب السَّائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي، ج2، ص52 ـ 54.  )76( انظر عنه الفلك المشحون في أحوال محمَّ

ركلي، ج6، ص291. مشقيين: المنجد، ص290. األعالم: الّزِ خين الّدِ معجم المؤّرِ

دمشق )وتبدو قبة املدرسة لظاهرية( يف صورة فوتوغرافية لبونفيس سنة 1285 هـ = 1868م
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ــة ـ دُور  ــه ـ جوامــع الصَّاحليَّ ــة دمشــق، أصلهــا ـ ســبب تســميتها ـ قاســيون وفضل ــاول فيــه صاحليَّ تن
ــرب ـ البيمارســتانات ـ املســاجد ـ الرِّباطــات ـ  ــا ـ التُّ ــق ـ الزَّواي ــدارس ـ اخلوان ــث ـ امل القــرآن ـ دُور احلدي
املــآذن والقبــابـ  األهنــار واآلبــارـ  احلماميــمـ  املســاخلـ  حماســن الصّاحليّــةـ  مــا قيــل يف مدحهــاـ  املــزارات 

ــرب العامّــة ـ وغــر ذلــك.   والتُّ
أمــا مَنهجــه يف هــذا الكتــاب فــكان يقــوم علــى ذكــر البنــاء وموقعــه مــع ترمجــة لبانيــه ومَــن درَّس بــه إذا 

كان مدرســة، ثــم يصفــه يف أغلــب األحيــان. 
ويــدلُّ هــذا الكتــاب مبضامينــه، ومبــا فيــه مــن األوصــاف املعماريّــة الدَّقيقــة ألبنيــة الصَّاحليَّــة، علــى 
اريــخ اإلســامي بشــكل عــام  ، والتَّ اريــخ العمرانــي لدمشــق بشــكل خــاصٍّ قــدُّم الــذي بلغــه التَّ مــدى التَّ

ــه)77(. ــه وطرائق مبواضيع
_ كتاب )هبجة األنام يف فضائل الشَّام()78(.  

_ خمتصر كتاب )الدّارس( للنُّعيمي.  
_ له رســائل عن عمران دمشــق وطوبوغرافيَّتها، وهي:  )الشَّــمعة املضيَّة يف أخبار القلعة الدِّمشــقيَّة(
)79(، و)املعــزَّة فيمــا قيــل يف املــزَّة()80(، و)ضــرب احلوطــة علــى مجيــع الغوطــة()81(، و)قــرَّة العيــون يف أخبــار 

راسات اإلسالميَّة بدمشق،  د أحمد دهمان، وصدر القسم األول منه عام 1949 مع خريطة، من مطبوعات مكتب الّدِ )77( حقَّق هذا الكتاب ونشره الشَّيخ محمَّ

والقسم الثاني عام 1956. ثم أعاد مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق نشره بقسميه مع خريطة عام 1980.
)78( هديَّة العارفين: حاجي خليفة، ج2، ص240.

ة: ابن طولون الصالحي. ة فيما قيل في المزَّ )79( رسالة المعزَّ

)80( رسالة الشمعة المضيَّة في أخبار القلعة الدمشقية: ابن طولون الصالحي.

يَّات في الخزانة الشَّرقيَّة، ج1، ثم أعاد نشرها أسعد طلس في مجلَّة المجمع العلمي بدمشق مجلَّد 21، ص149، ص236.  ومخطوط هذا  )81( نشرها حبيب الزَّ

 Bibliotheque de الكتاب مأخوذ عن النُّسخة الفوتوغرافيَّة المحفوظة بمكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق ورقمها )2(، وهي منقولة عن مكتبة جامعة ليدن
.runiversite de Leyde. ll p. 10 n814

صورة نادرة لدمشق واألموي عام 1287 هـ = 1870م أي قبل حريق 1311 هـ = 1893م، من تصوير الفرنسي بونفيس
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باب جرون()82(.
_ ولــه نــصٌّ عــن حــارات دمشــق مــن كتابــه )ذخائــر القصــر يف تراجــم نبــاء العصــر()83(، ونــصٌّ عــن 

وصــف الرَّبــوة ومتنزَّهــات دمشــق يف كتابــه )ذخائــر القصــر()84(.
_ والبن طولون )جزء يف دُور احلديث بدمشق(، وهو يف حكم املفقود)85(.

ويف هــذا القــرن ظهــر املــؤرِّخ الكبــر عبــد الباســط بــن موســى العلمــوي الدِّمشــقي )ت 981هـــ = 
1573م(، وهــو الــذي اختصــر كتــاب )تنبيــه الطالــب(، وزاد فيــه وأورد ماحظاتــه وتعليقاتــه عليــه، وجعــل 

لــه ذيــاً ذكــر فيــه مــا اســتُحدث مــن املســاجد بدمشــق بعــد النُّعيمــي.
ــب علــى هــذا الكتــاب مؤرِّخــان آخــران، مهــا أكمــل بــن مفلــح )ت 1011هـــ = 1602م(، وحممــود  ثــم عقَّ

بــن حممَّــد العــدوي )ت 1032هـــ = 1622م()86(. 
ومنهــم ابــن أمــر شــاه عبــد الغنــى بــن أمــر شــاه بــن حممــود البولــوي الرُّومــي احلنفــي )ت 995هـــ = 

ــام()87(. ــف كتــاب )فضائــل الشَّ 1586م(، مؤلِّ
ــام )ت  ــن اإلم ــروف باب ــد البصــراوي، املع ــن حممَّ ــاس أمحــد ب ــو العب ــن، أب ــم أيضــاً مشــس الدِّي ومنه

ة العيون في أخبار باب جيرون: ابن طولون الصالحي. )82( رسالة قرَّ

ابطة األدبيَّة بدمشق، ج1، ثم أعاد نشره  ين الخطيب في مجلَّة الرَّ )83( ذخائر القصر في تراجم نبالء العصر: ابن طولون الصالحي، مخطوط، ثم نشره محبُّ الّدِ

يَّات في الخزانة الشَّرقيَّة، الجزء الثَّاني، ص21. حبيب الزَّ
)84( نشره أحمد تيمور باشا في مجلَّة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلَّد 2، عام 1922.

خو العمران واألوابد: معاذ، ص203، 204. ا سبق أيضاً مؤّرِ )85( انظر عمَّ

ة بدمشق، دون أن تُستكمل طباعة فهارسه.  انظر  د عام 1947م مع خريطة، ضمن مطبوعات مديريَّة اآلثار العامَّ ين المنّجِ )86( نشر هذا الكتاب صالح الّدِ

خو العمران واألوابد: معاذ، ص204. مؤّرِ
)87( هديَّة العارفين: حاجي خليفة، ج1، ص590.

املالكي )النربن( مطلع القرن املاضي، وتظهر بساتن املزة
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ــف كتــاب )حتفــة األنــام يف فضائــل الشَّــام()88(. 1015هـــ = 1606م(، الــذي ألَّ

امن عشر امليالدي:  اني عشر = الثَّ أريخ لدمشق يف القرن اهلجري الثَّ ثامنًا _ التَّ
أهــم مــؤِّرخ عــاش يف هــذا القــرن هــو حممَّــد بــن عيســى بــن كنَّــان الصَّاحلــي )ت 1153هـــ = 1740م(، 
ــص فيــه كتــاب  وهــو صاحــب كتــاب )املــروج السُّندســيَّة الفيحيَّــة يف تلخيــص تاريــخ الصَّاحليَّــة(، خلَّ
ــان قــد عثــر يف زمنــه علــى  ــة( البــن عبــد اهلــادي الــذي ُفقــد ومل يصلنــا، وكان ابــن كنَّ )تاريــخ الصَّاحليَّ
ــص حســب اإلمــكان، وهــذا  نســخة خمرومــة منــه، وهنــا يقــول دمهــان يف مقدِّمــة هــذا الكتــاب: »فــكان يُلخِّ
ــان قراءهتــا«،  أدَّى إىل نقــص بعــض األبــواب وظهــور عبــارات غامضــة وغــر مفهومــة مل يســتطع ابــن كنّ
ــن  ــاب اب صــاً عــن كت ــا ملخَّ ــان نقــل لن ــن كنَّ ــاب كبــرة، فاب ــة هــذا الكت ــى الرَّغــم مــن ذلــك فــإنَّ أمهيَّ وعل
ــة(، الــذي أفــاد منــه تلميــُذه ابــن طولــون كثــراً يف تأليــف  عبــد اهلــادي املهــم واملفقــود )تاريــخ الصَّاحليَّ
ــد أمحــد دمهــان عــن نســخة مل  ــيخ حممَّ ــة(، ونشــره الشَّ ــة يف تاريــخ الصَّاحليَّ كتابــه )القائــد اجلوهريّ
جيــد غرهــا، قــال عنهــا: »إهنــا خمرومــة وناقصــة عــدّة فصــول«، وكتــاب ابــن كنَّــان هــذا فيــه بعــضٌ مــن 
ــة عــن  ــة أو شــبه كامل ــان يتكامــان إلعطــاء صــورة كامل ــد، والكتاب ــن القائ ــك الفصــول النَّاقصــة م تل
ــه  ــاب ماحظات ــان قــد أضــاف إىل هــذا الكت ــن كنَّ ــة أخــرى لكــون اب ــاب أمهيَّ ــة، ويكتســب الكت الصَّاحليَّ

مبيِّنــاً أحــوال األبنيــة واملواضــع الــي ذكرهــا ابــن عبــد اهلــادي يف وقتــه)89(. 

د البصراوي، مخطوط. وانظر كشف الظُّنون، ج1، ص363. )88( تحفة األنام في فضائل الشَّام: أحمد بن محمَّ

الحيَّة، ضمن مطبوعات مديريَّة اآلثار القديمة.  والبن كنَّان أيضاً كتاب عن تاريخ  د أحمد دهمان عام 1947 مع خريطة للصَّ )89( وهذا الكتاب نشره الشَّيخ محمَّ

الً لذكر محاسن دمشق  ن فصالً مطوَّ معاهد العلم بدمشق، مخطوط في برلين.  وله أيضاً كتاب )المواكب اإلسالميَّة في الممالك والمحاسن الشَّاميَّة(، الذي يتضمَّ
خو العمران واألوابد، ص204، 205. ينيَّة والعمرانيَّة والطبيعيَّة، نيل على تحقيقه درجة ماجستير من قسم التَّاريخ بكليَّة اآلداب ـ جامعة دمشق.  انظر مؤّرِ الّدِ

تفاصيل املدرسة الظاهرية يف كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس
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رابلســي ثــم الدِّمشــقي احلنفــي  ومــن مؤرِّخــي دمشــق يف هــذا القــرن عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممَّــد الطَّ
املعــروف باألفيونــي )ت 1154هـــ = 1741م(، صاحــب كتــاب )الزَّهــر البسّــام يف فضائــل الشَّــام()90(.

ومنهــم أمحــد بــن علــي بــن عمــر بــن صــاحل املنيــي الدِّمشــقي احلنفــي )ت 1172هـــ = 1758م( 
ــام ومــا ورد فيهــا عــن خــامت الرُّســل الكــرام(، وحتــدَّث فيــه عــن  ــل الشَّ ــاب )اإلعــام بفضائ ــف كت ومؤلِّ
املناســبة بتســمية الشَّــام وختصيصهــا مــن بــن ســائر األمصــار، ومــا ورد فيهــا مــن األخبــار عــن الصَّحابــة 

ــا)91(. ــن دُفــن فيه ــه، ومَ ــار، وجامعهــا وفضائل والّتابعــن واألخي

أريخ لدمشق يف القرن اهلجري الرَّابع عشر = العشرين امليالدي:  تاسعًا _ التَّ
عــاش يف هــذا القــرن املــؤرِّخ املرمــوق الدَّقيــق عبــد القــادر بــن أمحــد بــن بــدران الدُّومانــي الدِّمشــقي 
ــر بكتابــة تاريــخ دمشــق، فكتــب كتــاب )منادمــة األطــال  احلنبلــي )ت 1346هـــ = 1927م(، الــذي فكَّ
ومســامرة اخليــال(، فــرأى أن جيعــل السِّــفر األوَّل مــن أســفاره الثَّاثــة لذكــر املعاهــد واآلثــار، ومل يُتـَـح لــه 
علــى مــا يبــدو إجنــاز غــر هــذا السِّــفر، وقسَّــمه إىل أبــواب: أوَّهلــا ملــدارس القــرآن الكريــم، وثانيهــا ملــدارس 
ــبِّ واحلكمــة،  ــة، ورابعهــا ملــدارس الطِّ ــة واألدبيّ احلديــث، وثالثهــا للمــدارس الــي أُسِّســت للعلــوم الفقهيّ
وخامســها لزوايــا العبــادة وخوانــق الصُّوفيَّــة، وسادســها لآلثــار الــي ظهــرت يف عصــره، وســابعها 
للمســاجد، وختــم الكتــاب ببيــان مــا كان يف دمشــق مــن املتنزَّهــات الشَّــهرة، ويعــدُّ هــذا الكتــاب مــن أفضــل 

)90( هديَّة العارفين: حاجي خليفة، ج1، ص481.

)91( مخطوط باريس، رقم 6168. إيضاح المكنون في الذَّيل على كشف الظُّنون: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، ج3، ص103. هديَّة 

العارفين: حاجي خليفة، ج1، ص175.

صورة نادرة للجامع األموي من اخلارج قبل حريق 1311 هـ = 1893م
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الكتــب الــي أُلِّفــت عــن معاهــد دمشــق)92(.  
هــو  آخــر  كتــاب  أيضــاً  بــدران  والبــن 
الــدّارس(،  هتذيــب  يف  النَّفائــس  )منتخــب 
الــدَّارس للنُّعيمــي، وهــو  ب فيــه كتــاب  هــذَّ

بعــد.   يُنشــر  مل  خمطــوط 
وثيقــة  وضــع  يف  بــدران  ابــنُ  وشــارك 
رمسيَّــة يف عــدد مــدارس دمشــق وأحواهلــا 

1910م()93(.   = )1328هـــ  ســنة 

تأريــخ  مــن  منــاذج   _ عاشــرًا 
دمشــق:  عــن  املستشــرقني 

جبهــود  البحــث  هــذا  نــردف  أن  بــدَّ  ال 
بعــض املستشــرقن كــي تكتمــل الصُّــورة، إذ 
ــة  قــام عــدد مــن املستشــرقن بدراســات مهمَّ

وقيِّمــة عــن دمشــق وعمراهنــا، ومنهــم:
املستشــرق النَّمســاوي ألفريــد فــون كرميــر 
 = 1306هـــ  )ت   Alfred von Kremer ـ 
1889م(، زار دمشــق بن )1266 ـ 1268هـ = 
ــة  ــه )طوبوغرافيَّ ــف كتابَ 1849 ـ 1851م(، وألَّ
دمشــق(، تنــاول يف اجلــزء األوَّل منــه وصــف 
دمشــق ومناخهــا وموقعهــا وأهنارهــا ونظــام 
توزيــع امليــاه فيهــا، وأقســام املدينــة، وأبراجها، 
وبيوهتــا،  اخلاصَّــة  ومبانيهــا  وســورها، 
وطابعهــا ومميِّزاهتــا، وفــنَّ العمــارة العربيّــة 
ــة. ويف اجلــزء  فيهــا، ووصــف جامــع بــي أميّ
الّثانــي وصــف أســواقها وأحياءهــا ومدارســها 
وأرباضهــا واألماكــن الواقعــة داخــل املدينــة 

وخارجهــا.
ــه هــذا  ــا، ووضــع يف كتاب ــل بعضه ــة، ونق ــا يف األبني ــي رآه ــة ال ــوش الكتابيَّ ــمَّ كرميــر بالنُّق ــد اهت وق

طــن بســيطن لدمشــق حــدَّد عليهمــا 57 آبــدة)94(.   خمطَّ
مشقي. )92( منادمة األطالل ومسامرة الخيال: عبد القادر بن أحمد، ابن بدران الدُّوماني الّدِ

)93( وثيقة رسمية في عدد مدارس دمشق وحالها: عبد القادر بن أحمد، ابن بدران الدوماني الدمشقي الحنبلي، مجلَّة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلَّد 48، 

مة النَّاشر، ص )و(، وانظر ثمار المقاصد في  1973، ص309 ـ 322. وانظر عن ابن بدران وكتبه كتابه )منادمة األطالل ومسامرة الخيال(، ص3، ومقّدِ
خو العمران واألوابد: معاذ، ص207. ذكر المساجد: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ص54. مؤّرِ

 .Topographie von Damaskus, 2 tomes  .1855 94( نُشر هذا الكتاب في جزأين في فيينا، األول عام 1854، والثاني عام(

غاف كتاب )طوبوغرافيَّة دمشق(، للمستشرق النَّمساوي ألفريد فون 
كرمير الذي زار دمشق بن )1266 – 1268هـ = 1849 - 1851م(.
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ومــن هــؤالء املستشــرقن: هنــري ســوفر Henri Sauaire )ت 1314هـــ = 1896م(، قنصــل فرنســا 
الــذي أمضــى عشــرين عامــاً يف املشــرق )1274 ـ 1293هـــ = 1857 ـ 1876م(، ومــن أهــمِّ مــا أجنــز 
ــدّارس(  ــه الّطالــب( املشــهور باســم )خمتصــر ال ــاب )خمتصــر تنبي ــه الفرنســيَّة لكت مــن األعمــال ترمجت
للعلمــوي، وأضــاف إليــه ماحظــات وزيــادات غنيَّــة، وأحيانــاً نصوصــاً لنقــوش كتابيَّــة، وظهــر هــذا العمــل 
تباعــاً يف مقــاالت يف اجمللَّــة اآلســيويَّة الــي تصــدر يف باريــس، وذلــك بــن عامــي 1312ـ  1314هـ = 1894 

ـ 1896 حتــت عنــوان )وصــف دمشــق()95(.  
ومنهــم عــامل اآلثــار السُّويســري ماكــس فــان برشــمـ  Max van Berchem )ت 1340هـ = 1921م(، 
ــرك  ــا دمشــق، وت ــرة، منه ــة يف مــدن إســاميّة كث ــر يف دراســة النُّقــوش الكتابيَّ ــه فضــل كب ــذي كان ل ال

ــق بدمشــق، منهــا:  برشــم أعمــاالً متعــدِّدة، وأرشــيفاً ضخمــاً، وكتــب عــدة أحبــاث تتعلَّ
حبثــه )ماحظــات أثريّــة حــول اجلامــع األمــوي(، كتَبَــه عــام )1312هـــ = 1894م(، أي بعــد حريــق 

اجلامــع عــام )1311هـــ = 1893(، وقبــل إعــادة بنائــه)96(.  
خو العمران واألوابد: معاذ، ص205.  انظر مؤّرِ

 .In Description de Damas )95(

خو العمران واألوابد: معاذ، ص205، 206. انظر مؤّرِ
راسات الشرقيَّة )B.E.O(  عام 1937 ـ 1938. )96( نُشر هذا البحث مع ست صور للجامع قبل الحريق وبعده في مجلَّة الّدِ

.Notes archéologiques sur la mosquée des Omayyades, tomes. VII- VIII. P. 39 
 .Publique et universitaire de Genéve

خمتصر كتاب: الدارس يف تاريخ املدارس للعلموي
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ومنها حبثه )الكتابات األتابكيَّة بدمشق()97(.
ومنهــا حبثــه: )نقــوش كتابيَّــة عربيَّــة يف ســورية(، تنــاول فيــه بالدِّراســة كتابــات مــن دمشــق ذات أمهيّــة 

كبــرة، باإلضافــة إىل كتابــات مــن مــدن ســوريَّة أخــرى)98(.  
ومــن هــؤالء املستشــرقن ولتســنغر وواتســنغر، ففــي عــام )1916 ـ 1917( قامــت البعثــة األملانيَّــة 
التُّركيَّــة برئاســة تيــودور فيغنــد بإجــراء مســح لألبنيَّــة األثريَّــة بدمشــق، ونشــرَ نتائــج هــذه األعمــال كارل 
ولتســنغر ـ Carl Wultzinger )ت 1368هـــ = 1948( يف كتــاب عنوانــه )دمشــق(، جــاء يف جزأيــن، 
األوَّل عــن املدينــة القدميــة قبــل اإلســام، والّثانــي عــن دمشــق املدينــة اإلســاميَّة، ونُشــر يف برلــن 
ــة يف دمشــق، ويعــدُّ  ــة األثريَّ ــاب فيــه مســح شــامل لألبني ــغ عــام 1343هـــ = 1924م.  وهــذا الكت واليبزي
أحــد املصــادر األساســيَّة لدراســة اآلثــار وتاريــخ العمــارة والطوبوغرافيــة التارخييَّــة بدمشــق، وفيــه صــور 

ــة.   طــات ومســاقط ورســوم وأشــكال لألبني وخمطَّ
واخلريطة الي فيه لدمشق تعدُّ من أهم اخلرائط األثريَّة الي وُضعت هلذه املدينة)99(.  

 Ernst Emil Herzfeld  ومــن هــؤالء املستشــرقن عــامل اآلثــار واملعمــار األملانــي أرنســت هرتســفلد
)ت 1368هـــ = 1948م(، الــذي زار دمشــقَ بــن عامــي )1326 ـ 1349هـــ = 1908 ـ 1930( عــدَّةَ زيــارات، 
أجــرى خاهلــا دراســات عــن العمــارة اإلســاميَّة فيهــا، والســيَّما تلــك الي تعــود لعصر احلــروب الفرجنيَّة 
الصَّليبيَّــة، ونُشــرت دراســاته هــذه يف جملّــة الفــنِّ اإلســامي، الــي يُصدرهــا معهــد الفنــون اجلميلــة يف 
جامعــة ميتشــغان بالواليــات املتحــدة األمريكيّــة، )وامسهــا حاليــاً جملـّـة الفــنِّ الشَّــرقي(، وذلــك يف أربعــة 

أعــداد مــن هــذه اجمللـّـة حتــت عنــوان: )دمشــق: دراســات يف العمــارة()100(.
وهنــاك عــدد كبــر مــن املستشــرقن، مــن غــر املذكوريــن، ألَّفــوا كتبــاً وحبوثــاً يف تاريــخ دمشــق 

وعرضهــا.  باســتقصاء جهودهــم  البحــث  تســمح طبيعــة  ال  وآثارهــا،  وجغرافيتهــا 

)97( نشر في باريس عام 1909: 

 .Epigraphie des atabeks de Damas
)98( نُشر في القاهرة عام 1897:

 . Inscriptions arabes de Syrie, Extrait de I’Institut Egyptien 
خو العمران واألوابد: معاذ، ص206. انظر مؤّرِ

يحاوي، وصدر عام  ى )دمشق المدينة اإلسالميَّة(، على يد قاسم طوير، وعلَّق عليه عبد القادر الّرِ )99( تُرجم الجزء الثَّاني إلى العربيَّة من هذا الكتاب، والمسمَّ

1984 تحت عنوان (اآلثار اإلسالميَّة في مدينة دمشق).
 .Damaskus; K.Wulzinger und C.Watzinger 

خو العمران واألوابد: معاذ، ص206، 207. انظر مؤّرِ
)100( في العدد 9، عام 1942، ص1 ـ 53، والعدد 10 عام 1943، ص13 ـ 70، والعددان 11 ـ 12 عام 1946، ص1 ـ 71، والعددان 13 ـ 14، عام 

خو العمران واألوابد: معاذ، ص207، 208. 1948، ص118 ـ 138. انظر مؤّرِ
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 _ اخلامتة:
إن تراثنــا املاضــي ولــو مضــى عليــه الزَّمــان، فإننــا نســتطيع أن نســتنهضه، ونســتفيد منــه، ونقتــدي 
بــه، فــاهلل عــز وجــل يقــول: ﴿يُْخــِرجُ الْحَــيَّ مِــنَ الْمَيِّــتِ﴾)101(، ففــي تراثنــا )الّضائــع أو املُضيَّــع( كنــوز إن 

هــا ال تُحصــر. كانــت تُحصــى فإنَّ
ــراث ومنامجــه؛  وإن تاريــخ دمشــق ينــادي أهلــه ليَهُــزُّوا إليهــم جبــذوع نــوادره، ويبحثــوا عنــه يف أوعيــة التُّ

يف الفهــارس والوثائــق واملخطوطــات واألحبــاث وفرائــد املؤلَّفات.
ويــرز هنــا قــول املــؤرِّخ الشَّــيخ حممــد أمحــد دمهــان عــام 1947م: »درهــم عمــل خــر مــن قنطــار 
كام«)102(، وهــو قــول يدعونــا إىل نبــذ األقــوال وبــدء األفعــال والتَّشــمر عــن السَّــواعد، يف ســبيل دراســات 

ــة عــن دمشــق. ــة توثيقيّ حقيقيّ
اريــخ، وليــس أليِّ مدينــة يف العــامل أن تشــاهبها أو تنافســها يف  فهــذه املدينــة ظاهــرة نــادرة يف التَّ
صفاهتــا الفريــدة، فنحــن أوىل أن نتغنَّــى هبــا _ بالتَّأريــخ هلــا _ مــن أولئــك الغربيِّــن الُكثــر الذيــن انبهــروا 
ــن ـ  ــس المارات ــهر ألفون ــاعر الفرنســي الشَّ ــم فقــط، وهــو الشّ ــم بقــول واحــد منه ــا، وأخت ــكلِّ جوانبه ب
Alphonse de Lamartine )ت 1286هـــ = 1869م( الــذي زار دمشــق ووصــف رحلتــه إليهــا، وممَّــا 
ــة  ــه، مدينــة حماطــة حبصوهنــا الرُّخاميَّ ــه: »بلغــتُ دمشــق فــإذا بــي أرى منظــراً مدهشــاً ال حــدود ل قال
مــا بــن أخضــر وأســود، وعلــى جانبيهــا أبــراج مربَّعــة ال يُحصــى عددهــا، وقــد اعتلــى مفرَقهــا تــاجٌ مــن 
ــة مــن ســبعة  طــة خبطــوط برّاق ــن مآذهنــا، وهــي خمطَّ ــة األشــكال م ــة خمتلف شــرفات قصورهــا، وغاب
أهنارهــا، وشــبكة أملاســيّة مــن جــداول مياههــا، منبســطة أمامــي علــى مــدِّ البصــر، يف ســهل فســيح 
البســاتن ورياحــن الزَّهــر، وقــد بســطت ذراعيهــا العظيمتــن مــن ههُنــا وههُنــا، والقتهــا الغوطــة مــن كلِّ 
ــت أمامــي صحــراء مــن اجلنائــن والقصــور، وجــداول  جانــب علــى مســافة عشــرة فراســخ، وهكــذا جتلَّ

امليــاه حبيــث تتاشــى أشــعة النَّظــر مــن جنبــات هــذا املنظــر، فــا تقــع علــى مــا هــو أمجــل منــه«)103(.

)101( سورة الروم، اآلية: 19.

الحيَّة: محمد بن كنَّان، ص)أ(. )102( انظر المروج السُّندسيَّة الفيحيَّة في تلخيص تاريخ الصَّ

)103( انظر دمشق: جمعيَّة أصدقاء دمشق، كتاب 2006م، ص55.
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مصادر البحث ومراجعه
_ املخطوطات:

_ اإلعــام بفضائــل الشَّــام ومــا ورد فيهــا عــن خــامت الرُّســل الكــرام: أمحــد بــن علــي بــن عمــر بــن صــاحل 
املنيــي الدِّمشــقي احلنفــي )ت 1172هـــ(، خمطــوط باريــس، رقــم 6168.

_ تاريــخ دمشــق ومــن بناهــا مــن املتقدمــن: ابــن قاضــي شــهبة )ت 851هـــ(، خمطوطــة يف مكتبــة األســد 
الوطنيــة بدمشــق، رقــم 6692.

ــد البصــراوي، املعــروف  ــام: مشــس الدِّيــن، أبــو العبــاس أمحــد بــن حممَّ _ حتفــة األنــام يف فضائــل الشَّ
بابــن اإلمــام )ت 1015هـــ(، خمطــوط نــور عثمانــي، اســتنبول، رقــم )3448(.

_ ترغيــب أهــل اإلســام يف ســكنى الشَّــام: العــز بــن عبــد الســام )ت 660هـــ(، خمطــوط رقــم 315887 
موقــع خمطوطــات األزهــر.

_ ذخائــر القصــر يف تراجــم نبــاء العصــر: ابــن طولــون الصاحلــي، خمطــوط، نســخة مكتبــة قوطــا 
بأملانيــا، رقــم 1779.

_ ضــرب احلوطــة علــى مجيــع الغوطــة: حممد بــن علي بن حممد بن طولــون الصاحلي )ت 953هـ(:
_ خمطــوط نشــره حبيــب الزيــات، بــروت، اخلزانــة الشــرقية، 1937م، ثــم أعــاد 

نشــره أســعد طلــس، دمشــق، جملــة اجملمــع العلمــي، عــام 1946.
اجملمــع  احملفوظــة مبكتبــة  الفوتوغرافيــة  النســخة  عــن  مأخــوذ  _ خمطــوط 
العلمــي العربــي بدمشــق ورقمهــا )2(، وهــي منقولــة عــن مكتبــة جامعــة ليــدن:

 Bibliotheque de runiversite de Leyde. M S. arabe; 1862 Catal. Cadicum]
.[arabicorum ll p. 10 n814
ــدري  ــن الب ــو التُّقــى، تقــي الدِّي ــن حممــد، أب ــد اهلل ب ــن عب ــو بكــر ب ــام: أب ــام يف حماســن الشَّ ـ نزهــة األن
الدِّمشــقي القاهــري الشّــافعي )ت 894هـــ(، خمطــوط مصطفــى عاطــف أفنــدي، إســتنبول، رقم )1940(.

_ املصادر:
_ إحتــاف األخِصّــا بفضائــل املســجد األقصــى: مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن علــي املنهاجــي 
األســيوطي )ت 880هـــ(، حتقيــق: أمحــد رمضــان أمحــد، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــب، 1982 ـ 1984م.

_ أعــام النبــاء بتاريــخ حلــب الشــهباء: حممــد راغــب الطبــاخ احللــي )ت 1951م(، حممــد راغــب، 
صححــه وعلــق عليــه: حممــد كمــال، حلــب، دار القلــم العربــي، ط2، 1989م.

_ اإلعانــات علــى معرفــة اخلانــات: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، ابــن املــرد الصاحلــي الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 909هـــ(، نشــره حبيــب الزيــات، بــروت، جملــة اخلزانــة الشــرقية، 1946.

_ األعــاق اخلطــرة يف ذكــر أمــراء الشــام واجلزيــرة: ابــن شــداد، حممــد بــن علــي )ت 684هـــ(، حتقيــق: 
ســامي الدهــان، دمشــق، املعهــد الفرنســي بدمشــق للدراســات العربيــة، 1956م.
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ــي  ــن مــر ســليم البابان ــل بــن حممــد أمــن ب ــون: إمساعي ــى كشــف الظن ــل عل ــون يف الذي _ إيضــاح املكن
ــا  ــن بالتقاي ــى نســخة املؤلــف: حممــد شــرف الدي البغــدادي )ت 1399هـــ(، عــي بتصحيحــه وطبعــه عل

ــان. ــروت، لبن ــي، ب ــرتاث العرب ــاء ال ــم رفعــت بيلكــه الكليســي، دار إحي ــن، واملعل رئيــس أمــور الدي
_ البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثم الدمشــقي )ت 774هـ(، 

حتقيــق: علــي شــري، دار إحيــاء الرتاث العربــي، ط1، 1408هــ  1988م.
_ الــرق الشــامي: عمــاد الديــن الكاتــب األصبهانــي، حممــد بــن حممــد صفــي الديــن بــن نفيــس الديــن 
)ت 597هـــ(، حتقيــق: فــاحل حســن، مؤسســة عبــد احلميــد شــومان، عمّــان، األردن، ط1، 1987م، عــدد 

األجــزاء: 5.
_ تاريــخ ابــن الفــرات: ابــن الفــرات، حممــد بــن عبــد الرحيــم )ت 807هـــ(، حتقيــق: قســطنطن زريــق، 

ــة، 1939م. ــة األمركي ــروت، اجلامع ب
_ تاريــخ أبــي زرعــة الدمشــقي: عبــد الرمحــن بــن عمــرو بــن عبــد اهلل بــن صفــوان النصــري املشــهور بأبــي 
زرعــة الدمشــقي امللقــب بشــيخ الشــباب )ت 281هـــ(، روايــة: أبــي امليمــون بــن راشــد، دراســة وحتقيــق: 
ــة  ــع اللغ ــداد(، جمم ــة اآلداب ـ بغ ــاب رســالة ماجســتر بكلي ــي )أصــل الكت ــة اهلل القوجان شــكر اهلل نعم

العربيــة ـ دمشــق.
_ تاريخ داريّا: جممع اللُّغة العربيّة، حتقيق: سعيد األفغاني، دمشق، 1950م.

_ تاريــخ دمشــق: محــزة بــن أســد بــن علــي بــن حممــد، أبــو يعلــى التميمــي، املعــروف بابــن القانســي )ت 
555هـــ(، حتقيــق: ســهيل زكار، دار حســان للطباعــة والنشــر، دمشــق، ط1، 1983م.

_ تاريــخ مدينــة دمشــق: أبــو القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر )ت 571هـــ(، 
حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1415هــــ  1995م. + حتقيق: 

علــي شــري، دار الفكــر، دمشــق1995م + هتذيــب وترتيــب عبــد القــادر بــدران.
ــن أيبــك الصفــدي  ــواب: خليــل ب ــوك والن _ حتفــة ذوي األلبــاب فيمــن حكــم بدمشــق مــن اخللفــاء واملل
)ت 764هـــ(، حتقيــق: إحســان بنــت ســعيد خلوصــي، زهــر محيــدان صمصــام، منشــورات وزارة الثقافــة، 

دمشــق، ط1، 1992م.
_ ترغيــب أهــل اإلســام يف ســكنى الشَّــام: العــز بــن عبــد الســام )ت 660هـــ(، حتقيــق: ياســر احلســيي، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة.
_ مثــار املقاصــد يف ذكــر املســاجد: مشــس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي 
املقدســي اجلماعيلــي احلنبلــي )ت 744هـــ(، نشــره أســعد طلــس، دمشــق، منشــورات املعهــد الفرنســي، 

.1943
_ حســن احملاضــرة يف تاريــخ مصــر والقاهــرة: عبــد الرمحــن بــن أبــي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت 
911هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــةـ  عيســى البابــي احللي وشــركاه 

ـ مصــر، ط1، 1387هــــ  1967م.
_ خريــدة القصــر وجريــدة العصــر: حممَّــد بــن حممَّــد، ابــن العمــاد األصبهانــي، اجلــزء األوَّل عــن شــعراء 
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الشَّــام، اجملمــع العلمــي بدمشــق، 1955م.
_ الــدارس يف تاريــخ املــدارس: عبــد القــادر النعيمــي )ت 927هـــ(، إعــداد وتقديــم: عمــار حممــد النهــار، 

اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب، ط1، 2014م.
ــاد، ط2،  ــي )ت 852هـــ(، حيــدر أب ــة: ابــن حجــر، أمحــد بــن عل ــة الثامن _ الــدرر الكامنــة يف أعيــان املئ

1954م.
_ ذخائــر القصــر يف تراجــم نبــاء العصــر: ابــن طولــون الصاحلــي، نشــره: حمــب الديــن اخلطيــب، 
ــة الشــرقية + نشــره  ــات يف اخلزان ــم أعــاد نشــره حبيــب الزي ــة، 1921، ث ــة الرابطــة األدبي دمشــق، جمل

ــام 1922. ــد 2، ع ــي بدمشــق، اجمللَّ ــي العرب ــع العلم ــة اجملم ــور باشــا يف جملّ أمحــد تيم
_ رحلــة ابــن بطوطــة )حتفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار(: حممــد بــن عبــد اهلل 

اللواتــي الطنجــي، ابــن بطوطــة )ت 779هـــ(، أكادمييــة اململكــة املغربيــة، الربــاط.
_ رحلــة ابــن جبــر: ابــن جبــر، حممــد بــن أمحــد بــن جبــر الكنانــي األندلســي، أبــو احلســن )ت 614هـــ(، 

بريــل، ليــدن، 1909.
_ رســالة الشــمعة املضيّــة يف أخبــار القلعــة الدمشــقية: حممــد بــن علــي بــن طولــون الصّاحلــي )ت 

953هـــ(، نشــرها حســام القدســي، دمشــق، 1348.
_ رسالة املعزّة فيما قيل يف املزّة: ابن طولون الصاحلي، نشرها حسام القدسي، دمشق، 1348.

ــن املنجــد،  ــون الصاحلــي، نشــرها صــاح الدي ــن طول ــاب جــرون: اب ــار ب _ رســالة قــرّة العيــون يف أخب
ــي، 1964. ــي العرب ــع العلم دمشــق، مطبوعــات اجملم

_ شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب: عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد ابــن العمــاد العَكــري احلنبلــي، 
أبــو الفــاح )ت 1089هـــ(، حتقيــق: حممــود األرنــاؤوط، عبــد القــادر األرنــاؤوط، دار ابــن كثــر، دمشــق ـ 

بــروت، ط1، 1406هـــ ـ 1986م.
_ الضــوء الامــع ألهــل القــرن التاســع: مشــس الديــن أبــو اخلــر حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن 

أبــي بكــر بــن عثمــان بــن حممــد الســخاوي )ت 902هـــ(، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــروت.
_ الضوابــط الكليــة والقواعــد الفقهيــة: يوســف بــن حســن بــن عبد اهلادي، ابن املرد الصاحلي الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 909هـــ(، حتقيــق: جاســم بــن ســليمان الفهيــد الدوســري، دار البشــائر اإلســامية، بــروت، 

لبنان، 1994م.
_ عــدة امللمــات يف تعــداد احلمامــات: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، ابــن املــرِّد الصّاحلي الدِّمشــقي 

احلنبلــي )ت 909هـــ(، نشــره صــاح الديــن املنجد يف جملة املشــرق، 1948.
_ غــدق األفــكار يف ذكــر األهنــار: يوســف بــن حســن بــن عبــد اهلــادي، ابــن املــرِّد الصّاحلــي الدِّمشــقي 
احلنبلــي )ت 909هـــ(، نشــره صــاح اخليمــي، دمشــق، جملــة الدراســات الشــرقية )B.E.O( للمعهــد 

الفرنســي بدمشــق، العــدد 34، عــام 1982.
_ فضائــل الشــام ودمشــق: علــي بــن حممــد بــن صــايف بــن شــجاع الربعــي، أبــو احلســن، ويعــرف بابــن 
أبــي اهلــول )ت 444هـــ(، حتقيــق: صــاح الديــن املنجــد، مطبوعــات اجملمــع العلمــي العربي بدمشــق، ط1، 
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1950م.
_ فضائــل الشَّــام: مشــس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي املقدســي اجلماعيلــي 
احلنبلــي )ت 744هـــ(، حتقيــق: جمــدي فتحــي الســيد، طنطــا، مصــر، دار الصحابــة للــرتاث، 1408هـــ، 
وُطبــع يف ضمــن جممــوع رســائل يف فضــل الشَّــام، حتقيــق: أبــو عــادل عــادل بــن ســعد، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، 1422هـ.
_ فضائــل الشــام: عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني املــروزي، أبــو ســعد )ت 

562هـــ(، حتقيــق: عمــرو علــي عمــر، دار الثقافــة العربيــة، ط1، 1412هـــ ـ 1992م.
ــة  ــع يف جملّ ــي، ُطب ــي احلنبل ــد اهلــادي املقدســي اجلماعيل ــن عب ــن أمحــد ب ــد ب ــام: حممَّ ــل الشَّ _ فضائ
ــراث، يف مصــر، ويف ضمــن  جممــع اللُّغــة األردنــي، العــدد 49، الســنة 19، 1995م، ويف دار الصَّحابــة للتُّ

ــة. ــام، يف دار الكتــب العلميّ جممــوع رســائل يف فضــل الشَّ
ــام: حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن عبــد اخلالــق، مشــس الديــن الســيوطي املنهاجــي )ت  _ فضائــل الشَّ
880هـــ(، ضمــن جممــوع رســائل يف فضــل الشَّــام، حتقيــق: أبــي عــادل بــن ســعد، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، 1422هـــ.
_ الفلــك املشــحون يف أحــوال حممــد بــن طولــون: حممــد بــن علــي بــن طولــون الصّاحلــي )ت 953هـــ(، 

دمشــق، مكتبــة القدســي وبديــر، 1348هـــ.
_ القائــد اجلوهريــة يف تاريــخ الصاحليــة: حممــد بــن علــي بــن طولــون الصّاحلــي )ت 953هـــ(، حممــد، 

حتقيــق: حممــد أمحــد دمهــان، مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1980م.
_ كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: مصطفــى بــن عبــد اهلل كاتــب جلــي القســطنطيي املشــهور 

باســم حاجــي خليفــة أو احلــاج خليفــة )ت 1067هـــ(، مكتبــة املثنــى، بغــداد، 1941م.
_ الكواكــب الســائرة بأعيــان املئــة العاشــرة: جنــم الديــن حممــد بــن حممــد الغــزي )ت 1061هـــ(، حتقيــق: 
خليــل املنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، ط1، 1418هـــ ـ 1997م + حتقيــق: جرائيــل جبــور، 

بــروت، دار اآلفــاق اجلديــدة، ط2، 1979م.
_ جممــوع رســائل احلافــظ ابــن رجــب احلنبلــي: زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 795هـــ(، حتقيــق: أبــو مصعــب طلعــت بــن فــؤاد احللوانــي، الفــاروق احلديثــة للطباعــة 

والنشــر، ج1، 2، ط2، 2003م، ج3، ط1، 2003م، ج4، ط1، 2004م.
ــن  ــن اب ــو الفضــل، مجــال الدي ــي، أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــن عســاكر: حمم ــخ دمشــق الب _ خمتصــر تاري
ــد  ــد احلمي ــاض عب ــة النحــاس، ري ــق: روحي منظــور االنصــاري الرويفعــى اإلفريقــي )ت 711هـــ(، حتقي

مــراد، حممــد مطيــع احلافــظ، ط1، دار الفكــر، دمشــق، 1984م.
_ خمتصر تنبيه الطالب: العلموي عبد الباسط، حتقيق: صاح املنجد، دمشق، 1947م.

ــن زفــر )ت 663هـــ(،  ــن أمحــد ب ــي، احلســن ب ــا ومحاماهتــا: اإلربل ــا وجوامعه _ مــدارس دمشــق وربطه
حتقيــق: حممــد أمحــد دمهــان، مطبعــة الرتقــى، دمشــق، 1947، وأعــاد نشــره يف كتــاب )يف رحــاب 

دمشــق(، دار الفكــر، عــام 1982.
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_ املــروج السندســية الفيحيــة يف تلخيــص تاريــخ الصاحليــة: حممــد بــن عيســى بــن كنّــان الصاحلــي )ت 
1153هـــ(، نشــره حممــد أمحــد دمهــان، دمشــق، مطبعــة التَّرقــي، 1947.

_ معجــم البلــدان: شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي )ت 626هـــ(، دار 
صــادر، بــروت، ط2، 1995م.

_ معجــم شــيوخ الذهــي: الذهــي حممــد بــن أمحــد، تــح: روحيــة الســيويف، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 
ط1، 1990م.

_ منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال: عبــد القــادر بــن أمحــد، ابــن بــدران الدُّومانــي الدِّمشــقي احلنبلــي 
)ت 1346هـــ(، حتقيــق: زهــر الشــاويش، املكتــب اإلســامي ـ بــروت، ط2، 1985م.

_ املنهــل الصــايف واملســتويف بعــد الــوايف: يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اهلل الظاهــري احلنفــي، أبــو 
احملاســن، مجــال الديــن )ت 874هـــ(، حتقيــق: حممــد أمــن وآخــرون، اهليئــة املصرية العامة للكتــاب، 1984.
_ نزهــة األنــام يف حماســن الشَّــام: أبــو بكــر بــن عبــد اهلل أبــو التُّقــى البــدري الدِّمشــقي، بدراســي 

باعــة يف دار ابــن كثــر. وحتقيقــي، وهــو قيــد الطِّ
ــد  ــن عب ــن حســن ب ــر األهنــار: يوســف ب _ نزهــة الرفــاق يف شــرح حــال األســواق: غــدق األفــكار يف ذك
ــة  ــروت، جمل ــات، ب ــب الزي ــي )ت 909هـــ(، نشــره حبي ــرِّد الصّاحلــي الدِّمشــقي احلنبل ــن امل اهلــادي، اب

اخلزانــة الشــرقية، 1946.
_ هديــة العارفــن أمســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن: إمساعيــل بــن حممــد أمــن بــن مــر ســليم البابانــي 
البغــدادي )ت 1399هـــ(، طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة إســتانبول 1951، 

ــان. ــروت ـ لبن ــي ب ــرتاث العرب ــاء ال أعــادت طبعــه باألوفســت: دار إحي
_ الــوايف بالوفيــات: الصفــدي، خليــل بــن أيبــك )ت 764هـــ(، اعتنــاء: س. ديرنــغ، دار فرانشســتايز 

1974م. ط2،  بفيســبادن، 
_ وثيقــة رمسيــة يف عــدد مــدارس دمشــق وحاهلــا: عبــد القــادر بــن أمحد، ابــن بدران الدوماني الدمشــقي 
احلنبلــي )ت 1346هـــ/1927م(، نشــرها صــاح الديــن املنجــد، دمشــق، جملــة اجملمــع العلمــي العربــي، 

.1973
_ الوهرانــي ورقعتــه عــن مســاجد دمشــق: حممَّــد بــن حمــرز بــن حممَّــد الوهرانــي )ت 575هـــ(، حتقيــق: 

صــاح الدِّيــن املنجــد، دمشــق، اجملمــع العلمــي العربــي بدمشــق، 1965م.

_ املراجع العربية:
_ األعــام: خــر الديــن بــن حممــود بــن حممــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي )ت 1396هـــ(، 

ــن، ط15، 2002 م. ــم للماي دار العل
_ تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر، مقدمــة صــاح الديــن املنجــد للقســم األول مــن اجمللــدة الثانيــة 

)قســم خطــط دمشــق(، مطبوعــات اجملمــع العلمــي العربــي بدمشــق، 1954.
ـ دمشق: مجعيّة أصدقاء دمشق، كتاب 2006م، دمشق، دار الشرق، ط1، 2006م.
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_ خطط دمشق: أكرم حسن العلي، دمشق، دار الطباع، 1989م.
_ دمشــق أيــام ابــن عســاكر: خالــد معــاذ، مؤمتــر ابــن عســاكر، دمشــق، وزارة التعليــم العــايل، اجمللــس 

ــة، 1979. ــوم االجتماعي ــون واآلداب والعل ــة الفن ــى لرعاي األعل
ــرتاث  ــة ال ــاذ، جمل ــرزاق مع ــد ال ــي: عب ــد العثمان ــة العه ــى هناي ــد بدمشــق حت ــران واألواب _ مؤرخــو العم

ــدد 20، 1405هـــ. ــرب، الع ــاب الع ــي، دمشــق، احتــاد الُكّت العرب
_ املؤرِّخون الدِّمشقيُّون وآثارهم املخطوطة: صاح الدِّين املنجِّد.

_ مدرسة الشَّام التارخيية من قبل ابن عساكر ومن بعده: شاكر مصطفى، مؤمتر ابن عساكر.
_ معجــم املؤلفــن: عمــر بــن رضــا بــن حممــد راغــب بــن عبــد الغــي كحالــة الدمشــقي )ت 1408هـــ(، 

ــي بــروت. ــرتاث العرب ــاء ال ــى ـ بــروت، دار إحي ــة املثن مكتب

_ املراجع األجنبية:
_ دمشــق: كارل ولتســنغر، وكارل واتســنغر، تُرجــم اجلــزء الّثانــي إىل العربيّــة مــن هــذا الكتــاب، واملســمَّى 
ــق عليــه عبــد القــادر الرِّحيــاوي، وصــدر عــام  )دمشــق املدينــة اإلســاميّة(، علــى يــد قاســم طويــر، وعلَّ

1984 حتــت عنــوان )اآلثــار اإلســاميّة يف مدينــة دمشــق(.
_ تاريــخ األدب اجلغــرايف العربــي: إغناطيــوس كراتشكوفســكي، ترمجــة: صــاح الديــن هاشــم، بــروت، 

دار الغــرب اإلســامي، ط2، 1987م.

- Damaskus; K.Wulzinger und C.Watzinger ،)I: die antike stadt ،II: die isla-
mische stadt( ،Brlin ـ Lepzig1954 ،)II: Mit 62 ،Tafeln und 57 Abbilaingen 
im text(.

- Description de Damas d’Ibn Asker; Nikita Elisséeff ،Institut Francais de 
Damas1959  ،.

- Dimashk ،Encyclopédie de I’Islam; Nikita Elisséeff  ،)EI2( ،tome ،II.
- Epigraphie des atabeks de Damas. Paris 1909.
- In Description de Damas ; H.Sauvaire، le Journal Asiatique.
- Inscriptions arabes de Syrie ،Extrait de I’Institut Egyptien  ،le Caire. 1897.
- Notes archéologiques sur la mosquée des Omayyades ،Bulletin d’Etudes 

Orientales ،)I.F.D.( années 1937 –1938. tomes. VII- VIII.
- Publique et universitaire de Genéve: publiée avec les soins de la fonda-

tion Max van Berchem1975 ،.
- Topographie von Damaskus; Kremer A. von، Akademie der Wissen-

schaften  ،Wien 1854 2  ،1855 .tomes ـ 
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)1( أستاذ األندلسيات في جامعة دمشق سابقاً، نائب رئيس جامعة بالد الشام.
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ص البحث)2( ملخَّ
كان األثــر الشــامي يف شــبه جزيــرة إيريــة قدميــاً يف التاريــخ، واســتمدّ حيويــة جديــدة مــع الفتــح 
اإلســامي أيــام الوليــد بــن عبــد امللــك، واســتطرقت أســباب احليــاة بــن الشــام واألندلــس يف جمــاالت احليــاة 

املختلفــة.
وأُتيــح لألندلــس أن تكــون جمــاالً لعــودة دولــة بــي أميّــة الــي زالــت مــن دمشــق واملشــرق، وانبعاثهــا مــن 

جديــد مــع عبــد الرّمحــن الدّاخــل ابتــداءً مــن 138ه - 755م.
جــاء عبــد الرمحــن مُــزَوَّداً مبــا عرفــه عــن خــرةٍ وماحظــةٍ وممارســةٍ عــن أســباب احليــاة يف وجوههــا 
املختلفــة، وأسّــس دولــة أمويــة علــى أرض أندلســيّة. ونقــل مــن دمشــق والشــام كل مــا ميكــن نَْقلـُـه: أســاليب 
احلكــم وفنــون اإلدارة، ومفــردات بنــاء الدّولــة سياســيّاً واقتصاديـّـاً واجتماعيـّـاً وثقافيـّـاً. لقــد انتقلــت دمشــق 
ــه الشــامي، وذلــك املــزج اإلبداعــي  ــه واقتباســه إىل األندلــس. وكان هــذا التوجّ ــام بــكل مــا ميكــن نقل والشّ
احلضــاري بــن مــا يف الشــام ومــا هــو يف األندلــس موصــاً إىل تلــك احلضــارة العربيّــة اإلســامية )األمويــة( 

الناهضــة يف قلــب أوروبــة...
ــخ  ــى اإلبداعــات الدمشــقية الشــامية وتواري ــك احلضــارة األندلســية املؤسســة عل ــار تل ــزال آث ــا ت وم

ــدة. ــًة خال ــات احلضــارة باقي ــارة وســائر معطي ــون والعم ــوم والفن العل
Research Summary

Syrian influence in the Iberian Peninsula is as old as the Phoenician conquest of its 
southern part in the 10th century. It gained new vitality during the reign of the Umayyad 
Caliph Al-Walid, and then under Abdul Rahman al-Dakhil, founder of the Arab dynasty 
that ruled the greater part of Iberia for nearly three centuries. Al-Dakhil founded the 
Umayyad Dynasty in Spain after the defeat of the Umayyads in Damascus. He brought 
along with him from Damascus the Umayyad form of government, adopting it to its new 
environment, creating Arab-Islamic Umayyad civilization at the heart of Europe, which 
can still be seen across monuments, palaces, and history books of Muslim Spain. 

_ تصدير:

يف فقــرة مــن فقــرات كتاهبــا النّفيــس كتبــت الدكتــورة ماريـّـا روز ميتـُـوكال: »كان عبــد الرمحــن ]الداخــل[ 
ــره  شــأنه شــأن املَنفِيِّــن واملهاجريــن مــن كل جيــل ]قــوم[، ومــن كل ثقافــة متلهِّفــاً علــى كل مــا ميكــنُ أن يُذكِّ
لــة، أو صــوٍر مــن شــبابه. كان هــذا الرجــل املتشــوِّق إىل أذواق وطنــه وصُــوَره وأصواتــه،  بوطنــه: مثــاِره املُفضَّ
الــذي لــن يَــراه ثانيــًة، خليفــًة يف الواقــع، وكانــت لــه املــوارد واإلمكانــات الضروريــة جللــب نباتــات مــن الطــرف 
ــه ذكــرى ســورية ]بــاد الشــام[: مل يكــن احلاكــمَ  ــدُ إلي ــات تُعي ــة الشــمالية، وتشــييد بناي اآلخــر مــن إفريقي
ــي األندلــس، وإن كانــت ذكرياتــه وجهــوده مــن أجــل تســلية  ــسَ ألمويِّ القــويَّ فحســب؛ كان أيضــاً األبَ املؤسِّ

)2( ترجمه األستاذ في جامعة دمشق الدكتور عبد النبي اصطيف مشكوراً.
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اشــتياقه وحنينــه إىل بــاده أثقــَل يف تبعاهتــا علــى وطنــه احملبــوب مــن حنــن أي مَنفــيٍّ ]مُهَجـّـر[ آخــر. ولقــد 
شــيَّدَ هــذه اإلمراطوريــَة اجلديــدةَ مــن هــذه األحجــار املُزَنْجَــرة ]املشــدود بعُضهــا إىل بعــض[ بالّتقاليــد 

والشــرعيّة«)3(. 
كانــت األندلــس حاضــرة يف فكــر أمحــد شــوقي، ويف وجدانــه، ولكنّهــا بــرزت واكتملــت حلقاتُهــا حــن 
ــامَ نفــاه اإلنكليــزُ عــن مصــر، وكانــت ذكريــات األندلــس مبــا فيهــا ومَــن  اختــار األندلــس مكانــاً يُقيــم فيــهِ أيّ
فيهــا حافــزاً مــن حوافــز أناشــيده األندلســية مــن الشــعر واملوشــحات، وكانــت زيارتــه دمشــق ســنة 1925، 
بدعــوة مــن جممــع اللغــة العربيــة، فرصــًة لربــط بــن الشــام واألندلــس بإتقــاٍن ودّقــة ومحاســة، وعــن رؤيــة 

ــاسُ مــن شــعره قصيدتــه)4(: تارخييــة، وحيفــُظ النّ

ــاب  ــوان الكت ــاري، ص50. وعن ــة ومصطفــى جب ــد جحف ــد المجي ــوكال، ترجمــة عب ــا روز ميتُ ــامح، ماريّ ــة التّس ــة: إســالم الحضــارة وثقاف ــس العربي )3( األندل

ــخ  ــة، دارســة للتاري ــي، أســتاذة لإلســبانية والبُرتغالي ــة مــن أصــل كوب ــة أمريكي ــم. والمؤلف ــي: Ormamment of the world: توشــيح العال األصل
الثقافــي واألدبــي فــي األندلــس.

)4( ديوان شوقي، ج1، ص160. وجلِّق: هي دمشق.

قصر احلمراء - غرناطة



العدد األول - 1402021

بانُــوا مَــن  رَســمَ  وانشُــدْ  ِجلِّــقَ  نــاِج  وأزمــانُُقــمْ  أحــداثٌ  الرَّســِم  علــى  مَشَــت 

وقال يف هذه القصيدة؛ مشراً إىل أمويِّي الشام واألندلس معاً)5(:
أندُبُهُـــم »الزّهـــراءِ«  علـــى  ُقمـــتُ  هَّتـــانُباألمـــِس  الَفيحـــاءِ  علـــى  دَمعـــي  واليـــومَ 
وألويـــٌة سَـــماواتٌ  مِنهُـــم  األرِض  وعُقبـــانُيف  وأنـــواءٌ  ونَيِّـــراتٌ 
ِبِهـــم الرّغـــامُ  مـــاَل  قـــد  العِـــزِّ  هانُـــوامَعـــادِنُ  مـــا  اإلبريـــزُ  تُرِبـــهِ  يف  هـــانَ  لـــو 
ُطلَيطِلـــٌة كانـــت  ملـــا  دِمشـــقُ  بَغـــدانُلـــوال  العَبّـــاِس  ِببَنِـــي  َزهَـــت  وال 

وقــد ذكــر )طليطلــة( نيابــًة عــن مــدن األندلــس وُقراهــا وســائر مــا كان فيهــا: فاألندلــس بنــتُ الشــام، 
ومؤسِّسُــو حضارهتــا هــم بنــو أميّــة: الذيــن هنضــوا بالشــرق والغــرب أيــام دولتهــم، والذيــن تابعــوا مســرتَهم 
احلضاريــة يف األندلــس، وكان صاحــب رايتهــم البانــي األول حلضارهتــم: عبــد الرمحــن بــن معاويــة بــن 

ــد الرمحــن الدَّاخــل. ــرف بعب ــذي عُ ــك، ال ــد املل ــن عب هشــام ب
أواًل_ دمشق وقرطبة وعبد الرمحن:

كانــت دمشــق - ومــا تــزال - مؤهّلــة لتكــون مدينــة عظيمــة مُؤثِّــرة يف حميطها اجلغــرايف، ويف امتدادها 
التارخيــي. فهــي مدينــة قدميــة عريقــة، توالــت عليهــا األزمــان، وتوارثــت أرَضهــا األجيــاُل، وظهــرت إبداعــات 
ــة وتفــوّق  ــة، واملدونــات التارخييــة بعظمــة هــذه املدين ــِهدت احلفريــات األثري أهلهــا يف كّل اجملــاالت... وشَ
أهلهــا يف اجلوانــب احلياتيّــة املختلفــة تفوّقــاً نتجــت عنــه حضــارات متواليــة تُســلِّم الواحــدة األخــرى. وهلــم 

. جرّاً
ودمشــق - منــذ فجــر التاريــخ - مدينــة عربيّــة شــاركت أخواهتــا العربيـّـات يف بــاد الشــام، ومــن ثــم يف 

األقاليــم األخــرى، هــذا األلــقَ )الدمشــقي( الــذي كان املفتــاح الســرّي للتقــدم احلضــاري املتواصــل.
وإذا تركنــا التاريــخ القديــم، وصفحاتُــه مســطورةٌ علــى كل حــال، وابتدأنــا مــن العصــر اإلســامي، 
وجدنــا لدمشــق هويــة جديــدة: نعــم هــي هويــة مُؤسَّســة علــى تــراث عريــق ال يندثــر، ولكــنّ احلــال العربيــة 

ــاة املختلفــة. ــة جديــدة يف جمــاالت احلي اإلســامية لدمشــق كانــت انطاقــة حضاري
ومنــذ أن صــارت دمشــق عاصمــة الدولــة األمويــة بعــد العصــر النبــوي وعصــر الراشــدين صــارت هــي 
ــو لبعــض املؤرخــن أن يطلقــوا عليهــا(، ومثلمــا التفتــت  ــة كمــا حيل ــدة )أو اإلمراطوري ــة اجلدي مركــز الدول
الدولــة اجلديــدة إىل الشــرق حتمــل الفكــر والعلــم والثقافــة واملــوروثَ احلضــاريَّ التفتــت أيضــاً إىل الغــرب، 
وضمَّــت حتــت لوائهــا أرضــاً واســعة هــي شــبه جزيــرة إيريــا. وســرعان مــا صــارت األندلــس )االســم اجلديــد 

لتلــك املنطقــة( جــزءاً مــن الدولــة األمويــة )أو الدولــة العربيــة اإلســامية(.
مــرّ حنــو أربعــن عامــاً علــى األندلــس كانــت فيهــا واليــة تابعــة لــوايل إفريقيــة يُعيِّــن هــو أو اخلليفــة مــن 
دمشــق واليَهــا. وانتقــل مــن أهــل دمشــق والشــام أعــداد اســتقرَّت يف قرطبــة وغرهــا مــن مــدن األندلــس... 

ونقلــوا معهــم كلَّ شــيء مشــرقيٍّ يف تلــك املــدّة: يف اإلدارة واحلكــم وتثبيــت اللغــة...
)5( الزهــراء: الضاحيــة التــي أنشــأها عبــد الّرحمــن الناصــر قريبــاً مــن قرطبــة. والفيحــاء: مــن أســماء )أو ألقــاب( دمشــق. والعقبــان: جمــع ُعقــاب، طيــر مــن 

الجــوارح. والّرغــام: التــراب. واإلبريــز: الذهــب الخالــص.
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ــدَ ســيوف العباســيّن  ــن املشــرق طري ــا رجــل شــابٌّ خــرج م ــد إليه ــب يف أن يف ــس نصي وكان لألندل
ــب(،  املســوّدة ناجيــاً مــن جمــزرة ذلــك العصــر: دخــل أوالً مدينــة مــا تــزال حتمــل امسهــا العربــي القديــم: )املُنَكَّ
ــه إىل مشــارفِ  ــس. واســتمرّت دولتُ ــم األندل ــة. وصــار هــو حاك ــة األموي ــُة العربي ــه العصبيّ ــتْ حول ــم التفَّ ث

القــرن اخلامــس.
هذا الرجل الفّذ العبقري: عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك:

أعاد دولة بي أمية املشرقية شابّة قويّة يف أقصى املغرب.- 1
لَه أجدادُه يف دمشق.- 2 وأدار األمور فيها على ما أثَّ
وصنــع جبهــوده، ومبــن اســتعان هبــم، حضــارةً أمويّــًة أندلســيًّة، ارتكــزت علــى إرث املشــرق - 3

األمــوي، ولكنّهــا اســتفادت مــن احمليــط اجلديــد لتكــون منوذجــاً فريــداً يف احلضــارة.
وحــن يقــول املستشــرقون إن عبــد الرمحــن انتقــل إىل األندلــس بتقاليــد ســورية فاملــراد - 4

هــذه الشــامية األمويــة الــي يُمكــن وصُفهــا بالعبقريــة احلضاريــة.
وهــذا البحــث يصــل بــن دمشــق وقرطبــة، مــع عبــد الرمحــن الداخــل، أحــد الرجــال العظــام الذيــن 
صنعــوا التاريــخ العربــي، ويُقــدِّم للقــارئ تلــك األخبــار واألحــوال واملُنجــزات واإلبداعــات... يف إطــار رؤيــة 

تارخييــة تدعــو إىل الفخــر.
... إهنــا )أجمــاد( عربيـّـة، َذَكرتْهــا فتــاةٌ َغرناطِيَّــٌة مجيلــٌة، واعتـَـزّت هبــا، وهــي تُحــاِورُ نــزار قبانــي، ومهــا 

جيــوالن يف قصــر احلمــراء: هــو زائــر وهــي دليلــة إســبانيَّة)6(:

جُدُودِنــا َزهــوُ  احلمــراءُ  هنــا  أجمــادِي! قالــت:  جُدرانِهــا  علــى   فاقــرأْ 

ناِزفــاً جُرحــاً  ومَسَــحتُ  بُفــؤادي »أجمادُهــا«؟!  ثانيــاً  جُرحــاً   ومَسَــحتُ 

أدرَكــت اجلميلــَة(  )وارثــي  ليــتَ  أجــدادي! يــا  عَنَتهُــمُ  الذيــنَ   أنَّ 

وَدَّعتُهــا عندمــا  فيهــا  زيــادِ! عانَقــتُ  بــنَ  طــارق  يُســمّى   رجــاً 

ثانياً_ عبد الرمحن بن هشام بن عبد امللك؛ من أطراف الفرات إىل ضفاف الوادي الكبري:
حــن يقــرأ الــدارسُ حيــاة عبــد الرمحــن الداخــل، ويصــل إىل رحلتــه بــن أطــراف الشــام ومرابــع 
األندلــس، يَخطــر يف بالــه الصعوبــات الــي ســتُواِجهُه، ويُقــدِّر تلــك املصاعــب، ويَظــنُّ أن نَجاتَــه وحدَهــا 
ــاة واحلنكــة، وحكمــة  ــر واألن ــة القســريّة كافيــة لإلقــرار بأنــه شــابٌّ يَجمــع يف صــدره: الصّ يف هــذه الرحل

التجربــة، ورؤيــة املســتقبل.
ووصــول عبــد الرمحــن إىل األندلــس، ودخولــه قرطبــة، وســكناه فيهــا مــع أهــل الشــام الذيــن ســبقوه يف 

مراحــل ســابقة، كان يكفــي للشــهادة لــه بالنجــاة مــن جهــة، والــذكاء مــن جهــة ثانيــة.

)6( األعمال الشعرية الكاملة لنزار قباني، ج1، ص568.
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لكــن رحلــة عبــد الرّمحــن مل تكــن يف ظــلِّ مــا ذكرنــاه آنفــاً فحســب، ألنــه فّكــر منــذ رؤيتــه أوّل قطــرات 
ــق  دمــاء تســيل مــن أفــراد أســرته األمويــة يف أن يكــون هــو الــذي يُعيــد جمــد األمويــن املروانيــن، وأن يُحقِّ

نبــوءة عــمِّ أبيــه: مَسْــلَمة بــن عبــد امللــك.
وكان عبــد الرمحــن كمــا تُخرنــا تفصيــات حياتــه الــي وصلــت إلينــا: علــى قــدر عــاٍل جــدّاً مــن الوعــي 
ــت دمشــق  ــي كان ــم ال ــة بأســرار هنضــة دولته ــى معرف ــن وأنصارهــم، وعل ــة، وبأحــوال األمويِّ ــة األمّ بقضي

مركزهــا األوّل، وكانــت ســائر مــدن الشــام، ومــدن الدولــة كلهــا رديفــاً ومكمّــاً.
وهلــذا، وملــا يَتبَعْــه مــن عناصــر هــذا احلــدث العظيــم، أنشــأ عبــد الرمحــن يف األندلــس دولــة جديــدة 
مؤسَّســة علــى دولــة قدميــة. ودولتهــم يف املشــرق ماتــت قبــل أوان موهتــا، وانقطــع حبــل الرجــاء منهــا، وهــي 

يف حــال حســنة ال يُْخشــى َعليهــا مــن حركــة عارضــة، أو ظــرف طــارئ. 
ــنَ هبــا أبــو مســلم اخُلراســاني، واقتنــص  ــة كمَ كان َضيــاع الدّولــة األمويــة يف املشــرق مفاجــأةً تارخييّ

ــر وجــه الّتاريــخ يف املشــرق. الُفرصــة، وغيّ
ــى الدولــة العباســية ســنة 136ه - 753م يُــدرك متامــاً أنــه ال مقــام  وكان أبــو جعفــر املنصــور الــذي تولَّ
لــه يف الشــام، وأن دمشــق لــن تَقبلــه فيهــا، ولــو كان حيمــل لقــب اخلليفــة. ومــن هنــا أبعَــدَ شــرقاً، وبنــى مدينــة 
ــق لنفســه البُعــد عــن دمشــق، وحــاول أن تكــون عاصمتــه مُنافِســًة ألم املـُـدن الشــرقية أيــام بــي  بغــداد، فحقَّ

أُميّــة: دمشــق.
ــق لنفســه ولقومــه وألمّتــه هــذا اإلجنــاز العظيــم: إنشــاء دولــة جديــدة، مل  هــذا الَفتــى الشــاب الــذي حقَّ
ــة أو خصومهــا أن تَقــوم، كان شــابّاً طاحمــاً، ولعلــه فّكــر يف أن يقــوم  يَخطــر يف بــال أحــد مــن أنصــار األمويّ

مبهمّــة أعظــم ممّــا أجنــزه، كمــا ورد يف بعــض أخبــاره.
ــوه معاويــة مــن القــادة  ــة بــن هشــام يف ســنة )113ه - 732م(، وكان أب وُلــد عبــد الرّمحــن بــن معاوي
ــده  ــة وال ــة، حماطــاً بعناي ــاً عــن حــدود الدَّول ــور، مدافع ــن، غــزا عشــر غــزوات يف الثغ ري العســكريّن املظفَّ
ــي وشــيكاً ومل يبلــغ الثاثــن مــن عُمــره. وآلــت كفالــة عبــد الرمحــن وإخوتــه إىل  هشــام وحمبّتــه. ولكنــه توفِّ
ــا، وتعويــض  ــى رعايتَه جــدّه هشــام الــذي اســتقدَمَ أســرةَ معاويــة إىل حاضرتــه اجلديــدة »الرُّصافــة«، وتوّل

ــوّ األب الفــارس. حن
ويف أخبــار عبــد الرمحــن خــرٌ الفــتٌ، ذاع يف كتــب التاريــخ وكتــب التَّراجــم، ورد يف ســياق الــكام علــى 
تفاصيــل ترمجتــه، ونــرتك الــكام لقلــم املــؤرخ الــذي ُطِبــعَ كتابــه بعنــوان: »أخبــار جمموعــة«)7(، وهــو يف احلقيقــة 
تاريــخ مهــمٌّ جــدّاً يف ســرد أخبــاٍر ذات أمهيــة عــن الدولــة األمويّــة عامــة، وأخبــار عبــد الرمحــن خاصّــة، قــال 
اخلــر، مرويـّـاً علــى لســان عبــد الرمحــن: إنــه حــن مــات والــده أبــو املغــرة معاويــة بــن هشــام، جــيء بــه وبإخوتــه 
ــن معــه وصــوَل عــمِّ أبيــه  إىل مســتقرّ جــدّه هشــام  يف الرّصافــة، ووافــق )صــادف( وصــوُل عبــد الرمحــن ومَ

مَْســلَمة بــن عبــد امللــك، وكان مــن نبــاء العــرب وأذكيائهــم ومــن مشــاهر بــي أميّــة، قــال عبــد الرمحــن:
»... فُأقِبــَل بــي وبإخوتــي إىل الرُّصافــة إىل جَــدّي، ومســلمُة بــن عبــد امللــك، رمحــه اهلل، مل يَمـُـتْ بعــد، 
فنحــنُ وقــوفٌ ببابــه علــى دوابّنــا إْذ ســأل مســلمة عنـّـا، فقيــل: أيتــامُ معاويــة، فاغرورقــت عينــاه بالدّمــع، ثــم 

)7( أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها رحمهم هللا والحروب الواقعة بها بينهم، لمؤلف مجهول، ص: 52-51.
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ــه،  ــم)9(: هاتِ ــي، ثــم قــال للَقيِّ ــي وَقبَّلَنِ ــى ُقدِّمــُت إليــه، فأخَذنِ ــو بنــا حتَّ ــل يَدعُ دعانــا االثنــن االثنــن)8(، فأقبَ
فأنزلَنِــي عَــن دابَّتِــي، وجعلــي مــن أمامـِـه، وجعــل يُقبِّلُنِــي، وبكــى بــكاءً شــديداً فلــم يَــدْعُ بَعــدي مَــن كان أصَغــرَ 
مــن إخوتــي، وشـُـغَِل بــي فلــم يُفاِرْقــي وأنــا أمامَــه علــى سـَـرِجه، حَتــى خــرجَ جَــدّي، فلمــا رآه قــال: مــا هــذا يــا 
أبــا ســعيد؟ قــال: بُنَــيٌّ ألبــي املُغــرة، رمحــه اهلل، ثــم دَنــا مِــن جَــدّي فقــال لــه: تَدانـَـى األمــرُ! قــال: أهُــوَ؟ قــال: 

إي واهلل؛ قــد عرفــتُ العامــاتِ واألمــاراتِ بوجهــه وعُنقــه. 
قــال: ثــم دَعــا الَقيِّــمَ، ودُفعــتُ إليــه. وأنــا ابــنُ عشــر ســنن يومئــذٍ، أو حنوهــا. فــكان جَــدّي، رمحــه اهلل، 
يُؤثرنــي، ويتعاهَدُنــي بالصِّلــةِ، والبعثــة الــي يف كل شــهر)10(. وُكنّــا بُكــورة قِنِّســِرين، بيننــا وبينــه مســرةُ يــوم؛ 

حتــى مــات، ومــات مَســلَمُة أبــو ســعيد قبلــه لســنتن. فكانــت تلــك يف نفســي مــع أشــياء كانــت تُذكــر...«.
ــة  وســردَ عبــد الرمحــن بعدهــا مــا جــرى بعــد نَقــِض العَبّاســين األمــانَ الــذي كانــوا أعلنــوه لبــي أميّ

ومــن كان يَلــوذ هبــم. وكان أمانــاً مُزَيَّفــاً.
وتعــدَّدت عبــارات املؤرخــن يف وصــف مــا جــرى علــى يــد املســوّدة العباســيّة، وممــا قالــه أ. عنــان)11( يف 

هــذا السّــياق: كان ســقوط الدولــة األمويــة باملشــرق مأســاة مــن أروع مآســي التاريــخ اإلســامي...«.
وهــذا املقطــع مــن ســرة حيــاة عبــد الرمحــن الداخــل كمــا نُقلــت علــى لســانه، يفتــح بــاب الــكام علــى: 
ــى بدايــات حتــرّك أنصــار الدّعــوة إىل نقــل  ــه العــايل الفائــق، وعل ــا مَســلمة يف عبــد الرمحــن، أو حَدْسِ رؤي

)8( ظاهر أن الصغار ركبوا دوابّهم اثنين اثنين.

)9( القائم على رعاية األوالد، المعتني بهم.

)10( كان هشام يتعاهد عبد الّرحمن كإخوته بالبعثة )بالّراتب المخصص كل شهر( ويصلُه أيضاً.

)11( دولة اإلسالم في األندلس، محمد عبد هللا عنان، 1/1: 193.

إشبيلية
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الدَّولــة مــن بــي أميّــة إىل الرِّضــى مــن أهــل البيــت، وقــد ظفــر هبــا الفــرع العَبّاســي ال الفــرع الطالــي.
ــة  ــك املرحل ــذ تل ــه، وحيضــر جمالســه، من ــاً من ــدّه، وكان مقرَّب ــة جَ ــد الرمحــن إذن يف رعاي عــاش عب
املبّكــرة، وصــوالً إىل وفــاة جــدّه ســنة 125هـــ - 742م. وقضــى الســنوات الواصلــة إىل ســنة 132هـــ - 749م 
يف مناشــطه اخلاصّــة يف ظــل اخللفــاء الذيــن جــاؤوا بعــد هشــام، وكان قــد تــزوّج، وكان بكــره هــو ســليمان 

الــذي حلــق بــه بعــد مــدّةٍ مــن وصولــه إىل حكــم األندلــس.
ــوّدة العباســيون علــى وعدهــم لبــي أميــة )الباقــن منهــم(، ومل ينقضــوا عهدهــم لــكان  ولــو ثبــت املُسَ
ــلب ونبــش  ــل والسَّ ــة، وإعمــال القت ــول األموي ــام. ولكــنّ مطــاردة فل ــاد الشَّ ــد الرمحــن شــأن آخــر يف ب لعب
ــه ســنة )132ه -  ــار، اضطــر عبــد الرمحــن إىل اخلــروج مــن مــكان إقامت ــور ومصــادرة األمــوال والدّي القب
750م( يف قريــة مــن قــرى اجلزيــرة، مصمّمــاً مــن ذلــك الوقــت املبكــر علــى قصــد غــرب الدّولــة. وأعانــه علــى 
تبنّــي هــذه الفكــرة أنّ أمــه )راح( وهــي أم ولــد مــن بربــر املغــرب. فلعــّل يف هــذا مفتاحــاً مــن مفاتيــح الَفــرج.
وبــن ســني )132 و138ه - 750 و756م( ســتُّ ســنوات قضاهــا عبــد الرمحــن يف بــاد املغــرب، 
يراقــب األحــوال، ويــدرس األوضــاع املختلفــة يف أقطــار املغــرب، ويف األندلــس الــي حكمهــا أهلهــا يف هــذه 
ــاً مل خيضــع للعباســية، ومل يلتفــت العباســيون أصــاً إىل هــذه النواحــي إال يف  الســنوات الســتّ حكمــاً ذاتيّ

ــة)12(. وقــت متأخــر، وقــد صــار عبــد الرمحــن هــو صاحــب الدَّولــة اجلديــدة الفتيّ
وحــن أجــاز عبــد الرمحــن مــن املغــرب إىل األندلــس أول مــرّة كان ينتظــره مناصــروه الذيــن بعثــوا لــه 

مــع أمــن ســرّه )بــدر( مبوافقتهــم علــى دخولــه األندلــس، وترحيبهــم بــه مُجــدِّداً للدولــة األمويّــة.
اجتمعــت املعلومــات عــن خطــة عبــد الرمحــن لنقل الرتاث الدمشــقي الشــامي إىل األندلــس من عناصر 
متعــدّدة؛ يلتقــي فيهــا مــا هــو شــخصيّ ذوقــيٌّ، ومــا هــو موضوعــيّ حضــاريّ، ويلتقــي هــذان اجلانبــان أحيانــاً 

يف صعيــدٍ واحدٍ.
ــوع مــن  ــل، ون ــخ والرتاجــم شــغَفه بالنَّخي ــب األدب والتاري ــد الرمحــن املفرَّقــة يف كت ــارُ عب ــر أخب وتَذُك
الرّمــان، واالصطفــاء مــن اخليــل، وإتقــان العُمــران، وعنايتــه باملســاحة اخلضــراء يف داخــل الــدُّور، ويف 
احلدائــق واجِلنــان داخــل املــدن )كقرطبــة( وخارجهــا. وظــل املنــزل الدمشــقيُّ )الّتراثــي( ماثــاً يف خاطــره 

ــدة. ــاره اجلدي ــه إىل دي ــى نقل حت
لقــد كانــت دمشــق يف تلــك املـُـدّة عاصمــة »العــامل القديــم«: يف عمراهنــا ومبانيهــا وحدائقهــا، وتوزيــع 
امليــاه فيهــا، ويف مظاهــر احلضــارة الفائقــة: حتــى صــارت مثــاالً يُحتــذى، ومنوذجــاً يُقــاس عليــه. وكانــت 

ــةٍ مســتقلّة واضحــة. ــة قــد أرســت يف دمشــق معــامل دولــةٍ عصريّ الدولــة األمويّ
ومــن هنــا مل يبــدأ عبــد الرمحــن يف األندلــس مــن »نقطــة الصفــر« كمــا يُقــال، ولكنّــه أسَّــس دولــة، وشــاد 
عمرانــاً، ونّظــم إدارةً، وفتــح اجملــال للصّناعــات وأنــواع الزِّراعــة، واسرتســلت احلركة العلميّــة )بفروعها املختلفة( 
علــى مثــل مــا كان يف دمشــق والشــام، ثــم »تطعّــم« هــذا كلــه بالظــال األندلســيّة يف عهــد عبــد الرّمحــن، وجــرى 

املروانيــون بعــده علــى نَهْجــه، مــع الّتجديــد الــذي يقتضيــه منــوّ ذلــك كلـّـه، وعلــوّه يف مــدارج احلضــارة.

ــو بكــر محمــد القرطبــي. تاريــخ األندلــس، ابــن الكردبــوس. دولــة اإلســالم فــي  ــة، أب )12( انظــر تفاصيــل مــا ســبق فــي: تاريــخ افتتــاح األندلــس، ابــن القوطي

ــي  ــخ العباس ــي التاري ــى. ف ــوزي مصطف ــار، ف ــار النه ــاري، عم ــي والحض ــي السياس ــي واألندلس ــخ العباس ــان. التاري ــد هللا عن ــد عب ــس، محم األندل
ــي الحجــي.  ــن عل ــد الرحم ــخ األندلســي، عب ــادي. التاري ــار العب ــد مخت واألندلســي، أحم
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ثالثًا _ ممهّدات شامية قدمية، وأُخرى قريبة:
كان للكنعانيــن والفينيقيــن)13( عاقــات خمتلفــة يف جــزر البحر املتوســط، وســواحل عــدد من البلدان، 
وكانــت هنــاك عاقــات أكيــدة بــن بــاد الشــام وقــرص منــذ األلــف الســابع قبــل امليــاد، ومّتــت مبــادالت بــن 
بــاد الشــام وكريــت منــذ األلــف الثالــث قبــل امليــاد، علــى األقــّل، وكانــت للكنعانيــن والفينيقيــن عاقــات 

مــع مصــر، وحبــر إجيـَـة، والشــطر الشــرقي مــن البحــر املتوســط)14(.
والعاقــات بــن بــاد الشــام وبــن الشــطر الغربــي مــن البحــر املتوسّــط ترقــى إىل القــرن الثانــي عشــر 
ــوا  ــد كان ــة، فق ــل إنشــاء قرطــاج يف إفريقي ــة قب ــرة إيري ــاد، وقامــت هلــم عاقــات مــع شــبه جزي ــل املي قب

يبحثــون عــن املــوادّ اخلــامّ وخاصــة القصديــر.
وقد قطن الكنعانيون مدينة ترشيش، يف منطقة غنية بالقصدير وأسهموا يف ازدهارها.

وكان الكنعانيــون حيملــون إىل تلــك األرجــاء التُّحــف، واألنســجة املصبوغــة، باألرجــوان، واخلــزف، 

»الفينيقيــون«: تســمية أطلقهــا اليونانيــون علــى كنعانيـّـي الســاحل الســوري وتابعهــم علــى ذلــك الغربيــون... وكانــت هــذه التســمية تعنــي بصــورة أخــّص   )13(

ــي األلــف األول قبــل الميــالد مــن أهــل أرواد وصيــدا وصــور. وهنــاك كنعانيــون قُدامــى مــن األلــف الثانــي قبــل الميــالد مثــل أهــل أوغاريــت  كنعانيّ
ــم:  ــيون اس ــون التّونس ــم الباحث ــق عليه ــي فيُطِل ــط الغرب ــر المتوس ــاء البح ــي أرج ــروا ف ــن انتش ــون الذي ــاج الحديث ــو قرط ــا كنعاني ــل. أّم وصــور وجبي

ــور: 47(. ــى البحــث المذك ــية عل ــن. )حاش اليونيقيّي
)14( العالقات بين الكنعانيين والفينيقيّين واإلسبان، عدنان البُنّي، ص50-47.

أقواس شجر النخيل يف مسجد قرطبة الكبر
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والعــاج، واخلــزّ، والزيــت وغــر ذلــك... وكانــوا يف املقابــل يأخــذون املعــادن املتوافــرة، وعلــى رأســها القصديــر 
والفّضــة، وبســبب هــذه التجــارات، نشــأت مُعَمّــرة )قــادش( علــى الشّــاطئ األطلســي. وقــد وَّلــد االحتــكاك 
ــاء  ــر الكنعانــي يف ميــدان التحصــن، والبن ــن حضــارة مستشــرقة يظهــر فيهــا األث ــن واإليريّ بــن الكنعانيِّ

والدفــن والكتابــة والصياغــة، والفنــون الصغــرى كالعاجيــات وصناعــة الدّمــى والفخــار...
وقــد عــاجل د. شــاكر مُصطفــى وغــره مــن الباحثــن هــذا املوضــوع، وقــدم فيــه ماحظــات مــع آراء 
مفيــدة، وقــال: إن الصلــة بــن دمشــق والشــام مــن جهــة، وقرطبــة واألندلــس مــن جهــة ثانيــة صلــٌة عريقــة 
موصولــة قبــل دخــول عبــد الرمحــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد امللــك، بــل نقــول: إن الصلــة الشــامية 
ــاً مل تُمــحَ  ــام هنضــة الفينيقيــن الذيــن أثبتــوا ألنفســهم وجــوداً بشــريّاً وحضاريّ »األندلســيّة« قدميــة مــن أيّ
آثــارُه، »وإذا جتاوزنــا العصــور األنرتوبولوجيّــة القدميــة وعُهــود السَّــلف وجدنــا أنّ عاقــات إســبانية اجلنوبيَّــة 
خاصــة مــع بــاد شــرقي املتوسّــط تعــود إىل العهــود الفينيقيــة، فهــذا الشــعب الشــاميّ )العربــيّ( الــذي كان 
جانبــاً مــن الكنعانيــن ســكان الشــام األقدمــن انســاحَ علــى شــواطئ البحــر األبيــض املتوسّــط اجلنوبيّــة حتــى 
تونــس، حيــث أقــام مدينــة قرطاجــة، واّتخذهــا نقطــة انطــاق بعــد مدينــة صُــور علــى مجيــع تلــك الشّــواطئ. 
وحــن انتهــى ]وصــَل[ إىل شــواطئ املغــرب انتقــل منهــا بســهولة إىل الــرّ اإلســباني املُقابــل، وأقــام الصّلــة بــن 

العُدْوَتــن ]الشــاطئن املتقابلــن[ منــذ األلــف الثانــي قبــل امليــاد«)15(. 
وقــد اكتشــف الفينيقيــون املنطقــة، ومارســوا التجــارة فيهــا، وبنــوا املســتوطنات الفينيقيــة الــي حتــوّل 
بعضهــا إىل مُــدن مــا تــزاُل قائمــًة إىل اليــوم، ومنهــا يف املغــرب: العرائــش احلاليــة، وطنجــة، ومَليلــة، وأقامــوا 
يف الــرّ اإلســباني مالقــة احلاليــة، وكان امسُهــا: ماحلــة )وكانــت لتمليــح األمســاك وحفظهــا( وقــادس 
احلاليــة، ومدينــة املُنَّكــب احلاليــة، ومــا يــزال امسُهــا يُذكــر بالصيغــة العربيــة: Almuňacer، وهــذه املدينــة 
كانــت منــزل عبــد الرمحــن أوّل دخولــه األندلــس. وقــد أقــام أهلهــا يف العصــر احلديــث متثــاالً لعبــد الرمحــن 

باحلجــم الطبيعــي ممتطيــاً حصانــه، ملتفتــاً إىل مدينــة قرطبــة.
وكان دخــول العــرب إىل األندلــس انطاقــاً مــن دمشــق متابعــًة حلركــة الفتــوح العربيــة اإلســامية، علــى 
وَْفــق منهــج األُمويّــن يف اجلغرافيــة شــرقاً وغربــاً، وبعــد أن صــار البحــر املتوســط بــن يــدي الفاحتــن صــار 
ــن هــذا امللمــح  ــًة لذلــك املنهــج. وقــد بيّ ــاً، وكان دخوهلــم إىل األندلــس متابع ــه عربيّ شــرق املتوســط وجنوب
د. مصطفــى وهــو يقــارن بــن سياســة األمويــن وسياســة العبّاســيّن، فقــد كان األمويــون يَعــدّون أيَّ فتــٍح 
قامــوا بــه أليــة جبهــة بــدءاً لفتــٍح آخــر، ومنطلقــاً لنصــر جديــد، يف حــن تاهــم العباســيّون فاعتــروا احلــدود 

الــي ورثوهــا عــن األمويّــن هنايــات الدولــة، ومراكــز امتنــاع ودفــاع)16(.
ويُاحِــظ قــارئ تاريــخ الدولــة األمويــة املروانيــة انتقــال تقاليــد احلكــم واإلدارة والدبلوماســيّة، والعنايــة 
بالعُمــران واإلنشــاءات، إىل األندلــس، حتــى وصلــت إىل بنــاء مــدن جديــدة، واالهتمــام باللغــة العربيــة ومــا 
يتعلــق هبــا، ونشــر التســامح يف اجملتمــع بعناصــره املختلفــة مــن عرقيــة ودينيّــة وبيئيّــة، واســتقبال الوافديــن 
مــن املشــرق واملغــرب بالرتحيــب وحُســن الَقبُــول، واحملافظــة علــى الوقــوف باخلصومــة عنــد حــدّ ال تتجــاوزه.

)15( األندلس في التاريخ، د. شاكر مصطفى، ص: 18.

)16( األندلس في التاريخ، ص19.
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وقــد خََطــب عبــد الرمحــن 
الداخــل ألبــي جعفــر املنصــور)17( 
حنــو  املنابــر  علــى  األندلــس  يف 
ســنة، وقيــل أكثــر مــن ذلــك. وملّــا 
خالفــه أهــل األندلــس علــى ذلــك 
ومل  للعباســين،  اخلطبــة  تــرك 
بلقــب  واكتفــى  باخلافــة  يتلّقــب 

األمــر.
وكان معاويــة مــن قبــل قــد 
اكتفــى بلقــب األمــر، عنــد خافــه 
ومل  عنــه،  اهلل  رضــي  علــي  مــع 
ــة إال ســنة 40ه يف  يتســمّ باخلاف

طويــل)18(. كام 

رابعًا _ دولة عبد 
الرّمحن:

دامــت دولــة عبــد الرمحــن 
مخســاً وثاثــن ســنة، كانــت حافلــًة 
والتفــات  واملُؤامــرات،  باألحــداث، 
ــن الشــمال إىل  ــدوّ اخلارجــي م الع
وقــد  منهــا.  لاقتطــاع  األندلــس 
كلّــه  الرمحــن هلــذا  تصــدّى عبــد 
حــاالً بعــد حــال حّتــى صفــا لــه أمــر 

الدَّولــة، واجتمعــت لــه األندلــس، والتفــت النــاس مــع عبــد الرمحــن إىل متكــن أجهــزة الدَّولــة مــن االســتفادة 
ــن: ــى أمري ــه عل ــد الرمحــن دولت ــس عب ــة. وأسّ ــن هــذه األحــوال، وعطــاء الطبيع م

مــا عرفــه يف الشــام مــن أُســس احلضــارة يف جوانبهــا املختلفــة. وكانــت أسســاً ناجحــة، 	 
ــم. ــة األوىل يف العــامل القدي ــة الدول ــة األمويّ ــت الدول جعل

ــد 	  ــة، وكان عب ــور الدَّول ــه، وحســن نظــره يف أُم ــد الرّمحــن مــن إبداعات ومــا اســتحدثه عب
الرمحــن إداريـّـاً بارعــاً، وناظــراً مدققــاً يف أســاليب التقــدّم احلضــاري يف وجوهها املختلفة. 

ولكــنّ املنهــج الشــامي بقــي ماثــاً يف خميّلتــه، دائــم احلضــور.
إذن: كان لعبــد الرمحــن الداخــل أثــرٌ مُِهــمٌّ فعّــال أساســيّ يف الوصــل املتــن بــن الشــام واألندلــس، »لقــد 

)17( يترّدد الخبر في تراجم عبد الرحمن وَسْرد أخباره، انظر مثاًل: األندلس في التاريخ، ص45-44.

)18( تاريخ األدب العربي، عمر فروخ، ص405.
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، بالــغ الــذكاء،  كان يف قمــة الســلطة، وصاحــب الكلمــة األوىل، لقــد كانــت شــخصيتُه شــخصيَّة حاكــٍم َذكــيٍّ
ــة)19(،  ــة املروانيّ عاطفــي، ناشــب العــروق يف حقيقــة األمــة، ويف حضــارة الشــام، ويف مناقــب أســرته األموي
املتشــرّب مــن األلــق الــذي كانــت عليــه »اإلمراطوريــة« العربيــة اإلســامية يف عزّهــا قبــل االهنيــار املفاجــئ 

ســنة )132ه - 750م(. لقــد كانــت دمشــق الشــام، ومَــن فيهــا، ومــا فيهــا رهــن فكــره وصُحبــة خيالــه)20(.
ويَجــدُ قــارئ تاريــخ األندلــس أيــام عبــد الرمحــن تــرداداً هلــذه الفكــرة، جيــيء علــى أســاليب خمتلفــة 
ــد الرمحــن  ــمَ عب ــذا طعَّ ــز ســامل: »... وهك ــد العزي ــور الســيّد عب ومقصــد واحــد. وجنــد يف دراســة الدكت
ــةٍ زاهــرة بقرطبــة،  حضــارة األندلــس بالطابــع الشــامي؛ وإليــه يرجــعُ الفضــل يف َغــرْس بــذور هنضــة علميّ
وســتنمو هــذه النهضــة علــى مَــرّ األيــام حتــى تصبــح قرطبــة يف عهــد أحــد أحفــاده عاصمــة الدنيــا، ومركــز 
العلــم واحلضــارة. وهــو - لذلــك - يُعَــدّ أعظــم أمــراء بــي أميــة يف األندلــس، ولــوال أنّ اخلليفــة عبــد الرمحــن 

ــة«)21(. الناصــر ســيقوم بــدوٍر مُشــابهٍ لــدوره لقلنــا إنــه أعظــم مَــن توّلــى األندلــس مــن بــي أميّ
وقــال الدكتــور ســامل يف جمــال آخــر مــن كتابــه: »إنّ عصــر بــي أميــة يف األندلــس يُعَــدّ امتــداداً 

املشــرق«)22(. يف  لعصرهــم 
ــل الدكتــور حســن أمحــد حممــود الــكام املُجمــل الــذي يــرد عــن الصلــة بــن الشــام واألندلــس  وفصّ
ــى النّســق  )ودمشــق وقرطبــة( عنــد القدمــاء واملُحدثــن، فقــد: »أنشــأ عبــد الرمحــن ]الداخــل[ حكومــًة عل
ــاً، فقــد اســتقى مــن تقاليــد عرفهــا األمويــون، وطبّقوهــا، وحّققــت هلــم  األمــوي، وكان اجتاهــه هــذا طبيعيّ

الســؤدد حنــواً مــن تســعن ســنة، هــذه التقاليــد األمويــة يُطلــق عليهــا: التقاليــد الشــامية«.
وكانــت هــذه التقاليــد تعتمــد علــى أُســس واضحــة: علــى تكويــن مجاعــة مــن الرجــال املخلصــن 
للدولــة: ينهضــون بعبئهــا يف العاصمــة واألقاليــم، منهــم رجــال مــن العــرب، أو مــن مــوايل البيــت األمــوي: 
قــون أهــداف البيــت األمــوي. وقــد شــهد العصــر األمــوي يف الشــرق جيــاً كامــاً مــن اإلداريّــن األكفيــاء،  يُحقِّ
والقــوّاد املَهــرة الذيــن هنضــوا بالعــبء كلـّـه مــن أمثــال: زيــاد واحلجــاج ومســلمة بــن مَْخلــد، وقــرّة بــن شــريك، 
وموســى بــن نصــر. وكان ميــل اإلداريّــن الذيــن أوجدهــم تنظيــم عبــد الرمحــن ال يقلـّـون كفايــًة أو إخاصــاً 

عــن ذلــك اجليــل القديــم.
علــى كل حــال هنــض عبــد الرمحــن بأعبــاء دولتــه بنفســه، واعتمــاداً علــى أهــل بيتــه الذيــن اســتدعاهم، 
ــاً.  ــاً عربيّ ــن املُخلِصــن، وأكســبهم طابع ــوّن طوائــف )مجاعــات( مــن املُوال ــامّ األمــور، وك ــدَ إليهــم مبه وعَِه

قرشــيّاً أمويّــاً، وهــذا مــا يُعــرف يف املصطلــح بـــ: »التقليــد الشــامي يف األندلــس«)23(.
ــه  ــة، وصــوّر عملَ ــة واخلارجيّ ــد الرمحــن الداخليّ ــع د. حســن أمحــد حممــود عَرَضــه ألعمــال عب وتاب
السّياســي واإلداري، وراجــع ذلــك العمــل علــى ضــوء حتليلــه وانطباعــه الشــخصي مــن خال رؤيتــه التارخيية 

واحلضاريّــة.
)19( األمويــة نســبة إلــى أميــة الجــّد األعلــى، والمروانيــة نســبة إلــى مــروان بــن الحكــم فقــد انتقــل الحكــم بعــد اعتــزال معاويــة الثانــي مــن الفــرع الســفياني إلــى 

الفــرع المروانــي.
)20( التقاليد الشامية في الديار األندلسيّة، محمد رضوان الداية، ص22.

)21( تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة في قرطبة، السيد عبد العزيز سالم، ص209.

)22( تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس، ص49.

)23( تاريخ المغرب واألندلس، ص91.
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وقــارن د. حســن أمحــد حممــود بــن مــا صنعــه عبــد الرمحــن وبــن مــا اعتمــده العباســيون يف املشــرق، 
فقــد ســلك عبــد الرمحــن بنظــام الــوزارة مســلكاً جديــداً، وإن كان يتفــق مــع النظــام الــذي ألَِفــهُ املشــرق يف 
بعــض االجتاهــات: كان العباســيون خيتــارون رجــاً واحــداً يُفوّضــون إليــه أمــور اإلدارة كلّهــا إحيــاءً للتقاليــد 
ــوزراء خيتــصّ كل واحــد منهــم بأمــر مــن  ــار طائفــًة مــن ال ــد الرَّمحــن خيت الفارســية القدميــة)24(، وكان عب
أمــور الدَّولــةِ، وكان رئيــس هــؤالء مجيعــاً يُسَــمّى )احلاجــب(، وأصبــح نظــام احلِجابــة هــذا تقليــداً جــرى عليــه 

األمويــون بعــد عبــد الرمحــن.
لقــد كان إنشــاء دولــة بــي مــروان اجلديــدة يف األندلــس إذن إحيــاءً ونقــاً مــن الشــام يف املشــرق إىل 
ــه يف الشــام  األندلــس يف املغــرب، وقــد نقــل عبــد الرمحــن شــكل احلكــم وأُســلوبه، وتبــع مــا كان عليــه قومُ
يف إدارة احلكــم، ويف ضبــط األمــور، ويف االســتعانة بالــوزراء واألعــوان. ويف االختــاط بالنــاس، وحتسُّــس 
قضاياهــم. ولكــن عبــد الرمحــن اكتفــى بلقــب األمــر ومل يتلّقــب باخلافــة، غــر أن عبــد الرمحــن الناصــر 
ــب باخلافــة بعــد إعــان الدولــة الفاطميّــة اخلافــة، مــع وجــود اخلافــة  )300 - 350ه = 912 - 961م( تلقَّ

العبّاســيّة.
وذكــر ابــن حــزم دولــة عبــد الرمحــن الداخــل يف سِــياقِ كاٍم لــه بالــغ األمهيــة عــن دولــة بــي أميــة يف 
ــب  املشــرق وانتقاهلــا إىل األندلــس: »... ومل ميلــك أحــد مــن ملــوك الدنيــا مــا ملكــوه مــن األرض إىل أن تغلَّ

)24( تاريخ المغرب واألندلس، ص92.
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ــس  ــة إىل األندل ــن معاوي ــد الرمحــن ب ــم عب ــم، فســار منه ــاس باملشــرق، وانقطــع هبــا ملكه ــو العبّ ــم بن عليه
وملكهــا هــو وبنــوه، وقامــت هبــا دولــة بــي أميــة حنــو الثامثئــة ســنة، فلــم يكــن يف دول اإلســام أنبَــُل منهــا، 
وال أكثــر نصــراً علــى أهــل الشــرك، وال أمجــع خلــال اخلــر... هبدمهــا اهندمــت األندلــس إىل اآلن، وذهــب 

هبــاءُ الدولــة بذهاهبــا«)25(.
وســار عبــد الرمحــن يف التعامــل مــع مَــن حولــه، ومــع ســائر النــاس بســرة أهلــه يف الشَّــام، مــن 
البســاطة والتواضــع، فإهنــم مل يطلبــوا مــن النــاس خماطبتهــم بالّتمويــل)26( والعبوديــة واملُلــك، وال تقبيــل أرض 

ــدٍ وال ِرجــل!. وال ي
ــد الطريــق لعقبــه،  ــل الصعــب، ومهّ وكان عبــد الرمحــن يتمّتــع مبواهــب إداريــة باهــرة... علــى أنــه ذلَ

واســتطاع أن يضــع دعائــم تلــك اململكــة الــي َغــدتْ علــى يــده أُعجوبــة العُصــور الوســطى)27(.
وقــد نــوّه مــؤرخ األندلــس ابــن حَيّــان)28( مبقــدرة الداخــل، وكفاياتــه اإلداريــة، ورفــع األواويــن، وَفــرض 
األُعطيــة، وعََقــد األلويــة، وجَنّــد األجنــاد، ورفــع العمــاد، وأوثــق األوتــاد. فأقــام للمُلــك)29( آلته وأخذ للســلطان 

. عُدّته
بَسُّــط إىل النــاس،  وحافــظ عبــد الرمحــن الداخــل، يف مــدّة حكمــه األندلــس، علــى بســاطة احلكــم، والتَّ
امــات، متامــاً كالــذي كان  ــح البــاب ألصحــاب الظُّ وعــدم إقامــة احلجــاب أمــام الزائريــن واملراجعــن، وَفتَ
يفعلــه خلفــاء بــي أميــة يف دمشــق. وقــد نبــه علــى هــذه العــادات والصفــات األمويــة ابــن حــزم، وقــال 

املعاصــرون كامــاً يعــزّز مــا ذكــره ابــن حــزم يف آثــاره التارخييــة.
ــلطات، ورعَــوا - عــن عقيــدة ورأي -  وحافــظ عبــد الرمحــن هــو وأوالده وأحفــاده علــى فصــل السُّ

ــن)30(. ــواء املغال ــن غل ــرأي م ــر، ونصــروا صاحــب ال ــة الفك ــوا حُرّي أحــكامَ القضــاء وأنفذوهــا، وحَمَ
وكان نقــش خــامت عبــد الرمحــن)31(: »عبــد الرمحــن بقضــاء اهلل راٍض« و: »بــاهلل يثــقُ عبــد الرمحــن 
وبــه يعتصــم«، ووجــد فيــه أحــد املؤرخــن داللــة مــن األمــر علــى التواضــع اجَلــمّ، وقــال: إنــه مل يتخــذ لقــب 

املظفــر أو الناصــر أو املنصــور أو غرهــا.

خامسًا _ التسامح تقاليد أموية شرقية وأندلسيّة:
نقــل األســتاذ حممــد عبــد اهلل عنــان يف تارخيــه األندلســي)32( عــن عــدد مــن املستشــرقن الباحثــن 
ــيمُونيت، علــى  يف األندلســيات إشــارتَهم باعتــدال السياســة اإلســامية، وآثــار مســلكها املســتنر، وفيهــم سِ
رغــم حتاملــه علــى العــرب، وألْتامــرا، وكاردينــاس، وممــا قالــه: إن الفضــل يرجــع إىل تســامح الــوالة واألمــراء 
األوائــل. يف أنــه خــال العصــور األوىل مــن احلكــم اإلســامي: كان الشــعبان: املُســلمون، واملســتعربون 

)25( يُنظر: البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، ابن عذاري، 2: 40-39.

)26( التمويــل أن يقــال ألحدهــم: يــا مــوالي! والعبوديــة أن يقــال للحاكــم وَمــن فــي موقعــه: يــا ســيّدي، أو أنــا عبــدك فــي طاعتــك! والُملــك: أن ينــادى األميــر أو 

الخليفــة بلقــب الملــك.
)27( دولة اإلسالم في األندلس، 1: 199.

نقله المقري في نفح الطيب، 1: 182.  )28(

)29( المقصود بالملك: الّدولة، فإن األمويين لم يتلقبوا بالُملك.

)30( البيان المغرب، 2: 66، وقرطبة في العصر اإلسالمي، أحمد فكري، ص37-36.

)31( نفح الطيب، 3: 37.

)32( دولة اإلسالم في األندلس، 1: 270.
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ــرّة«. )النّصــارى( يعيشــان جنبــاً إىل جنــب عيشــًة حُ
وعَــدّ األســتاذ عنــان شــهادة هــؤالء وأمثاهلــم دليــاً علــى كــذب ادّعــاءات املُتعصِّبــن علــى العــرب 

وأســلوب حكمهــم يف األندلــس.
ويقــال إن عبــد الرمحــن ملّــا توّطــد ملُكــه، وَكثُــرت قواتــه وعُدّتُــه فّكــر يف اســرتداد ملــك بــي أميــة 
ــك  ــده يف ذل ــس، وأيّ ــى األندل ــده ســليمان عل ــه، واســتخاف ول ــل إىل املشــرق ببعــض قوات بالشــام، والرحي
خاصــة أُســرته ومواليــه، وكان ذلــك يف ســنة 163ه - 879م، ولكــن اضطــرام الثــورة يف سرقســطة حــال بينــه 

وبــن ذلــك العــزم، وتــويف قبــل أن تســنح الُفرصــُة لتنفيــذه.

سادسًا _ يف الصَّنايع والزّراعة والتجارة:
كان عهــد عبــد الرمحــن الدّاخــل عهــدَ هنضــة وازدهــار يف جوانــب احليــاة املختلفــة، فإنــه أرســى دعائــم 
الدَّولــة علــى مــا عرفــه يف الشــام معرفــة واعيــة دقيقــة، وعلــى مــا اســتعان بــه مــن أهــل اخلــرة يف الصناعــة 
والزراعــة والتجــارة. وكانــت األندلــس، منــذ أول الفتــح، )وازداد األمــرُ وضوحــاً ونشــاطاً مــع عبــد الرمحــن( 
ــم. وفتــح األمويــون منــذ عهــد الداخــل األبــواب هلــذه اخلــرات )الشــامية  مقصــداً ألهــل اخلــرة وأهــل العل

أوّالً(، وبنــوا دولــة عصريــة، جتمــع بــن مــا يف املشــرق األمــوي، ومــا يف الغــرب علــى يــدِ الدّاخــل.
وظلــت األندلــس ألهــل الشّــام خاصــة، ولســائر مواطــي الدولــة املرتاميــة األطــراف. وســرعان مــا 

قرطبة
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صــارت األندلــس حاضــرةً عامليــة، وصــارت الدولــة األوىل يف أوربــة، ومنافســًة لبغــداد وارثــة احلكــم يف 
املشــرق.

وقــد كانــت العنايــة بالصناعــات متواصلــًة، وعلــى رأســها صناعــة األســلحة والسُّــفن، ومــا يتعلّــق 
ــدّدة. ــات متع ــا باألعــداء مــن جه ــاً يف حاجــة إىل هــذا االســتعداد، إلحاطته ــس دائم ــت األندل ــك. وكان بذل
وكانــت دمشــق أشــهر املــدن يف صناعــة الســيوف )وبعدهــا: بُصــرى وديــاف جنوبــي البــرتاء(. وجــادت 
صناعــة الســيوف الدمشــقية يف األندلــس، وانتقلــت »الســيوف الدمشــقية، وطريقــة صناعتهــا إىل األندلــس، 
وقــد عُــي عبــد الرمحــن األوســط بتشــجيع صناعــة السُّــيوف يف )طليطلــة( ويف )املريّــَة( الــي قطنهــا 

الدمشــقيون«)33(.
وتبــع ترصيــع الفــوالذ وســواه مــن املعــادن بالذهــب والفّضــة وتزويقهــا بالصّــور، علــى شــكل »الزّهــر«، 
وهــو فــن جــيء بــه مــن دمشــق، وجــاد يف األندلــس، وانتقــل إىل أوربــة. ويف كلمــة لألســتاذ عنــان عنــد حديثــه 

عــن )طليطلــة(: إهنــا »حافظــت علــى شــهرهتا القدميــة يف صنــع األســلحة واألدوات القاطعــة...«)34(.
ومــن هــذه الصناعــات املتقنــة صناعــة احُللــيّ مــن املعــادن الثمينــة، ومــن غرهــا. ومنهــا احلليّ الشــعبيّة 

الي اكتســبت اســم الدمشــقي )أو: الدامســكينو(.
ــد  ــو()35(: »لق ــال الباحــث اإلســباني )تُورين ــاج واملنســوجات ق ــرة عــن صناعــة األقمشــة والديب يف فق
ــن إســبانية لســاهنا  ــت م ــراً جعل ــراً كب ــة تأث ــن الصناعــات املشــرقية بابتداعاهتــا الرائع ــرت يف هــذا الف أثَّ
ــة... ولعــّل النشــاط  ــم تتبعــه االبتداعــات األصيل ــة باشــتقاق الفــنّ املشــرقي أوّالً ث الناطــق بامسهــا يف أورب
ــي علــى عهــد اخلافــة القرطبيــة...«. وكان لطليطلــة مكانــة كبــرة  ــهُ الَفنّ اخلــاصّ هبــذه الصناعــة بلــغ أوْجَ

ــة النَّســيج)36(. يف صناع
_ الوشي الشامي:

ــة، فهــو  ــنة املوشــاة، ويف خــر ابــن حيــان أنــه لبســه أحــد أفــراد بــي أميّ وهــو نــوع مــن الثيــاب احملسّ
ــه نــوع آخــر للنســاء. لبــاس للرّجــال، وال مينــع أن يكــون من

ــامي يف نفــح الطيــب)37(، وباســم الوشــي اهلشــامي يف املقتبــس)38(، فقــد  وقــد ورد باســم الوشــي الشّ
كان هشــام بــن عبــد امللــك، جــدّ عبــد الرمحــن الدّاخــل، يُعنــى باملابــس، قــال صاحــب مــروج الذهــب إنــه: 

ــَل اخَلــزّ، وُقُطــفُ اخلــزّ...«. »اســتجادَ الُكســى والفــرش«، وقــال متابعــاً: »ويف أيامــه عُمِ
ــاض  ــي اختــذت البي ــم عــن الشــام، ال ــة مــن قدي ــس، منقول ــاب البيــض شــائعة يف األندل ــت الثي وكان

ــس الســواد. ــا العباســية بلب شــعاراً، وخالفه
وذكــر لســان الديــن بــن اخلطيــب خــراً وقــع يف القــرن الثامــن اهلجــري – الرابــع عشــر امليــادي، 
حــن اســتقبل أهــل مدينــة وادي آش موكــب الســلطان أبــي احلجــاج يوســف بــن نصــر، قــال: »فرأينــا تزاحُــم 

)33( الشام: لمحات آثارية وفنّية، عفيف بهنسي، ص211.

)34( اآلثار العربية الباقية في إسبانيا والبرتغال، محمد عبد هللا عنان، ص92.

)35( الفن اإلسالمي في إسبانية، مانويل جومث مورينو، ص411.

)36( اآلثار الباقية: 92.

)37( نفح الطيب 2: 503.

)38( المقتبس من أنباء أهل األندلس، البن َحيّان القرطبي، ص226.



153 العدد األول - 2021

ــع األزهــار  الكواكــب باملناكــب، وتدافــع البُــدور بالصــدور: بيضــاً كأســراب احلمائــم، متلّفعــات بروضهــنّ تلفُّ
بالكمائــم...«)39(.

_ الزراعة والبستنة:
أُعِــن عبــد الرمحــن الدّاخــل يف نقلــه األشــجار واألزهــار والنباتــات، مــن الشــام وإفريقية، بــأن األندلس 
قريبــة احلــال مــن الناحيــة اجلغرافيــة، واجلغرافيــة الفلكيــة، ومــن حيــث خصائــص البــاد مــن البــاد 
الشــامية، وقــد ذكــر القدمــاء هــذا مبناســبات خمتلفــة. ومــن ذلــك مــا قالــه أبــو عامــر الســاملي: »األندلــس مــن 
اإلقليــم الشــامي، وهــو خــر األقاليــم، وأعدهلــا هــواءً وترابــاً، وأعذهبــا مــاءً، وأطيبهــا هــواءً وحيوانــاً ونباتــاً، 

وهــو أوســط األقاليــم...«)40(.
ــة يف  ــا، مياني ــا وهوائه ــس شــامية يف طيبه ــؤرخ اجلغــرايف: »األندل ــب امل ــري، األدي ــد البك ــي عبي وألب

اعتداهلــا واســتوائها...«)41(.
ومــن حــبّ األندلســين لألشــجار، ونشــرهم اخُلضــرة يف كل مــكان، قلّــدوا غــرَ مذهــب اإلمــام الــذي 
ال يُجيــز زرع الشــجر يف املســاجد)42(، وزرعــوا يف مواضــع خمتلفــة منهــا األشــجار املثمــرة وأشــجار الزّينــة 

)39( مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب واألندلس، أحمد العبادي، ص8.

)40( نفح الطيب، 1: 154.

)41( نفح الطيب، 1: 154.

)42( وأخذوا بقول األوزاعي الذي كان سائداً قبل غلبة مذهب مالك.

مسجد قرطبة الكبر من األعلى
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وغرهــا. وقــد شــاهدتُ أشــجار الرتقــال والليمــون والكبـّـاد يف املســجد اجلامــع األمــوي بقرطبــة، حــن زرهتــا 
سنة )1396هـ - 1976م(.

ــى  ــة عل ــة وإشــبيلية وغرهــا، املبني ــدور يف قرطب ــزال ال ــدار الدمشــقية، ومــا ت ــدار األندلســية كال وال
ــة... ــك يف دار دمشــقية تراثي ــن باألشــجار واألزهــار؛ وكأن ــي، تتزيَّ الطــراز العرب

ويف كتــاب الباحــث اإلســباني: خــوان ڤيرنيــت املرتجــم بعنــوان )فضــل األندلــس علــى ثقافــة الَغــرْب(
)43( كام علــى مــا نُقــل مــن الشّــام إىل األندلــس مــن أشــجار الفواكــه واخلضــراوات، ومــن غرهــا مــن أقطــار 

البــاد العربيــة واإلســامية، ومــن املنقــول مــن الشــام: 
.Algodon الُقطن، وأصله من اهلند، وأدخل العَربُ زراعته إىل األندلس، وهو باإلسبانية

والسّــبانخ )اإلســفاناخ(، والباذجنــان، واحَلرْشَــف أو اخُلرشــوف)44(، والبّطيــخ األمحــر، واملشــمش، 
ــور  ــه: اإلســرج، واإلســفراج، قــال الدكت ــون، ويقــال في ــرّي، والزعفــران ، واهللي ــرّز، والتــن ال والليمــون، وال
حســن مؤنــس: »إن ضيعــة: أراخنويــت القريبــة مــن مدريــد والفراولــة أو الفريــز، تــوت األرض، واإلســفراج، 

ــوه إســبانية«)45(. والعــرب هــم الذيــن أدخل
ــَل مــن الشــرق العربــي )الشــام خاصــة(،  ــا نُقِ وعــدّدَت الباحثــة أ. ســلمى احلّفــار الكزبــري أشــياء ممّ
ــة، وغــر  ــع، والطــبّ، والصيدل ــة واألدب، والعمــران، والصنائ ــم واللغ ــا الفكــر والثقافــة والعل ــدأت بقضاي وب
ــت  ذلــك إىل أن قالــت، وقــد مسّــت هــذا كلــه: عبقريــة الفكــر العربــي يف األندلــس: إن هــذه العبقريــة »ختطَّ
هــذه املياديــن مجيعــاً، فاشــتملت علــى أحــدث وســائل الزراعــة والــريّ، وأجنحهــا، فاخضــرّت يف األندلــس 
الســهول والقفــار، وأزهــرت فيهــا البســاتن واهلضــاب إْذ نَقــل أســافنا إليهــا أشــجاراً مــن الشــرق العربــي 
كالزيتــون والليمــون والنارنــج، ونباتــات كالزعفــران، وأزهــاراً كاليامســن والرّحيــان واخُلزامــى، ومل تــزل 

ــى يومنــا هــذا...«)46(. ــًة يف لغــة اإلســبان حّت أمساؤهــا مجيعــاً عربيّ
وهنــاك أشــجارٌ وأزهــارٌ ونباتــات لفتــت أنظــار األدبــاء والشــعراء، وكان هلــا خلفيـّـات خمتلفــة العناصــر. 
ــت  ــم انتقل ــس، ث ــة ُزرعــت يف األندل ــا()47( أن أول خنل ــد املستشــرق اإلســباني )بالنثي ــل: النّخــل، وقــد أّك مث
زراعتهــا إىل أوربــة، كانــت خنلــًة )أو خنــاً( ممـّـا جلبــه عبــد الرمحــن الداخــل مــن الشــام، ونََقــَل قطعــة عبــد 

الرمحــن الشــهرة)48(:
يا نَخُل أنتِ َغريبٌة مِثلي                           يف الَغرِب نائيٌة عن األهِل

وقال د. سامل: إن عبد الرمحن الدّاخل اهتم بزراعة النخيل يف مُنية الرّصافة: »لتُذّكره برصافة 
جَدّه بالشام...«)49(.

لــه. وكانــت  ومــن األشــجار الــي انتقلــت إىل األندلــس: نــوع مــن الرمــان كان عبــد الرمحــن الداخــل يُفضِّ
)43( فضل األندلس على ثقافة الغرب، خوان فيرنيت، ص44.

)44( هــذا هــو اســمه العربــي، واشــتهر خطــأً باســم: أرضــي شــوكي، وهــو تحريــف أجنبــي للحرشــوف. وأشــاعه علــى خطئــه المترجمــون األوائــل )انظــر كتابــي: 

الجديــد( مــاّدة الحرشــوف.
)45( رحلة األندلس، حسين مؤنس، ص37-36.

)46( في ظالل األندلس، 64-63.

)47( تاريخ الفكر األندلسي، آْنِخل بالنثيا، ص51.

يراء، 1: 37. )48( القطعة في الحلة الّسِ

)49( قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس، السيد عبد العزيز سالم، 1: 51-50.
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ــة منــه، وّزعهــا علــى حاضــري جملســه حــن وصلــت، وكان فيهــم  أختــه )أمّ األصبــغ( قــد بعثــت إليــه بكميّ
ســفر بــن عبيــد الكابــي مــن جنــد األردن باألندلــس. أخــذ ســفر رمانــة وعــاجل بذورهــا يف قريــة مــن قــرى 
)ريّــه( فنبتــت، وتكاثــرت أشــجارها، ومــا لبثــت أنْ أمثــرت، فحمــل منــه إىل عبــد الرّمحــن. وشــاع هــذا النــوع 
يف األندلــس، وانتقــل إىل بــاد املغــرب. ومــا يــزال إىل اليــوم معروفــاً بامســه األندلســي: )الرّمــان السّــفري(!
وقــد ذكــر شــعراء األندلــس هــذا الرّمــان، وأطالــوا يف وصفــه)50(، ومنهــم ابــن فــرج، قــال يف أول قصيــدة 

: له
والبسةٍ صدفاً أمَحرا                  أتتكَ وقد مُلِئَت جَوهَرا!

وذكــر حممــد كــرد علــي البُرتقــال واللّيمــون، وموطنهمــا شــرقي آســية لكــنْ يعــود الفضــل إىل العــرب 
يف نقــل هاتــن الشــجرتن إىل ســواحل حبــر الــروم )األبيــض املتوســط()51(... إخل.

وَفّضــل أهــل األندلــس - متابعــة ألهــل الشــام - الــورد علــى النّرجــس، وردّ شــعراؤهم علــى 	 
ابــن الرومــي حــن فضــل النّرجــس، وأزرى بالــورد)52(.

ــا خصوصــاً( فهــم 	  وكان للرّحيــان، ومــا يــزال، شــأن خــاص يف األندلــس )منطقــة أندلوثيّ
)50( يُنظر نفح الطيب، 1: 468، والشعر ألحمد بن فرج الجيّاني.

)51( خطط الشام، محمد كردعلي، 4: 181.

)52( الحدائق والجنان من أشعار أهل األندلس، وديوان بني فَرج شعراء َجيّان، محمد رضوان الداية، ص64-59.

مسجد قرطبة من الداخل
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يعتنــون بــه ويزرعونــه يف الــدُّور، وهــو إضافــة إىل كونــه مــن النباتــات العطريــة )الطبيــة( 
يدخــل يف التقاليــد الشــعبيّة األندلســيّة، ويف األمثــال األندلســية: أشــهر مــن الرحيــان يف 

دار العــروس)53(.
واســم الزعفــران يف اإلســبانية )Azafran( نقــاً عــن العربيـّـة، فــإن العــرب هــم الذيــن أدخلــوا زراعتــه 

إىل األندلــس، كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه.
ويرتبــط بالزراعــة نظــام الــريّ، فإنــه توجــد يف )بلنســية( إىل اآلن حمكمــة خاصّــة للميــاه، تعــاجل قســمة 
امليــاه، وتُعقــد كل يــوم مخيــس، كمــا كانــت أيــام احلكــم العربــي)54(. وقــد عاصــرتُ مثــل ذلــك يف يف دومــا مــن 
غوطــة دمشــق، فقــد كان هنــاك مكتــب خــاص يعــاجل قســمة ميــاه فــروع بــردى يف بســاتن الغوطــة، وجمــاري 

أهنارهــا. وكان مراقــب قســمة امليــاه يف الغوطــة يُدعــى )الشــاوي(.
_ الزّراعة بن املشرق واألندلس:

إنَّ عبــارة )اإلصــاح الزراعــي( تــرتدّد يف مواضــع كثــرة مــن التاريــخ األمــوي يف دمشــق وســائر بــاد 
الشــام، فقــد أحــدث يزيــد هنــراً إضافيـّـاً علــى فــروع بــردى عـُـِرف - إىل اليــوم - بنهــر يزيــد)55(، وجمــراه أعلــى 

مــن جمــرى هنــر )تــورا(.
ويف تاريخ هشام بن عبد امللك أنه »انكبّ على إصاح الزراعة يف العراق«)56(.

وحــن اســتقرّ عبــد الرمحــن يف قرطبــة، وصَفــا لــه احُلكــم التفــت إىل مــا يُؤسـّـس الدولــة مــن جوانبهــا 
املختلفــة، ومنهــا: الزراعــة والبســتنة، وإنشــاء احلدائــق يف املــدن، ويف أرباضهــا)57(.

سابعًا_ التنظيمات العسكرية بعد قيام الدولة اأُلمويّة يف األندلس:
يف حبــث عــن: تنظيمــات اجليــش يف الدولــة العربيــة اإلســامية يف األندلــس يف العصــر األمــوي)58( 
عقــد الدكتــور عبــد الواحــد طــه دّنــون فصــاً عــن التنظيمــات العســكرية، والعناصــر املُســتحدثة بعــد قيــام 
الدولــة األمويــة، وعــرض فيــه ألثــر البلديِّــن والشــاميّن، الذيــن اســتقروا يف قرطبــة وغرهــا، قبــل جمــيء 
عبــد الرمحــن ومكانتهــم يف جيــش الدّولــة بعــد قيــام اإلمــارة. وكان للشــاميّن مزيّــة علــى غرهــم فقــد كانــوا 
ــد دمشــق  ــرة(، أو جن ــد )إلب ــواء جن ــرى بعدهــم. وكان ل ــي العناصــر األُخ ــم تأت ــة اجليــش، ث يشــكلون طليع
األندلــس علــى امليمنــة، ويتبعهــم جُنــد محــص أهــل كــورة إشــبيلية، ومعهــم اجلنــد النازلــون يف )لبلــة( ومعهــم 
جُنــد قِنّســرين، وهــم أهــل كــورة جَيّــان، وبعدهــم جنــد فلســطن وأهــل كورتــي شــذونة واجلزيــرة اخلضــراء، 

فكانــوا يف امليســرة، ومعهــم لــواء جنــدي األردن ومصــر، وهــم أهــل كــورة باجــة.
وقــد اســتفاد األمــر عبــد الرمحــن بــن معاويــة، املعــروف بالداخــل، مــن هــذه الُكــوَر اجملنـّـدة، وال ســيّما 

)53( الزجل في األندلس، عبد العزيز األهواني، ص24.

)54( محكمــة الميــاه فــي بلنســية Tribunal de las Aguas كتــب عنهــا عنــان بحثــاً فــي مجلــة العربــّي )أشــير إليــه فــي التقاليــد الشــامية: 120، وذكرتــه 

األســتاذة ســلمى الحفــار )فــي ظــالل األندلــس، ص95(.
)55( جغرافية نهر يزيد، صفوح خير، من كتاب: دمشق الشام عاصمة الثقافة العربية، ص61-57.

)56( الدولة األموية، يوسف العش، ص284-283.

)57( األرباض جمع الّربض: الضاحية.

)58( تنظيمــات الجيــش فــي الدولــة العربيــة اإلســالمية فــي األندلــس فــي العصــر األمــوي مــن كتــاب: دراســات فــي التاريــخ األندلســي، عبــد الواحــد َدنُّــون طــه، 

ص42.
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اليمانيّــن منهــم، فشــّكل فــور وصولــه إىل 
ــى  ــرّ األندلــس قــوّةً تنامــت بســرعة حت ب
ــت إىل حنــو ثاثــة آالف فــارس يف  وصل
إشــبيلية، ومــن هــذه املدينــة َكّتــب األمــر 
عبــد الرمحــن الكتائــب وهَيّــأ األجنــاد، 
لقتــاِل آخــِر والة األندلــس، قبــل جمــيء 

عبــد الرمحــن، يوســف الفهــري.
واملناصــب  الّتنظيمــات  ويف 
العســكرية يــرز )القــادة( قبــل غرهــم؛ 
فهــو أعلــى تلــك املناصــب، وكان األمــراء 
- يف كثــر مــن األحيــان - يتوّلــون القيــادة 
بأنفســهم، »وقــد أســهَم معظــم األمــراء 
واخللفــاء يف األندلــس بقيــادة احلمــات 
األمــر  خــروج  تعــّذر  وإذا  العســكرية، 
بنفســه أرســل أحــد أبنائــه لينــوب عنــه 
يف ذلــك، ولكــنْ يعيّــن معــه قائــداً جمرَّبــاً 

يكــون هــو املســؤول عــن احلملــة...«.
وكان عبــد الرمحــن الداخــل خيــرج 
بنفســه إىل الغــزوات واملعــارك، ويف خــر 
عنــه أنــه كان خارجــاً إىل الثغــر يف بعــض 
غزواتــه)59( فوقعــت غرانيــقُ)60( يف جانــب 
َكلََفــهُ  يعــرفُ  مَــن  وأتــاه  عســكره،  مــن 

ــه علــى اصطيادهــا، فأطــرق عنــه، ثــم جاوبــه)61(: ــه بوقوعهــا ويُشــهّيه هبــا، ويَحضُّ بالصيــد، يُعْلِمُ
ِع الَغرانِق دَعْنِي وصَيدَ وُقَّ

فإن مهّي يف اصطيادِ املارقِ
يف نَفٍق إن كان أو يف حالِق
إذا التََظتْ هَواِجرُ الطرائِق
كان لفاعي ظِلَّ بَنْدٍ خافِق

)59( أخبار مجموعة، ص118-117.

)60( الغرانيق جمع الغرنوق: من طيور الماء.

)61( المارق: الخارج على السلطة. والحالق: المكان المرتفع. والهواجر: جمع الهاجرة: شّدة الحّر في منتصف النّهار. والبَْند: العَلَم والراية.

حمراب املستنصر يف مسجد قرطبة
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ووصــل هــذا امللمــح إىل أوالد عبــد الرمحــن الداخــل وأحفــاده، ونقــرأ لعبــد الرمحــن بــن احلكــم بــن هشــام بــن 
الداخــل مــن قصيــدة أنشــدها وهــو يف الثغــور يف الغــزو، بعــث هبــا إىل زوجتــه طــروب، أوّهلــا)62(:
 َفَقدتُ اهلوى مُذ َفَقدتُ احَلبيبا                           فما أقَطعُ اللَّيَل إاِّل نَحِيبا

يقول فيها بعد أبيات شوقٍ وغزل:
 عَدانِيَ عنكِ مَزارُ العِدا                          وَقوْدِي إليهم لُهاماً مَِهيبا

 كأيّن ختّطيتُ من سَبسٍب                           وجاوزتُ بعد دروٍب دُروبا
 أاُلقي بوجهيَ حَرَّ اهلجرِ                       إذا كاد منه احَلصى أن يَذوبا

 أنا ابنُ اهلشامَن من غالٍب                           أشُبُّ حروباً وأُطفي حروبا! 
وقاد عبد الرمحن )الناصر( اجليوش بنفسه، ووحّد األندلس الي تداعت أركاهنا يف ذلك الوقت.

وهــذا التقليــد قديــم يف بــي أميــة، فقــد قــاد معاويــة، رضــي اهلل عنــه، اجليــوش بنفســه، وبعــث ابنــه 
)يزيــد( إىل املعــارك، وقــد انتصــر األســطول األمــوي يف معركــة ذات الصــواري، وخرجــت غــزوة حبريــة إىل 

القســطنطينية، بقيــادة يزيــد بــن معاويــة، وكان فيهــا عــدد مــن أجــاء الصَّحابــة.
وهنــض عبــد امللــك بــن مــروان بنفســه، وخــرج جبيشــه إىل العــراق ليقضــي علــى حركــة مصعــب بــن 

الزبــر وايل أخيــه عبــد اهلل بــن الزبــر... والــكام يف هــذا البــاب يطــول)63(.
_ خُّطة اخليل:

ــوش القدميــة  ــل يف اجلي ــش األندلســي، واخلي ــة يف اجلي ــن املناصــب املهم ــل)64( م ــت خطــة اخلي كان
ــة  ــق باجليــش أوّالً، وهلواي ــة )الداخــل( باخليــل ألمــوٍر تتعل ــا نشــر إىل عناي أســاس وعنصــر رئيســي. ولكنن
شــخصية كان قــد اكتســبها مــن الشــام. فقــد كان جــدّه هشــام معنيـّـاً باخليــل عنايــة كبــرة، وكان عنــده منهــا 

أعــداد كبــرة جــدّاً.
_ اللواء:

اهتــم األمويــون يف األندلــس بلــواء اجليــش. وكان عَلَمُهُــم يف الشّــام أبيــض اللــون، وهــو كرايــة العُقــاب 
رايــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلَّم. وصــار مــن عــادة األمويــن يف األندلــس االحتفــاء بعقــد رايــة اجليــش 

)حلمــات الصوائــف(، وذلــك يف أيــام اجُلمـَـع يف مســجد قرطبــة.
وكان األمويــون يف األندلــس حيتفظــون بالرايــة الــي رفعهــا عبــد الرمحــن الداخــل جليشــه الــذي 
اجتمــع لــه مــن أنصــار األمويــة، حــن هنــض حملاربــة يوســف الفهــري. وقــد انتصــر عليــه، وثبــتَ لــه حكــم 

األندلــس بعدهــا)65(.
العُرَفاء:

ــرى.  ــا ت ــص كم ــرأت الن ــا« وق ــاً لهيب ــة: »لهام ــي الحل ــذي ف ــم. وال ــش العظي ــام: الجي ــار، ص114-115. والله ــن األب ــة الســيراء، الب ــي: الحل ــدة ف )62( القصي

والّسبســب: المفــازة واألرض المســتوية البعيــدة. والهشــامان: هشــام بــن عبــد الرحمــن الداخــل، ثانــي أمرائهــم فــي األندلــس، وهشــام بــن عبــد الملــك بــن 
مــروان.

)63( انظر مثاًل: الدولة األموية، الدكتور يوسف العش، ص156-154.

)64( الخطة: نظام، أو تنظيم.

انظر: تنظيمات الجيش، ص61.  )65(



159 العدد األول - 2021

كان العرفــاء معروفــن يف اجليــش يف املشــرق، وقــد نظــم أعماهلــم هنــاك زيــاد بــن أبــي ســفيان، 
وكانــوا مســؤولن عــن األمــن والنظــام، ومثــري الفــن بــن قبائلهــم، وكانــوا مســؤولن عــن جَمـْـع اجلنــد عنــد 
النَّفــر، فهــم يشــكلّون حلقــة االتصــال بــن القبائــل والســلطة اإلداريــة للدولــة األمويّــة. وكانــت للعرفــاء مهــامّ 

مســتجدة يف األندلــس، حبســب اختــاف الظــروف)66(.
_ التعبئة وأساليب القتال:

كان نظــام الّتعبئــة يف األندلــس مشــاهباً للرتتيــب الســائد يف اجليــوش اإلســامية مــن حيــث تقســيم 
ِبــعَ هــذا النظــام منــذ عهــد عبــد الرمحــن  اجليــش إىل قلــب ومقدّمــة، وســاقة ومَيمَنــة، ومَيْســرة.... وقــد اتُّ

األول إىل آخــر عصــر الدولــة األمويــة)67(.
علــى أن األندلســين اســتحدثوا أمــوراً جديــدةً يف أســاليب احلــرب وأدواهتــا منــذ عصــر عبــد الرمحــن 

الداخل)68(.
_ الصّوائف والشواتي:

اعتمــدت الدولــة األمويــة يف املشــرق علــى نظــام الصّوائــف والشــواتي يف محاهتــا علــى البيزنطيــن، 
ويف أماكــن أُخــرى، وكان »أســلوب الصوائــف مــن أفضــل األســاليب التعبويّــة اهلجوميّــة الــي اســتخدمها 
ــة اإلســامية ضــد البيزنطيــن، ويف  ــة العربي ــون يف األندلــس، وهــو أســلوب معــروف مارســته الدول األموي

ــة...«)69(. ــنَ والتمــرّدات الداخلي ــى املُنْتَِزي األندلــس اســتُخدم أســلوب الصوائــف والشــواتي للقضــاء عل
وعـُـي عبــد الرمحــن بالقــوات البحريــة مثــل عنايتــه بالقــوّات البَرّيــة، فأنشــأ عــدّة قواعــد لبنــاء الســفن 

يف بعــض الثغــور البحريّــة والنهريــة: مثــل: َطرّكونــة، وُطرطوشــة، وقرطاجَنـّـة، وإشــبيلية، وغرهــا.

تاسعًا _ املشاريع العُمرانيّة:
عُــِرف عــن بــي أميّــة يف املشــرق عنايتهــم بالعُمــران: فقــد عمــروا املســاجد، وكان لؤلــؤة مســاجدهم: 
ــا  ــة، ومنه ــوا اجلســور والقناطــر، وشــيّدوا الُقصــور ملناســباتٍ معيّن ــر يف دمشــق، وبن اجلامــع األمــوي الكب
حتليــة الباديــة هبــذه العمائــر الغريبــة، الــي جعلوهــا ومرافقهــا املختلفــة، وخصوصــاً مصانــع امليــاه، مثابــًة 

ملرتــادي الباديــة ولســكاهنا أيضــاً. وكان للوليــد بــن عبــد امللــك اليــد الطــوىل يف حركــة البنــاء والعُمــران.
ــة،  ــة العُمراني ــة احلضاريّ ــك مشــاركة يف هــذه احلرك ــد املل ــن عب ــد الرمحــن: هشــام ب وكان جلــدّ عب
ــة« يف اجلزيــرة الشــامية لتكــون رديفــاً لدمشــق، ومركــزاً ثانيــاً لــدار  وأنشــأ »الرُّصافــة« القريبــة مــن »الرّّق

ــة. ــة األمويّ اخلاف
وكانــت هــذه املبانــي تــؤدّي مهــامّ خمتلفــة، حيتــاج إليهــا النــاس مــن توفــر العــدد الــكايف مــن دور 
العبــادة، ومــن تســهيل الســفر الطويــل علــى جمتــازي الباديــة الشــاميّة، وتســهيل التــزوّد باملــاء والغــذاء، 
ومــن االســتئناس هبــذه الصُّــرح يف رحــات االستكشــاف مــن جهــة واالســتمتاع بأجــواء الباديــة - الــي كانــوا 

ــة. ــةٍ ثاني يعشــقوهنا - مــن جه
)66( تنظيمات الجيش في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس في العصر األموي، من كتاب: تاريخ العرب وحضارتهم، )مرجع سابق(. ص68-67.

)67( تاريخ العرب وحضارتهم، ص70.

)68( تاريخ العرب وحضارتهم، 75.

)69( تنظيمات الجيش في الدولة العربية اإلسالمية في األندلس، ص80-78.
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وإضافــًة إىل ضــرورات حركــة احليــاة اجلديــدة لعبــد الرمحــن يف قرطبــة خاصـّـة، ويف األندلــس عامـّـة، 
ــِل احلضــارة بالبــداوة، ونقــل مشــاهد الشــام  ــاء والعُمــران ووَصْ ــن يف البن ــراث قومــه األمويّ اســتفاد مــن ت
وذكرياهتــا، ودمشــق ومعاملهــا، وأشــهرها املســجد اجلامــع، إىل املوطــن اجلديــد، يف أرض الســحر والشــعر: 

قرطبــة... واألندلــس.
وأثـَـرُ عبــد الرمحــن يف نقــل التقاليــد الشــامية إىل األندلــس باملعنــى الواســع لكلمــة )التقاليــد( موصــول 

بشــخصيّته الــي تأصّلــت يف الشــام بــن دمشــق وســائر بُلــدان الشّــام الــي جــال فيهــا، أو اســتقرّ، أو زارَهــا.
ــن  ــه، وتفنّ ــة رضــي اهلل عن ــام معاوي ــذ أيّ ــة من ــام قــد اســتَوت خَصائصُهــا احلضاري ــاد الشّ ــت ب وكان
ــا الــي اســتمرّت يف بــاد الشــام،  ــك املَزاي ــادات، وصــار لدمشــق تل اخللفــاء مــن بعــده يف اإلضافــات والزِّي
ــة  ــا بعــض املؤرّخــن، وكان أثرهــا يف قرطب ــق عليه ــة« اإلســامية، كمــا يُطلِ ــرت يف أقطــار »اإلمراطوري وأّث

ــداً. ــَل تقلي ــر خصائــصَ، وأمثَ ــر وضوحــاً، وأوَف واألندلــس أكث
ومــن الطريــف الافــت - حّقــاً - اســتمرار دمشــق علــى مكانتهــا احَلضاريــة واإلبداعيــة، رغــم تدمــر 
املســوّدة العباســية للمدينــة وحماولــة حمــو عطائهــا وإبداعهــا. ونقــرأ يف ديــون البحــرتي كامــاً علــى دمشــق، 
وهــو يُشــجِّع املتــوكل العبّاســي علــى نقــل العاصمــة مــن بغــداد، أو سُــرّ مَــنْ رأى، إىل دمشــق، فقــال مــن 

ــة)70(: قصيــدة عاطفيّ
 أمّا دِمَشقُ فقد أبدَتْ مَحاسِنَها                  وقد وََفى لَكَ مُطِريها مبا وَعَدا

وكان وراء جهود عبد الرمحن لنقل معامل احلضارة الشامية الدمشقية إىل األندلس أُمور:
فقــد كان مملــوء النّفــس واخلاطــر مــن تلــك التقاليــد الــي ومســت ديــاره القدميــة بتلــك 	 

ــزة الــي صــارت عامليــة )علــى مســتوى العــامل آنــذاك(. ــمات املتميّ السّ
وكان شــاهداً واعيــاً علــى أيّــام جــدّه هشــام الــذي تابــع مــا عملــه آبــاؤه وأجــدادُهُ يف البنيــان 	 

والعمــران، واالهتمــام مبعــامل احلضــارة النظريــة والتطبيقيّــة مــن رعايــة العُلــوم والفنــون، 
ووجــوه اإلبــداع.

وكان - حــنَ ملَــك أمــور األندلــس - يف حاجــةٍ إىل تأصيــل أحــوال الدّولــة السّياســية 	 
واإلداريّــة، ووجــد ذلــك يف تــراث الدولــة األمويــة يف املشــرق، واعيــاً لــه، عارفــاً بتفصياتــه...

وأفــاده تقــارب القطريــن األندلســيّ والشــامي مــن جهــة الطبيعــة وعناصرهــا يف نقــل 	 
الّتــراث الزّراعــي، إىل األندلــس. وشُــغِف مؤرّخــو عصــر عبــد الرمحــن الداخــل بشــعره 
الــذي ذكــر فيــه املشــرق، وخصوصــاً قطعــة ذكــر فيهــا خنيــل رصافــة قرطبــة الــذي تداعــت 

معــه خنــات عــاش يف ظاهلــا يف الرصافــة الشــامية، وغرهــا.
قال)71(:

 تبدَّت لنا وَسَْط الرُّصافةِ نَخلٌة                     تَناءَت بأرِض الَغرِب عَن بَلَدِ النَّْخِل
فُقلتُ شَبيهي يف التَّغرُِّب والنَّوى                     وُطوِل الّتنائي عَن بَنِيَّ وعَن أهلِي

)70( ديوان البحتري، ج2، ص710.

)71( الشعر في الحلة السيراء البن األبار، 1: 31.
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واجتمــع عنــده يف قرطبــة نفــر مــن الذيــن هجــروا الشــام قاصديــن إىل األندلــس، مــن أهل اخلــرة يف الصنائع 
والزّراعــة والعُمــران، أو مــن الذيــن شــجعهم عبــد الرمحــن علــى اجملــيء إليــه. وكانــت مسعــة األندلــس يف 

املشــرق أّنهــا ديــار تضمــن لقاصدهــا وســاكنها حيــاة كرميــةٍ متميّــزة.
وتاقــى هــذا الــذي ذكرنــاه مــع مــا كانــت األندلــس قــد تــزوّدت بــه مــن املامــح الشــامية مــع 	 

القادمــن يف »طوالــع« متتاليــة، منــذ أيــام فتــح األندلــس األُوىل يف عصــر الــوالة.
ــراً 	  ــاً مُؤثِّ ــد الرمحــن الداخــل كان عام ــه عب ــع ب ــذي متّت ــول: إن الوعــي احَلضــاريّ ال وأق

يف ســرعة ظهــور مامــح الدولــة األمويــة اجلديــدة يف تلــك البــاد البعيــدة. لقــد نقــل 
ــدة،  ــار اجلدي ــا يناســب الدي ــم أضــاف م ــذكاء وخــرة ث ــامل احلضــارة ب ــد الرمحــن مع عب
حتــى صــار مــا صنعــه أُمثولــة حضاريــة ذكرهــا املؤرّخــون الُقدامــى واملعاصــرون بإعجــاب 
شــديد. ومــن هنــا نفهــم تلقيــب املنصــور العبّاســي عبــد الرمحــن بـ)صقــر قريــش( وهــو 
خصمــه اللــدود. وتلقيــب عبــد الرمحــن مــن قبــل املؤرّخــن بلقــب العبقريّــة. ونقــرأ للدكتــور 
ــاة  ــف نواحــي احلي ــد الرمحــن يف اهتمامــه مبختل ــة عب شــاكر مصطفــى: »وتظهــر عبقري
يف األندلــس، وحــن توّفــي ســنة )172ه - 788م( بعــد 35 ســنة مــن احلكــم عــن 61 ســنة 
ــا الفنيــة والفكريــة والعمرانيــة واالقتصاديــة  كانــت كل أســس اإلمــارة مبــا يف ذلــك حياتُه

ــت...«. قــد وُضِعَ
ويف مطالعــةٍ عاطفيّــة شــاميّة ممزوجــة بــاإلرث احلضــاري لعبــد الرمحــن واألمويــن يف األندلــس نقــرأ 
للدكتــورة جنــاح العطــار يف مقدمــة وضعتهــا للدراســات الــي أُلقيــت يف نــدوة: الثقافــة العربيــة - اإلســبانية 
عــر التاريــخ قالــت)72(: »... أنــا مل أكــن يف القمــر لكنّــي قرأتـُـه، ومل أعــش يف األندلــس لكنّــي قرأتُهــا: عبــد 
الرمحــن الداخــل، صقــر قريــش، كان قمــراً، والوجــود العربــي يف األندلــس كان قمــراً: تكامــل فتناقــص فأَفــل، 

ومــن جديــد يَبـْـزغ اآلن يف أصولــه الــي تعــود إليهــا فكــراً وعمرانــاً وثقافــة وحضــارةً وتارخيــاً...«. 
ثــم قالــت: »... إن وثبــة عبــد الرمحــن الداخــل علــى احلكــم يف األندلــس هــي وثبــة يف املــكان والزمــان، 
ذات بُعــدٍ وسـَـعةٍ، ومبثلهــا، وعلــى أساســها تُشــادُ دولــٌة مــا، ومتتلــك القــوّة والثقافــة إْذ متتلــك العمــران الــذي 
ــاً علــى أســس راســخة، يف مضــاء الســيف  ــاراً مبنيّ ــع هنوضــاً جَبّ ــاً اجملتم ــم، وتالي ــضُ احلك ــه وحــده ينه ب

والكلمــة معــاً، ويف عناقهمــا الدّائــمُ...«.
واسرتســلت الدكتــورة العطــار، يف أثنــاء حديثهــا احلضــاري األندلســي إىل جوانــب مــن حيــاة عبــد 

الرمحــن ومآثــره احلضاريــة، ونقلــه معــامل الــرتاث الشــامي إىل األندلــس يف متابعــة علميــة دقيقــة.
_ املباني واملشاهد واألوابد:

اجتمــع لعبــد الرمحــن يف قرطبــة، وســائر بــاد األندلــس: الّتقليــد العريــق الــذي نقلــه - طــوال حياتــه 
- مــن املشــرق، والتجديــد الــذي احتــاج إليــه، وتألــق علــى يديــه.

ــا  ــا، وَزيَّنه ــة؛ فحصَّنَه ــدة، أعــي ُقرطب ــة اجلدي ــى باحلاضــرة األموي ــد الرمحــن أن يُعن و»اســتطاع عب
باملنشــآت الفخمــة والريــاض اليانعــة. وكان أول مــا أنشــأ هبــا يف عهــده مُنْيــَة الرُّصافــة، وقصرهــا املنيــف. 

)72( )ص:13(.
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وكان قصــر اإلمــارة ضاحيــة ملوكيـّـًة جديــدة، تليــقُ حباضــرة ملكــه، وتعيــد ذكــرى بــي أميــة باملشــرق؛ فأنشــأ 
يف مشــال غربــي قرطبــة قصــراً فخمــاً تُحيــط بــه حدائــق زاهــرة، وجلـَـب إليهــا الُغــروس، والبــذور، والنــوى 
مــن الشــام وإفريقيــة، ومسّــى تلــك الضاحيــة اجلديــدة بـ»الرُّصافــة« ختليــداً لذكــرى الرّصافــة الــي أنشــأها 

جَــدّه هشــام بالشــام، واختذهــا مقامــاً ومُتَنَزّهــاً ومركــزاً لإلمــارة.
وكانت حدائق الرُّصافة أُمّاً حلدائق األندلس. ومنها انتشرت يف األندلس غروس الشام وإفريقية.

ويف ســنة )150ه - 767م( باشــر عبــد الرمحــن بإنشــاء ســور قرطبــة الكبــر واســتمر العمــل فيــه مــدى 
أعوام.

وقــد مــرّ األدبــاء املعاصــرون الذيــن عُنُــوا باألندلــس واملؤرّخــون علــى جانــب اللغــة واألدب )شــعره 
ــن. ــة عــن كثري ــال، ونياب ــاءً مبــا ق ــم اكتف ــد واحــد منه ــد الرَّمحــن، وأقــف عن ــراث عب ــره( يف ت ونث

قــال أ. حممــد عبــد اهلل عنــان: »وكان عبــد الرمحــن شــاعراً جيّــد النظــم، ناثــراً فصيــح البيــان، قــويّ 
ــرُ مــن أعظــم بــي مــروان مكانــًة يف األدب والباغــة، وقــد انتهــت إليــه  ــل، عاملــاً بالشــريعة، وكان يُعتَبَ الرتسُّ
بعــض رســائله، وفيهــا: تبــدو قــوة بيانــه، وفيــض باغتــه، ومــن ذلــك رســالة موجــزة وَجَّههــا إىل ســليمان بــن 
يقظــان حــن خروجــه عليــه: »أمــا بعــد فدَعْنِــي مــن معــارض املعاذيــر، والتعسّــف عــن جــادّة الطريــق، لَتَمُــدّنَّ 
يــداً إىل الّطاعــة، واالعتصــام حببــل اجلماعــة، أو أَلُلقِيَــنَّ بنانَهــا علــى رَضــف املَعصيــة)73(، نــكاالً مبــا قدّمـَـت 

يــداك، ومــا اهلل بظــاّم للعبيــد«)74(.
ــن الوليــد بــن عبــد  ــد ب ــر برســالة بعــث هبــا يزي وهــذا األســلوب مــن الباغــة واإلجيــاز واإليعــاد يَُذكِّ
امللــك، وقــد صــارت اخلافــة إليــه، فلمــا بايــع النــاس وجــاءَه عــن مــروان بــن حممــد )وكان واليــاً( بعــضُ التلّكــؤ 
يف املبايعــة كتــب إليــه: »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم مــن عبــد اهلل أمــر املؤمنــن يزيــد بــن الوليــد إىل مــروان 
ــرُ أُخــرى، فــإذا أتــاك كتابــي هــذا فاعتمــد علــى أيّتِهمــا  ــا بعــد، فإنــي أراك تُقــدِّم ِرجــاً وتُؤخِّ بــن حممــد، أمّ

شِــئت، والســام«)75(.
وكان والة األندلــس يف مرحلــة عصــر الــوالة باألندلــس قــد نقلــوا شــيئاً مــن النُّظــم األمويــة يف اإلدارة 
إىل األندلــس، ولكــن »بنســبة حمــدودة« مثــل تقســيم البــاد إىل ُكــوَر يتوّلــى كاّ منهــا عامــل يُقيــم يف قاعدهتــا 

)مركزهــا الرئيســي( ومثــل النظــام احلربــي للدولــة.
وملّــا اســتقرت الدولــة يف األندلــس لعبــد الرمحــن »عمــل علــى توثيــق النظــم اإلداريــة املعروفــة يف 
ــاً، وقــد مّت ذلــك علــى حنــو يُثــر اإلعجــاب،  املشــرق اإلســامي يف عهــد بــي أُميّــة، وتطبيقهــا تطبيقــاً عمليّ

ــة تابعــة للخافــة إىل مصــافّ الــدول الكــرى املســتقلّة. وســرعان مــا ارتقــت األندلــس مــن جمــرّد والي
وجنــح األمــر )عبــد الرمحــن( يف إنقــاذ األندلــس مــن احلــرب األهليــة، ومــن املؤامــرات والثــورات، حتــى 
إنــه أرغــم عــدوّه اللــدود أبــا جعفــر املنصــور علــى أن يعــرتف لــه بأجمــاده وبطوالتــه، ويســمّيه: »صقــر قريــش« 

مــن دون غــره مــن رجــاالت العــرب.
َضفـَـة: الَحجــر الُمَحّمــى بالنـّـار. يهــدده بالعقوبــة، وذكــر منهــا تقفيــع أصابــع يــده )علــى ســبيل التهديــد  ضــف: جمــع الرَّ )73( بنانهــا: أي أصابــع يــد الُمَخاَطــب. والرَّ

بالعقوبــة عاّمــة(.
)74( دولة اإلسالم في األندلس، 1: 202-200.

)75( حكــم يزيــد بــن الوليــد مــدة مــن ســنة )126هـــ - 744م( فقــد مــرض، وعاجلتــه الوفــاة، وكان فصيحــاً مــن خطبــاء بنــي أميــة. وقــد نقــل د. فــّروخ مــن خطبــه 

وترّســله )تاريــخ األدب العربــي، 1: 695-692(.
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وخّلــص الدكتــور الســيد عبــد العزيــز ســامل حركــة العمــران أيــام عبــد الرمحــن الداخــل، وربــط ذلــك 
برغبتــه يف تعظيــم قرطبــة، وإعطائهــا أبّهــة احلكــم، وقــال: إنــه زيّــن عاصمتــه قرطبــة بروائــع املنشــآت 
واملبانــي، و»قامــت يف البــاد يف عهــده حركــة معماريــة وعمرانيــة، مل يَســبق هلــا مثيــل منــذ وطئــت أقــدام 

ــس: املســلمن أرض األندل
فأقام مُنْيَة الرُّصافة.	 
وقصر الدِّمَشق.	 
ــاءه ســنة 169ه بعــد أن ضــمَّ إليــه كنيســة 	  ــة: الــذي أعــاد عبــد الرمحــن بن وجامــع قرطب

ــه جامــع دمشــق. ــد بنائ ــك عن ــد املل ــن عب ــد ب ــه الولي ــراء( مّتبعــاً يف ذلــك مــا فعل بنجنــت )بالشّ
وقصر احلر)76(.	 

_ املسجد األمويّ:
ــوا إىل مســجدها اجلامــع يف أوصــاف  ــف املؤرخــون واجلغرافيــون عنــد قرطبــة عامــة، وانتقل وقــد توقَّ
دقيقــة، ومرويـّـات مدونــة عــن بنائــه وحتســينه، وقياســه علــى املســجد اجلامــع األموي بدمشــق، واالســتمرار يف 

الزيــادة فيــه وتنميقــه حتــى اســتوى علــى أكمــل صُــورة.
وممــا أورد احلمــري يف »الــروض املعطــار« نقــوٌل عــن الشــريف اإلدريســي يف كتابــه الشــهر، ونقــوٌل 
ــال،  ــة. ق ــة املُوحي ــات الداّل ــوِّرُه بالكلم ــرة واضحــة عــن املســجد وتُصَ ــارئ فك أخــرى عــن غــره، تُعطــي الق
ــرَ  ــا: كِبَ ــع)77( الدُّني ــّل مصان ــنْ أجَ يف جمــرى كامــه علــى قرطبــة: »وهبــا اجلامــع املشــهور الشــائع ذِكــرُه: »مِ
مســاحةٍ، وإحــكامَ صنعــةٍ، ومجــاَل هيئــة، وإتقــان بُنيَــة، تَمّــم بــه اخللفــاء املروانيّــون، فــزادوا فيــه زيــادةً بعــد 
ــرفُ، ويعجــز عــن حســنه  ــه الطَّ ــان، فصــار حيــارُ في ــة يف اإلتق ــغ الغاي ــى بل ــم حت ــرَ تتمي ــاً إث ــادة، وتتميم زي

ــوالً وعَرْضــاً«)78(. ــه تنســيقاً، وُط الوصــف، وليــس يف مســاجد املســلمن مثل
ــا قالــه فيــه: »كان عبــد الرمحــن  وقــد وصفــه أ. حممــد عبــد اهلل عنــان، وذكــر أحوالــه موجــزة، وممّ
ــي بالنــاس أيــام اجلمــع  ــر لبــس البيــاض ويعتــمُّ بــه)79(، ويصلّ األمــوي جــواداً، جــمَّ البســاطة والتواضــع، يُؤثِ
ــي عليهــا، ويعــود املرضــى، ويــزور النــاس وخياطبهــم؛ ومل ينحــرف عــن  واألعيــاد، وحيضــر اجلنائــز ويُصلّ
هــذه الدميوقراطيــة إاّل يف أواخــر عهــده، حينمــا نصحــه بعــض خاصّتــه بالرتّفــع اســتبقاءً هليبــة املُلــك، 

ــن«)80(. ــوادِر العامــة وشــرّ املتآمري واحَلــذر مــن ب
ــون علــى أثــر املســجد اجلامــع األمــوي بدمشــق يف املســجد اجلامــع األمــوي  أمجــع املؤرخــون واآلثاريّ
يف قرطبــة. وقــد اعتمــدوا علــى الدراســات اهلندســيّة احلاضــرة، وعلــى أخبــار مســجد قرطبــة منــذ إنشــائه 
األول علــى أيــام عبــد الرمحــن الدّاخــل، كمــا وردت يف كتــب املؤرّخــن واآلثاريــن، والشــعراء واألدبــاء الذيــن 

ســجلوا ووصفــوا.

)76( تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس، ص207-206.

)77( المصانع جمع َمْصنَع وهي: المباني من القصور والحصون والقرى واآلثار وغيرها.

)78( الروض المعطار في خبر األقطار، ص458-456.

)79( ســار فــي التبييــض علــى ســنة قومــه األموييــن فــي األندلــس فقــد أشــاعوا البَيــاض، وكانــت رايتهــم بيضــاء. وخالــف بذلــك العباســيون الذيــن حملــوا النــاس 

علــى التســويد، ولبــس العمائــم الســود والطيالــس الســود.
)80( دولة اإلسالم في األندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر، 1: 201.
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كان املســجد اجلامــع األمــوي يف دمشــق النمــوذج الــذي احتذتــه مســاجد األمصــار األُوىل، ويــرى كثــر 
مــن الدارســن أن جامــع دمشــق يشــارك املســجد النبــوي يف املدينــة املنــوّرة هــذه املزيـّـة، وقــد انتشــرت معــامل 

جامــع دمشــق األمــوي يف مــدن خمتلفــة مــن بــاد الشــام مثــل جامــع حلــب األمــوي.
ــة، وأمههــا جامــع القــروان، جبامــع دمشــق: يف التخطيــط  ــرت مســاجد مصــر، ومشــال إفريقي وتأث
العــام، ويف املــآذن، وصحــن املســجد احملــاط باألروقــة)81(. وأبــرز املســاجد )يف دمشــق( اجلامــع األمــوي 
الكبــر، الــذي أنشــأه اخلليفــة الوليــد بــن عبــد امللــك، وأجُنــز يف عــام )97ه - 715م( يف مــكان معبــد جوبيتــر 

ــا ]النــي حييــى[. الرّومانــي، وكان أنقاضــاً إال مــن هيلكــه الــذي اســتُعمَِل لكنيســة القديــس يُوحَنّ
واســتعمل املعماريــون األنقــاض لبنــاء حــرم املســجد بعــرض 136م وعُمــق 37م. وفيــه أربعــة حماريــب، 

وضريح.
وقــد ُزيّنــت جــدران جناحــه األوســط بالفسيفســاء، وُغّطــي احلــرم جبَملونــات مُسَــنَّمة)82(، تعلوهــا يف 

الوســط ُقبّــة النســر ويتألــف مــن ثاثــة أجنحــة، وجنــاح معــرتض.
وينفتــح احَلــرمُ علــى صحــن واســع مســاحته )1225  48م( حمــاط بأروقــة حممولــة علــى أعمــدة، 

ومغّطــاة جدراهنــا وســقوفها بالفسيفســاء يف األعلــى، وبالرخــام يف األســفل.
وُغّطيت واجهة اجلناح املعرتض بالفسيفساء أيضاً.	 
وللمسجد ثاثة أبواب يف الصحن، وباب واحد يف احَلرم.	 
ــروس يف مشــايل الصحــن، 	  ــة الع ــا مئذن ــآذن أقدمه ــاث م ــه ث ــن أطراف ــو املســجد م وتعل

وأمجلهــا مئذنــة )قايتبــاي( اململوكيّــة يف اجلهــة الغربيــة، وتتفّتــح يف أطــراف املســجد 
ــص  ــي الشــمايل، واملَخصَّ ــة، أشــهرها املشــهد الغرب ــة مشــاهد هــي قاعــات ضخم األربع
لاســتقباالت الرمسيّــة.... ومــازال هــذا املســجد حمافظــاً علــى ماحمــه األمويــة األُوىل، 
ويُعــدُّ أكمــل آبــدة إســامية، وكان مقــرّاً للحُكــم إذ اســتُعملت األروقــة احمليطــة بــه لدواويــن 

اخلافــة.
وللدكتــورة ماريــا روز امينــوكال كام يف املقارنــة بــن مســجد قرطبــة األمــوي واملســجد اجلامــع األمــوي 
بدمشــق، خلصــت فيــه إىل أُمــور تشــغل قطاعــاً واســعاً مــن كتاهبــا، أوّهلــا: رصــد حــال الّتســامح العظيمــة لــدى 

األمويــن يف دمشــق، ويف قرطبة.
قالــت: »مــن األمــور األثــرة عنــد مؤرّخــي األندلــس حكايــة يتداوهلــا بشــكل الفــت مــن يعرفــون تاريــخ 
ــمّ  ــة ِبَفضــاءٍ للصــاة، ث ــن األكــر بدمشــق يف ســنة 640م عندمــا طالــب مســلمو املدين ــاء مســجد األمويّ بن
شــراء نصــف كاتدرائيــة دمشــق، وبذلــك أصبحــوا يشــرتكون فيهــا مــع املســيحيّن، وصــار املســلمون الذيــن 
َقدِمُــوا حديثــاً يُصلـّـون يف نصــف الفضــاء، واجلماعــة املســيحية املوجــودة هنــاك مــن قبــل تُصلـّـي يف النصــف 
اآلخــر. بعــد ســنوات عندمــا قــرّر اخلليفــة بنــاء مســجد يليــق بعائلتــه، وبإرثـِـه اشــرتى النصــف اآلخــر، وهــدم 

)81( »أثــر الجامــع األمــوي بدمشــق علــى عمــارة المســجد الجامــع بقرطبــة«، خليــل إبراهيــم المعيقــل، بحــث فــي مجلـّـد: الســجل العلمــي لنــدوة األندلــس: قــرون 

مــن التقلّبــات والعطــاءات، القســم الثالــث والعمــارة والفنــون: 182.
ــن  ــة م ــف مجموع ــة، 1429ه2008-م، تألي ــة العربي ــة الثقاف ــاب: دمشــق الشــام عاصم ــن كت ــف بهنســي )ص223-259( م ــي دمشــق، عفي ــارة ف )82( العم

ــة. ــة الموســوعة العربيّ ــن، هيئ الباحثي
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هيــكل الكنيســة القدميــة، وشــرع يف أشــغال بنــاء مســجد عاصمــة ملكــه املزدهــرة يف نفــس املوقــع.
تبيّــن هــذه احلكايــة كيــف انطلــق األمويّــون الذيــن نزلــوا بســورية املُهَلّنــة املســيحية يف بنــاء مســجدهم 
القديــم األول، وكيــف اســتطاع األمــر املنفــيّ ]تعــي عبــد الرمحــن الداخــل[ بنــاء أوّل مســجد كاتدرائيــة 
ــرَ  ــاج مــا دُمِّ ــعي إىل إعــادة إنت ــل يف السّ ــة واألندلــس كان يتمثَّ يف األندلــس، كمــا تكشــف أنّ مشــروع قرطب
ــن باحلفــاظ علــى هــذه الدولــة، وتعدّدهــا االثــي،  ــا كثــراً يف فهــم انشــغال األمويّ يف ســورية. وهــذا يفيدن

والديــي.
ــد  ــد مــن القصائ ــان بالعدي ــلمون مــن كل مــكان وزم ــهُ املُس ــذي خَصَّ ــكان ال ــة كان هــذا امل ــذ البداي من
مرســوماً بشــكل قــوي باجلماليــة األندلســية)83(. هــذه اجلماليــة املســتوحاة مــن األشــكال احملليــة كانــت أيضــاً 
ثنــاءً مُوَجَّهــاً إىل ســوريا األمويّــن الــي ســتظّل دائمــاً مصــدر الشــرعية األصليــة. حّتــى اخلصوصيــات األكثــر 
إلغــازاً مــن هــذا البنــاء الكبــر يُمكــن تفســرها بالتعّطــش إىل إعــادة مــا افتُقِــدَ يف البــاد القدميــة، علــى هــذه 
األرض اجلديــدة؛ إْذ كانــت القِبلــة الــي تُشــر يف كل املســاجد إىل مّكــة، تســتدير هنــا حنــو اجلنــوب، وكأن 

املســجد يُوجَــدُ يف دمشــق«)84(.
_ الرُّصافة:

ذكــر ياقــوت احلمــوي يف معجمــه)85( أكثــر مــن موضــع يف املشــرق يُدعــى باســم الرُّصافــة، منهــا رُصافــة 
احلجــاز، ورصافــة هشــام، ورصافــة بغــداد، ورصافــة الكوفــة، ورصافــة نيســابور، ورصافــة واســط. وذكــر 

رصافــة ُقرطبــة)1(.
وأشــهر رصافــات املشــرق تلــك الــي يف اجلزيــرة الشــامية قريبــاً مــن الرّقــة ومــن ضفــاف الفــرات. قــال 
ياقــوت: »رصافــة هشــام بــن عبــد امللــك يف غربــي الرقــة بينهمــا أربعــة فراســخ علــى طــرف الريــة، بناهــا 
ــام، وكان يســكنها يف الصّيــف...«)86(، وذكــر ياقــوت الرصافــة حتــت عنــوان  هشــام ملّــا وقــع الطاعــون بالشّ

»الــزوراء«: رصافــة هشــام بالشّــام.
وقــد ذكــر احلِميَــِريّ يف »الــروض املعطــار« إضافــة إىل رُصافــة قرطبــة واحــدة أخــرى باألندلــس هــي 
ــيَة )بــن هــذه املدينــة وبــن البحــر(؛ قــال: وأظــن منهــا الرُّصــايف الشــاعر مــادح عبــد املؤمــن  رُصافــة بَلَنسِ
بــن علــيّ. وظــنُّ ياقــوت صحيــح، وقــد مجــع د. إحســان عبــاس شــعره وطبعــه أول مــرة ســنة 1963م، وقالــه 

يف حاشــية الــروض)87(.
ويبــدو مــن األخبــار أن هــذه املنطقــة كانــت مرتــاداً ومتنزّهــاً قبــل اإلســام، وقبــل بنــاء هشــام هلــذه 

املدينــة.
ــو  وكان خــروج هشــام بــن عبــد امللــك إىل منطقــة الرصافــة لســببن رئيســين: أحدمهــا البعــد - ول

)83( نذكر بيتين البن عطية المحاربي األندلسي في وصف قرطبة:

 بأربعٍ فاقت األمصاَر قرطبةٌ            منهّن قنطرة الوادي وجامعَُها
 هاتان ثنتان والزهراء ثالثة                والعلم أعظم شيٍء وهو رابعُها!

)نفح الطيب، 1: 153(.
)84( األندلس العربية: إسالم الحضارة وثقافة التسامح، ص53.

)85( معجم البلدان، ياقوت الحموي، 3: 269.

)86( معجم البلدان.

)87( الروض المعطار في خبر األقطار، الحميري، 269.
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ــة إىل دمشــق  ــة الرصاف ــي: إضاف ــوادرُه. والثان ــرت ب ــا الطاعــون، أو ظه ــي هامجه ــاً - عــن دمشــق ال مؤقت
لتكــون عاصمــة ثانيــة تســاعده يف إدارة البــاد ومعاجلــة مشــكات كانــت تأتــي أحيانــاً مــن شــرق الدَّولــة.
ــه يف قصــور هشــام  ــة وجَوالن ــوكل العباســي املدين ــة« خــر دخــول املت ــر الرُّصاف ــوت يف »دي وأورد ياق

ومنــازل أوالده »فجعــل يــدور يف قصــوره ويف قصــور ولــده«.
إذن اكتســبت رصافــة هشــام صفــة العاصمــة الثانيــة للدَّولــة األمويــة، ونالــت مــن هشــام العنايــة التامــة 
ــه  ــى ب ــا اعتن ــة م ــا، وكان يف مجل ــاً منه ــق قريب ــة وبســط البســاتن واحلدائ ــة للدول ــق العام ــي واملراف باملبان

اقتنــاء اخليــول، فــكان عنــده منهــا األعــداد الغفــرة.
يف هذه البيئة:

لقي عبد الرمحن حفيدُ هشام العناية التامة من جدّه.	 
ــه 	  ــه مــن جملســه، ويــرتك ل ــى صغــره، فقــد كان هشــام يقرب ــة، عل ومتــرّس بأحــوال الدول

ــا يصلــح لــإلدارة واإلمــارة كثــراً،  حريــة احلركــة، وكان عبــد الرمحــن ُطلَعــًة، فاســتفاد ممّ
مــع تلــك الســنّ املبكــرة.

واســتظل بظــال النخيــل، حتــى إنــه إللفــه النخــل، صــار عنــده رمــزاً للوطن، ومَثــاراً للحنن 	 
إىل األهــل والديار.

ــِرين الــي كانــت الرّصافــة 	  وعــرف تلــك املناطــق علــى اّتســاعها، وخصوصــاً يف كــورة قِنّسْ
منهــا، أو حاضــرة بــارزةً فيهــا.

هــذه اخللفيّــة مــن معرفــة الدنيــا، والعيــش يف ظــال حركــة احليــاة اليوميــة مــع الناس ذوي 	 
ــة،  ــة واالجتماعي ــب اجملتمــع االقتصادي ــن يُحرّكــون جوان ــن الذي ــاس العادي ــة، والن األمهي

كانــت رصيــداً لــه حــن أدار حكــم األندلــس.
ــة  ــرض املشــاهبة واحملــاكاة لرصاف ــرض النزهــة فحســب، أو لغ ــة لغ ــة قرطب ــن تشــييد رصاف ومل يك
هشــام، ولكــن عبــد الرمحــن اختذهــا مكانــاً يديــر منــه أُمــور اإلمــارة، وجعلهــا حافــزاً ملــن يرغــب يف االلتحــاق 

هبــا مــن أبنــاء الدَّولــة.
وأســهم بنــاء الرُّصافــة وعمارهتــا يف تلبيــة حاجــة نفســية عنــد عبــد الرمحــن الــذي قســم قلبــه نصفن: 
واحــد بالشــام - علــى عــاّت الشــام آنــذاك - واآلخــر يف املوطــن اجلديــد: األندلــس، وقرطبــة الــي مَّثلــت لــه 

)دمشــق( ورصافتــه الــي وصلتــه برصافــة جــدّه وأيّامهــا اخلالية.
يف األندلــس رُصافتــان، واحــدة إىل جانــب قرطبــة، والثانيــة إىل جانــب بلنســية. أمــا رصافــة قرطبــة 
فقــد أنشــأها عبــد الرمحــن الدّاخــل متابعــًة لذكريــات مواطنــه القدميــة يف الشــام. والرُّصافــة األم هــي بلــدة 
إىل جانــب الرقــة يف اجلزيــرة الشــامية مَصَّرهــا هشــام بــن عبــد امللــك، واختذهــا مقــراً ثانيــاً - وأساســيّاً - 

للخاقــة األمويــة.

ثامنًا _ يف الفكر والثقافة والفنّ: مذهب األوزاعي من الشام إىل األندلس:
يف كتــب الــرتاث رســالة )كتيــب صغــر لطيــف احلجــم( عنوانــه »مَحاسِــن املســاعي يف مناقــب اإلمــام 
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أبــي عمــرو األوزاعــي«)88(، ويف مقدمــة حمقــق الكتــاب األمــر شــكيب أرســان)89(: »كان اإلمــام األوزاعــي مــن 
الطبقــة األُوىل مــن جمتهــدي اإلســام، ال يتأخــر مكانــه عــن مــكان األئمــة األربعــة أبي حنيفــة النعمان، ومالك 
بــن أنــس، وحممــد بــن إدريــس الشــافعي، وأمحد بــن حنبــل رضــي اهلل عنهــم مجيعــاً... وكان األوزاعــي إمــام 
أهــل الشــام بإمجــاع املؤرّخــن، وتبعــاً النتشــار مذهبــه يف الشــام انتشــر يف األندلــس، ويُقــال إن أهــل الشــام  
ــم مذهــب  ــب عليه ــن وعشــرين ســنة إىل أن غل ــن مئت ــه حنــواً م ــون مبذهــب األوزاعــي يف الفق ــوا يعمل لبث
الشــافعي، وأن أهــل األندلــس لبثــوا يعملــون بــه إىل زمــن األمــر هشــام بــن عبــد الرمحــن الدّاخــل حــن غلــب 

مذهــب اإلمــام مالــك علــى تلــك الدّيــار، وذلــك يف أوائــل املئتــن للهجــرة«)90(.
ــون طــه تعليــاً النتشــار مذهــب اإلمــام األوزاعــي يف األندلــس فقــال  وقــدّم الدكتــور عبــد الواحــد دَنُّ

ــة الروحيــة«: حتــت عنــوان: »حماولــة احلفــاظ علــى وحــدة األمّ
»كانــت احليــاة الدينيــة يف األندلــس يف الفــرتة األُوىل متأثــرة ببــاد الشــام، فقــد اعتنــق أهــل األندلــس 
مذهــب اإلمــام عبــد الرمحــن بــن عمــرو األوزاعــي إمــام الشــام املُتَوّفــى ســنة 157ه - 773م وكان هــذا 
اإلمــام مــن اجملاهديــن املرابطــن يف مدينــة بــروت ضــدّ العــدو البيزنطــي. ومــن هنــا كان مذهبــه يرّكــز علــى 
التشــريعات احلربيـّـة، وأحــكام احلــرب واجلهــاد، وكانــت هــذه األمــور تناســب وضــع أهــل األندلــس يف الفــرتة 

)88( َمحاسن المساعي في مناقب اإلمام أبي عمرو األوزاعي، تحقيق شكيب أرسالن، ص4، وللزركلي تحقيق في اسم المؤلف: األعالم.

)89( شكيب بن َحّمود أرسالن 1286-1366ه 1869-1946م عالم باألدب مؤرخ من أكابر الكتاب )األعالم، 3: 173(.

)90( حضارة العرب في األندلس، خليل إبراهيم السامّرائي، من كتاب: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص316.

مأذنة مسجد قرطبة
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األوىل، حيــث كان وضعهــم يف هــذه البــاد قائمــاً علــى احلــرب واجلهــاد، وهلــذا اعتنقــوا مذهــب األوزاعــي. 
ومــن العلمــاء الذيــن ســاروا يف األندلــس علــى مذهــب األوزاعــي: صعصعــة بــن ســام الشـّـامي املتوفــى 202ه 
- 816م وكان تلميــذاً لألوزاعــي، وعليــه كانــت تــدور الُفتيــا باألندلــس أيــام األمــر عبــد الرمحــن بــن معاويــة، 
ــاة بُقرطبــة، ويف أيّامــه ُغِرســت الشــجر يف مســجد  وصــدراً مــن أيــام هشــام بــن عبــد الرمحــن، ويل الصّ

قرطبــة اجلامــع، وهــذا علــى مذهــب األوزاعــي«)91(.
ــن مذهــب اإلمــام مالــك يف األندلــس كان أيــام األمــر الثالــث احلكــم بــن هشــام بــن عبــد  قلــت: لكــن متكُّ

الرمحــن الداخل)92(.
وكان عــدد مــن رجــال األندلــس تتلمــذوا علــى اإلمــام مالــك، وفيهــم شــبطون )زيــاد بــن عبــد الرمحــن 
اللخمــي( املتوفــى حنــو ســنة 204هـ - 819م، وهــو أول مــن أدخــل )املوّطــأ( كتــاب اإلمــام مالــك إىل األندلــس، 
ومــن كبــار تاميــذه حييــى بــن حييــى الليثــي املتوفــى ســنة 243هـ - 857م، ونــال لقــب )عاقــل األندلــس( مــن 

اإلمــام مالــك نفســه)93(.
وقــدم د. دّنــون تعليــاً آخــر النتشــار مذهــب اإلمــام مالــك يف األندلــس بعــد مذهــب اإلمــام األوزاعــي، 
وقــال: »إن عقليــة أهــل األندلــس كانــت تغلــب عليهــا نزعــة أهــل احلديــث، وهلــذا اعتمــدوا أوالً علــى مذهــب 
األوزاعــي، وهــو مــن أنصــار مدرســة احلديــث، ثــم اعتمــدوا بعــد ذلــك علــى مذهــب مالــك الــذي يســر يف هــذا 

االجتــاه، ويُعــرف أصحابــه بأهــل احلديــث«)94(.
وقــال ابــن حــزم: »مذهبــان انتشــرا يف بــدء أمرمهــا بالرياســة والســلطان: مذهــب أبــي حنيفــة، ومذهــب 
مالــك عندنــا باألندلــس، فــإن حييــى بــن حييــى كان مكينــاً عــن الســلطان )األمــر األمــوي: احلكــم بــن هشــام( 
مقبــول القــول عنــد القضــاة، وكان ال يلــي قــاٍض يف أقطــار بــاد األندلــس إال مبشــورته واختيــاره، وال يُشــر إال 

بأصحابــه، ومَــن كان علــى مذهبــه...« )95(.

تاسعًا _ الّلغة واألدب )شعره ونثره(:
انتشــرت اللغــة العربيّــة يف أحنــاء الدنيــا )العــامل القديــم( بعاملــن أساســين: القــرآن الكريــم مــن جهــة 

والفتوحــات العربيــة اإلســامية مــن جهــة أخــرى.
وســريعاً مــا صــارت دمشــق مركــزاً مــن مراكــز نشــر العربيّــة وتعليمهــا، ومتكينهــا يف النــاس )مُســلمن 
وغــر مســلمن(؛ وجنحــت دولــة بــي أميــة يف املشــرق يف تعريــب الدّواويــن، وتعريــب الّطــراز، وإصــدار النقــد، 

وصــارت أيضــاً مركــزاً مــن مراكــز حركــة العنايــة باللّغــة، ومجــع األخبــار، وروايــة األشــعار.
ــرة مــن القــرن اهلجــريّ األول مقــرّاً ألول معهــد علمــي  ــوي مــن فــرتة مبّك وكان املســجد اجلامــع األُم
تعليمــي أسَّســه الصحابــي اجلليــل أبــو الــدرداء، رضــي اهلل عنــه)96(. وأســهمت هــذه احلركــة التعليميــة 

)91( عهد اإلمارة في األندلس، عبد الواحد دنّون طه )ضمن كتاب: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص111-110(.

)92( نفح الطيب، 3: 230.

)93( جذوة المقتبس، الحميدي، ص383-382.

)94( تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ص112.

)95( نقله المقري في نفح الطيب، 2: 10.

)96( أبــو الــدرداء، أول معهــد للتربيــة والتعليــم فــي الحضــارة العربيــة اإلســالمية، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، المجلــد 88، الجــزء الثانــي، لســنة 
ــا(. ــا بعده 2015م )ص: 441 وم
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ــرت طبقــة مــن اإلداريــن وكّتــاب الدّواويــن  الثقافيّــة يف ســرعة نشــر العربيّــة يف بيئــة بــاد الشّــام. وظه
مزوّديــن باملــوروث اإلداري احمللّــي املُعَــرَّب، وبالقــدرة اللغويــة واألدبيــة. وكان يف هــؤالء ســامل مــوىل هشــام، 
وعبــد احلميــد الكاتــب الــذي بلــغ بفــنّ الكتابــة الديوانيّــة واألدبيــة مبلغــاً عاليــاً، ومــا يــزال َقــدْرٌ مــن رســائله 

باقيــاً داالّ علــى ذلــك)97(.
وكانــت صنعــة اإلمــام األوزاعــي الكتابــة: وبقيــت مــن رســائله وفرائــد كامــه بقيــة داّلــة. وكانــت نســخة 

مــن رســائله بــن يــدي أبــي جعفــر املنصــور يُطالــع فيهــا ويعجــبُ مــن باغتهــا)98(.
وقــد انتقلــت هــذه التقاليــد مــن التعريــب، ومتكــن العربيّــة ونشــرها، ومنــوّ فــن الكتابــة إىل األندلــس 
ــة األمويــن يف األندلــس منــذ عبــد الرمحــن الداخــل يف جعــل اللغــة  مــع الفاحتــن األوائــل، واســتطاعت مهّ
العربيــة لغــة اجملتمــع األندلســي، علــى اختــاف ثقافاتــه القدميــة، ولغاتــه احمللّيــة. وعــزّز هشــام بــن عبــد 

ــة، ولغــة احليــاة)99(. الرمحــن هــذه املكانــة بإصــدار »مرســوم« جيعــل العربيــة لغــة الدولــة الرمسيّ
ــتعربن:  ــال إن املُس ــه املرتجــم وق ــا( هلــذا املوضــوع يف كتاب ــد عــرض املستشــرق اإلســباني )بالنثي وق
»كانــوا يؤثــرون اســتعماَل لغــة العــرب، وأمساءَهــم، وأزياءَهــم، وجيتهــدون يف أن يأخــذوا الطابــع اإلســامي 
ــع نصــارى  ــرو القرطــي، وهــو يتحــدّث جبــاء عــن ول ــل أحــد حســرات أل ــاة، وال جيه يف كل مناحــي احلي

ــي..«)100(. ــاألدب العرب اإلســبان ب
وكان عبــد الرمحــن حلقــة مــن حلقــات شُــعراء بــي أميّــة: بــدأت يف الشــام، وانتقلــت معــه إىل األندلــس. 
ــو األندلــس  ــة ينظمــون الشــعر، وكان كثــر منهــم يُكثــرون مــن النّظــم، وتابعهــم مروانيّ وكان خُلفــاء بــي أميّ
فنظــم أكثــر أمرائهــم وخلفائهــم الشــعر، وخلـّـف بعضهــم مــن الشــعر مــا ميكــن أن يُطبــع يف ديوان مســتقل)101(.

ــف أحــد علمــاء األندلــس  ويف خــر عــن احلكــم املســتنصر )350هـ - 360ه = 961 – 970م( أنــه كلّ
جبمــع أشــعار بــي أميــة ســنة 362ه - 972م، كمــا مجــع الصــويل يف املشــرق أشــعار خلفــاء بــي العبــاس، 

فصنعــه األندلســي وقدّمــه إىل احلكــم)102(.
وقــد عــي عــدد مــن املعاصريــن جبمــع أشــعار بــي أميــة يف األندلــس - وفيهــم شــعر عبــد الرمحــن 

الداخــل - وصــدر أكثــر مــن كتــاب يف هــذا املقصــد)103(.
ــي باألندلــس مــن أمــراء بــي أميــة الشــعراء مــن الداخلــن إىل األندلــس بعــد عبــد الرمحــن:  وممــن توفِّ

حبيــب بــن عبــد امللــك بــن عمــر بــن الوليــد بــن عبــد امللــك، وكانــت وفاتــه ســنة 172ه - 788م)104(.
_ شعر عبد الرمحن:

ــد الرّمحــن قطعتــن  ــازع عب ــاً، ويتن ــد الرمحــن الداخــل ســبع قطــع يف أربعــن بيت بقــي مــن شــعر عب
مــع عبــد امللــك بــن بشــر، وعبــد امللــك بــن عمــر، وهــي أشــعار تــدور حــول الفخــر هبمّتــه احلريــة واإلداريــة 

)97( انظر مثاًل: تاريخ األدب العربي، عمر فروخ، ج1، ص723.

)98( ينظر ترجمته في سير أعالم النبالء، الذهبي، 7: 103. األعالم للزركلي 3: 320.

)99( قرطبة في التاريخ اإلسالمي، ص: 89-90. عنان، 1: 229.

)100( تاريخ الفكر األندلسي، آنخل بالنثيا، ص486-485.

)101( انظر مقدمة ديوان بني مروان في األندلس، ص37 وما بعدها.

)102( جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس، أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر الحميدي، 1: 393. 

)103( ديوان بني مروان في األندلس، فقرة: شعر بني أمية في األندلس، ص37.

)104( الحلة السيراء، ابن األبار، 1: 59 )وفي ديوان بني مروان، ص279(.
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وإقامتــه الدولــة املروانيــة يف األندلــس، والوصــف، واحلنــن إىل ديــاره العتيقــة يف الشــام. وهــي تــدل علــى 
متّكــن مــن اللغــة، وإتقــان صنعــة الشــعر، والراعــة يف حُســن الصياغــة ودقــة الصناعــة.

وَكثُــر ذكــر النَّخيــل، والدّيــار الشــاميّة، والذكريــات القدميــة يف هــذه القطــع، ومل يَنْــسَ عبــد الرمحــن 
ــر بســوء مــا صنعــه املســوّدة العباســيون بقومــه، وبالبــاد عُمومــاً. أن يُذكِّ

وممّا شاع من شعره، وتناقلته الرُّواة قوله يف احلنن إىل أرض الشام)105(:
 أيُّها الرّاكِبُ املُيَمِّمُ أرضِي             أْقِر مِن بَعضِي السَّامَ لِبَعضِي
إنَّ ِجسمي، كما عَلِمتَ، بأرٍض             وُفؤادي ومالِكِيهِ بأرِض

ُقدِّرَ البَنُ بَينَنا فافتَرَقنا             وَطوَى البَنُ عَن جُفونيَ َغمضي
 قد َقَضى اهلُل ِبالفراقِ عَلَينا             فعَسى باجتماعِنا سَوفَ يَقضِي

وقوله)106(:
 تبدَّت لنا وَسَْط الرُّصافةِ نَخلة              تَناءَت بأرِض الَغرِب عَن بَلَدِ النَّْخِل
 فُقلتُ شَِبيهي يف التَّغرُِّب والنَّوى              وُطوِل الّتنائِي عَن بَنِيَّ وعَن أهلِي
 نَشأتِ بأرٍض أنتِ فيها َغريبٌة             فمِثلُكِ يف اإلقصاءِ واملُنتأى مِثلي

 سََقتكِ َغوادِي املُزِن مِن صَوِْبها الذي             يَسُحُّ ويَستَمِري السّماَكنِ بالوَبِْل
وردَّد عبد الرمحن فكرة االغرتاب يف أكثر من موضع من هذا الباقي من شعره، وكان عزيزاً على عبد 
الرمحن تَرُْك دمشق والرّصافة وقِنّسرين وسائر البلدان واملواضع الي شهد طفولته وفتُوّتَه، وشبابَه 

األول، والي حتتَضِنُ البَقيّة الباقية من أهله الذين نَجَوا من سيوف املُسوِّدة ووسائل القتل الشّنيعة، الذين 
مل يُصدّقوا وعودَ العباسين الكاذبة. قال)107(:

 يا خْنُل أنتِ غريبٌة مِثلي             يف الغرب نائيٌة عن األهِل
 فابكِي وهل تَبكي مَُكمَّمٌة             عَجْماءُ مل تُجبَْل على جَبْلي

 لو أنَّها تَبكي إذنْ لبََكت             ماءَ الُفراتِ ومَنِبتَ النَّْخِل
 لكنَّها َذهِلَت وأذهَلَنِي             بُغضِي بَنِي العَبّاِس عَن أهلِي

وهذه القطع )وسائر شعره الباقي( ترقى إىل درجة الشعر العايل الطبقة، وهو شعر يكتنفه احلنن إىل 
األرض واألهل، والتشوّق إىل معاهد الصِّبا ومدارج الشَّباب.

ولكــنّ عبــد الرمحــن، وجيلــه مــن الشّــاميِّن الوافديــن ائتلفــوا مــع الديــار اجلديــدة الــي تُشــبه الديــار 
القدميــة. ومــا نََقــصَ مــن وجــوه الشــبه اســتدركه عبــد الرَّمحــن، واســتجلبه مــن الشّــام: مادّيــاً كان، أو معنويّاً.

_ من تَقاليدُ الشِّعر األمويّ:
ــة،  حَفَِظــت ُكتــبُ الّتواريــخ والّتراجــم، وكتــب األدب وغرهــا تراثــاً شــعريّاً ممــا أنشــده خلفــاء بــي أميّ
ونَفــرٌ آخــرونَ مــن هــذه األســرة. وال شــكّ يف أن هــذا الــذي وصــل إلينــا ليــس نتاجهــم كلّــه: بســبب عوامــل 

نَها في: ديوان بني مروان في األندلس، ص279. )105( النّص في الحلة السيراء، 1: 36 وَدوَّ

)106( الحلة الّسيراء، 1: 37. )وديوان بني مروان، ص281(.

)107( الحلّة السيراء، 1: 37 )وديوان بني مروان، ص282(.
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الّضيــاع املُختلفــة.
ويف املطبــوع مــن دواويــن خُلفــاء بــي أُميــة يف املشــرق: ديــوان معاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اهلل 
ــون الشــعر،  ــة ينظم ــي أمي ــن ب ــر م ــر كث ــد)110(، وكان نف ــن يزي ــد ب ــة)109(، والولي ــن معاوي ــد ب ــه)108(، ويزي عن

ويُجــوِّدون فيــه؛ ولــو جُمعــت أشــعارهم املتفرقــة جلــاءت يف كتــاب حافــل.
ويف مطالعــةٍ جلامــع شــعر معاويــة وشــارحه قــال إنــه: »ينتمــي إىل أســرةٍ تقــدّر الشــعر، وتُنشــده 
ــال:  ــد. ق ــي ســفيان وهن ــه أب ــة: حــرب وعــن والدي ــة عــن جــدّ معاوي )تنظمــه(«)111( و... إىل األشــعار املروي
»وأقبــل معاويــة علــى الشــعر، وهــو يــرى فيــه مصــدراً للتعليــم والتأديــب، ومــورداً للفصاحــة والبيــان، ومنهــاً 
ــر  ــة...«)112(، وذك ــة اإلســامية القيادي ــم الشــخصية العربي ــا يتمّ ــروءة والشــجاعة... ورأى يف الشــعر م للم
ــره مــن شــعر عمــرو  موقــف معاويــة يف معركــة صفــن حــن اشــتدّ القتــال ليلــَة اهلريــر، ومــا ثبّتــه إال مــا تذكَّ

بــن اإلطنابــة:
 أبَتْ يل هِمّي وأبى بَائِي             وأخذِي احَلمْدَ بالثَّمَِن الرَّبيِح

 وإقحامِي على املَكروهِ نَفسِي             وَضرِبي هامَة البََطِل املشيِح
 وَقولِي كلّما جَشأت وجاشَت             مَكانَكِ تُحمَدِي أو تَستَِرحِيي!..

وكان معاوية يستشهد بالشعر املناسب يف رسائله الي يبعث هبا، ويف األغراض املختلفة كلّما آنس من 
إيراد الشعر إيضاحاً ملوقف أو تعزيزاً لرأي.

عاشرًا_ يف املوسيقا والغناء:
ــدي احلجــاز. وأســهم  ــم واف ــن املشــرق، وخنــصّ منه ــن م ــع الوافدي ــة م ــت املوســيقا العربي ــد دخل لق
ــة، ســرعان مــا اّتســمت بســماتٍ أندلســيّة: وقــد تأثــرت شــبه جزيــرة  )زريــاب( يف إحــداث موســيقى عربيّ

ــة. ــده إىل أوربّ ــت تقالي ــم األندلســي، وانتقل ــي، ث ــاء العرب ــا باملوســيقى والغن إيري
ومــن اآلثــار املوســيقية الغنائيــة الباقيــة ممـّـا ورد علــى األندلــس مــن املشــرق منذ ســنوات الفتــح األُوىل: 
)احُلــدَاء( وهــو يقــوم علــى إنشــاء فــردي مــن دون مشــاركة أيــة آلــة موســيقية. وتشــتهر بــه اليــوم لشــبونة، 

وغرهــا يف )البُرتغــال(.
وقــد سَــمِعتُ هــذا احُلــدَاء بالرتغاليــة، وكان احلــادي يــردّد صوتــه بلغتــه، ولكــنْ بنغــم 	 

عربــيّ مُدهــش.
وذكــر مثــل ذلــك د. حســن مؤنــس يف كتابــه: رحلــة األندلــس)113(، وهــو يصــف مشــاهداته 	 

يف لشــبونة )واســم هــذه املدينــة عنــد العــرب أُشــبونة أو األشــبونة(.
وســيكون للموســيقى والغنــاء شــأن آخــر بعــد نــزول )زريــاب( ديــار األندلــس، وإحداثــه هنضــة فنيــة مــا 

تــزال آثارُهــا ماثلــًة إىل اليــوم.
)108( ديوان معاوية بن أبي سفيان، َجمعه وحققه وشرحه فاروق السليم بن أحمد.

)109( ديوان يزيد بن معاوية جمعه وحققه وشرحه الدكتور واضح الّصمد.

)110( ديوان الوليد بن يزيد، جمع وترتيب ف غابرييلي وخليل مردم.

)111( ديوان معاوية، 23.

)112( ديوان معاوية، 25-24.

)113( رحلة األندلس )عند استعراض زيارته لمدينة لشبونة(.
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_ خُالَصة وخاتِمة:
كانــت ظاهــرة نقــل الّتــراث الشــامي األمــوي، وســائر مــا يتعلّــق بالتقاليــد والعــادات واملعطيــات 

احلضاريّــة إىل األندلــس ظاهــرة بــارزةً الفتــة؛ ذلــك بأهنــا:
نقلت ذلك كلّه من بادٍ بعيدةٍ )يف املشرق( إىل باد نائية يف املغرب )األندلس(.	 
وكان نقــاً قاصــداً، أراد منــه ناقلــوه - وخصوصــاً أول حاكــم أمــوي لألندلــس - أن يكــون 	 

متابعــة للشــام، واســتفادةً مــن الرقــي احلضــاري، واســتعانة علــى بنــاء دولــة عصريـّـة جتمــع 
بــن مــا يف املشــرق ومــا سـَـوف يســتحدثونه يف الغــرب.

وكانــت مُمتَــدَّة لعقــودٍ طويلــةٍ، بــدأت قبــل عبــد الرمحــن، واســتمرت بعــده، ولكنــه كان 	 
واســطة العِقــد يف ذلــك كلــه، حتــى بلغــت األندلــس األمويــة أوجهــا مــع عبــد الرمحــن 

الثالــث، امللقــب بالناصــر، الــذي حكــم بــن )300 - 350هـ = 912-961م(.
ــاة  ــبَ احلي ــس عصَ ــونُ أهــل الشــام يف األندل ــاً واســتمراراً ك ــًة وتَثبيت ــل يف هــذه الّظاهــرة تَقِوي ويَدخُ

ــا. ــج، فيه ــى املنه ــدُ عل ــا، وتزي ــمُ خطــا دمشــق: تأخــذ عنه ــة تَتَرَسَّ ــت قرطب السّياســية... وكان
نعــم! بلغــت الشــام يف العصــر األمــوي )الــذي انتهــى سياســيّاً ســنة )132هـــ -749م( مبلغــاً عظيمــاً 
ــة واإلنســانية. ويُدهَــش املــؤرّخ املتابــع هلــذه الســرعة الفائقــة الــي وصلــت فيهــا  يف جمــال احلضــارة العامليّ
الدولــة العربيــة اإلســامية إىل هــذه الــذروة يف جمــاالت العلــوم والفنــون واآلداب، ويف العمــران والبنيــان، ويف 
انطبــاع احلضــارة الوليــدة اجلديــدة بالطابــع العربــيّ اإلســاميّ املوصــول بالغايــة الواضحــة: حضــارة تُفيــد 

النــاس، وترفــع مــن شــأن احليــاة، وجتــدّد يف األســاليب املوصلــة إىل الغايــة: وهــي غايــة متجــدّدة.
وأشــاد املُؤرّخــون القدامــى واملعاصــرون )مــن العــرب ومــن املستشــرقن( بعقيدة احلكــم األموية القائمة 
علــى احــرتام اإلنســان، وعلــى الّتســامح الــذي انسَــاح مــن املشــرق إىل األندلــس. وهــو تســامح إجيابــي: يُبعــد 

كل األنشــطة عــن الشــطط، ويقــع يف نفــوس اآلخريــن موقعــاً حســناً....
ــدَّرتُ البحــثَ بكلمــة الدكتــورة )مينــوكال( الــي جعلــت مــن هــذا الّتســامح األمــوي األندلســي  وقــد صَ

مفتاحــاً لنجــاح عبــد الرمحــن، واألمويــن، وأُمثولــًة قــّل نظرهــا يف التاريــخ.
ــوم  ــن العل ــن - م ــوادي الزَّم ــا - رغــم ع ــي منه ــة، بق ــس حضــارة عظيم ــع العــرب يف األندل لقــد صَنَ
والفنــون واآلداب واملُنجــزات، واألوابــد مــا يَشــهَدُ هلــذه األمـّـة يف ذلــك القطــر بالتفــوّق، وبالسـّـخاء يف تقديــم 

ــن، ويف إثبــات التقــدّم العلمــي والفــي والثقــايف عامــة ألهــل األندلــس... منجــزات احلضــارة لألوربيّ
وهــي مســات حضاريــة تألَّفــت مــن تــراث دمشــق والشــام، ومــن إبداعــات قرطبــة واألندلــس، فكانــت 

مزجيــاً مل يعــرف التاريــخ لــه مثيــاً، وتراثــاً حيّــاً ال ميــوت!
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)1( عضو الهيئة الفنية في مجمع اللغة العربية بدمشق.
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ملخص البحث
ــت  ــه، وامتزجَ ــه وطفولتَ ــن والدتَ ــذي احتَض ــه، ال ــه إىل وطن ــال بطبعِ ــه أن اإلنســان ميّ ممــا ال شــكَّ في
ــه  ــه، فهــو دائمــاً يســتحضر كلَّ مــا فيــه مــن تفاصيــل، ويُضفــي عليهــا مــن وجدانِ ــه وطبيعتِ ــه مبَعاملِ ذكرياتُ

ــم.  مســحًة مــن احلــبّ والُقدســيّة والتعظي
وهلــذا فــإن احُلكــم جبمــال األوطــان ومــا تتفــرَّد بــه مــن مزاياهــا ال يُعــوَّل فيــه علــى شــهادة أبنائهــا، وإنَّمــا 

علــى شــهادة ُزوّاِرهــا مــن ذوي اإلنصــاف والرجاحــة يف العقــل واخُللــق.
ــري التِّلمســاني  وهــذا البحــث يَســتقي مادّتــه مــن شــهادة أحــد علمــاء املغــرب وأعياهنــا وأدبائهــا، وهــو املَقَّ
)ت 1041هـــ = 1631م(، عــن دمشــق ومجــال طبيعتهــا وكــرم أهلهــا وحمبّتهــم للعلــم وتقديرهــم للعلمــاء، مــع 
مــا يتضمَّنــه حديثُــه عــن دمشــق مــن مشــاعر احلــب واحلنــن واإلعجــاب، ومــا حيتويــه مــن لطائــف اآلداب 

وحماســن األشــعار.
Research Summary

This paper deals with the description of Damascus by Al-Maqari al-
Tlemceniwho documented the city’s natural beauty, the generosity of its people, 
their love of science and appreciation of scholars.   

- املقدِّمة:
ــع دمشــقُ مبكانــة عظيمــة عنــد العــرب واملســلمن علــى امتــداد العالَــم، وعلــى تَتابُــع العصــور،  تتمتَّ
فهــي عاصمــة اخلافــة يف العهــد األمــوي، وأهــم الواليــات يف العصــر العباســي، وتــوءَم القاهــرة يف العهــد 

ــي. ــم والتجــارة خــال احلكــم العثمان ــز العل اململوكــي، ومرك
وتَحظــى دمشــق وبــاد الشــام عامــًة مبكانــة مرموقــة يف قلــوب أهــل األندلــس، وذلــك ألن معظــم جنــد 
ــح  ــد الفت ــا بع ــث اســتقرُّوا فيه ــد الشــام، حي ــن جن ــوا م ــوي، كان ــن فتحوهــا، يف العصــر األم املســلمن الذي

وعمروهــا، كمــا اســتمرَّ احلكــم األمــوي فيهــا عــدّة قــرون، بعــد زوالــه يف املشــرق.
ــى  ــوا حريصــن عل ــُط النَّســب واالنتمــاء، فكان ــة تربطهــم بدمشــق وبالشــام رواب فاألندلســيون واملغارب
زيــارة دمشــق ومــدن الشــام يف مواســم احلــجّ خاصــًة، حــن عودهتــم مــن احلجــاز، كمــا كان علماؤهــم 

يقصدوهنــا، ليأخــذوا العلــم عــن مشــاخيها)2(.
ــار الشــاميّة،  ــة يُؤلِّفــون املُصنَّفــات يف وصــف مــا شــاهدوه يف الدي ــة األندلســيون واملغارب وكان الرّحّال
وغرهــا مــن بلــدان العــامل اإلســامي الــي يزوروهنــا، بقصــد االكتشــاف وأخــذ العلــم والتعــرُّف علــى العلمــاء 
وعــادات الشــعوب، ومــن هــؤالء الرّحالــة ابــن جبــر )ت 614هـــ(، وابــن ســعيد املغربــي )ت 686هـــ = 1287م(، 

ــري التلمســاني )ت 1041هـــ = 1631م( صاحــب كتــاب »نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرَّطيــب«. واملقَّ
ــري التلمســاني، بعــد زيارتــه لدمشــق ســنة )1037هـــ = 1627م(، بطلــب  وكتــاب »نفــح الطيــب« ألَّفــه املقَّ
مــن األديــب الدمشــقي أمحــد بــن شــاهن )ت 1053هـــ = 1643م(، وهــو يتضمَّــن تاريــخ األندلــس وحماســنها، 

)2( يُنظر: عصر الدول واإلمارات (األندلس): شوقي ضيف، ص526. 
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وتراِجــم أشــهر علمائهــا وأدبائهــا، وخاصــة عــامل األندلــس وأديبهــا الكبــر لســان الديــن بــن اخلطيــب )ت 
776هـ = 1277م(.

ــري هلــا، وحنينَــه إليهــا، وتشــوَُّقه إىل أهلها،  ومــع أن الكتــاب ال يرتبــط موضوعــه بدمشــق، إال أن حــبَّ املَقَّ
كلُّ ذلــك جعلــه يتحيَّــن الُفــرَص، عنــد ذِكــر دمشــق، لاســتطراد يف وصــف حماســنها، ومجــال طبيعتهــا، وكــرم 

أهلهــا، وحمبَّتهــم للعلــم، وحَفاوهتــم بالعلماء.
ــارات  ــة شــيّقة، وخمت ــة وأدبي ــري عــن دمشــق يف نفــح الطيــب مــادة علمي ــث املّق وقــد وجــدتُ يف حدي
ــتُ إىل  ــة واملشــاعر، فاتَّجه ــوَر الفنيّ ــى بالصُّ ــذوق، والغِن ــة ال ــة، مــع ساســة األســلوب، وعذوب شــعريّة بديع
دراســتها وعرضهــا يف هــذا البحــث، حتــت عنــوان: صــورة دمشــق يف أدب الرّحّالــة املغاربــة – نفــح الطيــب 

للمقــري التلمســاني أمنوذجــاً.   
ع البحــث علــى مقدِّمــة وأربعــة مباحــث وخامتــة، حتدَّثــتُ يف املبحــث األول عــن املّقــري التِّلمســاني  وتــوزَّ
ــري ملعــامل دمشــق وعمراهنــا، ويف املبحــث الثالــث عــن  وصِلتــه بدمشــق، ويف املبحــث الثانــي عــن وصــف املَقَّ
طبيعــة دمشــق ومتنزَّهاتِهــا يف نفــح الطيــب، وخصَّصــت املبحــث الرابــع للحديــث عــن عاقــة املّقــري بأعيــان 

دمشــق وأهلهــا، وانتهــى البحــث خبامتــة دوَّنــتُ فيهــا أهــم النتائــج الــي توصَّلــتُ إليهــا.

لمسانيُّ وصِلته بدمشق: ريُّ التِّ - املَقَّ
هــو الشــيخ أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حييــى بــن عبــد الرمحــن بــن أبــي العيــش بــن حممــد، أبــو 
ــريُّ التِّلمســانيُّ املولــد، املالكــيُّ املذهــب، نزيــل فــاس ثــم القاهــرة، رحــل إىل مكــة واملدينــة املنــورة،  العبــاس املَقَّ

وجــاور فيهمــا، ووصــل إىل بيــت املقــدس ودمشــق، ونــزل فيهمــا.
ــري يف تِلمســان ســنة )986هـــ = 1578م(، وأســرته تنحــدر يف األصــل مــن قريــة  ــد أبــو العبــاس املَقَّ وُلِ
ــن  ــن ســلطان العثماني ــاد املغــرب، وهــي احلــدّ ب ــت مــن أحاســن ب ــي كان ــة مــن تلمســان، ال ــرة القريب مَقَّ
ــن  ــي عثمــان ســعيد ب ــه الشــيخ أب ــى عَمِّ ــرأ عل ــرآن، وق وســلطان املغــرب)3(. ونشــأ يف تلمســان، وحَفــظ الق
أمحــد، مُفــي تِلمســان )ت 1011هـــ = 1602م()4(، صحيــحَ البخــاري، وروى عنــه الُكتــب السّــتة بأســانيد 

متَّصلــة إىل القاضــي عيــاض.
ويف ســنة )1009هـــ = 1600م( رحــل إىل فــاس، وأمضــى فيهــا ســنة يطلــب العلــم علــى شــيوخها وشــيوخ 
مراكــش، والتقــى بالفقيــه إبراهيــم بــن حممــد اآليســيّ، الــذي اصطحبــه معــه إىل مراكــش، وقدَّمــه للســلطان 
أمحــد املنصــور )حكــم بــن ســني 986 - 1012هـــ = 1578م – 1603م()5(، فأكرمــه وأحســن إليــه، ثــم 
ــه  ــن لقيتُ عــاد إىل فــاس ومنهــا إىل تلمســان، وبــدأ بتأليــف كتابــه »روض اآلس العاطــر األنفــاس يف ذكــر مَ
ــي ســنة  مــن علمــاء مراكــش وفــاس«، وكان ينــوي إهــداءَه إىل الســلطان أمحــد املنصــور، لكــن الســلطان تُوفِّ

)3( تُنظر »َمقَّرة« في: معجم البلدان: ياقوت الحموي )ت 626هـ(، 5: 175. وجاء ضبطها فيه »َمْقَرة«، والُمثبت هو الصحيح الذي يتناسب مع أوزان 

األشعار الواردة في نفح الطيب. وقد ذهب األستاذ محمد سالم هاشم محقق روضة اآلس العاطرة األنفاس إلى أنهما لغتان صحيحتان فيها. يُنظر: روضة 
اآلس العاطرة األنفاس في ذكر َمن لقيتُه من أعالم الحضرتين مراكش وفاس: المقري التلمساني، ص5.

)4( تُنظر ترجمة عّم الَمقَّري أبي عثمان سعيد بن أحمد في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ابن سالم، 1: 427.

)5( تُنظر ترجمة السلطان أحمد المنصور وأخباره في: االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى: شهاب الدين السالوي، 5: 89.
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)1012هـــ = 1603م(، واملّقــري مــا يــزال يف تلمســان.
ــة، واســتقلَّ بذلــك بعــد وفــاة  ــوى واإلمامــة واخلطاب ويف ســنة )1013هـــ( عــاد إىل فــاس، وتســلَّم الفت
شَــيخه حممــد اهلــواري ســنة )1022هـــ = 1613م(، وأصبــح مــن علمائهــا املرموقــن، واســتمرَّ مقيمــاً فيهــا 
إىل ســنة )1027هـــ = 1617م(، وكانــت الظــروف فيهــا قــد تغيَّــرت يف هــذه املــدة، بعــد وفــاة الســلطان أمحــد 
املنصــور، والصــراع بــن أبنائــه علــى احلكــم، إضافــة إىل تعــرُّض بــاد املغــرب للغــزو اإلســباني والرتغــايل، 
وكان يف هــذه املــدة يشــهد نــزوحَ املســلمن مــن األندلــس يف ســنة )1016هـــ = 1607م( بســبب االضطهــاد 

وحماكــم التفتيــش)6(.
ــري التوجُّــه إىل احلــجَّ، فاســتأذنَ صاحــب مراكــش متمثِّــاً بقــول  ويف ســنة )1027هـــ = 1617م( أراد املقَّ

علــي بــن عبــد العزيــز احلضرمــي)7(:
 حمبَّي تقتضي مُقامي         وحالي تَقتضي الرَّحيا

 هذاِن خَصماِن لَستُ أقضِي         بينهما خوفَ أن أميا
 فا يَزاالِن يف خِصاٍم         حتى أرى رأيَكَ اجَلمِيا

فلم يأذن له صاحب مراكش، وأجابه بقوله:
 ال أوحَشَ اهلُل منكَ َقوماً         تَعَوَّدُوا صُنعَكَ اجَلميا

واملهــم أنــه غــادر فــاس، وقصــد احلجــاز للحــجّ، ومل يعــد بعدهــا إىل املغــرب أبــداً، ووصــل إىل احلجــاز 
حبــراً، مــروراً بتونــس واإلســكندرية فالقاهــرة، ومنهــا إىل مكــة املكرمــة، واســتغرقت هــذه الرحلــة ســنة 
وبضعــة أشــهر، فوصــل مكــة ومنهــا إىل املدينــة، ثــم عــاد إىل مصــر ســنة )1029هـــ = 1619م(، ومنهــا زار 
بيــت املقــدس، وعــاد إىل مصــر واســتقرَّ فيهــا وتــزوَّج مــن أهلهــا، وجعــل يــرتدَّد، يف مــدة إقامتــه مبصــر، إىل 

مّكــة واملدينــة وبيــت املقــدس.
ــى  ــا وأمل ــرّات، وجــاور فيهم ــة ســبع م ــرات، واملدين ــة مخــس م ويف ســنة )1037هـــ = 1627م( زار مك
الــدروس بقصــد التــرُّك، وقــرأ علــى النــاس صحيــح البخــاري يف املدينــة، يف احلضــرة النبويــة، ثــم عــاد إىل 

مصــر، وتابــع التدريــس يف األزهــر الشــريف، كمــا كان.
ــه حنــو  ــام في ــل رجــب، فأق ــت املقــدس يف أوائ ــد عــوده إىل مصــر، يف الســنة ذاهتــا، ســافر إىل بي وبع
مخســة وعشــرين يَومــاً، وألقــى دروســاً يف األقصــى وقبــة الصخــرة، ثــم توجَّــه إىل دمشــق فدخلهــا يف شــعبان 

مــن ســنة )1037هـــ = 1627م(.
)6( يُنظر: االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى 6: 11. وتجدر اإلشارة إلى أن الحكم العربي لألندلس انتهى في سنة )897هـ - 1492م( بتسليم مفاتيح 

غرناطة لإلسبان، على أن يحتفظ المسلمون بحقوقهم في إقامة شعائرهم الدينية، ولكن اإلسبان تجاهلوا معاهدة التسليم، واضطهدوا المسلمين، وأقاموا 
محاكم التفتيش، فبدأ المسلمون يهربون إلى المغرب والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان اإلسالمية، إلى أن أصدر الملك فيليب الرابع سنة 

)1117هـ- 1609م( أمراً بإخراجهم نهائيّاً من إسبانيا. يُنظر: عصر الدول واإلمارات )األندلس( ص 45.
)7( هو علي بن عبد الغني الفهري، الُمقرئ الشاعر، ابن خالة صاحب كتاب »زهر اآلداب«، له أخبار مع المعتمد بن عباد وغيره من أمراء الطوائف، توفي 

سنة )448هـ(، وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها:

 يا لَيُل الصَّبُّ متى َغُدهُ       أقِياُم الساعِة َموِعُدهُ
تُنظر ترجمته في: معجم األدباء: ياقوت الحموي، 4: 1808، والوافي بالوفيات: صالح الدين الصفدي، 21: 163.  
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ويف زيارتــه هــذه لدمشــق أنزلــه أوالً قــومٌ مــن املغاربــة يف مــكان مل يُعِجبــه، فأرســل إليــه األديــب أمحــد 
بــن شــاهن )ت 1053هـــ = 1643م()8( مفتــاحَ املدرســة اجلقمقيــة، مــع أبيــات شــعرية يف الرتحيــب بــه، 
فأعجبتــه املدرســة، فنقــل أســبابَه إليهــا، واســتوطنها مــدّة إقامتــه، الــي امتــدت حنــو أربعــن يومــاً، حتــى 
شــوال، حيــث أملــى يف مــدة إقامتــه صحيــح البخــاري يف اجلامــع األمــوي، والتقــى بأكابــر علمائهــا ومشــاهر 

أعياهنــا، ثــم عــاد إىل مصــر، وبقيــت يف ذِهنــه صــورة دمشــق، ويف قلبــه حبُّهــا وحــبُّ أهلهــا.
ومــا زال يتشــوَّق إىل دمشــق حتــى قــرَّر يف ســنة )1040هـــ = 1630م( أن يتحــول مــن مصــر إليهــا، 
ليســتقرَّ هبــا بقيـّـَة حياتــه، فقــرَّر يف الســنة نفســها زيــارةَ دمشــق بقصــد اإلقامــة، فوصلهــا يف الســادس عشــر 
مــن رمضــان، ودرَّس صحيــحَ البخــاري يف اجلامــع األمــوي، وختمــه يف التاســع والعشــرين مــن رمضــان، 
وبقــي يف دمشــق حتــى احملــرم مــن ســنة )1041هـــ = 1631م(، ثــم ســافر إىل مصــر علــى أن يعــود إىل دمشــق، 

ــي يف مصــر يف مجــادى اآلخــرة مــن الســنة ذاهتــا)9(. فتوفِّ

)8( تُنظر ترجمة أديب الشام أحمد بن شاهين في: خالصة األثر: المحبّي، 1: 210.

يب: المقري التلمساني، 1: 1، ومقدمة تحقيق كتاب رحلة المقّري  )9( تُنظر ترجمة المقَّري التِّلمساني في: خالصة األثر 1: 302، ومقدمة تحقيق كتاب نفح الّطِ

إلى المشرق والمغرب، ص12. 
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ــدان الــي أقــام فيهــا، كتِلمســان وفــاس ومراكــش  ــراً عظيمــاً يف كل البل واملقــرِّي التلمســاني تــرك أث
ومصــر، أو تلــك الــي زارهــا كمّكــة واملدينــة املنــورة والقــدس وغــزة ودمشــق، فــكان ينثــر علمــه وأدبــه 
، ويَلقــى مــن النــاس القبــوَل واإلعجــاب، وقــد وصفــه احملبّــي يف خاصــة األثــر، فقــال: »حافــُظ  حيــث حــلَّ
هــِن، وُقــوّةِ البَديهــةِ، وكانَ آيــًة  املَغــرِب، جاحِــُظ البَيــاِن، ومَــن مل يُــرَ نَظــرُه يف جَــودة الَقرحيــةِ، وصفــاءِ الذِّ

ــم الــكام والتفســر واحلديــث، ومُعِجــزاً باهــراً يف األدب واحملاضــرات«)10(. باهــرةً يف عل
ــري عــدداً مــن املؤلفــات، أشــهرها: »روضــة اآلس العاطــرة األنفــاس يف ذكــر مــن لقيتــه  وقــد خلَّــف املقَّ
ــى  ــا عل ــاض«، وأمهه ــار القاضــي عي ــاض يف أخب ــاس«، و»أزهــار الري ــن مراكــش وف مــن أعــام احلضرت
اإلطــاق كتــاب »نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب وذِكــر وزيرهــا لســان الديــن بــن اخلطيــب«، 

إضافــة إىل مؤلَّفــات أخــرى)11(.
وكتــاب نفــح الطيــب هــو موضــوع البحــث، وفيــه تظهــر بوضــوح صورةُ دمشــق عنــد املقرِّي التلمســاني، 

وحبُّــه هلــا وألهلهــا، وأخبــاره فيها.
وصِلتــه بدمشــق قدميــة بــا شــكّ، كصِلــة عامــة أهــل املغــرب واألندلــس هبــا، إذ يــرون أن تارخيهــم 
هــو امتــداد لتاريــخ دمشــق، وأن حضارهتــم هــي جــزء مــن حضــارة الشــام، وذلــك ألن الذيــن فتحــوا املغــرب 
واألندلــس كانــوا يف الغالــب مــن جنــد الشــام، وكانــوا مُنَضِويــن حتــت رايــة اخللفــاء األمويــن، حيــث كانــت 

دمشــق حاضــرة اخلافــة يف ذلــك العهــد.
وقــد ذكــر املؤرِّخــون أن الشــاميِّن الذيــن قدمــوا األندلــس مــع موســى بــن نصــر اســتوطنوا مُدنَهــا، وال 
ســيّما قرطبــة، وأصبحــوا يُعرَفــون بالبلديِّــن، أمــا الذيــن دخلــوا األندلــس مــع بَلــج بــن ِبشــر ســنة )123هـــ 
= 740م(، وكانــوا كثريــن، فعُِرفــوا بالشّــامِيِّن، وقــد ضاقــت عليهــم قرطبــة، وشــكا منهــم البلديُّــون، وثــارت 
عــدة فــن يف األندلــس، إىل أن َقــدِمَ أبــو اخلّطــار واليــاً علــى األندلــس ســنة )125هـــ = 742م(، وكان 
شــجاعاً ذا رأٍي وكــرم، فجمــع أهــل األندلــس علــى الطاعــة، وفــرَّق الشّــاميِّن مــن أصحــاب بلــج بــن بشــر 

)ت 123هـــ = 740م( علــى مدهنــا.
فأنــزَل جنــد دمشــقَ يف إلبــرة لشــبهها هبــا ومسّاهــا دمشــقَ، وأنــزل جنــد محــص يف إشــبيلية لشــبهها 
ــة  ــزَل أهــل األردن ِبرَيّ ــا قِنَّســرين، وأن ــان ومسّاه ــَل قِنَّســرين جبَيّ ــزل أه هبــا أيضــاً ومسّاهــا محــص، وأن
وسَــمّاها األردن، وأنــزل أهــل فلســطن بشــذونة ومسّاهــا فلســطن، وأنــزل أهــل مصــر بكــورة باجــة، 
وبعَضهــم بتُدمــرَ لشــبهها هبــا وسَــمّاها مصــر. فلمــا رأوا هــذه البــاد تُشــبه بلداهنــم يف الشــام نزلــوا 

وســكنوا واغتبطــوا.
ــوَرُ)12( مــن مــدن  ــة وشــذونة، ومــا تضــمُّ هــذه الُك ــرة وإشــبيلية وري ــك الوقــت إلب ــذ ذل وأصبحــت من
وقــرى كثــرة، تُعــرف مبنــازل العــرب الشّــاميِّن، وهــي مــن أهــم ُكــوَر األندلــس، وأمجلهــا مــن حيــث املُنــاخ، 

وأغناهــا بامليــاه والثمــار والثــروات األخــرى)13(.
)10( خالصة األثر 1: 302. 

)11( يُنظر أسماء باقي مؤلَّفاته في: خالصة األثر، 1: 302، ومقدمة المحقق لكتاب نفح الطيب، ص9.

بيدي، مادة )كور(. )12( الُكَور: جمع كورة، وهي إقليم واسع يضم عدداً من القرى والمدن. يُنظر: تاج العروس: الُمرتَضى الزَّ

)13( يُنظر في ذلك: الكامل في التاريخ: ابن األثير )ت 630هـ(، 5: 75، والبيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب: ابن عذارى، 2: 244، واإلحاطة في 
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وفضــاً عــن الصِّلــة العامــة، الــي تربــط أهــل املغــرب واألندلــس بالشــام، فقــد تعمَّقــت صلــة املّقــري 
التلمســاني بالشــام وبدمشــق خاصــة يف زيارتــه هلــا ســنة )1037هـــ = 1627م(، وهــذه الزيــارة مــع قصرها، 
إذ مل تتجــاوز أربعــن يومــاً، إال أهنــا أتاحــت لــه التعــرُّف بطبيعتهــا وحضارهتــا وأهلهــا عــن قــرب، واحلفــاوة 
الــي لقيهــا مــن أهلهــا ربَّمــا عوَّضتــه عــن احليــاة القاســية الــي كان يعيشــها يف مصــر، ومــا كان يُعانيــه 

هنــاك مــن احلســد واملكائــد.
ــريَّ  ــا املَقَّ ــى هبــا أهــُل دمشــق وأعيانُه ــم والكــرم الــي تلقَّ وقــد تقــدَّم ذِكــرُ شــيء مــن احلفــاة والتكري
ــة النَّســر، بعــد صــاة الصُّبــح،  التلمســاني، وقــال احملــي: »وأملــى صحيــحَ البخــاري باجلامــع، حتــت قبّ
ــبُ  ــة املعروفــةِ بالباعونيــة، وحضــره غال ــاه الُقبّ ــام خــرج إىل صحــن اجلامــع، تُج ــاسُ بعــد أيّ ــر الن وملــا كثُ
ــفْ منهــم أحــدٌ، وكانَ يــومُ خَتمِــه حافــاً جــدّاً، اجتمــع فيــه األلــوفُ  لبــُة فلــم يتخلَّ ــا الطَّ أعيــاِن دمشــقَ، وأمّ
ــكاء، فنُقِلَــت حلقــُة الــدَّرس إىل البــاب الــذي يُوَضــع فيــه العَلــمُ النَّبــويُّ  ــاِس، وعَلَــتِ األصــواتُ بالبُ مــن النّ
ــم بــكاٍم يف  ــي لــه بكرســيّ الوَعــظ، فصعــد عليــه، وتكلَّ يف اجُلمُعــاتِ، مــن رجــب وشــعبان ورمضــان، وأُتِ
العَقائــد واحلديــث مل يُســمَع نظــرُه أبــداً ... ونــزل عــن الكرســيّ، فازدحــم النــاس علــى تقبيــل يــده ... ومل 
فِــق لغــره مــن العلمــاء الوارديــن إىل دمشــقَ مــا اتَّفــق لــه، مــن احلظــوة وإقبــال النــاس، وكان بعدمــا رأى  يتَّ
مــن أهلهــا مــا رأى كثــرَ االهتمــام مبدحهــا، وقــد عقــد يف كتابــه نفــح الطيــب فصــاً يتعلَّــق هبا وبأهلهــا«)14(.
ــام  ــه لدمشــق وتعلُّقــه هبــا، فقــال: »ولــه بالشّ ويف مقدمــة كتابــه نفــح الطيــب حتــدَّث عــن أســباب حبِّ
ــرق السَّــديدة، أوهلــا: أن الداعــي لتأليفــه ]أي كتــاب النفــح[  تَعلُّــقٌ مِــن وُجــوه عَديــدة، هادِيــةٍ مُتأمِّلَهــا إىل الطُّ
أهــُل الشّــام، أبَقــى اهلُل مآثرَهُــم، وجعلَهــا علــى مــرِّ الزّمــان مديــدة، ثانيهــا: أن الفاحتــن لألندلــس هــم أهــل 
الشــام َذوُو الشَّــوكة احلديــدة، ثالثهــا: أن غالــب أهــل األندلــس مــن عــرب الشــام الذيــن اتَّخــذوا باألندلــس 
وطنــاً مُســتأنَفاً وحضــرةً جديــدة، ورابعهــا: أن غرناطــة نــزل هبــا أهــل دمشــق، وسَــمَّوها بامسهــا، لِشَــبَِهها 

هبــا يف القصــر والنهــر، والــدَّوح والزهــر، والغوطــة الفيحــاء، وهــذه مناســبة قويــة العــرى شــديدة«)15(.
فأعيــان دمشــق وأدباؤهــا حــن كان يتذاكــرون معــه أخبــار األندلــس، وباغــة وزيرهــا لســان الديــن 
ــى  ــه عل ــن حثَّ ــر، وكان ممَّ ــس وســرة هــذا الوزي ــار األندل ــف يف أخب ــه أن يُصنِّ ــب، أشــاروا علي ــن اخلطي ب
ذلــك صديقــه األديــب أمحــد بــن شــاهن، فاســتجاب لطلبهــم، وشــرع يف تأليــف نفــح الطيــب عنــد عودتــه 
ــدُّ األيــامَ الــي  إىل مصــر، وقــد ضمَّنــه الكثــر مــن أخبــار دمشــق وأهلهــا، وحنينــه إليهــا، إىل درجــة أنــه يَعُ
ــرفُ النَّشــق يف  ــاه »عَ قضاهــا يف دمشــق مــن أمجــل أيــام العمــر، كمــا ســيأتي، وأفــرد لدمشــق كتابــاً مسّ

ــه مفقــود)16(. أخبــار دمشــق«، لكنّ
وظــلَّ املّقــري يف املــدة الــي عاشــها يف مصــر، بعــد زيارتــه األوىل لدمشــق، يُكثــر مــن احلنــن والشــوق 

إليهــا، ويُراسِــل أهلهــا، ويُمَنِّــي نفســه بالعــودة إليهــا، واالســتقرار فيهــا، وكأنــه واحــدٌ مــن أبنائهــا.

أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب، 1: 20، ونفح الطيب، 1: 237.
)14( خالصة األثر، 1: 305. 

)15( نفح الطيب، 1: 117. 

)16( ذكره المحبي في خالصة األثر، 1: 302. 
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ري ملعامل دمشق وعمراهنا: - وصف املَقَّ
ــة الــي بلغــت حنــو )120( صفحــة، حتــدَّث فيهــا عــن رحاتــه،  ــز نفــح الطيــب مبقدمتــه الطويل متيَّ
وحنينــه إىل وطنــه، والبــاد الــي زارهــا، وذكــر فيهــا حماســنَ بــاد املغــرب واألندلــس، مستشــهداً بأشــعار 
كثــرة تتناســب مــع املوضوعــات الــي يعرضهــا، كمــا ضمَّــن مقدّمتــه غــرَ قليــل مــن أشــعاره الــي قاهلــا يف 

مناســبات عديــدة.
فمقدمــة النفــح قطعــة أدبيــة متتــزج فيهــا احلقائــق باملشــاعر، والصور احملسوســة بأحاســيس النفس، 
واألماكــن املذكــورة حبــرارة العاطفــة والوجــدان، وكل ذلــك بقلــم عــامل مُتقِــن، وأديــب مبــدع، خــاض جلــج 
ــع األشــعار،  ــكار، وروائ ــق األف ــة رحي ــه العلمي ــل يف رحلت ــدان، وحصَّ ــب البل ــى عجائ ــع عل ل التجــارب، واطَّ

ومتــون العلــوم، وريــاض اآلداب.
وليــس بعيــداً عــن موضــوع املقدمــة أن يتحــدَّث عــن مجــال األندلــس واملغــرب، واحلنــن إىل تلمســان 
وفــاس ومراكــش، وذلــك ألن مضمــون الكتــاب مرتبــط باحلديــث عــن حماســن األندلــس واملغــرب، وباغــة 
ذي الوزارتــن لســان الديــن بــن اخلطيــب، ولكــن اجلديــد يف هــذه املقدمــة أن يُخصِّــص املؤلِّــف حنــوَ )50( 
صفحــة للحديــث عــن دمشــق وحماســنها وشــوقه إليهــا، وهــذا بــا شــكّ يــدلُّ علــى حــبٍّ منقطــع النظــر 
هلــذه املدينــة، الــي مل تتجــاوز مــدة إقامتــه فيهــا أربعــن يومــاً، كمــا تقــدَّم، حــن ألَّــف كتابــه ووضــع مقدمته، 
فــكل مــا يف املقدِّمــة هــو مــن وحــي الزيــارة األوىل يف ســنة )1037هـــ = 1627م(، أمــا الزيــارة الثانيــة الــي 

كانــت ُقبيــل وفاتــه، فلــم يظهــر أثرهــا يف الكتــاب، ألن الكتــاب كان قــد اكتمــل قبــل شــروعه فيهــا.
ــري يف هــذه املقدمــة مــع دمشــق كحــال العاشــق احملــبِّ الــذي ال يــكاد جيــد مناســبة للحديث  فحــال املَقَّ
عــن حمبوبــه إال اغتنمهــا واســتطرد، وأبــاح لوجدانــه أن يســرح وجيــول حــول محــى احملبــوب، يلهــج بذكــره 
ــلَّ  ــؤاده، لع ــن ف ــاً م ــى احلمــى قطع ــى عل ــح بوشــاح العشــق وألق ــد توشَّ ــه، وق ــه، ويطــوف يف عامل وذكريات
احملبــوب يــأوي إليــه، فيــأوي معــه الزهــر والشــجر والينبــوع، والبيــوت والــرتاب واألزقــة، فــا يبقــى شــيء 

مــن ذلــك العــامل احلبيــب خــارج نطــاق القلــب.
ــري يف حديثــه عــن دمشــق مل يَفصــل بــن املعــامل واملشــاعر، وبــن الزهــور والشــعور، وبــن  واملقَّ
النســائم العليلــة وخلجــات الوجــدان، وبــن مــاء بــردى وأمــواج العاطفــة، فــكل مــا حوتــه دمشــق حبيــب، وكل 
حبيــب مجيــل، وكل مجيــل يأســر، وكلُّ آسِــر آمِــر، ويف كل ذلــك ال ميلــك القلــب إال أن جييــب، يقــول املقــري 

يف فضائــل دمشــق: »وهلل در القائــل، يف وصــف تلــك الفضائــل:

إن تَُكنْ جَنُّة اخُللُودِ ِبأرٍض                  فدِمَشقٌ، وال يكونُ سِواها
أو تَُكنْ يف السَّماءِ فهي عَلَيها                  قد أمَدَّت هَواءَها وهَواها

بَلَدٌ َطيِّبٌ ورَبٌّ َغُفورٌ                  فاغتَنِمْها عَشِيًّة أو ُضحاها«)1(
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هــذه حــال أديبنــا مــع دمشــق، الــي 
ألبســت فــؤادَه قميــص احلــبّ، فصوَّرهــا 
يف قلبــه متثــاالً مــن زمــرّد، وألبســها تــاج 
اإلعجــاب واالنبهــار والعشــق، فكيــف إذا 
ــوب األول  ــت دمشــق قــد شــاهبت احملب كان

تلمســان؟
ــه أن احلــبَّ يف هــذه  ممــا ال شــكَّ في
إليهــا  واحلنــن  مضاعفــاً،  يغــدو  احلــال 
ال يُداَفــع، واحليــاة واملــوت يف بقاعهــا ال 
تُدانيهمــا أمنيــٌة، وال يفوقهمــا حلــمٌ مــن 
أحــام النفــس الــي تســعى إىل الســعادة 
ذلــك:  يف  ــري  املقَّ يقــول  الكمــال،  وبلــوغ 
اجلليلــة  األقطــار،  لتلــك  رُؤيــي  »وعنــد 
تَفاءَلــتُ  األخطــار،  العظيمــة  األوصــاف، 
إذ  أوطــارٌ،  ِبهــا  يل  أوطــاٍن  إىل  بالعَــودِ 
التَّشــابُهُ بَينَهُمــا َقريــب يف األهنار واألزهار، 
]أي  هــذه  وزادَت  املِعطــاِر،  العَــرفِ  ذاتِ 
دمشــق[ بالتَّقديــِس الــذي هَمَعَــت عَلَيهــا 
لــتُ ِبَقــوِل األصَفهانِــي،  مِنــهُ األمطــارُ، وتَمثَّ

وإن َغيَّــرتُ يَسِــراً منــه، لَمّــا أســَفرَت وُجــوهُ التَّهانــي)17(:
لَمّا وَرَدتُ الصّالِحِيـ                  ـيَّة حيثُ مُجتَمَعُ الرِّفاقِ

وشَمَمتُ مِن أرِض الشّآ                  ِم نَسيمَ أنفاِس العِراقِ
أيَقنتُ لِي ولِمَن أُحِبـ                  ـبُّ ِبجَمِع شَمٍل واتِّفاقِ 

وَضحِكتُ مِن َفرَِح اللِّقا                  ءِ كما بََكيتُ مِنَ الفِراقِ
لَم يَبقَ لِي إال تَجَشـ                  ـشُّمُ أزمُِن السََّفِر البَواقِي

حّتى يَُطوَل حَدِيثُنا                  ِبصِفاتِ ما ُكنّا نُاقِي

وكنتُ قبل حلويل بالبقاع الشامية مولعاً بالوطن ال سواء، فصار القلب بعد ذلك مقسماً هبواه:

)17( األصفهاني صاحب األبيات هو: موسى بن عبد الملك بن هشام، كان من أعيان الُكتّاب والشعراء، ولي ديوان الخراج، وتوفي سنة )246هـ(، تُنظر ترجمته 

ف. مع األبيات في: وفيات األعيان: ابن َخلِّكان، 5: 337. واألبيات أوردها صاحب نفح الطيب بتصرُّ

تلمسان قدمياً
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ويف حاِجٍر خِلٌّ ويف املُنحَنَى صَحبُولِي ِباحلِمَى أهٌل وِبالشِّعِب ِجرةٌ
سألتُُكمُ باهلِل هل يُقسَمُ الَقلبُ«)2(تََقسَّمَ ذا الَقلبُ املُتَيَّمُ بَينَهُم

وفيمــا خيــصُّ معــامل دمشــق وعمراهنــا فقــد وقــف عليهــا املقــرِّي، وأبــدع يف وصفهــا، ولكــن مل تكــن 
منفصلــة عــن طبيعــة دمشــق وخضرهتــا، وال عــن كــرم أهلهــا ونبلهــم، فصــورة دمشــق كانــت حاضــرة يف 
ــكان ووِجنــان، ولذلــك قلَّمــا يســتقلُّ مَعلَــمٌ مــن معالِمهــا  روحــه ووجدانــه كاملــة مبــا فيهــا مــن عمــران وسُ

ــئ الكمــال. بوصــف دون أن تتداعــى إليــه املعــامل األخــرى، متزيِّنــًة بوشــاح اجلمــال، متوَّجــًة بآللِ
ومــن بليــغ وصفــه لدمشــق قولــه: »ثــم حــدث يل منتصــف شــعبان، عــزمٌ علــى الرحلــة إىل املدينــة الــي 
ظهــر َفضلُهــا وبــان، دمشــق الشــام، ذات احلســن والبهــاء واحليــاء واالحتشــام، واألدواح املتنوعــة، واألرواح 
املتضوِّعــة، حيــث املشــاهد املُكرَّمــة، واملَعاهــد املُحرتَمــة، والُغوطــُة الَغنّــاء واحَلديقــة، واملــكارمُ الــي يُبــاِري 
فيهــا املـَـرءُ شــانِئَهُ وصَديَقــه، واألظــاُل الوَريفــُة واألفنــانُ الوَريقــة، والزَّهــرُ الــذي تَخالُــهُ مَبسَــماً والنَّــدى 

ِريَقــه، والُقضبــانُ املُلــدُ، الــي تَشــوُق رائِيَهــا لِجَنّــةِ اخُللــد)18(:

أنِيقُ احُلسِن مَصُقوُل األدِيِمِبحَيثُ الرَّوضُ وَّضاحُ الثَّنايا

وهي املدينة املستولية على الطباع، املعمورة البقاع، بالفضل والرباع)19(:
دِمَشقُ الي راَقت ِبحُلِو املَشاِرِبتَِزيدُ عَلَى مَرِّ الزَّماِن َطاوةً
مُنَزَّهٌة أقمارُها عَن مَغاِرِبهلا يف أقالِيِم الِبادِ مَشاِرٌق

ودخلتُها أواخر شعبان املذكور، ومحدت الرحلة إليها وجعلها اهلل من السعي املشكور)20(:

ويُسلِي عَِن األوطاِن ُكلَّ َغِريِبوَجدتُ ِبها ما يَمأُل العَنَ ُقرّةً

وشاهدت بعض مغانيها احلسنة، ومبانيها املستحسنة)21(:
ثَاثــًة املُقــامَ  نَنــِوي  ِبهــا  فطابـَـت لَنــا حّتــى أَقمنــا ِبها شَــهرانَزَلنــا 

ورأينا من حماسنها ما ال يستوفيه من تأنق يف اخلطاب، وأطال يف الوصف
وأطاب، وإن مأل من الباغة الوطاب، كما قلتُ:

مِن أن تُسامَ ِبحَدِّمَحاسِنُ الشّاِم أجلَى
ولَم نَقِفْ عِندَ حَدِّ:لَوال حِمَى الشَّرِع ُقلنا

مَقرُونٌة ِبالتَّحَدِّي«)3(كأنَّها مُعِجزاتٌ
هــا احلســنُ واالحتِشــام، وتَعلوهــا ألــوان الوَداعــة والكريــاء،  فالشــام يف نظــره صــورة متكاملــة، يلفُّ

)18( البيت لم أعثر عليه في غير نفح الطيب. 

)19( البيتان لم أعثر عليهما في غير نفح الطيب. 

)20( البيت للحريري (ت 516هـ) وهو في مقاماته ص524. 

)21( البيت ألبي نواس (ت 198هـ) وهو في ديوانه، ص94. وقد أورده المقري بتصرف يسير. 
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وتُزيِّنهــا عقــود الزَّهــر والنــدى، وتــرفُّ يف أرضهــا نســائم احلــبّ والعظمــة، فتســتويل علــى قلــب ناظرهــا، 
وتأســر لُبَّــه، وترتكــه مولَعــاً يف حبِّهــا، هائمــاً يف غرامهــا، يلهــجُ لســانه بذكرهــا، وخيفــق فــؤادُه ملرآهــا، كمــا 

قــال أحــد األدبــاء مــن أبنائهــا)22(:
َفضلُها أضحى مُبيناإنَّ أرضَ الشّاِم فينا
ناقِصٌ عَقاً ودِيناكلُّ مَن يَرحَُل عنها

ويقــول املقــري يف وصــف اجلامــع األمــوي الكبــر، وبيــوت دمشــق وغوطتهــا: »فاجلامِعُ اجلامِــعُ للبَدائِع 
ــه  ــر ... فلل ــابَ، ال ســيَّما إذا حَيّاهــا النَّســيمُ وابتََك ــحَرُ األلب ــرُ الفِكــرَ، والُغوطــُة املَنوطــُة باحُلســِن تَس يَبهَ
مرآهــا اجلميــل اجلليــل، وبيوتُهــا الــي مل تَخــرج عــن عَــروض اخلليــل، ومَخبَرُهــا الــذي هــو علــى َفضلِهــا 

وَفضــِل أهلِهــا أدَلُّ دَلِيــل، ومَنَظرُهــا الــذي يَنَقلِــبُ البَصَــرُ عــن بَهجتِــه وهــو َكليــل:
قد حاَكها ِبسَحاِبهِ آذارُوالرَّوضُ قد راَق العُيُونَ ِبحُلّةٍ

والزَّهرُ يف أكمامِهِ أزرارُ«)4(وعَلَى ُغصُوِن الدَّوِح خُضرُ َغائٍِل

ــة واألندلســين، ووصفهــم لألماكــن الــي زاروهــا يف  ــة املغارب ــري يستشــهد بأقــوال الرَّحال وكان املقَّ
ــز علــى مــا تركتــه دمشــق يف نفوســهم مــن تأثــر، ومــا بينهــا وبــن األندلــس مــن تشــابه، ومــن  الشــام، ويُركِّ
ــب ومحــاه حــن  ــي )ت 686هـــ = 1287م( عــن دمشــق وحل ــن ســعيد املغرب ــث اب ــك مــا أورده مــن حدي ذل

زارهــا: 
ــقَ األندلــِس يف مِياهِهــا  ــامَ، فرأيــتُ دِمشــقَ وحلــبَ ومــا بينهمــا، ومل أرَ مــا يُشــِبهُ رَونَ »ثــمّ دَخَلــتُ الشّ
وأشــجارها إال مدينــَة فــاس باملغــرب األقصــى، ومدينــة دمشــق بالشــام، ويف محــاة مســحة أندلســية، ومل 
ــيِّد مبراكــش يف دولــة بــي عبــد املؤمــن،  أرَ مــا يُشــبهها يف حســن املبانــي والتشــييد والتصنيــع، إال مــا شُ
وبعــض أماكــن يف تونــس، وإن كان الغالــب علــى تونــس البنــاء باحلجــارة كاإلســكندرية، ولكــن اإلســكندرية 
أفســح شــوارعَ وأبســط وأبــدع، ومبانــي حلــب داخلــة فيمــا يُستحسَــن، ألهنــا مــن حجــارة صلبــة، ويف وضعهــا 

وترتيبهــا إتقــان«)23(.
ــة املشــهور ابــن جبــر )ت  ــاً بدمشــق وجامعهــا الكبــر الرحال ــة األندلســيِّن افتتان ــر الرَّحال ولعــلَّ أكث
614هـــ = 1217م(، الــذي وصــف اجلامــع األمــويَّ أبــدع وصــف، كمــا وصــف طبيعــة دمشــق ومجاهلــا 

ــه يف وصــف دمشــق)24(: ــر قول ــن جب ــري الب ــر، وممــا أورده املّق بأمجــل التعاب
»جَنّــُة املَشــرقِ، ومَطلـَـعُ حُســنِهِ املُونِــِق املُشــِرق، هــي خاتِمــُة ِبــادِ اإلســاِم الــي اســتَقرَيناها، وعَــرُوسُ 
املـُـدِن الــي اجتَلَيناهــا، قــد تَحلَّــت بأزاهــرِ الرَّياحــنِ، وتَجَلَّــت يف حُلـَـٍل سُندُسِــيّةٍ مِــنَ البَســاتِنِ، وحَلَّــت مِــن 
ــكاٍن مَكــنٍ، وتَزَيَّنَــت يف مِنَصّتِهــا أمجــَل تَزيــن، وتَشــرََّفت بــأن آوى اهلُل تَعــاىل املَســيحَ  ــِع احُلســِن ِبمَ مَوضِ

وأمَّــهُ مِنهــا إىل رَبــوةٍ ذاتِ َقــراٍر ومَعِــن.
)22( البيتان ألديب دمشق وعالمها يحيى بن أبي الصفا )ت 1053هـ(، وكان مّمن تَلَمَذ للَمقّري التلمساني، والزمه في مّدة إقامته بدمشق في الرحلتين األولى 

ن عنه األمالي، وقد أوردهما في وصفه لرحلته من الشام إلى طرابلس. يُنظر في البيتين: المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية، ص90. والثانية، ودوَّ
)23( نفح الطيب، 1: 209.

)24( هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني البلنسي األندلسي، العالم األديب الّرحالة المشهور، زار المغرب ومصر والحجاز والعراق والشام عّدة مّرات، وألَّف في 

ذلك رحلته المشهورة برحلة ابن جبير، توفي في اإلسكندرية سنة )614هـ(. تُنظر ترجمته في: اإلحاطة في أخبار غرناطة، 2: 146.
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ــي النُّفــوسَ  ــبيل، وريــاضٌ يُحِي ــكلِّ سَ ــِم ِب ــيابَ األراقِ ــه انسِ ــلٌّ َظلِيــل، ومــاءٌ سَلســبيل، تَنســابُ مَذانِبُ ظِ
نَســيمُها العَليــل، تَتــرَّجُ لِناظِِريهــا ِبمُجتَلًــى صَقيــل، وتُنادِيِهــم هَلُمُّــوا إىل مُعَــرٍَّس لِلحُســِن ومَقِيــل، قــد 
مــا، فتــكادُ تُناديــكَ ِبهــا الصُّــمُّ الصِّــاب، )ارُكــضْ ِبِرجلِــكَ  سَــئِمَت أرُضهــا َكثــرةَ املــا، حتــى اشــتاَقت إىل الظَّ

ــراب(. ــٌل بــاِردٌ وشَ هــذا مُغتَسَ
قــد أحدََقــت ِبهــا البَســاتِنُ إحــداَق اهلالــةِ ِبالَقمَــِر، واكتَنََفتهــا اكتِنــافَ الكمامــةِ للزَّهَــر، وامتَــدَّت 
ــِع نُضرتُــه اليانِعــُة َقيــدُ  ــٍع لَحَظتُــه ِبِجهاتِهــا األربَ ــر، فــُكلُّ مَوضِ ــرقِيِّها ُغوطتُهــا اخَلضــراءُ امتــدادَ البَصَ ِبشَ
النََّظــر، وهلل صِــدُق القائِلِــنَ فِيهــا: إن كانـَـتِ اجَلنّــُة يف األرِض فدِمَشــقُ ال شَــكَّ فيهــا، وإن كانـَـت يف السَّــماءِ 

فهــي ِبحَيــثُ تُســامِتُها وتُحاذِيهــا«)25(.
ــى أُســس ثاثــة، أوهلــا  ــًة رائعــة، تقــوم عل ومــن املاحــظ أن ابــن جبــر قــد رســم لدمشــق لوحــًة فنيّ
ــا شــعور احلــب واإلعجــاب  ــال احملســوس بالبصــر، وثالثه ــا اجلم ــر، وثانيه ــظ وباغــة التعب مجــال اللف
ــق بــن الســطور، فتكتســب منــه الكلمــات روحــاً ونبضــاً وحيــاة، لتبــدوَ كأنَّهــا خملوقــات لطيفــة،  الــذي يتدفَّ
ترفــرف يف مســاء دمشــق بأجنحــة نورانيــة نســجها الشــوق واحلــبُّ واإلعجــاب، ويف هنايــة هــذه اللوحــة 

ــري مُعلِّقــاً عليهــا فيقــول:  الســاحرة يُطالعنــا املَقَّ
ــِس األمــِر يَســر،  ــاِم وأهلِهــا فهــو يف نَف ــتُ: ُكلُّ مــا ذكــرَ رمحــه اهلل تعــاىل يف وَصــفِ دِمشــقَ الشّ »قل
ــاسُ فيهــا،  ــبَ النّ ــر، وقــد أطنَ ــرُ فيهــا انقلَــبَ وهــو حَسِ ــعَ البَصَ ــنِها الــي إذا رَجَ ــدَّ مَحاسِ ــرومُ عَ ــن ذا يَ ومَ
ــعبان مــن ســنة ســبع وثاثــن وألــف للهجــرة، وأقمــتُ  ــا َذَكــروهُ، وقــد دَخلتُهــا أواخــرَ شَ ــيَ أكثــرُ مِمّ ومــا بَقِ
هبــا إىل أوائــِل شَــوّال مــن السَّــنة، وارحتلــتُ عَنهــا إىل مصــرَ، وقــد تركــتُ القلــبَ فيهــا رَهنــاً، ومَلـَـكَ هَواهــا 
هــا بَلـَـدِي الــي هبــا رَِبيــتُ، وَقــراِري الــذي لِــي ِبــهِ أهــٌل وِبيــت، ألن أهلهــا عاملونــي  منّــي فِكــراً وذِهنــاً، فكأنَّ
مبــا ليــس يل ِبشُــكِرهِ يَــداِن، وهــا أنــا إىل هــذا التاريــِخ ال أرتــاحُ لَِغرِهــا مِــنَ البُلــدانَ، وال يَشــوُقي ذِكــرُ أرِض 

ــرُ منهــا بالعافيــةِ األردانَ«)26(. بابــل وال بَغــدان، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل يُعَطِّ
*****

ــري التلمســاني بدمشــق، وحبِّــه هلــا، وشــوقه وحنينــه إىل أرضهــا،  ممــا تقــدَّم يتَّضــح مــدى إعجــاب املقَّ
ــا مل تتجــاوز  ــه فيه ــا، مــع أن إقامت ــة والصِّب ــات الطفول ــه، وأودعــه ذكري ــذي نشــأ في ــده ال ــى كأهنــا بل حت
ــق بدمشــق ال يُمكــن تفســره إال بأهنــا قــد اســتولَت علــى فِكــره وقلبــه، وفعلــت  أربعــن يومــاً، وهــذا التعلُّ
فيهمــا مــا يفعلــه الســحر، وال عجــب يف ذلــك ألن احلــبُّ عنــد ذوي النفــوس الشــفافة، والقلــوب الصافيــة، 

واملشــاعر اجلياشــة، أقــوى تأثــراً مــن السِّــحر.
- طبيعة دمشق ومتنزهاهتا يف نفح الطيب:

ــري حــن يصــف دمشــق فإنــه ال يَفصــل بــن عمراهنــا وطبيعتهــا وأهلهــا، بــل  تقــدَّم فيمــا مضــى أن املَقَّ
يَصُِفهــا علــى أهنــا لوحــة متكاملــة مــن احلســن، ال يفــرتق اجلمــال فيهــا، وال ينــزوي يف أجــزاء، وأن صبغــة 

احلــبِّ واإلعجــاب تلــفُّ هــذا اجلمــال الفاتِــن األخّــاذ، ليبــدو حيّــاً نابضــاً باحليــاة.

)25( نفح الطيب، 2: 386- 387. ويُنظر وصف ابن جبير هذا في: رحلة ابن جبير، ص210- 211.

)26( نفح الطيب، 2: -388 389.
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وقــد تقــدَّم أيضــاً أنــه حيــنُّ إليهــا حنينــه إىل مرابــع صبــاه يف تلمســان، وحبُّــه لدمشــق وحنينــه إليهــا 
دفعــاه إىل ترصُّــد املناســبات يف كتابــه نفــح الطيــب، ليســتطرد يف وصــف دمشــق وتصويــر شــوقه إليهــا، 
كمــا يف املقدمــة الــي خصَّــص فيهــا مخســن صفحــًة لدمشــق، وكمــا يف البــاب اخلامــس الــذي أورد فيــه 
كثــراً مــن أخبارهــا وحماســنها، علــى ســبيل االســتطراد، ضمــن تراجــم مــن نزلوهــا مــن أعيــان األندلــس 
وعلمائهــا، كالشــيخ حميــي الديــن بــن العربــي )ت 638هـــ = 1240م()27(، وابــن مالــك )ت 672هـــ = 1273م( 
ــه لدمشــق يدفعــه إىل االســتطراد،  ــة املشــهورة)28(، وغرمهــا، حيــث كان حبُّ إمــام النحــو وصاحــب األلفي

فيذكــر مــا قيــل يف فضائلهــا وحماســنها مــن أشــعار، ويــروي يف ذلــك احلكايــات واألخبــار.
ومــع أن املّقــري كان مُتبحِّــراً يف العلــم، إال أنــه أديــب بــارع وشــاعر مبــدع، ال يتجاَفــى عــن طبعــه 
ــر لذوقــه األدبــي، وال يتجاهــل نــداء الوجــدان، وال يتباعــد عــن نبضــات القلــب.  الشــاعريّ، وال يتنكَّ
فاحلقائــق عنــده مكســوة بــرداء احلــب والعاطفــة، مســطورة بالتعبــر البليــغ، منقولــة يف لوحــات مــن 

اإلبــداع والتصويــر، منظومــة كعقــود اجلواهــر، ناعمــة ناصعــة كوشــي احلريــر.
ــا الشــعراء،  ــال وســهول، هــي دُني ــا مــن خضــرة ومــاء وجب ــه أن الطبيعــة، مبــا فيه ــا ال شــكَّ في وممّ
ــق،  ــل، ومســرحاً للنظــر، ومُجتَلًــى للجمــال الفطــري املتدفِّ ومهــوى أفئــدة األدبــاء، يتَّخذوهنــا ميدانــاً للتأمُّ

)27( تُنظر ترجمة الشيخ محيي الدين بن العربي في: الوافي بالوفيات، 4: 124، ونفح الطيب، 2: 161.

)28( تُنظر ترجمة جمال الدين بن مالك في: الوافي بالوفيات، 3: 285، ونفح الطيب، 2: 222.

خمطوط نفح الطيب
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ومــاذاً للــروح املتعبــة مــن مهــوم احليــاة، وجمــاالً لســكب املشــاعر مــع نغمــات النســيم، وتغريــد األطيــار، 
ــح األزهــار، وابتســام الــروض.  وتفتُّ

ــى بدمشــق وغوطتهــا  واملّقــري يف نفــح الطيــب حــن آواه احلــب واحلنــن إىل االســتطراد جعــل يتغنَّ
ــه لطبيعــة  ــر بــه عــن حبِّ ــورد يف ذلــك حماســنَ األشــعار، ويَنظــم مــن إبداعــه مــا يُعبِّ وســحر طبيعتهــا، ويُ

ــه، يقــول يف ذلــك)29(: دمشــق الــي ســحرت فِكــرَه وقلبَ
لَعِبَت ِبألباِب اخَلائِقْأمّا دِمَشقُ فجَنٌّة

مِنها بَدِيعُ احُلسِن فائِقْهي بَهجُة الدُّنيا الي
ـيُّة فاخَرَت ِبَذِوي احَلقائِقْهلِل مِنها الصّالِحِيـ
ـيَّت بالوُرودِ وبالشَّقائِقْوالُغوطُة الَغنّاءُ حَيـ

مُ اللَّدنُ لألشواقِ سائِقْوالنَّهرُ صافٍ والنَّسيـ
رائِقْوالَطرُ بالعِيداِن أبـ ـدَت يف الغِنا أحلى الطَّ
ـلَّت ِجيدَ ُغصٍن فهو رائِقْوآللِئُ األغصاِن حلـ
ُكحِلَت هبا حَدَُق احَلدائِقْومَراِودُ األمطاِر قد
ناً آمِناً كلَّ البَوائِقْال زاَل مَغناها مَصُو

ففــي هــذه األبيــات يضعنــا األديــب املّقــري أمــام لوحــة فنيّــة رائعــة لطبيعــة دمشــق وخضرهتــا، تنبــضُ 
ــي عاشــقيها بالــورد، ويبــدو النســيم كحــادي  باحُلســن واحليــاة، تبــدو فيهــا الغوطــة كاجلاريــة الــي تُحيِّ
اإلبــل، يســوق األشــواق إىل منتهــى األمــل والنعيــم، والطيــور تُغــي أعــذب األناشــيد، والغصــون كأهنــا أعنــاق 
الغوانــي تتزيَّــن بعقــود الزَّهــر، واحلدائــق هلــا أعــن مجيلــة َكحَلَتهــا حبّــاتُ املطــر، فيــا هلــا مــن لوحــة عامــرة 

باحليــاة واجلمــال، تســتحقُّ أن خيتمهــا بالدعــاء لدمشــق بــأن تبقــى مصونــًة مــن كلِّ النــوازل واملصائــب.
وقــد أكثــرَ املّقــريُّ مــن االستشــهاد باألشــعار الــي تُصــوِّر مجــال دمشــق وغوطتهــا الَغنّــاء، وممــا أورده 

يف ذلــك قــول مشــس الديــن األســدي الطيــي)30(:
فُقْل سَقياً لِِجلِّقَ ثم رَعياإذا ُذكِرَت ِبقاعُ األرِض يَوماً

هبا ما شِئتَ مِن دِيٍن ودُنياوُقْل يف وَصفِها ال يف سِواها:

ــره ببــاده وذكرياتــه فيهــا،  ــري حــن يَُذكِّ ويــزداد مــرأى دمشــق وغوطتهــا مجــاالً وتأثــراً يف وجــدان املقَّ
فــإذا باألشــجان تتاعــب بقلــب األديــب املفــارق، وإذا باألشــواق متــوج يف صــدره، وتســتويل علــى كيانــه، 
ــن  ــئتَ مِ ــه، فمــا شِ ــامِيّ الــذي يُبِهــرُ رائِيَ ــرتُ ِبــادِي النائيــة، بذلــكَ املـَـرأى الشّ يقــول يف ذلــك: »وقــد تَذكَّ
أهنــاٍر ذاتِ انســجام، أُتــِرعَ فيهــا مِــن ِجريــاِل األُنــِس جــام، وأزهــاٍر مُتوِّجــةٍ لــألدواِح، مُرَوِّحــةٍ لِلنُّفــوِس ِبعاطِــِر 

)29( نفح الطيب، 1: -59 60.

)30( نفح الطيب، 1: 62. وشمس الدين األسدي هو: أحمد بن يوسف بن يعقوب، األديب الشاعر، وقاضي طرابلس، توفي سنة )717هـ(. تُنظر ترجمته في: 

أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي 1: 437.
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األرواح، وحَدائــقَ تُغشِــي أنوارُهــا األحــداَق، وعِيانُهــا لِلَخبَــِر عَنهــا مِصــداٌق، وأيُّ مِصــداقٍ: 
وبََكت عَشِيّتَها عُيونُ النَّرِجِسفهي الي َضحِكَ البَهارُ صَباحَها

هُ سَيفٌ يُسَلُّ وغِمدُه مِن سُندُِس«)5(واخَضرَّ جانِبُ نَهِرها فكأنَّ
ومــن النواحــي الــي نزهلــا املّقــري يف آخــر أيــام رحلتِــه داريّــا، ذات البســاتن والظــال، والنســيم البــارد 

العليــل، فألفاهــا كما يقــول)31(: 
َطيـــ األنــداءِ  مِــنَ  اجَللِيــْلرَيّــا  الَقــدرُ  هلــا  ـــيِّبٌة 
أرجاؤُهــا لَنــا  البَلِيــْلتُهــدِي  الزَّهــِر  مِــنَ  أرَجــاً 
تَمايَلَــت الُغصُــونُ  اخَللِيــْلوِبهــا  علــى  اخَللِيــِل  مَيــَل 

وبعد أن سرَّح مع أصحابه العيونَ يف حماسنها نزلوا جبانٍب منها، فقال يف ذلك)32(:
نَدِيــمٌ لَنــا  والسُّــرورُ  مُــدامُوِبتنــا  الصّافِــي  عُيُونِــهِ  ومــاءُ 
تََغنَّــت إذا  النَّسِــيمُ  الَغمــامُيُســاِيرُهُ  ويَســقِيهِ  حَمائِمُــهُ 

)31( نفح الطيب، 1: 81. 

)32( نفح الطيب، 1: 81. 

خمطوط نفح الطيب
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ويف البــاب اخلامــس مــن نفــح الطيــب، الــذي ترجــم فيــه ألعيــان األندلــس وعلمائهــا الذيــن نزلوهــا 
وأقامــوا فيهــا، ال يــكاد املّقــري جيــدُ مناســبة لاســتطراد إال واســتطرد يف وصــف حماســن دمشــق، ومجــال 
ــة املشــهورة أورد الكثــر مــن األشــعار الــي قِيلــت يف  ــه البــن جبــر صاحــب الرحل طبيعتهــا، ففــي ترمجت

غنِّــي بدمشــق وغوطتهــا، ومــن ذلــك قــول البحــرتي)33(: التَّ
ــداأمّــا دِمشــقُ فقــد أبــدَت مَحاسِــنَها وقــد وََفــى لَــكَ مُطِريهــا ِبمــا وَعَ
بَلَــدٍ مِــن  العَــنَ  مَــألتَ  أردتَ  البَلَــداإذا  يُشــِبهُ  وَزمــاٍن  مُستَحسَــٍن 
ــدَداتَمشِــي السَّــحابُ على أجبالِها فِرَقاً ــا ِب ــورُ يف صَحرائِه ــحُ النَّ ويُصِب
خَضِــاً واكِفــاً  إاّل  تُبصِــرُ  َغــِردافلَســتَ  أو طائِــراً  خَضِــراً  يانِعــاً  أو 
ِجيئتِــهِ بَعــدَ  ــى  وَلَّ الَقيــُظ  بَعُــداكأنَّمــا  بَعدِمــا  مِــن  دَنــا  الرَّبيــعُ  أو 

ــت عليهــا الغيــوم،  فالبحــرتي يف هــذه األبيــات الــي أوردهــا املّقــري يصــف جبــال دمشــق، وقــد خيَّمَ
وجــادت باملطــر، الــذي يُقبِّــل ثغــور األزهــار، وخيــرتق صمــت هــذه اللوحــة الرائعــة تغريــد األطيــار، فــا حَــرَّ 

وال بــرد، بــل الربيــع هــو املقيــم. 
وال يقــف باملّقــري حبُّــه لدمشــق عنــد إيــراد أخبارهــا وحماســنها، بــل جعلـَـه يتنــاول مــا قيــل يف َذمِّهــا 
ويُفنِّــدُه، أو يلتمــس لــه توجيهــاً يتناســب مــع حــال القائــل، أو يــردُّه لعلـّـة نفســية أو أدبيــة أو إنســانية، ومثــل 
هــذا املوقــف قــد ال جنــده لــدى أبنــاء دمشــق أنفســهم، وهــو يــدلُّ علــى املــروءة والوفــاء يف شــخصية املّقري. 

ومن أمثلة دفاعه عن دمشق قوله: »وأمّا قول بعضهم:
تأتِهــا وال  دِمَشــقَ  اجلامِــعُتَجَنَّــبْ  اجلامِــعُ  راَقــكَ  وإن 
قائِــمٌ ِبهــا  الُفســوقِ  طالِــعُفسُــوُق  هبــا  الُفجُــوِر  وَفجــرُ 

فــا يُلتََفــت إليــه، وال يُعــوَّل عليــه، إذ هــو جمــرَّد دَعــوى خاليــة عــن الدليــل، وهــي مــن نَزَعــات بعــِض 
اهلَجّائــن، الذيــنَ يَعمــدون إىل تقبيــح احَلسَــن اجلميــل اجلليــل.

وأخفّ من هذا قول بعض األندلسين، وهو الكاتب أبو بكر حممد بن قاسم)34(:
حقيقــاً الدّنيــا  جنّــة  للغريــبدمشــقٌ  تصلــح  ليــس  ولكــن 
وجمــدٌ عــددٌ  هلــم  قــومٌ  احلــروبهبــا  إىل  تــؤول  وصحبتهــم 
ابتســاٍم ذات  أهنارهــم  بالقطــوبتــرى  توّلــع  وأوجههــم 
يومــاً ســّتن  بدارهــم  أديــبأقمــت  بفتــىً  هبــا  أظفــر  فلــم 

واجلواب واحد، وال يضرُّ احلقَّ الثابت إنكارُ اجلاحد«)35(.
ــح  ــح الشــام وخضرهتــا وأهنارهــا، وأوردهــا صاحــب نف ــت يف مدي ــي قيل ــة ال ــد البديع ــن القصائ وم
الطيــب مســتدالّ هبــا علــى مجــال دمشــق وعذوبــة احليــاة فيهــا، قصيــدة للملــك الناصــر داوود بــن امللــك 

)33( نفح الطيب، 2: 395- 396. واألبيات في ديوان البحتري )ت 284هـ(، 1: 404- 405.

)34( تُنظر ترجمته في: الُمغرب في حلى الَمغرب: ابن سعيد المغربي )ت 685هـ(، 2: 31، ونفح الطيب، 2: 95.

)35( نفح الطيب، 2: 406.
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ــاً مــن األدب،  ــر حَّظ ــي مــع الشــجاعة وحُســن التدب ــذي أُوتِ املعظــم عيســى )ت 656هـــ = 1258م()36(، ال
وفيهــا يقــول:

وإســحارُيــا راكبــاً مِــن أعالِــي الشّــاِم يَجذبُــه إدالجٌ  العِراَقــنِ  إىل 
ُقضِيَــت طاملــا  رُبــوٍع  عَــن  وأوطــارُحَدَّثتَــي  لُبانــاتٌ  فيهــا  للنَّفــِس 
دِميتَــه املُــزنُ  سَــقاها  ِريــاٍض  ونُــوّارُلَــدَى  َغــضٌّ  َزهَــرٌ  وزانَهــا 
مُجاجتَــه يها  يُسَــقِّ أن  النَّــدى  مِــدرارُشَــحَّ  الشُّــؤبوِب  مُفعَــمُ  فجادَهــا 
ــوادِي وهــي ضاحِكــٌة مِعطــارُبََكــت عَلَيهــا الَغ وهــي  فيهــا  الرِّيــحُ  وراحَــتِ 
أمثــارُيــا حُســنَها حِــنَ زانَتهــا جَواسِــُقها الــدَّوِح  أعالِــي  يف  وأينَعَــت 
وأقمــارُفهــي السَّــماءُ اخضِــراراً، يف جَوانِِبهــا تَبــدُو  ُزهَــرٌ  َكواكِــبٌ 
نَبَــأٍ إىل  الّظامِــي  وأنــا  تَمتــارُحَدَّثتَــي  الــرِّيَّ  فمِنِّــي  ُفــوَك  ُفــضَّ  ال 
الــذي طابَــت مَشــاِربُهُ الــزُّالُل  وأكــدارُفهــو  ُغثــاءاتٌ  وفارََقتــهُ 
ِبــه املَــزارُ  شَــطَّ  نــازٍح  عَلَــى  ــدّارَُكــرِّرْ  ــكَ ال ت ِب ــطَّ ــذبَ ال شَ ــكَ العَ حَدِيثَ
إنّ احَلديــثَ عَــِن األحبــاِب أمســارُ)6(وعَلِّــِل النَّفــسَ عَنهُــم ِباحَلديــثِ ِبِهــم

ففــي هــذه األبيــات ميتــزج وصــف الريــاض الدمشــقية مبشــاعر احلــب واحلنــن، فيطلــب امللــك 
الناصــر ممّــن يُحدِّثُــه عــن دمشــق ورياضهــا وأهلهــا أن يزيــده، وأن يُكــرِّر حديثــه، ألن النفــس ال متــلُّ مــن 
حديــث الوطــن، وأخبــار األحبــاب، بــل إن مثــل هــذا احلديــث فيــه شــفاء للنَّفــس الــي اكتــوت بنــار االغــرتاب، 

واحرتقــت جبمــر احلنــن والشــوق.
ومــن روائــع األشــعار، الــي أوردهــا املّقــري يف نفــح الطيــب مستشــهداً هبــا علــى حماســن دمشــق 
ومجــال أرضهــا، قصيــدة لســيف الديــن املشــدّ )ت 656هـــ = 1258م( ميتــزج فيهــا مجــال الطبيعــة باحلنــن 

والغــزل، وفيهــا يقــول:
ــهَدا بُشــرَى ألهــِل اهلـَـوَى عاشُــوا ِبــه سُــعَدا ــةِ الشُّ ــن جُمل ــم مِ ــوا فهُ  وإن يَمُوتُ
ومَذهَبُهُــم الشَّــكوَى  ِرّقــُة  الــةَ فِيِهــم يف الَغــراِم هُــدَى شِــعارُهُم   أنَّ الضَّ
ســاهِرةٌ اللَّيــِل  َظــاِم  يف   عَــرَى وأنفاسـُـهُم تَحــتَ الدُّجَى صُعَدا عُيُونُهُــم 
مُرتَعــًة احُلــبِّ  خَمــِر  كأسَ   َظلُّــوا سُــكارَى وَظنُّــوا َغيَّهُــم رَشَــدا تَجَرَّعُــوا 
مَُقبَّلُــه مَعسُــوٍل  الَقــدِّ  ــدا وعاسِــِل  ــدِر حِــنَ بَ  كالُغصــِن ملـّـا انثَنَــى والبَ
لِعاشِــقِه َكهــفٌ  عاِرضِــه  شُــهَدا رَقِيــمُ  حُبِّــهِ  يف  فَكــم  إلَيــهِ   يــأِوي 
باسِــمٌة البَــرقِ  وثُُغــورُ  ومُنعَقِــدا نادَمتُــهُ  مُنحَــاّ  يَنــِزُل   والَغيــثُ 

)36( الملك الناصر هو: داوود بن عيسى بن محمد بن أيوب، صاحب الكرك، كان من أعيان العلماء واألدباء، وتوفي سنة )656هـ(. تُنظر ترجمته وأخباره: 

الوافي بالوفيات، 13: 301.
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ســاكِنَها، اهلُل  حَيّــا  ِجلِّــقَ،   أهــدَت إىل الَغــوِر مِــن أزهاِرهــا مَــدَدا كأنَّ 
ــرَدَى)7( فاستَرسـَـَل اجُلــودُ مُنهـَـاّ »يَزيــدُ« علــى ــدَى بَ  ثُــورا، ويَعقــدُ مَحلـُـوَل النَّ

*****
يتَّضــح ممــا تقــدَّم أن طبيعــة دمشــق وأهنارهــا وبســاتينها كانــت حاضــرة يف قلــب املّقــري، يَحوُطهــا 
باحلــبِّ، ويُمطرهــا باحلنــن، كمــا يُمطــر الغيــث ثغــور األزهــار، وغصــون األشــجار، وأخــاط الرَّياحــن. 
ومــع أن إقامتــه يف دمشــق مل تتجــاوز أربعــن يومــاً، إال أهنــا كانــت كافيــة لتــزرع يف فــؤاده الشــوق واحلنــن 

بقيــة حياتــه، ولعــلَّ حالــه مــع دمشــق ميكــن التعبــر عنهــا بقــول »ابــن املعتــز)37(:
لَيــٌل، جَــنَّ  مــا  إذا  أدرى،  حَِريقــا؟ ومــا  أم  ُفــؤادِي  يف   أشَــوقاً 
دَهَيتُمانِــي مُقلتَــىَّ،  يــا  ُذوقــا! أال  ثُــمَّ  فُذوقــا،   ِبلَحظُِكمــا 

وقول أبي عبد اهلل بن احلجاج )ت 391هـ = 1000م( )38(:
يَِزيـــ سُــقمِي  رأى  مَــن  َطِبيِبــي يــا  تُعِيــي  وعِلَّتِــي   ـــدُ، 

فهَكــذا تَعجَبَــنَّ  الُقلُــوِب«)8( ال  علــى  العُيــونُ   تَجنِــي 

- عالقة املّقري بأعيان دمشق وأهلها:
ظهــر ســابقاً مــن كام املّقــري أن أهــل األندلــس واملغــرب عامــة تربطهــم بأهــل الشــام رابطــة النَّســب، 
وهــم يعتــزون بانتمائهــم إىل الشــاميِّن، وأكثــر أهــل األندلــس يعــود نســبهم إىل الشــام، وقــد ظهــر أن أهــمَّ 
ــوا  ــن دخل ــاميِّن، الذي ــرب الشّ ــازل الع ــرف مبن ــة وشــذونة، تُع ــرة وإشــبيلية وري ــس، وهــي إلب ــوَر األندل ُك
ــن  ــون، الذي ــي نزهلــا الشــاميُّون البلديُّ ــة وغرهــا ال ــن ِبشــر، هــذا فضــاً عــن قرطب ــج ب ــس مــع بَل األندل

قدمــوا مــع موســى بــن نصــر وطــارق بــن زيــاد.
ورابطــة النســب الــي تربــط أهــل األندلــس بالشــام هــي ذاهتــا تربــط الكثــر مــن املغاربــة، إذ إن جنــد 
الشــام اســتوطنوا املغــرب كمــا اســتوطنوا األندلــس، كمــا أن كثــراً مــن األندلســيِّن رحلــوا إىل املغــرب وأقامــوا 
ــري شــأنه شــأن األندلســيِّن واملغاربــة حيمــل  فيــه، وأن غــر قليــل مــن املغاربــة أيضــاً ســكنوا األندلــس، واملقَّ
يف قلبــه حبّــاً مجّــاً للشــام وأهلهــا، وكان كمــا يقــول متشــوِّقاً لرؤيــة الشــام ولقــاء أهلهــا، قبــل رحلتــه إليهــا)39(. 
قــت أمنيتـُـه حــن التقــى ســنة )1037هـــ = 1627م(، وهــو يف احلــجّ، بالشــيخ عبــد الرمحــن العمــادي  ثــم حتقَّ

مفــي الشــام )ت 1051هـــ = 1641()40(، فُأعِجــب بــه وأفــاض يف مدحــه والثنــاء عليــه.

)37( هو أبو العباس عبد هللا بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد، كان أديباً بليغاً، وشاعراً مطبوعاً، مقتدراً على الشعر، قريب المأخذ، سهل 

اللفظ، جيد القريحة، حسن اإلبداع للمعاني، مخالطاً للعلماء واألدباء، ومعدوداً من جملتهم، َوِلَي الخالفة يوماً وليلةً، ثم قُتِل سنة )296هـ(. تُنظر ترجمته في: 
وفيات األعيان، 3: 76. 

)38( هو أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد، المعروف بابن الحجاج، شاعر مشهور بالُمجون والخالعة، مع عذوبة األلفاظ وسالسة 

التعبير، توفي سنة )391هـ( وُدفن ببغداد. تُنظر ترجمته في: معجم األدباء 3: 1040.
)39( يُنظر: نفح الطيب، 1: 62.

)40( تُنظر ترجمة العمادي في: ريحانة األلبا وزهرة الحياة الدنيا، ص221، وخالصة األثر، 2: 380. ومن عجيب التوافقات أنه عبد الرحمن بن محمد بن 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد، يتكرر اسم محمد خمس مرات في نسبه.
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ثــم توجَّــه إىل دمشــق، فتلقــاه أهلهــا بالرتحيــب والتقديــر واالحــرتام، ويف هــذا املقــام يُطنــب املّقــري يف 
الثنــاء علــى أديــب الشــام أمحــد بــن شــاهن، الــذي أرســل إليــه مفتــاح املدرســة اجلقمقيــة، فســكنها مــدّة 
إقامتــه بالشــام، وقــد أذهلــه مــا لقــي يف دمشــق مــن طيــب أهلهــا وكرمهــم واحتفائهــم بــه، ويف ذلــك يقــول: 

»قابلونــي أمساهُــمُ اهلُل باالحتِفــال واالحتفــاء، وعَرََّفنِــي بَديــعُ ِبرِّهِــم َفــنَّ االكتِفــاء)41(:
مِنهُــم الُغــرُّ  املَــكاِرمُ  ُفنُــونُ َغمَرَتنِــي  مِنهــا  عَلَــيَّ   وتَوالَــت 

عِنــدِي ــقَ  تَحَقَّ ــعِري اجَلــزاءُ كيــفَ يَكــونُ شَــرُط إحســانِِهم  ــتَ شِ  لَي

وقابلوني بالَقبُول مُغضِنَ عَن جَهلي)42(:
وجَمِيلُهُــم إحســانُهُم  ِبــي  زاَل  أهلِــي ومــا  حَسِــبتُهُمُ  حّتــى   وِبرُّهُــمُ 

ــلَ فيهــم مبــا هــو أبلــُغ مِــن هــذا املَقــول يف آل املهلــب، وهــو قــوُل بعــِض مَــن نــزَل بقــوٍم،  بــل األَوىل أن أمتثَّ
بَرُقهُــم َغــرُ خُلَّــٍب، يف َزمَــٍن بــه تََقلَّبَ)43(:

بُيُوتِِهــم ظِــاِل  يف  نَزَلنــا  مَحــِل ولَمّــا  َزمــٍن  يف  اخَلصــبَ  ونِلنــا   أمِنّــا، 

وجَمِيلُهُــم إحســانُهُم  يَــِزدْ  لَــم  ــي«)9( ولــو  ــبتُهُمُ أهلِ ــي حَسِ ــن أهلِ ــرِّ مِ  علــى الِب

ــري لقــي يف دمشــق مــن احلفــاة واإلكــرام مــا أذهــل لُبَّــه، فامتــأل قلبُــه حبــبِّ الشــام وأهلهــا، الذيــن  فاملقَّ
أصعــدوه منابــر العلــم، يُلقــي الــدروس واألمــايل عليهــم، وهــم يتســابقون علــى تقبيــل يديــه، والتــرُّك بــه، 
يقــول مُصــوِّراً حبَّــه ألهــل دمشــق: »فهُــمُ الذيــن نَوَّهـُـوا ِبَقــدِري اخلامِــِل، وَظنُّــوا مــعَ نَقصــي أنَّ بَحــرَ مَعرفتِــي 

وافــرٌ كامِــٌل، حَســبَما اقتَضــاهُ َطبعُهُــمُ العالِــي)44(:
ــت ــِري ســاعًة َذهَبَ ــرَيتُ ِبعُم ــو شَ  عَــن عِيشــتِي مَعَهُــم مــا كانَ ِبالغالِــي فلَ

هــم ال يُــرتك، وحبُّهــم ال يُخالَــط بَغــره وال يُشــرَك، وإن أطلــتُ الوصــفَ فالغايــُة يف ذلــك  ــنُ حَقِّ فمُتَعيِّ
ــدرَك)45(: ال تُ

ذِكِرهِــمُ تَــردادُ  مَســمَعِي  يف  ــرَّرُهُ«)10( يَــزدادُ  ــي مَُك ــنُ يف عَينِ ــاً ويَحسُ  طِيب
ــم يف  ــري يف دمشــق أربعــن يَومــاً، كانــت كافيــًة لتجعــل حبَّهــا يســتحكم يف قلبــه، ويتحكَّ لقــد أقــام املقَّ
وجدانــه، وهــا هــو يف حلظــة الــوداع يســتحضر أرقَّ الشِّــعر وأعذبَــه، وكأنــه يرحــل عنهــا، وقلبــه ال يُطاِوعُــه، وصرُه 
ــه وصــرُه قــد جنحــا إىل العِصيــان، وحتالفــا علــى اخلــذالن؟ ــن اختــار الفــراق، وقلبُ ال يُســاعده، فكيــف حــاُل مَ
س األديب الشاعر القاضي، ُولد بقونية، وتفقَّه في دمشق، وتولَّى فيها القضاء، كما تولَّى  )41( البيتان لعالء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي، الفقيه الُمدّرِ

مشيخة الشيوخ بالقاهرة، وله مؤلفات وشعر حسن، توفي سنة )729هـ(. تُنظر ترجمته في: الكتيبة الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقالني )ت 
852هـ(، 4: 29.

)42( البيت لبكير بن األخنس، قاله في مديح آل المهلب بن أبي صفرة. يُنظر: البيان والتبيين: الجاحظ، 3: 158.

)43( البيتان ألحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني األسواني المصري القاضي الرشيد )ت 562هـ(.  يُنظر: الوافي بالوفيات، 7: 144.

)44( البيت لموفق الدين أحمد بن هبة هللا، المعروف بابن أبي الحديد، كان شاعراً أديباً فقيهاً ُمشاِركاً في أكثر العلوم، له مؤلفات كثيرة، وهو أخو عز الدين بن هبة 

هللا شارح نهج البالغة، وكالهما تُوفِّي ببغداد في سنة )656هـ(. يُنظر في ترجمته: ذيل مرآة الزمان: اليونيني، 1: 104.
)45( البيت البن المعلم محمد بن علي بن فارس الواسطي، انتهت إليه رئاسة الشعر في زمانه، وتوفي سنة )592هـ(. تُنظر ترجمته في الوافي بالوفيات، 4: 
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ــري يف تصويــر حلظــة الــوداع: »ثــم حضــر بعــد تلــك الليلــة موقــف الــوداع، والــكلُّ مــا  وممــا قالــه املقَّ
ــداع)46(: ــراقِ األحبــاِب يف انصِ ــه لِفِ لــتُ بقــول مــن قلبُ بــن واجــٍم وبــاكٍ وداٍع، فتَمثَّ

ودُمُوعِــي غِــزارُ وَدَّعتُهُــم  اخُلــدُودِ   علــى 

عَينِــي دَمــعَ  وســارُوا فاســتَكثَرُوا  اســتََقلُّوا   لَمّــا 

وحُقَّ يل أن أمتثَّل يف ذلك بقول العزيزي)47(:
الفِــراُق جَنــاهُ  عمّــا  تَسَــلنِي  يُطــاُق ال  ال  مــا  يَــداهُ   حَمَّلَتنِــي 

ــي ــكُ دَمعِ ــفَ أملِ ــرِي أم كي ــنَ صَ تُســاُق أي بالّظاعِنِــنَ   واملَطايــا 

لُــوَل فهــذِي العُشّــاُق قِــفْ مَعِــي نَنــدُبُ الطُّ سَــنَّها  َقبــُل   سُــنٌّة 

مــا فَكــم  الُغوَيــِر  ذِكــرَ  لِــي  اخَلّفــاُق وأعِــدْ  نَسِــيمُهُ  ِبعِطفِــي   َل 

ِبالـــ َفعَلَــت  مــا  الَغــراِم  سَــبيِل  واألحــداُق يف  الُقــدُودُ   ـــعاشِقِنَ 

مِنّــا الصَّــرِ  َطائِــعُ  ــت  وَلَّ األشــواُق يَــومَ  غاراتِهــا  شَــنَّت   ثُــمَّ 

وقول ابن نباتة السعدي)48(:
عَشِــيًّة لِلــوَداِع  وََقفنــا  وَغيُــورُ ولَمّــا  شــامِتٌ  إال  يَبــقَ   ولَــم 

ــهُ ــفُ دَمعَ ــاكٍ يَُكفكِ ــن ب ــا فمِ يَطِــرُ«)11( وََقفن يَــكادُ  َقلبــاً   ومُلتَــِزٍم 

ــري عــن دمشــق، وقصــد مصــر الــي كانــت مســتقرَّه ومســكنَه، وانكــبَّ علــى تأليــف  وهكــذا رحــل املقَّ
نفــح الطيــب، الــذي كان بإشــارة أديــب الشــام أمحــد بــن شــاهن، وبإصــراره وبتشــجيعه، حيــث اســتمرَّ يف 
ــة  ــله أيضــاً كثــر مــن أعيــان دمشــق وعلمائهــا، فبقيــت أواصــر الصحبــة واحملبّ مراســلته، كمــا كان يُراسِ

متَّصلــة، وبقــي هــو يتشــوَّق إىل دمشــق، ويف ذلــك يقــول)49(:
ُكتْــبٌ الشّــاِم  مِــنَ  أتَــت  ملّــا  ــقْ قلــتُ  يَتألَّ نُورُهُــم  أِجــاّءَ   مِــن 

وسَــهاً وأهــاً  مَرحَبــاً  ِجلَّــقْ مَرحَبــاً  مَحاسِــنَ  رأت   ِبعُيــوٍن 

ــجُ شــوَقه إىل العــودة إليهــا، ولقــاء  وهــذه الكتــب الــي تصلــه مــن دمشــق، بــن حــنٍ وآخــر، كانــت تُهَيِّ
أهلهــا الذيــن أحبَّهــم وامتــزج هبــم، وكانــت الذكريــات اجلميلــة واأليــام الــي قضاهــا يف دمشــق تُشــعل جــذوة 

الشــوق يف قلبــه، وتزيــد مــن هليبــه، ويف ذلــك يقــول)50(:

)46( البيتان لشهاب الدين الحاجبي المصري )ت 749هـ(. يُنظر: أعيان العصر وأعوان النصر: صالح الدين الصفدي، 1: 366.

)47( العزيزي المذكور لم أعثر له على ترجمة، واألبيات أيضاً لم أعثر عليها في غير نفح الطيب.

)48( ابن نباتة السعدي هو: أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة التميمي السعدي البغدادي، أحد كبار الشعراء في العصر العباسي، مدح 

الملوك والوزراء، وله مدائح في سيف الدولة الحمداني، توفي سنة )405هـ(. تُنظر ترجمته في: الوافي بالوفيات، 18: 326.
)49( نفح الطيب، 1: 102.

)50( نفح الطيب، 1: 106.
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ِجلَّــٍق مَعاهِــدِ  عَــن  اصطِبــاِري  وأجفانِــي وإنَّ  الفِــراَق  أجَفــى  فمــا   َغِريــبٌ 
ــا ــرتُ ِبتُرِبه ــو َظفِ ــَقى اهلُل أرضــاً لَ  َكحَلــتُ ِبهــا مِــن شِــدّةِ الشَّــوقِ أجفانِــي سَ

وقــد ذكــر املّقــري يف نفــح الطيــب عــدداً مــن أعيــان دمشــق، الذيــن كانــوا يُراسِــلونه، يف أثنــاء إقامتــه 
مبصــر، وأورد بعــضَ رســائلهم إليــه، ومنهــم: األديــب حممــد بــن ســعد الكلشــي )1037هـــ = 1627م()51(، 
ــد الرمحــن العمــادي )ت 1051هـــ =  ــو بكــر العمــري )ت 1048هـــ = 1638م()52(، والشــيخ عب والشــيخ أب
1641م(، وحييــى بــن أبــي الصفــا احملاســي )ت 1053هـــ = 1643م()53(، وتــاج الديــن بــن أمحــد احملاســي 
)ت 1060هـــ(، ومصطفــى بــن أمحــد بــن منصــور بــن إبراهيــم بــن حمــب الديــن الدمشــقي )ت 1061هـــ = 

1650م()54(، وغرهــم)55(. 
ومــن األعيــان الذيــن كانــوا يتواصلــون معــه ويُراســلونه، يف أثنــاء إقامتــه مبصــر، أمحــد بــن شــاهن 
ــى عمــق الصحبــة  كمــا تقــدَّم، وقــد أورد املقــري بعــض رســائله وجواباهتــا يف النفــح، وفيهــا مــا يــدلُّ عل
والتقديــر واحلــبّ، وابــن شــاهن شــاعر مطبــوع، أرســل إليــه كثــراً مــن القصائــد املطوَّلــة الــي عبَّــر فيهــا 

)51( تُنظر ترجمة محمد الكلشني في: خالصة األثر، 3: 468.

)52( تُنظر ترجمة أبي بكر العمري في: خالصة األثر، 1: 99.

)53( تُنظر ترجمة يحيى بن أبي الصفا المحاسني في: خالصة األثر، 4: 463.   

)54( تُنظر ترجمة مصطفى بن أحمد بن منصور في: خالصة األثر، 4: 365.

)55( يُنظر في مكاتبات المقّري مع أعيان دمشق: نفح الطيب، 2: 441- 470.

خمطوط نفح الطيب
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ــه وشــوقه إليــه، وأثنــى فيهــا علــى علمــه، ومــن إحــدى مطوَّالتــه اخــرتتُ هــذه األبيــات)56(: عــن حُبِّ
وحَنيــي تَشَــوُّقي  إليــكَ   وإىل جَناِبــكَ، مــا عَلِمــتَ، سُــُكوني أبــداً 
 إذ كانَ يف األشــواقِ دِينُــكَ دِيــي َقلــي كَقلِبــكَ يف املَحبّــةِ واهلَــوى
ِبُأفقِنــا الحَ  البَــدرُ  إال  أنــتَ  يَهدِينِــي مــا  ضِيــاؤُهُ  وكانَ   شَــهراً 
ومُشَــرِّفاً زائِــراً  َفدَيتُــكَ  ِبجَِبينِــي فاســلَمْ  نَعلِــهِ  مَواطِــئَ   أفــدِي 
ــمٌ ــواَك مُقسَّ والّتأمِــنِ وكــذاَك عُمــِري يف هَ اجِلــدِّ  الدُّعــاءِ   بَــنَ 

والثنــاء واملديــح والشــوق يف رســائل اإلخــوة واألصحــاب تكــون صــادرة عــادة عــن شــعور صــادق، ألن 
أصحاهبــا ال يبتغــون مــن ورائهــا كســباً وال عطيّــة، بــل أداء حقــوق الصحبــة واألخوّة الصادقــة، ولذلك يُمكن 
ه مــن احلفــاوة واالحــرتام،  أن تُتَّخــذ شــاهداً عــدالً علــى مــا تتضمَّنــه مــن أوصــاف املمــدوح ومــا يســتحقُّ
ــري وأعيــان دمشــق وعامــة أهلهــا.  وفيمــا أوردتــه مــا يشــهد بالعاقــة احلميميــة املنقطعــة النظــر بــن املقَّ
وقــد شــغلت هــذه املكاتبــات بــن املقــري وأعيــان دمشــق حنــو مئــة صفحــة مــن نفــح الطيــب، ومعظمهــا 

كان شــعراً أو نثــراً فنيّــاً.
ــراً كبــراً يف نفــوس  ــه القصــرة لدمشــق أث ــري رمحــه اهلل تــرك يف زيارت وجتــدر اإلشــارة إىل أن املقَّ
ــم مــدّة إقامتــه، ودوَّنــوا عنــه مــا كان يُمليــه عليهــم مــن صحيــح  ــه طلبــة العل أبنائهــا وعقوهلــم، فقــد لزمَ
البخــاري وشــرحه، ومــن روائــع األدب الــي اختارهتــا ذائقــة أديــب مبــدع، عــامٍل مبواضــع احُلســن واجلمــال، 

ــاع واســع ومتييــز دقيــق بــن األســاليب. وذي اطِّ
يُضــاف إىل ذلــك أنــه مَنــح إجــازاتٍ لكثــر مــن علمــاء دمشــق يف روايــة العلــم واألدب والباغــة عنــه، 
ــاب  ــد الدمشــقي الصاحلــي خــادم ب ــن حمم ــم ب ــه: إبراهي ــى إجــازات من ــوا عل ــن حصل ــك الذي ــن أولئ وم
الشــيخ ابــن العربــي )ت 1047هـــ = 1637م()57(، وأبــو بكــر العمــري )ت 1048هـــ = 1638م(، واألديــب أمحد 
بــن شــاهن )ت 1053هـــ = 1643م(، وحييــى بــن أبــي الصفــا احملاســي )1053هـــ = 1643م(، ومصطفــى 
بــن حمــب الديــن )ت 1061هـــ = 1650م(، ويوســف بــن كريــم الديــن الدمشــقي )ت 1068هـــ = 1657م()58(، 
وحممــد بــن تــاج الديــن احملاســي )ت1072هـــ = 1661م()59(، وحممــد بــن علــي بــن عمــر القــاري)60(، وثاثة 
مــن أبنــاء مفــي الشــام الشــيخ عبــد الرمحــن العمــادي، وغرهــم)61(، وهــؤالء كانــوا مــن أفاضــل العلمــاء يف 

القــرن احلــادي عشــر اهلجــري، وعلــى أيديهــم ختــرَّج الكثــر مــن الطلبــة يف جمــاالت العلــم واألدب. 
ــري يف دمشــق كانــت تُصــاغ شِــعراً، حيــث يتقــدَّم  واجلديــر بالذكــر أيضــاً أن اإلجــازات الــي منحهــا املقَّ
ــري أيضــاً شــعراً، ويف هــذا نــوع مــن التفنُّــن األدبي واألســلوبي. طالــب اإلجــازة بأبيــات شــعرية، ويُجيــزه املقَّ
وملزيــد مــن اإليضــاح أعــرضُ نــصَّ اإلجــازة الــي حصــل عليهــا الشــيخ حممــد بــن تــاج الدين احملاســي، 

)56( نفح الطيب، 2: 420.

)57( تُنظر ترجمة إبراهم بن محمد األكرمي في: خالصة األثر، 1: 39.

)58( تُنظر ترجمة يوسف بن كريم الدين في: خالصة األثر، 4: 509.

)59( تُنظر ترجمة محمد المحاسني في: خالصة األثر، 3: 408. 

)60( تُنظر ترجمة محمد بن علي القاري في: خالصة األثر، 4: 54.

)61( تُنظر هذه اإلجازات في: نفح الطيب، 2: 424- 446.
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باعتبارهــا تُمثِّــل منوذجــاً هلــذه الطريقــة الفنيّــة يف اإلجــازات. قــال املقــري: »وكتــب إيلَّ الفاضــل اخلطيــب، 
الفهامــة األديــب، وارث الفضــل عــن األعــام ذوي اللّســن، ســيدي الشــمس حممــد احملاســي، ســبط شــيخ 

اإلســام موالنــا البوريــي حســن)62(، حفظــه اهلل تعــاىل، بقولــه:
ومَــاذِي سَــيِّدي  َقلَــنِ يــا  الثَّ  وعَالِــمَ 

ِبمَــكاٍن َغــدا  النَِّيّرَيــِن ومَــن  علــى   عــا 

َقومــاً ِبالــدَّرِس  الَفرَقدَيــِن أجَــزتَ  ِبــه   فاُقــوا 

أيضــاً العَبــدَ  ِبزَيــِن فزَيِّــِن  ذاَك  مِثــِل   مِــن 

خِتــاٍم يف  يَُكــنْ  لَــم  عَينِــي إن  ُقــرّةُ   فــذاَك 

فأجزته مبا نصّه:
مَحاسِــِن مِــن  أطلَــعَ  مَــن  املَحاسِــِن أمَحــدُ  علــى  أربَــى  مــا   دِمشــقَ 
األعيــاِن باجِللّــةِ  التِّبيــاِن وزانَهــا  حِلَــى  يف   الرّافِلِــنَ 
النَّبَــِوي احَلديــثِ  يف   السّــالِكِنَ يف اهلُــدَى النَّهــجَ السَّــِوي الرّاغِِبــنَ 
ِزينَــهْ أجَــلُّ  فالعِلــمُ  مُســتَِبينَهْ وبَعــدُ  الرُّشــدِ  فِــي   وسُــبْلُهُ 
الشَّــريَفهْ السُّــنّةِ  عِلــمَ  وَِريَفــهْ وإنَّ  ضافِيــٌة   ظِالُــهُ 
أجــدَرا باعتِنــاءٍ  كانَ  تَصَــدَّرا لِــذاَك  مَــن  يُملِيــهِ  مــا  ُكلِّ   مِــن 
البــارعَ األديــبَ  الَفضــِل  ذا  املُســاِرعَ وإنَّ  الــّذكا  مَيــداِن   ســاِبقَ 
احَلسَــبْ السّــامِي  املُسَــدَّدَ  انتَسَــبْ املاِجــدَ  لِلمَحاسِــِن  مَــن   مُحَمَّــدٌ 
الدِّيــِن تــاِج  الصَّــدِر  الشَّــهرِ  تَمكِــنِ ابــنُ  ويف  عِــزٍّ  يف  زاَل   ال 
احَلسَــنْ الشَّــيخُ  ــهِ  ألُمِّ اللَّسَــنْ وجَــدُّهُ  مُعَطــى  بُوِرينِيُّهُــم   وذاَك 
مــا ِبــُكلِّ  إجــازةً  مُعلِمــا يَســألُنِي  ِبحالِــي  عُنوانــاً   أرويــهِ 
بَطِــْل َغــرَ  أجَبتُــهُ  أنــا  خََطــْل وهــا  ومِــن  خَطــأٍ  مِــن   مُســتَغفِراً 

يَصِــحُّ مــا  ُكلَّ  عَنِّــي  يَسُــحُّ فلْيَــرِو  َغيثُهــا  شُــروطٍ   علَــى 
تَِرميــا لَــن  الشُّــروطِ  عَــِن  الَكرميــا وهــي  عِلمَــهُ  يُخفِــي   ولَيــسَ 
جَمَعــتُ أو  ألَّفــتُ  مــا  أمسَعــتُ وكلَّ  مــا  مِثــَل  ونَثــراً   نَظمــاً 

)62( هو الشيخ حسن بن محمد البوريني الصفوري األصل الدمشقي الشافعي، عالم عصره، وإمام وقته، وصاحب التصانيف الكثيرة، توفي سنة )ت 1024هـ(. 

تُنظر ترجمته في: خالصة األثر، 2: 51.
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عَجَــْل عَــن  ــِريُّ  املََقّ هــذا  وجَــّل وخَــطَّ  عَــزّ  رَبِّــهِ  مِــن   مُؤمِّــاً 

نُــوِب الذُّ مِــنَ  جَنَــى  مــا  العُيُــوِب ُغفــرانَ  مَعَــرّةِ  عَــن   والصَّفــحَ 
أمَحــدا العالَمِــنَ  خَــرِ  سَــرمَدا ِبجــاهِ  دأبــاً  اهلُل  عَلَيــهِ   صَلَّــى 
األخيــاِر وصَحِبــهِ  األعصــاِر«)12( وآلِــهِ  آلِخِــِر  تَــا   ومَــن 

*****
ــوه باحلفــاوة والتقديــر، يف  ــوه وقابل ــري قلوبَهــم وأحبُّ ممــا ســبق يتَّضــح أن أهــل دمشــق فتحــوا للمقَّ
مــدة إقامتــه بدمشــق ســنة )1037هـــ = 1627م(، واســتمرُّوا يف مراســلته بعــد رحيلــه إىل مصــر، ويف املقابل 
تعلَّــقَ قلبُــه بدمشــق وطبيعتهــا وأهلهــا، ونشــر علمَــه علــى منابرهــا، وأهــدى رحيــق فكــره وجتاربــه للطلبــة 
فيهــا، ومــن شــدّة حبِّــه لدمشــق ظــلَّ يتشــوَّق إليهــا، ويسرتســل يف مدحيهــا، كأهنــا وطنــه الــذي وُلــد ونشــأ 

فيــه.
- اخلامتة:

ــه  ــري التلمســاني )ت 1041هـــ = 1631م( يف كتاب ــد املّق ــتُ يف البحــث عــن صــورة دمشــق عن حتدَّث
ــا العبــاس املقــري كان تلمســانيّ  ــب أب »نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب«، وقــد ظهــر أن األدي
األصــل، وأقــام يف فــاس ثــم يف مصــر، وحــجَّ وجــاور يف مكــة واملدينــة، وزار بيــت املقــدس، وكان مــن أشــهر 

العلمــاء واألدبــاء يف عصــره.
وقــد زار دمشــق ســنة )1037هـــ = 1627م( يف شــعبان، وأقــام فيهــا حنــو أربعــن يومــاً، حتــى شــوال 
مــن الســنة ذاهتــا، فلَقِــي يف دمشــق مــن احلفــاوة والتكريــم مــا مل حيــَظ بــه أيٌّ مــن الوافديــن عليهــا، وكان 
ــف »نفــح الطيــب« بطلــب مــن األديــب  لتلــك احلفــاوة والتكريــم أثــر يف نفســه ووجدانــه وفكــره، حيــث ألَّ
الشــاهيي الدمشــقي )ت 1053هـــ = 1643م(، كمــا ظــلَّ يتشــوَّق إىل دمشــق طــوال حياتــه، وتُحدِّثـُـه نفســه 

باالنتقــال إليهــا.
ويُمكن تلخيص نتائج البحث يف:

1- العلــم واألدب والفكــر ليــس هلــا وطــن جغــرايف، فهــي كاملطــر الــذي يســوقه الســحاب، وحيثمــا نــزل 
عــمَّ اخلــر واستبشــر النــاس، واملّقــري ابــن تلمســان، ولكــن علمــه انتشــر يف املغــرب ومصــر واحلجــاز وبيــت 

املقــدس وغــزة ودمشــق، ومــا يــزال ينتفــع بــه كلُّ طلبــة العلــم حتــى يومنــا احلاضــر.
2- تكريــم العلمــاء وتقديرهــم يــرتُك أثــراً حســناً يف قلوهبــم، فتتضاعَــف مهَّتُهــم وإجنازاتُهــم، ويُقاِبلــون 

احلفــاوةَ بالعطــاء والوفــاء ألهــل البلــد عامــة.
3- كل فــرد هــو ســفر عــن أهــل بلــده، فعليــه أن يكــون علــى درجــة عاليــة مــن حُســن اخُللــق وطيــب 
املعاملــة مــع النــاس، وهكــذا كان األديــب الشــاهيي رمحــه اهلل مــع املقــرّي التلمســاني، منــذ التقــاه بدمشــق 

حتــى آخــر حياتــه.
4- اجتمــع لدمشــق مــا مل جيتمــع لغرهــا مــن املــدن والبلــدان، مــن معــامل حضاريــة، وطبيعــة ســاحرة، 
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ــة، إضافــة إىل كثــرة العلمــاء مــن أهلهــا ومــن الوافديــن عليهــا واملقيمــن  وأصالــة تارخييــة، ورمزيــة قياديّ
فيهــا، مــع كثــرة املــدارس ودور العلــم، وهلــذا فــا عجــب أن يتعلَّــق هبــا قلــب األديــب التلمســاني، إىل درجــة 
أن جمــرَّد ذِكــر امسهــا يف نفــح الطيــب جيعلــه يســتطرد يف مدحيهــا واســتقصاء حماســنها ووصــف مجاهلــا.
 ، 5- حديــث املّقــري عــن دمشــق ليــس حديثــاً تارخييّــاً باملعنــى الدقيــق، وإمنــا هــو حديــث أديــب مُحِــبٍّ
تغلــب عليــه الصبغــة الوجدانيــة، ويتَّســم بساســة األســلوب، ومجــال التعابــر، وابتــداع الصــور الباغيــة، 

مــع ذوق راقٍ يف املختــارات الشــعرية والنثريــة، فهــو أقــرب إىل دنيــا األدب منــه إىل التاريــخ.
ــل كتــاب »نفــح الطيــب« موســوعة أدبيــة مبــا احتــواه مــن النثــر الفــي واألشــعار البديعــة، كمــا  6- يُمثِّ
يُمثِّــل يف بعــض أقســامه تأرخيــاً ألهــم احلــوادث الــي عاينهــا املؤلــف، أو ســبقت عصــرَه علــى امتــداد أحــد 
عشــر قرنــاً، مــع غنــاه برتاجــم العلمــاء وأخبارهــم. فهــو مرجــع ال يســتغي عنــه الباحثــون يف جمــاالت األدب 

والتاريــخ والرتاجــم.
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16331667- après JC = 10431078- AH
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)1( الباحث المتخصص في دراسات تاريخ دمشق، وصاحب عشرات المؤلَّفات والتَّرجمات عنها.
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ملخص البحث
يــروي تيفنــو وقائــع رحلتــه إىل دمشــق قادمــاً مــن صيــدا، فأمضــى فيهــا 24 يومــاً )28 مــارس - 21 
ــز وصفــه باالســتفاضة  أبريــل 1664( ثــمّ توجــه منهــا إىل محــص عــر الَقلَمــون، ثــمّ محــاة وحلــب. ويتميّ
والدقــة والتوسّــع، وكان وصفــه لدمشــق هــو األفضــل يف القــرن السّــابع عشــر مــن بــن مجيــع الرَّحَّالــة الــي 
ــة ودقــة ماحظتــه.  ــة والرتكيّ ــن تيڤنــو مــن اللغتــن العربيّ زاروهــا، وذلــك ألســباب عديــدة أبرزهــا متكُّ
وميتــاز وصــف تيڤنــو لدمشــق بالدّقــة والتحــرّي واألصالــة، وذكــره ملشــاهدات تفصيليّــة شــائقة مل 

يوردهــا غــره علــى اإلطــاق.
Résumé de l’article

Jean de Thévenot nous raconte les faits de son voyage à Damas en provenance de 
Sidon, où il passa 24 jours )28 mars-21 avril 1664(, puis de là à Homs via Qalamoun, 
puis Hama et Alep. Sa description se distingue par son étendue, sa précision et son 
expansion. Ainsi pour de nombreuses raisons, notamment sa maîtrise des langues 
arabe et turque et l’exactitude de son observation, sa description de Damas était 
la meilleure au XVIIe siècle parmi tous les voyageurs qui ont visité la ville. Cette 
belle image de Damas par M. Thévenot est en outre marquée par l’authenticité, 
l’investigation et l’originalité, il mentionne des observations intéressantes et détaillées 
que personne d’autre n’a faites auparavant.

_ متهيد:
للرَّحــات أمهيّــٌة كبــرة يف حيــاة اجملتمعــات، وهــي منــذ القديــم ذات دوافــع كثــرة، دينيــة أو علميــة 
ــرزق أو  ــاعن لل ــة السَّ ــوك واألمــراء، إضافــة إىل رحل ــن املل ــن ب ل ــة، ورحــل آخــرون كرســل متنقِّ أو جتاري
املغامريــن. ومتّثلــت الفائــدة مــن هــذه الرحــات يف قيــام الكثــر مــن أصحاهبــا بتدويــن أخبــار أســفارهم 
وتنّقاهتــم، فذكــروا املــدن الــي نزلــوا فيهــا، واملســافات الــي قطعوهــا، ووصفــوا البــاد وزروعهــا، وأتــوا 

ــاً)2(. علــى وصــف حيــاة الســكان فيهــا مدحــاً أو ذمّ
وألمهيــة الرحــات البالغــة؛ كان يل منــذ القديــم اهتمــام كبــر هبــا، فقمــت خــال )25( عامــاً بتجميــع 
ــة، منهــا:  ــاً نــادراً لرحَّالــن وفــدوا إىل دمشــق يف عصــر املماليــك مــن عــدد مــن الــدول األوروبيَّ )39( نصّ
لعــت علــى أقواهلــم،  فرنســا وإنكلــرتا وأملانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وسويســرا وبولونيــا وروســيا واليونــان، واطَّ
ونقلــت شــهاداهتم يف ذلــك، ومــن هــؤالء الرَّحالــة الفلورنســي جورجــو كوتشــيـ  Giorgio Gucci، الَّــذي 
كتــب عــام 787هـــ = 1385م: »إنَّ دمشــق، أو اجلــزء املُحــاط باألســوار منهــا، تبلــغ مســاحته ثاثــة أضعــاف 
مســاحة فلورنســا. ويــدور هبــا ســوران: أي أنَّ هنــاك أوَّالً ســوراً متينــاً يبلــغ ارتفاعــه حنــو 30 ذراعــاً وهــو 
ــة ســور آخــر يبعــد عــن األول بــن 15 و 16 ذراعــاً ... واملدينــة حصينــة جــدّاً بأســوارها  خــارج اخلنــدق، ومثَّ
وخنادقهــا، ويوجــد يف داخلهــا قلعــة هلــا أســوار وخنــادق، ويبلــغ حميطهــا حنــو امليــل ... ومنازهلــا متَّســعة، 

حبيــث ميكــن أن يــأوي إليهــا حنــو عشــرين ألفــاً مــن رجــال احلــرب مــع خيوهلــم«.
)2( انظر جغرافية العالم اإلسالمي: دالل جوهر، مطبعة الصباح، دمشق، 1992م، ص14- 15.
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وكتــب البولونــي لودفيكــو دي فارتيمــا LODOVICO DE VARTHEMA )ت 923هـــ = 1517م( 
ــم عليــك أن تعــرف أنَّ يف مدينــة دمشــق قلعــة حصينــة مجيلــة ... يضــاف إىل  عــام 908هـــ = 1502م: »يتحتَّ
ــه يف كلِّ زاويــة مــن القلعــة املذكــورة يوجــد رنــك فلورنســي حمفــور بالرُّخــام. وهــي مُحاطــة خبنــادق،  ذلــك أنَّ
ــة  وهلــا أربعــة أبــراج متينــة التَّحصــن وجســور متحرِّكــة. وتعلــو هــذه األبــراج دومــاً مدافــع قويَّــة ممتــازة. ومثَّ

مخســون مملــوكاً مــن خــدم السُّــلطان الكبــر يُقيمــون مــع نائــب القلعــة علــى الــدَّوام«)3(.
ومتابعــة ألعمــايل الســابقة املتعلقــة بالرَّحــات، أُقــدِّم يف هــذا البحــث رحلــة مل تُنشــر مــن قبــل، وتعــدُّ 

أهــم رحلــة مــن بــن رحــات الغربيــن مــن غــر مبالغــة، ويف األســطر القادمــة ســيتبيَّن ذلــك.
أواًل _ جان دى تيڤنو، وماهية رحلته)4(:

ــرق،  ــو )1633-1667م = 1043 – 1078هـــ( رحّالــة فرنســي شــهر جــاب بلــدان الشّ جــان دى تيڤن
كمــا كان لغويّــاً وعاملــاً بالطبيعيّــات والنّبــات. وُلــد يف پاريــس وتلّقــى تعليمــه يف كليّــة ناڤــار يف بلــدة إيڤــرو 
Collège de Navarre، ومنــذ أن قــرأ نصــوص رحّــايل عصــره إىل املشــرق اســتعرت لديــه رغبــٌة 
جاحمــة للّترحــال يف بلــدان الشــرق، ومّكنــه غنــى عائلتــه مــن القيــام بذلــك، فغــادر فرنســا يف عــام 1652م 
= 1063هـــ وزار إنكلــرتا وهولنــدا وأملانيــا وإيطاليــا. ويف رومــا التقــى بالعاّمــة املوســوعي بارتيلُمــي ديْرْبُلــو 
d’Herbelot الــذي دعــاه ألن يكــون معاونــه يف رحلــة علميّــة إىل الشّــرق، غــر أنّ مشــاغل ديربُلــو حالــت 

)3( دمشق في عصر سالطين المماليك: أحمد إيبش، دمشق، دار الشرق، 2005م، ص31 - 35.

)4( الطبعــة اإلنكليزيــة لرحــالت تيڤنــو، صــدرت بلنــدن 1687. تتمــة رحلــة تيڤنــو، طبعــة پاريــس 1674، الجــزء الثانــي. الطبعــة القديمــة لرحلــة تيڤنــو األولــى، 

طبعــة پاريــس 1665.

نقيشة معدنية غربية لدمشق
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دون ســفره.
انطلــق تيڤنــو مــن رومــا يف مايــو )1655م = 1066هـــ( متوجّهــاً إىل جزيــرة مالطــا، ومنهــا تابــع اإلحبــار 
إىل القســطنطينيّة، وظــّل فيهــا حتــى شــهر أغســطس، ثــم توجّــه إىل إزمــر وجــزر اليونــان، وأخــراً إىل مصــر 
حيــث حــّط يف اإلســكندريّة يــوم رأس ســنة )1657م = 1068هـــ(، ومكــث يف مصــر ســنة كاملــة، ثــمّ زار 

ســيناء. 
ــدس، فــزار أهــمّ األماكــن  ــاج متوجّهــة إىل الُق ــة حجّ ــه إىل القاهــرة، انضــمّ إىل قافل ــق عودت ويف طري
املقصــودة بالزّيــارة يف أرض فلســطن. ثــمّ بعــد أن وقــع مرتــن يف أســر القراصنــة بلــغ دميــاط حبــراً، ودخــل 

القاهــرة جمــدّداً ليحضــر احتفــال فتــح القنــاة عنــد وفــاء النّيــل )14 أغســطس 1658م = 1069هـــ(. 
ويف عــام )1659م = 1070هـــ( أحبــر يف ســفينة إنكليزيـّـة، وزار يف طريقــه تونــس، وبعــد وقعــة حاميــة 
مــع قراصنــة إســبان، بلــغ مينــاء يلڤورنــو اإليطــايل يف 12 أبريــل، ثــمّ أمضــى يف موطنــه 4 أعــوام يــدرس مــا 

يُفيــده مــن علــوم مــن أجــل الّترحــال. 
ــرّ  ــرق جمــدّداً، فم ــو إىل الشّ ــر مــن عــام )1663م = 1074هـــ( أحبــر جــان دى تيڤن ويف شــهر نوڤمب
باإلســكندريّة ونــزل يف صَيــدا بلبنــان، الــي توجّــه منهــا بــرّاً إىل دمشــق وحلــب، ثــم اجتــاز عــر وادي الرّافديــن 
إىل املوصــل وبغــداد ومنــديل. ومــن هنالــك دخــل بــاد فــارس )27 أغســطس 1664م = 1075هـــ( فتابــع عــر 
ــذان إىل أصفهــان، حيــث أمضــى مخســة أشــهر. ثــم رافــق الّتاجــر الفرنســي جــان باتيســت  َكرَمنشــاه وهَمَ
تاِڤرنييــه J. B. Tavernier، فتابــع طريقــه عــر شــراز والر وصــوالً إىل بنــدر عبّــاس، أمــاً باّتبــاع 

مســلك إىل اهلنــد. 
ــق يف طريقــه  ــه انطل ــن، ومــع أنّ تاِڤرنيي غــر أنّ ذلــك األمــر كان متعــّذراً بســبب معارضــة اهلولنديِّ
إال أن تيڤنــو آثــر العــودة إىل شــراز. ثــمّ بعــد أن زار پرســيپوليس )تَْخــت جَمْشــيد(، توجّــه إىل البَصــرة، ويف 
دربــه إىل اهلنــد مــرّ ببعــض جــزر اخلليــج العربــي العائــدة اليــوم إىل دولــة اإلمــارات العربيّــة املّتحــدة ومملكــة 
ــن كتابــه بعــدّة نُقيشــات بديعــة متّثــل  البحريــن، فوصــف علــى حنــو شــائق كيــف يتــمّ صيــد اللّؤلــؤ هبــا، وَزيَّ

مشــاهد نــادرة جــدّاً مــن هــذه اجلــزر. 
ّثــم مــن مينــاء البّصــرة أحبــر إىل اهلنــد يف 6 نوڤمــر )1665 م = 1076هـــ( علــى مــن الســفينة 

ينايــر )1666م = 1077هـــ(.  Hopewell، فوصــل إىل مينــاء سُــورات يف 10  »هوپويــل« 
أمضــى يف اهلنــد ثاثــة عشــر شــهراً، واجتازهــا مــن ڠولكونــدا إىل ماســوليپاتام، ثــم عــاد بــرّاً إىل 
سـُـورات، ومنهــا أحبــر إىل بنــدر عبـّـاس وتابــع طريقــه صعــوداً إىل شــراز. ثــمّ أمضــى صيــف عــام )1667م = 
1078هـــ( يف أصفهــان مُقعــداً بســبب رصاصــة انطلقــت باخلطــأ مــن غــدّارة )َطبَنجــة(، ويف أكتوبــر انطلــق 

يف طريقــه باجتــاه تريــز، لكنّــه مــات علــى الطريــق يف 28 نوڤمبــر )1667 م = 1078هـــ(.
كان رحّالتنــا جــان دى تيڤنــو لغويـّـاً مُجيــداً، يُتقــن العربيـّـة والّتركيّة والفارســيّة، ويتميـّـز بقوة املاحظة، 
ولديــه خــرة دراســيّة بالعلــوم الطبيعيّــة وخباصّــة علــم النّبــات، فقــام جبمــع جمموعــة واســعة مــن النّباتــات 
ــه  يف اهلنــد. وكانــت شــخصيّته تدعــو لإلعجــاب، ومــا زالــت كتاباتــه ذات شــأن إىل يومنــا احلاضــر، مــع أّن
 Jean ــة الفرنســي جــان شــاردان ــى عكــس الرّحّال ــاة املشــرق عل ــة الوجــه اخلارجــي حلي ــى رؤي اقتصــر عل



209 العدد األول - 2021

Chardin مثــاً.
نُشــرت رحلة تيڤنو األوىل يف پاريس 
عــام )1665م = 1076هـــ( بعنــوان: »وقائــع 
 Relation d’un »رحلــة مّتــت يف املشــرق
وهــي   ،Voyage fait au Levant
تُؤّلــف القســم األول مــن رحاتــه، ويبــدو 
مــن املقدّمــة الــي كتبهــا يف عــام )1663م 
= 1074هـــ( أنــه هــو الــذي قــام بإعــداد 
ــه  ــق يف رحلت ــل أن ينطل ــاب للنّشــر قب الكت

الثانيــة. 
مــن  والّثالــث  الّثانــي  القســم  أمّــا 
ــه، اعتمــاداً  ــه فقــد نُشــرا بعــد وفات رحات
علــى مذكراتــه اليوميّــة يف عامــي )1674م 
ثــمّ  1096هـــ(.   = و)1684م  1085هـــ(   =
پاريــس  يف  هلمــا  جامعــة  طبعــة  ظهــرت 
ــة  ــا طبع ــام )1689م = 1101هـــ(، وعنه ع
ثالثــة يف أمســرتدام هبولنــدا عــام )1727م 
كمــا  صغــرة.  أجــزاء   5 يف  1140هـــ(   =
1009هـــ(   = )1687م  عــام  يف  صــدرت 
 A. ترمجــة إنكليزيــة قــام هبــا أ. لــوڤِل

لنــدن. يف   Lovell
 Suite du »يف اجلــزء الرّابــع مــن تتمّــة رحــات جــان دى تيڤنــو املعنونــة: »تتمّــة الرّحلــة إىل املشــرق
Voyage de Levant يــروي املؤّلــف وقائــع رحلتــه إىل دمشــق قادمــاً مــن صيــدا، فأمضــى فيهــا 24 
يومــاً )28 مــارس - 21 أبريــل 1664م = 1075هـــ( ثــمّ توجــه منهــا إىل محــص عــر الَقلَمــون، ثــمّ محــاة وحلــب. 
ــع، وبالنســبة لوصفــه لدمشــق فأعتقــد أنــه األفضــل يف  ويتميّــز وصــف تيڤنــو باالســتفاضة والدقــة والتوسُّ
ــابع عشــر، إذ فــاق بــه حتــى وصــف مواطنــه الفرنســي لــوران دارڤيــو الــذي زارهــا قبــل أربعــة  القــرن السّ
أعــوام. والســبب يف ذلــك الرّســالة الــي أتــت دارڤيــو مــن مرســيليا فاضطرّتــه ملغــادرة دمشــق علــى عجــل، 

ــن تيڤنــو مــن اللغتــن العربيّــة والرتكيّــة ودقــة ماحظاتــه. وكذلــك متكُّ
ُقمــتُ بنقــل وصــف تيڤنــو لرحلتــه إىل دمشــق، ثــم رحلتــه منهــا إىل حلــب، مــع مشــاهداته خــال ذلــك، 
ورجعــت إىل طبعــة پاريســية نُشــرت عــام )1774م = 1085هـــ(، حمفوظــة يف املكتبــة الوطنيــة بپاريــس. 
والنــص الــذي ترمجتــه هنــا يقــع بــن الصفحــات 24-57 مــن الطبعــة. ويبقــى أن أذكــر أنــي أنــوي ترمجــة 

ــة رحلــة تيڤنــو إىل املشــرق، والــذي يتجــاوز 400 صفحــة. النــصّ الكامــل لتتمّ

من كتاب جان دى تيڤنو
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ــر بدمشــق، هــو الــرج املنفصــل عــن ســور  ــو معلومــات جديــدة حــول أثــر حميّ ــا تيڤن كذلــك يُقــدّم لن
ــة الشــرقيّة  ــق بالواجه ــدة تتعلّ ــل جدي ــا بتفاصي ــا يفيدن ــوك. كم ــن رن ــه م ــا كان حيمل دمشــق الشــرقي، وم
لقلعــة دمشــق، ومبعلومــات حــول خندقهــا. وأمـّـا وصفــه لبعــض مقاهــي دمشــق الــي حيدّدهــا باالســم: قهــوة 
السـّـنانيّة )القهــوة الكبــرة(، قهــوة اجلســر، قهــوة النّهريــن، فهــو وصــف حــيّ أنيــق جيعــل القــارئ ينتقــل علــى 
ســطوره إىل أواســط القــرن السّــابع عشــر، فــرى دمشــق ترفــل حبلـّـة ماتعــة مجيلــة، مل يبــق منهــا اليــوم مــع 

األســف إال القليــل. 

ثانيًا _ رحالت جان دى تيڤنو يف برّ الشام من دمشق إىل حلب:
ــة مــن بعــض  ــة الســاعة الثالث ــد أن ســرنا هكــذا لغاي ــا، فيقــول: بع ــه هن ــل رحلت ــو تفاصي ــروي تيفن ي
الظهــر تقريبــاً، عثرنــا علــى قريــة تُدعــى كفــر حـَـوَر، وقــال يل املكاريّــة الذيــن تدخّلــوا يف القصـّـة، إنــه هنــا كان 
يعيــش يف املاضــي منــور، ومــن هنــا أُطلقــت السّــهام باجتــاه الســماء. اجتزنــا تلــك القريــة بعــد نزولنــا يف وادٍ 
صغــر، مــن ثــمّ وبقليــل مــن احليويــة بلغنــا قريــة تدعــى بيتيمــا)5(، وهنــاك اختذنــا ألنفســنا مــأوًى يف إصطبــل 

راقٍ ألنــه يضــمّ مكانــاً يرتفــع عــن األرض مســافة قدمــن، كــي يُقيــم فيــه النــاس بعيــداً عــن احليوانــات.
غادرنــا تلــك القريــة يف اليــوم التــايل، اجلمعــة 28 مــن شــهر مــارس، يف الســاعة اخلامســة والنصــف. 
يف البدايــة مل يكــن أمامنــا ســوى الصعــود والنــزول ملــدة ســاعتن؛ بعــد ذلــك وصلنــا إىل ســهل مرتامــي 
ــؤدِّي إىل دمشــق.  األرجــاء ملــيء باحلجــارة، مــا خــا بعــض األمكنــة الــي كانــت مزروعــة، وهــذا الســهل يُ
ــا مــن  ــاً عن ــا، وتبعــد نصــف فرســخ تقريب ــة تدعــى َقَطن ــا منهــا قري ويضــمّ عــدداً مــن القــرى. أول مــا رأين
جهــة اليســار. مررنــا بعــد ذلــك قــرب قريــة تدعــى عرطــوز، بعــد ذلــك بقليــل حملنــا إىل اليمــن قريــة امسهــا 
ــة  ــق الرئيســي املــؤدي إىل املدين ــا الطري ــك تركن ــد مــن القــرى األخــرى. بعــد ذل ــك العدي ــة)6(، وكذل املعّظمي
ومشــينا باجتــاه اليســار، إىل قريــة كبــرة امسهــا ســليمان Soliman، ومــن بعدهــا إىل قريــة أخــرى تدعــى 
الصّاحليــة Salaïa، قريــة املكاريـّـة، حيــث أرادونــي أن أنــام إن مل أُحــدِث الكثــر مــن الصّخــب؛ يذهــب النــاس 

إىل تلــك القريــة عــادة ليرتكــوا هبائمهــم ويأخــذوا غرهــا. 
تابعنــا إذن مســرنا بعــد املــرور بعديــد مــن البســاتن، وبلغــتُ دمشــق يف الســاعة الثالثــة مــن بعــد 
الظهــر. مل نــرَ طــوال هــذه الرحلــة ســوى أربعــة ذئــاب لوهنــا رمــادي مائــل إىل البيــاض، كانــت يف جمموعــة 
واحــدة ومل تُبــدِ اخلــوف منــا، ألهنــا تراجعــت علــى مهــل عوضــاً عــن اهلــرب. ورأينــا هنــاك العديــد مــن 

أســراب احلجــل. 
بعــد أن اســرتحتُ بضعــة أيــام يف دمشــق، عزمــت علــى زيــارة املدينــة؛ لكنــي قبــل البــدء بتلــك الزيــارة، 
اتَّخــذت إجراءاتــي مــن أجــل ذلــك؛ وباعتبــار أنــه كان ضروريـّـاً بالنســبة يل أن ألقــى محايــة مــن قبــل شــخص 
صاحــب نفــوذ، مل أتــردَّد يف زيــارة طوپجــي باشــي الــذي اســتقبلي حبفــاوة ولطــف شــديدين، وفيمــا بعــد 

أخرتــه عــن اخلدمــات اهلامّــة الــي ُقدّمــت يل.
ــلُّ مــن جهــة اجلنــوب علــى  ــرق أو بــاب شــرقي الــذي يُطِ ملدينــة دمشــق مثانيــة أبــواب، هــي: بــاب الشّ

)5( هكذا اسمها القديم، واليوم تعرف باسم: بيت تيما، والنسبة إليها: بيتموني. 

)6( نسبة االسم إلى الملك األيّوبي المعّظم عيسى، وثّمة معّظمية أخرى قرب جيرود. 
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امتــداد األســوار املقابلــة للشــرق؛ وبــاب 
ــاب  ــوب، وب ــى اجلن ــّل عل ــاغور)7(، املُط الشّ
واملائــل  الغــرب  علــى  املُطــل  اجلابيــة 
السّــروجيّة  وبــاب  اجلنــوب،  إىل  قليــاً 
بــاب  أو   Choucaroüa )شــوكارويا()8( 
ســپاهي )بــاب الســپاهيّة( ألنــه كانــت تُبــاع 
فيــه السّــروج الازمــة للفرســان، وهو يطّل 
علــى الغــرب، كمــا أُطلــق عليــه اســم )بــاب 
ــراي،  ــرايا( بســبب وجــوده مقابــل السَّ السَّ
وبــاب البابــوج Baboutch )البواجبيّــة(
ــاع  ــميّ هكــذا ألنــه املــكان الــذي تُب )9(، وسُ

علــى  ويُطِــلُّ  األحذيــة،  أو  البوابيــج  فيــه 
والشّــمال  الغــرب  بــن  الواقعــة  املنطقــة 
الشّــمال؛  قليــاً حنــو  أكثــر  لكنــه مييــل 
اجلنــان،  بــاب  ويَعــي  الفراديــس،  وبــاب 
واملُطــل علــى الغــرب والشّــمال، إمنــا يطــّل 
أو  وبــاب ســام،  الشّــمال؛  باجتــاه  أكثــر 
ــميّ بذلــك لعــدم وجــود  ــام، وسُ بــاب السّ
رســوم لقــاء الدّخــول أو اخلــروج منــه، وقــد 
منحــه هــذا اإلعفــاء ســلطان عظيــم، وهــو 
بــاب تومــا  يُطِــلُّ علــى الشّــمال؛ وأخــراً 

الــذي حيمــل اســم هــذا القديــس، وذلــك بســبب وجــود كنيســة مهدّمــة مكرّســة باســم القديــس تومــا، وهــو 
يُواجــه الشّــمال. 

دُرتُ املدينــة مــن اخلــارج خــال ســاعة وربــع، متتبِّعــاً األســوار وِبُخطــاً حثيثــة، لكــن الّضواحــي أكــر 
مرّتــن مــن املدينــة، ومــن بينهــا بــاب اهلل، وهــي ضاحيــة واقعــة خــارج بــاب اجلابيــة، متتــدّ علــى طــول 3 أو 4 
أميــال. تُســمّى بــاب اهلل أو كمــا يُقــال البــاب اإلهلــي؛ ألنــه مــن هنــا مُتــرّ اهلبــات املرســلة مــن دمشــق إىل مّكــة. 
ــاغور، وصــوالً إىل أمــام  نــا ال نــرى أســواراً مــن اخلــارج، إاّل مــن بــاب الشّ يف هــذه اجلولــة الحظــتُ أنَّ
بــاب شــرقي، ثــم أمــام بــاب تومــا ولغايــة بــاب السّــام Salem، باعتبــار أنّ الباقــي مُغطّــى باملنــازل املبنيــة 

مــن اخلــارج. 
واألســوار مزدوجــة ابتــداءً مــن بــاب الشّــاغور ولغايــة بــاب تومــا، وعاليــة جــدّاً، ومبنيــة بإتقــان 

)7( هو المعروف عموماً حتى اليوم بالباب الصغير، وكانت العاّمة تدعوه فعالً باب الّشاغور. 

فة عن الّسروجيّة، والمراد باب النّصر الذي كان موضع مدخل سوق الحميديّة.  )8( تسمية ُمصحَّ

)9( االسم كانت تُطلقه العاّمة بدمشق على باب الفرج )إلى شرقي القلعة(، وهو من بناء نور الّدين. 

من كتاب جان دى تيڤنو
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باســتخدام حجــارة ضخمــة، ومزيّنــة بشــراريف مجيلــة وأبــراج رائعــة تفصــل بينهــا مســافات)10(، معظمهــا 
دائــريٌّ؛ وبعُضهــا مُربَّــع لكنهــا قليلــة. يبلــغ ارتفــاع األســوار الداخليــة تقريبــاً أربــع قامــات )وكل قامــة تعــادل 
6 أقــدام(، واألســوار اخلارجيــة تبعــد مــا يقــارب قامتــن، ويبلــغ ارتفاعهــا ثــاث قامــات، وميتلــئ مــا بينهمــا 
بالــرتاب بارتفــاع أربعــة أقــدام أو مخســة حنــو األعلــى. ويوجــد أمــام تلــك األســوار خنــدق، يبلــغ عرضــه حــوايل 

مخــس قامــات وعمقــه قامتــن أو قامتــن ونصــف.
تبعــد أبــراج السّــور الداخليــة بعضهــا عــن بعــض مســافة أربعــن خطــوة تقريبــاً، وكل خطــوة تبلــغ 
قدمــن، ويبلــغ قطرهــا حــوايل مثانــي خطــوات. وتبعــد أبــراج السّــور اخلارجيــة بعضهــا عــن بعــض مســافة 
ســتن خطــوة، ويبلــغ قطرهــا حــوايل عشــر خطــوات؛ لكــن هــذا ليــس صحيحــاً باإلمجــال. إذ يبلــغ عــرض 
األبــراج املربَّعــة مخــس عشــرة أو ســتَّ عشــرة خطــوة علــى األقــل. واألســوار مــن بــاب تومــا حتــى بــاب السّــام 

بســيطة ويوجــد أمامهــا خنــدق.
قمــتُ مــرة بقيــاس طــول املدينــة، اعتبــاراً مــن بــاب شــرقي وحتــى بــاب اجلابيــة، علــى امتــداد الطريــق 

الرّومانــي املســتقيم Rectus، فاســتغرق ذلــك ربــع ســاعة، وعــددتُ ألفــن ومئــة خطــوة.
لننظــر إىل األمكنــة واألشــياء بتفاصيلهــا. مــا يــزوره املــرء عــادة قبــل كّل شــيء يف دمشــق هــو منــزل 
حنانيــا، الــذي كان يقطنــه شــيخ. ذهبــتُ إىل هنــاك مــع عــدد مــن األصدقــاء، دخلنــا إىل هنــاك بدفــع بعــض 
ــة. وبعــد أن اجتزنــا البــاب واســتدرنا حنــو اليســار نزلنــا أربــع درجــات لنصــل إىل قبــو كان  القــروش الفضيّ
يف املاضــي كنيســة، ســقفها وأرضيّتُهــا مــن الفسيفســاء، ومــا زلنــا نــرى بعــض البقايــا علــى األرضيــة. وهــو 
ــاً مســجد مُضــاء مبــا فيــه الكفايــة، فــا يســتقيم أن يكــون مــن قبــل حتــت مســتوى األرض. ويُقــال إن  حاليّ
هــذا املــكان هــو الغرفــة الــي كان يعيــش فيهــا حنانيــا عندمــا أمــره اهلل أن يذهــب ملاقــاة شــاول، هــذا مــا 

ورد يف أعمــال الرّســل. 
ــدم، ذهبنــا إىل البــاب املســمى  بعــد زيــارة هــذا املنــزل حيــث ال يوجــد شــيء يُثــر الفضــول ســوى القِ
بــاب شــرقي، أي بــاب الشــرق، ويُســمَّى أيضــاً بــاب القديــس بولــس، وذلــك لقربــه مــن املــكان الــذي نــزل منــه 
هــذا القديــس الرّســول يف ســلّة. يبــدأ مــن هــذا البــاب الطريــق املســتقيم الــذي ورد ذكــره يف الكتــاب املقــدس، 

الــذي يصــل إىل بــاب اجلابيــة.
بعــد أن اجتزنــا هــذا البــاب واجتهنــا ميينــاً وســرنا بضــع خطــوات، رأينــا يف أحــد األبــراج املربَّعــة 
املوجــودة علــى ســور املدينــة، ويبلــغ ارتفاعهــا مســافة مقياســن تقريبــاً، حجريــن منحوتــن، نُقــش علــى كل 
واحــد منهمــا زهــرة زنبــق fleur-de-lis، وبــن هذيــن احلجريــن، حيــث توجــد الزهرتــان، هنــاك زهــرة 
ــة جــدّاً حبيــث ال ميكــن قراءهتــا. وقــرب كل  ــة)11(، لكــن األحــرف مهرتئ ــة ومعهــا نقــش باللغــة الفرجنيّ ثالث

)10( ال ريب أّن هذا الوصف لسور دمشق وأبراجه المشيّدة في القرون الوسطى هو األهم بين جميع نصوص الّرّحالين، بدقته وشموله.  
)11( هــذه المعلومــات حــول البــرج ذي الّرنــوك جديــدة تمامــاً علــى مــا أورده دارڤيــو عــام 1660 كمــا رأينــا فــي نّصــه الــذي نشــرتُه عــام 1982 والّدراســة 

التــي أضفتهــا إليــه. فهنــا ذكــر لزهــرة زنبــق ثالثــة ونقــش باللغــة الفرنســيّة القديمــة. ويبــدو لــي أن رأيــه حــول جلــب هــذا النقــش األخيــر مــن حصــن بانيــاس 
بالجــوالن معقــول، وتبقــى نســبة الزنبقتيــن األخريَيــن غالبــاً لنــور الّديــن الــذي شــيّد أســوار دمشــق، واألســدين للمعّظــم عيســى األيّوبــي الــذي رّمــم كثيــراً 
مــن األبــواب والتحصينــات. لكــن مــا تجــدر اإلشــارة إليــه أيضــاً وجــود حجــر يحمــل نقشــاً ُمشــابهاً تمامــاً لمــا يصــف دارڤيــو وتيڤنــو فــي حديقــة المتحــف 

الوطنــي، وقــد ُجلــب مــن المدرســة الجهاركســيّة فــي صالحيّــة دمشــق، ولعــّل هــذا يحســم نســبته.
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زنبقــة هنــاك حجــران آخــران، وأســدان حمفــوران، وقــرب كل أســد يوجــد نقــش علــى شــكل تعريــق نباتــي 
ــر.  شــائك chardon كب

هنــاك مَــن يدَّعــي أن الفرنســين هــم مــن شــيّد هــذا الــرج، هــذا أمــر حمتمــل، لكــن األقــرب إىل املعقــول 
هــو أن األتــراك هــم مــن أحضــروا هــذه احلجــارة منحوتــة جاهــزة ومنقوشــة أيضــاً مــن بانيــاس أو مــن أماكــن 
ــوا باحلجــارة  ــرون أن يأت ــراك هبدمهــا، ألهنــم كســاىل لدرجــة أهنــم يُؤث أخــرى كانــت للفرنســين، وقــام األت

منحوتــة جاهــزة علــى أن ينحتوهــا يف أمكنــة العمــل. 
بعــد ذلــك وصلنــا إىل الرّيــف، وعلــى بعــد بضعــة مئــات مــن اخلطــوات، يقــع املــكان الــذي يُدفــن فيــه 

املســيحيون واليهــود، بيــد أن لــكل ديانــة مقرهتــا، وتفصلهــا عــن غرهــا مســاحة معينــة. 
عندمــا ابتعدنــا بعــد ذلــك عــدة خطــوات عــن األســوار وصلنــا إىل املــكان الــذي رجــم فيــه اليهــود 
القديــس جرجــس البــواب بتهمــة إنقــاذ القديــس بولــس. هــذا املــكان هــو عبــارة عــن باحــة يتوسَّــُطها ضريــح 
هــذا القديــس، وهــو مُقــامٌ باحلجــارة املنحوتــة، ولــه غطــاء صغــر علــى شــكل هــرم؛ ويوجــد يف األســفل فتحــة 

صغــرة يُضــيء فيهــا املســيحيون عــادة مصباحــاً. 
إن إجاهلــم هلــذا القديــس كبــر، ويّتبعهــم يف ذلــك األتــراك أنفســهم الذين قالوا مثلما قال املســيحيون، 
ــة هنــاك، خرجــوا  بأنــه كان يصنــع العجائــب كل يــوم، وأن الكثــر مــن األتــراك املرضــى، الذيــن أمضــوا ليل

قاسيون وصالحية دمشق في نقيشة معدنية غربية من القرن التاسع عشر
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صباحــاً بصحــة جيــدة. يف يــوم عيــد هــذا القديــس نــرى مجوعــاً غفــرة مــن النــاس رجــاالً ونســاءً وأطفــاالً؛ 
ــص  ــاك مــكان مُخصّ ــة اليســار، هن ــون إىل هــذا القــر. ويف مدخــل الباحــة مــن جه ــراكاً يأت مســيحين وأت
ــن ميوتــون مــن أجــل إمياهنــم بيســوع املســيح، عنــد وفــاة أحــد املســيحين يُؤتــى جبثمانــه أوالً إىل  لدفــن مَ

هــذا املــكان، وبعــد تــاوة صــاة اجلنــازة يُحمــل إىل املــكان املخصــص للقــر.
عندمــا خرجنــا مــن هــذا املــكان تابعنــا الســر حســب النّســق املســتقيم ألســوار املدينــة؛ بعــد ذلــك بقليــل 
انضممنــا إليهــم يف املــكان الــذي نــزل فيــه القديــس بولــس يف ســلة مــن علــى السّــور. يوجــد هنــاك بــاب قــام 
األتــراك بســدّه القتناعهــم أن االســتياء علــى املدينــة لــن يتــم ســوى مــن هــذا البــاب؛ ووضعــوا يف األعلــى 
حجــراً ضخمــاً، مــع بعــض األســطر العربيــة املنقوشــة، الــي تقــول إنــه هنــا، يف هــذا املــكان، نــزل القديــس 

بولــس رســول املســيح كــي يهــرب مــن اليهــود.
ــاغور)Bab Tchiaour )12، وســرنا يف الطريــق املســتقيم،  عدنــا بعــد ذلــك إىل املدينــة عــر بــاب الشّ
وعندمــا ســلكنا هــذا الطريــق مررنــا بســوق مجيــل وكبــر جــدّاً ومغطّــى هبيــاكل خشــبية حمدَّبــة، والدّكاكــن 
مصطفــة علــى جانبيــه؛ ويُدعــى ســوق األقمشــة ألنــه ال يُبــاع فيــه أيُّ شــيء آخــر، وعلمــت عنــد مــروري مــن 

هنــاك أن رطــل دمشــق la rotte هــو وحــدة وزن تعــادل مخســة أرطــال يف فرنســا.
بعــد أن اجتزنــا نصــف السّــوق، وهــو ســوق طويــل جــدّاً، اجتهنــا يســاراً، وســلكنا طريقــاً ضيقــاً يُــؤدّي 
إىل بيــت يهــوذا القريــب مــن هنــا)13(، وكمــا هــو معــروف يف هــذا البلــد، فــإنّ القديــس بولــس اختبــأ فيــه ملــدة 

ثاثــة أيــام، وأنّ حنانيــا ذهــب للقائــه هنــاك. 
دخلنــا إىل هــذا املنــزل الــذي كان فيمــا مضــى كنيســة كبــرة ومجيلــة، وإىل اليــوم يــرى فيهــا املــرء بابــاً 
حديديـّـاً مجيــاً دخلنــا منــه، ثــم وصلنــا بعــد ذلــك إىل غرفــة صغــرة تضــمّ قــر حنانيــا، مُســنداً إىل الســور، 
 Veli allah, el:ــى بقمــاش أخضــر، خيطــت عليــه أحــرف عربيــة، قــرأتُ منهــا هــذه الكلمــات وهــو مغطّ
ahmed rivan  وهــي تعــي: ويلّ اهلل أمحــد يرقــد هنــا، أو مدفــون هنــا)14(. ويُكــنّ لــه األتــراك الكثــر مــن 
وهنــا مــن الفرجنــة الذيــن يُعطوهنــم شــيئاً  اإلجــال، وهــم حيافظــون علــى هــذا املنــزل ألجــل املنفعــة الــي يتلقَّ

مــا عندمــا يذهبــون إىل هنــاك.
عُدنــا بعــد ذلــك إىل ســوق األقمشــة، أو الطريــق املســتقيم؛ وعلــى بعــد منــه باجتــاه اليســار، اقرتبنــا 
مــن بــاب يفصــل ســوق األقمشــة هــذا عــن ســوق آخــر يقــع يف الطــرف، حيــث يوجــد ينبــوع مــاء، يقــال إنّ 
ــد القديــس بولــس فيــه. وبعــد أن مررنــا مــن هــذا البــاب دخلنــا إىل ســوق آخــر، يقــع أيضــاً يف  حنانيــا عمّ
ح ومصنــوع  ــى مــا تبقــى منــه مُســطَّ الطريــق املســتقيم، بدايتُــه مُغّطــاة بشــكل مُحــدَّب، والسّــقف الــذي يُغطِّ
مــن عــوارض دائريــة، وتُبــاع فيــه أقمشــة أيضــاً. يف النهايــة وصلنــا إىل بــاب املدينــة املســمّى بــاب اجلابيــة، 

حيــث ينتهــي الطريــق املســتقيم.

)12( أي الباب الّصغير، وكان يدعوه أهل دمشق آنذاك باب الّشاغور. 

ــة الفرنســي لــوران دارڤيــو عــام 1660 م، ويوجــد فــي ســوق مدحــت باشــا. تحــّول فــي  )13( بيــت يهــوذا كان مكانــاً يقّدســه مســيحيّو دمشــق، وذكــره الّرّحال

مطلــع القــرن العشــرين إلــى دار ســكني ألحــّد أطبــاء الّســلك العســكري، وأفضــل مــن بحــث فيــه كان الخــوري أيـّـوب ســميا فــي سلســلة مقاالتــه عــن الّطريــق 
المســتقيم.  

)14( ال وجود له اليوم، ولعله زال بقصف الفرنسيين حّي سيدي عامود )الحريقة( عام 1925.  
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بعــد أن اجتزنــا هــذا البــاب، علــى بعــد عــدّة خطــوات، اجتهنــا يســاراً فوجدنــا أنفســنا يف ســوق كبــر 
تُصنــع فيــه علــب خشــبية. هــذا الســوق أكــر مــن األســواق األخــرى ومُغطّــى هبيــاكل خشــبية مُحدَّبــة، مُدعَّمــة 
ــنانية نســبة لپاشــا دمشــق  بعــدة قناطــر خشــبية كبــرة علــى مســافة مــن بعضهــا. يُســمّى هــذا املــكان السّ
ــة العامــة يف مناطــق  ــد مــن األبني ــر بتشــييد العدي ــا أم ــه، مثلم ــر ببنائ ــذي أم ــنان، وهــو ال ــذي يُدعــى سِ ال

خمتلفــة مــن تركيــة، وهــذه األبنيــة كلُّهــا حتمــل امســه. 
ــمّي هكــذا بســبب  ــوق رأينــا »اجلامــع األخضــر«)15(، وقــد سُ اجتزنــا البــاب، وعندمــا دخلنــا هــذا السّ
ــي القســمَ العلــويَ سُــرادُق  وجــود مئذنــة مكســوّة متامــاً باآلجــرّ األخضــر املشــوي، فتبــدو برّاقــة للغايــة؛ يُغطِّ
مــن املــادّة ذاهتــا، مــا عــدا رأس املئذنــة فهــو مغطــى بالرّصــاص. مررنــا أمــام بــاب هــذا اجلامــع، ورأيــت خــال 
برهــة قصــرة مــا أجــرؤ أن اعتــره باحــة كبــرة مبلّطــة حبجــارة مجيلــة، وســبيل مــاء يتوســطه ينبــوع، ويف 
ــي، واألعمــدة الســتة  ــة مــن الطــراز الكورنث ــة أعمــدة رخامي ــم بثماني طــرف هــذه الباحــة يوجــد رواق مدعّ
ــرة مكســوّة بالرصــاص،  ــاً صغ ــك قباب ــة كذل ــدة الثماني ــك األعم ــل تل املوجــودة يف الوســط مُخــدَّدة، وحتم
وتُغّطــي الــرواق الــذي ندخــل منــه إىل اجلامــع عــر ثاثــة أبــواب. ولــه قبــة ضخمــة مغطــاة متامــاً بالرّصــاص، 
وعلــى اجلانــب باجتــاه الغــرب، يوجــد منــارة مكســوّة بالرّصــاص أيضــاً، ومغطــاة بسُــرادق مــن املــادة نفســها. 
ــِرد  ــيِّد يف هــذا املــكان ألنــه عندمــا أتــى النــي حممّــد إىل هنــا، مل يُ يقــول األتــراك إنّ هــذا اجلامــع شُ

)15( المقصود به جامع الّسنانيّة ذو القيشاني، ولعل أهل دمشق كانوا يسّمونه باألخضر آنذاك.  
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الدخــول إىل املدينــة قائــاً إهنــا بالغــة اجلمــال، وكــي يبتعــد بســرعة وضــع قدمــاً علــى جبــل ليــس ببعيــد، 
ويوجــد فوقــه بــرج صغــر، وبعــده وبقفــزة واحــدة وصــل إىل مّكــة. فمــن أجــل هــذا الســبب ســعَوا إىل كســوة 
هــذا اجلامــع باألخضــر، وهــو اللــون املميـّـز هلــذا النّــي. اعــرتف آخــرون أنــه رغــم قــدوم النــي حممّــد إىل هــذا 
املــكان، رفــض دخــول املدينــة بتاتــاً، إمنــا يقولــون إن عليّــاً هــو مــن قــام هبــذه القفــزة القويّــة. وعلــى أيّ حــال 

فهــم يُســمُّون دمشــق »شــام شــريف« وتعــي: دمشــق املشــرّفة، وذلــك ألن النّــي حممّــداً أتــى إليهــا.
مــن هنــاك عدنــا إىل أســوار املدينــة وســرنا علــى امتــداد شــارع السّــراي؛ فرأينــا)16( إىل يســارنا ضرحيــاً 
مجيــاً لــه قبّــة يبلــغ ارتفاعهــا عــدّة قامــات ومصّفحــة بالرّصــاص، ويليــه جامــع مجيــل لــه صحــن، واجهتــه 
مشاليّــة ويف طــرف الصّحــن رواق يقــوم علــى ســتة أعمــدة، يُدخــل منــه إىل اجلامــع املغطــى بقبّــة كبــرة جــدّاً، 
ــيَّد هــذا اجلامــع  ــة أخــرى أصغــر يف كل جهــة مــن جهاتــه، والقبــاب الثــاث مُغّطــاة بالرّصــاص. شَ ولــه قبّ

پاشــا يدعــى حَسَــن، تــرك بعــد مماتــه مــاالً لبنــاء هــذا املســجد وضرحيــاً لــه.
ــذي يبــدو  ــى اليســار ســراي الپاشــا ال ــه عل ــا إىل مــكان يف الشــارع يوجــد في ــا، فوصلن ــا طريقن تابعن
مجيــاً إىل حــدّ مــا. ويوجــد فــوق البــاب جنــاح علــى شــكل هــرم مُقــاٍم باآلجــرّ فقــط وغــر مُغطّــى البتــة)17(، 
ــراي يف اجلهــة اليمنــى. ويف هــذا املــكان يوجــد البــاب املســمّى  إنــه جنــاح كاخيــا Kiaya الپاشــا، ويقــع السّ

ــپاهي)18(.  ــپاهي Bab-Espahi أو بــاب ســوق السّ ببــاب السّ
دخلنــا إىل املدينــة ومشــينا علــى طــول القلعــة املوجــودة إىل يســارنا، وهلــا خنــدق على مســافة وفيه ماء، 
تُســتخدم هــذه القلعــة كســور للمدينــة مــن تلــك اجلهــة، ويصــل امتدادهــا لغايــة بــاب البوابيــج )البواجبيّــة(؛ 
وهــي كبــرة ومُربَّعــة الشــكل ومبنيــة بشــكل متــن مــن احلجــارة املنحوتــة بشــكل ألــواح حمّففــة، وأســوارها 
بالغــة العلــو، وهلــا علــى مســافات متســاوية أبــراج عاليــة وضخمــة مبنيــة علــى نفــس طــراز األبــراج األخــرى، 

والقريبــة جــدّاً بعضهــا مــن بعــض. 
وبعــد أن ســرنا علــى طــول تلــك اجلهــة، مشــينا يف اجلهــة األخــرى املســتخدمة أيضاً كســور للمدينة)19(. 
ورأينــا فيهــا سلســلة حجريّــة مصنوعــة مــن حجــر مفــرد، وإن كانــت مركبــة مــن عــدة حلقــات منحوتــة 

الواحــدة يف قلــب األخــرى، وهــي معلقــة يف أعلــى الســور. 
وهنــاك أيضــاً سلســلة أطــول، لكنهــا وقعــت يف اخلنــدق منــذ ســتة أعــوام بســبب ســوء الطقــس 

وانكســرت)20(.
مــن هنــا مررنــا مــن أمــام بــاب القلعــة، ورأينــا عــدّة مدافــع خمصّصــة حلمايــة القلعــة، مــن ثــمّ عدنــا 
ــة(، وبعــد أن اجتزنــاه ذهبنــا عــر طــرق فرعيــة لنصــل إىل شــارع يوجــد فيــه  إىل ســوق البوابيــج )البواجبيّ

)16( المقصود جامع الّدرويشيّة، وبانيه درويش باشا عام 979 هـ وليس اسمه حسن كما يروي.  

)17( هذا وصف نادر جّداً للسراي العثماني القديم، ال نجده عند غير تيڤنو.  

)18( المقصــود بــاب النّصــر الــذي كان فــي موضــع مدخــل ســوق الحميديّــة، فتحــه النّاصــر صــالح الّديــن، وذكــره ابــن ُجبيــر 580 هـــ. كان يُعــرف فــي العهــد 

العثمانــي ببــاب الّســرايا نســبة للّســرايا العثمانيّــة القديمــة موضــع القصــر العدلــي الحالــي. هدمــه الوالــي شــروانلي پاشــا عــام 1863 م.  
)19( يقصد الواجهة الشرقيّة للقلعة، وفيها حلقتان منحوتتان ُشّوهتا عام 2010 بنافثات الّرمل. 

)20( هــذه معلومــة جديــدة تمامــاً ينفــرد بهــا تيڤنــو، ويبــدو أن هــذه الّسلســلة الحجريّــة كانــت فــوق البّوابــة الشــرقيّة للقلعــة؟ كــم هــو ثميــن هــذا النــّص باإلضافــة 

إلــى نــّص معاصــره دارڤيــو.  
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ــان قبــور بعــض ملــوك دمشــق)21(، كانــا يف الســابق كنيســتَن للمســيحين.  مســجدان يضمّ
هنــاك كنيســة مل نســتطع رؤيتهــا، لكننــا رأينــا يف اجلهــة األخــرى حاجــزاً فوالذيـّـاً مصقــوالً جيِّــداً. هــذا 
املســجد دائــريُّ الشــكل ومغطّــى بقبّــة مجيلــة مصنوعــة مــن احلجــارة املنحوتــة، تعلوهــا عــدّة نوافــذ بشــكل 
دائــري، وهــو مكســوٌّ برخــام متعــدِّد األلــوان، مــن األرضيــة وعلــى ارتفــاع ثاثــة مقاييــس تقريبــاً؛ ومــن هــذا 

املــكان وحتــى النوافــذ توجــد عــدة لوحــات مجيلــة تُمثِّــل كنائــس وأشــجاراً مــن املوزاييــك. 
نــرى يف وســط املســجد ضرحيــن واحــداً إىل جانــب اآلخــر، فــوق منــر بارتفــاع نصــف قــدم: يتكــوّن 
هــذان الضرحيــان مــن خشــب األرز املُتَقــن الصنــع، ويرتفعــان عــن األرض مســافة تقــارب األربعــة أو اخلمســة 
أقــدام بشــكل حمــدّب. يقــال إنّ أحدمهــا يضــمّ جثمــان امللــك الظاهــر، الــذي حتــوّل مــن مســيحي إىل تركــي، 
واضطهــد املســيحين بشــدّة، ويقــول األتــراك إنــه ال ميكــن اإلبقــاء علــى مشعــة مضــاءة وال علــى مصبــاح 

مضــاء، ومــن املؤكــد أنــه يف املرتــن اللَّتــن مــررت فيهمــا هنــاك مل أر شــيئاً مــن هــذا القبيــل. 
تُوجــد قــرب هذيــن الضرحيــن عــدّة نســخ مــن القــرآن الكريــم معلقــة علــى مقــارئ مصنوعــة مــن مــادة 
الضرحيــن ذاهتــا. ويف كل املــرّات الــي ذهبــتُ فيهــا إىل هنــاك مل أر أحــداً، بَيــد أنــي أختيَّــل بأنــه هنــاك أناس 
مأجــورون مــن أجــل قــراءة القــرآن علــى روحــيّ هذيــن امللَِكــن، كمــا هــي العــادة بالنســبة لســاطن الديانــة 

احملمّديــة الذيــن يرتكــون بعــد موهتــم مــاالً وفــراً إلقامــة تلــك الصلــوات.

)21( يعني المدرستين الچقمقيّة والظاهريّة، وفي الثانية قبرا الظاهر وابنه الملك الّسعيد بركة خان.
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بعــد أن أمعنّــا النظــر يف هــذا املســجد قــدر 
اســتطاعتنا، وصلنــا إىل جامــع آخــر يُدعــى اجلامــع 
ــه مــن خــال  ــه كــي أســتطيع رؤيت ــر. درتُ حول الكب
األبــواب الــي كانــت مفتوحــة، ألن املســيحي ال جيــرؤ 
ــف أمــام الباب.  أن يدخــل إىل هنــاك وال حتــى أن يتوقَّ
عَــرض علــيّ بعــض األتــراك أن يدخلونــي معتمــراً 
عمامــة تركيــة، لكنــي مل أرغــب أبــداً بقبــول هــذا 
العــرض، ألنــه يف حــال انكشــفت ســيتوجّب علــي 
ــى عــن  ــد )بفضــل نعمــة اهلل( أن أختلّ املــوت، وال أري

ديــي. 
يتمُّ الدّخول إىل هذا املســجد من جهة الغرب، 
عــر بابــن برونزيــن كبريــن، يبلــغ ارتفاعهمــا مــا 

يقــارب أربــعَ قامــات، متقــيّ الصنــع، وتغطيهمــا أشــكال غريبــة، يتوسّــط كل منهــا كأس حمفــور بإتقــان)22(. 
ورأيــتُ مــن خــال تلــك األبــواب عــرض هــذا املســجد الــذي ميكــن أن يصــل إىل حــوايل مثانيــة عشــر مقياســاً، 
ــمُه  ــي، تَقسِ ــون ومــن الطــراز الكورنث ــة الل ــة، رمادي ــة الضخمــة والعالي ــان مــن األعمــدة الرّخامي ــه صّف وفي
إىل ثاثــة أجنحــة، وكل عموديــن مــن هــذه األعمــدة حيمــان قنطــرة، وفــوق كل قنطــرة توجــد قنطرتــان 
صغرتــان تفصلهمــا أعمــدة صغــرة تشــبه إىل حــدّ مــا النوافــذ؛ واألرضيــة مصنوعــة مــن احلجــارة اجلميلــة 

الــي تلمــع مثــل املرايــا. 
ــي اهليــاكُل اخلشــبية احملدّبــة هــذا املســجدَ الكبــر املمتــدَّ مــن الشــرق إىل الغــرب، وتقــع قبّتــه  وتُغطِّ
الكبــرة جــدّاً يف الوســط، لكــن مــن جهــة الشــمال، يف أعــرض مــكان يف القبــة، توجــد نوافــذ صغــرة مُقبَّبــة 
علــى حميطهــا؛ وابتــداءً مــن النوافــذ وعلــى ارتفــاع مماثــل الرتفــاع النوافــذ الــذي يُمكــن أن يصــل إىل ثــاث أو 

ــي القبّــَة حجــر أخضــر مشــويٌّ، جيعلهــا متعــًة للنظــر، ومــا تبقــى مُغطّــى باجلــر.  أربــع أقــدام: يُغطِّ
يف كل جهــة مــن جهــات املســجد توجــد منــارة مربعــة ونوافــذ مماثلــة لنوافذنــا، لكــن املنــارة املوجــودة 
يف جهــة الشــرق أعلــى وأعــرض، ويُقــال إنــه بـُـي بعدمــا شــيّدت يف بــادئ األمــر هــذه الكنيســة وحتوّلــت بعــد 
ــة  ــارة ثالث ــة من ــامل. ومّث ــارة ســيعود املســيح إىل هــذا الع ــه مــن هــذه املن ــراك أن ــد األت ــك إىل جامــع. يؤك ذل
خلــف القبــة، الــي تُقابــل بشــكل قطــري منــارةَ عيســى، هــذه األخــرة دائريــة شــيّدها األتــراك رغــم أن املربــع 

أصغــر. 
صعــدتُ يف إحــدى ليــايل رمضــان إىل الشــرفات، حتــى وصلــتُ إىل نوافــذ هــذا املســجد، املماثلــة يف 
ــة مزخرفــة. نظــرت مــن خــال  ــة يف أشــكال جصّي ــة مثبت ــا لنوافــذ كنائســنا، وهلــا مربعــات زجاجي صنعه
زجــاج إحــدى تلــك النوافــذ، فرأيــت طــرف املســجد، ومل أســتطع أن أرى ذلــك مــن خــال النوافــذ األخــرى 
ــة املتَّجهــة حنــو اجلنــوب  ــى ضــوء القناديــل يف القبل ــة مــن اخلــارج مبشــبّك حناســي. حملــت عل ألهنــا مزيّن

)22( الكأس هو رنك الّسلطان المملوكي الملك النّاصر فََرج بن الظاهر برقوق. 

قلعة دمشق
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ــا موجــود فيهــا)23(، مل  ــب، يقــال إنّ رأس القديــس زكريّ حفــرة مغلقــة حباجــز مــن الشــبك احلديــدي املُذهَّ
ــن مــن رؤيــة الزخــارف األخــرى، باســتثناء املصابيــح املتوفــرة بكميــات كبــرة، واألعمــدة الــي حتدثــت  أمتكَّ

عنهــا. 
ــي األعمــدة املوجوديــن يف هيــكل املســجد، والــي يــرتاوح عددهــا مــا بــن مثانيــة  وفيمــا عــدا صفَّ
وثاثــن إىل تســعة عشــر عمــوداً يف كل صــفّ، هنــاك أيضــاً ســتون عمــوداً علــى األقــل يف الفنــاء ويف األروقــة 
نــتُ مــن ماحظتــه يف هــذا الفنــاء ويف األروقــة،  املوجــودة يف مدخــل الباحــة علــى حــدّ ســواء. وإليكــم مــا متكَّ

ومــن جممــل مــا رأيتُــه خــارج هــذا املســجد بعــد أن دُرتُ حولــه عــدة مــرات: 
يوجــد مــن جهــة الغــرب ثاثــة أبــواب برونزيــة مزيّنــة بعــدّة أشــغال، وأمــام هــذه األبــواب مــن داخــل 

)23( بل الواقع أنه رأس النبي يحيى بن زكريّا، عليهما الّسالم. 

صورة منظورية نادرة تمثل خريطة لمدينة دمشق
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الفنــاء، يوجــد رواق مقسَّــم إىل ممرَّيــن بثمانيــة أعمــدة ضخمــة، تصطــفُّ أربعــة منهــا بشــكل طوالنــي 
واألربعــة األخــرى بشــكل عرضانــي؛ حتمــل هــذه األعمــدة قناطــر، وفوقها توجــد قنطرتان أُخريــان صغرتان، 

مصمّمتــان علــى شــكل نوافــذ منصّفــة بعمــود صغــر. 
مــن هــذا الــرواق يتــمُّ الدخــول إىل الفنــاء وهــو فنــاء كبــر جــدّاً وواســع ومُبلـّـط بأحجــار رخاميــة كبــرة 
رماديــة اللــون شــديدة اللمعــان، مماثلــة حلجــارة أرضيــة اجلامــع واألروقــة. ويف آخــر الفنــاء تقريبــاً يوجــد 
نــوع مــن مُصلـّـى صغــر ، لــه قبـّـة مغطــاة حممولــة علــى عــدد مــن األعمــدة الرخاميــة، ويـُـروى أهنــا كانــت بيــت 
العمــادة)24(. ومــن مدخــل الغــرب هــذا، نــرى يف طــرف الباحــة بــاب الشــرق، ويف اجلهــة اليمنــى كتلــة حــرم 

اجلامــع. 
مــن جهــة اجلنــوب، يوجــد يف ســوق الپيــك)25( pic )سُــمِّي هكــذا ألنــه يُبــاع فيــه قمــاش يُقــاس بالپيــك، 
وحــدة قيــاس تعــادل تقريبــاً ثلثــي األون(، مدخــل للمســجد وبابــان مجيــان مكســوّان بالرونــز، يتوسّــط كل 

منهمــا بضــع كــؤوس)26(. 
يوجــد مــن جهــة الشــرق ثاثــة أبــواب برونزيــة ورواق مياثــل الــرّواق الــذي كنــتُ أحتــدّث عنــه، ومــن ثــم 
باحــة يوجــد يف آخرهــا تقريبــاً قــرب البــاب الغربــي، ومــا زال يوجــد، نــوع مــن كنيســة صغــرة أعلــى بكثــر 
مــن تلــك الكنيســة املوجــودة يف اجلهــة الشــرقية، وحممولــة ومغطــاة بنفــس الطريقــة؛ ونــرى مــن هــذا البــاب، 

البــاب الغربــي، عندئــذ يكــون اجلامــع مــن اجلهــة اليســرى.
مــن جهــة الشــمال يوجــد أيضــاً بــاب برونــزيٌّ، يتــمُّ الدخــول إىل الفنــاء مــن خالــه، ونــرى قبالتــه جهــة 
ــذ  ــل شــكَل النواف ــذ مصنوعــة بشــكل يُماث ــة عــدّة نواف ــور مــن هــذه اجله ــه: يضــم السّ ــة ل ــع املواجه اجلام
ــة  ــة مزين ــواح زجاجي ــة عــن األرض، وهلــا أل ــن أو ثاث املوجــودة يف كنائســنا، غــر أهنــا ترتفــع مســافة قدمَ
مــن اخلــارج بتشــبيك حناســيّ. ويوجــد يف هــذه الباحــة أيضــاً خــزّان مــاء موضــوع علــى كؤيــس، يســتند علــى 
عــدد مــن األعمــدة، باإلضافــة إىل ذلــك هنــاك فانــوس يســتند علــى عموديــن فقــط. هــذا كل مــا اســتطعت 

رؤيتــه مــن هــذا اجلامــع.
ــه رأيــت الكنيســة  ــاب تومــا، وبالقــرب من ــاب املســمّى ب ــة عــر الب ــام، خرجــتُ مــن املدين يف أحــد األي
ــا  ــر منه ــاً مــن الداخــل، وتبــدو حديقــة أكث ــة متام ــاً ألهنــا مهدّم ــاب مغلق ــا. كان الب ــس توم املكرّســة للقدي
ــؤه العشــب. إال أنــه مــا يــزال فيهــا شــكل مــا لبوّابــة، وهــي  كنيســة، باعتبــار أن كل مــا فيهــا مكشــوف وميل
ــدم  ــد عــن ق ــن ال يزي ــن العمودي ــاع هذي ــة إىل أن ارتف ــن، وباإلضاف ــى عمودي ــز عل ــارة عــن قنطــرة ترتك عب
ــور. يوجــد يف األســفل ثــاث قناطــر أخــرى ترتكــز علــى ثاثــة أعمــدة يف  فــوق التــاج، فهمــا مغــروزان بالسّ
كل جهــة، وتســتند عارضــة البــاب علــى عمــود مــن كل جهــة، وكافــة هــذه األعمــدة مصنوعــة مــن الرُّخــام 

ــاً.  ومُخــدَّدة طوليّ
ــقة، ألنــه مبــي مــن  ويوجــد مقابــل هــذا البــاب بــرج صغــر دائــريٌّ مصنــوع علــى شــكل مربّعــات منسّ
ــاك  ــاً، لكنهــا موضوعــة هبــذه الطريقــة: بعــد كل حجــر هن ــع منهــا نصــفَ قــدم تقريب ــغ كلُّ مرب حجــارة يبل

)24( الغالب أّن هذه القبّة صومعة بيزنطيّة قديمة، والمصطلح فيما بعد تسميتها: قبّة بيت المال. 

)25( العبارة كما يذكرها طبعاً بالفرنسيّة، واسم الّسوق بدمشق: سوق الذّراع. 

)26( ذكرنا أعاله أّن هذا رنك الّسلطان المملوكي الناصر فرج بن برقوق. 
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فتحــة مربعــة بــذات القيــاس وهكــذا بالتنــاوب يف كل مــكان. يُســمّى هــذا الــرجُ بــرجَ الــرؤوس، ألنــه منــذ عــدّة 
ســنوات شُــنّت حــرب شــعواء ضــد العديــد مــن اخلارجــن الــدّروز، وملــا مّت القضــاء عليهــم وُضعــت رؤوسُــهم 

يف هــذا الفتحــات لدرجــة أهنــا امتــألت)27(. 
مــن هنــا انعطفنــا يســاراً وســرنا علــى طــول األســوار، ووصلنــا إىل مســجد يُقــال إنــه كان معبــد 
ســرافن، بيــد أن هنــاك مــن يدَّعــي أن جثمــان مسعــان العمــودي مدفــون هنــا بعــد إحضــاره مــن أنطاكيــة. 
وكمــا يقــول األتــراك، ال يســتطيع املــؤذن الدّعــوة إىل الصــاة، كمــا هــو احلــال يف املســاجد األخــرى، وعندمــا 

ــون لــه جزيــل االحــرتام.  ــه، فلــذا يُكنُّ يريــد أن يدعــو النــاس إىل الصــاة خيونــه صوتُ
ورُوي يل أنــه يف يــوم مــن األيــام قــام أحــد ســّكان البندقيــة برشــوة أتبــاع الشــيخ الذيــن يُديــرون املــكان، 
بغيــة اســتخراج جثمــان القديــس مسعــان وأخــذه إىل البندقيــة، لكــن عندمــا ســاورت الشــيخَ بعــضُ الشــكوك، 
وجـّـه إهانــة كبــرة لــذاك البندقــيّ وذلــك بإعطائــه بضعــة آالف مــن الريــاالت؛ ومنــذ ذلــك احلــن أُقيــم ســور 

)27( هــذه معلومــة جديــدة تمامــاً فــي تاريــخ دمشــق، وكان الّدارســون يظنــون بــرج الــرؤوس يعــود إلــى كارثــة تيمورلنــك عــام 1400 م، فتبيّنــت حقيقتهــا اآلن. 

راجــع مــؤرخ دمشــق ابــن طولــون. 

نموذج لتتّمة رحلة تيڤنو، طبعة پاريس 1674 الجزء الثانينموذج للرحلة األولى لتيڤنو، طبعة پاريس 1664
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حــول ضريــح هــذا اجلثمــان، 
باإلضافــة إىل وجود أشــراف 

يقــرؤون القــرآن باســتمرار.
هــذا  مــن  خرجنــا 
املعبــد باجتــاه مــكان خــارج 
األهنــر  فيــه  تلتقــي  املدينــة 
الثاثــة الــي متــرّ بدمشــق، 
مطاحــن  تُديــر  والــي 

 . لطحــن ا
وذهبنــا بعــد ذلــك إىل 
الــذي  اجلذمــاء  مستشــفى 
يقــع مــا بــن بــاب تومــا وبــاب 
إىل  أقــرب  لكنــه  شــرقي، 
هــذا األخــر ويقــع إىل جانبــه 

تقريبــاً، وال يبعــد عــن أســوار املدينــة ســوى بضــع خطــوات. يقــول ســكان املدينــة إهنــا ذات املستشــفى الــي 
أمــر ببنائهــا نعمــان قائــد جيــش ملــك دمشــق جحــازي خــادم اليَشـَـع، وتوجــد قصتــه يف كتــاب امللــوك الرابــع، 

ــة. ــدات ضخم ــت هلــذه املستشــفى عائ الفصــل اخلامــس. وكان
عنــد العــودة إىل املدينــة رأيــتُ يف ســوق اخلياطــن، ومــن خــال شــبك حديــد، غرفــة تضــمّ جثمانـَـن، 
قــال املســلمون إهنمــا وليّــان)28( حســب شــريعتهم. وعلــى بعــد بضــع خطــوات مــن هنــاك، توجــد غرفــة أخــرى 

ــن مــن معرفــة أمســاء هــؤالء األوليــاء)30(.  فيهــا تضــم جثمانــاً آخــر)29( يُكِنّــون لــه االحــرتام ذاتــه؛ ومل أمتكَّ
يوجــد يف دمشــق عــدد مــن عيــون امليــاه اجلميلــة، ومــن بينهــا العــن)31( املوجــودة قبالــة بــاب املســجد 
ــرق، وتقــع حتــت قبــة مســطحة تقريبــاً. وهــي عبــارة عــن حــوض دائــري يبلــغ  الكبــر الــذي يطــّل علــى الشّ
قطــره مقاســن، يف وســطها أنبــوب يقــذف كميــات مــن امليــاه يف الوقــت نفســه وبقــوة كبــرة تــكاد معهــا تصــل 
إىل ســقف القبـّـة، ولــو أرادوا لــكان مــن السـّـهل جعلــه يقــذف امليــاه إىل مســتوى أعلــى ألن املنبــع أعلــى بكثــر.

ثالثًا _ تتمّة املالحظات عن دمشق:
يتابــع رحَّالتنــا احلديــث عــن دمشــق يف الفصــل اخلامــس، فيذكــر: مبــا أنــي نويــتُ خــال إقامــي يف 
دمشــق أن أرى كلَّ مــا هــو مُثــر لاهتمــام هبــا، فقــد ذهبــتُ مــع صَحــي إىل مــكان يُدعــى باألربعــن شــهيداً. 

)28( ال ريب أّن المقصود تربة ستيتة زوجة األمير المملوكي سيف الّدين تنكز النّاصري. 

)29( وهنا المقصود تربة الّسلطان نور الّدين محمود بن زنكي في المدرسة النّوريّة الكبرى. 

)30( قولــه أوليــاء ليــس فيــه غلــط، ألن بســطاء دمشــق كانــوا قديمــاً يظنــون كل قبــر يجهلــون صاحبــه قبــر ولــي مــن األوليــاء، ومــن ذلــك مثــاًل قبــر )الشــيخ أبــو 

رّمانــة( شــرقي جامــع العــدس بالّصالحيّــة، الــذي ليــس أكثــر مــن واحــد مــن مجموعــة قبــور ألمــراء أيوبيّيــن زالــت فــي بدايــات القــرن العشــرين. وصفهــا 
لــي أحــد معّمــري الّصالحيّــة الحــاج ســليمان طبنّــج )أبــو نبيــل( مــن مواليــد ســنة 1910 رحمــه هللا. 

)31( يعني نوفرة باب جيرون الشهيرة، انظر ما ورد في نّص دارڤيو وعبد الّرحمن الخياري. 
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السّــراي،  بــاب  مــن  املدينــة  تركنــا 
بعــد أن اجتزنــا ســوق اخليــل، وســرنا يف 
طريــق مجيلــة عريضــة وطويلــة ومُبلَّطــة 
وتُشــبه إىل حــدّ مــا جــادة بــاب الشــعب 
)Porte di Popolo( يف رومــا، أدّت بنــا 
قريبــاً إىل قريــة امسهــا عــن الكــرش)32( 
اجتزناهــا  أن  وبعــد   ،Salaïn Crache
صعدنــا جبــاً شــديد االحنــدار واخلصوبة 
ألنــه ليــس ســوى صخــرة حيّــة. كان علينــا 
أن ننــزل مــن فــوق محرنــا ونســر علــى 
األقــدام يف طرقــات شــبه عموديّــة يتوجــب 
ارتقاؤهــا. وصلنــا بعــد جهــد جهيــد إىل 
مــكان األربعــن شــهيداً الــذي يبعــد عــن 
املدينــة نصــف فرســخ متامــاً، مل أتســلّق 

ــه حتــدُّراً.  ــر من ــاً أكث ــي جب يف حيات
هنــاك منــزل يســكنه شــيخ، أخذنــا إىل مغــارة حمفــورة يف الصخــر، وأرانــا مكانــاً يقــال إنّ إيليــا )إلياس( 
صــام فيــه ردحــاً مــن الزمــن وأطعمــه فيــه غــراب. ويف حفــرة قريبــة دّلنــا علــى املــكان الــذي يقــول النــاس إنّ 
األربعــن شــهيداً مدفونــون فيــه، لكــن ال يوجــد فيــه ال قــر وال عظــام وال رُفــات. وأرانــا أيضــاً يف ســقفيّة هــذه 
املغــارة، وهــي عبــارة عــن صخــرة حيّــة شــديدة الصابــة، ومــن حجــر يشــبه احلجــر الــذي نُشــعل فيــه النــار 
ويرشــح منهــا املــاء بغــزارة، شــكَل يــد يقولــون إهنــا يــد إيليــا )إليــاس(، وهــي ليســت ســوى عــروق الصخــرة 
الــي تُمثِّــل بشــكل غــر متقــن إىل حــدّ مــا أصابــع طويلــة وثخينــة جــدّاً وعددهــا أكثــر مــن مخســة، وحتــى أكثــر 

مــن ســتةأأأ، وال أدري إن كان إيليــا )إليــاس( قــد أتــى إىل هنــا يف يــوم مــن األيــام.
بالنسبة لألربعن شهيداً، إليكم كيف يَروُون القصّة: 

قــام أحــد اليهــود بوضــع خَبَثــه ســرّاً يف جامــع، وعندمــا علــم امللــك أو الپاشــا أهنــم وجــدوا تلــك اللفافــة 
ــذي كان عــدواً  ــودي ال ــال اليه ــاً شــديداً، وأمــر بالبحــث عــن الفاعــل. ق ــايل غضــب غضب ــوم الت ــاح الي صب
للمســيحيِّن، إهنــم بالتأكيــد مَــن اقرتفــوا ذلــك اتضاعــاً منهــم للدّيــن، وبنــاءً عليــه ُزجّ هبــم مجيعــاً يف الســجن. 
ــة والعطــف، لكــي  وبعــد فــرتة مــن الزّمــن اعــرتف أربعــون منهــم هبــذه اجلرميــة املزعومــة بدافــع مــن احلميّ
ــة أهنــم ليســوا مجيعهــم مذنبــن.  يُنقــذوا حيــاة اآلخريــن، ممــا أدّى إىل موهتــم مجيعــاً، رغــم معرفتــه التامّ
وعلــى نفــس اجلبــل، إمنــا علــى بعــد بضــع مئــات مــن اخلطــوات يوجــد مــكان السّــبع نيــام، حســب مــا يظــن 

)32( هــذا هــو فعــاًل طريــق الّصالحيــة القديــم، مــن بّوابــة الّصالحيّــة إلــى عيــن الكــرش إلــى ســفح قاســيون. ومقــام األربعيــن فــي جبــل قاســيون مــا زال معروفــاً 

إلــى يومنــا الحاضــر، وكثيــر مــن النـّـاس يصعــدون لزيارتــه فــي ارتقــاء صعــب وُمنِهــك. وكان الّشــيخ فتحــي الّصافــي المعــروف بدمشــق قيّمــاً علــى المقــام 
فــي مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، وقــد نشــر عنــه مؤلفــاً لطيفــاً، مــا زال يتداولــه النــاس.
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ــام الســبعة  ــاس أن الني ــوى مســدودة، يظــنُّ الن ــا ســبعة ك ــارة)33( فيه ــكان مغ ــد. يوجــد يف هــذا امل أهــل البل
يَرقــدون هنــاك، حتــى أن بعضهــم يقــول إهنــم مــا زالــوا نيامــاً، لكنهــم عندمــا يَــروُون هــذا األشــياء خيلطــون 
بــن الكثــر مــن القصــص، فيصبــح مــن الصعــب معرفــة حقيقــة مــا يظنُّــون. وبعدهــا عدنــا إىل املدينــة عــر 

ــة(.  بــاب البوابيــج )البواجبيّ
مــن أجــل رؤيــة دمشــق بشــكل جيــد، ينبغــي الذهــاب إىل مــكان األربعــن شــهيداً هــذا. وهــو يقــع يف 
وســط جبــل موجــود يف الشــمال بالنســبة للمدينــة، املمتــدة مــن الشــرق إىل الغــرب وهــي طويلــة وضيقــة: 
ــابَ اهلل، الــذي ســبق أن  ــة الــي تُســمَّى ب ــة، ومــن جهــة الغــرب نــرى الضاحي وهــي مــن جهــة الشــرق مدبّب

حتدثــتُ عنــه، والــي متتــدّ طــوالً حنــو الغــرب أكثــر مــن ثاثــة أو أربعــة أميــال.
تقــع هــذه املدينــة وســط ســهل تُحيــط بــه اجلبــال مــن كل جانــب، لكنهــا بعيــدة عــن املدينــة علــى مــدّ 
البصــر، أقرهبــا هــي اجلبــال املوجــودة مــن جهــة الشــمال حيــث يوجــد األربعــون شــهيداً. مــن جهــة الشــمال 
يوجــد عــدد وافــر مــن احلدائــق الغنيــة باألشــجار ومعظمهــا مثمــرة؛ تشــغل هــذه احلدائــق األرض املمتــدة 

مــن جبــل األربعــن شــهيداً وحتــى املدينــة، حبيــث تبــدو مــن بعيــد كأهنــا غابــة.
ــد أن ســرتُ بضــع خطــوات أخــرى حنــو الشــمال،  ــام ســراي الپاشــا، وبع مــررتُ مــرة أخــرى مــن أم
وجــدت يف الــدّرب األول إىل جهــة اليســار مســجداً)34( كان يف املاضــي كنيســة مكرّســة للقديــس نقــوال، دخلــتُ 
إليــه والحظــت أنّ املســجد كبــر جــدّاً ورائــع، لــه باحــة واســعة جــدّاً حييــط هبــا رواق، وقبابــه حممولــة علــى 
عــدّة أعمــدة رخاميــة ضخمــة. هــذا الــرّواق بأكملــه، والباحــة الــي مــا زالــت مبلطــة حبجــارة كبــرة مجيلــة، 
كانــا يف السّــابق جــزءاً مــن الكنيســة باإلضافــة إىل مســاحة كبــرة مغلقــة ومغطــاة حوّلوهــا إىل مســجد. لقــد 
ــي مــا أمسيتـُـه باحــة، وأدخلــوا أحــد أهنــار دمشــق الــذي جيــري بشــكل  هدمــوا مجيــع القبــاب الــي كانــت تُغطِّ
ــل اجلمــاُل الذاهبــة إىل مكــة بامليــاه، وهلــذا الســبب فقــط جعلــوا  طوالنــي واملســمى بانيــاس. مــن هنــا تُحمَّ

النهــر ميــرّ مــن هنــا. وهنــاك أيضــاً العديــد مــن األشــجار الــي أضفــت علــى املــكان مجــاالً بالغــاً.
بعــد خروجــي مــن هــذا املــكان، ذهبــت إىل الدّراويــش املوجوديــن علــى بُعــد عــدّة خطــوات مــن هنــا، 
ــد جــدّاً، ولديهــم العديــد مــن البســاتن الــي ميــرّ فيهــا هنــر بانيــاس قبــل  مــن نفــس اجلهــة)35(. ســكنهم جيّ

)33( تشتهر بقاسيون مغارة أهل الكهف ومقام األربعين، وتسّمى: مغارة الجوع. 

)34( المقصود جامع تنكز في حكر الّسّماق )شارع النّصر اليوم(، وكالمه عن كنيسة قديمة غريب.  

)35( هذا جامع وتكيّة المولويّة الواقع إلى الغرب من جامع تنكز.  

قارن الحجر الموجود اليوم في حديقة المتحف، من الجهاركسيّة
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أن يذهــب إىل كنيســة القديــس نقــوال. تتألــف كلمــة درويــش مــن كلمتــن فارســيتن: ومهــا دَر الــي تعــي 
بــاب وويــش الــي تعــي عتبــة، مثلمــا يُقــال عتبــة البــاب، أخــذ معلمهــم هــذا االســم ليُظهــر مــا مفــاده أن هــذه 
ــها بعتبــة البــاب الــي يَطؤهــا مجيــع النــاس بأقدامهــم. الطبقــة تركــن إىل إذالل النّفــس عندمــا تقــارن نفسَ

 Champs Damascène بعــد زيارتــي هلــذا املنــزل تابعــتُ مســري، فوصلــت إىل املــرج الدّمشــقي
البعيــد بعــض الشــيء. إنــه مــرج واســع مغطّــى بالعشــب يُســمَّى امليــدان، حتيــط بــه احلدائــق وميــرُّ منــه هنــر 
بانيــاس. يوجــد باجتــاه الوســط تقريبــاً عمــود ترابــي صغــر، يقــارب ارتفاعــه األربعــة أقــدام، يقولــون إنــه يف 
هــذا املــكان خلــق اهلُل اإلنســانَ األوّل. وهــذا املــكان ماتــع ومجيــل جــدّاً، لذلــك عندمــا ميــرُّ أحــد النبــاء مــن 

دمشــق، ينصــب خيامــه فيــه.
عندمــا وصلنــا إىل هــذا احلقــل، اســتدرتُ ميينــاً ودخلــت املرســتان Morestan الــذي يقــع يف وســط 
إحــدى جهــات هــذا احلقــل)36(. وجــدتُ نفســي يف رواق مربَّــع، مغطّــى بقبــاب صغــرة حممولــة علــى أعمــدة 
رخاميــة، قواعدهــا مــن الرونــز؛ ويوجــد يف اجلهــة الــي دخلــتُ منهــا، ويف اجلهــة املقابلــة، غــرفٌ الســتقبال 
ــة ضخمــة وفيهــا وجــاق وخزانتــان ونافذتــان، واحــدة  ــاج مهمــا كانــت ديانتهــم. كل غرفــة مغطــاة بقبّ احلجّ

منهــا مطلـّـة علــى الفنــاء والثانيــة علــى اجلهــة األخــرى. 
ــي الغــرف. خُصّصــت اجلهــة الواقعــة ميينــاً  أمــا الــرّواق فهــو مغطّــى بضعفــي عــدد القبــاب الــي تُغطِّ
للمطابــخ، الــي حتتــوي علــى قــدور كبــرة يُطبـَـخ فيهــا كلَّ يــوم، حتــى خــال رمضــان، الپيــالڤ Pilav وأنــواع 

أخــرى مــن اللّحــوم، ويوزعوهنــا علــى كل قــادم مهمــا كانــت ديانتــه. 
ــة للمطابــخ اجلامــع، وأمامــه رواق مجيــل مغّطــى بالقبــاب كــرواق الكنيســة، لكنهــا  ويف اجلهــة املقابل
ــة ضخمــة جــدّاً هلــا علــى  أعلــى منهــا بقليــل وحممولــة علــى أعمــدة أكثــر ارتفاعــاً. تغّطــي هــذا اجلامــع قبّ
جانبيهــا مئذنتــان مجيلتــان، وكل هــذه القبــاب واملئذنتــان مغطــاة بالرّصــاص. وعلــى طــول الــرّواق املوجــود 
داخــل الفنــاء حديقــة غنّــاء ُزرع فيهــا عديــد مــن األشــجار، وهــي مُســوَّرة مــن جهاهتــا األربــع بواســطة 
درابزيــن خشــي، يبلــغ ارتفاعــه مخســة وســتة أقــدام، حبيــث يــرتك يف املنتصــف باحــة كبــرة مبلطــة بأحجــار 
كبــرة ومجيلــة، يتوسَّــطها حــوض مســتطيل الشــكل، أو باألحــرى قنــاة عريضــة جــدّاً ميــرُّ عرهــا هنــر بانياس. 
قــام ببنــاء هــذه املستشــفى ســليمان خــان الثانــي فاتــح رودُس Rhodes لكــي يــأوي إليهــا احلجّــاج الفقــراء 

مــن كافــة األديــان. 
وعندمــا مــررتُ، كان قــد وصــل إىل هنــاك العديــد مــن األشــخاص الذيــن أتَــوا للقيــام برحلــة إىل 
مكــة. خرجــتُ مــن هــذه املستشــفى عــر البــاب املقابــل للبــاب الــذي دخلــت منــه؛ ورأيــت إىل جهــة اليســار 
ــاج، يف حــال وُجــدت. ثــم تابعــتُ مســرتي ورأيــت يف اجلهــة  اإلصطبــات الــي تُوضــع فيهــا أحصنــة احلجّ
اليمنــى رواقــاً مماثــاً يف هندســته املعماريــة للــرّواق الســابق، وهــو تابــع للمستشــفى ذاهتــا وخمصّــص 

ــه مســجده أيضــاً.  ــراء ول ــذ الفق للتامي
خرجــتُ مــن املرســتان وســرتُ بشــكل مســتقيم، ومــررت يف طريــق يوجــد علــى جانبيــه غــرف صغــرة 
خمصّصــة أيضــاً للحجّــاج الفقــراء، وفوقهــا غــرف للحجّــاج الفقــراء. وصلــت بعــد ذلــك إىل منــزل كبــر، لــه 

)36( المقصود به تكيّة الّسلطان سليمان الشهيرة، التي بناها المعمار ِسنان الذّائع الّصيت 962 هـ. وهي إلى اليوم من أجمل وأهّم آثار دمشق القديمة. 
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ــاس  ــات مــن األكي ــتُ عــدّة مئ ــة، ورأي ــوى مــن أجــل الرَّكــب الّذاهــب إىل مّك ــا احلل ــع فيه باحــة واســعة تُصن
الكبــرة، رغــم أنــه مــا زالــت هنــاك ثاثــة أســابيع للرحلــة، يتــمّ إعــداد هــذه املؤونــة ألن هــذه هــي العــادة، إذ 
يُحمّــُل يف دمشــق مئتــا مجــل باحللــوى علــى نفقــة السّــاطن، ومثلهــا مــاء، وذلــك مــن أجــل التصــدّق علــى 

ــاج الفقــراء أثنــاء الطريــق. احلجّ
أثنــاء متابعــة طريقــي، مــررتُ بســوق اخليــل حيــث ينتصــب حجــرٌ كبــر، يــرتاوح ارتفاعــه مــن أربــع إىل 
مخــس أقــدام وعرضــه ثــاث أقــدام تقريبــاً ومساكتــه نصــف قــدم، وحمفــور عليــه عــدة أســطر بالعربيــة، 
لكنــه متــآكل لدرجــة أنــه ال يُمكــن قراءهتــا بغــر عنــاء؛ وتقــول هــذه األســطر إنــه عندمــا تغمــر امليــاه هــذا 
احلجــر تُحتــّل دمشــق. إال أنّ السّــيد دى برمــون de Bermond الــذي صحبــي إىل هــذه األمكنــة قــال يل 
إنــه شــهد قبــل عــدة ســنوات فيضانــاً غزيــراً، حتــى أنــه ظــنّ بــأن هــذا احلجــر ُغمــر باملــاء، علــى األقــل هــذا 
مــا متّكــن مــن مشــاهدته مــن مــكان عــال قريــب إىل حــد مــا، ومنــه اكتشــف كل هــذا املــكان حيــث مل يعــد يــرى 
هــذا احلجــر الــذي ُقتــل بقربــه يف ماضــي الزمــان العديــد مــن رهبــان القديــس فرنســيس مــن أجــل املعتقــد.
ــاع  ــمّي هكــذا قدميــاً ألهنــا البضاعــة الوحيــدة الــي تُب ــروج اخليــل، سُ ذهبنــا بعــد ذلــك إىل ســوق سُ
فيــه. وبعــد أن مشــينا بضــع خطــوات، رأينــا إىل اليســار احلمّــام الكبــر الــذي ســأقوم بوصفــه. ثــم بعــد ذلــك، 
دخلنــا إىل املدينــة عــر بــاب البوابيــج؛ ويوجــد يف كّل جهــة مــن جهــي هــذا البــاب زنبقــة كبــرة حمفــورة يف 
احلجــر)37(. مررنــا مــن أمــام البــاب املســمّى بــاب الفراديــس الــذي يقــع علــى يســارنا، لنصــل عــر بــاب السّــام 
إىل ملتقــى األهنــر الثاثــة الــذي يقــع خارجــه إمنــا قريبــاً جــدّاً منــه، ويوجــد يف هــذه املنطقــة عــدّة حدائــق، 

جعلــت املــكان يبــدو يف غايــة اجلمــال. 
تابعنــا املســر مبحــاذاة األســوار، وعدنــا إىل املدينــة عــر البــاب املســمّى بــاب تومــا، ووصلنــا إىل 

منازلنــا.
مجيــع املقاهــي les cavez يف دمشــق مجيلــة، وماؤهــا غزيــر، لكــن أمجلهــا موجــود يف الّضواحــي. 
ومــن بينهــا املقهــى املوجــود يف السّــنانية، املســمّى القهــوة الكبــرة، ألنــه ممتــدّ علــى مســاحة شاســعة، وهــو 
خــاّب بكمّيــة الينابيــع املتدفقــة الــي نراهــا حماطــة بأحــواض مليئــة باملــاء. أمــا املقهــى القريــب مــن بــاب 
السّــراي املســمّى مقهــى اجلســر، لقربــه مــن جســر فــوق هنــر، فهــو أكثــر روعــة ألن النهــر حييــط بــه مــن جهــة 
وهنــاك أشــجار علــى امتــداده، حيــث يســتمتع مَــن جيلســون علــى مصاطــب املقهــى حتــت ظاهلــا بالرّطوبــة 

العذبــة ومبنظــر النهــر املــارّ مــن حتتهــم. 
ــة  ــل للقلع ــع الطوي ــة الضل ــد هناي ــة( عن ــج )البواجبيّ ــاب البوابي ــن ب ــب م ــن)38( القري ــى النهري ــا مقه أمّ
فيتصــف باجلمــال واالتســاع أيضــاً، وميــرّ منــه هنــران ويشــّكان يف طــرف قاعــةٍ مغطــاة جزيــرةً مليئــة 
ــع حــواسَّ  بأشــجار الــورد وبنباتــات أخــرى، فاللــون األخضــر وألــوان الــورود املتنوعــة ورائحتهــا الزكيــة تُمتِّ

ــز.  ــة التَّميُّ ــة فائق ــة يف حال ــيع هبجــة عارم ــة يف آن واحــد، وتُش ــرء املختلف امل

)37( حتــى أواســط القــرن العشــرين كانــت علــى عضــادة بــاب الفــرج زهــرة زنبــق رآهــا بعينــه مــؤرخ دمشــق د. صــالح الّديــن المنّجــد، لكنهــا مخفيــة اليــوم بســبب 

ــّدي الّدكاكين.   تع
)38( هــذا المقهــى يُعــرف بقهــوة العصرونيـّـة، إلــى اليميــن مــن الحديقــة البيئيـّـة اليــوم، وكان راكبــاً علــى نهــري بــردى والعقربانــي. راجــع التعليــق علــى مــا ورد 

فــي الملحــق الثالــث لرحلــة دارڤيــو. 
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لكــن ينبغــي معرفــة أنّ هذيــن النهريــن، اللذيــن 
قلــت إهنمــا صغــران، ال يقــّل عرضهمــا عــن األربــع 
والــكّل  أو مخــس.  ســت  يكــون  مــا  وعــادةً  قامــات، 
يعــرف مــا هــي حبّــة القهــوة الــي تُســمّى هبــا هــذه 
األمكنــة، فقــد ذكرتُهــا يف رحلــي األوىل، وأُضيــف هنــا 
فقــط مــا تعلّمتــه عــن فوائــد هــذا املشــروب: فتناوُلــه 
ســاخناً يطــرد األخبــرة مــن الــرأس، وفاتــراً يقبــض 

املعــدة، وبــارداً يُســهلها.
الكپّوشــين،  مــن  رُهبــان  دمشــق  يف  يعيــش 
يف  ويســكنون  املقدّســة،  األراضــي  مــن  ورهبــان 
منــازل بعضهــا قريــب مــن بعــض يف منطقــة املوارنــة، 
اإلهلــي،  القــدّاس  يقيمــون  حيــث  كنيســتهم  مقابــل 
ــاء  ــاك أيضــاً اآلب ــة هلــا كنيســتها. وهن ألن كل رهباني
اليســوعيون )اجلزويــت(، لكنهــم يقطنــون يف مــكان 
بعيــد نســبيّاً عــن هنــا يف منطقــة اليونــان )الــرّوم(، 

اخلــاص.  منزهلــم  القــدّاس يف  ويُقيمــون 
بقيــتُ يف دمشــق 24 يومــاً، لكنــي مل أرغــب 
بالبقــاء هــذه املــدة الطويلــة بســبب اإلهانــات الــي 
أصابتــي، فمــن جــرّاء خُبــث أحــد األشــخاص، ولعلّــه 
كاذبــة يف  انتشــرت شــائعة  الــذي طردتُــه،  اخلــادم 
ســيكان  آالف  ثاثــة  أملــك  أنــي  مفادهــا  املدينــة 
sequin)39(، وحاولــوا بشــتى الوســائل العثــور علــى 
أنّ  علمــتُ  لذلــك  املزعومــة،  النقــود  هــذه  بعــض 
القپيقــول واإلنكشــاريّة راقبونــي عــدّة مــرات إللقــاء 
ــربَجي  ــاك أيضــاً الشُّ ــة حجــة، وهن ــيَّ بأيّ ــض عل القب

Ber-  الــذي صادفتـُـه علــى الطريــق عنــد عودتــي مــن صيــدا، والــذي طلــب السـّـيد برمــون مارشــان فرانســوا
mond Marchand François، وهــو صديــق يل، وقــال لــه، رمبــا ليعــرف رأيــه يف هــذه القضيــة، بأنــي 
ــن  جعلتــه يظــنُّ أّنــي قريــب لــه، إمنــا يف النهايــة عــرف أنــي رجــل نبيــل وغــيّ، وأنــي تــامّ احلــذر لكثــرة مَ

يتهدّدنــي، وقــال إنــه ســيخدمي بــكل مــا يســتطيع يف حــال احتجــتُ إليــه. 
ــادة انتشــار هــذه الشــائعة غــدا وجهــي معروفــاً، واحلــّل الوحيــد هــو أن أتــرك دمشــق. إمنــا  ومــع زي
لعــدم وجــود أيّــة قافلــة مغــادرة، مل أمتكــن مــن أن أُنقــذ نفســي هبــذه الوســيلة بالسّــرعة الــي متنّيتُهــا، فقــرّرت 

)39( عملة نقدية ذهبية قديمة كانت مستخدمة في البندقية وفي الشرق.
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رغمــاً عــي أن أبقــى حبيــس املنــزل، أو علــى األقــل أُقلــل مــن خروجــي قــدر اإلمــكان بانتظــار قافلــة مغــادرة. 
مل يســاورني شــك يف مــدى اخلطــر الــذي يتهدّدنــي، ألنــي علمــتُ حتــى أهنــم يراقبــون األب احملــرتم جــورج 
اليســوعي الــذي كان مــن مجلــة أفضالــه علــي يُحمِّــل نفسَــه عنــاء اجملــيء إىل منــزيل ليعلّمــي األســطرالب، 
ممــا أجرنــا علــى التواصــل فقــط بالرّســائل. مل متنــع كل هــذه االحتياطــات النــاس مــن زيــادة الــكام عــن 

وضعــي وثروتــي بشــكل مســتمرّ. 
Ber-  بيــد أن القــدر شــاء يف آخــر ليلــة قبــل رحيلــي، أن يأتيــي رســول عاجــل مــن قبــل السّــيد برتيــه

tet أحــد كبــار جتــار حلــب، وكنــت قــد كتبــتُ إليــه كــي يُعلمــي عندمــا يكــون مّثــة قافلــة جاهــزة للسّــفر إىل 
بغــداد. ويف حلظــة علمــتْ املدينــة بأســرها بقــدوم هــذا الرجــل، رغــم أنّ الوقــت كان ليــاً. الــكّل قــال بأنــه 
آتٍ يف طلــب مجيــع الفرجنــة، لكــن يف صبــاح اليــوم التــايل سـَـرَت شــائعة تقــول إنــه آتٍ فقــط مــن أجــل هــذا 
اإلفرجنــي الواســع الثــراء! وقــال يل أحــد األتــراك إنّ اجلنــون بلــغ بأحدهــم ليقــول إنــي شــقيق ملــك فرنســا.
باعتبــار أنّ كّل هــذا الشّــرف ســاءني جــدّاً، ولعلمــي بقافلــة مســتعدة للرّحيــل، فقــد عقــدتُ صفقــة مــع 
مــكاري ليأخذنــي إىل حلــب وينقــل أمســايل ويدفــع اإلتــاوة، واتفقنــا علــى ســعر وقــدره ثاثــة عشــر بوكيــل 
boquelles وهــو ســعر رخيــص جــدّاً، كان هــذا ألجــل السّــفر مــع قافلــة تنقــل خزنــة البــارود مــن القاهــرة 
إىل القســطنطينية، وفيهــا مئــة ومخســون شــحنة، وتــرتاوح كل واحــدة منهــا مــا بــن ســبعن إىل مثانــن أّقــة 
)أوك( oques، حممّلــة علــى ظهــور اجلمــال والبغــال. يقــود هــذه القافلــة آغــا، وجيــب أن حيرســها مخســون 
ــادة أو اخلــدم، كنــت  أو ســتون فارســاً؛ حتــى عندمــا علمــت أنــه ســيكون فيهــا مئتــا شــخص، ســواءٌ مــن السّ

مرتاحــاً متامــاً للقائهــا. 
بعــد أن مّحلــتُ أمتعــي، ذهبــت ألســتأذن األب احملــرتم جــورج بالرحيــل، والحظــتُ عنــد خروجــي مــن 
املنــزل أن الشــرفات تغــصّ بالنســوة اللواتــي اجتمعــن لرينــي مــارّاً، ثــم ذهبــت للقــاء الســيد ميشــيل طوپجــي 
ألشــكره علــى كل اللباقــة الــي أبداهــا جتاهــي يف دمشــق وألودّعــه. أراد هــذا الرجــل املهــذب أن يكمــل فضلــه 
معــي حتــى النهايــة، فأعطانــي رســالتن واحــدة باللغــة العربيــة واألخــرى بالرتكيــة علــى شــكل جــواز ســفر، 

موجّهتــن إىل كل السـّـاطن واحلــكام مــن دمشــق إىل بغــداد. 
 François le )ويقــول يف الرســالتن إنــي شــقيقه ويُســمّيي باســم »فرانســوا لوكانونيــه« )املدفعــي
Canonier، ال أدري إن كنــت أســتطيع حتمُّــل مســؤولية هــذه الرّتبــة لــو ســنحت يل الفرصــة. ومبــا أنــه كان 
خيــاف أن يعتقلونــي أو يكيلــوا يل إهانــة أخــرى، فلقــد أصــرّ أن أمتطــي احلصــان علــى بابــه، رغــم رجائــي 
لــه بــأن يدعــي أذهــب ســراً علــى األقــدام، ألن املســيحين ال جيــرؤون علــى ركــوب األحصنــة يف املدينــة، 
لكنــه أراد ذلــك وســيّر معــي فارســن ليقومــا علــى حراســي وأمرمهــا أن يســرا يف املدينــة، أحدمهــا أمامــي 

واآلخــر خلفــي، وأن يرافقانــي بعــد ذلــك إىل أول مرحلــة يل، وهــذا مــا فعــاه بــكل أمانــة. 
كتبــوا إيلَّ يف ذلــك احلــن وأخرونــي أنــه عندمــا أتــى عيــد البَــرَم [الفطــر]، طلــب معــاون الپاشــا هديــة 
مــن رهباننــا ومــن الســيد برمــون، لكــن السّــيد ميشــيل نبّهــه أن اهلدايــا ال تُقــدَّم يف حــال عــدم وجــود قنصــل، 

فقنــع بذلــك؛ وظــنّ اجلميــع أن هــذا الرجــل طلــب هديـّـة العتقــاده بأنــي مــا زلــت يف دمشــق.
إنّ طوپجــي باشــي هــذا، ومهمــا قــال فرانســوا، هــو مواطــن كانــديّ Candiot قــدّم خدمــات جليلــة 
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للسّــلطان مُــراد يف ســاح املدفعيــة عنــد االســتياء 
كإقطــاع  كبــرة  بقريــة  األمــر  كافــأه  بغــداد،  علــى 
تيمــار Timar إضافــة إىل العديــد مــن االمتيــازات، 
صهــوة  علــى  املــدن  يف  السّــر  امتيــاز  بينهــا  ومــن 
احلصــان، رغــم أن هــذا حمظــور علــى املســيحين، 
وعُــدّ يف منزلــة كبــار أســياد البــاد. كان يتوجـّـب عليــه 
الذهــاب كّل ســنة ليتفّقــد حصــون بغــداد، فيذهــب 
إىل هنــاك عــر الصّحــراء، راياتــه منشــورة، مصطحبــاً 
معــه فرخــي صقــر كــي يــروّع العــرب الذيــن ميكــث 
بينهــم حبــذر، ويف كّل مدينــة يســتأجر عامــداً جنــوداً 
حلراســته ليصــل إىل املدينــة التاليــة، حيــث يأخــذ 

غرهــم، وهكــذا إىل أن يصــل إىل بغــداد. 
كان هــؤالء العــرب يُضمــرون لــه الشــرّ فعــاً، 
وكان يتعامــل معهــم بقليــل مــن الفظاظــة، لكــن عندمــا 
يعلــم أهنــم ينتظرونــه يف مــكان مــا، يذهب ليجــد مأوًى 
يف مــكان آخــر، هــذا ليــس ألهنــم مل يريــدوا قتلــه، ألنّ 
ــة  ــام ويف معرك ــه يف أحــد األي ــال يل إن ــه ق أحــد أقارب
صغــرة خاضهــا ضدهــم، مــع أهنــا مل تتعــدَّ بضعــة 
ضربــات باحلجــارة والعصــي، ورغــم إطــاق بضعــة 
طلقــات نــار، أتــى أحــد شــيوخ العــرب يف ثــاث مــرات 
خمتلفــة ووضــع رحمــه بــن كتفيــه، مكتفيــاً بــأن يُبيّــن 
ــى  ــه. إال أهنــم مل جيــرؤوا عل ــه قتل ــه كان بإمكان ــه أن ل
فعــل ذلــك، ألهنــم يعلمــون أهنــم سرســلون هلــم إثــر 
ذلــك جنــوداً حملاربتهــم، وســيُبيدوهنم إن مل يغــادروا 
البــاد متامــاً. إن هــؤالء لصــوص كبــار وال خيتلفــون 

ــي ميارســوهنا.  ــة ال ــك دون شــكّ بســبب املهن ــوا بذل ــن لُّقب ــارازان)Sarazins )40 الذي ــم السّ عــن آبائه
عمــل هــذا الرجــل، الــذي مّحلــه الرّهبــان الكپوشــيون مــن امللــك رســائل القنصــل إىل الفرنســين يف 
ــراك  ــه األت ــهل أن يظن ــه مــن السّ ــا، رغــم أن ــي ميكــن أن حيــوز عليه ــة ال ــدر الثق ــم بق ــى محايته ــداد، عل بغ
فرنســيّاً، لكنــه متكبّــر بعــض الشــيء، وجيــب أن يأتــي اإلفرجنــي القــادم حديثــاً لزيارتــه إذا أراد أن حيظــى 
ــه،  ــر حســب جدّهتــا وطريقــة تقدميهــا إلي ــة أكث ــا، وهــو يقــدّر اهلدي ــة مــن أوروپ ــه هدي بالنعــم، وأن يقــدّم ل
وليــس حســب قيمتهــا، وبعدهــا يكــون حتــت تصرُّفــه؛ ففــي حــال عــدم ذهابــه لزيارتــه، ميكــن أن يَلقــى 

)40( عبارة Sarazin بالفرنسيّة تعني العرب وُمسلمي الّشرق باإلجمال، وزعموا أنّها تعني: الّسراقين. 
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ــه بعــدة طــرق.  ــة ســيِّئة، وميكــن أن يردَّهــا ل معامل
وقــد أثبــتَ يف وقــي أن محايتــه ليســت دومنــا طائــل، ســواءٌ بالنســبة يل عندما أرســل أحدَ اإلنكشــارين 
حلراســي عندمــا ذهبــتُ للقائــه وتعرضــت خلطــر االعتقــال مــن قبــل القپيقــول)41(، أو بالنســبة لرهباننــا؛ 
وبشــأن القپيقــول يف منطقــة املســيحين الذيــن يُطالبــون يف عيــد الفصــح مــن كّل عــام املوارنــَة بشــيء مــا، مل 
يعــد بإمكاهنــم امتــاك أيّ شــيء بســبب فقرهــم املدقــع، حتــى إنــي عندمــا وصلــت إىل دمشــق كان كاهنهــم 
مُلًقــى يف الســجن منــذ مــدة طويلــة مــن أجــل ثاثــة قــروش، أرادوا احلصــول علــى هــذه النقــود مــن الفرجنــة 
ألهنــم يُقيمــون القــدّاس يف نفــس الكنيســة، لكــن الّطوپجــي منعهــم وكان دائمــا يطلــق ســراح األب احملــرتم 
رئيــس الرهبانيــة مــن السّــجن الــذي وضعــه فيــه القپيقــول مــرات عــدّة؛ إىل حــدّ أنــه عندمــا وُضــع اخلتــم 

علــى منــزل الكپّوشــين، أتــى بالقاضــي وجعلــه ينزعــه. 
ــة آالف يف  ــة إىل أربع ــم مــن ثاث ــن يُســمّون اإلنكشــاريّة، ويوجــد منه والقپيقــول يف دمشــق هــم الذي
دمشــق، أحيانــاً أكثــر وأحيانــاً أقــل، وينتشــر مخســون ألفــاً يف أرجــاء اإلمراطوريــة، اثنــا عشــر ألفــاً يف 
القســطنطينية، وســتة آالف يف بغــداد، ومثلهــا يف القاهــرة، ويف بــودا Bude، وجيــب أن يُحســب هــؤالء 
ــلطان حيوزهــم علــى الــدّوام.  اخلمســون ألــف إنكشــاري مــن بــن الثامثئــة ألــف رجــل الذيــن يُقــال إن السّ
ــاً، علــيَّ أن أكتــب بعــض املاحظــات الــي أخذتُهــا، حتــى لــو كانــت خــارج  قبــل أن أتــرك دمشــق هنائيّ
ســياق املوضــوع، لكــن ببعــض الرتتيــب. مثــاً: يف هــذا البلــد ويف باقــي تركيــة ال شــيء يُكــدّر كرؤيــة أحــد 
ــا. وســبب هــذه  ــيدات يف فرنســا عندمــا غادرتُه ــاً وســاقاه يف جهــة واحــدة، كمــا تفعــل السّ ميتطــي حصان
العــادة الغريبــة هــو اعتقــاد األتــراك أنّ العماقــن يأجــوج ومأجــوج اللذيــن عصيــا اهلل كانــا ميتطيــان اخليــل 
هبــذه الطريقــة، فكانــوا شــديدي التشــبّث هبــذه التقــوى، فبمجــرّد أن يــروا أحــداً مــا يف هــذه الوضعيــة 

ــه. ــة ركوب ــه باحلجــارة إىل أن يعــدّل وضعيّ يرمجون
عندمــا يريــد املــرء يف دمشــق وحلــب أن يُبيّــض اجلــدران بالكلــس، يقطــع القنّــب قطعــاً صغــرة، 
وخيلطــه بالكلــس املنقــوع، ويُوضــع علــى احلائــط الــذي لــن يثبــت دون هــذا الكلــس ألنّ اجلــدران مصنوعــة 

مــن الــرتاب.
الحظــتُ يف دمشــق أن األتــراك يرتكــون علــى قبورهــم ثقبــاً قطــره ثــاث أصابــع، حيــث يوجــد قنــاة 
ترابيــة تُفضــي إىل جثمــان امليــت، ويُســتخدم يف ترطيــب األمــوات، ألنّ النســاء يذهــن يــوم اخلميــس للصـّـاة 
علــى أرواحهــم، وال يتخلَّفــنَ عــن ذلــك أبــداً، فيَصبُــنَ هلــم املــاء مــن خــال هــذا الثقــب لســقايتهم وترطيبهــم، 
ويزرعــون يف طــرف القــر غصنــاً كبــراً مــن البقــس، جيلبنــه عمــداً ويرتكنــه هنــاك لرتطيــب اجلــو مــن أجــل 

األمــوات. 
ولديهــن أيضــاً عــادة ال تقــّل طرافــة، فعندمــا تفقــد املــرأة زوجهــا ال تكــفّ عــن طلــب النُّصــح منــه يف 
شــؤوهنا. فهنــاك امــرأة مثــاً تذهــب أحيانــاً وبعــد عامــن مــن وفــاة زوجهــا إىل قــره وتقــول لــه فــان ظلمــي 
ــه، وعلــى هــذا تعــود إىل املنــزل وتنتظــر  وفــان يريــد الــزّواج مــي، وتســأله النصيحــة فيمــا جيــب أن تفعل
)41( القپيقــول كلمــة تركيـّـة: Kapı-Kul ومعناهــا الحرفــي: عبيــد البــاب، واصطالحــاً: وجــاق اإلنكشــاريّة المؤلــف مــن العســكر القــادم مــن إســطنبول. وبدمشــق 

إلــى اليــوم أســرة صغيــرة تســّمى: قَبـَـه قولــي. أّمــا الوجــاق الثانــي فــي فرقــة اإلنكشــاريّة بدمشــق فهــم: اليرليـّـة Yerli أي العســكر المحلـّـي مــن أبنــاء البلــد. 
انظــر حــول الفرقتيــن مــا يذكــره باســتفاضة البديــري الحــاّلق فــي حوادثــه اليوميـّـة فــي القــرن الثامــن عشــر للميــالد.
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ــي دائمــاً مطابقــة ملــا  ــة، والــي تأت ــة التالي ــف زوجهــا الراحــل عــن إعطائهــا يف الليل ــن يتخلّ ــة الــي ل اإلجاب
ترغــب بــه األرملــة. 

هنــاك أيضــاً أمــرٌ غريــب إىل حــدّ مــا، وهــو ثيــاب احلــداد الــي تلبســها النســاء يف دمشــق، عنــد وفــاة 
أحــد أقارهبــنّ وحتــى املســيحيات منهــن. 

تســلّيت يف أحــد األيــام ملــا كنــتُ يف الســاعة الثامنــة مســاء أمــام منــزل الكپّوشــين، حملــت عــدة نســاء 
مارونيــات عائــدات مــن منــزل أحــد أقربائهــن الــذي انتقــل إىل رمحتــه تعــاىل قبــل ثــاث ســاعات، كان 
ــة عارمــة، بعضهــنَّ يُغنّــي والبعــض اآلخــر يصــرخ؛ وهنــاك رجــان  عددهــن يفــوق العشــرين، ويُحدِثــن ضجّ
حيمــان مشعتــن إلنــارة الطريــق، أياديهــن مضمومــة ويضربــن صدورهــنّ. وعندمــا وصلــن مقابــل الكنيســة 
فــنَ ووقــف عــددٌ منهــن بشــكل دائــري وأخــذن يطرقــن أنــوف  املارونيــة الواقعــة أمــام منــزل الكپّوشــين، توقَّ
بعضهــن البعــض، وملــدة طويلــة، بأصابــع اليــد اليمنــى علــى طريقــة الصنجــات، وعلــى إيقــاع األغانــي الــي 
يرددّهنــا خــال القــداس، والغبطــة باديــة عليهــن، يف حــن كانــت بعضهــن تصــرخ مــن وقــت آلخــر علــى 

طريقــة كاهنــات باخــوس. 
يف اخلتــام، وبعــد عــزف هــذه املوســيقى لفــرتة ال بــأس هبــا مــن الزمــن، يقدّمــن عــدّة حتيــات باجتــاه 
الشــرق، وذلــك برفــع اليــد اليمنــى علــى الــرأس ثــم علــى األرض مــع االحننــاء يف نفــس الوقــت، بعــد ذلــك 

يتابعــن مســرهنّ ترافقهــن املوســيقى ذاهتــا. 
ــدرس القمــح، إمنــا بعــد حصــاده يُكــوّم يف مــكان مــا بعضــه  يف دمشــق ويف كافــة بــاد تُركيــة)42(، ال يُ
فــوق بعــض، وحــول الكومــة يفرشــونه بشــكل دائــري علــى عــرض أربــع أو مخــس أقــدام ومساكــة قدمــن، 
بعــد ذلــك، لديهــم شــكل مــن أشــكال الزالجــة مركبــة مــن أربــع قطــع خشــبية مربعــة، تُســتخدم اثنتــان منهــا 
كمحــاور هلمــا لفيفتــان، تدخــل أطرافهــا يف هاتــن القطعتــن اخلشــبيتن، حبيــث تــدوران بســهولة. وحول كل 
لفيفــة مــن هاتــن اللفيفتــن يوجــد ثاثــة مســننات )تــروس( حديديــة، مساكتهــا نصــف قــدم تقريبــاً وقطرها 
قــدم واحــد، وهلــا أســنان مثــل أســنان املنشــار، وهنــاك مقعــد موضــوع علــى قطعــي اخلشــب الرئيســيتن، 
جيلــس عليــه رجــل يســوق األحصنــة الــي جتــرّ باســتمرار هــذه اآللــة بشــكل دائــري فــوق الكومــة الــي ترتفــع 
بعلــوّ قدمــن، وهــذا يســاعد علــى تقطيــع القــش بشــكل بالــغ الدقــة، وإخــراج احلبــة مــن الســنبلة دون كســرها 
ــون  ــم يفصل ــداً يضعــون غــره، مــن ث ــة. وعندمــا يُطحــن القــش جي ــن األســنان احلديدي ــق مــا ب ألهنــا تنزل
احلبــة بواســطة هــذا القــش املفــروم، ويــذرون كل شــيء يف اهلــواء بوســاطة جمرفــة خشــبية، ألن الرّيــح 
جتــرف القــش إىل مســافة أبعــد بقليــل فيقــع القمــح وحــده؛ ويقدّمــون هــذا القــش املقّطــع طعامــاً لألحصنــة. 
ــة مــن مــكان إىل آخــر: فكمــا رأيــت يف بــاد مــا بــن النهريــن، بــدالً مــن املســنّنات  ختتلــف هــذه اآلل
ــى شــكل ســكك  ــاث، عل ــا ث ــة طوهلــا ســتُّ بوصــات وعرضه ــدّة قطــع حديدي ــة ع ــف، مّث احمليطــة باللفائ
تقريبــاً لكنهــا أعــرض بقليــل مــن األســفل أكثــر مــن األعلــى ومغــروزة ال علــى التعيــن يف اللفائــف، بعضهــا 
بشــكل مســتقيم والبعــض اآلخــر بشــكل مــوارب؛ ويغطــي احلديــد يف هــذه اآللــة األخــرة ألــواح خشــبية 

ــه ال يوجــد مقعــد ســواه.  ــذي يســوق ألن ــا الشــخص ال جيلــس عليه

)42( اكتب اسم تركية هكذا ألنه يلفظ في اللغة التركية بإمالة الياء Türkiye وليس تركيّا.
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ــون  ــداً، إمنــا جيعل ــه يف بعــض املناطــق ال يقّطعــون القــش أب ــة ذاهتــا يف بــاد فــارس، إال أن وهــي اآلل
ــة ويفصلوهــا مثلمــا ذكــرت.  ــة تســر فوقــه كــي يُخرجــوا احلبّ ــران أو األحصن الث

ومــن بــن مجيــع احلبــوب الــي يســتخرجوهنا هبــذه الطريقــة، يســتخدمون الشــعر كغــذاء جليادهــم، 
فيقدّمــون لــكل حصــان يف الصبــاح oque )أّقــة( حزمــة مــن هــذا الشــعر، ويف املســاء أربــع حــزم ممزوجــة 
بالقــش املُقّطــع، وال يقدّمــون هلــا أي شــيء آخــر طــوال النهــار. أمــا يف بــاد فــارس فــا يقــدّم الشــعر إىل 

األحصنــة إال مســاء، لكــن خــال النهــار تُقــدّم إليهــا خمــاة مــن الّتــن.
ــق عصــاً مــن طرفيهــا  لنــرَ بأيــة طريقــة تُصنــع الزبــدة يف دمشــق، وهــي نفســها يف باقــي تركيــة. تُعلَّ
يف الزاويتــن اخللفيتــن لقِربــة، أي كل طــرف مــن أطــراف العصــا يف إحــدى الزاويتــن، وكذلــك األمــر 
بالنســبة للزاويتــن اخللفيتــن كــي تســتخدم هــذه العصــي كمقابــض. ثــم يُســكب احلليــب يف القِربــة، بعــد 
ذلــك يغلقوهنــا بإحــكام، ميســكوهنا بالعصــي وحيرّكوهنــا، وبعــد فــرتة مــن الزمــن يضيفــون إليهــا قليــاً مــن 
املــاء ويســتمرّون يف حتريكهــا إىل أن تتشــكل الزبــدة، عندئــذ يفرغــون منهــا املــاء أو املخيــض ويســمونه لبنــاً 
ــب بعــد تســخينه ملعقــة  ــّذ، يضيفــون إىل احللي ــن أل ــدون أن يكــون طعــم هــذا الل ويشــربونه. وعندمــا يري
ــب مــع هــذا  ــح احللي ــا يصب ــة املنفحــة؛ وعندم ــوه حيمــض بإضاف ــذي جعل ــن احلامــض، ال ــرة مــن الل صغ
اخلليــط لبنــاً، يرتكونــه حتــى يــرد ويأكلونــه؛ وإذا أرادوا أن حيتفظــوا بــه يضيفــون إليــه امللــح ويضعونــه يف 
كيــس مــن القمــاش ويربطونــه بإحــكام لعصــر حمتــواه ويرتكونــه يســيل، حتــى ال يبقــى فيــه أي شــيء خيــرج. 
هبــذه الطريقــة ال يبقــى يف الكيــس ســوى نــوع مــن الزبــدة أو مــن اجلــن األبيــض. وعندمــا يريــدون احلصــول 
علــى اللــن، يأخــذون قطعــة منــه وميزجوهنــا باملــاء ويأكلوهنــا بشــهية كبــرة؛ ويســتهلكون منهــا كميــات كبــرة 
للشــعور باالنتعــاش، وبشــكل رئيســي يف القوافــل الــي جتــد فيــه دائمــاً مؤونــة جيــدة. وهــذا اللــن شــديد 

احلموضــة، وخاصــة اللــن املتبقــي بعــد اســتخراج الزبــدة.
وأهُنــي ماحظاتــي عــن دمشــق هبــذا التحذيــر، بــأنّ النّبيــذ هبــا حــاذق ويغــدر بشــاربه. وكذلــك أُشــر 

ــمرنيوم كريتيكــوم ينمــو يف هــذه املدينــة علــى كافــة أســطحة املنــازل.  إىل أن نبــات السّ

رابعًا _ حول الرّحلة من دمشق إىل حلب:
يتابــع رحَّالتنــا حديثـَـه يف الفصــل الســادس قائــاً: غــادرتُ دمشــق يف صبــاح يــوم اإلثنــن يف 21 أبريــل 
ــا  ــاب تومــا، وذهبن ــذي يُدعــى ب ــا عــر البــاب ال ــه. مررن ــى النّحــو الــذي ذكرت ــيْ الطوپجــي عل برفقــة فارسَ
بشــكل مســتقيم حنــو الشــرق، ويف ثــاث ســاعات وصلنــا إىل الْقصَــر Essaïr، وهــي قريــة صغــرة ميــر منهــا 
هنــر ينقســم يف األعلــى إىل هنريــن، وهنــا يوجــد خــان وفيــه باحتــان. وجدنــا هنــاك كامــل القافلــة الــي جيــب 
أن حتمــل البــارود، خيّمــتُ معهــا واملــكاريُّ أيضــاً. ســتغادر اعتبــاراً مــن الغــد يف الســاعة اخلامســة والنصــف 
صباحــاً وسنســر حنــو الشــرق يف ســهل مرتامــي األطــراف، رغــم أننــا كنــا قريبــن مــن جبــال مــن الصخــر 
األبيــض تقــع علــى يســارنا. ويف حــوايل الســاعة الثامنــة، بــدأت حتيــط بنــا اجلبــال مــن اجلانبــن، ويفصــل 
بينهــا ســهول قاحلــة. وبعــد ثــاث ســاعات، أي حــوايل الســاعة احلاديــة عشــرة، وصلنــا إىل الُقَطيفــة وخيّمنــا 

هبــا مقابــل اخلــان. 
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خــانٌ  بقرهبــا  يوجــد  كبــرة،  قريــة  والُقَطيفــة 
كبــر متقــن البنــاء، أســواره مجيلــة وعاليــة، حجارهتــا 
منحوتــة وفيهــا فتحــات، ويوجــد بــاب كبــر يف اجلنوب 
وآخــر يف الشــمال وبابــان صغــران علــى اجلانبــن. 
يُعــدّ بــاب اجلنــوب بدايــة مدخــل طويــل، تعلــوه القباب، 
وعلــى جانبيــه تصطــفّ احملــالُّ املــزوّدة بــكل مــا ميكــن 
أن يكــون ضروريّــاً للقافلــة، وهنــاك مقهــى ومّحــام. 
حماطــة  مربعــة،  كبــرة  باحــة  تدخلــون  ذلــك  بعــد 
مبصاطــب أو نـُـزل حجريــة إليــواء القافلــة. ويوجــد يف 
داخــل هــذه الباحــة أبــواب ضخمــة، بــاب واحــد يف كل 
واجهــة، والبابــان يف جهــيّ الشــرق واجلنــوب مكســوّان 

ــد.  باحلدي
لــدى دخــول الباحــة، جتــدون بابــاً يُفضــي بكــم 
إىل املســجد الــذي تعلــوه قبـّـة مغطــاة بالكلــس، ومئذنــة 
الباحــة  عــر  املســجد  مــن  اخلــروج  وعنــد  مجيلــة. 
مقبّــب  ممــرّ  إىل  أوالً  الشــرق:  بــاب  مــن  تدخلــون 
علــى جانبيــه مســاكن، ومــن هنــا إىل باحــة أخــرى، 
متطاولــة بعــض الشــيء ومبلطــة جيــداً، ويوجــد يف 
وســطها خــزان مــاء مربــع الشــكل مبــي باحلجــارة 
املنحوتــة ويُســتخدم يف ســقاية الــدواب، تســيل امليــاه 
مــن قنــاة صغــرة متــأل احلــوض بامليــاه علــى الــدّوام، 
وأظنهــا آتيــة مــن ســاقية جتــري خلــف اخلــان مــن جهة 

ــاً.  ــد أســفل أســواره تقريب الشــرق، عن
ويف هــذه الباحــة مســاكن حتــت رواق مقبّــب 
ممتــدّ علــى احمليــط ومدعـّـم مــن كّل جهــة بأحــد عشــر 

قوســاً طــوالً وتســعة أقــواس عرضــاً. ويوجــد خلــف هــذا الــرواق إصطبــل مقبـّـب، ممتــدّ أيضــاً حــول السـّـور، 
ويوجــد يف هــذا اإلصطبــل أيضــاً مســاكن خمصّصــة إلقامــة الرجــال بعيــداً عــن الــدواب، تُقســم هــذه املســاكن 
إىل عــدة شــقق لــكل منهــا مدفأهتــا اخلاصــة ويُدخــل إليهــا مــن بــاب موجــود يف منتصــف كل جهــة. كّل هــذا 

مبــيّ باحلجــارة املنحوتــة وريعــه جيــد؛ ولقــد أسّســه أحــد الــوزراء. 
أمّــا احلصــن الــذي قــال پييــرتو دِاّل ڤالِّــه Pietro della Valle إنــه موجــود يف هــذه البلــدة مــع 
ــرج  ــام؛ إال إذا كان يقصــد ال ــن األي ــوم م ــن موجــوداً يف ي ــه مل يك ــدو أن ــو غــر موجــود ويب ــة فه ــة قوي حامي
الدائــري الضخــم املوجــود يف القريــة، الــذي ميكــن رؤيتــه بســهولة مــن اخلــان وحتــى مــن الطريــق، ألنــه أعلــى 

لوحة زيتيّة تمثّل جان دى تيڤنو، ُرسمت حوالي عام 
1660 -  1663، وتالحظ المنسوجات الدمشقية على زيّه
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بكثــر مــن كافــة أســوار القريــة الــي مل أدخلهــا أبــداً، ألنــي مل أقــرّر الذهــاب إليهــا، فضــاً عــن وجــود مســافة 
كبــرة مــن الطريــق بــن اخلــان والقريــة. قــال يل أحــد ســكان البلــدة إهنــا أُخــذت مــن الفرجنــة، ولذلــك فيهــا 

كنيســة مجيلــة منــذ ذلــك الوقــت يف املــكان الــذي يوجــد فيــه اخلــان حاليّــاً.       
ــوم األربعــاء يف الثالــث والعشــرين مــن شــهر أبريــل، قبــل ثــاث ســاعات مــن بــزوغ  ــة ي ــا القري غادرن
الفجــر، وكانــت مغادرتنــا ســريعة، فبعــد إيقاظــي مباشــرة ركبنــا عربــة املســافرين، وغادرنــا للحــاق بالقافلــة 
ــن مــن البــدء بتحميــل حاجياتنــا. كنــت أظــنُّ أن القمــر ال يظهــر إال ُقبيــل  الــي باشــرت املســر قبــل أن نتمكَّ

طلــوع النهــار، فانتظرنــاه ولكننــا ســرنا علــى ضــوء قنديــل اســتعرته. 
كل مــا اســتطعتُ أن أراه يف هــذه الظلمــة هــو أننــا كنــا نســر باجتــاه gregal)43(، وأننــا ندخــل يف جبــال 
دون أن نصعــد مــع ذلــك إال قليــاً جــدّاً، لكــن كانــت فقــط قريبــة منــا، مــن اجلهتــن، وكلهــا عبــارة عــن كتــل 
صخريــة مدبّبــة. مررنــا أيضــاً حبافــة هاويــة، لكــن مل يســتمرَّ ذلــك طويــاً. بعــد ذلــك بقليــل وجدنــا أنفســنا 
أمــام خــان، دون أي شــيء آخــر، كنــت أعانــي مــن الــرد معانــاة شــديدة يف تلــك الليلــة، رغــم أنــي كنــت ألبــس 
غطــاءً واقيــاً، لكــن الريــح كانــت ختــرتق كل شــيء. عندمــا بــدأ النهــار باإلشــراق، الحظــت أنــه كلمــا تقدَّمنــا 

ابتعــدت عنــا اجلبــال مــن اجلهتــن وتناقــص ارتفاعهــا. 
يــه متامــاً نبــات اخللنــج واألبروتونــوم فامينــا، الــي يوجــد منهــا  ألفينــا أنفســنا هنــاراً يف ســهل كبــر يُغطِّ
كميــات كبــرة علــى الطريــق مــن دمشــق إىل حلــب، لكنهــا شــديدة القصــر. تابعنــا مســرنا يف هــذا الســهل 
إىل النَّبْــك، حيــث يُدفــع عــادة عشــرة قــروش أجــرة البغــل، وكنــا قــد ســبق أن مررنــا أمــام قريــة فيهــا خــان.

وصلنــا النَّبْــك حــوايل الظهــر، وهــي قريــة مجيلــة مبنيــة علــى مرتفــع جيــري حتتــه هنــر صغــر، يعلــوه 
جســر لــه ثــاث قناطــر، خيّمنــا بقربــه، كان هنــاك خــان مل يعــد لــه وجــود منــذ حــن. وكلهــا مشــيّدة 
ــة املســتخرجة مــن مقالــع جمــاورة ومتوفــرة يف هــذا املــكان تقــدّم قــدر مــا يريــدون مــن  باحلجــارة املنحوت
احلجــارة. يف هــذه القريــة كثــر مــن اليونــان، وحيــفّ بضفــاف النهــر كثــر مــن احلدائــق املزروعــة بالكــروم.
غادرنــا النَّبــك يــوم اخلميــس يف الرابــع والعشــرين مــن شــهر أبريــل، قبــل ثــاث ســاعات مــن طلــوع 
النهــار ســرنا مشــاالً ومررنــا عنــد الفجــر يف قــارة، وهــي بلــدة مجيلــة وميــرّ بقرهبــا جــدول. ويوجــد فيهــا 
ــكاً  ــكان مُل ــا كان امل ــه عندم ــد إن ــول أهــل البل ــع يق ــه كان هلــا شــأن يف املاضــي. يف الواق ــى أن ــدل عل ــار ت آث
للمســيحين، كانــت مدينــة عظيمــة. مــا زال يوجــد بضعــة يونــان، وهلــم كنيســة مزيّنــة بلوحــات مجيلــة. بعــد 
ذلــك وجدنــا قافلــة مــن بضــع مئــات مــن اجلمــال والبغــال املُحملــة بالرجــال والنســاء واألطفــال وأمساهلــم، 

الذاهبــن إىل دمشــق كــي يُســافروا إىل مكــة. 
 ،El Bouraïdgé )44(ــع الشــكل يُدعــى الرجيــة مررنــا يف حــوايل الســاعة التاســعة قــرب حصــن مربَّ
أبوابــه مكســوّة باحلديــد، ورأيــت علــى األســوار فرخــيّ صقــر أو منجنيقــن بارزيــن بــن كــوّات الســور. 
بعــد ذلــك توجَّهنــا حنــو ماســرتال mastral ألكثــر مــن ســاعة بــن جبــال صغــرة، ودخلنــا حــوايل الســاعة 
العاشــرة والنصــف بــن جبــال صغــرة، ودخلنــا حــوايل الســاعة العاشــرة والنصــف إىل ســهل كبــر ال يوجــد 

)43( كذا ترد العبارة باألصل، وال معنى لها، وال يبدو حتى أنها اسم مكان فلعلها مصحفة.

)44( تُعرف هذه القرية اليوم بالبريج، صيغة تصغير البرج.
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فيــه إال اخللنــج واألبروتونــوم فامينــا. مــا إن دخلنــا إىل هــذا الســهل حتــى اكتشــفنا حســيا الــي وصلنــا إليهــا 
حــوايل الســاعة الواحــدة والنصــف.

خيّمنــا قــرب حســيا، وهــو حصــن صغــر وهزيــل جــدّاً، لكنــه متصــل خبــان مبــيّ باحلجــارة املنحوتــة، 
وحتــت بابــه يوجــد السّــوق، علــى غــرار ســوق القطيفــة. علــى طــول إحــدى جهاتــه، وبالتحديــد اجلهــة املقابلــة 
للغــرب، ميتــدّ نُــزل مغطّــى بعــدّة قبــاب مقنطــرة خمصَّــص إلقامــة األشــخاص، وكذلــك األمــر بالنســبة 
لنصفــي اجلهتــن املقابلتــن للشــمال وللشــرق، ونصفــا اجلهتــن اآلخــران تشــغلهما األبــواب واحملــات 
واملقاهــي. ويوجــد يف منتصــف اجلهــة الرابعــة املقابلــة للشــرق بــابٌ يُدخــل منــه إىل الباحــة الــي مــا زالــت 
تضــمّ عــدة أجنحــة ترتفــع عــن األرض قدمــن أو ثاثــة أقــدام، كــي يســتقّل األشــخاص عــن الــدّواب، وكل 
شــقة منهــا هلــا مدفأهتــا، ويوجــد منهــا علــى احمليــط، خلــف قناطــر الباحــة األوىل، ويف هنايــة املطــاف فهــو 

تقريبــاً مثــل خــان القطيفــة، لكنــه ليــس علــى نفــس القــدر مــن اجلمــال. 
يف وســط الباحــة يوجــد مســجد صغــر مربَّــع الشــكل، مغطّــى بقبّــة مكســوّة بالكلــس، وبقربــه يوجــد 
مــورد ترويــه بشــكل مســتمرّ ثاثــة أحــواض مبــاء رقــراق جيــري يف مــكان قريــب إىل حــدّ مــا مــن اخلــان. 
ومــن الباحــة الثانيــة، يتــمّ الدخــول إىل مــكان يُقــال إنــه القصــر وهــو مبــي مــن حجــارة الدّبــش، لكــن ليــس 
لــه شــكل قصــر، فهــو جمــرد ميــدان حمــاط بأســوار منخفضــة إىل حــدّ مــا، ومــع ذلــك فالكثــر مــن العائــات 

ومعظمهــا مــن اليونــان )الــرّوم( تقطــن فيــه. 
وتقــع علــى بعــد مخســن خطــوة مــن هــذا احلصــن املزعــوم قريــة صغــرة، ال تـُـرى إال باملصادفــة، مثلمــا 
حــدث معــي عندمــا كنــت أمتشــى، ألنــه يوجــد عشــرون منــزالً تقريبــاً، يبلــغ ارتفاعهــا مقياســاً واحــداً، ومبنية 
بالــرتاب يف حفــرة مربعــة وعميقــة، لدرجــة أن أســطحة املنــازل وشــرفاهتا حباجــة إىل أكثــر مــن مقياســن أو 
ثاثــة لتصــل إىل مســتوى القريــة، وعندمــا أقــف علــى حافــة هــذه احلفــرة، تبــدو املنــازل منخفضــة إىل حــدّ 

أنــي أظــن يف البدايــة أهنــا مقلــع حجــارة.
غادرنــا حســيا يــوم اجلمعــة يف اخلامــس والعشــرين مــن شــهر أبريــل، قبــل ثــاث ســاعات مــن طلــوع 
النهــار، عنــد الفجــر، والتقينــا بقافلــة مــن البغــال تنقــل إىل دمشــق حجّاجــاً يريــدون الذهــاب إىل تلــك املدينــة 

مــن أجــل الســفر إىل مكــة. بعــد ذلــك بقليــل مررنــا قــرب قصــر يُدعــى مشســن. 
ــروق والرانونكــول وشــقائق  ــات ال ــيء بنب ــا مســرنا باجتــاه الشــمال يف ســهل واســع مل ــم تابعن مــن ث
النعمــان ونبــات السـّـرمج والزّوفــا وأوراق الليتيــو ونبــات األنــارف الكبــر، والعديــد مــن أنــواع الزهــور األخــرى، 
الــي جيعــل منهــا تنوُّعُهــا وكثرهتــا مُتعــًة للنظــر. جنــد أيضــاً يف هــذا البلــد كميــة مــن اهلارمــوالن، الــذي رأيــت 

الكثــر منــه يف كل مــكان مــن األمكنــة الــي مــررت فيهــا يف آســيا. 
وصلنــا إىل محــص قبــل الظهــر وخيّمنــا يف ســاحة علــى طــول املدينــة قريبــاً مــن املدفــن. يظــن الســكان 
ــع علــى هضبــة بيضاويــة الشــكل،  ــوب، وعندمــا مــررتُ رأيــت القصــر املرتبّ أن هــذه املدينــة كانــت مدينــة أيّ
تضيــق كلمــا اقرتبنــا مــن القمــة، ومغطــاة بالعشــب، لكنهــا شــديدة االحنــدار لدرجــة الّظــن أنــه ليــس هنــاك 
ــي أيضــاً عــن قصــد قصــر متصــدّع يف بعــض  ــة بُ ــوق اهلضب ــه، وف ــق واحــد ميكــن تســلُُّقها من ســوى طري
األمكنــة، وكل القصــور يف هــذه املناطــق مبنيــة علــى اهلضــاب. رأيــتُ بوضــوح أن املدينــة طويلــة، لكــن هــذا كل 
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نــتُ مــن ماحظتــه؛ ألن املــكاري جعلــي أُقيــم يف خيمــة أحــد أصدقائــه لتجنّــب دفــع اإلتــاوة البالغــة  مــا متكَّ
ــاس أنــي  ــة كــي أُوهــم الن ــل الوصــول إىل املدين ــه أراد أن أضــع عمامــة بيضــاء قب ــى إن عشــرين قرشــاً، حت

تركــيّ، لكنــي مل أكــن أريــد أن أفعــل شــيئاً مــن ذلــك. 
ــا بــه العديــد مــن األضرحــة القدميــة، علــى شــكل هــرم، ومــن بينهــا  ــهل الــذي خيّمن يضــمُّ هــذا السّ
ــي مل أذهــب  ــه، لكــن مبــا أن ــه الحظــا وجــود نقــوش علي ــرتو دِاّل ڤالِّ ــون Belon وپيي ــح أظــن أن بول ضري
ســوى بعــد غــروب الشــمس، ال أســتطيع أن أقــول شــيئاً. ويوجــد يف هــذا املــكان كاشــف Cachef عيّنــه پاشــا 

دمشــق.
ــل  ــل بقلي ــد منتصــف اللي ــل، بع ــوم الســبت يف الســادس والعشــرين مــن شــهر أبري ــا محــص، ي غادرن
وتابعنــا املســر باجتــاه الشــمال، عــر السّــهل ذاتــه الــذي ســرنا فيــه البارحــة، وحــوايل الســاعة الثامنــة 
صباحــاً مررنــا قــرب قريــة صغــرة امسهــا الرَّسـْـتَن يتوسَّــطها مســجد مغطّــى بقبّــة مكســوّة بالكلــس. وعلــى 
ــاً مجيــاً، مبلَّطــاً حبجــارة ضخمــة، وللوصــول  بعــد بضــع مئــات مــن اخلطــوات وجدنــا وراءه جســراً حجريّ
إليــه مررنــا مــن أمــام خــان ممتــدّ علــى طــول النهــر وحييــط بــه مــن كل زاويــة بــرج دائــري، ويوجــد يف الوســط 

ــى بقبــة مكســوّة بالكلــس.  مســجد مغطّ
مررنــا بعــد ذلــك باجلســر املســمى جســر الرَّســن Dgeser Restan. أظــن أن هــذا اجلســر سُــميّ 
علــى اســم القريــة، لكــن قيــل يل إنّ النهــر أيضــاً يســمى الرَّســتَن، رغــم أن امســه أصــاً العاصــي  Asi، أي 
املتمــرّد، ألنــه حســب مــا قالــه يل أحــد ركاب القافلــة، ميــاه هــذا النهــر ســريعة جــدّاً وبشــكل رئيســي يف هــذا 
املــكان. هلــذا اجلســر عشــر قناطــر عرضهــا أكثــر بقليــل مــن مقيــاس، وأكثــر ارتفاعــاً بقليــل، وميــرّ حتتــه هنــر 
العاصــي )األورونــت Oronte قدميــاً(، وقبــل الوصــول إليــه مّثــة جزيرتــان صغرتــان علــى شــكل حدائــق 
بالغــة اجلمــال. ويوجــد مقابــل نصــف اجلســر، مــن جهــة اخلــان بنــاء مربـّـع ضخــم وســط امليــاه، خترتقــه يف 
اجلهــة املقابلــة مخــس قناطــر مــن اجلســر، ممــا يســمح مبــرور امليــاه مــن هنــاك، وعنــد خروجهــا مــن اجلهــة 
ــة، حبيــث تبــدو وكأن يف قلبهــا بضــع طواحــن، لكنــي ال أمســع ضجيجهــا  األخــرى تُشــّكل شــاالت مجيل
أبــداً. يشــغل النهــر يف هــذا املــكان عــرض اجلســر، لكنــه يضيــق بعــد ذلــك مبقــدار ســتة أو ســبعة مقاييــس، 

وكمــا يف الســابق وأقــل أيضــاً، ميــرّ متعرِّجــاً بــن اجلبــال ويــروي ســفوحها، لكــن امليــاه فيــه مُوحلــة. 
بعــد أن اجتزنــا اجلســر غادرنــا هــذا النهــر كــي نتجــه حنــو الشــمال، ورأينــا عــدّة رقــاع مــن األراضــي 

اجلــرداء؛ وبعــد ســاعتن حملنــا محــاة الــي بلغناهــا بعــد الظهــر.
ــة وهلــا پاشــا  ــى منحــدر هضب ــع عل ــرة تق ــة كب ــورية القدميــة)45(، وهــي مدين ــا السّ محــاة هــي أفامي
ــث  ــرة حي ــق، وراء املق ــة صدي ــوم الســابق يف خيم ــل الي ــتُ مث ــكاري Moucre، أقم وقصــر. ومســايرةً للم
تُخيـّـم القافلــة، وذهــب هــو ليخيـّـم يف جهــة أخــرى مــن أجــل أن يكســب الكّفــارة caffare. واســتدعاني بعــد 
 Pierre Belon غــروب الشــمس، فاجتــزتُ اجلســر حيــث توجــد النواعــر الــي حتــدّث عنهــا پيــر بولــون
وپييــرتو ديــاّ ڤالِّــه Pietro della Valle والــي جتــرّ امليــاه وحتملهــا إىل كافــة أرجــاء املدينــة، وهنــر 
العاصــي هــو الــذي ميــر مــن هنــا أيضــاً، لكــي ال أعــرف كــم هــو عــدد القناطــر املوجــودة، ألن الوقــت كان 

)45( ليس هذا بصحيح، فأفاميا القديمة Apamea ما تزال موجودة ومعروفة في محافظة حماة.
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ليــاً عندمــا وصلــت. كان املــكاري خييـّـم يف مــكان قريــب لدرجــة أننــا كنــا نســتمع طــوال الليــل إىل موســيقى 
ــأكل، كموســيقى  ــا الــي تصدرهــا عندمــا ت النواعــر الــي بــدت عندمــا امتزجــت مبوســيقى أجــراس بغالن

أجــراس كنيســة أجهــر صــوت فيهــا صــوت النواعــر.
ــث تنفصــل  ــارود يف محــاة، حي ــة الب ــن قافل ــد الفجــر، تارك ــل عن ــوم األحــد 27 أبري ــا محــاة ي غادرن
الطريــق املوصلــة إىل القســطنطينية عــن تلــك املؤديــة إىل حلــب، تابعنــا املســر باجتــاه الشــمال، وبعــد نصــف 
ســاعة وصلنــا إىل هنــر العاصــي، لكننــا غادرنــاه فــوراً واجتهنــا ميينــاً بــن اجلبــال، ومــا إن ســرنا فيهــا مــدة 
نصــف ســاعة حتــى دخلنــا يف ســهل مرتامــي األطــراف علــى مــدّ النظــر، غزيــر باملراعــي النضــرة. ويف 
الســاعة الثامنــة مررنــا مقابــل قريــة تدعــى طيّبــة محــاة Taïbit el Hama وعنــد الســاعة العاشــرة عرنــا 
بقريــة أخــرى امسهــا Lacmi، لكنهــا مهجــورة بســبب أعمــال الغــزو. ثــم عنــد الســاعة احلاديــة عشــرة عثرنــا 
علــى بضعــة أشــجار، ومل أرَ منهــا قدمــاً واحــداً مــن دمشــق وحتــى هنــا، باســتثناء حدائــق املدينــة والقــرى، 
واخلشــب أيضــاً غــاٍل جــدّاً علــى هــذه الطريــق. مــن املؤكــد أن اجَلمــال يف هــذا البلــد ليــس أجــرد هلــذا احلــدّ.
بعــد ذلــك بقليــل وحــوايل الظهــر، وصلنــا إىل خــان شــيخون وخيّمنــا مقابلهــا، وجدنــا أنــه مــن األفضــل 
ــا البقــاء خارجــاً حتــت خيمــة بــدل اإلقامــة يف الداخــل، ورغــم أن هــذا هــو اخلــان الوحيــد، فهــو مبــي  لن
بشــكل جيــد إىل حــدّ مــا. يتــم الدّخــول إليــه عــر بــاب مواجــه للغــرب، وعنــد الدخــول جنــد يف باحــة كبــرة 
مربعــة بابــاً صغــراً يف اجلهــة اليمنــى، يُــؤدّي إىل إصطبــل، يقســمه عرضــاً إىل قســمن صــفٌ مــن القناطــر 
املمتــدة علــى كامــل الطــول، إمنــا ال يوجــد أي ســقف. ويف الطــرف اآلخــر مــن الباحــة، مقابــل هــذا البــاب 
تقريبــاً، هنــاك منــزل مســكون، وإىل اليســار يف وســط اجلــدار بــاب كبــر، ندخــل مــن خالــه إىل باحــة أخــرى 
ــاس. ونــرى فــوق بــاب الباحــة الثانيــة بنــاءً  ــزل إليــواء النّ متاثــل الباحــة األخــرى يف كرهــا، ويوجــد فيهــا نُ
ضخمــاً مربَّــعَ الشــكل مبنيـّـاً إىل حــدّ مــا علــى شــكل بــرج، ويوجــد حصــن يف األمــام، وقبّــة اجلامــع يف الوســط 

حيــث يعيــش اآلغــا، ألن هــذا املــكان تابــع لپاشــا حلــب. 
وبالتوجــه مشــاالً، توجــد خلــف تلــة، علــى بعــد بضعــة مئــات مــن اخلطــوات، قريــة حتمــل نفــس اســم 
اخلــان. غادرنــا هــذا املــكان يف اليــوم ذاتــه، يف الســاعة العاشــرة مســاءً، ووجدنــا علــى طريقنــا أثنــاء الليــل 
كميــة مــن صهاريــج قليلــة العمــق حمفــورة علــى تــال صغــرة لتلّقــي ميــاه املطــر، وعلــى ســفح التلــة يوجــد 
ــاء مــن أجــل اســتخراجه، وســبق أن  ــع خطــوات للوصــول إىل امل ــه مســافة ثــاث أو أرب ــزل من ــبّ آخــر يُن جُ

وجدنــا بعضــاً منهــا يف اليــوم الســابق، ويســتخدمها العــرب والرُّعــاة.
ــة بعــد منتصــف الليــل أمــام خــان مهــدّم  ــا يف الســاعة الثاني ــل، مررن ــايل، اإلثنــن 28 أبري يف اليــوم الت
يدعــى خــان حرتــة Han Hherte، وعنــد بــزوغ النهــار وصلنــا إىل مدينــة املعــرّة، وخيّمنــا أمــام اخلــان 
بالضبــط. ال تســتحق هــذه املدينــة أن تكــون قريــة جيــدة، فقــد وجدنــا صعوبــة يف احلصــول علــى اخلبــز، وال 
يوجــد يف كافــة أرجائهــا ســوى مقــاهٍ وقبــاب مهدّمــة، وأمجــل مــا فيهــا اخلــان املبــي حبجــارة منحوتــة. إنــه باحــة 
كبــرة مربعــة حييــط هبــا رواق ذو مصاطــب، ومبــا أنــي مــراراً مــا أســتخدم هــذه العبــارة، وهــي كلمــة خاصــة 
هبــذه البلــد، يبــدو يل أنــي ســبق وشــرحت معناهــا، فإنــي ومــن أجــل التبيــان للقــارئ سأشــرحها هنــا أيضــاً: 
ــا يُقيــم  ــة، أي أن البــاط يرتفــع قدمــن أو ثــاث أقــدام عــن األرض، وهن فاملصطبــة نــوع مــن املنصّ
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السـّـيّارة. ويف منتصــف هــذا الفنــاء يوجــد مســجد لــه قبّــة مغطــاة بالرّصــاص، ويف طرفــه فنــاء صغــر مربـّـع 
الشــكل ميتــدّ حولــه رواق يســتند ســقفه مــن كل جهــة إىل قنطرتــن يفصلهمــا عمــود يقــع بينهمــا، ويف مــكان 
قريــب جــدّاً يوجــد مّحــام ذو قبّــة ضخمــة مكســوة بالرّصــاص، لكنــه مغلــق وال فائــدة منــه لعــدم وجــود املــاء. 
جتــدون بعــد ذلــك شــارعاً مغطّــى فيــه مقهــى، ومخســة أو ســتة حمــات يف كل جهــة، ويف طرفــه نــرى 
أربــع قناطــر وهــي مــا تبقــى مــن جمــرى ميــاه يُشــّكل تقريبــاً زاويــة قائمــة يف قناطــره األربــع، وقــد ســيقَ مــن 
مســجد موجــود يف الرّيــف علــى بُعــد بضــع مئــات مــن اخلطــوات، حيــث توجــد ناعــورة جتــرّ امليــاه مــن جــدول 
ــى إىل  ميــرّ هنــاك، وهــذا اجلــدول آتٍ مــن أنطاكيــة. جيــرّ هــذا اجملــرى امليــاه مــن خلــف أعلــى الشــارع املغطَّ
احلمّــام املتصــل بالــدّرب مــن جهــة وباخلــان مــن جهــة أخــرى، وهــو مبــيّ بالدّبــش كالقناطــر املتبقيــة أيضــاً، 
املتصلــة مــن اجلهــة األخــرى باجلامــع الكبــر، وهلــذا اجلامــع ســتُّ قبــاب صغــرة مكســوّة بالكلــس، ويف طرفــه 

مئذنــة مجيلــة نوعــاً مــا. 
ــاب وبضــع قناطــر  ــه ســوى الب ــقَّ من ــا زال يوجــد خــان مل يتب ــس، وم ــة تعي ــن املدين ــى م ــا تبق وكل م
تتاشــى يومــاً بعــد يــوم بســبب عــدم إضافــة بعــض احلجــارة إليهــا. املنــازل مبعثــرة هنــا وهنــاك مثــل قصــور 
ــة مــن عــدّة حجــارة موضوعــة الواحــدة  ــدام، مركب ــاث أق ــع أســوارها مســافة قدمــن أو ث مهجــورة، ترتف
ــرة  ــة الكب ــر مــن احلجــارة املنحوت ــع اجلهــات الكث ــرى يف مجي فــوق األخــرى دون أي شــيء اصطناعــي، ون
والضخمــة جــدّاً، وأجــزاء مــن أعمــدة مــازال بعضهــا حيمــل قطعــاً منقوشــة. ومــا بــن هــذه احلجــارة القدميــة 
رأيــتُ بابــاً، يبلــغ ارتفاعــه تقريبــاً أربــع أقــدام، ومساكتــه نصــف قــدم، نُقشــت عليــه صلبــان وورود، وصُنــع مــن 
قطعــة واحــدة، ولــه مفصّــات تدخــل يف ثقــوب حُفــرت عمــداً يف األعلــى ويف األســفل. والبــاب مــن احلجــر 
الضــارب إىل اللــون الرمــادي، شــديد الصّابــة، علــى غــرار العضــادة الــي يُرتــج عليهــا، وال ميكــن إال لرجلــن 

أن يفتحــاه أو يغلقــاه؛ ومــا زال حتــى اآلن علــى حالــه ويســتخدم باســتمرار. 
مــن املؤكــد أن املعــرّة كانــت يف املاضــي مدينــة جيــدة، لكــن الطغيــان الرتكــي كان ســبب خراهبــا؛ يقولــون 
ــة، لكــن  ــوا فيــه أســياد هــذه املدين ــه مــا زال يوجــد بقيــة كنيســة بناهــا املســيحيون يف العصــر الــذي كان إن
ــة قــروش،  ــاوة قدرهــا أربع ــة إت ــع الفرجنــة يف هــذه املنطق ــداً. يدف ــا أب ــة مل أذهــب إليه لبُعدهــا عــن القري

ــرَم، باعتبــار أن القمــر ظهــر مســاء أمــس.  فنــا طيلــة هــذا النهــار ألن األتــراك كانــوا حيتفلــون بالبَ وتوقَّ
مل نغــادر إال يف يــوم الثاثــاء يف 29 أبريــل يف الســاعة الثانيــة مــن بعــد منتصــف الليــل، مررنــا عنــد 
طلــوع النهــار أمــام خــان يســمى خــان مرعــي Han Meraï، يوجــد بقربــه قريــة مجيلــة، وبعــد ســاعة تقريبــاً 
وجدنــا واحــداً آخــر امســه خــان حربــة Han Herbe، وقريــة قريبــة جــدّاً منــه، وغــر بعيــد عنــه خــان ثالــث. 
وعنــد الســاعة الثامنــة صباحــاً، خيّمنــا قــرب خــان آخــر يُدعــى خــان ســراقب. اخلانــات الثاثــة األخــرى، 
باإلضافــة إىل هــذا اخلــان مجيعهــا تُدعــى خــان ســراقب، وتَعــي خانــات اآلبــار، بســبب وجــود عــدة آبــار يف 
القريــة قــرب هــذه اخلانــات، وفتحــات هــذه اآلبــار علــى مســتوى القريــة؛ لكــن اخلــان األخــر سُــميّ بشــكل 
خــاص خــان ســراقب. وهــو يف حالــة ســيئة، ومعظــم القبــاب مهدمــة، يوجــد بلــدة قريبــة منــه. وقــد رأينــا يف 

هــذا الطريــق كميــات مــن شــجر الزيتــون، وهــي املــرة الثانيــة الــي نصــادف فيهــا شــجراً مــن دمشــق. 
غادرنــا هــذا املســرتاح يف نفــس اليــوم فــور غيــاب الشــمس، وعنــد الســاعة العاشــرة مســاء مررنــا مــن 
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ينــا إنــذاراً، ألن الشــخص الــذي يســر يف  أمــام قريــة امسهــا زربــل Zarbel وفيهــا خــان. ويف هــذا املــكان تلقَّ
املقدمــة، حامــاً القنديــل، صــرخ قائــاً بأنــه رأى فرســاناً، ممــا يدعــو لاســتعداد مــن أجــل اســتقباهلم كمــا 

جيــب، لكنهــم مل يأتــوا أبــداً. 
ويــوم األربعــاء يف الثاثــن مــن شــهر أبريــل، مررنــا عنــد الفجــر أمــام خــان تومــان، وبعــد ثــاث ســاعات 
وصلنــا إىل مدينــة حلــب، ومــا إن وطئــت قدمــاي أرضهــا، حتــى صــرت داخــل اخلــان الكبــر، مقيمــاً لــدى 
ــة خلدمــة  املســيو برتيــه Bertet، أحــد أشــرف الرّجــال الذيــن ميكــن أن يلقاهــم املــرء، ومــن أكثرهــم محيّ
أصدقائــه علــى غــرار مــا يفعــل السـّـادة إخوتــه املوجــودون حاليـّـاً يف مرســيليا، والذيــن كان هلــم مجيعــاً علــيَّ 

أفضــال جُلـّـى. 
لقــد ســرّني املســيو برتيــه Bertet، الــذي يعيــش يف حلــب، بآرائــه واهتمامــه. ولقــد قدّمــتُ الشــكر 
للمســيو بــارون)Baron )46 الــذي تكــرّم بإعطائــي مســكنه. كان املســيو بــارون آنــذاك قنصــل فرنســا يف تلــك 

املدينــة، وقــد مــارس مهامــه باســتقامة، وذلــك بشــهادة مجيــع النــاس)47(.

_ اخلامتة:
ــا إىل ضــرورة اســتكمال نشــر أو ترمجــة الرحــات  ــة باألمهيــة، ونبهتن ــو غاي ــة جــان دى تيڤن إنَّ رحل
اخلاصــة بدمشــق، ملــا هلــا مــن أمهيــة توثيقيــة بالغــة، وأختــم بشــهادة لرحَّالــة آخــر هبرتــه دمشــق هــو 
الفلورنســي ليونــاردو فريســكوبالدي ـ Leonardo Frescobaldi )ت 808هـــ = 1405م( الــذي كتــب يف 
عــام 787هـــ = 1385م: »إنَّ مجيــع الشَّــوارع الواقعــة داخــل أســوار املدينــة تُنرهــا يف اللَّيــل مصابيــح معلَّقــة 
ــذي ال يظهــر للعيــان، إذ إنَّ جُدُرهــا الدَّاخليَّــة مطليَّــة باللَّــون  فيهــا. ودُورهــا مرتفعــة ومبنيَّــة مــن اخلشــب الَّ
ــة مــن الرُّخــام،  ــي ليــس هبــا نوافــر منحوت ــدُّور الَّ األزرق الفاتــح، وأرضهــا مكســوَّة بالُفسيفســاء. وتنــدر ال
والَّــي هــي متعــة للنَّاظريــن. أمَّــا شــوارع املدينــة فتغــصُّ بالنَّــاس كمــا هــي شــوارع فلورنســا يــوم عيــد القدِّيــس 
ــة بالتُّجَّــار والصُّنَّــاع. ومــا يُصنــع بدمشــق  ان فشــوارعها مكتظَّ يوحنَّــا. وكمــا أنَّ املدينــة مزدمحــة بالسُّــكَّ
ــة  انيَّ ــة والكتَّ ــة والقطنيَّ ــا يُصنــع يف أيِّ مــكان آخــر يف الدُّنيــا، ســواء يف ذلــك األقمشــة احلريريَّ هــو أكثــر ممَّ

ــة والنُّحــاس مــن مجيــع األصنــاف«)48(. هــب والفضَّ والذَّ

)46( ظل هذا االسم معروفاً حتى أيامنا، فثّمة فندق شهير وعريق بحلب يُدعى فندق بارون. 

)47( يلي هذا النص الفصل الّسابع الذي يضم مالحظات تيڤنو عن حلب، لكننا سنؤجله إلى الترجمة الكاملة لتتّمة رحالت جان دى تيڤنو، بإذن هللا.

)48( دمشق في عصر سالطين المماليك، ص31 - 35.
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)1( رئيس مؤسسة تاريخ دمشق.
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ملخص البحث
حممــود أفنــدي محــزة، املعــروف باحلمــزاوي، كان أحــد أعيــاد دمشــق يف النصــف الثانــي مــن القــرن 
التاســع عشــر. وقــد أدى دوراً مهمــاً وحموريــاً يف محايــة املســيحين خــال األحــداث الداميــة الــي شــهدهتا 
املنطقــة ســنة 1860م = 1277هـــ، ولكــن معظــم املراجــع والكتــب التارخييــة مل تعطــه حقــه، وفّضلــت 
احلديــث عــن صديقــه وجــاره، األمــر عبــد القــادر اجلزائــري. حيــاول هــذا البحــث إبراز الــدور الــذي أداه 
احلمــزاوي يومهــا، ونشــاطه يف مرحلــة الحقــة مــن عمــره، بعــد تعيينــه مفتيــاً علــى املدينــة ســنة 1868م = 
1285هـــ. أيــد العقــاب اجلماعــي الــذي فرضــه العثمانيــون علــى أهــايل دمشــق، وحتالــف الحقــاً مع مدحت 
باشــا، عنــد توليــه احلكــم يف دمشــق ســنة 1878م = 1295هـــ، لنشــر العلــم وافتتــاح املــدارس احلكوميــة 
ــاب والــدروس القرائنيــة الــي كانــت ســائدة يف حينهــا.  وقــد اصطدم مــع احملافظــن مــن  بــدالً مــن الُكتَّ
أهــايل مدينتــه بســبب أفــكاره املتحــررة، ومــن ثــم مــع الســلطات العثمانيــة عنــد اهتامــه بالضلــوع يف ثــورة 
علــى الســلطان عبــد احلميــد الثانــي. قامــت الســلطات العثمانيــة بتحييــده وســحب معظــم صاحياتــه، 

ولكنــه بقــي يف منصبــه مفتيــاً عامــاً علــى املدينــة حتــى وفاتــه ســنة 1878م = 1295م.

Research Summary
Mahmud Hamza, or often known by his original name ”al-Hamzawi,” was 

a Damascene notable of the 19thCentury who played an important and yet 
forgotten role in the sectarian events of 1860. Most writings of these events focus 
mainly on the role of his friend and neighbor, Emir Abdul Qader El Djezairi. Here 
we reveal how these two men collaborated to save the Christians of Damascus, 
and how Hamzawi rose to become mufti of Damascus in 1868. In a later period 
of his career, Hamzawi allied himself with the Ottoman governor Midhat Pasha, 
and together they brought formal schooling to the children of Damascus.

_ متهيد:
حدثت يف عام )1860م / 1277هـ( فتنٌة كبرة يف حارات دمشــق القدمية، بن املســيحيِّن واملســلمن، 
ــى مــن  ــر مــن القتل ــا عــدد كب ــة، وســقط فيه ــا إىل بعــض حــارات القيمري ــاب توم ــة ب ــدت مــن منطق امت

الطرفــن، وكان بــن القتلــى عــدد كبــر مــن املســيحين الوافديــن مــن جبــل لبنــان وقــرى ســهل البقــاع. 
وقــد ُكتــب الكثــر عــن هــذا الفصــل الدامــي مــن تاريــخ املشــرق، الــذي بــدأ يف لبنــان وانتهــى بدمشــق، 
واحتفــل العــامل بالــدور الــذي أدَّاه نزيــل دمشــق يف حينهــا األمــر عبــد القــادر اجلزائــري، يف تأمــن محايــة 
أهــايل املدينــة املســيحين، ففتــحَ هلــم قصــرَه يف زقــاق النقيــب، خلــف جامــع بــي أميَّــة الكبــر، وآواهــم فيــه.
ومل يكــن األمــر عبــد القــادر اجلزائــري وحيــداً يف هــذه املهمَّــة، بــل كان هنــاك عــدد مــن أعيــان دمشــق 
ووجهائهــا، شــاركوه يف إمخــاد الفتنــة ومحايــة املســيحيِّن، ولكــن بقــي دورُهــم منســيّاً، ومل ينــل أحــدٌ منهــم 
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الثنــاء العاملــي نفســه الــذي حظــي بــه األمــر اجلزائــري، 
ومــن أهــم الذيــن آزروا األمــر عبــد القــادر، وأُغفِلــت 

جهودُهــم الشــيخ حممــود احلمــزاوي.

احلمــزاوي  الشَّــيخ  دور  إغفــال   _ أواًل 
ذلــك:  وأســباب 

ــدي محــزة )1820-1887م  ــيخ حممــود أفن كان الشَّ
عضــوَ  باحلمــزاوي،  الشــهر  1305هـــ(،   –  1236  /
ــورة، وأدَّى  ــة املذك ــام الفتن ــة دمشــق، يف أي ــس والي جمل
دوراً رديفــاً ومُتمِّمــاً لــدور األمــر عبــد القــادر يف ذلــك 

ــام.  ــاد الشّ ــخ ب ــم مــن تاري الصيــف املُظل
لقــد جــال احلمــزاوي علــى حــارات املدينــة املوشَّــحة 
بالســواد، حبثــاً عــن األحيــاء مــن املســيحييِّن، وقــام 
بنقلهــم إىل مســكن آمــن، إمــا يف قلعــة دمشــق، أو يف 

ــادر.  ــد الق ــدار األمــر عب داره اجملــاورة ل
الواســع  النفــوذ  باســتعمال  الرجــل  هــذا  وقــام 
ــع بــه عائلــة احلمــزاوي، والســمعة  الــذي كانــت تتمتَّ
الطيِّبــة الــي كان يَحظــى هبــا هــو شــخصيّاً، فطــافَ 
هــم عــن إيــذاء إخوهتــم املســيحيِّن،  علــى املســلمن يكفُّ
أنَّ  هلــم  مبيِّنــاً  الفتنــة،  يف  الدخــول  علــى  ويلومُهــم 
تصرَُّفهــم هــذا يُغضــب رســول اهلل وال يُرضيــه أبــداً. 
الكنائــس  أبــواب  علــى  احلمــزاوي  وقــف  وكذلــك 

واألديــرة يُنــادي باخلــروج اآلمِــن ملـَـن فيهــا، مــن الرهبــان وعامــة النــاس، قائــاً هلــم: »ال ختافــوا واخرجــوا 
بأمــان ... فأنتــم حبمايــي مــن بعــد محايــة ربِّ العاملــن«.

ونتيجــة هلــذا املوقــف حصــل احلمــزاوي يومهــا علــى بُندقيــة صيــد مطليَّــة بالذهــب، هديــة مــن نابليــون 
الثالــث، اعرتافــاً مبوقفــه اإلنســاني الشــجاع)2(، يف الوقــت الــذي كانــت اهلدايــا تنهــال علــى قصــر األمــر 

عبــد القــادر مــن كلِّ قــادة العــامل: 
_ إذ أرســل لــه الرئيــس األمريكــي أبراهــام لينكــون مسدســن حربيَّــن مَطليَّــن بالذهــب، اعرتافــاً بــه 

حاميــاً ملســيحيِّي الشــرق. 
_ وقلَّده احلر األعظم يف الفاتيكان قادة نفيسة. 

_ وأرسلت له ملكة بريطانيا سيفاً. 

)2( سيرة محمود أفندي حمزة: خليل مردم بك.
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_ ومُنِح وسامَ شرف من إمراطور فرنسا. 
_ ويف عــام 1915م / 1334هـــ سُــمِّيت مدينــة يف واليــة أيــوا األمركيــة بامســه، مــع منحــة دراســية يف 

جامعــة فرجينيــا. 
_ ومُؤخَّــراً، صــار كرســي حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة حيمــل اســم األمــر عبــد القــادر اجلزائــري، 

وقــد نُصــب لــه متثــال برونــزي يف إحــدى قاعاهتــا. 
أمــا الشَّــيخ احلمــزاوي، فــكان نصيبــه مــن العطايــا تلــك البندقيــة الفرنســيّة اليتيمــة، تبعهــا عــدة 
مناصــب أوصلتــه بعــد ســبع ســنوات إىل منصــب مفــي دمشــق، الــذي بقــي فيــه حتــى وفاتــه عــام )1887م 

/ 1305هـــ(. 
وأمــام هــذا الواقــع، وقلَّــة املراجــع التارخييــة ونُدرهتــا عــن ســرة حممــود احلمــزاوي، حيــاول هــذا البحث 
تســليط الضــوء علــى حياتــه ودوره يف أحــداث عــام )1860م / 1277هـــ(، كونــه أحــد األعيــان املنســيِّن 

واملُغيَّبــن عــن تاريــخ املدينــة احلديــث. 
وال يُمكننــا حتديــد ســبب غيــاب اســم احلمــزاوي عــن كتــب التاريــخ املدرســية الســورية، الــي ُطبعــت يف 

دمشــق منــذ ســنة 1860م، وإمنــا يُمكــن إرجــاع الســبب إىل أحــد االعتبــارات التاليــة:
_ فقــد يكــون ذلــك بســبب موقفــه الناقــد ألهــايل مدينتــه مــن املســلمن، أبنــاء جلدتــه الذيــن وجَّــه إليهــم 

لهــم مســؤولية مــا حــلَّ هبــم ومبدينتهــم، وعدَّهــم خمطئــن حبقِّ اهلل ورســوله.  احلمــزاوي أشــدَّ اللَّــوم، ومحَّ
ــه مل يُدافــع عــن املتورِّطــن يف الفتنــة، ومل يتوسَّــط يف العفــو عنهــم، بــل أثنــى علــى قــرارات  _ وربَّمــا ألنَّ
اإلعــدام واالعتقــال الــي صــدرت عــن الدولــة العثمانيــة يومهــا، وهــذا خلــقَ لــه الكثــر مــن األعــداء بــن 

الدمشــقيِّن، وحتديــداً لــدى العائــات الكــرى. 
ــي )1876  ــد الثان ــد احلمي _ وقــد يكــون هــذا النســيان املُمنهــج ناجتــاً عــن خافــه مــع الســلطان عب
-1909م / 1293 – 1327هـــ( يف مرحلــة مُتقدِّمــة مــن حياتــه، والــذي أدَّى إىل تراجــع كبــر يف نفــوذه داخل 

اجملتمــع الدمشــقي. 
_ ومــن ثـَـمَّ جــاء نظــام االنتــداب الفرنســي الــذي ُفــرض ســنة )1920م / 1339هـــ(، وقــام بضــرب الكثر 
ــة العريقــة يف دمشــق، ومنهــا عائلــة احلمــزاوي، كمــا حــاول التقليــص مــن ســطوهتم  مــن العائــات الدينيَّ
ونفوذهــم الواســع يف اجملتمــع، لكوهنــم مــن أشــد املعارضــن للجمهوريــة الفرنســية وسياســاهتا العلمانيــة 

يف الشــرق األوســط. 
ــث  ــادي / الثال ــرن التاســع عشــر املي ــب تراجــم الق ــر إالَّ يف كت ــإنَّ احلمــزاوي مل يُذَك ويف النتيجــة: ف
عشــر اهلجــري، وهــي قليلــة، ومل يُطلـَـق امسُــه ال علــى ميــدان وال علــى شــارع يف املدينــة الــي عــاش فيهــا 

طــوال حياتــه، وعَمــل جاهــداً علــى رفعتهــا ونفــض غبــار اجلاهليــة عنهــا.

ثانيًا _ البداية واأُلسرة:
وُلِد حممود احلمزاوي يف دمشــق ســنة )1820م / 1236هـ(، وهو ســليل إحدى أقدم األُســر الدمشــقية 

الــي جــاءت إىل ســورية قادمــة مــن مدينــة حــرَّان يف مطلــع القرن العاشــر امليــادي / الرابع اهلجري. 
اســتقرَّ أجــداد احلمــزاوي، وهــم مــن أتبــاع املذهــب احلنفــي، يف حــيِّ العمــارة خلــف اجلامــع األمــوي، 
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ونظــراً لنســبهم الشــريف إىل النــي حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم، عــر ابنتــه فاطمــة الزهــراء، حصلــوا 
علــى نقابــة األشــراف ابتــداءً مــن عــام )941م / 330هـــ(، وتوارثوهــا عــر األجيــال)3(. 

ــن ليــس منهــم علــى  وكانــت نقابــة األشــراف مُكلَّفــة بصيانــة ذوي األنســاب الشــريفة، ومنــع دخــول مَ
جمتمعهــم احملافــظ. 

ويف القــرن الثامــن عشــر امليــادي / الثانــي عشــر اهلجــري كان عــدد أشــراف دمشــق ال يتجــاوز 500 
فــرد، ولكنَّــه وصــل إىل حــدود األلفــي نســمة مــع منتصــف القــرن التاســع عشــر امليــادي / الثالــث عشــر 

اهلجــري)4(.  
وحصــل األشــراف ونقيبُهــم علــى عــدة مزايــا يف الدولــة العثمانيــة، مثــل إعفائهــم من اخلدمة العســكرية 
ــة مــن البــاب العــايل خــال موســم احلــج، كانــت  ومنحهــم عائــداً ســنويّاً مــن األوقــاف، مــع معونــات عينيَّ

تصلهــم مباشــرة مــن إســطنبول)5(. 
ــى أبنــاء أســرة احلمــزاوي _ إضافــة إىل نقابــة األشــراف _ التدريــسَ يف مــدارس القيمريــة،  وتولَّ

والقيــام علــى مقــام رأس احلســن داخــل اجلامــع األمــوي)6(. 
وقــد وصــل أحــد أبنــاء هــذه األســرة يف القــرن الســابع عشــر امليــادي / احلــادي عشــر اهلجــري، 
وهــو الشَّــيخ إبراهيــم احلمــزاوي )1644-1708م / 1054 – 1120هـــ(، إىل منصــب نائــب قاضــي مدينــة 

دمشــق. 
ــاق  ــا اســم »زق ــق عليه ــوي، أُطل ــع األم ــف اجلام ــة خل ــة يف حــارة ضيِّق ــاء هــذه العائل ســكن مُعظــم أبن
النقيــب«، وأحيانــاً كانــت تُســمَّى حبــارة احلمــزاوي، وهــو اســم شــائع ومُتعــارف عليــه شــعبيّاً حتــى اليــوم)7(.

وأمــا عــن اختــاف تســمية األســرة بــن »محــزة« و«احلمــزاوي« فيقــول الســيد قتيبــة مــردم بــك، حفيــد 
حممــود احلمــزاوي، أن ذلــك جــاء بســبب ظهــور أســرة جديــدة باســم »محــزة« مل يكن أبناؤها من األشــراف، 

فقــرَّر جــدُّه اعتمــاد اســم »احلمــزاوي« للتميُّــز عنهــم، وعُرفــت العائلــة مــن يومها باحلمــزاوي)8(.
ثالثًا _ وصول احلمزاوي إىل جملس الوالية الكبري:

كان جــدُّ حممــود احلمــزاوي ناظــراً للجامــع األمــوي، أمــا والــده نســيب )1768-1848م / 1182 – 
ــن عضــواً يف جملــس  ــاً لألشــراف وعُيِّ 1265هـــ( فقــد كان عاملــاً مرموقــاً ووجيهــاً معروفــاً، انتُخــب نقيب

ــه ســنة )1848م / 1265هـــ()9(.  ــذ العــام )1840م / 1256هـــ( وحتــى وفات ــة دمشــق من والي
اكتســب نســيب احلمــزاوي شــهرة واســعة عــام )1831م / 1247هـــ(، عنــد مشــاركته يف ثــورة علــى 
ــلمن،  ــى أهــايل دمشــق مــن املُس ــة عل ــة عقاري ــذي حــاول فــرض ضريب ــي ســليم باشــا، ال ــوايل العثمان ال
ــة)10(. ــوايل يف ســوق العصروني ــل ال ــان مُســلح ضــدَّه، انتهــى مبقت ــان، ممــا أدى إىل عصي عُرفــت بالصلي

)3( أصول األنساب الدمشقية: عبد الكريم الحمزاوي، 21.

)4( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيلشر، 154.

)5( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: ليندا شيلشر، 154.

)6( ُمنتخبات من التواريخ لدمشق: تقي الدين الحصني، 810.

)7( أصول األنساب الدمشقية: الحمزاوي، 48.

)8( لقاء المؤلف مع قتيبة مردم بك، من أحفاد الّشيخ محمود الحمزاوي )دمشق، 21 تشرين الثاني 2020(.

)9( روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر: محمد جميل الشطي، 353-352.

)10( ثورة الدمشقيين سنة 1831: محمد خالد صافي، 79-77.
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وأدّت هــذه الثــورة إىل فــراغ يف مركــز احلكــم بدمشــق، قــام باســتغاله وايل مصــر حممــد علــي باشــا، 
ــم باشــا، فاحتلَّهــا وفــرض عليهــا احلكــم املصــري،  ــه إبراهي ــادة ابن فأرســل جيشــاً جــرّاراً إىل ســورية بقي

الــذي دام حتــى ســنة )1840م / 1256هـــ(.
وهنــا ســارع نســيب احلمــزاوي إىل دعــم املصريــن، ونَظــم قصيــدة مديــح عصمــاء حبــق حممــد علــي، 
ــة العثمانيــة عنــد عودهتــا إىل حكــم ســورية ســنة )1840م /  قبــل أن ينفصــل عنــه ويعــود إىل كنــف الدول

1256هـ()11(. 
ولكــنَّ مــدَّة احلكــم املصــري ألقــت بظاهلــا علــى العثمانيــن، الذيــن أُجــروا علــى اّتبــاع هنــج إصاحــي يف 
ــرف بعهــد التنظيمــات، بــدأ يف عهــد الســلطان الشــاب عبــد اجمليــد األول )1839 – 1861م /  احلكــم، عُ
1255 – 1277هـــ(، واســتمرَّ يف عهــد شــقيقه األصغــر الســلطان عبــد العزيــز )1861 – 1876م / 1277 

– 1293هـ(. 
كان إبراهيــم باشــا، أكــر أبنــاء حممــد علــي، قــد عمــل جاهــداً علــى تطويــر النظــام اإلداري والتعليمــي 
ــاً، وأعطــى الكثــر مــن احلقــوق  ــاً وجمانيّ يف دمشــق، فأمــر بفتــح املــدارس وجعــل التعليــم األساســي إلزاميّ
للمســيحين الســورين، الذيــن باتــوا شــركاء يف احلكــم طــوال فــرتة وجــوده يف ســورية، فســمح هلــم مثــاً 
باالحتفــال بأعيادهــم الدينيــة، وباعتمــاد التقويــم املســيحي، وصــار بوســعهم ترميــم كنائســهم دون الرجــوع 
إىل الســلطات املُســلمة، كمــا ألغــى شــرط متيُّزهــم عــن املســلمن بلبــاس كحلــي داكــن اللــون، كان يُفــرض 
عليهــم منــذ عصــر املماليــك )648- 923هـــ / 1250-1517م()12(، وأخــراً، مســح هلــم ببنــاء الكنائــس 

ودخــول اجليــش، حيــث أغــدق عليهــم بأعلــى الرتــب واألومســة. 
لــت  ــة إىل صــدور إرادة ســلطانية، عُرفــت باخلــط اهلمايونــي، تكفَّ وقــد أدَّت هــذه اإلصاحــات املصري
حبمايــة الرعايــا املســيحين، مباهلــم وعرضهــم وحياهتــم، يف حماولــة جــادة مــن البــاب العــايل خللــق جمتمــع 
مُتجانــس ال يُفــرِّق بــن األديــان، هويتــه اجلامعــة هــي اهلويــة العثمانيــة، ووالؤه للســلطان وحــده دون غــره. 
وأُلغيــت كلمــة »نصرانــي« أو »ذمــي« مــن الســجات احلكوميــة يف دمشــق، واســتُبدلت بكلمــة »كريســتياني 

مــن رعايــا الدولة العثمانيــة«)13(. 
ــي )1840م /  ــون الثان ل يف كان ــكِّ ــذي شُ ــة دمشــق، ال ــس والي ومــن ضمــن هــذه اإلصاحــات جــاء جمل
ــة والبــت يف شــؤوهنا. وقــد  1256هـــ(، وكان جيتمــع ثــاث مــرات يف األســبوع الواحــد ملتابعــة أمــور املدين
أُعطيــت صاحيــات واســعة جــدّاً هلــذا اجمللــس، فصــار مُســتقاّ عــن الــوايل، لــه حريــة اتِّخــاذ القــرار 

وجبايــة الضرائــب ومراجعــة األمــور القانونيــة والعســكرية كافــة. 
ــاً  ــه نقيب ــاً بصفت ــة دمشــق، معيَّن ــس والي ــود، عضــواً يف جمل ــد حمم ــزاوي، وال ــا: كان نســيب احلم وهن

لألشــراف، وكانــت مُهمتــه فيــه إدارة معونــات الفقــراء. 
مل يكــن هلــذا اجمللــس رئيــس يف ســنواته األوىل، وكانــت الرئاســة تنتقــل أســبوعيّاً بــن األعضــاء، فتــارة 
تكــون بيــد احلمــزاوي وتــارة مــع  زميلــه الشَّــيخ حســن املــرادي، إمــام املذهــب الشــافعي، أو مــع إمــام 

)11( ُمنتخبات من التواريخ لدمشق: الحصني 698.

)12( مجتمع مدينة دمشق: يوسف جميل نعيسة، ج 2، 625.

)13( مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان: ميخائيل مشاقة، 349.
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لـَـن  األحنــاف الشَّــيخ عُمــر الَغــزِّي، وأحيانــاً تذهــب إمــا إىل خليــل العظــم أو إىل حممــد العظمــة، ومهــا ممثَّ
عــن كــرى العائــات السياســية بدمشــق)14(.

وعنــد وفــاة نســيب احلمــزاوي ســنة )1848م / 1265هـــ( ورث مكانــه ابنــه حممــود، البالــغ وقتهــا مــن 
ــة والعشــرين عامــاً، ليكــون أصغــر األعضــاء ســنّاً ومقامــاً، إذ مل يكــن حيمــل لقــب »نقيــب  العمــر الثامن
األشــراف« مثــل أبيــه، وكان عملــه ينحصــر يف إعطــاء الــدروس الدينيــة يف جامــع األســرة حبــيِّ العمــارة. 

رابعًا _ احلمزاوي قبل عام )1860م / 1277هـ(:
ــم أصــول الشــريعة، وقــرأ علــى يــد والــده، ثــم أخــذ عــن عُلمــاء دمشــق  كان حممــود احلمــزاوي قــد تعلَّ

ــرف)15(.  الذيــن درَّســوه وأجــازوه يف علــوم الفقــه واحلديــث والنّحــو والتفســر والصّ
وعمل احلمزاوي يف شبابه قاضياً يف حمكمة البزورية. 
وعُرف بكونه خطيباً مفوَّهاً باللغتن العربية والرتكية. 

ــة  ــه للخــط العربــي، الــذي تعلَّمــه مــن أبيــه، إذ كان يكتــب ســورة الفاحتــة كامل كمــا كان مُبدعــاً بإتقان
ــن  علــى حبــة رز )16(. وذكــر حفيــده الشــاعر خليــل مــردم بــك أن ثلــث احلبــة كان يبقــى فارغــاً، وأن جــدَّه متكَّ

أيضــاً مــن كتابــة أمســاء شــهداء معركــة بــدر، وعددهــم )17(، علــى ورقــة صغــرة حبجــم اخلــامت)17(. 
حافــَظ احلمــزاوي الفتــى علــى منصبــه يف جملــس الواليــة، ويف عــام )1851م / 1268هـــ( أصبــح مديــراً 
ألوقــاف دمشــق، وناظــراً للرســوم والتكاليــف )الويركــو(، وبعدهــا بعــام عُيِّــن مديــراً جمللــس زراعــة دمشــق.)18( 
وأخــراً ويف ســنة )1855م / 1272هـــ( أُوكلــت إليــه مأموريــة الدفــرت اخلاقاني، املُكلَّفــة بإحصاء األماك 

العقاريــة يف دمشــق ومراقبتها. 
وال يوجــد أي إشــارة إىل دور احلمــزاوي يف جملــس الواليــة، ألن كل الســجات املتبقيــة يف دمشــق، 
واحملفوظــة يف دار الوثائــق التارخييــة بســوق ســاروجا، تعــود إىل األعــوام )1840-1845م / 1256 – 

ــس.  ــن يف هــذا اجملل ــاً دخــوَل احلمــزاوي االب 1261هـــ(، وهــي تســبق زمنيّ
واملعــروف أنــه يف حزيــران )1850م / 1272هـــ( مت تعيــن رئيــٍس ثابــتٍ للمجلــس بدمشــق، وهــو موظــف 
عثمانــي رفيــع يُدعــى عثمــان بــك، الــذي قــام بإعــادة تشــكيل اجمللــس، وضــمَّ إليــه كاّ مــن علــي مــردم بــك، 
شــقيق الوجيــه عثمــان مــردم بــك، وعبــد اهلل العظــم، ســبط الــوايل األســبق أســعد باشــا العظــم، وصــاحل 

آغــا املهايــي، أحــد زعمــاء حــيِّ امليــدان خــارج املدينــة القدميــة. 
وأُبقِــي حممــود احلمــزاوي يف منصبــه، ومعــه كلٌّ مــن الشّــيخ عُمــر الغــزي صديــق أبيــه، وناظــر أوقــاف 
دمشــق الشَّــيخ أمحــد املالكــي، وحممــد العظمــة)19(، فــكان هــذا القــرار مبثابــة جتديــد ثقــة الدولــة العثمانيــة 
باحلمــزاوي، الــذي بــات مــن يومهــا عضــواً أصيــاً يف جملــس الواليــة، وليــس جمــرَّد وريــث ملنصــب شــاغر 

تركــه أبــوه. 
)14(  Ottoman political reform in the provinces: Elizabeth Thompson. The Damascus Advisory Council in 1844-1845. International Journal of 

Middle East Studies, volume 25, 457-475.
)15( حلية البشرفي تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار، ج 3، 311-310.

)16( دمشق: شيلشر، 232.

)17( سيرة محمود أفندي حمزة: مردم بك )مخطوط غير منشور، كتب في دمشق سنة 1918(.

)18( حلية البشر: عبد الرزاق البيطار، ج 3، 311.

)19( مشاهد وأحداث دمشقيّة في منتصف القرن التاسع عشر: محّمد سعيد األسطواني، 150-149.
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خامسًا _ عالقة احلمزاوي مع األمري عبد القادر اجلزائري:
ــيخ احلمــزاوي املشــاركة يف اســتقبال األمــر عبــد  ومــن هــذا املنصــب، ويف هــذا املقــام، ُطلــب مــن الشَّ
القــادر اجلزائــري عنــد وصولــه دمشــق ســنة )1855م / 1272هـــ(، قادمــاً مــن الســجون واملعتقــات 

الفرنســية. 
ــام احتفــاالً بالضيــف الكبــر، ورُفــع الســجاد العجمــي الفاخــر فــوق أســطح  ُزيِّنــت وقتهــا حــارات الشَّ
املبانــي احلكوميــة، وخــرج مجــع كبــر مــن األهــايل إللقــاء نظــرة علــى هــذا البطــل املُســلم الشــهر، الــذي 

قــاد ثــورة ضــدَّ الفرنســيِّن يف بــاده، دامــت ســبع عشــرة ســنة. 
وصــل األمــر اجلزائــري إىل دمشــق بعــد مخــس ســنوات مــن االعتقــال يف قلعــة أمبــواز الفرنســية، ومعــه 

ــاب وخُــدَّام وأتبــاع وبقايــا مــن أفــراد حكومــة دولتــه اجلزائريــة.  حنــو مئــي رجــل مــن ُكتَّ
ــه لعِلمــه الوســيع وإحبــاره يف الطــرق  كان احلمــزاوي شــديد اإلعجــاب باألمــر عبــد القــادر، فقــد أحبَّ
ــة  ــدت صداقــة متين ــه املســلمون يف كل أحنــاء العــامل، فتولَّ ــد فــذٍّ أمجــع حول ــه كقائ ــة، ونظــر إلي الصوفي
بينهمــا، وحــلَّ األمــر ضيفــاً علــى آل احلمــزاوي يف دارهــم، قبــل شــرائه خلمســة قصــور يف حارهتــم، كانــت 
مُلــكاً للشّــيخ حممــود وإخوتــه، جبانــب بــاب الفراديــس، ليُصبــح جــاراً إضافــة لكونــه صديقــاً حملمــود 
احلمــزاوي، وكانــت هــذه الــدُّور هــي ذاهتــا الــي اســتُعملت حلمايــة املســيحين ســنة )1860م / 1277هـــ(. 
وجتــدر اإلشــارة إىل أنَّ ســليماً احلمــزاوي، شــقيق حممــود األكــر، قــد دخــل مبعيّــة األمــر، وأصبــح مــن 

أعوانه. 
اســتطاع األمــر عبــد القــادر، بعِلمــه ومالــه وشــخصيته القياديــة، أن يُتــوِّج نفســه زعيمــاً علــى دمشــق، 

وأن يَبــي لنفســه سُــمعًة قــلَّ مثيلُهــا يف تاريــخ املدينــة احلديــث. 
بــه بأمــر العُلمــاء، وقــال: إنَّ دمشــق كانــت  ــر احلمــزاوي بعِلــم األمــر وتقــواه واســتقامته وكرمــه، ولقَّ فتأثَّ
يف أشــدِّ احلاجــة إىل املــال، وإىل بطــل مُســلم ورمــز يُعطــي أهلهــا األمــل، ويســاعدهم علــى التخلُّــص مــن 
حالــة الركــود االقتصــادي، ومــن غطرســة آغــوات الشَّــام ورجاهلــم املســلَّحن املســيطرين علــى املدينــة، منــذ 
ثــورة عــام )1831م / 1247هـــ(، فوجــدَت كلَّ مــا كانــت حتتاجــه مــن عــون يف شــخص األمــر عبــد القــادر. 
فعــدَّ احلمــزاوي األمــرَ اجلزائــري بطــاً عظيمــاً، وأبــاً روحيّــاً لفقــراء املدينــة وبســطائها، ومُعلِّمــاً 

لشــيوخها وعُلمائهــا. 
  سادسًا _ عام الفتنة:

يف ربيــع عــام )1860م / 1277هـــ( اندلعــت أعمــال شــغب يف جبــل لبنــان، بــن الفاحــن املوارنــة 
واملاَّكــن الــدروز، وصلــت نرانُهــا إىل جزِّيــن وبعبــدا وديــر القمــر، قبــل أن تنتقــل إىل قــرى ســهل البقــاع 

ــع صيــف ذلــك العــام.  ــدروز يف مطل ــاً مــن ال ــه إليهــا املســيحيُّون هرب ــة مــن دمشــق، الــي توجَّ القريب
حلق الدروز باملسيحين فقتلوهم يف مدينة زحلة يوم 18 حزيران )1860م / 1277هـ(. 

وعندمــا وصــل اخلــر إىل دمشــق، قــام بعــض األهــايل بتزيــن عتبــة منازهلــم باملصابيــح، كمــا جــرت 
ــه »فتــح زحلــة«.  العــادة يف شــهر رمضــان، فرحــاً مبــا وصفــه البعــض بأنَّ

وهنــا متيَّــز الشــيح احلمــزاوي مبوقفــه الواعــي، فنــزل إىل حــارات الشَّــام، ودار علــى بيوهتــا إلطفــاء تلــك 
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األنــوار، جتنُّبــاً للفتنــة، واحرتامــاً ملشــاعر املكــوِّن املســيحي يف مدينته)20(. 
وكانــت حجّــة بعــض األهــايل احملتفلــن مبجــزرة زحلــة، كمــا أُشــيع يومَهــا، أنَّ ســكاهنا املســيحين كانــوا 
قــد أســاؤوا التعامــل مــع املُســلمن، وأطلقــوا أمســاء الصحابــة علــى كاهبــم، وكانــوا كلَّمــا التفــت عليهــم 

»عمــر« أو »عثمــان« أو »علــي« كانــوا يقولــون لــه: »لســنا نناديــك بــل نصــرخ للكلــب«)21(. 
أســهمت هــذه احلــوادث يف هتييــج املشــاعر الطائفيــة، وأُضيفــت إليهــا إشــاعة كاذبــة انتشــرت بســرعة 
ــكاهنا املســلمن،  ــى سُ ــة، وأهنــم قادمــون إىل دمشــق للقضــاء عل ــدروز يف زحل ــأنَّ املســيحين ســحقوا ال ب
ــزون لتنصيــب أحدهــم أمــراً علــى مناطقهــم وســلخها عــن بقيــة أحيــاء  كمــا قيــل أيضــاً إهنــم كانــوا يتجهَّ

دمشــق)22(. 
ومل تــأتِ هــذه اإلشــاعات مــن فــراغ، وإمنــا كانــت تعبــراً عن الغضــب املتزايد يف املدينــة من اإلصاحات 
الــي مُنحــت للمســيحين منــذ زمــن إبراهيــم باشــا ويف عهــد التنظيمــات، ومنهــا حتديــداً مســاواتُهم مــع 

املســلمن يف الضرائــب ويف اخلدمــة اإللزاميــة. 
اســتمرَّ التوتــر الرهيــب يف دمشــق حتــى صبــاح يــوم 7 متــوز )1860م / 1277هـــ(، عندمــا دخلــت 
جمموعــة مــن الفتيــان إىل حــيِّ بــاب تومــا، أحــد أقــدم أحيــاء دمشــق املســيحيَّة يف الطــرف الشــمايل 
الشــرقي مــن الســور الكبــر، وبــدؤوا يســتفزُّون األهــايل بالصــراخ والــكام البــذيء، وبرســم الصليــب 
بالدهــان األمحــر علــى األرض وعلــى أبــواب البيــوت، ثــم وضعــوا سلســلة مــن احلجــارة علــى شــكل صليــب 

وقامــوا بدوســها بأقدامهــم)23(. 
لوا وفــداً رفيعــاً ملقابلــة الــوايل أمحــد عــزت  أثــار هــذا التصــرُّف غضــبَ أهــايل احلــيّ املســيحي، فشــكَّ
باشــا، الــذي قــام بــدوره بإرســال قائــد الشــرطة العتقــال األوالد وإجبارهــم علــى تكنيــس الطرقــات الــي 
عبثــوا هبــا، ونُقــل بعضهــم مُكبَّــاً إىل ســجن القلعــة، حيــث قَضــوا بضــع ســاعات قبــل إطــاق ســراحهم.

ثــم تكــرر املشــهد ذاتــه علــى مــدى يومــن، ومت اعتقــال األوالد جمــدَّداً، لكــنَّ أهــايل ســوق األروام )القســم 
الغربــي مــن ســوق احلميديــة( احتجُّــوا وطالبــوا بإطــاق ســراحهم حبجــة أهنــم ُقصَّــر، وأثنــاء ذلــك هنــض 
ــة حممــد، املســلمون  شــقيق أحــد املعتقلــن وصــاح أمــام اجلمــع يف وســط الســوق: »يــا مســلمن ... يــا أمّ

روا دكاكينكــم لكــي نشــتكي«)24(.  يكنســون حــارة النصــارى ... ســكِّ
وعنــد خــروج املعتقلــن حتــت حراســة طفيفــة باجتــاه خمفــر الشــرطة، صــرخ أحــد النــاس: »يــا غــرة 
الدِّيــن«، ثــم هاجــم عــدد مــن الرجــال، اجملهــويل اهلويــة، الفتيــانَ وكســروا قيودهــم، وعــادوا هبــم إىل منطقــة 
بــاب تومــا يف الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم 9 متــوز )1860م / 1277هـــ(، وهــم يصرخــون: »مل يبــقَ 

إســام يف الشَّــام«)25(!
ــؤوس،  ــة وســيوف وف ــن مسدســات حربي ــن بيوهتــم، م ــم م ائشــون يُخرجــون ســاحَهم القدي بــدأ الطَّ

)20( مشهد العيان: مشاقة، 353.

)21( ُمنتخبات من مذكرات محّمد أبو سعود الحسيبي الدمشقي: سهيل زكار، 286.

)22( وزارة الخارجية الفرنسية، CPC/D16، ُمرسل من النوس إلى ثوفنيل )باريس( بتاريخ 4 حزيران 1860. 

)23( األرشيف الوطني البريطاني، تقرير ُمرسل من السيد مور )دمشق( إلى السيد راسل )لندن(، رقم 27، بتاريخ 4 آب 1860.

)24( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني، 174.

)25( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني، 291.
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ــوا يف  ــا إشــاعة يف دمشــق أن أربعــن مُســلماً ُقتل ــاب تومــا، فانتشــرت وقتَه ويتوجَّهــون هبــا إىل منطقــة ب
املواجهــات. 

واحلقيقــة أن اثنــن فقــط مــن املســلمن ســقطوا يف الســاعات األوىل مــن األحــداث، ليــس علــى 
ــن دخــول احلــيِّ  ــم م ــك، أراد منعه ــي ب ــي يُدعــى صــاحل زك ــط عثمان ــر مــن ضاب ــل بأم ــد املســيحييِّن ب ي

املســيحي)26(.
ــج مشــاعر  ــاً لتأجي ــى املســلمن وصــل إىل أربعــن كان كافي ــأن عــدد القتل ومُجــرد انتشــار اإلشــاعة ب

ــا.  ــة وعرضه ــاس يف طــول املدين الن
ــاب تومــا مــن كل حــدب وصــوب،  ــى منطقــة ب قــون عل ــاء، كان األشــقياء واملرتزقــة يتدفَّ يف هــذه األثن
يســرقون وينهبــون ويذحبــون كلَّ مَــن مــرَّ أمامهــم مــن نســاء وشــيوخ وأطفــال، ووصــل عــدد املهامجــن إىل 

عشــرين ألفــاً، وكان عــدد ســكان دمشــق يومهــا ال يتجــاوز 150 ألــف. 
ويف الســاعة اخلامســة عصــراً انســحبت القــوات العثمانيــة مــن احلــيِّ املســيحي، مــع ارتفــاع عــدد 
الرعــاع واجملرمــن الوافديــن إليــه، الذيــن أحرقــوا مجيــع الكنائــس، وهتجَّمــوا علــى الرُّهبــان وقتلــوا مثانيــة 
ــر الرهبــان اإلســباني  ــى القنصليــات والبعثــات التبشــرية الروتســتانتية والكاثوليكيــة، ودي منهــم، ثــم عل

وديــر العازاريــة الفرنســي واملدرســة اآلســية )27(. 
وأُحرقت القنصلية الروسية أوالً، وتلتها القنصلية األمركية، وُذبح فيها القنصل املقيم. 

وســلمت القنصليتــان الريطانيــة والروســية وحدمهــا مــن األذى، لكوهنمــا موجودتــن خــارج املنطقــة 
املســيحية، األوىل يف ســوق األروام، والثانيــة مشــال اجلامــع األمــوي. 

ثــم جــاء دور القنصليــة الفرنســية، الــي هــرب أفــراد طاقمهــا مجيعــاً إىل حــيِّ العمــارة، ونزلــوا ضيوفــاً 
يف دور األمــر عبــد القــادر، وجــاره الشَّــيخ حممــود احلمــزاوي. 

ــراً مــن األســر املســلمة قــد فتحــت أبواهبــا للمســيحيِّن يومَهــا، باإلضافــة آلل  ــد أن نقــول إنَّ كث وال ب
اجلزائــري واحلمــزاوي، وكذلــك فعــل الوجهــاء، ومنهــم: صــاحل آغــا املهايــي )زميــل احلمــزاوي يف جملــس 
ــي، وعبــد اهلل العمــادي، وســعيد آغــا النــوري، وعُمــر آغــا العابــد، جــدُّ رئيــس  ــة(، وصــاحل املوصلل الوالي

اجلمهوريــة الســورية فيمــا بعــد حممــد علــي العابــد. 
ــدرِّس البخــاري يف  ــار مُ ــيخ ســليم العطَّ ــن كان لــه دور إجيابــيٌّ أيضــاً التاجــر عُثمــان جــري، والشَّ وممّ
ر مــن نــار الفتنــة  جامــع ســليمان باشــا، والشَّــيخ عبــد اهلل البيطــار جــدُّ العامــة هبجــت البيطــار، الــذي حــذَّ

ــاق يف حــيِّ امليــدان )28(.  مــن علــى حمــراب جامــع الدقَّ
أمــا األمــر عبــد القــادر فقــد محــل الســاح، وخــرج أمــام اجلمــوع الــي وصلــت إىل بــاب داره، صائحــاً: 

»أهكــذا تُرُضــون نبيَّكــم حممَّــداً؟ لــن تنالــوا مــن مســيحيٍّ واحــد مــن هنــا، فجميعهــم إخوتــي«. 
وكان احلمــزاوي يقــف إىل جانــب األمــر يف هــذه اللحظــات، حليفــاً وصديقــاً وجــاراً مُخلِصــاً، وأوكل 
إليــه إنقــاذ النســاء واألطفــال واملســنِّن مــن املســيحيِّن، وقــام بنقــل اآلالف منهــم إىل داره حتــت حراســة 

)26( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني، 292.

)27(  Sectarianism and Social Conflict in Damascus: The 1860 Events Reconsidered; Eugene Rogan, 493-511.

)28( خطط الّشام: محّمد كرد علي، ج 3، 85.
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رجــال األمــر عبــد القــادر القادمــن معــه مــن اجلزائــر )29(. 
ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن كل احملــاوالت، وصــل القتــل إىل ذروتــه يف الثاثــة أيــام األوىل، وبــدأ باالحنســار 
التدرجيــي مــع حلــول اليــوم الثامــن، بعــد تدمــر احلــيِّ املســيحي بأكملــه، وإحــراق 1200 منــزل، إضافــة ملــا 

ُقــدِّر يومهــا خبمســة آالف شــخص، دُفــن مجيعهــم يف املــكان الــذي ُقتلــوا فيــه. 
سابعًا _ وصول فؤاد باشا إىل دمشق:

بعــد وقــوع الفتنــة بأســبوع، حصــل تدخــل مُباشــر مــن الســلطان عبــد اجمليــد، الــذي أرســل وفــداً 
حكوميّــاً للتحقيــق مبــا جــرى يف الشَّــام، برئاســة وزيــر اخلارجيــة فــؤاد باشــا. 

وصــل الباشــا العثمانــي إىل دمشــق قادمــاً مــن بــروت يــوم 29 متــوز )1860م / 1277هـــ(، برفقــة ثاثــة 
آالف جنــدي الســتعادة األمــن واألمــان يف املدينــة املنكوبــة، فــكان يف اســتقباله الشَّــيخ احلمــزاوي وأعيــان 

املدينــة كافــة.
أراد الوفــد احلكومــيُّ ســحبَ أي ذريعــة لتدخــل الــدول األوروبيــة يف شــؤون الدولــة العثمانيــة، حبجــة 
محايــة املســيحين مــن إبــادة مجاعيــة، إذ كانــت فرنســا قــد حّضــرت جيشــاً كبــراً هلــذا الغــرض، ووضعتــه 
لت جلنــة  يف حالــة تأهُّــب يف ســهل البقــاع، كمــا أرســلت عشــرين بارجــة حربيــة إىل ســواحل الشَّــام، وشُــكِّ
دوليــة للتحقيــق باألحــداث مؤلفــة مــن روســيا وبريطانيــا والنمســا وبروســيا، فعــدَّه الســلطان تدخُّــاً 

ســافراً يف شــؤون بــاده.
وكان مــن املفــرتض أن يكــون اجليــش املُرســل مُؤلَّفــاً مــن 12 ألــف جنــدي، وأن يضــمَّ قــواتٍ مــن الــدول 
األوروبيــة كافــة، ولكــن فرنســا لوحدهــا خصَّصــت قــواتٍ هلــذا الغــرض، مُلقيــة اللَّــوم فيمــا حــدث يف جبــل 

لبنــان ودمشــق علــى الطائفــة الدرزيــة وعلــى أعيــان الشَّــام، ومنهــم طبعــاً احلمــزاوي. 
لــت الدولــة العثمانيــة، والســلطان عبــد اجمليــد شــخصيّاً، مســؤولية مــا حــدث،  أمــا بريطانيــا فقــد محَّ
ــر ملحــوظ، فســارعت الدولــة العثمانيــة ملعاجلــة األوضــاع  ومعهــا املؤسســة الرهبانيــة املارونيــة بعــد تأخُّ
املتدهــورة يف الشّــام، للتغطيــة علــى فشــلها يف محايــة األهــايل وضلــوع بعــض موظفيهــا الكبــار يف مسلســل 

اإلرهــاب والقتــل. 
ــرة، وجــال علــى قلعــة دمشــق، الــي حتوَّلَــت إىل مركــز إيــواء  جتــوَّل فــؤاد باشــا يف أحيــاء املدينــة املدمَّ
ــة  للمســيحين، فوجدهــم حفــاة عــراة يئنــون مــن اجلــوع واخلــوف، فقــام بنقلهــم إىل جامــع تنكــز يف حملَّ
الســنجقدار، وعــرض عليهــم اخلــروج اآلمــن إىل بــروت علــى نفقــة احلكومــة، كمــا أمــر بفتــح أبــواب 

ــة مــن املســلمن )30(.  املســاجد أمامهــم، ولكنهــم رفضــوا ذلــك، خوفــاً مــن ردة فعــل غاضب
ــٍل مــن قبــل  وطلــب الوزيــر إيقــاف مجيــع املعونــات الفرنســية فــوراً، لكيــا تكــون ذريعــة إضافيــة لتدخُّ

ــاً مــن مــال الدولــة العثمانيــة )31(.  حكومــة باريــس، وأمــر بتعويــض األهــايل بنصــف قــرش يوميّ
ــة باملســيحين إىل بــروت، حبمايــة رجــال األمــر عبــد القــادر، وكان  ثــم انتقلــت أوىل القافــات احململَّ

علــى متنهــا 300 شــخص. 

)29( تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر: محّمد باشا الجزائري، 635. 

)30( مرآة الّشام، تاريخ دمشق وأهلها: عبد العزيز العظمة، 181.

)31( An occasion for war: civil conflict in Lebanon and Damascus in 1860; Leila Tarazi Fawaz. p137. 
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ثــم صــدر بعــد ذلــك قــرار بعــزل الــوايل أمحــد عــزت باشــا، وهــو ضابــط عثمانــي رفيــع، كان حيمــل أرفع 
األومســة العســكرية، وكان يعرفــه فــؤاد باشــا جيِّــداً، منــذ أن كان قائــداً للمدرســة احلربيــة يف إســطنبول 
وأحــدَ أملــع مُدرِّســيها. )32( وأُجــري حتقيــق ســريع معــه، ومتَّ إعدامُــه رميــاً بالرصــاص يــوم 7 أيلــول )1860م 

/ 1277هـــ(، بأمــر مــن فــؤاد باشــا، ودُفــن يف دمشــق )33(.
ــه تأخَّــر بإرســال اجليــش إىل بــاب تومــا، وتســرَّع يف ســحبه يــوم 9 متــوز،  وقــد قيــل يف ســبب إعدامــه أنَّ
ــوَّة )ضريبــة( علــى املســيحيِّن، ويقــوم بســجن  ــه كان يَفــرض خُ ــن مــن محايــة داره وعائلتــه، وأنَّ لكــي يتمكَّ
كل مــن يرفــض أن يدفعهــا)34(، كمــا اتُّهــم بتأجيــج نــار الفتنــة بوضــع احملــارس واملدافــع علــى أبــواب اجلامــع 
األمــوي، حلمايــة املســلمن مــن أي هجــوم مســيحي، بعــد انتشــار شــائعة أهنــم ينــوون مهامجــة املســاجد 
خــال صــاة العيــد، كمــا اتُّهــم الــوايل بإطــاق ســراح )الرعــاع( مــن الســجون، ومعهــم أصحــاب الســوابق 

واجملرمــن، ليكونــوا يف طليعــة املهامجــن )35(. 
ــن يَســلم مــن  ــأن أحــداً منهــم ل ــًة، ب ــوايل رســالة واضحــة إىل الدمشــقين كاّف لقــد كان إعــدام هــذا ال

ــة.  ــة العليّ عقــاب الدول
وجــاء يف أحــد التقاريــر الريطانيــة املُرســلة يومهــا مــن دمشــق إىل لنــدن خــال األحــداث مــا يأتــي: »ال 
الــوايل وال أعضــاء جملــس الواليــة أو العلمــاء ظهــروا يف الشــوارع، وال حتــى أي شــخص علــى اتصــال مــع 

احلكومــة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد حــاول الوقــوف يف وجــه الفوضــى«)36(. 
وقــد اتُّخِــَذت هــذه احلجَّــة ذريعــًة لضــرب أعيــان املدينــة واعتقــال العديــد منهــم، وكان مــن بينهــم 
ــام بالســجن يف دار  ــة أي ــة بالتقصــر يف واجبــه الوطــي، فقضــى ثاث ــيخ احلمــزاوي الــذي اتُّهــم بداي الشّ
ــه  مهجــور حبــيِّ القنــوات، قبــل إطــاق ســراحه بطلــب وإحلــاح مــن األمــر عبــد القــادر، الــذي أصــرَّ علــى أنَّ

كان ممــن حاولــوا نــزع فتيــل األزمــة ال تأجيجهــا )37(. 
لها فــؤاد  ــن عضــواً يف اللِّجــان الــي شــكَّ أُخــرج احلمــزاوي مــن الســجن بعــد تقديــم االعتــذار لــه، وعُيِّ

باشــا الســتعادة املســروقات مــن احلــيِّ املســيحي، ومعاقبــة اجملرمــن واملســؤولن عــن اجملــزرة. 
ــج وقاتــل، ويف أول تصريــح لــه أمــام  ــم الوزيــر العثمانــي التُّهــم إىل ثــاث فئــات: ســالب ومهيِّ وقــد قسَّ
ــا حــدث،  ــوا مســؤولن عمَّ ــكان دمشــق، مســيحين ومُســلمن، كان ــع سُ ــن فــؤاد باشــا أن مجي ــاس أعل الن
املســيحيون: ألهنــم أســاؤوا فهــم التنظيمــات وتطبيقهــا، واملســلمون: ألهنــم شــاركوا بالقتــل ومل يَحمُــوا 

أهلهــم مــن املســيحين)38(. 
وعنــد انتشــار شــائعة جديــدة بــأن املســيحين كانــوا ينــوون مهامجــة اجلامــع األمــوي للثــأر، رد فــؤاد 
باشــا بأنــه علــى اســتعداد تــامٍّ لتدمــر مــا بقــي مــن دمشــق، لــو أكمــل الدمشــقيون الســر يف طريــق العنــف، 

)32( An occasion for war: civil conflict in Lebanon and Damascus in 1860; Leila Tarazi Fawaz, p138. 
)33( تاريخ لبنان الحديث: كمال الصليبي، 135-133.

)34( مشهد العيان: مشاقة، 23.

)35( ُمنتخبات من مذّكرات: الحسيبي، 283.

)36( وزارة الخارجية البريطانية، 195-601، مرسل من برانت إلى رسل، رقم 8، بتاريخ 16 تموز 1860.

)37( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني، 189.

)38( وزارة الخارجية الفرنسية، أوتري في بيروت إلى ثوفونيل في باريس، رقم 90، بتاريخ 30 تموز 1860.
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ســواء أكانــوا مســيحين أم مســلمن)39(. 
ــار املواشــي املعروفــن يف  وبعــد تزويــد الوجيــه الشــاب عُمــر العابــد بالســاح والرجــال، وهــو مــن جتَّ
منطقــة امليــدان، أمــر بإفــراغ معظــم بيــوت حــيِّ القنــوات بالقــوة، مــن القنطــرة حتــى القشــلة، وإعطائهــا 

ــه يف أحيــاء القيمريــة والشــاغور والعقيبــة ومئذنــة الشــحم)40(. للمســيحيِّن، وتكــرَّر املشــهد ذاتُ

ثامنًا _ القصاص اجلماعي:
ــزاوي، وشــقيَقه أســعد )1822-1890م /  ــود احلم ــت حمم ــة الســتعادة املســروقات، ضمَّ لت جلن ــكِّ شُ
1238 – 1308هـــ( عضــو حمكمــة االســتئناف، الــذي تعــاون معــه ومــع األمــر عبــد القــادر يف محايــة 

املســيحين. 
وكان مــن أعضائهــا الوجهــاء مــرتي شــلهوب وإبراهيــم طنــوس وجــران حبــري، ممثلــن عــن املســيحين، 
ومعهــم قاضــي دمشــق الشــرعي حممــد ســعيد األســطواني وعُمــر العابــد، ممثلــن عــن املســلمن مــع 

األخويــن احلمــزاوي)41(. 
جُمعــت كلُّ املســروقات مــن البيــوت املســيحية، مــن ســجاد وتُحــف وجموهــرات، ومعهــا مخســون ألــف 

قطعــة زجاجيــة، ووُضعــت يف مســجد يلبغــا يف ســوق اخليــل، جنــوب ســاروجا. 
ــغ عاليــاً جــدّاً، وال يُمكــن  ــدِّرت قيمــة األضــرار بثامثئــة مليــون قــرش، ولكــن فــؤاد باشــا عــدَّ املبل وُق
فرُضــه علــى أهــايل دمشــق خوفــاً مــن انــدالع ثــورة جديــدة، وأيَّــده بذلــك الشَّــيخ احلمــزاوي، الــذي اقــرتح 
عليــه االكتفــاء خبمســة وأربعــن مليــون قــرش، ولكــن املســيحين رفضــوا ذلــك، فرُفــع األمــر إىل الســلطان 
ــة أقســاط، اقتُطعــت مــن  ــى ثاث ــون قــرش، تُقســم عل ــذي اكتفــى خبمســة وســبعن ملي ــد، ال ــد اجملي عب

ــام )42(. طريــق الضرائــب مــن أهــايل الشَّ
وبعــد ذلــك جــاء قــرار عــزل مفــي املدينــة وإمــام األحنــاف الشَّــيخ طاهــر اآلمــدي، وهــو أســتاذ حممــود 
ــن بــدالً عنهمــا أمــن اجلنــدي  ــزل أيضــاً نقيــب األشــراف أمحــد درويــش العجانــي. وعُيِّ احلمــزاوي، وعُ

مُفتيــاً والشَّــيخ أمحــد الكزبــري نقيبــاً )43(.
ــع  ــت تتقاســم هــذا املنصــب الرفي ــي كان ــي، ال ــة العجان ــدي عائل ــا يف أي ــة األشــراف يومه ــت نقاب كان
أحيانــاً مــع آل احلمــزاوي، فاعــرتض كامهــا علــى تعيــن الكزبــري يف هــذا املنصــب، واصفن إيــاه بالدخيل 

علــى جمتمــع العلمــاء. 
ونُفــي النقيــب املعــزول إىل جزيــرة قــرص، بعــد مصــادرة أمــاك أســرته يف حــيِّ العمــارة، وكذلــك 
ــيخ اآلمــدي الــذي قضــى ســنتن يف فامغوســتا، ثــم ثــاث ســنوات يف أزمــر، قبــل عودتــه إىل دمشــق  الشَّ

ــيخ احلمــزاوي، بعــد أن رحــل عنهــا فــؤاد باشــا )44(.  ــد القــادر والشَّ بوســاطة األمــر عب

)39( وزارة الخارجية البريطانية، 78-1519، ُمرسل من غراهام إلى مور )26-30 تموز 1860(. 

)40( حلية البشر: البيطار، ج 1، 269.

)41( حلية البشر: البيطار، ج 1، 269.

)42( وزارة الخارجية البريطانية، ملف رقم 57، من دوفيرين في بيروت إلى بولوار في لندن، بتاريخ 18 تشرين الثاني 1860.

)43( األعالم: خير الدين الزركلي، ج 5، 169.

)44( شام شريف: دور الفقهاء في المجتمع الدمشقي في العهد العثماني: محمد شريف الّصواف، 374.
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ومــن اجلديــر بالذكــر أنَّ عقوبــات اإلعــدام طالــت التجــار واملواطنــن العاديــن فقــط، ومل تُطبَّــق علــى 
رجــال الديــن، حبيــث مل يُشــنَق أحــدٌ منهــم، خوفــاً مــن نفوذهــم الواســع يف اجملتمــع الدمشــقي)45(. 

أغلــق بعدهــا فــؤاد باشــا مجيــع منافــذ دمشــق علــى العــامل اخلارجــي، ومنــع دخــول وخــروج أي شــخص 
مهمــا عــا شــأنه إال بتصريــح خطــي منــه شــخصياً )46(. وأمــر بوضــع املصابيــح علــى مداخــل كل البيــوت، 

ألســباب أمنيــة، ومنــع التجــوال بعــد املغيــب إال بتصريــح ومرافقــة أحــد عناصــر الــدرك )47(. 
ــة املشــاركة بالشــغب أو عــدم  ــن بتهم ــت املواطن ــي طالَ ــاالت ال ــؤاد باشــا مبسلســل االعتق ــدأ ف ــم ب ث
ــام عبــد اهلل احللــي، أحــد خُطبــاء  التعــرُّض لــه، فــكان علــى رأس املتَّهمــن الذيــن مت اعتقاهلــم شــيخ الشَّ

ــى املســيحين وإصــدار فتــوى ضدهــم.  اجلامــع األمــوي، الــذي اتُّهــم بتحريــض الغوغــاء عل
ــه كان ابــنَ ســعيد احللــي،  ومل يدافــع احلمــزاوي عــن عبــد اهلل احللــي، ورفــض الشــفاعة لــه، مــع أنَّ

صديــق والــده. 
ووصــل عــدد املعتقلــن بــن أعيــان ومشــايخ ومواطنــن عاديــن إىل 1300 شــخصاً، وُضــع التُّجــار منهــم 

يف التكيــة، وأُرســل الوجهــاء إىل منطقــة القشــلة، وسِــيق العــوام إىل ســجن القلعــة )48(. 
وكانــت هتمــة الكثــر منهــم جمــرد »الُفرجــة«، حيــث وقفــوا علــى أبــواب احلــيِّ املســيحي، وهــم يشــاهدون 

النــران تلتهمــه، كمــا يفعــل الدمشــقيون عــادة عنــد وقــوع أي حــادث يف مدينتهــم، خــراً كان أو شــرّاً. 
ويف يــوم 20 آب )1860م / 1277هـــ( أُخــرج مــن التكيــة عــدد مــن الســجناء، وأُعدمــوا شــنقاً يف منطقــة 

 .)49( الشاغور 
ــذ حكــم اإلعــدام يف ســوق اخليــل علــى خمتــار القنــوات األســبق حممــد رشــيد  ويف اليــوم نفســه نُفِّ

البــدوي، الــذي أُديــن بتزيــن منطقتــه احتفــاالً بســقوط زحلــة قبــل شــهرين. 
وطالــت اإلعدامــاتُ النظاميــة مخســًة وســتِّن شـَـخصاً اتُّهمــوا بقتــل املدنيــن، ومئًة وأحد عشــر شــخصاً 

بتهمــة قتــل عســكر الســلطان خــال األحــداث، وثاثــة ومثانــن شــخصاً بتهمــة الفــرار من وجــه العدالة. 
وحكــم فــؤاد باشــا بالســجن املؤبــد علــى مئــةٍ وتســعةٍ وثاثــن دمشــقيّاً، بتهمــة الســرقة والنهــب وحتطيم 
ــةٍ ومخســةٍ وأربعــنَ شــخصاً بتهمــة املشــاركة يف الشــغب أو عــدم اعرتاضــه،  ــى مئ ــكات عامــة، وعل ممتل
وبالســجن مــع األشــغال الشــاقة لـــمئة وســتة ومثانــن شــخصاً بتهمــة تســهيل العنــف، ســتة وعشــرون مــن 

املعتقلــن كانــوا مــن حــيِّ القنــوات، أُعــدم مثانيــة منهــم، وحُكــم علــى اآلخريــن بالســجن املؤبــد)50(. 
ــى هــذه القــرارات الــي وصفــت بالعشــوائية والظاملــة، ووحــده حممــود  ــرٌ مــن األهــايل عل اعــرتض كث
ــي  ــات حبــق أهــايل دمشــق، وال ــن فرمان ــا جــاء م ــة كلِّ م ــام مببارك ــل ق ــزاوي رفــض االعــرتاض، ب احلم

ــة.  ــى شــبَّان املدين ــة عل ــة اإللزامي ــي، فــرضَ اخلدم ــة لإلعــدام والســجن والنف ــت، إضاف ضمَّ
ومل يكتــفِ احلمــزاويُّ باملباركــة فحســب، بــل اعتلــى منــر اجلامــع األمــوي يــوم 31 آب )1860م / 

)45( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني 206.

)46( Ottoman rule in the province of Damascus 1860-1909; Max Gross. p 45. 

)47( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني، 202.

)48( منتخبات من مذكرات: زكار، 299.

)49( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني، 183.

)50( خطط الّشام: كرد علي، ج 3، 88.
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ــن،  ــاب ... هــدمُ ركــن مــن أركان الدي ــُل أهــل الكت 1277هـــ(، وخطــب قائــاً: »ذلــك الفعــل القبيــح ... قت
ــن أنكــر العقوبــة والقصــاص علــى الفاعلــن حكمــه  وفاعلــه خــارج بالكليــة عــن مجهــور املوحِّديــن، وكلُّ مَ

ــن الباغــن«)51(.  ــك الغادري ــم أولئ حك
ثــم نظــم احلمــزاوي قصيــدةً يف مديــح فــؤاد باشــا، أثــارت الكثــر مــن الغضــب لــدى األهــايل، جــاء يف 

مطلعهــا:
أشرَقت بالعَدِل أنوارُ الشّآمْ   مُذ فؤادُ املُلكِ والِيها نِظامْ

أشرََقت مِن بَعدِما أظلَمَت                                    بُرهًة ال ينجلِي عنها ظامْ
مّةِ ُظلماً واحتِكامْ مُدّةً يَسطو هبا قومٌ على                                    مَعشَِر الذِّ

ال يُرَى أمرٌ ِبمَعروفٍ وال                                    نَهيُهُم عَن مُنَكٍر أدَّى مَامْ)52( 

تاسعًا _ احلمزاوي مفتيًا لدمشق:
دخــل الشَّــيخ احلمــزاوي عــامل السياســة مــن أوســع أبوابــه، بعد األحــداث املتقدِّمة، وبات أحد املُرشــحن 

الدائمــن العتاء أرفــع املناصب احلكومية. 
ويف شــباط )1861م / 1278هـــ( تقــرَّب مــن الــوايل اجلديــد أمحــد مُخلــص باشــا، الــذي أعــادَ تعيينــه 

عضــواً يف جملــس الواليــة )53(. 
وبعــد انتهــاء واليــة خملــص باشــا، وعودتــه إىل إســطنبول، صــار احلمــزاوي صديقــاً خلليفتــه حممــد 

ــن واليــاً علــى دمشــق يف آب )1866م / 1283هـــ(.  رشــيد باشــا، الــذي عُيِّ
وكان رشــيد باشــا مــن اإلصاحيِّــن احملســوبن علــى فــؤاد باشــا، وقــد عمــل نائبــاً لــه يف وزارة 
اخلارجيــة، ومعاونــاً لــه عندمــا أصبــح األخــر صــدراً أعظــمَ يف إســطنبول، ومتيَّــز عهــده باإلصــاح، فقــد 
مــدَّ خطــوط التلغــراف يف كافــة أرجــاء الواليــة، وأصــدر صحيفــة رمسيــة باســم »ســورية«، كان احلمــزاوي 
يكتــب فيهــا املقــاالت واألشــعار، كمــا أمــر بإمتــام أول إحصــاء جــدِّي يف مدينــة دمشــق بعد أحــداث )1860م 
/ 1277هـــ(، ثــم قــام بإعــادة ترتيــب األمــور العقاريَّــة يف املدينــة، الــي أُوكلــت إىل الشّــيخ احلمــزاوي)54(. 
ثــم عيَّــن الــوايل رشــيد باشــا احلمــزاويَّ مســؤوالً عــن إعــادة جدولــة الديــون يف ريــف دمشــق، ويف ســنة 
)1868م / 1285هـــ( قــام بتعينــه مفتيــاً لدمشــق، خلفــاً للشــيخ أمــن اجلنــدي، وهــو يف الثامنــة واألربعــن 

مــن العمــر.
وخــال ذلــك أســهم احلمــزاوي يف هتدئــة مشــاعر النــاس خــال الثــورة الــي قادهــا يوســف كــرم علــى 
الدولــة العثمانيــة يف جبــل لبنــان، والــي دبَّــت الرعــب يف نفــوس الدمشــقيِّن املســيحيِّن، خوفــاً مــن وصــول 

نراهنــا إليهــم كمــا حصــل ســنة )1860م / 1277هـــ(. 
فأرســل الــوايل رشــيد باشــا تعزيــزات عســكرية إىل جبــل لبنــان، ووضــع قواتــه يف حالــة تأهُّــب قصــوى 

)51( مشاهد وأحداث دمشقية: األسطواني 187

)52( حلية البشر: البيطار، ج 3، 313

)53( دمشق: شيلشر 233.

)54( ُمنتخبات من التورايخ: الحصني، 269.
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ــا أفتــى احلمــزاوي بضــرورة عــدم  ــد اللجــوء إىل دمشــق )55(، وهن ــان يري ــر هــارب مــن لبن ملطــاردة أي ثائ
مســاندة يوســف كــرم بثورتــه، ألنــه شــقَّ عصــا الطاعــة، مُســتنداً إىل اآليــة الكرميــة: ))يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ــهِ وَالرَّسُــوِل إِنْ  ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَأُولِــي اأْلَمْــِر مِنُْكــمْ ۖ َفــإِنْ تَنَاَزعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ َفــرُدُّوهُ إِلـَـى اللَّ أَطِيعُــوا اللَّ

لِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَْأِويــاً((  ]النســاء: 59[. ــهِ وَالْيَــوِْم اآْلخِــِر ۚ َذٰ ُكنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ ِباللَّ
عاشرًا _ احلمزاوي وعهد السلطان عبد احلميد الثاني:  

يف ســنة )1876م / 1293هـــ( تعاقــب ثاثــة ســاطن علــى عــرش بــي عثمــان يف إســطنبول، بــدءاً مــن 
عبــد العزيــز، الــذي خُلــع وُقتــل خــال أيــام معــدودة، مــروراً مبــراد اخلامــس )1876م / 1293هـــ( الــذي 
نُحِّــي بســبب ضعــف يف عقلــه، وصــوالً إىل الســلطان عبــد احلميــد الثانــي الــذي اعتلــى العــرش يف هنايــة 

شــهر آب واســتمر يف احلكــم حتــى نيســان )1909م / 1329هـــ(. 
كانــت عاقــة احلمــزاوي جيــدة مــع الســلطان عبــد احلميــد يف بدايــة عهــده، إذ عمــل جاهــداً يف دعمــه 
ضــد انتفاضــة صربيــا واجلبــل األســود، الــي كانــت قــد بــدأت يف عهــد عمِّــه الســلطان عبــد العزيــز. ولعــب 

العثمانيــون علــى الوتــر الطائفــي والديــي الســتنهاض مشــاعر النــاس ضــد ثــوار البلقــان. 
ــاً  ــة، دعم ــرة عثماني ــغ، قــدره عشــرة آالف ل ــة دمشــق تأمــن مبل ــس والي ــب مــن أعضــاء جمل ــا ُطل وملَّ
للمجهــود احلربــي؛ عمــل احلمــزاوي علــى مجــع تلــك الترعــات دون أي اعــرتاض، ولكنــه ســرعان مــا خالــف 
الســلطان يف مطالبــه عندمــا رفــض إعــان اجلهــاد املُقــدس يف دمشــق، خوفــاً مــن تــرددات هــذه الفتــوى 
علــى املســيحين مــن أهــل الشّــام)56(، فانزعــج الســلطان كثــراً مــن موقــف املفــي، ولكنــه أبــى أن يعزلــه مــن 

منصبــه، نظــراً ملكانــة احلمــزاوي يف قومــه، ودوره يف أحــداث )1860م / 1277هـــ(. 
وبذلــك مل يعــرتض الســلطان عبــد احلميــد علــى تســمية احلمــزاوي عضــواً يف جملــس معــارف دمشــق 
ــوايل  ــب وإحلــاح مــن ال ــا، حتــت طل ــة فيه ــة املقاصــد اخلري ســنة )1878م / 1295هـــ(، ورئيســاً جلمعي

ــر واملتحــرر )57(.  ــه كثــراً، وحــاول االســتفادة مــن فكــره النيِّ اجلديــد مدحــت باشــا، الــذي أحبَّ
ــة هــو أن مســلميها قــد  ــك الوالي وجــاء يف مذكــرات مدحــت باشــا: »وأول مــا وقــع عليــه نظــري يف تل
فشــا بينهــم اجلهــل مــا عــدا العلمــاء«، وقــد يكــون هــذا التصريــح لشــدة إعجابــه باحلمــزاوي )58(، يُضــاف 
إىل ذلــك أن تلــك اجلمعيــة الــي ترأَّســها املفــي يف عهــده حوَّلــت بعــض اجلوامــع إىل مــدارس، وقــرَّرت أن 
تُجــازي أهــايل األطفــال إذا بلغــوا ســنَّ السادســة ومل يرســلوهم إىل املدرســة، كمــا خصَّصــت إعانــًة هلــم 

مــن مــال األوقــاف )59(.
حادي عشر _ احلمزاوي واملسرح:

وكان للحمــزاوي موقــف ثــاٍن، أغضــب بــه رجــاَل الديــن يف مدينتــه، عنــد احتضانــه للممثِّــل الشــابِّ أبــي 
خليــل القبانــي، رائــد املســرح الغنائــي )امليوزيــكال( يف العــامل العربــي. 

كان احلمــزاويُّ صديقــاً لوالــد القبانــي، وقــام بزيــارة منــزل األســرة يف حــيِّ مئذنــة الشــحم لتهنئــة عائلــة 

)55( األرشيف الوطني البريطاني، 78-1927، من أيلريدج )بيروت( إلى أيرل كالردون )لندن(، رقم 1، تاريخ 20 كانون الثاني 1866.

)56( Ottoman rule in the province of Damascus 1860-1909; Gross, 202.
)57( مرآة الشام: العظمة، 78.

)58( مدحت باشا: حياته، مذكراته، محاكمته: يوسف كمال بك حتاتة وصديق الدملوجي، ص49.

)59( مدحت باشا: حياته، مذكراته، محاكمته: يوسف كمال بك حتاتة وصديق الدملوجي، ص49.
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القبانــي بإمتــام أبــي خليــل حِفــَظ القــرآن الكريــم، مُتمنِّيــاً علــى الفتــى أن يســلك طريــق العِلــم أو أن يصبــح 
تاجــراً مثــل معظــم أفــراد أســرته، ولكــن ميــول أبــي خليــل الفنيــة كانــت قــد بــدأت تظهــر بوضــوح مــن خــال 
زياراتــه الســرية واملتكــررة إىل مقهــى العمــارة، حيــث كان يشــاهد عــروض كراكــوز وعيــواظ )خيــال الظــل(، 

الــي كانــت رائجــة يف دمشــق يف حينهــا)60(. 
وعندمــا وصــل هــذا اخلــر إىل مســامع شــيوخه، غضبــوا كثــراً وطــردوه مــن حلقــات التدريــس يف 
ــن يســلك  اجلامــع األمــوي، بالرغــم مــن اعــرتاض املفــي، حبجــة أنــه قــد أصبــح مــن روَّاد املقاهــي، وأن مَ

ــه يف عــامل املســاجد)61(.  ــق ال مــكان ل هــذا الطري
قــرَّر القبانــي أن ميتهــنَ التمثيــل والغنــاء والتأليــف املســرحي، ضاربــاً بعــرض احلائــط كلَّ مــا ســيقال 
ــذي كان قــد  ــام صبحــي باشــا، ال ــه يف جمتمعــه احملافــظ)62(، ولقــي دعمــاً مــن احلمــزاوي ووايل الشَّ عن
حضــر عــروض املســرح الفرنســي يف إســطنبول وأُعجــب هبــذا الفــن، فقــرَّر أن يتبنــاه ويُشــجِّعَه يف دمشــق 

عنــد تعيينــه حاكمــاً عليهــا. 
وكانــت أُوىل عــروض القبانــي مســرحية قصــرة ُقدِّمــت يف خــان العصرونيــة، وانتقــل مســرحه بعدهــا 

ــة القنــوات، ثــم إىل خــان اجلمــرك، بــن ســوق احلريــر وبــاب الريــد)63(.  إىل ســجن مهجــور يف حملَّ
ــي  ــام بتأســيس مســرح صيف ــي، فق ــن املف ــى دعــم إضــايف م ــي عل ــد ســبع ســنوات حصــل القبان وبع

لفرقتــه، كان مقــرُّه يف حــيِّ بــاب تومــا، بعيــداً عــن رجــال الديــن وســلطتهم.
ــراً يف  ــدت كث ــث اعتم ــه، حي ــه ومتثيل ــي وتلحين ــف القبان ــن تألي ــروض املســرحية م ــع الع ــت مجي وكان
بداياتــه علــى املســرح األوروبــي، ثــم صــار يُقــدِّم عروضــاً أقــرب إىل احليــاة اليوميــة، مســتوحاة مــن الــرتاث 

العربــي، تتخلَّلهــا فقــرات غنائيــة وعــدد مــن املوشــحات واألدوار. 
واســتعان القبانــي بالطقــوس الدينيــة، مبــا فيهــا مــن أناشــيد وأدعيــة، وقــام بنقلهــا مــن زوايــا دمشــق 
وحضراهتــا إىل خشــبات مســارحها، لتكــون عُرضــًة لتأمــل اجلمهــور ونقــده، فتضاعفــت نقمــُة رجــال 

ــيخ ســعيد الغــرا، أحــد املدرســن القدامــى يف اجلامــع األمــوي.   ــى رأســهم الشّ ــه، وكان عل ــن علي الدي
وزاد مــن حفيظــة رجــال الديــن أن معظــم أعمــال القبانــي كانــت تَحكــي عــن احلــبِّ يف عاقــات خارجــة 

عــن املؤسســة الزوجيــة، وهــو مــا رآهُ رجــال الديــن مُخــاّ بــاآلداب العامــة.)64( 
ــم مشــاركتهم  ــرض عليه ــه، فع ــم رفضــوا االســتماع إلي ــم باحلــوار، ولكنه ــي إقناعه ــد حــاول القبان وق
بعائــدات شــباك التذاكــر، وقــدم هلــم بطاقــات جمانيــة لكــي يشــاهدوا مــا كان مســرحه حيتويــه مــن قيــم 
ــر أخاقيــة، ولكنهــم رفضــوا التعــاون معــه، ووحــده املفــي حممــود احلمــزاوي قبــل الدعــوة ولبَّاهــا،  وعِبَ

وظــلَّ داعمــاً للقبانــي حتــى النهايــة)65(. 
وفيمــا بعــد اصطــدم املفــي احلمــزاوي مــع الشَّــيخ ســعيد الغــرا، الــذي وصــف القبانــي بالفاســق 

)60( أبو خليل القباني: باعث نهضتنا الفنية: حسني كنعان، مجلّة الرسالة )القاهرة(، العدد 796 )4 نيسان 1946(.

)61( أبو خليل القباني: ريادة التجاوز: محمد بري العواني، 15.

)62( تاريخ المسرح السوري وُمذّكراتي: وصفي المالح، 14.

)63( أبو خليل القباني: العواني، 16.

)64( أبو خليل القباني: العواني، 18.

)65( أبو خليل القباني: العواني، 24.
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والزنديــق، وســافر إىل إســطنبول للحصــول علــى فرمــان مــن الســلطان عبــد احلميــد ملنــع عــروض 
بدمشــق.  القبانــي  مســرحيات 

ثاني عشر _ املفيت والسنيورة:
مــن األمــور الــي ضاعفــت مــن انتقــاد املشــايخ ملفتيهــم احلمــزاوي صداقتــه املعلنــة واملتينــة مــع الســيدة 
ــزي، أحــد زعمــاء  ــيخ جمــول العن ــة املقيمــة يف دمشــق جــن دغــي، زوجــة  الشَّ األرســتقراطية الريطاني
القبائــل العربيــة، فكانــت ديغــي تــزوره بشــكل متكــرر مــع زوجهــا، وكان احلمــزاوي معجباً بذكائهــا وثقافتها 
ــرُّه  ــاً عــن املألــوف، وال يُقِ وســرعة بديهتهــا، وكان يتبــارز معهــا يف لعبــة الشــطرنج، يف مشــهد خــارج كليّ

، وكانــت تقــول لــه: »أنــت مــن القائــل الذيــن يغلبونــي يف هــذه اللعبــة«)66(. العلمــاءُ واألئمــة قــطُّ
ــا مــن بادهــا، وقامــت بغرزهــا يف حديقــة منزهلــا  ــة جــاءت بشــجرة املانولي وهــذه الســيدة الريطاني
ــمَّ إىل  بدمشــق، مــع الكثــر مــن الــورود واألزهــار، ودعــت األعيــان ذات يــوم إىل الغــداء يف دارهــا، ومــن ثَ

ــم املفــي احلمــزاوي. ــة، وكان بينه ــوة يف احلديق ــاول القه تن
وراح املدعُــوُّون يقطفــون األزهــار، وظهــر علــى وجههــا عامــة الغضــب الشــديد، وتنبَّــه إىل ذلــك 
نهــا مــن التدخــل إلنقــاذ أزهارهــا، فقالــت لــه الســيدة ديغــي:  احلمــزاوي، ووضــع يديــه خلــف ظهــره لِيُمكِّ
»هــل مــن آداب احلدائــق يــا ســيدي أن يســر فيهــا املــرء، ويداه معقودتان خلفَ ظهــره؟« فأجاهبا احلمزاوي: 
»إن مــن يــرى األزهــار اجلميلــة ال يأمــن شــرَّ يديــه، وملــا كان هــذا يُؤذيــكِ علــى مــا يبــدو يل، ويُــؤذي األزهــار 

أيضــاً، فخــر لــه ولــك ولألزهــار أن يعقدمهــا خلــف ظهــره«)67(.
ــى متــسَّ األرض  ــن أثوابــك حت ــه وقــال هلــا: »ال أدري مل تُطيل ــى زوجت ــوم عل وقــد دخــل املفــي ذات ي
ــع عــن األرض  ــاً يرتف ــاً مجي ــدي ثوب ــا ترت ــرتِ، لقــد زرتُ البارحــة الســنيورة ورأيته ــا سِ فتكنســها كيفم
مقــدار شــر، مســاويِّ اللــون، حملّــى بقطيفــة ســوداء، متنَّيــتُ واهلل يــا نظــرة أن تصنعــي واحــداً علــى 

شــاكلته«)68(.
وبالفعــل طلــب املفــي الثــوب مــن ديغــي لصناعــة مثلــه لنســاء داره، يف إشــارة علــى فكــر مُتحــرِّر ونيِّــر، 

َقــلَّ مَثيلـُـه بــن رجــال الديــن يف عصــره.

_ النهاية:
وجد احلمزاوي نفسه حماصراً من كل األطراف: 

_ زعماء دمشق القدامى مل ينسَوا موقفه الداعم إلعدامات فؤاد باشا. 
_ ورجال الدين ضمروا له الشرَّ، بسبب موقفه املؤيد للقباني ومسرحه. 

_ وزاد مــن هــذه العُزلــة غضــب الســلطان عبــد احلميــد منــه ومــن مواقفــه، وحتديــداً بعــد أن قيــل إنــه 
ــد مــن صاحيــات  أصبــح مــن رجــاالت مدحــت باشــا املُخلصــن، الداعمــن لنظــام املشــروطية، الــذي قيَّ

)66( المانوليا في دمشق: ألفة األدلبي، 14.

)67( المانوليا في دمشق: ألفة األدلبي، 14.

)68( المانوليا في دمشق: ألفة األدلبي، 15.
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الســلطان، وجعلــه خاضعــاً لســلطة جملــس املبعوثــان املُنتخــب، فيمــا عُــرف بالعهــد الدســتوري األول)69(. 
وبعــد عــزل مدحــت باشــا عــن منصبــه، واتِّهامــه بالضلــوع يف عمليــة خلــع الســلطان عبــد العزيــز، 
ــت حماكمتــه يف إســطنبول، وحُكــم عليــه باإلعــدام، قبــل ختفيــف احلكــم إىل الســجن  ومــن ثــمَّ مقتلــه، متَّ

ــد)70(.  املؤب
وهنــا مل يُخــفِ احلمــزاوي حُزنَــه علــى مدحــت باشــا، الــذي ســيق مُكبَّــاً إىل الســجن يف مدينــة 
الطائــف، حيــث مــات خنقــاً يف حجرتــه ســنة )1884م / 1302هـــ(، وجــرت عمليــة إبعــاد وإقصــاء ممنهجــة 

ــه يف كلٍّ مــن إســطنبول ودمشــق.  ــه ومناصري لكافــة أعوان
ــاً مــن بعدهــا،  ــاً تامّ ــل احلمــزاوي جتاهُ وعمــد كلُّ الــوالة اجلــدد الذيــن عُيِّنــوا علــى دمشــق إىل جتاهُ
ــى االعتــكاف يف داره، وعــدم حضــور  خوفــاً مــن غضــب الــذات الشــاهانية عليهــم، ممــا أجــر املفــي عل

اجتماعــات جملــس الواليــة، الــي مل ينقطــع عنهــا يومــاً منــذ عــام )1848م / 1265هـــ()71(. 
ثــم قــام الــوايل محــدي باشــا بتقليــص نفــوذ مجعيــة املقاصــد، الــي كان يُديرهــا احلمــزاوي منــذ عهــد 
ــة  ــى األهــايل، كمــا ُفرضــت هيمن ــا عل ــة مجــع الترعــات وتوزيعه ــحبت منهــا صاحيَّ مدحــت باشــا، وسُ
حكوميــة كاملــة علــى جملــس املعــارف الــذي كان يُديــره املفــي، وصــار جملســاً ضعيفــاً وصوريّــاً، ال ســلطة 

لــه باملطلــق. 
وأخــراً أُشــيع أن حممــود احلمــزاوي كان يعمــل علــى إثــارة الفتنــة يف دمشــق، هبــدف اإلطاحــة بالســلطان 
عبــد احلميــد شــخصيّاً، بالتعــاون مــع هولــو باشــا العابــد رئيــس جملــس الواليــة وابــن عمــر العابــد صديقــه 

وحليفــه يف أحــداث عــام )1860م / 1277هـ(. 
فقيــل إهنمــا كانــا يعمــان علــى إشــعال ثــورة مُســلحة، تبــدأ يف الصحــراء العربيــة حيــث كان مدحــت 

ــاً، ومتتــدُّ إىل ســورية والعــراق وصــوالً إىل مصــر والســودان)72(.   باشــا مُعتَق
تَخــوَّف العثمانيــون كثــراً مــن هــذا الطــرح، وقالــوا إنــه مدعــوم مــن الــدول األوروبيــة، الــي كانــت قــد 
ــى أثــر هــذه اإلشــاعة الــي مل تثبــت  ســهَّلت االحتــال الريطانــي ملصــر ســنة )1882م / 1300هـــ(، وعل
حقيقتُهــا باملطلــق، ومل حيصــل هبــا أيُّ حتقيــق عــديل، عُــزل هولــو العابــد عــن منصبــه، وبقــي املفــي 
احلمــزاوي مُهمَّشــاً وفاقــداً ألي صاحيــة حتــى وفاتــه عــن مثــاٍن وســتن عامــاً يف أيلــول مــن ســنة )1887م 

/ 1305هـــ(.
ويف أيامــه األخــرة عكــف احلمــزاوي علــى كتابــة عــدة مُؤلَّفــات، كان مــن بينهــا تفســرٌ للقــرآن الكريــم، 

وإجابــات علــى أســئلة كانــت تصلــه مــن مُــدن بــاد الشَّــام كاّفــًة. 
وكان من بن مؤلَّفاته: 

_ »الفرائد البهية يف القواعد الفقهية« )دمشق 1881م / 1299هـ(. 
_ »الطريقة الواضحة يف البيئة الراجحة« )دمشق 1882م / 1300هـ(. 

)69( وكان العهد الدستوري الثاني عندما أعاد عبد الحميد العمل بالدستور بعد انقالب جمعية االتحاد والترقي سنة 1908م.

رات السلطان عبد الحميد الثاني: السلطان عبد الحميد الثاني، ص89-88. )70( ُمذّكِ

)71( دمشق: شيلشر، 233.

)72( دمشق: شيلشر، 234.
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_ »فتــوى اخلــواص يف حــّل مــا صيــد بالرصــاص«، وموضــوع هــذا الكتــاب كان قريبــاً جــدّاً مــن قلــب 
املفــي الــذي كان صيَّــاداً ماهــراً، وهــو مــا يُفسِّــر بندقيــة الصيــد الــي تلقاهــا هديــة مــن نابليــون الثالــث.  
ــي يف أيــار ســنة )1883م/  وكان صديــقُ احلمــزاوي وربيبــه األمــرُ عبــد القــادر اجلزائــري قــد تُوفِّ

1301هـــ(، وهــذا ســهَّل علــى العثمانيــن التخلُّــص مــن احلمــزاوي ومــن نفــوذه الواســع يف دمشــق. 
وكان اجلزائري قبل وفاته قد كتب شعراً يف صديقه قال فيه:

روسُ سَماءُ                        ما لِلسِّماكِ لدى العَروِس عَاءُ سرِّحْ سَوادََك والطُّ
حَمداً ملُلِهِم أوحَدِ العُلماءِ مَحـ                        ـمودٍ علوماً ما هلا إحصاءُ

هو أعلمُ العُلَماءِ واحدُ عَصِره                        هو َطودُ سِرِّ هُدًى له إهداءُ
وبعــد جنــازة مهيبــة أوصلــت احلمــزاوي إىل مرقــده األخــر، يف تربــة مــرج الدحــداح، اشــتعلت معركــة 
خافتــه يف دار اإلفتــاء، فأنصــار احلمــزاوي أرادوا يبقــى هــذا املنصــب يف أســرته، ورشَّــحوا شــقيَقه أســعد 
ــر عــن موقفــه الصــارم عــن طريــق  لتولِّيــه مــن بعــده، ولكــنَّ الســلطان عبــد احلميــد اعــرتض بشــدَّة وعبَّ
شــيخ اإلســام يف إســطنبول، الــذي قــام بتعيــن حممــد املنيــي مفتيــاً علــى دمشــق، مُنهيــاً بذلــك اجلــدل 

حــول دور آل احلمــزاوي يف هــذا املنصــب)73(. 
وقــد غــاب ذِكــر احلمــزاوي مــن التــداول الرمســيّ مــن بعدهــا، وبقــي مُختصَــراً علــى األلســن، وذكريــات 

أهــايل حــيِّ العمــارة، ممــن عرفــوه وعملــوا معــه واســتفادوا مــن رعايتــه وعِلمــه. 
ولعــلَّ أكثــر مــن حافــظ علــى ذكــره وأكرمــه بعــد وفاتــه كان ســبطه الشــاعر خليــل مــردم بــك، صاحــب 
ــر النــاس جبَــدِّه  النشــيد الوطــي الســوري »حُمــاة الديــار«، الــذي مل يــرتك مناســبة وطنيــة وقوميــة إال وذكَّ
ــة بدمشــق يف  ــات، أو رئيســاً جملمــع اللغــة العربي ــراً للمعــارف يف األربعيني الكبــر، ســواء عندمــا كان وزي

مطلــع عهــد االســتقال. 
وقــد وضــع الشــاعر مــردم بــك شــجرة ألســرته، وكتــب معهــا خبــط اليــد ســرة جــدِّه املُفــي احلمــزاوي، 

إال أهنــا مل تُنشــر حتــى اليــوم، وبقيــت بــن مقتنيــات عائلــة مــردم بــك)74(. 

)73( دمشق: شيلشر، 234.

)74( قتيبة مردم بك )دمشق 21 تشرين الثاني 2020(.
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)1( عضو هيئة المخطوطات اإلسالمية في جامعة كامبريدج، وعضو هيئة البحث العلمي في جامعة بالد الشام.
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ملخص البحث
ــن احلســي إحــدى املكتبــات اخلاصــة املشــهورة يف أوســاط العلمــاء  ــدر الدي ــة العامــة الشــيخ ب ــدّ مكتب تُعَ
بدمشــق، ضمَّــت عــدداً مــن نــوادر الكتــب اخلطيــة، وقــد ذكرهــا عــدد مــن الكّتــاب واملؤرّخــن وأشــادوا هبــا 
ومدحوهــا، وقــد انتقلــت بــاإلرث إىل األبنــاء ثــم األحفــاد؛ ثــم انتقــل قســم منهــا إىل املكتبــة الظاهريــة وجممــع 

اللغــة العربيــة.
Research Summary

Sheikh Bader al-Din al-Hasani was one of the greatest ulema of 
Damascus during the early years of the 20th Century. His private library 
in Damascus includes a number of rare books and manuscripts, often 
cited by scholars of contemporary Islam and the modern Middle East. 
Its ownership has inherited by his children and grandchildren, while 
many of his manuscripts and books found their way to the al-Zahiryeh 
Library and the Arabic Language Assembly in Damascus.

أواًل: ترمجة الشيخ بدر الدين احلسين  )1267 - 1354هـ = 1851 - 1935م(:
هــو العامــة الشــيخ حممــد بــدر الديــن احلســي، حمــدِّث الشــام يف عصــره، مُســنِدٌ، مفسِّــر، متكلِّــم، 
نَحــِويّ، رياضــيّ، بيانــيّ، مشــارك يف العلــوم، ووالــدُه هــو العامــة يوســف بــن بــدر الديــن بــن علــيّ بــن شــاهن 
بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن مصطفــى احلســي املدنــي، احلنفــي مذهبــاً القــادري طريقــة، كمــا نســبه عبــد 

احلــي الَكّتانــي يف »فهــرس الفهــارس«)2(، ووَصَــف والــدَه بأنــه مــن كبــار املُســنِدين والعلمــاء الرحَّالــن)3(.
وُلــد بدمشــق، وحفِــظ كثيًــرا مــن متــون العلــوم املختلفــة، وانقطــع للعبــادة والتدريــس، وعــا شــأنُه يف   

الشــام شــأناً مل يبلْغــه أحــدٌ مــن أقــران عصــره. وارتفعــت مكانتُــه عنــد احلــّكام. 
قام بالتدريس حتت قبّة النسر يف اجلامع األمويّ، وهو آخر من تولَّى مشيخة دار احلديث.  

أقــرأ الطلبــة علــوم التفســر واحلديــث والفقــه والتوحيــد والنحــو والصــرف والباغــة واملنطــق وغرهــا، 
وقــرأ درســاً عامّــاً بــن العشــاءَين، ثــم اعتــزل يف غرفتــه بــدار احلديــث مُكِبّــاً علــى العلــم والعبــادة، ثــم عــاود 
التدريــس جبامــع ســنان باشــا، وبــدار احلديــث األشــرفية، وبــداره بالقيمريــة، وباجلامــع األمــوي، وأمّــا 

ــم. ــه أو تاميــذه مــن أهــل العل ــاه ورعــاً، ويُحيــل إىل أقران ــاء فــكان يأب اإلفت
ــي،  ــق األيوب ــال الشــيوخ: طاهــر األتاســي، وأمــن ســويد، وتوفي ــة علمــاء عصــره؛ أمث ــه جلّ أخــذ عن  

)2( فهــرس الفهــارس، محمــد عبــد الحــي الكتانــي، بيــروت: دار الغــرب اإلســالمي، 2: 1134. ونســبه عنــد الزركلــي فــي »األعــالم« 7: 157: »محمــد 

بــن يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد هللا بــن عبــد الملــك بــن عبــد الغنــي المغربــي المراكشــي البيبانــي، بــدر الديــن الحســني«.
)3( فهــرس الفهــارس، 2: 1134. وقــال محمــد عبــد الحــي الكتانــي فــي ترجمــة والــده: 2: 1144: »وبــكل أســف ال نعلــم مــن ترجمــة المترجــم وأســماء 

شــيوخه غيــر مــا ذكــرُت بعــد طــول البحــث مــدة عشــرين ســنة فــي المشــرق والمغــرب،... وهــذه الترجمــة مــن التراجــم التــي ال تجدهــا مجموعــة هكــذا فــي 
خــي العصــر، وال أوراق أو حافظــة ولــد المترجــم الشــيخ بــدر الديــن المغربــي الدمشــقي المدََّعــى فيــه اليــوم أنــه حافــظ  كتــاب، وال فــي ذهــن أحــد مــن مؤّرِ

ثــه، فخذهــا شــاكراً، فإنــي جمعــُت كل ســطر منهــا وكلمــة مــن بلــد وفــم فــي ظــرف عشــرين ســنة«. العصــر وُمحّدِ
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ومجــال  املبــارك،  وحممــد  األســطواني،  احملســن  وعبــد 
الديــن القامســي، وعبــد القــادر املبــارك، وســليم اجلنــدي، 
ومصطفــى جنــا، ورضــا الزعيــم، وعلــي الدقــر، وهاشــم 
اخلطيــب، وحممــد الكســي، وأبــو اخلــر الطبــاع، وعبــد 
القــادر املغربــي، ومــراد الشــطي، وحممــود ياســن، وعبــد 

الغــي الدقــر، ونايــف العبّــاس، وغرهــم.
والقــدس  مصــر  وإىل  مرّتــن،  احلجــاز  إىل  رحــل 

بدمشــق. وتُوّفــي  وغرهــا، 
قــال مُعاصــرُه الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار )ت1916(
ــه كامل،  ــه عامــل، وفاضــل غــر أنَّ )4( يف وصفــه: »عــامٌل إال أنَّ

قــد اعتصــم حببــل الســنة والكتــاب، وانتظــم يف ســلك 
الســلف  مذهــب  واختــار  الصحــاب،  بأقــوال  املتمسِّــكن 
األعلــى، ورأى ســلوكه أروح لنفســه وأوىل، التِّفــاق الــكل 
ــه أســلم، وحيــث كان كذلــك فهــو أوىل مــن غــره  ــه بأن علي
وأقــوم، ال يُخالِــف صحيــحَ النــصّ وإن خالفتــه نصــوص 
املتــون، وكيــف يتِّبــع الــرأي ويــرتُك قــوَل الصــادق املأمــون، 

ــه، والنباهــة يف  ــرود كلمات ــد مجــع الفصاحــة يف ب ــد، ق ــد، ناســك متَّصــف ال معان ــه درُّه مــن عــامل عاب فلل
مطــاوي مبدعاتــه، إذا أخــذ يف إلقــاء األخبــار، وجدتــه حبــراً عجّاجــاً، وإن تكلَّــم يف أنــواع العلــوم أبــدع تقريــراً 
وإنتاجــاً، كأمنــا األحــكام يف صــدره مرقومــة، وعــوارف املعــارف يف خيالــه مصــوّرة ويف لســانه منظومــة، ولــه 

ــه كلَّ مــا يســمع، وإدراك هــو أخــفُّ مــن مــرّ النســيم وأســرع. حافظــة تُحصــي ل
يقــرأ يف كل يــوم مجعــة بعــد الصــاة »صحيــح البخــاري« يف جامــع بــي أميــة، ويزدحــم النــاس علــى درســه 
ازدحــام الطالبــن علــى العطيـّـة، غــر أنــه يســرد مــا عَقلـَـه يف ذهنــه وال ســؤال مــن أحــد وال جــواب، ومــن رام 

إبــداء إشــكال فــا جيــد لدخــول حلِّــه مــن بــاب.
ولــه حجــرة يف مدرســة دار احلديــث قريبــة مــن مقــام ابــن أبــي عصــرون، ال تــكاد جتدهــا يف وقــت خاليــة 
مــن درس يف فــنّ مــن الفنــون، وهــو ال ينفــكُّ يف يومــه عــن صيامــه، وال يف ليلــه عــن قيامــه، كثــر الذكــر قليــل 
ــت لــه الدولــة يف كل شــهر  الــكام، دائــم الصــاة علــى النــي عليــه أفضــل الصــاة وأمتُّ الســام. وقــد عيَّنَ

ألفــاً ومئــي قــرش صاغــاً«)5(.
)4( عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار الميدانــي الدمشــقّي (1253 - 1335 هـــ = 1837 - 1916 م): عالــم بالديــن، ضليــع فــي األدب والتاريــخ، 

مــن دعــاة اإلصــالح فــي اإلســالم، ُمســنِد، مولــده ووفاتــه فــي دمشــق. حفــظ القــرآن فــي صبــاه، وَمَهــر فــي علومــه. مــن كتبــه )حليــة البشــر فــي تاريــخ القــرن 
الثالــث عشــر( ترجــم بــه معاصريــه، و)الرحلــة( اشــتمل علــى عــدة رحــالت إحداهــا القدســية والثانيــة البعليــة، و)ســاطع البرهــان فــي ليــس فــي اإلمــكان أبــدع 
ممــا كان( فــي التصــّوف والــكالم، و)القصيــدة الخمريــة الميميــة فــي مــدح الشــيخ األكبــر محيــي الديــن العربــي(. انظــر األعــالم،  خيــر الديــن الزركلــي، 3: 
351، وفهــرس الفهــارس 1: 64، ومعجــم التاريــخ: التــراث اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات والمطبوعــات(، إعــداد علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد 

طــوران قــره بلــوط، قيصــري – تركيــا: دار العقبــة، 2001، 3: 1733.

)5( حليــة البشــر فــي تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار الميدانــي الدمشــقي (المتوفــى: 1335هـــ)، مجمــع اللغــة العربيــة 
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وكتــب تلميــذه الشــيخ علــي الطنطــاوي عنــد موتــه يف جملــة الرســالة القاهريــة: »إنَّ أقــلَّ مزايــا الشــيخ 
بــدر الديــن احلســي أنــه حيفــظ صحيحــي البخــاري ومســلم بأســانيدمها، وموطــأ مالــك، ومســند أمحــد، 
وســنن الرتمــذي وأبــي داود والنســائي وابــن ماجــة، ويــروي لــك منهــا مــا تشــاء كأنــه ينظــر يف كتــاب؛ وأنــه 
ــه حيفــظ  ــئتَه منهــا، وأن ــا شِ حيفــظ أمســاء رجــال احلديــث ومــا قيــل فيهــم، وســيَّ وفاهتــم، ويُجيبــكَ عمّ
عشــرين ألــف بيــت مــن متــون العلــوم املختلفــة كاأللفيــة والزبــد والشــاطبية والطيبــة اخل... وأّنــه ألَّــف حنــواً 
ــات  ــى الرياضي ــوم حت ــة العل ــه اطاعــاً يف كاف ــن؛ وأن ل ــره الثاث ــل أن يتجــاوز عم ــاً قب مــن مخســن مؤلَّف
العاليــة، فقــد أقرأهــا لطــاب شــعبة الرياضيــات يف املدرســة التجهيزيــة فأدهشــهم وأدهــش باطاعِــه 
مُعلِّمِيِهــم؛ وأنــه مــا انقطــع عــن الــدرس والتدريــس يومــاً واحــداً منــذ ســبعن ســنة علــى زهــادة عجيبــة، وورع 
ــع عــن الدنيــا ولذاذاهتــا، مــع الغنــى الواســع واملــال الكثــر، وهــو علــى اجلملــة آخــر علمــاء الســلف  نــادر، وترفُّ

الصــاحل رضــي اهلل عنهــم«)6(.

ثانيًا: مؤّلفات الشيخ بدر الدين احلسين وعنايته جبمع الكتب:
ــد عرفــت دمشــق  ــه ق ــم؛ غــر أّن ــّل منه ــا ق ــف؛ إال م ــاء بالتصني ــاءُ الشــام مــن أهــل االعتن ــن علم مل يك
أســاطن مــن أهــل التصنيــف، مَلــؤُوا العــامل اإلســامي شــهرة ومسعــة، وكانــت تصانيفهــم قطــب الرحــى يف 
موضوعاهتــا؛ مثــل العامــة الشــيخ عبــد الغــي النابلســي )ت 1143هـــ/ 1731م ()7(، وحممــد أمــن عابديــن 
)ت 1252هـــ / 1836م()8(، وحســن الشــطي )ت 1274هـــ/ 1858 م()9(، وعبــد الغــي الغنيمــي امليدانــي )ت 

بدمشق، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار، ط2، 1993، 1: 376.
)6( مجلة الرسالة، أصدرها: أحمد حسن الزيات باشا )المتوفى: 1388هـ(، 105: 12.

)7( عبــد الغنــي بــن إســماعيل بــن عبــد الغنــي النابلســي: (1050 - 1143 هـــ = 1641 - 1731 م): عالــم بالديــن واألدب والتصــوف؛ ومعرفــة بالموســيقا 

واأللحــان؛ لــه مصنفــات كثيــرة جــّداً، منهــا »الحضــرة األنســية فــي الرحلــة القدســية« و«تعطيــر األنــام فــي تعبيــر المنــام«، و«ذخائــر المواريــث فــي الداللــة 
ــي  ــدالالت ف ــى نســمات األســحار«، و«إيضــاح ال ــم الفالحــة«، و«نفحــات األزهــار عل ــث الســتة، و«عل ــب الحدي ــي أطــراف كت ــث« ف ــى مواضــع األحادي عل
ســماع اآلالت«، و«ذيــل نفحــة الريحانــة »، و«حلــة الذهــب اإلبريــز، فــي الرحلــة إلــى بعلبــّك وبقــاع العزيــز«، و«الحقيقــة والمجــاز، فــي رحلــة الشــام ومصــر 
والحجــاز »، و«قالئــد المرجــان فــي عقائــد أهــل اإليمــان«، و«جواهــر النصــوص« جــزآن، فــي شــرح فصــوص الحكــم البــن عربــي، و«شــرح أنــوار التنزيــل 

للبيضــاوي«، و« كفايــة المســتفيد فــي علــم التجويــد«، و«االقتصــاد فــي النطــق بالضــاد«. انظــر »األعــالم«، 4: 33.
ــي عصــره.  ــة ف ــه الشــامي، وإمــام الحنفي ــن الدمشــقّي: (1198 - 1252 هـــ = 1784 - 1836 م): الفقي ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ــن ب )8( محمــد أمي

مولــده ووفاتــه فــي دمشــق. لــه »رد المحتــار علــى الــدر المختــار« خمــس مجلــدات، فــي الفقــه الحنفــّي، يعــرف بـ«حاشــية ابــن عابديــن«، و«رفــع األنظــار عمــا 
أورده الحلبــي علــى الــدر المختــار«، و«العقــود الدريــة فــي تنقيــح الفتــاوي الحامديــة« جــزآن، و«نســمات األســحار علــى شــرح المنــار« فــي أصــول الفقــه، 
و«حاشــية علــى المطــول« فــي البالغــة، و«الرحيــق المختــوم« فــي الفرائــض، و«حــواش علــى تفســير البيضــاوي« التــزم فيهــا أال يذكــر شــيئاً ذكــره المفســرون، 

و«مجموعــة رســائل« وهــي 32 رســالة، و«عقــود الآللــي فــي األســانيد العوالــي« وهــو ثَبَتـُـه. انظــر األعــالم.
)9( حســن بــن عمــر بــن معــروف الشــطي الحنبلــي: )1205 - 1274هـــ = 1790 - 1858م(: فقيــه فرضــي. بغــدادي األصــل، دمشــقي المولــد والوفــاة. لــه 

تصانيــف، منهــا »مختصــر شــرح عقيــدة الســفاريني«، ورســائل فــي »البســملة الشــريفة، وفســخ النــكاح، والتقليــد والتلفيــق«. قــال عبــد الــرزاق البيطــار: »ولــه 
فــي مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل التآليــف المفيــدة النافعــة، ولــه أيضــاً فــي بقيــة العلــوم الشــريفة مــن توحيــد وبيــان وحســاب ومســاحة. وقــد شــرح اإلظهــار فــي 
النحــو، ولــه مولــد شــريف، ومعــراج منيــف، وشــرح علــى حــزب اإلمــام النــووي، ومجلــس فــي ختــم البخــاري«.  »حليــة البشــر«، 478، و«األعــالم« 2: 209.
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1298هـــ/ 1881م ()10(، وحممــود محــزة )=احلمــزاوي( )ت 1305هـــ/ 1887م()11(، وســعيد القامســي )ت 
1317هـــ/ 1900م()12(، وعبــد اهلل الركابــي الســكري )ت 1329هـــ/ 1912م ()13(، ومجــال الديــن القامســي 
)ت 1332هـــ/ 1914م()14(، والشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار )ت 1335هـــ/ 1917م()15(، ومجيــل الشــطي )ت 
1378هـــ/1959م ()16(، علــى أنّ كثــراً ممّــن أّلفــوا كانــوا مــن الذيــن صنّفــوا التصانيــف الصغــرة مــن الرســائل 
)10( عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقّي الميدانــي: )1222 - 1298هـــ = 1807 - 1881م( فقيــه حنفــي مبــّرز، لــه »اللبــاب« في  

الفقــه الحنفــي، فــي شــرح القــدوري، و« كشــف االلتبــاس« فــي شــرح البخــاري، و«شــرح العقيــدة الطحاويــة«، و«شــروح ورســائل« فــي الصــرف والتوحيــد، 
و«إســعاف المريديــن فــي إقامــة فرائــض الديــن«، و«تحفــة النسَّــاك فــي فضــل الســواك«، و«رســالة فــي توضيــح مســألة مــن كتــاب المنــار فــي مبحــث الخــاص 
فــي األصــول«، و«شــرح العقيــدة الطحاويــة«، و«فتــوى فــي شــركاء اقتســموا المشــترك بينهــم«، و«كشــف االلتبــاس عمــا أورده البخــاري علــى بعــض النــاس« 
فــي الحديــث، و«المطالــب المســتطابة فــي الحيــض والنفــاس واالســتحاضة«. انظــر »األعــالم«، خيــر الديــن الزركلــي، 4: 33، و«معجــم التاريــخ »التــراث 

اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات والمطبوعــات(«، علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد طــوران قــره بلــوط، 3: 1808.
)11( محمــود بــن محمــد نســيب بــن حســين بــن يحيــى حمــزة الحســيني الحمــزاوي الحنفــي: )1236 - 1305هـــ = 1821 - 1887م(، مفتــي الشــام، مكثــر مــن 

التصنيــف؛ واشــتهر شــهرة عظيمــة. وكان عجيبــاً فــي كتابــة الخطــوط الدقيقــة، كتــب ســورة الفاتحــة علــى ثلثــي حبــة أرز. وأُولــع بالصيــد فــكان آيــة فــي حســن 
الرمايــة والتفنُّــن بهــا. وكان فقيهــا أديبــاً شــاعراً. مــن كتبــه »در األســرار« فــي تفســير القــرآن الكريــم بالحــروف المهملــة، مجلــدان، و«الفتــاوى« منظومــة فــي 
مجلــد، و »الفتــاوى المحموديــة« مجلــدان ضخمــان، و«الفرائــد البهيــة فــي القواعــد الفقهيــة«، و«قواعــد األوقــاف« رســالة، و«العقيــدة اإلســالمية«، و«الكواكــب 
الزاهــرة فــي األحاديــث المتواتــرة«، و«عنــوان األســانيد«، و«األجوبــة الممضــاة علــى أســئلة القضــاة« و«الطريقــة الواضحــة إلــى البينــة الراجحــة« فــي فقــه 
ــي بــن أبــي  ــة الطالــب، شــرح رســالة أبــي بكــر الصديــق لعل ــم الفراســة«، و«غني الحنفيــة، و«مجموعــة رســائل« إحــدى عشــرة رســالة، و«أرجــوزة فــي عل
طالــب«، و«االستكشــاف عــن تعامــل األوقــاف«، و«البرهــان علــى بقــاء ملــك بنــي عثمــان إلــى آخــر الزمــان عثمــان أركيــن«، و«التحريــر فــي رمضــان اآلمــر 
والمأمــور«، و«ترجيــح البيانــات« فــي الفقــه الحنفــي، و«ثبــت الحمــزاوي« فــي الحديــث. انظــر »األعــالم«، خيــر الديــن الزركلــي، 7: 185، و«معجــم التاريــخ 

»التــراث اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات والمطبوعــات(«، 5: 3628.
ــاء دمشــق. عــارف بالصناعــات الشــامية،  ــن علم ــح الحــالق القاســمي: )1259 - 1317هـــ = 1843 - 1900م(: م ــن صال ــن قاســم ب ــد ســعيد ب )12( محم

وهــو والــد الشــيخ المفّســر جمــال الديــن، أخــذ عــن الشــيخ محمــد الطنطــاوي والشــيخ ســليم العطــار والشــيخ محمــد المنيــر والشــيخ عمــر العطــار، لــه فيهــا كتــاب 
»بدائــع الغــرف فــي الصناعــات والحــرف«، رتبــه علــى الحــروف وبلــغ فيــه أواخــر حــرف الســين، فأكملــه ابنــه الشــيخ جمــال الديــن مشــتركاً مــع خليــل بــن 
أســعد العظــم وســمياه »قامــوس الصناعــات الشــامية« فــي مجلديــن. وبقيــة كتبــه المخطوطــة مــا زالــت محفوظــة فــي خزانــة آل القاســمي بدمشــق. ولــه مجمــوع 
ســماه »ســفينة الفــرج فيمــا هــّب ودّب ودرج« علــى نمــط الكشــكول، و«تنقيــح الحــوادث اليوميــة: الواقعــة مــن ســنة 1154هـــ إلــى ســنة 1176هـــ( نشــرته كليــة 
اآلداب فــي جامعــة عيــن شــمس، باســم »حــوادث دمشــق اليوميــة«، و«الثغــر الباســم فــي ترجمــة والــده الشــيخ قاســم« فــي ترجمــة والــده، و«ديــوان منظوماتــه«، 
و«الكنــز المدفــون والفلــك المشــحون«. انظــر: حليــة البشــر 655، واألعــالم 6: 141، ومعجــم التاريــخ »التــراث اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم )المخطوطــات 

والمطبوعــات(«، علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد طــوران قــره بلــوط، 5: 3438.
)13( عبــد هللا بــن درويــش الركابــي الســكري: (1227 - 1329هـــ = 1812 - 1911م): مــن ذريــة بنــي شــيبة: فقيــه حنفــي، محــّدث، خطيــب الجامــع األمــوي، 

ومــدّرس البخــاري فيــه. قــال الشــطي فــي وصفــه: فقيــه مــدرس ســوداوي بلــغ المئــة، لــه مجمــوع رســائل طبعــه الدكتــور محمــد بســام عبــد الكريــم الحمــزاوي 
بدمشــق؛ مــن كتبــه »الــدّر النفيــس فيمــا يحتــاج إليــه فــي ابتــداء التدريــس« = »الجواهــر والــآلل فــي مصطلــح أهــل الحديــث ومراتــب الرجــال«، و»فتــح الكريــم 
فــي إعــراب بســم هللا الرحمــن الرحيــم«، وعائلــة الســكري عائلــة علميــة، وكان قــد نشــر محمــد مطيــع الحافــظ فــي موقــع األلوكــة: وقفيــة مكتبــة الشــيخ محمــد 
ســعيد الســكري فــي مدفــن درويــش باشــا بدمشــق،  https://www.alukah.net/culture/0/107582/. انظــر األعــالم 4: 85، ومعجــم التاريــخ »التــراث 

اإلســالمي فــي مكتبــات العالــم (المخطوطــات والمطبوعــات)«، علــي الرضــا قــره بلــوط، أحمــد طــوران قــره بلــوط، 2: 1281.
)14( جمــال الديــن (أو محمــد جمــال الديــن) بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــالق القاســمي: )1283 - 1332هـــ = 1866 - 1914م(: فقيــه، مفّســر، متكلّــم، 

مصنـّـف، أديــب، إمــام الشــام فــي عصــره، علمــاً بالديــن، وتضلّعــاً مــن فنــون األدب، انقطــع فــي منزلــه للتصنيــف وإلقــاء الــدروس الخاصــة والعامــة، فــي التفســير 
وعلــوم الشــريعة اإلســالمية واألدب. ونشــر بحوثــاً كثيــرة فــي المجــالت والصحــف. لــه نحــو اثنيــن وســبعين مصنفــاً، منهــا »دالئــل التوحيــد«، و«ديــوان خطــب«، 
و«الفتــوى فــي اإلســالم«، و«إرشــاد الخلــق إلــى العمــل بخبــر البــرق«، و«شــرح لقطــة العجــالن«، و«نقــد النصائــح الكافيــة«، و«مذاهــب األعــراب وفالســفة 
اإلســالم فــي الجــن«، و«موعظــة المؤمنيــن« اختصــر بــه إحيــاء علــوم الديــن للغزالــي، و«شــرف األســباط«، و«تنبيــه الطالــب إلــى معرفــة الفــرض والواجــب«، 
و«جوامــع اآلداب فــي أخــالق األنجــاب«، و«إصــالح المســاجد مــن البــدع والعوائــد«، و«تعطيــر المشــام فــي مآثــر دمشــق الشــام« أربــع مجلــدات، و«قواعــد 
التحديــث مــن فنــون مصطلــح الحديــث«، و«محاســن التأويــل: تفســير القــرآن العظيــم«، فــي 17 مجلــداً فــي تفســير القــرآن الكريــم. انظــر: األعــالم، 3: 236، 

وجمــال الديــن القاســمي، البنــه ظافــر القاســمي، وجمــال الديــن القاســمي، نــزار أباظــة، طبــع دار: القلــم بدمشــق.
)15( سبقت ترجمته. 

)16( محمــد جميــل بــن عمــر بــن محمــد بــن حســن بــن عمــر جلبــي الشــطي: )1300 - 1379 هـــ = 1882 - 1959 م(: فقيــه حنبلــي، فرضــي، مــؤّرخ، عمــل 
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وحنوها؛ ومل يكن للكثر منهم مؤّلفات معترة.
وأمـّـا املعتنــون جبمــع الكتــب مــن العلمــاء مبدينــة دمشــق؛ فنذكــر منهــم؛ الشــيخ عبــد الســام الشــطي)17( 
)ت 1295هـــ/ 1878م(، والتاجــر العالـِـم الشــيخ حممــد شــريف النــص )ت 1359هـــ/1940م( )18(، والعامــة 

املفسـّـر الشــيخ مجــال الديــن القامســي. 
وأمَّــا املرتجـَـمُ فلــم يعــنِ رمحــه اهلل بالتأليــف ومل يرغــب فيــه، رغــم احلديــث عــن حنــو أربعــن كتابــاً لــه، 
ُطبــع منهــا القليــل، غــر أّنــه اعتنــى جبمــع الكتــاب املخطــوط واملطبــوع عنايــًة فائقــة، وحصَّــل خمطوطــات 
نــادرةً بالشــراء، كمــا اعتنــى بشــراء الكتــب املوقوفــة ليخلّصهــا مــن أيــدي املعتدين عليها بســرقتها، وليســتفيد 
منهــا ثــم يُعيدهــا إىل مــكان وقفهــا بعــد االنتهــاء منهــا، وامتــدّت عنايتـُـه إىل اقتنــاء األوانــي الصينيــة الفاخــرة 

إىل جانــب الكتــب)19(. 
وقــال الزركلــي)20(: »وكان يأبــى اإلفتــاء وال يرغــب يف التصنيــف، فلــم نعــرف لــه غــر رســالتن مطبوعتــن: 
إحدامهــا يف ســنده لصحيــح البخــاري، والثانيــة يف شــرح قصيــدة »غرامــي صحيــح« يف مصطلــح احلديــث. 
ولــه ثالثــة خمطوطــة مساهــا »الــدرر البهيــة يف شــرح املنظومــة البيقونيــة – خمطــوط« يف خزانــة الربــاط 
)1295 كتانــي(، جــاء امســه عليهــا )حممــد بــدر الديــن بــن يوســف بــن بــدر الديــن( )21(. ويقــول مــن قــرؤوا 
عليــه مــدة طويلــة إنــه ألــف حنــو أربعــن كتابــاً قبــل أن يبلــغ الثاثــن مــن عمــره، وال أعلــم أيــن ذهبــت. كتبــتُ 
ــن،  ــدر الدي ــف الشــيخ ب ــب األشــراف بدمشــق، أســألُه عــن تآلي ــزاوي، نقي ــد ســعيد احلم إىل الســيد حمم

فبعــث إيلّ بقصيــدة مــن نظــم طاهــر األتاســي ميــدح هبــا الشــيخ، ويذكــر كتبــه، منهــا:
له تآليفُ يف هنج اهلداية قد ....... أضحَت من الفضِل تَتلو أبلََغ السُّوَِر
على اجلالن يف التفسر حاشيٌة... أرقُّ من دَمِع صَبٍّ لَجَّ يف السَّحَِر
ومُعرَبٌ جاءَ للقرآِن بَيَّنَهُ........... عليك فيه، وليس اخُلبْرُ كاخَلبَِر

ثم يُعدِّد من تآليفه: »شــرح البخاري«، و«شــرح الشــمائل«، و«شــرح الشــفا«، و«شــرح البيقونية« يف املصطلح، 

موظفــاً فــي المحاكــم الشــرعية إلــى أن ولــي إفتــاء الحنابلــة. وصنــف كتبــاً، منهــا: »مختصــر طبقــات الحنابلــة«، و«روض البشــر فــي أعيــان دمشــق فــي القــرن 
الثالــث عشــر«، ومعــه »تراجــم أعيــان دمشــق فــي نصــف القــرن الرابــع عشــر« وقطعتــان مــن نظمــه لــم يســمهما، و«الفتــح المبيــن« رســالة فــي الفرائــض 
علــى المذاهــب األربعــة، و«المنظومــات الشــطية« منظومــات لــه قبــل ســنة 1324، و«الضيــاء الموفــور فــي أعيــان بنــي فرفــور«، و«الفتــح الجلــي فــي القضــاء 
الحنبلــي« ترجــم فيــه لمــن تولَّــوا القضــاء فــي محاكــم دمشــق مــن الحنابلــة ابتــداء مــن ابــن قدامــة إلــى مؤلفــه، و«رســالة فــي أحــكام اإلرث«، و«قانــون الصلــح« 

ترجمــه عــن التركيــة.

)17( عبــد الســالم بــن عبــد الرحمــن بــن مصطفــى الشــطي: )1256 - 1295 هـــ = 1840 - 1878 م(: كان إمــام الحنابلــة فــي الجامــع األمــوي. لــه نظــم فــي 

ــم  ــد الشــريف« منظــوم، ورســائل، قــال ابــن الشــطي فــي »مختصــر طبقــات الحنابلــة«: 193 - 195: هــو العال ديــوان صغيــر، و«الــورد اللطيــف فــي المول
الفاِضــُل، العابــد، النَّاِســُك، األديــُب الشَّــاعر، اللَّوَذعــيُّ اللطيــُف، كان مــن َمحاِســن ِدَمشــق وُظَرفائِهــا، َحَســَن الِعشــرة، لَِطيــَف الُمذاَكــرة، ُمفَنَّنــاً بــاألدب، يَغلــب َعلَيــِه 

ــالح، واجتَمــَع ِعنــده مــن الُكتـُـب مــا لَــم يجتمــعِ عنــد غيــره. انظــر أيضــاً فــي ترجمتــه »حليــة البشــر«: 848، و«األعــالم« 4: 6.  الصَّ
)18( محمــد شــريف بــن عبــد هللا بــن عبــد هللا بــن عثمــان النَّــّص الحنفــي: )1298-1359 ه = 1880- 1940 م(، عالــم مشــارك، مــن رؤســاء التجــار، جمــع 

ــذي شــّب بحــي ســيدي عامــود  ــا فــي الحريــق ال ــات فــي دمشــق، احترقــت كلّه ــر المكتب ــّد مــن أكب ــادرة تُع ــة ن ــاراً خطيّ ــاً نفيســة، وآث ــة عظيمــة حــوت كتب مكتب
)الحريقــة(، ثــم مــا لبــث أن عّوضهــا، جامعــاً النــوادر مــن الكتــب.  انظــر ترجمتــه فــي تاريــخ علمــاء دمشــق فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري، نــزار أباظــة، 

.624 :1
)19( أعلمني بذلك حفيُده األستاذ فخر الدين الحسني.

خ، دبلوماســي، شــاعر، لــه كتــاب »األعــالم« الكتــاب األشــهر فــي القــرن  )20( خيــر الديــن بــن محمــود الزركلــي: )1310- 1396هـــ = 1893- 1976م(: مــؤّرِ

العشــرين، و«عامــان فــي عمــان«، و»ديــوان شــعر«؛ انظــر »األعــالم« 8: 268، »تكملــة معجــم المؤلفيــن«: 177.
)21( طبعت بدمشق في دار سعد الدين.
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و«حاشــية علــى شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب« يف األصــول، و«حاشــية علــى عقائــد النســفي«، و«شــرح نظــم 
السنوســية«، و«شــرح اخلاصــة« يف احلســاب، وحواشــيَ علــى شــروح الشــذور والقطــر واجلامــي، يف النحــو، 
و«شــرح مغــي اللبيــب«، و«شــرح الميــة األفعــال«، و«شــرح الســلم« يف املنطــق، و«حاشــية علــى املطــول« وكتبــاً 
أخــرى. وذكــر احلمــزاوي أنــه انتهــى، بعــد طــول البحــث، إىل رؤيــة اثنــي عشــرة رســالة، ممــا بقــي لصاحــب 

الرتمجــة، يف احلديــث والتوحيــد والتفســر.«)22(. 
ــة »الرســالة« القاهريــة: »كتــب إيلّ مجاعــة يســألوني عــن مؤلفــات  وكتــب الشــيخ علــي الطنطــاوي يف جمل
قــتُ عنهــا، فــإذا هــي قــد احــرتق مســوداهتا حــن احرتقــت  الشــيخ بــدر الديــن احلســي رمحــة اهلل عليــه فحقَّ
مكتبــة الشــيخ. ولســتُ أعــرف للشــيخ مؤلَّفــاً باقيــاً. أمــا الفقــرة الــي ســقتُها بــن يــدي مقالــي عــن الشــيخ 
يف )الرســالة( اخلامســة بعــد املئــة فهــي مــن ترمجــة الشــيخ املنشــورة يف جريــدة ألــف بــاء الدمشــقية صبيحــة 
وفاتــه مكتوبــة بقلــم أســتاذ كبــر مــن كبــار تاميــذ الشــيخ رمحــه اهلل. وقــد كتبــتُ هــذا التنبيــه كيــا يُســجَّل 
يف )الرســالة( مــا يُوهــم غــر احلقيقــة. و)الرســالة( ســجل خالــد. ومــن حــقِّ )الرســالة( علــى كتَّاهبــا أال يكتبــوا 

فيهــا إال حقيقــة، ومــن حــقّ ُقرّائهــا عليهــا أال جيــدوا فيهــا إال حقيقــة. علــي الطنطــاوي«)23(.
ثالثاً: القيّمون على مكتبة الشيخ بدر الدين احلسين:

ــم القيّمــون اآلتــي ذكرهــم؛ حبســب  تــواىل علــى املكتبــة حبســب الزمــان الــذي آلــت إليــه تركــُة الشــيخ املرتجَ
مــا انتقلــت إليهــم بــاإلرث؛ وهــم:

)22( األعالم، 7: 158.

)23( مجلة الرسالة، أصدرها: أحمد حسن الزيات باشا )المتوفى: 1388هـ(، 107: 76.
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ــة الســورية  ــن احلســي )1307 - 1362هـــ = 1890 - 1943م(: رئيــس اجلمهوري ــاج الدي ــس ت ــده: الرئي ول
ــات امســه علــى بعــض كتــب جــده. األســبق. ويظهــر مــن بعــض الوقفيَّ

ثــم حفيــده: األســتاذ العــامل فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن احلســي )1329-1407هـ 
=1911-1987م()24( : مديــر الفتــوى والتدريــس الديــي يف وزارة األوقاف.

ثــم ابــن حفيــده: املهنــدس الفاضــل بــدر الديــن بــن فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن 
احلســي)25(، )علــى قيــد احليــاة( وهــو مــن مثانينيــات القــرن املاضــي مغــرتب يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ثــم يف كنــدا.
ثــم ابــن حفيــده: الســيد عمــاد بــن فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن احلســي)26( )علــى 

قيــد احليــاة(، وهــو القيـّـم الفعلــي علــى مــا بقــي مــن تــراث جــدّه.
ثالثاً: مكتبة بدر الدين احلسي يف أدبيات الكّتاب واملؤرّخن:

ورد ذكــر مكتبتــه عنــد عَلَمَــن مــن أعــام الفكــر والثقافــة بدمشــق يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين؛ 
مهــا: األســتاذ حممــد كــرد علــي)27( يف كتابــه »خطــط الشــام«، واألســتاذ علــي الطنطــاوي)28( يف كتابــه 

»فصــول يف الثقافــة واألدب«.
كمــا ورد ذكرهــا عنــد عــدد مــن األعــام املعاصريــن املؤرّخــن لدمشــق وذاكرهتــا العلميّــة والثقافيــة؛    

)24( محمــد فخــر الديــن بــن إبراهيــم عصــام الديــن بــن بــدر الديــن الحســني: )1329-1407هـــ =1911-1987م(: مديــر الفتــوى والتدريــس الدينــي فــي وزارة 

األوقــاف، عالــم فاضــل، اعتنــى بجمــع تــراث جــده، وحضــر عنــد جــده وهــو صغيــر، فقــد نشــأ فــي كفالــة جــده لوفــاة أبيــه شــابّاً، فعّوضــه بالحنــان والرعايــة 
واالهتمــام الخــاص، وكان يصحبــه معــه دومــاً، فأِلفــه العلمــاُء الذيــن حفــل بهــم مجلــس جــّده وأِلفَُهــم، وعليــه قــرأ أبــرز تالميــذه كالشــيخ محمــود العطــار وغيــره. 
تولــى وظيفــة الكتابــة فــي دائــرة الفتــوى بــوزارة األوقــاف )1348هـــ - 1367هـــ(، ثــم رئيــس شــعبة الفتــوى العامــة، ثــم مديــراً إلدارة اإلفتــاء العــام والتدريــس 
الدينــي، وكان يتولّــى إضافــة إلــى ذلــك الخطابــة فــي جامــع دار الحديــث، وتولّــى إدارة جمعيتهــا وإدارة معهــد جمعيــة طــالب العلــوم اإلســالمية، وإدارة معهــد 
اإلســعاف الخيــري. كان موضــع ثقــة العلمــاء وطالبهــم وأهــل الفضــل. انظــر ترجمتــه فــي »علمــاء دمشــق وأعيانهــا فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري 1401-

1425«، نــزار أباظــة، دمشــق: دار الفكــر، 2007، ط1: 156، و»تتمــة األعــالم للزركلــي: وفيــات )1396 - 1415 هـــ( = )1976 - 1995 م( » محمــد 
خيــر رمضــان يوســف، 2: 89.

)25(  بــدر الديــن بــن فخــر الديــن بــن عصــام الديــن بــن بــدر الديــن الحســني: مهنــدس كهربــاء، كان مديــراً لشــركة الخليــج للتبــادل التجــاري فــي دبــي، ثــم تقاعــد، 

ويعيــش اآلن فــي كنــدا.
)26(  عماد الدين بن فخر الدين بن عصام الدين بن بدر الدين الحسني، ويعيش اآلن في دمشق.

)27( محمــد كــرد علــي: (1293 - 1372 هـــ = 1876 - 1953 م): مؤّســس المجمــع العلمــي العربــي، ورئيســه، ألـّـف وحقـّـق كثيــراً مــن كتــب العربيــة، شــغل 

ــده، وهــو فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره، فابتــدأ حياتــه االســتقاللية صغيــراً. وأقبــل علــى المطالعــة والــدروس الخاصــة،  ــي وال منصــب وزيــر المعــارف، توفِّ
ــى تحريــر جريــدة )الشــام( األســبوعية الحكوميــة، ســنة  ق الفارســية. وحفــظ أكثــر شــعر المتنبــي ومقامــات الحريــري. وتولَّ فأحســن التركيــة والفرنســية، وتــذوَّ
1315 - 1318هـــ، وكان يلتــزم بهــا الســجع فــي مقاالتــه. أّســس مجلــة )المقتبــس(، مــن كتبــه »خطــط الشــام« ســت مجلــدات، و«اإلســالم والحضــارة العربيــة« 
مجلــدان، وهــو أجــّل كتبــه، و«المذكــرات« خمــس مجلــدات، »غرائــب الغــرب« مجلــدان، و«أقوالنــا وأفعالنــا«، و«دمشــق مدينــة الســحر والشــعر«، و«غابــر 
ــالم، و »اإلدارة  ــض األع ــير بع ــي س ــداد« ف ــوز األج ــه، و«كن ــن مقاالت ــات م ــث« منتقي ــم والحدي ــزآن، و«القدي ــان« ج ــراء البي ــا«، و«أم ــس وحاضره األندل
اإلســالمية فــي عــز العــرب« و«غوطــة دمشــق«. انظــر محمــد كــرد علــي: المــؤرخ البحاثــة والصحافــي األديــب، تأليــف إيــاد خالــد الطبــاع، طبــع دار القلــم، 

.2008
)28( علــي بــن مصطفــى الطنطــاوي: (1327-1420هـــ = 1908- 1999(: أديــب، خطيــب، قــاض، حقوقــي، دّرس فــي جامعــة دمشــق، وبغــداد، والريــاض، 

وُعــرف رائــداً إعالميّــاً فــي أحاديثــه اإلذاعيــة والتلفزيــة مــن دمشــق وجــّدة، صنّــف الكثيــر مثــل »دمشــق: صــور مــن جمالهــا وعبــر مــن نضالهــا«، و«رجــال 
مــن التاريــخ«، و«قصــص مــن التاريــخ«، و«فصــول إســالمية«. عــّده الشــيوخ وعلمــاء الديــن مــن األدبــاء، وعــّده األدبــاء مــن علمــاء الديــن، وهــذا ال شــك دليــل 

علــى موســوعيته وثقافتــه الشــاملة. انظــر ترجمتــه فــي إتمــام األعــالم، نــزار أباظــة، 2: 78.
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ــزار أباظــة. ــور ن ــع احلافــظ، والدكت ــور حممــد مطي ــاحل)29(، والدكت ــاض امل ــؤرّخ حممــد ري وهــم: األســتاذ امل
قــال األســتاذ الرئيــس حممــد كــرد علــي يف »خطــط الشــام« يف فصــل )خزائــن الكتــب(: »وكان يف 
دمشــق عــدة خزائــن بُعثــرت، منهــا خزانــة آل محــزة، وخزانــة احلضــرة، وآل احلســي، وخزانــة آل عبــد القــادر 
ــدر  ــة ب ــة. وحُرقــت خزان ــة الظاهري ــا يف خزان ــا للمجمــع العلمــي، فجعله ــراً مه احلســي أهــدت أســرته كث

الديــن احلســي، وخزانــة الشــمعة، وآل مــردم بــك، وخزانــة آل القوتلــي«)30(.
ــث بدمشــق(: »]املدرســة[ األشــرفية:..  ــي يف »خطــط الشــام«: يف فصــل )دور احلدي وقــال كــرد عل

ــراث  ــخ التصــوف واألعــالم والت ــة باحــث، مــن المشــتغلين بتاري ــح: (1358-1419هـــ = 1939-1998م): مســند رّحال ــل المال ــن خلي ــاض ب )29( محمــد ري

والمخطوطــات، عالــم بالكتــب وطبعاتهــا، ووفيــات العلمــاء القدمــاء والمعاصريــن، أتــاح لــه عملــه فــي الخطــوط الجويــة الســورية زيــارة دول العالــم، واالتصــال 
بعلمائهــا وُمســنديها وارتبــط معهــم بعالقــات متينــة، ثــم عمــل باحثــاً فــي مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث بدبــي، تأثـّـر بالشــيخ أبــي الخيــر الميدانــي، وعبــد 
الوهــاب دبــس وزيــت، ألـّـف »عالــم األمــة وزاهــد العصــر المحــّدث األكبــر: الشــيخ بــدر الديــن الحســني«، و«أربعــون  عامــاً فــي محــراب التوبــة«، و«ســلطان 
العارفيــن وإمــام المحقِّقيــن: الشــيخ محيــي الديــن بــن العربــي«، وحقّــق »الخصــال المكفــرة للذنــوب المتقّدمــة والمتأّخــرة« البــن حجــر، وصنّــف الشــيخ محمــد 
ياســين الفادانــي »الــروض الفائــح وبغيــة الغــادي والرائــح: بإجــازة فضيلــة األســتاذ محمــد ريــاض المالــح« طبــع فــي دار البشــائر اإلســالمية بتحقيــق يوســف 

المرعشــلي. انظــر ترجمتــه فــي »إتمــام األعــالم« 2: 428.
)30( خطط الشام، محمد كرد علي، في فصل )خزائن الكتب(: 198/6.

مناذج مصوّرة من جمموعة الشيخ بدر الدين احلسي يف جممع اللغة العربية
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ــن  ــا م ــى غره ــا ســطت عل ــرن املاضــي، كم ــى هــذه املدرســة يف أواخــر الق ــطو عل ــدِّي تَس ــد التع ــت ي وكان
املــدارس فقــام الشــيخ يوســف البيبانــي املغربــي واســتخلصها، وأعادهــا مدرســة، وســكنها مــن بعــدُ جنلُــه 
الشــيخ بــدر الديــن احلســي جعلهــا مقــرَّه تُقــرأ فيهــا دروســه، وقــد حرقــت يف حريــق ســنة 1330هـــ، الــذي 
دمـّـر أربعــة شــوارع مــن شــوارع املدينــة ودمـّـر مــا فيهــا مــن مــدارس، ثــم رُمِّمـَـت ترميمــاً خفيفــاً، وعــاد بعــض 

ــاء فســكنوها«)31(. الطلبــة والغرب
وقــال علــي الطنطــاوي يف كتــاب » فصــول يف الثقافــة واألدب «)32(: »وكنــت قبــل قدومــي إىل اململكــة 
مــن حنــو مخــس وعشــرين ســنة أزور مكتبــة حمــدّث الشــام، الشــيخ بــدر الديــن احلســي ) رمحــه اهلل ورحــم 
كل مــن ذكــرت ومــن ســأذكر يف هــذا الفصــل مَــن مــات منهــم، ومــن بقــي فلــه مــي التحيــات( فوجــدت كتابــاً 
عظيمــاً هــو ركيــزة مــن ركائــز علــم اللغــة، كان املعتَقــد أنــه ُفقــد فيمــا ُفقــد مــن كنــوز مكتبنــا اإلســامية، 
، أحــد أئمــة اللغــة يف القــرن الرابــع. وقــد ذكــره  وهــو »مُعجــم األصلــن«، أي الكتــاب والســنة، لإلمــام اهلـَـرَوِيّ

ابــن األثــر يف مقدمــة »النهايــة«، وعــدّه خــر مــا أُلِّــف يف هــذا املوضــوع.
وجــدتُ منــه نســخة صحيحــة، مشــكوالً أكثرهــا، مكتوبــة مــن مثامنئــة ســنة، عليهــا خطــوط بعــض 
األعــام، وقــد ســألت صديقنــا الدكتــور صــاح الديــن املنجّــد، وكان – يومئــذ - مديــر معهــد املخطوطــات، 
ــاب إال نســخة ناقصــة يف جامعــة بوســطن يف أمــركا، ونســخة  ــا مــن هــذا الكت ــه ليــس يف الدني فعلمــت أن
أخــرى ناقصــة أيضــاً يف إســطنبول. وهــذا الكتــاب إذا ُطبــع كان أصــاً مــن األصــول وصُحِّــح عليــه القامــوس 
ولســان العــرب. وقــد كتبــت إىل كل جامعــة أو مَجمــع آمُــل أن يعتــي بــه وأن يطبعــه، فمــا وجــدت عنــد أحــد 

يــت منــه جوابــاً!«. اهتمامــاً وال تلقَّ
ــا األســتاذ حممــد ريــاض املــاحل فقــد قــام بنشــر قائمــة عــن جمموعــة خمطوطــات جممــع اللغــة  وأمّ
العربيــة بدمشــق الــي آلــت إليــه مــن مكتبــة العامــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي، وذلــك يف »جملــة املــورد« 

ــد )6(، العــدد )2(، ســنة 1977، الصفحــات )232-229(. ــة، اجملل العراقيّ
ــا األســتاذان حممــد مطيــع احلافــظ ونــزار أباظــة فقــد قــاال يف مقدمــة حتقيــق كتــاب »النعــت  وأمّ

األكمــل ألصحــاب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل«:
»هــذا ويعــود الفضــل إىل فضيلــة الســيد األســتاذ حممــد فخــر الديــن احلســي حفظــه اهلل؛ يف ضــمّ 
هــذا املخطــوط مــع جمموعــة قيمــة مــن خمطوطــات مكتبــة جَــدِّه العامــة احملــدث األكــر الشــيخ حممــد بــدر 
الديــن احلســي رمحــه اهلل إىل مكتبــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، والبــد لنــا هنــا مــن تقديــم شــكرنا لــألخ 

األســتاذ حممــد ريــاض املــاحل ملــا يُقدِّمــه مــن خدمــات علميــة يف نشــر تراثنــا العلمــي وحفظــه«)33(.
خامسًا: مصورات )املكتبة الطبّاعيّة(: مكتبة إياد خالد الطبّاع من مكتبة الشيخ بدر الدين احلسين: 

مــن املفيــد يف هــذا البحــث اإلشــارة إىل جمموعــة مــن املقتنيــات الــي انتقلــت إىل مكتبتنــا تصويــراً 

)31( خطط الشام، في فصل )خزائن الكتب(: 71/6.

)32( فصول في الثقافة واألدب، علي بن مصطفى الطنطاوي )ت 1420هـ(، جمع وترتيب: حفيد المؤلف مجاهد مأمون ديرانية، جدة: دار المنارة للنشر 

والتوزيع، ط1، 2007، ص 92.
)33( النعــت األكمــل ألصحــاب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل [مــن ســنة 901 - 1207 هـــ]، محمــد كمــال الديــن بــن محمــد الغــزي العامــري )ت: 1214 هـــ(، وعليــه: 

ــزار أباظــة، دمشــق: دار الفكــر، ط1، 1982م،  ــع الحافــظ، ون ــع عشــر الهجــري، تحقيــق وجمــع: محمــد مطي ــة القــرن الراب ــى نهاي ــادات واســتدراكات حت زي
ص20.
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عــن طريــق أحــد أصدقــاء الســيد فخــر الديــن احلســي، وَضممناهــا إىل جمموعــة بــدر الديــن احلســي إلينــا؛ 
وهي:

1_  مؤلفات الشيخ بدر الدين احلسي:
ــروءة،  ــة، مق ــن احلســي يف 30 ورق ــدر الدي ــد ب ــة يف شــرح نظــم السنوســية، حملم ــدور اجللي _ الب

وعليهــا تصحيحــات.
_ حاشية حممد بدر الدين احلسي على شرح الردة، للجال احمللي يف 31 ورقة.

_ شرح البيقونية، حملمد بدر الدين احلسي، 31 ورقة.
_ شرح منظومة الشيباني يف علم العقائد، حملمد بدر الدين احلسي يف 90 ورقة.

_ فيــض امللــك الوهــاب علــى موافقــة ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب، حملمــد بــدر الديــن احلســي يف 14 
ورقة.

2_ إجازات الشيخ بدر الدين احلسي من شيوخه:
_ إجــازة حممــد شــريف البخــاري للشــيخ يوســف بــدر الديــن املغربــي يف الطريقــة النقشــبندية، 

3أوراق.
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_ إجازة من حسن العدوي احلمزاوي املصري حملمد بدر الدين احلسي.
_ إجازة عبد القادر بن صاحل اخلطيب للشيخ حممد بدر الدين احلسي.           

_ إجازة إبراهيم السقا للشيخ حممد بدر الدين احلسي.

_ إجازة الشيخ إبراهيم السقا للشيخ بدر الدين احلسي.
ــن احلســي يف الروضــة  ــدر الدي ــل الرزجنــي للشــيخ حممــد ب ــن إمساعي ــر ب _ إجــازة الشــيخ جعف

الشــريفة ســنة 1300هـــ.
_ إجازة حممد شريف البخاري للشيخ يوسف بدر الدين املغربي يف الطريقة النقشبندية.

3_ إجازاته لتاميذه:
_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ عبد احلكيم كفتارو.

_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ حممد سليم شخاشرو.
_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ حممد اهلامشي التلمساني.

_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ حممود الرنكوسي.
_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ زاهد األتاسي احلمصي.

_ إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ عبد القادر اخلوجة احلمصي.
_ منسوخة من إجازة الشيخ حممد بدر الدين احلسي للشيخ عبد الفتاح املسدي احلمصي.

4_ مؤّلفات يف ترمجة الشيخ بدر الدين احلسي:
_ الدرر اللؤلؤية يف النعوت البدرية للرنكوسي، خبط حممد بن سليم شخاشرو.

ــن رشــيد العطــار، نســخة  ــذه حممــود ب ــا تلمي ــن احلســي، كتبه ــدر الدي _ ترمجــة الشــيخ حممــد ب
الظاهريــة.

_ ترمجتان بغاية االختصار للشيخ بدر الدين احلسي وغره، للشيخ أمحد الصابوني.
5_ كتب مقروءة على الشيخ بدر الدين احلسي:

_ سنن الرتمذي مقروءة على الشيخ بدرالدين احلسي، قرأها عليه الشيخ هاشم اخلطيب.
6_  توّزع مكتبة الشيخ بدر الدين احلسي:

توّزعت مكتبته يف القطاعات اآلتية:
اجملموعة األوىل: جمموعة املخطوطات لدى ولده تاج الدين احلسي، ثم حفيده فخر الدين:

قــال األســتاذ حممــد ياســن الســواس: »مكتبــة بــدر الديــن احلســي: وهــو حممــد بــدر الديــن، حمــدّث الديــار 
ــت مكتبتــه عــدداً مــن املخطوطــات والنفائــس، أهــدى منهــا )79(  الشــامية األكــر، تــويف ســنة 1935. ضمَّ

خمطوطــاً إىل املكتبــة الظاهريــة، وبقيــت بقيــة تقــدر بـــ )32( خمطوطــاً، لعلهــا اآلن قــد ِبيعــت.
 انظر:

 ۱۹۷۷: خمطوطــات خزانــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي. بقلــم: حممــد ريــاض املــاحل. املــورد، مــج6، ع2، ص 
.۲۳۲ – ۲۲۹

وصــف ۷۹ خمطوطــاً اشــرتاها الشــيخ بــدر الديــن احلســي، وذلــك إلعادهتــا إىل الوقــف حســب وصيتــه، وقــد 
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قــام بتنفيــذ ذلــك حفيــده فخــر الديــن احلســي، وأهداهــا إىل املكتبــة الظاهريــة.
 ۱۹۸۲: ثبــت جمموعــة خمطوطــات أهداهــا حممــد فخــر الديــن احلســي إىل مكتبــة جممــع اللغــة العربيــة 

بدمشــق. نشــرة أخبــار الــرتاث العربــي بالكويــت، ع۳، ص۳.
۱۹۸6: تاریــخ علمــاء دمشــق يف القــرن الرابــع عشــر. تأليــف حممــد مطيــع احلافــظ ونــزار أباظــة، جـــ ۱، ص 

)34(.»494 – 4۷۳
ــغ فيــه املخطوطــات حــوايل )؟(، وقــد ســبق أن أهــدى جممــع  ــة ســجل للمخطوطــات تبل ــر لــدى العائل يتوفَّ
اللغــة العربيــة حنــو )79( خمطوطــاً، واشــرتى اجملمــع حنــو )502( خمطوطــة يف فــرتة ســابقة، وبقــي لــدى 
ــن  ــة م ــن الورث ــن احلســي )؟( خمطوطــة، تعرّضــت للســرقة حنــو )60( خمطوطــة، متّك الســيد فخــر الدي

ــن. اســرتجاع خمطوطت
اجملموعة الثانية: جمموعة مكتبة الشيخ بدر الدين احلسي يف جممع اللغة العربية بدمشق:

ــا )79( إهــداء، والباقــي )503( شــراء؛ فهــي إذن  ــغ هــذه اجملموعــة حنــو )582( خمطوطــة منه تبل
قســمان؛ القســم األول: )اجملموعــة املهــداة مــن فخــر الديــن احلســي(، والقســم الثاني: )املخطوطات املشــرتاة 

)34( كالم ياســين الســواس فــي: المخطوطــات اإلســالمية فــي العالــم = (The Survey of Islamic Manuscripts(، تحريــر جيفــري روبــرت، ترجمــة 

عبــد الســتار الحلوجــي، لنــدن: مؤسســة الفرقــان للتــراث اإلســالمي، 2002، 2: 813.
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مــن مكتبــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي، عــن طريــق حفيــده فخــر الديــن احلســي(:
القسم األول: اجملموعة املهداة من فخر الدين احلسي: 

ــذ وصيــة جــدّه بــدر الديــن بإرجــاع املوقــوف منهــا إىل جممــع  كانــت لــدى حفيــده فخــر الديــن، ثــم نفَّ
اللغــة العربيــة بدمشــق)35(. إذ كان مــن عــادة الشــيخ بــدر الديــن احلســي أن يشــرتي الكتــب الــي تُعــرض للبيــع 
ويكــون عليهــا وقــف؛ بغــرض االســتفادة منهــا وإرجاعهــا إىل مكاهنــا املوقوفــة عليــه بعــد االنتفــاع منهــا، وقــد 
أوصــى بإرجــاع كتبــه الــي عليهــا وقــف بعــد مماتــه، وقــد نّفــذ ذلــك حفيــده الســيد فخــر الديــن احلســي 
وعاونــه بذلــك صديقنــا ومُجيزنــا األســتاذ حممــد ريــاض املــاحل رمحهــم اهلل تعــاىل. وهــي )79( خمطوطــاً.

كثر منها ورد من األوقاف اآلتية:
_ وقف املا عثمان الكردي.
_ مكتبة أبي عمر الصاحلي.

_ وقف خالد النقشبندي.
_ وقف سليمان باشا العظم.

_ وقف أمحد باشا اجلزار بعكا.
القســم الثانــي: املخطوطــات املشــرتاة مــن مكتبــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي جملمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 
عــن طريــق حفيــده فخــر الديــن احلســي، وهــي من رقم 81-586، كما ذكر ياســن الســواس يف »املخطوطات 

اإلســامية يف العــامل«)36(،  ويذكــر الســواس أّنــه بقــي منهــا لــدى الورثــة 32 خمطوطاً.
7_ مناذج من جمموعة بدر الدين احلسي يف جممع اللغة العربية:

فيما يأتي أمنوذجات من مكتبته:
_ كتــاب يف االســتعارات: جملــد خمــروم اآلخــر أولــه: احلمــد هلل الواجــب وجــوده، أقــول: افتتــح كتابــه 

باحلمــد.
_ شــرح خمتصــر املنتهــى للعضــد اإلجيــي يف أصــول الفقــه: أولــه: احلمــد هلل الــذي بَــرَأ األنــام. تاريــخ النســخ 

)۱05۲هـــ( وقــف املا عثمــان الكردي.
ــى  ــه: أمــا بعــد محــد اهلل والصــاة عل ــي زرعــة العراقــي: أول _ الغيــث اهلامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع ألب

رســوله...
جملد واحد.

_ الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري: اجمللد الثاني.
_ شرح القسم الثالث من املفتاح للسيد الشريف: تاريخ النسخ )863هـ(، وقف املا عثمان الكردي.

_ تعليــق الفرائــد علــى تســهيل الفوائــد: لبــدر الديــن حممــد بــن أبــي بكــر بــن عمــر املخزومــي الدماميــي. 
اجلــزء الثانــي فقــط. تاريــخ النســخ )845هـــ(.

 _ النكــت علــی ابــن الصــاح للبــدر الزركشــي: أولــه: احلمــد هلل الــذي أعلــى منــار اإلســام. نســخة قدميــة 
قيّمــة.

)35( أخبرني بذلك حفيده السيد فخر الدين الحسني.

.The Survey of Islamic Manuscripts)، 2: 813) = 36( المخطوطات اإلسالمية في العالم(



279 العدد األول - 2021

ــن  ــف شــهاب الدي ــرازي: تألي _ شــرح احملصــول لل
بــن إدریــس املالكــي املعــروف بالقــرايف. أولــه: احلمــد 

هلل الــذي تفــرَّد يف عظــم أُلوهيّتــه. اجلــزء األول.
 _ حاشــية علــى شــرح املختصــر للعضــد األرجيــي: 
شــرع  الــذي  هلل  احلمــد  أولــه:  األهبــري،  تأليــف 
األحــكام وربطهــا بدالئــل. تاريــخ النســخ )۸۲0ه(.
 _ اجمللــد الثالــث مــن تفســر القرطــي: مــن ســورة 
ــن  ــة. خمــروم األول واآلخــر. وقــف مدرســة اب التوب

النحــاس.
 _ الفوائــد شــرح الزوائــد وهــي شــرح علــى منهــاج 
البيضــاوي: للشــيخ برهــان الديــن األبناســي. أولــه: 
أحســن  نبيــه  شــريعة  أسَّــس  الــذي  هلل  احلمــد 

أســاس. خمــروم اآلخــر.
_ تفســر ابــن عــروة احلنبلــي املســمى بالكواكــب 
الــدراري: أولــه: احلمــد هلل حنمــده ونســتعينه... 

اجمللــد العشــرون. تاريــخ النســخ )825هـــ(.
_ شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب وســعد التفتازانــي: 
أولــه: احلمــد هلل الــذي وفقنــا للوصــول إىل منتهــی 
أصــول الشــريعة الغــراء. تاريــخ النســخ )۱۹۹۲هـــ(. 

وقــف املــا عثمــان الكــردي.
 _ النكــت العرفيــة مبــا يف شــرح األلفيــة لرهــان الديــن البقاعــي. نســخة قيّمــة ُقِرئــت علــى املؤلــف. وقــف 

خالــد النقشــبندي.
 _ إثبات الواجب للجال الدواني: أوله: سبحانك ما أعظم شأنك. هبامشه تعليقات خبط دقيق.

اخلاصة
 اسم املكتبةمكان حفظهاعدد املخطوطات

املكتبة الظاهريةدمشق؟
جممع اللغة العربيةدمشق79
جممع اللغة العربيةدمشق502
فخر الدين احلسيدمشق60
أشار إليهم السواس؟؟32
كانت لدى حفيده ثم سُرقتبروت60

8_ منــاذج مصــوّرة مــن جمموعــة الشــيخ بــدر الديــن احلســي يف جممــع اللغــة العربيــة )قــد أثبتنــا صورهــا 
خــال ســياق البحــث(.
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)1( الباحث المتخصص في دراسات تاريخ دمشق وتراجم أعالمها.
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ملخص البحث
يتناول البحث نشأة التعليم وتطوره بدمشق خال القرن املذكور، فيعرضه عرضاً قريباً من ثاثة 

مستويات: 
1_ التعليم األهلي بشقيه اإلسامي )كتاتيب، مدارس، تعليم شرعي(، وغر اإلسامي )مدارس مسيحية 

ويهودية(.
 2_ مدارس البعثات األجنبية.

 3_ املدارس الرمسية. وينتهي إىل التعليم اجلامعي. البحث يقدم صورة شاملة جمملة للتعليم بدمشق 
ليفيد يف اعتماده أساساً للباحثن، ومتهيداً هلم يف هذا املوضوع. 

Research Summary
The paper covers the progress of education in Damascus during the years 19002000-, 
presenting it at three levels. The first is private education in two parts )Islamic and non-
Islamic, the second being foreign schools/missionaries, third being public schools, and 
finally, higher education. 

_ مقدمة:
يتنــاول هــذا البحــث نظــرةً عامــة علــى حركــة التعليــم بدمشــق خــال القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، ســواء 
التعليــم اخلــاص أو الرمســي بأنواعــه وأســلوبه، متهيــداً لفتــح اجملــال للبحــوث املتأنيــة يف بعــض جوانبــه؛ إذ 

إن كل جانــب فيــه حيتــاج إىل وقفــة متأنيــة للوصــول إىل نتائــج مفيــدة يف تاريــخ التعليــم بدمشــق. 
ومــع وفــرة الدراســات الــي تناولــت جمــال التعليــم بدمشــق، إال أهنا اقتصــرت على بعض اجلوانب واإلشــارات 
يف ثنايــا املؤلَّفــات الــي تتحــدَّث عــن تاريــخ دمشــق وحضارهتــا، ومــا زال الكثــر مــن جوانــب التعليــم حباجــة 

إىل حبــث أعمــق أو إىل اســتكماالت أو مذكــرات شــخصية. 
ومــن تلــك اإلشــارات الــي جــاءت يف ثنايــا الكتــب، علــى ســبيل املشــاركة مــع موضوعــات أخــرى، كتــاب نعمــان 
قســاطلي )-1920م( »الروضــة الغنــاء يف دمشــق الفيحــاء«، ولعلــه مــن أقدمهــا، قــدَّم يف فصــل منــه كامــاً 

عــن املــدارس املختلفــة للطوائــف، وهــو أشــبه بإحصــاء هلــا. 
ومــن تلــك املشــاركات جانــب مــن كتــاب عبــد العزيــز العظمــة )-1943م( »مــرآة الشــام«، أشــار فيــه إىل 
ــر أكثــر.. فتحــدَّث باختصــار عــن عــدد املــدارس  التعليــم يف الفصــل الصغــر اخلــاص بــه بنــوع مــن التبصُّ
لعهــده، وقــدَّم جــدوالً يف املناهــج، وذكــر مــا أُســس مــن الكليــات اجلامعيــة آنــذاك، وختــم بكلمــة عــن العلــوم 

الدينيــة. 
وصــدر عــن مدرســة التجهيــز األوىل بدمشــق املســماة )مكتــب إعداديــة ملكيــة(، املشــهورة باســم مكتــب عنــر، 
كتابــان: األول »مكتــب عنــر« لظافــر القامســي )-1984م(، حتــدث فيــه عــن األســاتذة والــدروس ملعايشــته 
فيــه، وأعقبــه كتــاب »النــور والنــار يف مكتــب عنــر« ملطيــع املرابــط )-1995م؟(، ثــم شــاركهما يف احلديــث 
عنــه بفصــل خــاص الدكتــور خالــد قوطــرش )-2001م( يف كتابــه »التعليــم يف ســورية«، الــذي خصَّصــه كلَّــه 

لنشــأة املــدارس وبعــض مناهجهــا. 
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وهــذا الكتــاب وإن كان يف عنوانــه يشــمل ســورية إال أنــه مل خيــرج عــن دمشــق ســوى بإشــارات عابــرة، وقــد 
حتــدث عــن التعليــم يف العاصمــة خــال القــرن الــذي حنــن بصــدده، بــدءاً بالكتاتيــب حتــى هنايــة التعليــم 
الثانــوي، وقــدّم معلومــات جديــدة ليســت يف غــره، وأشــار إىل مــدارس اإلرســاليات األجنبيــة، ومــا أحدثــه 
الفرنســيون يف شــهادتي الثانويــة )البكالوريــا( األوىل والثانيــة.. وســكت الكتــاب عــن أشــياء كثــرة يف التعليــم 
اخلــاص الــذي كان منتشــراً بدمشــق، والــذي قــدم جهــوداً خيّــرة، يف حــن عــاب علــى التعليــم الشــرعي 
مبــا مل يقــدّم فيــه حجــة وال وثيقــة. فــكان كامــه غــر علمــي يف هــذا اجملــال، وفيــه تشــويش علــى الصــورة 

اإلســامية آنــذاك)2(. 
ويف مقابــل ذلــك تنــاول احلديــث عــن املــدارس مســتفيضاً علــي الطنطــاوي )-1999م( يف ذكرياتــه الــي أثــار 
فيهــا كثــراً مــن التفصيــات عــن املــدارس الــي كانــت قائمــة لعهــده، والــي شــارك هــو بالتدريــس فيهــا.. 
وقــدم نقــداً الذعــاً يف بعــض األحيــان للممارســات الرتبويــة غــر الســوية فيهــا. فذكــر مــا للمــدارس ومــا عليهــا 
إال أنــه اقتصــر علــى املــدارس اإلســامية دون غرهــا، وأمهــل ذكــر مــدارس كان هلــا وجودهــا، وإن أشــار إىل 

بعضهــا إشــارة مــا. 
)2( التعليم في سورية، خالد قوطرش، وانظر كالمه في ص34، 35.

أعمال حفر مدرسة التجهيز األوىل
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أمــا الدكتــور عــزة مريــدن )-2000م( فخصَّــص كتابــاً عــن الدكتــور أمحــد منيــف العائــدي )-1962م(، 
فتحــدَّث يف جانــب مهــمّ منــه عــن الكليــة العلميــة الوطنيــة إحــدى ثانويــات دمشــق املبكــرة.. ونســي مَــن كان 

وراء هــذه املدرســة مــن رجــال. 
أمــا بدايــات التعليــم الشــرعي املنظــم فتناولــه يف جانــب منــه كتابــان، أوهلمــا كتــاب الدكتــور حممــد مطيــع 
احلافــظ )-1940م( »مجعيــة العلمــاء«، الــذي كشــف فيــه مابســات تأســيس املعهــد العلمــي الديــي املشــهور 
باســم الكليــة الشــرعية، والثانــي كتــاب صاحــب هــذه الســطور نــزار أباظــة )1946م-( »الشــيخ علــي الدقــر 

رجــل أحيــا اهلل بــه أمــة« جلَّــى فيــه احلديــث عــن تأســيس »معهــد العلــوم الشــرعية« للجمعيــة الغــراء.
علــى أن كاتــب هــذه الســطور أصــدر كتــاب »مــدارس دمشــق ومعاهدهــا يف القــرن الرابــع عشــر«، اقتصــر 
فيــه علــى خطــة التعليــم األهلــي يف القــرن املشــار إليــه، فتحــدث عــن أوليــات التعليــم وتطــوره منــذ الكتاتيــب 
الــي اختفــت بعــد منتصــف القــرن تقريبــاً، وحبــث يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــات الرائــدة، فالثانويــات 
التاليــة هلــا، فمــدارس املعاهــد الشــرعية، فمــدارس الطوائــف غــر اإلســامية، وختــم مبــدارس اإلرســاليات 

التبشــرية. والكتــاب يعطــي صــورة عامــة للتعليــم اخلــاص يف هــذه البلــدة. 
وأخــراً فــإن »كتــاب تاريــخ علمــاء دمشــق يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري« ملؤلفيــه حممــد مطيــع احلافــظ 
ونــزار أباظــة يقــدم جهــود علمــاء الشــريعة يف نشــر العلــم مــن خــال حلقــات املســاجد، وهــي جهــود قدميــة 

قــدم الفتــح اإلســامي، ومســؤولية محلهــا العلمــاء وأدَّوهــا بأمانــة.
ــل املدخــل إىل البحــث يف التعليــم  وهــذا البحــث يلملــم أطــراف مــا ســبق، ليقــدم صــورة عامــة متكاملــة تُمثِّ

بدمشــق، خــال املئــة الرابعــة عشــرة مــن تاريــخ اإلســام.
_ متهيد:

كانــت األميــة يف أواخــر عصــر الدولــة العثمانيــة منتشــرة، والذيــن يقــرؤون ويكتبــون قلــة قليلــة، فرمبا وصلت 
رســالة إىل أحدهــم مــن إســطنبول أو مصــر فــا يــكاد جيــد أحــداً يقرؤهــا إال بشــق األنفــس)3(، وقــد ذكــر 
فخــري البــارودي )-1966م( أن جتــار ســوق مدحــت باشــا، وهــم حمتاجــون إىل تســجيل فعالياهتــم اليوميــة 
ــم  ــم إىل املدرســة أو رجوعه ــن يفــدون يف طريقه ــر الذي ــب عن ــوا يســتعينون بطــاب مكت ــاً وشــراء، كان بيع

منهــا، ليســجلوا علــى دفاترهــم الضــروري مــن احلســابات، ريثمــا حيضــر احملاســب آخــر األســبوع)4(. 
ومل تكــن الكتاتيــب املنتشــرة يف األحيــاء تعلّــم غــر القــرآن وبعــض الكتابــات وشــيئاً مــن احلســاب البســيط، 
فضــاً عــن أن بعــض املعلمــن ورمبــا كثــر مــن القائمــن عليهــا شــبه أميــن باملعنــى االصطاحــي للكلمــة)5(، 
وكان العلــم حمصــوراً يف حلقــات العلمــاء باملســاجد عنــد املشــايخ وطاهبــم، وعنــد طــاب املــدارس القليلــة 
يف املدينــة)6(، أمــا أصحــاب احلــرف واملهــن اليدويــة واآلليــة والباعــة العاديُّــون فمــا كانــوا يــدرون مــا العلــم. 
ــراءة أي  ــل اخلــرات، ويعجــزون عــن ق ــرآن ودالئ ــراءة الق وإن كان كبارهــم وأتقياؤهــم ال يُحســنون ســوى ق
نــصّ آخــر، وقــد أدركــت هــذا عــن جدتــي وعماتــي الكبــرات، وهــذا مــن العجــب الــذي كنــا نُدهــش لــه حنــن 

)3( التعليم في سورية، 27.

)4( مذكرات فخري البارودي، 43/2.

)5( التعليم في سورية، 29.

)6( مرآة دمشق، 172، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، نعمان القساطلي.
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الصغــار)7(. واملدهــش اآلخــر أن الباعــة، وخصوصــاً باعــة اخلضــار والفواكــه، إذا اشــرتى منهــم زبــونٌ عــدداً 
مــن املتفرقــات املختلفــات األمثــان حيســب املشــرتيات يف ذهنــه، دون الرجعــة إىل ورقــة أو قلــم، ويكــون 
حســابه صحيحــاً... وهــذا يُدعــى احلســاب الذهــي)8(، وهــو مــن الدربــة واملمارســة.. وكان يفــي باحلاجــة، 

ــم. ــه وال يتكلَّفــون مشــقة التعل فيكتفــون ب
ــر مــن العامــة حتفــل حمفوظاهتــم  ــاً؛ فكث ــا غالب ــق، وإن كان مــن لوازمه ــل املطل ــة تعــي اجله مل تكــن األمي
بشــيء واســع مــن التاريــخ والســرة النبويــة والتفســر وغــر ذلــك، ولكنهــم ال يعرفــون القــراءة إال كلمــات رمبــا، 

ويعجــزون عــن الكتابــة إال خطوطــاً تُعينهــم يف حياهتــم، وال تَعــي يف العلــم شــيئاً)9(.
عندمــا غــزا إبراهيــم باشــا ســورية عــام )1831م( وركــز وجــوده يف الشــام، وهــدد الدولــة العثمانيــة حنــواً 
ــذاك يف أســباب قــوة  ــة آن ــرت احلكومــة املعنيّ ــدول الكــرى، فكَّ ــم انســحب بضغــط ال مــن عشــر ســنوات، ث
ــم)10(. فتأسَّســت املــدارس  ــة بالعل ــى العناي ــن هلــم أن منهــا اهتمامهــم بالتعليــم، فعزمــت عل املصريــن، فتبيَّ
االبتدائيــة والرشــدية والعســكرية وأُنشــئ مكتــب عنــر. ولكــن ذلــك كان علــى تــؤدة ال تُســاير تبــدُّالت العصــر 

الــذي ال ينتظــر، وال تســتوعب أبنــاء املواطنــن)11(.
كمــا تأخَّــر إنشــاء مــدارس البنــات بدمشــق إىل هنايــة القــرن التاســع عشــر)12(، وعلــى قلــة أيضــاً.. وكان 
ــوايل مدحــت باشــا، وقــد أحجــم كثــر مــن األهــايل  ــه ال بســعي الشــيخ طاهــر اجلزائــري، الــذي دعــم عملَ
عــن إرســال بناهتــم إىل املدرســة، إذ كانــوا يتخوَّفــون مــن تعليمهــن)13(، أو ال يــرون ضــرورة لذلــك، وغايــة مــا 
يفعلونــه تعليــم مــن عنــد اخلجــة)14(، وهــذا أدَّى فيمــا بعــد إىل نشــوء نســاء جاهــات ال يعرفــن مــن العلــم 

ــات)15(.  ســوى اخلراف
علــى أن املــدارس يف أواخــر العهــد العثمانــي كانــت تُعلِّــم مجيــعَ املــواد الدرســية بالرتكيــة، حتــى النحــو العربــي 
والديانــة اإلســامية)16(، ومتنــع التاميــذ مــن الــكام بالعربيــة حتــى يف أوقــات االســرتاحة، وتُعاقــب عليــه)17(. 
ــن،  ــواء العربيــة يف املــدارس واجلامعــة والدواوي ــت ل ــرت احلــال مــع قيــام احلكومــة العربيــة الــي محل وتغيَّ
حتــى انتقلــت البــاد خــال ســنتن إىل لغــة عربيــة خالصــة.. كانــت كاملعجــزة، واســتطاع اجملمــع العلمــي 

ــة)18(. ــي أن يُســهم يف هــذه النقل العرب
وحــن وقعــت البــاد حتــت االنتــداب الفرنســي جلــأت املــدارس اخلاصــة إىل فــرض احلديــث علــى تاميذهــا 

)7( من كتاب: وتلك األيام، لكاتب هذه السطور )خ(. 

)8( وكان في المدارس االبتدائية لزمننا مادة تسمى الحساب الذهني يُدّرب فيه المعلمون تالميذهم عليه، وجيل اليوم ال يستغني عن اآللة الحاسبة. انظر كتاب 

محطات من غراس الياسمين: موفق دعبول، 47/1.
)9( من مذكرات كاتب السطور، وفي أحاديث كبار أسرتنا.

)10( علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، نزار أباظة، 443/1، حلية البشر بتاريخ القرن الثالث عشر، )1- 3(، عبد الرزاق البيطار، 

15/1، خطط الشام، محمد كرد علي، 56/3.
)11( جمال الدين القاسمي: أحد علماء اإلصالح الحديث في الشام، نزار أباظة، 52، النور والنار في مكتب عنبر، صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية 

واالجتماعية، ظافر القاسمي، 51، تاريخ سورية أواخر الحكم التركي، علي سلطان، 119، التعليم في سورية، 43.
)12( مرآة الشام، تاريخ دمشق وأهلها، عبد العزيز العظمة، 172.

)13( التعليم في سورية، 43.

)14( الخجة: تقال لشيخ الكتاب الذي يعلم الصبيان. 

)15( وهذا يعرفه أبناء جيلي في النساء حولنا.

)16( ذكريات علي الطنطاوي، 52/1.

)17( ذكريات علي الطنطاوي.

)18( انظر كتاب حاضر اللغة العربية في بالد الشام، فهو يفصل هذا الموضوع.
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بالفرنســية، مثلمــا كانــت تفعــل املــدارس الرمسيــة أيــام األتــراك)19(، ومــع هــذا فقــد كان للفرنســين فضــل يف 
ــر بالتغريب الفرنســي،  نشــر املــدارس، وإحــداث نظــام التعليــم الثانــوي)20(، وظــلَّ الســوريون يف منــًأى مــن التأثُّ
ــرت بــه اجلزائــر واملغــرب العربــي كلــه، وحافظــوا علــى نقــاء لغتهــم الفصحــى، وكان للمجمــع العلمــي  الــذي تأثَّ
العربــي الــذي تأســس عــام 1919م الفضــل الكبــر كذلــك يف ســيادة العربيــة الفصحــى بعيــداً عــن الفرنســية.

حتــى إذا حصلــت البــاد علــى اســتقاهلا وجــا الفرنســيون عنهــا عــام 1946م انتشــرت املــدارس الرمسيــة، 
وطبَّقــت وزارة املعــارف سياســة تعليميــة جيــدة، ورفعــت رواتــب املعلمــن، ووضعــت آليــة مناهــج قويــة، وكان 
التعليــم فيهــا جمانيـّـاً متامــاً مــن جهــة، وجــادّاً قويـّـاً مــن جهــة أخــرى، ويف املراحــل كلهــا حتــى اجلامعــة)21(. 

ــوف  ــا كان يرســب الطــاب يف الصف ــراً م ــات، وكث ــة يف موضــوع االمتحان ــدارس ال تتســاهل البت ــت امل كان
االنتقاليــة فضــاً عــن صفــوف الشــهادات، وال يتخــرَّج إال كلُّ طالــب يســتحقُّ النجــاح، واملعلمــون يشــتدُّون 
يف املراقبــة ويف تصحيــح أوراق الطــاب.. وهــذا يعرفــه أفــراد جيلــي واجليــل الــذي قبلــي حتــى ختــرج يف 

ــع التخصُّصــات)22(.  املــدارس واجلامعــة رجــال نفعوهــا يف مجي
حنــن اليــوم حباجــة إىل إعــادة النظــر يف مناهــج التعليــم، ويف أســلوب االمتحانــات، بعــد الرتهــل الــذي أصــاب 

مؤسَّســاتنا الرتبويــة، وهلــذا حبــث لــه موضــع آخــر. 
أمــا جامعــة دمشــق فقــد تأخَّــرت بداياهتــا حتــى هنايــة العقديــن األولــن مــن القــرن الرابــع عشــر اهلجــري/
ئــد يف ظهورهــا، ويبــدو أن  بدايــة القــرن العشــرين امليــادي، ومل تقــم كلياهتــا طفــرة واحــدة وإمنــا كانــت تتَّ
الظــروف السياســية واالقتصاديــة والعســكرية لعبــت دوراً يف هــذا التأخــر، خصوصــاً أن الدولــة العثمانيــة 

كانــت تُعانــي ضعفــاً وشــدة كمــا هــو معلــوم. 
والتعليــم يف دمشــق يُقســم إىل قســمن، األول التعليــم األهلــي غــر احلكومــي، ومــا يشــمل مــن مــدارس 
تعليميــة قامــت جبهــود األشــخاص، وســيُعرض يف القســم األول مــن هــذا البحــث، والقســم الثانــي التعليــم 
الرمســي احلكومــي، ومــا يضــمُّ مــن مؤسســات تُديرهــا الدولــة، وســيكون احلديــث عنــه يف القســم الثانــي 

مــن البحــث. 
التعليم األهلي )غري احلكومي(

أوالً – الكتاتيب:
شــاعت الكتاتيــب)23( يف خمتلــف بادنــا منــذ انتشــار الفتــح اإلســامي، وكان الغــرض منهــا تعليــم األطفــال 
ــاب أو املدرســة األوليــة عُرفــت زمــن عمــر بــن  القــرآن والقــراءة ومبــادئ احلســاب، وعنــد الباحثــن أنّ الُكتَّ
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه، وللكّتــاب تســمية ختتلــف مــن بلــد آلخــر، فهــي يف اخلليــج العربــي )املطــوّع(، ويف 

الصومــال )الدكــس(، ويف موريتانيــا )احملاضــر(، ويف الســودان )اخللــوة()24(.
ــن  ــا، م ــن األوصــاف فيه ــرُّه م ــا ال يَسُ ــب جيــد م ــث عــن الكتاتي ــت احلدي ــي تناول ــع البحــوث ال ــن يُطال ومَ

)19( ذكريات، 52/1.

)20( التعليم في سورية، 63.

)21( التعليم في سورية، 148، 150.

)22( معايشات شخصية.

)23( مفردها كتّاب: وهو اصطالح شائع، والصحيح في اللغة المكتب، كما قال شوقي: 

وأحبب بأيامه أحبب أال حبذا صحبة المكتب   
)24( انظر الموسوعة العربية، سورية، 87/16.
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حيــث وجودهــا يف ملحقــات املســاجد غــر 
ــر  الصحيــة، أو يف قاعــات رطبــة ال يتوفَّ
ــم. فضــاً عــن  ــا اجلــوُّ املناســب للتعلي فيه
ــا أســاليب غــر حســنة  ــاع املعلمــن فيه اتب
يف الرتبيــة والتعليــم، إضافــة إىل فظاظتهــم 
عقــاب  وســائل  إىل  وجلوئهــم  وقســوهتم 

أليمــة)25(.
هــل كان هــذا احلــال يف الكتاتيــب كلِّهــا؟ 
أهــي علــى شــاكلة واحــدة؟ أم إهنــا ختتلــف؟ 
أظــن كثــراً ممــن كتبــوا يف املوضــوع بالغــوا 
فيــه أو أهنــم حتدَّثــوا عــن ســلبيات جزئيــة 
بنظــرة  ــع  تتمتَّ ال  ــر)26(،  مُنفِّ حنــو  وعلــى 
أحــدٌ  الكتاتيــب  أنصــف  وقلمــا  شــاملة؛ 
لزمنــه،  الشــام  قــراء  كتاباتــه؛ فشــيخ  يف 
الشــيخ أبــو احلســن حميــي الديــن الكــردي 
عــزي  الشــيخ  كّتــاب  نشــأ يف  )-2009م( 
الــذي  وهــو  )-1959م()27(،  العرقسوســي 
التخريــج  وخرّجــه  عينــه  علــى  صنعــه 
الائــق)28(، والشــيخ مجــال الديــن القامســي 
)-1914م( أحــد مُجــدِّدي القــرن كان كثــر 

الثنــاء علــى شــيخه يف الكتــاب، يُقبِّــل يــدَه بعدمــا كــر)29(. فهــل ميكــن للكّتــاب إذا كان بــؤرة جهــل وقســوة أن 
يُخــرِّج مثــَل هذيــن العلمَــن اللذيــن انتفعــت هبمــا دمشــق مثلمــا انتفعــت بغرمهــا؟

وعلــى أي حــال فالكّتــاب مرحلــة مضــت وانتهــى دورهــا قبــل منتصــف القــرن الرابــع عشــر تقريبــاً، واختفــت 
بعــد أن كانــت منتشــرة يف أحيــاء دمشــق كلهــا.

ــه العُمــر، ختــرَّج مــن  ــدَّم ب ــة، وتق ــادئ املعرف ــرآن أو حفظــه أو شــدا شــيئاً مــن مب ــرأ الق ــل إذا ق وكان الطف
الكّتــاب مبعرفــة الشــيخ، الــذي حيضــر حفــاً يُقيمــه والــد الصــي ويشــهده معــه رفاقــه، يُنشــدون األناشــيد 

ع عليهــم)30(. ــوزَّ مبتهجــن جــدّاً ويأكلــون مــن احللــوى الــي تُ

رها  )25( اقرأ إن شئت لهذا الموضوع كتاب التعليم في سورية، 29، ومذكرات فخري البارودي، 29/1، واقرأ إن شئت كذلك لوحة مضحكة للكتّاب وشيخه صوَّ

طه حسين في الجزء األول من كتابه الرائع »األيام« وظهرت كذلك في مسرحية ساخرة قدمها الفنان عبد اللطيف فتحي )-1986م( بعنوان شيخ الكتّاب 
واشتهرت.

)26( التعليم في سورية مثال على ذلك، 29.

)27( ترجمته في تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، 96/2.

)28( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري.

)29( جمال الدين القاسمي، 95.

)30( التعليم في سورية، 32.

ثانوية السعادة
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وعلــى أي حــال فالكّتــاب يعــدُّ مرحلــة كانــت بدمشــق، هبــا يبــدأ الطفــل حياتــه التعليميــة األوليــة، فــإذا أهناهــا 
بعــد مــدة يســرة أو طويلــة يتخــرَّج بعدهــا إمــا إىل مهنــة ال عاقــة هلــا بالعلــم، أو إىل مرحلــة علميــة أعلــى)31(.
أمــا البنــات الصغــرات فــكان األب يســعى هبــن إىل كّتــاب آخــر عنــد امــرأة تســمى )اخلجــة(، ورمبــا قبلــت 

هــذه اخلجــة الصبيــان دون الســابعة مــن العمــر. واخلجيــات يُعلِّمــن األوالد القــرآن دون ســواه)32(.
وال يفوتنــا قبــل أن خنتــم البحــث اإلشــارة إىل وجــود كتاتيــب لغــر املســلمن مل تكــن أحســن حــاالً؛ منهــا كّتــاب 
أقامــه خِفيــًة عــن الدولــة شــابٌّ تعلَّــم بدايــات العلــوم يف مدرســة اآلســية يُدعــى يوســف مهنــا احلــداد، فاتَّخــذ 

غرفــة يُعلِّــم فيهــا األطفــال، وهــي غــر صحيــة ميــرُّ هبــا جمــرور امليــاه املاحلــة)33(. 
وهــذا يعــي أن كتاتيــب أخــرى رمبــا كانــت للمســيحين واليهــود كانــت تقــوم بعيــداً عــن العيــون أو يف البيــوت 

لتعليــم األطفــال. ولكــن أخبارهــا ضاعــت ومل تُســجَّل.

ثانيًا- املدارس األهلية:
أ- املدارس االبتدائية:

)املدرسة السفرجانية(
بقــي األمــر بدمشــق يف تعليــم الصغــار علــى هــذا الوضــع حتــى ظهــر الشــيخ عيــد الســفرجاني )-1931م( 
ــرة يف الكتاتيــب، ليقيــم مدرســة  الــذي أنشــأ مدرســته عــام 1868م)34(، وفيهــا طــوَّر أســاليب التعليــم املتأخِّ

هلــا منهاجهــا وبرناجمهــا يف صفــوف منظمــة ودوام معلــوم ومدرســن أكفيــاء..)35(
قــال علــي الطنطــاوي: الشــيخ عيــد الســفرجاني معلــم الشــام حقيقــة ال جمــازاً، لبــث يعلــم أكثــر مــن 66 
ســنة، ولقــد رأيــتُ يف ســجات مدرســته اســم التلميــذ ثــم اســم ابنــه، ثــم اســم حفيــده، ثــم اســم ابــن احلفيــد، 

علــم أربعــة بطــون)36(.
أقول: ولو مل تكن هذه املدرسة على كفاية ملا استمرَّت على هذه السنوات املرتاخية.

)املدرسة الرحيانية(
أنشــأها عــام )1324هـــ/1906م( الشــيخ حممــد املبــارك )-1912م()37(، وعبــد اجلليــل الــدرا )-1947()38(، 
ــر فيهــا التعليــم الليلــي إىل جانــب النهــاري إلتاحــة الفرصــة ألصحــاب املهــن املنشــغلن بأعماهلــم، وكانــت  توفَّ
تُــدرِّس املــوادَّ الشــرعية والعربيــة واألدب، إىل جانــب اجلغرافيــة والتاريــخ واهلندســة ومبــادئ احملاســبة 

التجاريــة واللغــة الرتكيــة والفرنســية)39(، وامسهــا مــن مدرســة أثريــة كان مشــهورة هبــذا االســم)40(.

)31( انظر مادة الكتاتيب في الموسوعة العربية، 86/16، ففيه تفصيل دقيق وواسع.

)32( أوراق ومذكرات فخري البارودي، 29/1.

)33( مدارس دمشق ومعاهدها خالل القرن الرابع عشر الهجري، التعليم األهلي، نزار أباظة، 302، نقاًل عن الدكتور جوزيف زيتون.

)34( التعليم في سورية، 35. قامت أواًل في المدرسة السليمانية غرب خان الجمرك. خطط الشام، 270، ثم نقلها إلى المناخلية بجامع سنان باشا، فإلى المدرسة 

الجقمقية شمال الجامع األموي، واستقرت في المدرسة الجوهرية التي بناها نجم الدين بن عياش )-694هـ(. مختصر تنبيه الطالب، العلموي، 84. وسميت 
عندئذ المدرسة الجوهرية السفرجالنية. تاريخ علماء دمشق، 520/1.

)35( تاريخ علماء دمشق.

)36( ذكريات علي الطنطاوي، 86/1، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 025/1 ففيه تفصيل عن المدرسة.

)37( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 307/1.

)38( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 736/1.

)39( مدارس دمشق، 95، تاريخ علماء دمشق، 903/1، 737/2.

)40( المدرسة الريحانية بناها ريحان الطواشي )-575هـ( خادم نور الدين الشهيد )-965هـ( قرب المدرسة النورية بسوق الخياطين، تنبيه الطالب، 09، 

الدارس، النعيمي، 225/1، وهدمت هي والمنطقة كلها سنة 5731هـ/5591م. خطط الشام، 091. 
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)املدرسة األمينية(
أنشــأها يف أربعينــات القــرن الرابــع عشــر اهلجري/عشــرينات القــرن العشــرين، الشــيخ حممــد شــريف 
اخلطيــب)41( )-1959م(، ونزلــت يف بنــاء أثــري كان مدرســة للشــافعية يف الصاغــة القدميــة هبــذا االســم)42( 
ــه املــواد الشــرعية.  ــة، وتُضيــف إلي ــق املنهــج الدراســي املعتمــد يف مــدارس الدول ــه. كانــت تُطبِّ فنُســبت إلي
ويتقــدَّم طاهبــا يف هنايــة املرحلــة إىل االمتحانــات الرمسيــة، وحيصــل الناجــح منهــم علــى شــهادة الدراســة 
االبتدائيــة مــن وزارة املعــارف. كان أســلوهبا يف التعليــم واإلدارة والرتبيــة ســيِّئاً بــل قاســيّاً جــدّاً، كمــا ذكــر 

ــي الطنطــاوي)43(. عل
)مدرسة اإلسعاف اخلري(

أنشــأهتا اجلمعيــة الــي حتمــل هــذا االســم عــام )1328هـــ/1907م(، وأشــرفت عليهــا، وأقامتهــا يف املدرســة 
ــورة الســورية عــام  ــة قــرب قصــر العظــم أســفل ســوق البذوريــن. فلمــا قصفهــا الفرنســيون يف الث اجلوزي
)1927-1925م( وهتدَّمــت)44( انتقلــت إىل بنــاء خــاصّ هبــا قــرب مبنــى الرملــان، وكانــت املــواد التعليميــة فيهــا 
ــا ختــرَّج عــدد مــن  ــة)45(، وفيه ــة صحي ــى باألغــراب وتوفــر هلــم إقامــة ورعاي ــة. وتُعن ــاج مــدارس الدول منه

املشــاهر، منهــم الشــيخ عبــد القــادر األرنــاؤوط، )-2004م()46( وغــره.
)مدارس اجلمعية الغراء(

اشــتهرت هــذه املــدارس بدمشــق عــام )1343هـــ/1924م( بعــد أن قامــت اجلمعيــة مبعونــة الوجهــاء والتجــار 
برئاســة الشــيخ علــي الدقــر)47( )-1943م(، فأقامــت مدرســة ســعادة األبنــاء يف السميســاطية)48( مشــال 
اجلامــع األمــوي مبحلــة الكاســة، ومدرســة وقايــة األبنــاء يف امليــدان الوســطاني، ومدرســة روضــة احليــاء 
لإلنــاث يف زقــاق الرغــل بالشــاغور. وقــد اعتمــدت هــذه املــدارس أيضــاً منهــاج مــدارس الدولــة وأضافــت 

إليهــا املــواد الشــرعية واللغــة الفرنســية)49(.
)مدرسة الرتبية االستقالية(

وجــاءت بعــد هــذه املــدارس مــدارسُ أخــرى علــى شــاكلتها، أدَّت دورهــا يف حركــة التعليــم، وكانــت كلهــا 
علــى روح إســامية وعربيــة، منهــا مدرســة الرتبيــة االســتقالية، أسَّســها عــام )1365هـــ/1945م( الشــيخ 
حممــود مهــدي إســتانبويل)50( )-1999م(. كانــت يف منطقــة ســوق ســاروجة، وضمَّــت عشــر شــعب خلمســة 
صفــوف ابتدائيــة. ثــم نقلهــا إىل حــي ركــن الديــن وأضــاف إليهــا روضــة أطفــال الهتمامــه بتنشــئة الصغــار، 

)41( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 329/2.

)42( بناها عام 415هـ أمين الدولة كمشتكين أتابك دمشق )-145هـ(. الدارس، النعيمي، 961/1.

)43( مدارس دمشق، 07، تاريخ علماء دمشق، 329/2، ذكريات علي الطنطاوي، 903/8.

)44( بناها يوسف بن عبد الرحمن الجوزي )-656هـ( عام 256هـ. ثم أعيد بناؤها على العمارة البسيطة لتضم مع المسجد دكاكين. خطط دمشق، أكرم العلبي، 

.332
)45( مدارس دمشق، 76.

)46( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 805.

)47( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 096/1.

)48( السميساطية: أشهر خوانق دمشق، عمرها أبو القاسم علي بن محمد السميساطي )-354هـ( نسبته إلى سميساط قلعة على الفرات، وقفها على فقراء الصوفية، 

ووقف ُعلّوها على الجامع األموي، كانت داراً لعبد العزيز بن مروان والبنه عمر من بعده، وهي مدرسة كبيرة فيها 23 حجرة. الدارس، 151/2، خطط 
دمشق، 893.

)49( تاريخ علماء دمشق، 296/1، مدارس دمشق، 18، الشيخ علي الدقر: رجل أحيا هللا به أمة، نزار أباظة، 711، ذكريات علي الطنطاوي، 772/5.

)50( انظر لترجمته إتمام األعالم، نزار أباظة، رياض المالح، 033/2، ط3، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 404.
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وكان أسَّــس عــام 1941م مــا أمســاه دار الطلبــة، أحــدث فيهــا دورات صيفيــة لتقويــة حتصيــل الطــاب يف 
املرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة، والســتغال العطــات يف أعمــال منتجــة ومفيــدة)51(.

)املدرسة السعيدية العلمية(
ــة مســجد األقصــاب عــام )1340هـــ/1921م( مؤسســها ومديرهــا الشــيخ حممــد ســعيد  افتتحهــا يف حمل
الشــاح )-1973م(، الــذي التــزم فيهــا منهــاج الدولــة الرمســي، وأضــاف إليــه املــواد الشــرعية واألدب، وكان 

تاميذهــا يتقدَّمــون المتحانــات وزارة املعــارف وحيصلــون علــى شــهاداهتا)52(.
)املدرسة اهلامشية(

أسَّســتها اجلمعيــة اخلريــة الــي حتمــل امسهــا، وافتتحهــا عــام )1367هـــ/1947م( يف حــي الصــادق غــرب 
بــاب تومــا.. وقامــت بتوجيــه الســيد حمســن األمــن)53( )-1952م(، واشــتُري البنــاء الــذي نزلــت فيــه مــن 
ــت بالتاميــذ الفقــراء واأليتــام وأعانتهــم يف معيشــتهم  أمــوال الــزكاة واخلمــس والصدقــات واهلبــات. اهتمَّ

ــق منهــاج الدولــة الدراســي)54(. إىل جانــب دراســتهم. وهــي كذلــك تُطبِّ
)مدرسة اإلرشاد والتعليم(

أنشــأها يف حملــة مئذنــة الشــحم يف ســتينيات القــرن الرابــع عشــر اهلجــري الشــيخ أمحــد بــن حممــد ابــن 
يَلِّــس )-1959م(، وأســند العنايــة هبــا إىل اجلمعيــة الــي حتمــل امسهــا، بلــغ عــدد تامذهتــا يف بعــض األحيــان 
300 متعلــم، تعتمــد منهــاج الدولــة الدراســي، باإلضافــة إىل التعليــم الديــي الــذي ألــف الشــيخ املذكــور مــن 
أجلــه كتبــاً معيّنــة. وقــد اســتمرَّت املدرســة يف عطائهــا حتــى عــام )1383هـــ/1963م( حــن أممتهــا الدولــة، 

فتبعــت وزارة الرتبيــة وتبــدَّل امسهــا)55(. 
)املدرسة اليوسفية(

أنشــأ هــذه املدرســة للبنــات التاجــر احلــاج يوســف بيضــون )-1927م()56( يف حــي األمــن، قامــت بدايــات 
ــة الشــرفاء يف احلــي ختصــصَ غرفــة يف دارهــا  ــف امــرأة تقطــن يف دخل عــام )1308هـــ/1890م( حــن كلَّ
لتعليــم البنــات القــرآن الكريــم ومبــادئ القــراءة والكتابــة علــى نفقتــه اخلاصــة، ووفــر هلــن مــا يلزمهــن مــن 

كتــب وأدوات)57(. 
وكان ســبب قيــام املؤســس هبــذه اخلطــوة أنــه رأى يف احلــي بنتــن مســلمتن ترمســان شــارة الصليــب علــى 
صدريهما كما تفعل املســيحيات، فســاءه ذلك، فشــجَّع البنات على االلتحاق باملدرســة البدائية املذكورة)58(. 
وتقلَّبــت باملدرســة األحــوال، وعُــورض احلــاج يوســف مــن أصحــاب العقــول املنغلقــة حبجــة أن تعليــم البنــات 
يُفســدهن، ولكنــه صمــد حتــى عــام 1923م حــن اشــرتى داراً واســعة للتدريــس النظامــي، وافتُتحــت املدرســة 
بعــد عامــن يف ســنة 1342هـــ/1925م. واعتمــدت املدرســة حينئــذ بعــد الرتخيــص احلكومــي منهــاجَ الدولــة، 

)51( مدارس دمشق، 78.

)52( مدارس دمشق، 67، وفيه ترجمة المؤسس.

)53( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 987/2.

)54( مدارس دمشق، 98.

)55( الرسالة اليلسية، محمد عطاء هللا يلس شاويش، 83. وفيها ترجمة مؤسس المدرسة.

)56( انظر لترجمته مدارس دمشق، 741.

)57( مدارس دمشق. حكاية المحسنية: مسيرة نصف قرن من تاريخها، 1901-1952م، بسام مرتضى.

)58( حكاية المحسنية.
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ــمَّى  ــت تُس ــي كان ــة ال ــه شــهادة الدراســة االبتدائي ــن علي ــدِّم تلميذاهتــا لامتحــان الرمســي لينل ــت تُق فكان
»الســرتفيكا«. 

بقــي املؤسِّــس يُقــدِّم للمدرســة مــا يلزمهــا مــن مــال حتــى وفاتــه، وحينئــذ أمــر الســيد حمســن األمــن 
بتســميتها »املدرســة اليوســفية« اعرتافــاً بفضلــه، وقــد افتتــح يف املدرســة فيمــا بعــد قســماً للخياطــة 
واألشــغال النســائية، وقــد ازدهــرت املدرســة مــع األيــام، وتتالــت فيهــا الصفــوف اإلعداديــة والثانويــة، وهــي 

علــى عطائهــا حتــى اليــوم، وتتبــع يف إدارهتــا للمدرســة احملســنية)59(.
)مدارس أخرى(

وكان يف دمشــق، يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، مــدارس بســيطة، تضــم تاميــذ قائــل، منهــا مدرســة 
القيمريــة للشــيخ حممــد املبــارك )-1911م(، واملدرســة الســباهية للشــيخ حســن األســطواني )-1930م(، 
وكانــت يف ســدّة جامــع الســباهية ببــاب اجلابيــة، ومدرســة احليواطيــة بالشــويكة للشــيخ حممــد املبــارك كذلك، 
ومدرســة بــاب املصلــى للشــيخن حممــد الشــريف اليعقوبــي )-1943م( وصــاحل الطيــب )-؟؟؟م(، ومدرســة 
زقــاق احملكمــة للشــيخ حممــود احلمامــي )-؟؟؟م(، ومدرســة النهضــة العلميــة يف حــي العقيبــة للشــيخ عبــد 

)59( حكاية المحسنية.

ثانوية جودت اهلامشي - التجهيز
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احلمــد اكريّــم )-1976م(، ومدرســة التوفيــق يف امليــدان للشــيخ حممــد هبجــة البيطــار )-1976م()60(، وغرهــا.
وبعد:

- فقــد ســدّت هــذه املــدارس ثغــرة كبــرة يف نقــص املــدارس الرمسيــة، ولكنهــا مل تكــن بعيــدة عنهــا، فغالبهــا 
اعتمــد مناهــج الدولــة، ونــال طابُهــا الشــهادة االبتدائيــة العامــة مبعرفــة وزارة املعــارف. 

- احتلــت معظــم املــدارس األهليــة أمكنــة أثريــة سُــمِّيت بأمسائهــا كاملدرســة الرحيانيــة واملدرســة األمينيــة 
واملدرســة اجلوهريــة الســفرجانية. ومــا أظــن الدولــة كانــت تُعــارض ذلــك. 

اهتمــت املــدارس األهليــة باللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية زيــادة علــى مقــررات مــدارس الدولــة.. فكانــت 
رديفــاً هلــا. 

- كانت هذه املدارس تطوُّراً عن الكتاتيب الي أخذت تتأخَّر وختتفي رويداً رويداً.
- كانــت الــروح العربيــة والتاريــخ اإلســامي مهــا الشــائعن يف املــدارس األهليــة. وكان ذلــك ردّاً علــى النزعــة 

الطورانيــة الرتكمانيــة كمــا يبــدو، فضــاً عــن الغــرة الدينيــة الــي كانــت تـُـؤدِّي لذلــك.
- مل تتقاضَ هذه املدارس من األقساط إال القليل، وما كان أحد يشكو من مطالباهتا. 

- مل جند خال املراجع واملصادر تدخُّل الدولة يف أعمال املدارس األهلية.
- مــن هــذه املــدارس مــا كان جبهــود أفــراد كاملدرســة األمينيــة واملدرســة الرحيانيــة ومدرســة اإلرشــاد 

والتعليــم، ومنهــا مــا كان جبهــود مجعيــات كمــدارس اجلمعيــة الغــراء ومدرســة اإلســعاف اخلــري.
- رأينا املدارس األهلية كلها للذكور دون اإلناث ما عدا مدارس اجلمعية الغراء ففيها واحدة هلن. 

- كان ديــدن غالــب املعلمــن يف هــذه املــدارس يعتمــد الشــدة يف العنــف اجلســدي واإلرهــاب النفســي، أفــاض 
يف احلديــث عنهــا علــي الطنطــاوي حيكــي قصــص املعلمــن الذيــن يُعاقبــون الطــاب عقــابَ جمــرم أو طالــب 
ى باالنتقــام، وكانــت عمــدة الرتبيــة الفلــق وعصــا اخليــزران، وكان اآلبــاء يعاونــون املعلمــن علــى  ثــأر يتشــفَّ

هــذا فيقولــون للمعلمــن حينمــا يســلمون أوالدهــم إليهــم »لــك اللحــم ولنــا العظــم« وذكــر غــر ذلــك)61(.
- كانــت االمتحانــات قاســية كتابيــة وشــفوية، ومل يكــن ينتقــل التلميــذ إىل صــفٍّ أعلــى إال بعــد جهــد جهيــد.. 

وكان الرســوب هو الشــائع. 
ــل إال يف األعيــاد الدينيــة.. وكان النــاس ال حيتملــون  -مل تعــرف هــذه املــدارس عطلــة صيفيــة، ومــا كانــت تُعطِّ
تعطيــل املــدارس الرمسيــة، فكانــوا يأخــذون أوالدهــم يف الصيــف ليســجلوهم يف املــدارس األهليــة. )ذكريــات 

علــي الطنطاوي 8/316()62(. 

ب- املدارس الثانوية الرائدة:
ــات؛ املدرســة  ــاثُ ثانوي ــع عشــر ث ــة الســابقة خــال هــذا القــرن الراب ــة األهلي ــدارس الثانوي ــرف مــن امل عُ

الكامليــة، واملدرســة التجاريــة، والكليــة العلميــة الوطنيــة. 

)60( انظر لهذه المدارس كتاب مدارس دمشق، 91. ولتراجم أصحابها تاريخ علماء دمشق، كل في تاريخ وفاته.

)61( ذكريات علي الطنطاوي، 31/1، 70، 223/3، 256/5، 309/8. وفي مدارس دمشق، 96 أنه أحد األطفال بال في ثيابه مرعوباً من المعلم. وكانوا في 

سدة جامع المدرسة السباهية فقطرت على رؤوس بعض المصلين تحت السدة قطرات من بوله. 
)62( انظر لمجمل التعليقات مدارس دمشق، 96 وما بعد.
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)املدرسة الكاملية(
نســبة إىل مؤسِّســها الشــيخ كامــل القصــاب)63( )-1954(، افتتحهــا عــام )1323هـــ/1905م( يف أحــد تفرُّعات 
ســوق البذوريــن، ومساهــا املدرســة العثمانيــة، وعُرفــت بــن النــاس بامســه. قــال الزركلــي: »وهــي مــن أوائــل 
العوامــل يف بــثّ الــروح القوميــة«)64(، مشلــت املراحــل التعليميــة الثــاث، وافتتحــت قســماً ليليّــاً ليتمكــن 
الشــباب املشــغولون بلقمــة عيشــهم مــن الدراســة فيهــا. اعتمــدت املدرســة علــى العلــوم العصريــة كلِّهــا بــا 
ــاء  ــا خــرةُ علم ــم فيه ــة، وعلَّ ــن الفرنســية واإلنكليزي ــة واللغت ــوم الشــريعة والعربي اســتثناء، فضــاً عــن عل

البلــد، وقــد ُقبلــت شــهادات حامليهــا يف دخــول اجلامعــة)65(، بعــد حصوهلــا علــى الرتخيــص.
)املدرسة التجارية العلمية(

أسَّســها مجاعــة التجــار الدمشــقيِّن والوجهــاء ســنة )1328هـــ/1910م(، كانــت تُســمَّى مدرســة االحتــاد 
والرتّقــي، فلمــا خــرج األتــراك ُغيِّــر امسُهــا لئــا ختتلــط باحلــزب الــذي انقلــب علــى الســلطان عبــد احلميــد 
الثانــي وأســقطه، فنُســب امسُهــا ملــن أقاموهــا، ال العتبــار آخــر. كانــت شــرق اجلامــع األمــوي، ومشلــت املراحل 

)63( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 835/2، واألعالم، الزركلي، 13/7، وفي ثنايا كتاب جمعية العلماء بدمشق، محمد مطيع الحافظ.

)64( األعالم، 13/7.

)65( تاريخ علماء دمشق، 836/2، مدارس دمشق، 108.

مدرسة اجلمعية الغراء
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ــم فيهــا  التعليميــة الثــاث، وجُعــل فيهــا قســم للحضانــة، وكانــت حــن افتُتحــت أكــر مدرســة يف البلــد. وعلَّ
أســاتذة كبــار العلــومَ العصريــة والشــرعية والعربيــة)66(، وكانــت علــى مــا تقــول املصــادر مدرســة متطــورة، حتــى 
إهنــا اعتنــت بالتمثيــل املســرحي يــوم كان ذلــك غــر مقبــول يف دمشــق، وكانــت تلــك بــادرة غــر مســبوقة)67(. 

ــم الشــيخ علــي الطنطــاوي يف هــذه املدرســة، إال أنــه رأى أســلوهبا يف الرتبيــة معوجّــاً ســيِّئاً)68(.  وقــد تعلَّ
)الكلية العلمية الوطنية(

كان احملرك األول يف تأسيسها الشيخ حممد خر الطباع )-1911م()69( فتأسَّست عام )1325هـ/1907م(، 
ــا وأســلوهبا  ــت متطــورة يف مناهجه ــن. كان ــاء غــرب قصــر العظــم، أســفل مــن ســوق البذوري قامــت يف بن
التعليمــي، حيــث نافســت الثانويــات األخــرى، واســتقطبت طابــاً مــن الطبقــة العليــا يف اجملتمــع، اشــتهروا 
ــت  ــه، وكان ــة والسياســية في ــة االقتصادي ــادوا احلرك ــا، وق ــة العلي ــف اإلداري بعــد خترُّجهــم يف شــغل الوظائ
ــور  ــب الدكت ــا إىل الطبي ــندت إدارتُه ــى أُس ــى ســوقها حت ــا إن قامــت عل ــة. وم ــدة يف اجلامع شــهادهتا معتم
أمحــد منيــف العائــدي )-1962م()70(، فنهــض هبــا هنضــة شــاملة، وقــام علــى التدريــس فيهــا أســاتذة أكفيــاء.. 

ثــم أُحــدث هبــا وشــيكاً فــرع للبنــات مشــال ســوق اهلــال القديــم، شــرق منطقــة ســوق ســاروجة)71(.
)املدرسة احملسنية(

أسَّــس الســيد حمســن األمــن )-1952م()72( مــع مجاعــة وجهــاء الشــيعة املدرســة العلويــة اإلســامية، الــي 
افتُتحــت ســنة )1355هـــ/1936م(، ومل يُفتتــح القســم الثانــوي فيهــا إال بعــد عشــر ســنوات. وقــد انفــردت 
هــذه املدرســة الثانويــة عــن ســوابقها بإنشــاء قســم داخلــي لســكن الطــاب الغربــاء، ثــم إن الوجهــاء الذيــن 

كانــوا مــع املؤســس غــروا امسهــا إىل املدرســة احملســنية تكرميــاً لــه)73(.
ج- املدارس الثانوية الاحقة:

منــذ تطــورت ســورية يف منتصــف القــرن الرابــع عشــر اهلجري/ثاثينيــات القــرن العشــرين، بســبب احلوادث 
ــى االســتقال عــام  ــت البــاد عل ــِع اجملتمــع حــن حصل ــة فيهــا، وتطلُّ ــة واالقتصادي السياســية واالجتماعي
1936 وهتيــأت خلــروج الفرنســين منهــا بعــد عشــر ســنوات، أخــذت تقــوم حركــة نشــطة لتأســيس املــدارس 
األهليــة، إذ مل تكــن مــدارس احلكومــة لِتَسُــدَّ حاجــة البــاد، فظهــرت مــدارس اشــتهرت لتســتوعب الطــاب 

املعنيــن، وبعــض هــذه الثانويــات أنشــأها مدرســون أكفيــاء بأمواهلــم اخلاصــة الــي تعاونــوا عليهــا.
)دوحة األدب(

مل يتعــرَّض للحديــث عنهــا مــن كتبــوا عــن مــدارس دمشــق ســوى كاتــب هــذه الســطور، وأشــار إليهــا الشــيخ 
علــي الطنطــاوي علــى خلفيــة فتنــة حدثــت يف دمشــق إثــر حفلــة رقــص أقامتهــا املدرســة برمضــان يف قصــر 

)66( مدارس دمشق، 105، من حارتي القيمرية، حسان زكي النشواتي، 67، ذكريات علي الطنطاوي، 25/1، 103/2، 149/3، 259/5، 158/7، 35/8.

)67( ذكريات علي الطنطاوي، 149/3، 152، 307/8. والمعروف أن مسرح أبي خليل القباني رائد المسارح أغلق بشكوى من أحد الشيوخ. تاريخ علماء 

دمشق، 160/1. 
)68( ذكريات علي الطنطاوي، 30/1.

)69( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 294/1، وقال الزركلي فيه: أنشأ المدرسة الوطنية، وكان الناس في أشد الحاجة إلى مثلها، فنمت في أيامه نمواً سريعاً، 

وسميت بعد وفاته »الكلية العلمية الوطنية«. وال تزال إلى اليوم )خمسينات القرن العشرين( في طليعة المدارس الثانوية األهلية. األعالم، 119/6.
)70( انظر ترجمته في كتاب: األستاذ الدكتور محمد منيف العائدي، لعزة مريدن.

)71( األستاذ الدكتور محمد منيف العائدي، 107، مدارس دمشق، 121.

)72( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 789/2، األعالم، الزركلي، 287/5، أعالم مجمع اللغة العربية.

)73( مدارس دمشق، 133، وانظر كتاب حكاية المدرسة المحسنية.
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العظــم اســتنكرها علمــاء دمشــق)74(، أسَّســت املعهــد عادلــة بيهــم )-1975م()75( هــي وعــدد مــن الناشــطات 
بالعمــل االجتماعــي مــن بنــات الطبقــة املخمليــة، وافتتــح العــام الدراســي )1931/1932م( يف حــي أبــي 
رمانــة أرقــى أحيــاء املدينــة آنــذاك وأغنــاه. بــدأ مبدرســة ابتدائيــة فإعداديــة ثــم ثانويــة يف العــام الدراســي 
)1939/1940م(، واعتمــد يف قيامــه علــى منهــاج العلــوم املقــررة يف وزارة املعــارف، مــع اهتمامــه بالتمثيــل 
املســرحي واملوســيقا والرقــص وأدب الصحافــة. وكان هدفــه العــام تنشــئة الفتيــات علــى احليــاة العصريــة 
الغربيــة متامــاً، وتقويــة الــروح املعنويــة فيهــن)76(. ولتأســيس هــذه األهــداف التعليميــة واملعنويــة اعتمــد 
املعهــد مدرســن يتمتعــون بانطاقتــه وأهدافــه.. ووضــع لــه الشــاعر ســليم الزركلــي نشــيداً خاصّــاً بــه، 

ــد، ممــا مل يُعــرف يف املــدارس األخــرى)77(. واختــر للبنــات زيٌّ رمســيٌّ مُوحَّ
)املعهد العربي اإلسامي(

أنشــأه عــام )1372هـــ/1952م( الدكتــور مصطفــى الســباعي)78( يف منطقــة طريــق الصاحليــة قــرب اجلســر 
األبيــض، مســتعيناً جبمعيــة محــَل املعهــد امسهــا ضمَّــت أكثــر مــن مخســن شــخصية بــارزة يف دمشــق ذات 
فعاليــات اقتصاديــة وعلميــة ومهنيــة.. فيهــم رجــال أعمــال وأســاتذة جامعــات وأطبــاء وأدبــاء وكتــاب، وهــم 
ــة تعليميــة تُشــرف  ــا أن نعــدّ املعهــد أول هيئ ــذا يُمكنن كذلــك خاصــة األُســر الوطنيــة الكبــرة بدمشــق، ول
ــل األطيــاف املختلفــة للبلــد.. وجــاء يف نظــام اجلمعيــة أهنــا علــى شــاكلة منهــاج املــدارس  عليهــا مجعيــة تُمثِّ
الرمسيــة، وأهنــا تُعنــى بوجــه خــاصٍّ مبــواد الثقافــة العربيــة واإلســامية. وأكــد أن ال عاقــة هلــا بالشــؤون 
السياســية مطلقــاً. قصــد املعهــد أبنــاء األســر الدمشــقية احملافظــة رغبــة فيــه. وعلَّــم فيــه خــرة املدرســن، 
وكان مديــروه بــدءاً بالدكتــور الســباعي مــن أصحــاب الشــهرة. كمــا أُحــدث يف املعهــد قِســمٌ ليلــيٌّ ملــن متنعــه 
ــذي  ــوري باشــا، احلــي ال ــة ن ــات يف منطق ــد فرعــاً للبن ــم أحــدث املعه ــار.. ث ــن الدراســة يف النه ــه م ظروف

تســكنه أُســر راقيــة، وانتقــل بعدئــذ إىل ضاحيــة دمّــر)79(.
)ثانوية السعادة(

كانــت فكــرة إنشــائها بعدمــا ضــرب الفرنســيون معهــد العلــوم الشــرعية للجمعيــة الغــراء يف 29 أيــار 1945م، 
وجــدّت احلاجــة إىل التعويــض عــن املــدارس املتعلقــة باجلمعيــة املذكــورة، فقــررت إذ ذاك إنشــاء ثانويــة 
كونيــة)80(، افتُتحــت الثانويــة يف مبنــى املدرســة السميســاطية)81( مشــال اجلامــع األمــوي يف منطقــة الكاســة 
العــام الدراســي )1945/1946م(، بــدأت بالصــف األول اإلعــدادي، وجعلــت تُحــدث صّفــاً أعلــى يف كل ســنة 
إىل أن اســتوفت صفــوف املرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة بعــد ســتِّ ســنوات مــن إحداثهــا. انتقلــت بعدهــا إىل 

جنــاح يف جامــع تنكــز جبانــب املعهــد املذكــور. التزمــت الثانويــة مبناهــج الدولــة كأمثاهلــا. 
ــة معهدَهــا يف جامــع تنكــز خــال  ــة، فلمــا أغلقــت الدول ــى الثانوي كانــت اجلمعيــة املشــار إليهــا تشــرف عل

)74( ذكريات علي الطنطاوي، 102/5.

)75( انظر لترجمتها إتمام األعالم.

)76( مدارس دمشق، 153.

)77( مدارس دمشق، ولعل هذا لمنع الفتيات من التنافس في ارتداء األزياء.

)78( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 1035/2، األعالم، 231/7.

)79( مدارس دمشق، 174، مقابلة د. مازن المبارك وكان أحد مدرسيها، وكذلك مقابلة مديرها األستاذ ماهر زنبركجي.

)80( المقصود بالكونية المصطلح الذي أطلقه علماء الشريعة بدمشق ليعني العلوم غير الشرعية.

)81( السميساطية: مضى التعريف بها في مدارس الجمعية الغراء.
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الوحــدة الســورية – املصريــة )1961-1958م( اســتصدر الشــيخ عبــد الغــي الدقــر )-2002م()82( ترخيصــاً 
ــا لبــث  ــل، وم رمسيّــاً هلــا بامســه، فاســتأنفت الثانويــة أعماهلــا، بعدمــا انتقلــت إىل حملــة قنــوات – تعدي
صاحــب الرتخيــص أن تنــازل عنــه إىل األســتاذ فــاروق الطبــاع الــذي تنــازل عنــه عــام )1394هـــ/1974م( إىل 
األســتاذ هشــام الناشــف )-2003م(، فنهــض بالثانويــة حتــى كانــت يف املســتوى األول للثانويــات األهليــة)83(.

)معهد مجعية األنصار(
مدرســة إعداديــة وثانويــة أسَّســها يف حــي البحصــة الشــيخ أمحــد كفتــارو)84( )-2004م(، وجعــل اإلشــراف 
عليــه جلمعيــة األنصــار اخلريــة لرعايــة الفقــراء وطلبــة العلــم، وافتُتحــت بالعــام الدراســي )1949/1950م(، 
وتنقــل املعهــد لظــروف آنــذاك حتــى اســتقرَّ قــرب املدرســة الشــامية أســفل حملــة ســوق ســاروجة. اعتمــد 
املعهــد مقــرَّرات املــدارس الرمسيــة متامــاً متوســعاً يف الثقافــة اإلســامية ومــا يلحقهــا، وأراده املؤسِّــس أن 
ــاً  ــه نشــيداً خاصّ ــار ل ــة يف الطــاب، واخت ــث الرجول ــى روح العصــر وب ــداً إســاميّاً منفتحــاً عل ــون معه يك
بــه. بقــي املعهــد علــى عطائــه إىل أن أُغلــق عــام 1392هـــ/1972م حــن ســارت توجهــات الشــيخ العلميــة يف 
اجتــاه أعلــى)85(. وإىل جانبــه افتتحــت اجلمعيــة معهــد بــدر لإلنــاث عــام )1385هـــ/1965م( يف منطقــة ســوق 

ســاروجة)86(.
)ثانوية دار احلكمة(

أسَّســها يف منطقــة القنــوات )شــاذبكية( أربعــة عشــر مدرســاً حبصــص ماليــة متســاوية، وكانــوا مــن مجيــع 
قــرروا  ثــم  والثانويــة.  للمرحلتــن اإلعداديــة  الدراســي )1954/1955(  العــام  افتتحوهــا  التخصُّصــات، 
التدريــس املســائي فيهــا العــام التــايل للطــاب الذيــن متنعهــم ظروفهــم مــن الدراســة النهاريــة النشــغاهلم 
بالعمــل. وملــا كان أصحــاب الثانويــة مــن املدرســن الناهبــن الذيــن يدرّســون هبــا فقــد ارتفــع شــأهنا وقصدهــا 

الطــاب مــن األُســر املعروفــة)87(.
)ثانويات أخرى(

عُــرف إىل جانــب هــذه الثانويــات نظــرات هلــا إال أهنــا مل حتصــل الشــهرة ذاهتــا، منهــا ثانويــة دمشــق العربيــة، 
ــر،  ــة دار الفك ــة، وثانوي ــة األهلي ــة، والثانوي ــة دار الثقاف ــوك، وثانوي ــة الرم ــة، وثانوي ــة دمشــق الوطني وثانوي

وثانويــة األندلــس)88(. 
ونظراهتــا لإلنــاث معهــد النجــاح يف منطقــة نــوري باشــا، ثــم ثانويــة اجلمهــور يف جــادة الرئيــس باجلســر 
األبيــض، وثانويــة حتريــر الفتــاة يف عــن الكــرش، وثانويــة املعــري يف حــارة بنــدق مبنطقــة الشــهداء علــى 

ــة)89(. ــق الصاحلي طري
وبعد:

)82( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 464.

)83( مدارس دمشق، 177، وفيها ترجمة األستاذ هشام الناشف.

)84( انظر ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، وفيات 1425هـ، إتمام األعالم، 102/1.

)85( مدارس دمشق، 179.

)86( مدارس دمشق، 202.

)87( مدارس دمشق، 186. 

)88( مدارس دمشق، 200.

)89( مدارس دمشق.
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ــد إليهــا، ولــوال ذلــك ملــا كان اإلقبــال عليهــا..  فهــذه الكثــرة مــن املــدارس الثانويــة قامــت لســدّ حاجــة البل
ــه هلــا؟)90( فمــاذا ميكــن االســتخاص مــن املاحظــات الــي تُوجَّ

- مسحــت الدولــة باســتحداث هــذه املــدارس؛ ألنّ مدارســها مل تكــن تكفــي الســتيعاب مجيــع الطــاب، وهلــذا 
كانــت وزارة الرتبيــة تنتقــي طــاب املــدارس الرمسيــة اإلعداديــة والثانويــة ممــن حصلــوا علــى درجــات معينــة 

مــن درجــات النجــاح وفــق مــا ميــأل مقاعدهــا، وتضطــرُّ الطــاب اآلخريــن إىل اللجــوء للتعليــم اخلــاص. 
- حاولــت املــدارس اخلاصــة العنايــة بأســلوهبا واســتقدمت للعمــل عندهــا مدرســن توخَّــت فيهــم الكفايــات 

الازمــة، ودفعــت هلــم أجــوراً مغريــة جلذهبــم. 
- كان نصــاب املــدرس التعليمــي يف مــدارس احلكومــة 18 ســاعة أســبوعياً مبعــدل 3 ســاعات وســطيّاً لليــوم، 
فــكان لديــه علــى األقــل مــا يــوازي مثلــه للعمــل يف الثانويــات األهليــة، وطموحــه املــادي يدفعــه للعمــل كذلــك 

يف األقســام املســائية. 
- مــن أجــل ذلــك اســتقطبت املــدارس غــر الرمسيــة مُدرِّســن قدمــوا أحســن مــا عندهــم، ورمبــا كان أداؤهــم 

هنــا متميِّــزاً عــن عملهــم األصلــي.

)90( هذه المالحظات من استعراض ما ذكر عن الثانويات الخاصة في المراجع والمصادر المشار إليها، ومن معايشة كاتب هذه السطور لها إذ كان طالباً في 

ثانوية دار الحكمة لثالث سنوات.

مكتب عنر
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- جعلــت املــدارس األهليــة تتنافــس بعضهــا مــع بعــض يف اســتقدام املدرســن األكفيــاء، الذين يُغــري وجودُهم 
طابــاً يريــدون الدخــول إىل اجلامعــة الــي تتخيَّــر أصحاب الدرجــات العالية.

- مــع األيــام تأخَّــر عطــاء املــدارس الرمسيــة أمــام املــدارس اخلاصــة، إذ أثبتــت األخــرة أهنــا تُخــرّج طابــاً 
مؤهَّلــن لدخــول اجلامعــة حبصوهلــم علــى الدرجــات املطلوبــة.

- كانــت املــدارس اخلاصــة تفتقــر إىل البيئــة الصحيــة واملاعــب الرياضيــة، ألهنــا نزلــت يف بيــوت شــعبية 
غــر مؤهلــة للخدمــات الرتبويــة الائقــة، والطــاب يف بعضهــا حمشــورون باكتظــاظ يف صفوفهــا ويف باحتهــا 

الضيقــة. ومل تكــن الدولــة تفــرض عليهــا آنــذاك عــدداً مناســباً.
- مل تكــن املــدارس األهليــة تتقاضــى رســوماً عاليــة، إذ كان الرســم الســنوي لطالــب املرحلــة الثانويــة لثانويــة 
ــرة يف الســنة  ــدارس اخلاصــة – ال يتجــاوز 300 ل ــة األوىل مــن امل ــدودة يف الطبق دار احلكمــة – وهــي مع

يُدَفــع علــى قســطن متســاوين)91(.
- مل تأخــذ هــذه املــدارس نفســها بالتوجُّــه اإلســامي وال التعليــم الديــي املغايــر ملــدارس الدولــة إال مــا كان 

يف بعضهــا مثــل معهــد األنصــار ومعهــد بــدر، وكذلــك املعهــد العربــي يف أول نشــأته. 
- مل تقــم هبــذه الثانويــات اخلاصــة مؤسَّســات جتاريــة وال دعمهــا رجــال أعمــال يوظفــون أمواهلــم، وإمنــا 

أُنشــئت جبهــود شــخصية وطنيــة مــن املدرســن. ولــذا كانــت أرباحهــا متواضعــة. 
- بعدمــا قامــت ثــورة 8 آذار 1963م أحجمــت الدولــة عــن إعطــاء تراخيــص تربويــة لثانويــات جديــدة، 
فأقبــل الطــاب املضطــرون علــى الثانويــات املوجــودة الــي اكتظــت هبــم.. إال مــا جــرى بعدئــذ مــن اســتحداث 

تراخيــص علــى خلفيــات معينــة.

ثالثًا- التعليم اإلسالمي اخلالص:
_ متهيد:

هــذا التعليــم ذو شــقن اثنــن، تعليــم تلقائــي غــر نظامــي يُقــرِّره الشــيخ يف املســجد أو بيتــه، ويــرتدَّد إليــه 
ــم مُســتحدَث يف معاهــد ذات نظــام مدرســي ومنهــاج  ــون عنــه العلــوم الــي يُتقنهــا، وتعليــم منظَّ الطــاب يتلقَّ

معــن مقــرر، وســيتناول البحــث احلالتــن. 
أ- حلقات الشيوخ: 

بــدأت هــذه احللقــات منــذ الفتــح اإلســامي، بــادر هبــا أبــو الــدرداء رضــي اهلل عنــه )-32هـــ()92( يف جامــع 
دمشــق عــام 14 هجــري، فجلــس يف اجلانــب الشــرقي منــه يف حمــراب الصحابــة حيــث كان الصحابــة يُعلِّمون 
ــم القــرآن علــى ترتيــب معــن، فأقبــل عليــه الطــاب وكثــروا حتــى بلغــوا أكثــر مــن  النــاس، فــكان هــو)93( يعلِّ
ــاوة. يف حــن  ــم الت نه ــف يُلقِّ ــم عري ــة عشــرة، عليه ــات، يف كل حلق ــكان يقســمهم إىل حلق 1600 نفــس، ف
ــى  جيلــس هــو يراقــب املعلمــن ويصــوب هلــم، فــإذا أخطــأ قــارئ رجــع إىل عريفــه، فــإذا أشــكل حــرف عل
العريــف رجــع إىل أبــي الــدرداء فصوبــه)94(. وكان إذا أحكــم أحــد القــراء مــن العشــرة القــراءة حتــول إىل أبــي 

)91( كان هذا المبلغ أقل من راتب مدرس المرحلة الثانوية المبتدئ.

)92( ترجمته في اإلصابة، ابن حجر، الترجمة 6119، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر، في حرفه.

)93( القراءات وكبار القراء في دمشق، محمد مطيع الحافظ، 97.

)94( تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، 315/1. الحياة العلمية في الشام في القرنين األول والثاني للهجرة، خليل الزرو.
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الــدرداء يعــرض عليــه)95(، فلمــا مــات أبــو الــدرداء، املعلــم الدمشــقي األول، خلفــه يف التعليــم مجاعــة، منهــم 
عبــد اهلل بــن عامــر.

كان عبــد اهلل بــن عامــر )-118هـــ()96( عريفــاً عنــد أبــي الــدرداء علــى عشــرة، قــرأ القــرآن عليــه، فاختــذه 
أهــل الشــام إمامــاً ورجعــوا إىل قراءتــه، فــكان أحــد القــراء املعتمديــن)97(، وعنــه أخــذ القــراءة أهــُل الشــام)98(.

ومل تنقطــع احللقــات بعــد أبــي الــدرداء وبعــد الصحابــة الذيــن كانــوا يُعلِّمــون النــاس يف جامــع دمشــق، كمــا 
ــه  ــم يف آخــر خطبت ــم مســؤولية التعلي لَه ــد محَّ ــة«)99(، وق ــو آي ــوا عــي ول ــي )ص( »بلغ ــر الن ــرّ، اتباعــاً ألم م

العامــة يف حجــة الــوداع. 
ــق هــذا البحــث بدمشــق يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري فإننــا جنــد فيــه أن القــراءة آلــت إىل بيــت  وإذ يتعلَّ
احللوانــي علــى يــد كبرهــم الشــيخ أمحــد احللوانــي الرفاعــي الكبــر )-1307هـــ/1889م( الــذي جــدَّد علــم 
القــراءات يف الشــام ونشــره يف أرجائهــا بعــد أن خلــت دمشــق مــن القــراء املتخصصــن مــدة طويلــة مــن 
الزمــن)100(، وعليــه ختــرَّج ولــده حممــد ســليم )-1943م( وعــن األخــر وولــده حممــد ســعيد )-1969م( أخــذ 

جيــل مــن القــراء نشــروا القــراءات بدمشــق، وأقامــوا حلقاهتــا يف املســاجد ويف البيــوت.
فممــن اشــتهر مــن هــؤالء أمحــد دمهــان )-1926م(، وعبــد الرحيــم دبس وزيــت )-1926م(، وعبد اهلل املنجد 
)-1940م(، وياســن جوجياتــي )-1964م(، وحممــود فائــز الديرعطانــي )-1965م(، وعــزي العرقسوســي 
)-1968م(، وعبــد الوهــاب دبــس وزيــت )-1969م(، وحســن خطــاب )-1987م(، وقاســم هبــة )-1999م(، 
وخليــل هبــة )-2007م(، وحممــد ســكر )-2008م(، وحميــي الديــن الكــردي )-2009م(، وبكــري الطرابيشــي 

)-2012م(، وعبــد الــرزاق احللــي )-2012م(، وشــكري حلفــي )-2015م(، واكريــم راجــح )1928-()101(. 
وقــد اســتمرَّت هبــؤالء حلقــات القــرآن يعلمونــه يف املســاجد ويف بيوهتــم، يبــدؤون مــن بعــد صــاة الغــداة حتــى 

العشــاء اآلخرة. 
وأشــهر املســاجد الــي أقــرأ فيهــا هــؤالء جامــع التوبــة بالعقيبــة، وجامــع منجــك يف امليــدان، وجامــع زيــد بــن 

ثابــت يف بــاب الســرجية، وجامــع اخلــر يف املهاجريــن، فضــاً عــن اجلامــع األمــوي، وبيــوت القــراء. 
ــن  ــدة عرب ــدر )-1949م( يف بل ــد القــادر قوي ــن قصدهــم الطــاب الشــيخ عب وكان مــن أشــهر القــراء الذي

ــون إليــه مــن دمشــق ومــن اآلفــاق يقــرؤون ويأخــذون القــراءات)102(. ــوا يأت بالغوطــة، كان
كانــت احللقــة القرآنيــة قليلــة العــدد تضــمُّ بضعــة أفــراد، ورمبــا تقــوم علــى طالــب واحــد يضــرب لــه الشــيخ 
موعــداً حمــدَّداً يقــرأ وينصــرف. وكان الشــيخ إذا اجتمــع لــه العــدد أقرأهــم بالرتتيــب واحــداً فواحــداً يبــدأ 
مبــن جــاء منهــم أوالً، حتــى إذا فــرغ أمكنــه أن يبقــى أو ينصــرف)103(، وكانــت خطــة القــرآن أنــه إذا اســتوفى 

)95( السابقان.

)96( ترجمته في القراءات وكبار القراء في دمشق، 50.

)97( جمال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، 454/2.

)98( القراءات وكبار القراء في دمشق، 51.

)99( الحديث في صحيح البخاري، 3461.

)100( القراءات وكبار القراء بدمشق، 14. 

)101( تراجم هؤالء في كتاب تاريخ علماء دمشق، بحسب وفياتهن، وفي كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري على وفياتهم كذلك.

)102( تاريخ علماء دمشق، 762/2.

)103( القراءات وكبار القراء بدمشق، 227.
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القــارئ عرضــه علــى الشــيخ حفظــاً انتقــل إىل القــراءات الســبع أو العشــر فــإذا أتقنهــا أعطــاه فيهــا إجازتــه 
املكتوبــة.

ولــذا كانــت اإلجــازات علــى هــذا قليلــة نــادرة ال يناهلــا إال املهــرة حتــى اقــرتح الشــيخ عبــد الكريــم الرفاعــي 
ــه ملــن يتقــن قــراءة  ــن الكــردي )-2009م( أن يعطــي إجازت ــي الدي ــذه الشــيخ حمي ــى تلمي )-1973م()104( عل

حفص فقط، لتشجيع الطاب)105(.
أمــا حلقــات العلــوم اإلســامية األخــرى فكانــت يف القــرن الــذي يعاجلــه البحــث أكثــر وأعــمَّ، ولــذا ســنقتصر 

فيــه علــى أهــم احللقــات بدمشــق. 
كانــت احللقــات يف املســاجد كمــا حدثــي صديقــي حممــد مطيــع احلافــظ نقــاً عــن عمــه شــيخ احلنفيــة يف 
زمنــه الشــيخ عبــد الوهــاب احلافــظ )دبــس وزيــت( )-1969م( تبــدأ مــن بعــد صــاة الفجــر حتــى مــا بعــد 
العشــاء اآلخــرة ال تتوقــف، وخصوصــاً يف املســاجد الكــرى، وتــداول أهــل العلــم أن يف اجلامــع األمــوي تقــوم 

حلقــة عنــد كل ســارية يف درس علــم متنــوع.
ونقــل عنــه كذلــك أن طــاب العلــم قبــل دخــول الكهربــاء دمشــق يف أوائــل القــرن العشرين/عشــرينيات القــرن 

الرابــع عشــر اهلجــري كان كل منهــم يصطحــب مــع كتابــه فانوســه يســتضيء بــه جبانــب كتابــه يف احللقــة. 
عُــرف يف دمشــق حلقتــا علــم كبرتــان ذواتــا شــأن؛ األوىل درس قبــة النســر يف اجلامــع األمــوي، والثانــي درس 

التكيــة الســليمانية يتــوىل كاّ منهمــا أكــر حمــدث يف الشــام. 
ــاً  ــب ماليّ أمــا درس قبــة النســر)106(، فــكان أول مــن قــام فيــه حممــد امليدانــي )-1033هـــ()107( قبــل أن يرتتَّ
ــث يف أشــهر رجــب  ــا احلدي ــون يُدرّســون فيه ــة احملدث ــى البقع ــع عل ــم تتاب ــد نفســه)108(.. ث ــن عن حســبة م
وشــعبان ورمضــان يــوم اجلمعــة عقــب الفريضــة حتــى العصــر، حتــى كان آخــر مــن توالهــا الشــيخ حممــد 
بــدر الديــن احلســي )-1935م( يقــرأ فيهــا صحيــح البخــاري، قــال الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار )-1916م(: 
ــم  ــن غــر توقــف وال تلعث ــظ يتلوهــا م ــة احلف ــط تامّ ــة األســانيد صحيحــة الضب ــث موصول ــروي األحادي ي
،كأمنــا يغــرتف مــن عُبــاب أو يقــرأ يف كتــاب)109(، وكان هــو آخــر مــن تــوىل هــذه الوظيفــَة الــي توقفــت مبوتــه.
وأمــا درس التكيــة الســليمانية فُخصِّــص كذلــك لقــراءة صحيــح البخــاري يف شــهري رجــب وشــعبان مــن كل 
مخيــس)110(. وأول مــن تــواله الشــيخ احملــدث أمحــد العطــار )-1218هـــ/1803م()111(، فلمــا عجــز قبــل وفاتــه 
ــده الشــيخ ســليم العطــار  ــم آلــت إىل حفي ــه حامــد )-1263هـــ/1846م()112(، ث بثــاث ســنوات قــام هبــا ابن

)104( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 1217/2. 

)105( ترجمة الشيخ محيي الدين الكردي في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، في تاريخ وفاته )خ(، ط2.

)106( رتبها بهرام آغا كتخذا وكيل والدة السلطان إبراهيم سنة 1050هـ/1640م وأوقف من أجلها األوقاف وعين للمدرس ستين قرشاً وللمعيد ثالثين، ولقارئ 

العشر عشرة، وقد كان من شروط قبة النسر أن يقوم على درس الحديث فيها أعلم علماء دمشق. نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسر، عبد الرزاق البيطار، 
.96

 )107( ترجمته في خالصة األثر، المحبي، 170/4. منتخبات التواريخ لدمشق، الحصني، 601/2.
)108( نتيجة الفكر، 98.

)109( نتيجة الفكر، 129، حلية البشر، 362/1، وانظر ترجمة الشيخ بدر الدين فيما سيأتي.

)110( يبدو أنه رتب الخميس لئال يتعارض مع درس قبة النسر يوم الجمعة.

)111( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 116/1، حلية البشر، 239/1، كان شيخ علماء دمشق ومرجع البالد كلها في 

العلوم العقلية والنقلية، تفرد بالتفسير والحديث. 
)112( ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 497/2، حلية البشر، 462/1، منتخبات التواريخ، 646.
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)-1307هـــ/1889م()113(، ثــم مــن بعــده الشــيخ بكــري العطــار )-1339هـــ/1920م()114(. 
وقــد كان هلــذا الــدرس شــأنه، جيتمــع عليــه علمــاء دمشــق وأعياهنــا وجتارهــا خصوصــاً يومي البــدء واخلتام، 
ــه مــن الشــرح، ويتناولــه مــن الوجهــة العربيــة، ويتوســع  وكان املـُـدرّس فيــه يتلــو احلديــث بســنده ويُوفيــه حقَّ

مبوضوعــه مــن الفقــه أو التوحيــد أو غــر ذلــك ممــا يناســب املقــام)115(.
ومــن أشــهر مــن أقــرأ العلــوم الشــرعية بدمشــق للقــرن الــذي يتناولــه البحــث علمــاء بيــت العطــار املذكــورون 
آنفــاً، وخصوصــاً الشــيخ ســليم )-1307هـــ/1889م()116( والشــيخ بكــري )1320هـــ/1902م( وهبمــا ختــرج 

كثر من علماء دمشق، يف حلقاهتا املتتالية)117(. 
والشيخ مجال الدين القامسي )-1914م()118( يف جامعي السنانية وحسان بباب اجلابية.

والشــيخ حممــد بــدر الديــن احلســي )-1935م()119( يف دار احلديــث مبحلــة العصروينــة، يُقيــم دروســه 
خاصــة يف خمتلــف العلــوم مــن الصبــاح حتــى قبيــل املغــرب حــن ينفتــل إىل داره فيفطــر وهــو صائــم غالبــاً، 
ثــم يشــرع بــدرس عــام مــا بــن املغــرب والعشــاء. ويفتخــر أهــل العلــم بأخذهــم عنــه واالنتســاب إليــه)120(.

واشــتهرت هنضــُة الشــيخ علــي الدقــر )-1943م()121( جبامــع الســادات يف بــاب اجلابيــة، واســتقطب حللقاتــه 
طابــاً مــن حــوران واألردن والبقــاع والغوطــة، وكان هــو يذهــب للدعــوة يف تلــك املناطــق، ويرســل إليهــا 

)113( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 108/1.

)114( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 222/1.

)115( ترجمته في تاريخ علماء دمشق.

)116( مر ذكره واإلشارة إليه في درس التكية.

)117( تاريخ علماء دمشق، 107/1، 221.

)118( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 332/1، وانظر كتاب جمال الدين القاسمي لكاتب هذه السطور.

)119( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 554/1. ومما ألف فيه حلية البشر، 362/1، األعالم، 38/8، عالم األمة وزاهد العصر، محمد رياض المالح، المحدث 

األكبر وإمام العصر الشيخ محمد بدر الدين الحسني كما عرفته، محمد صالح الفرفور، المحدث األكبر الشيخ محمد بدر الدين الحسني، يسرى دركزللي، مجلة 
حضارة اإلسالم، 817/4.

)120( المراجع السابقة.

)121( ترجمته في كتاب الشيخ علي الدقر، وتاريخ علماء دمشق، 690/1.

حي السادات - مسجد األقصاب وتوابعه
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ــن ارتضاهــم يف  ــه الذي ــل طاب ــة أوائ ــى كل حلق ــه الطــاب جعلهــم حلقــاتٍ يقــوم عل ــر علي ــا كث ــه. ومل طاب
ــى التوجيــه العــام، حتــى أحــدث هلــم املــدارس واملعاهــد الــي تســتوعبهم، ووفــر لألغــراب  علمهــم، ثــم يتولَّ

اإلقامــة واحتياجاهتــا)122(. 
وتابــع طــاب الشــيخ علــي الدقــر تعليــم النــاس، والقيــام بالدعــوة يف حياتــه وبعــد مماتــه، فنشــروا العلــم يف 
حلقــات املســاجد املختلفــة، منهــم الشــيخ حســن حبنكــة )-1978م()123( يف جامــع منجك بامليدان الوســطاني، 
ــن ثابــت ببــاب الســرجية. وقــد ســار هــذا  ــد ب ــم الرفاعــي )-1973م()124( يف جامــع زي والشــيخ عبــد الكري
الشــيخان علــى طريقــة أســتاذمها الشــيخ علــي الدقــر املذكــور، فعمــا علــى تأليــف حلقــات يقــوم عليهــا كبــار 

طاهبما.. 
والشــيخ خالــد اجلبــاوي )-2003م(، والشــيخ نايــف العبــاس )-1987م(، كامهــا يف جامــع بــاب املصلــى، 
ــي، والشــيخ أمحــد  ــدان الفوقان ــاق باملي ــع الدق ــي )-1969م( يف جام ــد الرمحــن الزعــي الطي والشــيخ عب
احملاميــد )-2000م( يف جامــع التوبــة حبــي العقيبــة. وقــد ختــرَّج هبــؤالء الشــيوخ علمــاء اشــتهروا وخطبــاء 

ــون الدعــوة والعلــم)125(.  تفرَّقــوا علــى منابــر دمشــق يبثُّ
وقامــت يف جامــع التوبــة حركــة نشــطة للغايــة علــى يــد الشــيخ ســليم املســوتي )-1906م()126(، والشــيخ 
أبــي اخلــر امليدانــي )-1961م()127(، وتلميــذه الشــيخ لطفــي الفيومــي )-1909م()128(، وآل الرهانــي؛ ســعيد 
اجلــد )-1884م()129(، وعبــد الرمحــن )-1932م()130(، وحممــد ســعيد احلفيــد )-1967م()131(، والشــيخ عبــد 
الوهــاب دبــس وزيــت )-1969م()132(، وقــد نشــط علــى يــد هــؤالء يف اجلامــع املذكــور الفقــه احلنفــي، وكانــوا 
ــم  ــه لتعلي ــه املشــار إلي ــادات واملعامــات للفق ــادئ العب ــات يف مب ــه املرجــع األول، وأصــدر األخــران كتيِّب في

العامــة)133(.
ويف جامــع فتحــي بالقيمريــة، وجامــع الســادات مبحلــة األقصــاب، أقــام الشــيخ حممــد صــاحل الفرفــور 
)-1986م()134( حلقاتــه ودعوتَــه، فاســتقطب طــاب العلــم الذيــن نبــغ منهــم الشــيخ إبراهيــم اليعقوبــي 
)-1985م()135(، والشــيخ عبــد الــرزاق احللــي )-2012م()136(، والشــيخ أديــب الكاس )-2009()137(، والشــيخ 

)122( تاريخ علماء دمشق.

)123( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 1280/2.

)124( تاريخ علماء دمشق، 1217/2.

)125( لترجمة طالب الشيخ علي الدقر ونشاطاتهم انظر كتاب الشيخ علي الدقر رجل أحيا هللا به أمة، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري 

على وفاة كل منهم.
)126( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 253/1.

)127( تاريخ علماء دمشق، 948/2.

)128( ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 210.

)129( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 55/1.

)130( تاريخ علماء دمشق، 525/1.

)131( تاريخ علماء دمشق، 1081/2.

)132( تاريخ علماء دمشق، 1129/2.

)133( يظهر ذلك في تراجمهم السابقة.

)134( ترجمته في كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 150.

)135( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 109.

)136( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، وإتمام األعالم.

)137( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، وإتمام األعالم.
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)-1991م()138(،  البــزم  رمــزي 
اللطيــف  عبــد  الشــيخ  وابنــه 
قــام  وقــد  )-2014م(،  فرفــور 
هــؤالء خبدمــة املذهــب احلنفــي 
الشــرعية  والعلــوم  خاصــة، 
ومــن  بالدعــوة،  وقامــوا  عامــة، 
طــاب الشــيخ صــاحل الفرفــور 
الشــيخ عبــد القــادر األرنــاؤوط 
)-2004م()139(، والشــيخ شــعيب 
وتوافــر  )-؟؟؟()140(،  األرنــاؤوط 
الــرتاث يف  علــى خدمــة  هــذان 

الكتــب. حتقيــق عيــون 
يف  متطــورة  دروس  وقامــت 
باملهاجريــن،  املرابــط  جامــع 
كان عمدهتــا الشــيخ عبــد الغــي 
والشــيخ  )-2002م(،  الدقــر 
جــودت ســعيد، اتَّجــه األول فيهــا 
إىل  والثانــي  واألدب،  اللغــة  إىل 
التفســر الــذي يُقــرأ فيــه التاريــخ 

والوعــظ. والدعــوة 
ويف جبــل املهاجريــن قامــت دروس التصــوف علــى يــد الشــيخ حممــد اهلامشــي )-1961م()141(، نشــر معهــا 
ــن  ــردة، فمِ ــوا دروســه. وليســت دروســه هــذه متف ــاء ولزم ــن العلم ــر م ــا كث ــي تقبَّله ــة الشــاذلية ال الطريق
قبلــه أشــاعها أســتاذه الشــيخ حممــد بــن يلّــس )-1927م()142( يف الزاويــة الصماديــة بالشــاغور، وابنــه 
ــري  ــادر اجلزائ ــد الق ــم التصــوف إىل األمــر عب ــم آَل عل ــك )-1959م()143(، ومــن قبله ــس كذل ــن يلّ أمحــد ب

)-1300هـــ/1883م()144( يف داره بزقــاق النقيــب بالعمــارة.
علــى أن علــم التصــوُّف علــى الطريقــة النقشــبندية وعلــوم الشــريعة انتشــر عنــد علمــاء األكــراد يف حــي ركــن 
الديــن، اشــتهر منهــم يف هــذا القــرن الشــيخ عيســى الكــردي )-1912م()145(، وتلميــذه الشــيخ حممــد أمــن 

)138( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 204.

)139( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 508.

)140( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري.

)141( ترجمته في علماء دمشق، 982/2.

)142( علماء دمشق، 480/1، وكتاب الطريقة اليلّسية في مواضع عدة وقد ألف الكتاب له.

)143( علماء دمشق.

)144( ترجمته في األعالم، 45/4، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 788/2.

)145( تاريخ علماء دمشق، 318/1.

معهد مجعية األنصار - معهد أبو النور
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كفتــارو )-1938م()146(، وابنــه الشــيخ أمحــد كفتــارو )-2004م()147(. 
هــذا جممــل مــا اشــتهرت بــه دمشــق مــن احللقــات للعلــوم الشــرعية والعربيــة.. وإن كان يف مســاجدها 

حلقــات أقــل اشــتهاراً.
وبعد:

فالــذي يعــود إىل املصــادر الــي تناولــت البحــث يف هــذه احللقــات املســجدية ميكــن لــه أن خيــرج بالتصــورات 
اآلتية)148(: 

- ختــرَّج يف هــذه احللقــات كبــار العلمــاء علــى شــيوخهم، وتســلَّموا الرايــة مــن بعدهــم، ونشــروا علمهــم، ظهــر 
ــروا يف النــاس،  مــن هــؤالء الطلبــة خطبــاء مفوَّهــون، انتشــروا يف مســاجد دمشــق القدميــة واجلديــدة فأثَّ
منهــم الشــيخ حســن حبنكــة، والشــيخ حممــد عــوض، والشــيخ شــوكت اجلبــايل، والشــيخ أمحــد احملاميــد 

وغرهــم. 
- كانــت حلقــات العلمــاء جمانيــة، ال يتقاَضــون فيهــا أجــوراً، ويرفضــون اهلدايــا مــن طاهبــم مــع أن غالبهــم 

كان يعيــش عيشــة كفــاف وحاجــة. ومــن ثَــمَّ فلــم يُكلِّــف الشــيخُ منهــم طالبَــه حاجــة يقضيهــا لــه. 
ــه أمنــوذجَ الرجــل املســلم  ــرى في ــة حــبّ ومــودة وإخــاص وقداســة، ي ــب بشــيخه صل ــة الطال ــت صل - بقي

ــه.  الصــايف، وحيــاول أن يتَّخــذه أســوةً ل
ــات  ــا معلوم ــل فيه ــا، تتكام ــوم اإلســامية كله ــا تشــمل العل ــب بعينه ــى كت ــرن عل ــاء هــذا الق ــد علم - اعتم

الطالــب)149(.
- حــرص الطــاب علــى أخــذ اإلجــازات مــن شــيوخهم، فعــمّ ذلــك فيهــم وهــذه حتتــاج إىل دراســة خاصــة، 

تــؤدي وال شــك إىل نتائــج تُفيــد حركــة التأريــخ العلمــي.
- أخلــص كبــار الشــيوخ للعلــم، فلــم يتخلَّفــوا عــن موعــد احللقــات، وتفرَّغــوا هلــا وتابعــوا طاهبــم املتابعــة 

ــة.  احلثيث
- قــد تقــوم حلقــة مســجدية علــى بضعــة طــاب، ورمبــا قامــت علــى طالــب أو طالبــن، ال يســتنكف الشــيخ 
ــهُ اهلُل  ــمَ عِلمــاً أجَلمَ ــن َكتَ عــن املواظبــة عليهــا، وال ينقطــع عنهــا أبــداً؛ ذلــك ألنــه حيمــل مســؤولية العلــم »مَ

يــومَ القِيامــةِ ِبلِجــاٍم مِــن نــاٍر« ]ابــن حبّــان واحلاكــم والبيهقــي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو[.
ب- املعاهد الشرعية: 

مــت التحصيــل  لعــل احللقــات املســجدية الــي ذكرناهــا آنفــاً تطــوَّرت إىل إنشــاء املعاهــد الشــرعية الــي نَظَّ
العلمــي والــدوام، وقامــت بتوفــر اإلقامــة للطــاب الفقــراء.. 

كانــت املــدارس القدميــة تعتمــد األوقــاف يف كفايــة الطــاب، وهــي أوقــاف دارّة، تُســهم يف تفرّغهــم للعلــم منذ 
انتســاهبم إليهــا حتــى يتخرَّجــوا، يف حــن تقــوم املعاهــد احلاليــة علــى مســاعدات احملســنن غــر املنظمــة، 

األمــر الــذي يــؤدي إىل االضطــراب، ويعــود علــى الدارســن بشــيء مــن عــدم االســتقرار. 

)146( تاريخ علماء دمشق، 599/1.

)147( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الميالدي، 492.

)148( هذه المالحظات مستخلصة من تراجم العلماء المذكورين في كتاب تاريخ علماء دمشق، في وفاة كل منهم. واعتمدت على مالحظاتي لترددي على شيوخي 

في حلقات العلم في أكثر من مسجد. 
)149( انظر لمعرفة الكتب موضوع المعاهد الشرعية التالي ذكرها.
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فكيف كان حال هذه املعاهد بدمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري؟
)معهد مجعية التهذيب والتعليم(

أقــدم هــذه املعاهــد معهــد مجعيــة التهذيــب والتعليــم، الــذي أسَّســه عــام )1349هـــ/1931م( الشــيخُ عبــد 
الرحيــم اخلطيــب )-1948()150( يف منطقــة القلبقجيــة)151(، وكان قبــل ذلــك التاريــخ مدرســة علــى منــط 
التعليــم الشــرعي يف احللقــات، أوقفهــا الشــيخ أبــو اخلــر اخلطيــب )-1890م()152( هلــذا الغــرض. ومــا يــزال 

املعهــد قائمــاً حتــى اليــوم. 
)معهد العلوم الشرعية(

ومنــذ أربعينيــات القــرن الرابــع عشــر اهلجري/عشــرينات القــرن العشــرين امليــادي قامــت هنضــة الشــيخ 
علــي الدقــر )-1943م()153(، فاجتمــع لــه طــاب أغــراب كثــرون مــن حــوران والغوطــة والبقــاع يتعلَّمــون يف 
ــم، وملــا تشــتَّت أمرهــم وقامــت ضــرورة  ــه، وكان يُؤويهــم يف غــرف املســاجد املخصَّصــة لطــاب العل حلقات
لإلشــراف عليهــم أسَّــس )اجلمعيــة الغــراء لتعليــم أوالد الفقــراء()154(، الــي اســتولت عــام )1353هـــ/1934م( 
عــون يف غــرف  علــى مدرســة جامــع تنكــز، وكانــت بيــد اجلنــود الفرنســين)155(، فانتقــل إليهــا الطــاب املوزَّ
مــة، وتُقــدَّم هلــم وجبــات الطعــام. وانتظمــت احللقــات عندئــذ يف »معهــد  املســاجد ليقيمــوا يف مهاجــع منظَّ

العلــوم الشــرعية«. 
ولكــن الفرنســين انتقمــوا مــن املعهــد فقصفــوه باملدافــع يف حادثــة 29 أيــام عــام 1945م)156(، وخرَّبــوا جــزءاً 
كبــراً منــه، حبيــث مل يعــد صاحلــاً لإلقامــة، فعمــل القائمــون عليــه فرمَّمــوه، ومجعــوا فيــه طــاب احللقــات 
العــام التــايل إىل صفــوف منظمــة مــع إقامــة الطــاب األغــراب. وبقــي املعهــد مســتمرّاً يف عطائــه حتــى 25 
أيلــول عــام 1959م حــن أمــر وزيــر الداخليــة عبــد احلميــد الســراج )-2012م( بالقــوة)157(، باالســتياء علــى 
بنــاء املعهــد.. ويبــدو أن ذلــك بســبب املواقــف السياســية املناهضــة املعروفــة للقائمــن عليــه وللطــاب. وقــد 
حاولــت اجلمعيــة بعــد ذلــك مبــدة طويلــة النهــوض، فأعــادت افتتــاح املعهد يف بنــاء الزاوية السميســاطية)158(. 

)املعهد العلمي الديي(
وظهــرت إثــر دعــوة اجلمعيــة الغــراء مجعيــة نشــطة جــدّاً هــي مجعيــة العلمــاء، الــي تألَّفتهــم منــذ عــام 
ــى تأســيس املعهــد  ــت عل )1357هـــ/1938م( برئاســة الشــيخ حممــد كامــل القصــاب )-1954م()159(، فعمل
ــة  ــة الشــرعية، وكان يف زقــاق النقيــب مبحل ــرف باســم الكلي العلمــي الديــي يف الســنة الــي تلتهــا، وقــد عُ
العمــارة اجلوانيــة، هبــدف ختريــج القضــاة واملفتــن واملدرِّســن واخلطبــاء)160(، وكانــت مــواد الدراســة فيــه 

)150( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 749/2.

)151( القلبقجية: كانت سوقاً لصنع القالبق، مفردها قلبق نوع من لباس الرأس من الوبر مدبب وأسطواني وقد يصنع من جلد الخروف الناعم. معجم األلفاظ 

التاريخية، محمد أحمد دهمان، مادة قلبق. وخطط دمشق، 161.
)152( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 120/1، مدارس دمشق، 208.

)153( انظر التعريف به في كتاب تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 690/1، وفي كتاب الشيخ علي الدقر.

)154( انظر التعريف بها في المصدرين السابقين.

)155( انظر قصة االستيالء عليها في كتاب الشيخ علي الدقر. 

)156( مدارس دمشق، 216، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري السابق، الشيخ علي الدقر.

)157( مدارس دمشق، 216، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري السابق، الشيخ علي الدقر.

)158( سبق التعريف بها في الحديث عن مدارس الجمعية الغراء.

)159( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 835/2، وفي كتاب جمعية العلماء بدمشق، 19-11.

)160( مدارس دمشق، 233، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 835/2.
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ــه العلــوم الشــرعية والعربيــة والكونيــة)161(، ولــذا كان يف اهليئــة  تعتمــد األســلوب العصــري، وضمَّــت مناهجُ
التدريســية فيــه أعــام مــن مجيــع التخصُّصــات املعروفــة يف البلــد)162(.

)معهد مجعية التوجيه اإلسامي(
وهنــض بالعلــم يف امليــدان الوســطاني الشــيخ حســن حبنكــة )-1978م()163(، بــدأ حبلقــات مســجدية يف جامــع 
منجــك)164(، ومــع إقبــال الطــاب عليــه أسَّــس مجعيــة التوجيــه اإلســامي، الــي أشــرفت علــى تأســيس معهــد 
ــر هلــم  بامسهــا عــام )1365هـــ/1946م( ضمــن رخصــة مــن وزارة املعــارف، وكان فيــه طــاب مقيمــون يوفَّ
الطعــام واللبــاس، وآخــرون ال حيضــرون ســوى الــدروس الصباحيــة. وملــا اكتمــل املعهــد أسَّســت اجلمعيــة 
م الوضــع بدمشــق  ــأزَّ ــى ت ــه حت ــى عطائ ــد عل ــي املعه ــة)165(. بق ــا عــدا اإلقام ــراره م ــى غ ــاث عل ــاً لإلن فرع
حبــوادث نيســان عــام 1967م، وكان للشــيخ حســن مواقــف جريئــة، فصــدر مرســوم بإلغــاء رخصــة املعهــد 

ومصادرتــه ومصــادرة ممتلــكات اجلمعيــة)166(.
)معهد دار احلديث األشرفية(

قــام يف ســوق ابــن أبــي عصــرون معهــد دار احلديــث األشــرفية)167(، الــذي صــدر مرســوم إحداثــه يف 
3/5/1949م، بطلــب مــن الشــيخ حييــى زميتــا املكتــي )-1958م()168(، ويبــدو أهنــا مل تكــن علــى نشــاط 
ــون الرنكوســي  ــود بعي ــى إذا كان عــام 1373هـــ/1953م دعــا الشــيخ حمم املعاهــد الشــرعية الســابقة، حت
)-1985م()169( لفيفــاً مــن التجــار إىل إنشــاء مجعيــة دار احلديــث النبــوي الشــريف، بغــرض افتتــاح ثانويــة 
هبــذا االســم، واإلشــراف عليهــا لتدريــس العلــوم الشــرعية.. فتــمَّ هلــم مــا أرادوا، وقامــت يف املــكان املشــار 
إليــه صفــوف نظاميــة، إضافــة إىل مهاجــع إليــواء الطــاب األغــراب عــن دمشــق. وملــا توسَّــعت الثانويــة ضــمَّ 

ــة قائمــة)170(. ــزال الثانوي ــاءً إلقامتهــم. ومــا ت إليهــا بن
)معهد مجعية الفتح اإلسامي(

أسَّــس عــام )1375هـــ/1956م( حممــد صــاحل الفرفــور )-1986م()171( مجعيــة الفتــح اإلســامي، الــي أقــام 
ــه اســتفاد مــن  ــاب الســام، ولعل ــد ب ــة عن ــة القيمري ــى غــرار املعاهــد الســابقة، يف حمل ــداً عل ــا معه بامسه
جتربتــه، وكان هــو أحــد مدرســي املعهــد العلمــي الديــي )الكليــة الشــرعية( املذكــور آنفــاً، وقــد ســاعده يف 
إنشــائه عــدد مــن التجــار كان بعضهــم أعضــاء يف جملــس إدارة اجلمعيــة، واســتقطب املعهــد طابــاً أغرابــاً 

)161( العلوم الكونية من اصطالح المشايخ يدلون به على العلوم غير الشرعية.

)162( مدارس دمشق، 233، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 835/2.

)163( للتوسع في ترجمته المستفيضة انظر كتاب: الوالد الداعية المربي الشيخ حسن حبنكة الميداني قصة عالم مجاهد حكيم شجاع، عبد الرحمن حبنكة. 

)164( جامع منجك، بناه األمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن سيف الدين منجك الكبير، مجلة المجمع العلمي العربي، 318/48، خطط دمشق، 356، منادمة 

األطالل ومسامرة الخيال، عبد القادر بدران، 389.

)165( مدارس دمشق، 243، وتاريخ علماء دمشق.

)166( من كتاب: الوالد الداعية، المذكور وفيه تفصيل لحوادث العام المذكور، مدارس دمشق، 247.

)167( بنى دار الحديث األشرفية الجوانية بمحلة العصرونية عام 630هـ الملك األشرف موسى )-635هـ( ابن الملك العادل أخي صالح الدين. انظر: خطط 

دمشق، 75، منادمة األطالل، 24.
)168( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 934/2.

)169( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 106.

)170( مدارس دمشق، 248، واعتمد البحث على وثائق محفوظة في الثانوية.

)171( لترجمته انظر علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 150، وكتاب العالمة المربي الكبير الشيخ محمد صالح الفرفور، عمر 

النشوقاتي.
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مــن لبنــان واألردن واملغــرب وتركيــا وبــاد إفريقيــا ومناطــق األكــراد وبــاد االحتــاد الســوفييي الســابق 
وماليزيــا وأندونيســيا، أُعينــوا علــى ترتيــب إقامتهــم يف غــرف املســاجد، ثــم ملــا اســتقر وضــع املعهــد أنشــأت 
اجلمعيــة فرعــاً آخــر لإلنــاث. ويُذكــر أن جــذور هــذا املعهــد بــدأت يف أواخــر مخســينيات القــرن الرابــع عشــر 
اهلجري/ثاثينيــات القــرن العشــرين امليــادي، حبلقــات أقامهــا املؤسِّــس يف مســاجد القيمريــة..)172(. ومــا 

زال املعهــد قائمــاً حتــى اليــوم.. 
)معهد احملدث األكر الشيخ بدر الدين احلسي(

يف عــام )1379هـــ/1959م( أنشــأ الشــيخ بــدر عابديــن )-1981م()173( مجعيــة إســعاف طــاب العلــوم 
اإلســامية الــي افتتحــت معهــداً هبــذا االســم يف منطقــة بــاب اجلابيــة، وكان اهلــدف رعايــة طــاب العلــم 
األتــراك الوافديــن، وكان املؤسِّــس يهتــمُّ هبــم لصلتــه باألتــراك وإتقانــه الرتكيــة، وضمَّــت إىل جانبهــم طابــاً 
مــن اليونــان ويوغوســافيا الســابقة وأملانيــا وماليزيــا وأندونيســيا والكامــرون وســاحل العــاج ونيجريــا 

ــي. ــرب العرب ــاد املغ ــا وب ــال وغان ــر وســراليون وتشــاد والســنغال والصوم ــايل وزائ وم
ويف أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين دعــم املعهــد رجــُل األعمــال الدمشــقي عبــد اهلــادي الدبــس )-1993م(
)174(، وأنشــأ مــن أجلــه بنــاء فخمــاً مــن عــدة طوابــق وســاحة ماعــب يف منطقــة الشــاغور فانتقــل إليــه املعهــد 

وتغيَّــرت تســميته إىل معهــد الشــيخ بــدر الديــن احلســي، ليضــم فرعــن للذكــور واإلنــاث، وهــو يعتمــد املــواد 
التدريســية احلكوميــة مضافــاً إليهــا الدروس اإلســامية)175(.

)معهد الفرقان(
ــن املذكــور ليعمــل  ــن عابدي ــدر الدي ــوم اإلســامية الشــيخ ب ــة إســعاف طــاب العل وقــد انســحب مــن مجعي
علــى تأســيس مجعيــة الفرقــان عــام )1383هـــ/1963م( مــع عــدد مــن وجهــاء حــي املهاجريــن، وافتتحــت 
اجلمعيــة معهــداً بامسهــا يف ملحقــات جامــع املرابــط يف احلــي املشــار إليــه، كان يف هيئتهــا التدريســية كبــار 
ــرت لألخريــن منهــم اإلقامــة والطعــام والعنايــة الطبيــة.  العلمــاء، واســتقطبت طابــاً مواطنــن وأغرابــاً، وفَّ
وقــد توسَّــعت أعمــال اجلمعيــة بعدئــذ فافتتحــت هلــا فروعــاً يف املــزة ودمـّـر وغوطــة دمشــق ومــا تــزال قائمــة 

حتــى اليــوم علــى ســعة)176(.
)املعهد الشرعي للدعوة واإلرشاد(

وآخــر هــذه املعاهــد املعهــد الشــرعي للدعــوة واإلرشــاد، املعــروف بــن النــاس مبعهــد أبــي النــور)177(، أنشــأه 
الشــيخ أمحــد كفتــارو )-2004م()178(، وافتتحــه عــام )1395هـــ/1975م(. اعتمــد أوالً النظــام األزهــري مــن 
حيــث قبولــه الطالــب احلائــز علــى شــهادة التعليــم االبتدائــي من خال ســنتن فقط، األوىل تُســمَّى التمهيدي 
ــة  ــة، ينتقــل بعدهــا الطالــب مباشــرة إىل الصــف األول الثانــوي الســتكمال املرحل ــمَّى اإلعدادي ــة تُس والثاني

)172( مدارس دمشق، 258، علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري.

)173( انظر ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 46.

)174( ترجمته في إتمام األعالم، 39/2.

)175( مدارس دمشق، 271، مقابلة مع مدير المعهد األستاذ جمال البحرة.

)176( مدارس دمشق، 276، مقابلة مع األستاذ إياد الطباع أمين سر الجمعية.

)177( ألنه أنشئ على أنقاض مسجد صغير في مدخل حي ركن الدين يسمى جامع أبي النور، بناه أحد قواد صالح الدين األيوبي سنة 614هـ. خطط دمشق، 

305. ومن هذا المسجد بدأت دعوة الشيخ أحمد كفتارو منذ أربعينات القرن العشرين.
)178( انظر ترجمته في إتمام األعالم، 102/2، علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 492.
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الثانويــة الشــرعية، ويتبــع املعهــد إىل جممــع أبــي النــور الــذي سُــمِّي مؤخَّــراً جممــع الشــيخ أمحــد كفتــارو)179(.
وبعــد هــذا االســتعراض الســريع هلــذه اجلمعيــات، الــي أنشــأت معاهــد شــرعية بامسهــا، ومــا يــزال معظمهــا 
قائمــاً، يُمكــن أن نُشــر إىل املاحظــات اآلتيــة، مُســتخلَصًة مــن تراجــم مؤسِّســيها، فلرجــع إىل ســرهم يف 

املصــادر الــي أشــرنا إليهــا)180(:
- قامت هذه املعاهد جبهود مؤسِّسيها ومعونة جتار دمشق وأهل اخلر فيها بدعمهم املستمرّ. 

- اعتمــدت منهاجــاً متكامــاً للعلــوم الشــرعية يف الفقــه وأصولــه والتفســر واحلديــث واملصطلــح والســرة 
النبويــة والنحــو والفرائــض، إضافــة للخطابــة والباغــة واملنطــق. 

- هدف هذه املعاهد ختريج علماء دعاة إىل اهلل وخطباء وأئمة لسَدّ حاجة البلد.
- اهتمَّت املعاهد املذكورة باللغة العربية اهتماماً بالغاً لقدسيتها وللحاجة إليها يف اخلطابة. 

ــى التدريــس يف املعاهــد علمــاء البلــد املعروفــون الذيــن يُدرِّســون باألســاس يف حلقــات املســاجد وأحيانــاً  - تولَّ
يف بيوهتم. 

-مل تتطــوَّر هــذه املعاهــد يف منهاجهــا وال يف أســلوهبا، وبقيــت تعتمــد الكتــب الرتاثيــة يف التدريــس، تنظــر 
إليهــا بقداســة، وال ختــرج عــن نصوصهــا وال عباراهتــا. 

نــن، اشــتهر كثــر منهــم بالدعــوة إال أن  - خرَّجــت هــذه املعاهــد يف دفعاهتــا األوىل علمــاء أقويــاء مُتمكِّ
األجيــال التاليــة هلــم ظهــر فيهــم ضعــف. 

- ضمَّت هذه املعاهد طاباً وافدين من كثر من باد العامل شرقيه وغربيه، ورجعوا إىل بادهم دعاة. 
- اتَّبعــت بعــضُ هــذه املعاهــد املذهــب احلنفــي، كمعهــد مجعيــة الفتــح اإلســامي، إال أن باقيهــا كان علــى 

املذهــب الشــافعي الغالــب يف البلــد. 
ــت عنايتُهــا علــى  ــوِل هــذه املعاهــد اهتمامَهــا كمــا ينبغــي مبــادة األدب ونقــده وقضايــاه، وإمنــا انصبَّ - مل تُ

اللغــة حنوهــا وصرفهــا وباغتهــا، وإن كان ملعهــد الفتــح اإلســامي عنايــة خاصــة بــه. 
- مل تُعنَ هذه املعاهد بالعلوم العصرية ما عدا املعهد العلمي الديي.. كما مل هتتمَّ باللغات األجنبية. 

- نزلت هذه املعاهد يف ملحقات املساجد واملدارس األثرية القدمية. 
- مل يُؤلِّــف مدرســو هــذه املعاهــد كتبــاً إال فيمــا نــدر، وإمنــا اعتمــدوا الكتــب الرتاثيــة الــي كانــت تـُـدرَّس يف 

احللقــات املســجدية، فكأمنــا نُقــل علــم احللقــات إىل مــدارس منظمــة تُعطــي شــهادات بــدل اإلجــازات.
- استمرَّ أسلوب التعليم يف املعاهد على فهم نصّ الكتاب املدروس وقلما كان الشيخ خيرج عنه.

- ومــع هيمنــة الدولــة صــارت تبعيــة هــذه املعاهــد لــوزارة األوقــاف، وأشــرفت عليهــا مديريــة التعليــم 
الشــرعي، وهــي تتــوىل التفتيــش عليهــا وتنظيــم أمورهــا.

- حتــوَّل بعــضُ هــذه املعاهــد إىل ثانويــات شــرعية، يتقــدَّم طابُهــا آخــرَ املرحلــة إىل امتحانــات شــهادة 
الدراســة الثانويــة الشــرعية، ويُقبَــل املتفوّقــون فيهــا للدخــول إىل كليــة الشــريعة)181(.

)179( مدارس دمشق، 286، مقابلة مع الدكتور محمد شريف الصواف رئيس مجلس إدارة المجمع الذي يضم المعهد المذكور ودار القرآن والحديث وثانوية الغد 

المشرق الشرعية ودار الرحمة لليتيمات وفرع جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية.
)180( وأضيف إلى ذلك مالحظاتي الخاصة لمعايشتي للمعاهد ومدرسيها، وانظر مدارس دمشق، 289.

)181( يراجع لهذه المالحظات كتاب مدارس دمشق، 289، وتراجم العلماء الذين أشرنا إليهم خالل البحث.
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رابعــًا- مــدارس الطوائــف 
األهليــة:

مدارســهم  للمســلمن  كان  ملــا 
املســيحين  فــإن  اخلاصــة 
واليهــود ســعَوا إلنشــاء مــدارس 
مــع  تنســجم  ألبنائهــم  خاصــة 
أمــر  دينهــم وتوجُّهاهتــم، وهــذا 
طبيعــيٌّ جــدّاً)182(. وقــد عَرفــت 
ــا  ــان بعضه ــش األدي دمشــق تعاي
مــع بعــض باحــرتام، ومــا جــرى 
يف فتنــة 1860م بــن املســيحين 
واملســلمن فإنــه يُعــدُّ شــذوذاً عن 
القاعــدة. والــذي نفــخ يف نــاره 
مــن خارجهــا  وافــدة  مجاعــات 
ولظــروف  أجنبيــة،  وبأيــاد 
للســكان  دخــل  ال  طارئــة، 

فيهــا)183(.
إنشــاء  إىل  تَداعــى  وقــد  هــذا 
اجلمعيــاتُ  املــدارس  هــذه 
اخلريــة املدعومــة مــن الكنيســة، 
وذلــك منــذ أواخــر القــرن الثالــث 
ــل  عشــر اهلجــري، ونشــطت أوائ
ــع عشــر، وازدهــرت  ــرن الراب الق

أواســطه ومــا بعــد)184(، فأقبــل الطــاب املســلمون عليهــا حتــى مــن األُســر املتدينــة، طمعــاً يف اكتســاب اللغــة 
ــة)186(. ــة العربي ــدارس التبشــرية – باللغ ــف هــذه – خبــاف امل ــت مــدارس الطوائ ــة)185(، وقــد عُني األجنبي

ــا، فصــارت  ــة أيديهــا عليه ــورة آذار 1963م، حــن وضعــت الدول ــى ث وقــد بقيــت هــذه املــدارس نشــطة حت
ــدارس)187(. ــا كســائر امل ــة، واعتمــدت براجمه ــوزارة الرتبي ــة ل تابع

)182( ذكريات علي الطنطاوي، 30/1.

)183( انظر مرآة الشام وتحليل المؤلف للحادثة 316 وما بعد، وخطط الشام، 73/3 وما بعد.

)184( مدارس دمشق، 295.

)185( قال علي الطنطاوي: ومن أعجب العجب أن شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار تعلم مدة في المدرسة اللعازارية، وفيها تعلم اللسان الفرنسي 30/1. وقد 

تخرج في هذه المدرسة األخيرة أربعة رجال، حكموا سورية؛ حقي العظم، والشيخ تاج الدين الحسني، وشكري القوتلي، وفوزي سلو، غير أدباء سورية 
ورجاالتها الكبار. التعليم في سورية، 337.

)186( من مقالة محمد المبارك: المدارس الخاصة ووحدة الثقافة في البالد العربية، مدارس دمشق، 296.

)187( مدارس دمشق، 296.

مدرسة اجلمعية الغراء
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أ- املدارس املسيحية:
ــف عندهــا  ــم يف ســورية«، ومل يتوقَّ ــه »التعلي ــراً، يف كتاب ــراً ســريعاً عاب ــد قوطــرش ذك ــور خال ذكرَهــا الدكت
مليـّـاً)188(، ذكــر مــن مــدارس الذكــور يف حــي القصــاع، مســكن غالبيــة املســيحين، مدرســة الــروم األرثوذكــس، 
واملدرســة اإلجنيليــة ]الروتســتانتية[، واملدرســة البطريركيــة الكاثوليكيــة، واملدرســة الكاثوليكيــة الســريانية، 

ومدرســة األرمــن القدمــاء)189(. 
وذكر من مدارس يف حي امليدان الذي تســكنه أقلية مســيحية املدرســة الكاثوليكية واملدرســة األرثوذكســية، 
وهاتــان األخرتــان بســيطتان يف كل منهمــا معلــم واحــد وتاميــذ ال يتجــاوزون بضع عشــرات)190(، وذكر أن يف 

حــي القصــاع مــن مــدارس البنــات مدرســة الروم واملدرســة اليســوعية. ويف امليدان مدرســة الكاثوليك)191(. 
)مدرسة اآلسية املختلطة للروم األرثوذكس()192(

تُعــدُّ هــذه املدرســة أقــدم مــدارس دمشــق املماثلــة هلــا، أُسِّســت ســنة )1045هـــ/1635م(، وتتبــع بطريركيــة 
أنطاكيــة وســائر املشــرق للــروم األرثوذكــس. بــدأت املدرســة بداية بســيطة، ومرت بظروف تقــدُّم وتراجع)193(، 
حتــى تطــورت إبــان محلــة إبراهيــم باشــا املصــري )-1847م()194(، حــن صــدرت موافقتــه علــى ترميــم 
الكنائــس القدميــة، وبنــاء كنائــس يف منطقــة املرمييــة اجملــاورة لشــارع األمــن باحلــارة الــي تُســمَّى طالــع 
ــاء يُشــرفون  ــام وكاء أمن ــن قي ــدِّد هلــا نظــام يتضمَّ ــام )1256هـــ/1840م(، وحُ ــعت ع ــاس)195(، وتوسَّ القلق

عليهــا، وتَعيــن رواتــب للمعلمــن بــدل الســبتية)196(، الــي كانــت تتقاضاهــا املدرســة مــن التاميــذ)197(.
وانتَخبــت املدرســة بعدئــذ فرعــاً عاليــاً للتعليــم الاهوتــي األكادميــي، بقصــد إنشــاء كليــة الهوتيــة تُضاهــي 
الكليــات األرثوذكســية املماثلــة يف خالكــي بالقســطنطينية وأثينــا وبطرســبورغ وموســكو. كمــا افتُتــح فيهــا 

فــرع للموســيقا الكنســيّة البيزنطيــة مكمــل لألكادمييــة الاهوتيــة)198(. 
ــة  ــة حجري ــة مــزودة مبطبع ــات األوربي ــى شــاكلة اجلامع ــة عل ــدُّ لتأســيس جامع ــدأت املدرســة تُعِ ــذا ب وهك

إلصــدار الكتــب الازمــة)199(. 
فــت املدرســة ودُمِّــرت، ثــم عــادت بعــد أعــوام فأخــذت تســتأنف  وحــن قامــت فتنــة )1277هـــ/1860م( توقَّ
عملهــا، وتفتتــح صنوفهــا مــن األدنــى حتــى مســتوى الشــهادة الثانويــة، وخطــت خطــوات بدعــم امللــك فيصــل 

)188( الصفحات 39-37.

)189( التعليم في سورية، 38.

)190( التعليم في سورية.

)191( التعليم في سورية، 39.

)192( اعتمدت في البحث على مقالة وافية قدمها إلّي الدكتور جوزيف زيتون أمين الوثائق البطريركية وعلى أكثر من لقاء معه. وقال: اآلسية بتسهيل الياء 

المفتوحة تعني العمود وتجمع على أواٍس، يقال ملك ثابت األواسي أي راسخ األركان. أما اآلسيّة بالتشديد فشجرة اآلس ذات الرائحة الزكية، وقصد المعنيون 
بالمؤسسة أن التسمية تجمع بين المعنيين. 

)193( مدارس دمشق، 302.

)194( انظر ترجمته في حلية البشر، 15/1، علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 443/1.

)195( الطالع اصطالح يعني منهل الماء، كما أفادني الباحث األستاذ إلياس بوالد.

)196( السبتية ما يقابل الخميسية التي يدفعها تالميذ الكتاب أو المدارس اإلسالمية.

)197( مقالة د. زيتون، ومدارس دمشق، 302.

)198( مقالة د. زيتون، ومدارس دمشق، 302.

)199( مقالة د. زيتون، ومدارس دمشق، 302. والطباعة الحجرية أو اللوحية بحيث يحفر النص على ألواح حجرية وتجري الطباعة عليها. انظر الموسوعة 

العربية، 279/4 مادة )األوفست(.
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)-1933م()200( الــذي قــدم هلــا دعمــاً ماليّــاً ومعنويّــاً)201(.
ــدّل بــه  ــت املدرســة بإقامــة خزانــة كتــب، وأسَّســت فرقــة للكشــافة، ووُضــع هلــا نظــام إداري جديــد عُ اهتمَّ

ــم)202(. القدي
وتستأنف املدرعة اليوم أعماهلا كسائر املدارس اخلاصة باللغتن الفرنسية واإلنكليزية)203(.

)املدرسة البطريركية للروم امللكين الكاثوليك()204(
)200( ترجمة في األعالم، 165/5، مذكرات محمد علي، 130/1.

)201( مدارس دمشق، 304. 

)202( مدارس دمشق، 305.

)203( مدارس دمشق.

)204( اعتمدت في البحث على مقالة كتبه األستاذ إلياس بوالد بعنوان »مدرسة الفضيلة والعلم المدرسة البطريركية نموذج الوحدة الوطنية« وعلى لقاءات معه. 

مدرسة التجهيز يف جرديدة املصور
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ــا  ــوس األول، وافتتحه ــرُك غريغوري ــور فقــط، البطري ــاب شــرقي، للذك ــة ب ــون مبحل أسَّســها يف حــارة الزيت
ــة يف  ــواد التعليمي ــا امل ــة، وانتهجــت يف براجمه ــة االبتدائي ــى املرحل عــام )1292هـــ/1875م(، قامــت أوالً عل
نظائرهــا الرمسيــة مــع العنايــة باللغــة الفرنســية، ثــم توسَّــعت وأضافــت اللغــة اإلنكليزيــة، واهتمَّــت بالرياضة 

والنشــاط الكشــفي والرحــات)205(.
ازدهــرت املدرســة حتــى بلغــت أوجَ ازدهارهــا يف مثانينيــات القــرن الرابــع عشــر اهلجري/ســتينات القــرن 
ــا مدرســون  ــم فيه ــود، كمــا علَّ ــة إىل املســيحين طــاب املســلمن واليه ــا باإلضاف العشــرين، وانتســب إليه

مســلمون. وختــرَّج فيهــا طــاب كان هلــم شــأهنم يف اجملتمــع)206(.
ويف عــام )1383هـــ/1963م( مشلتهــا قــرارات التأميــم، وسُــمِّيت عنــد ذلــك مدرســة العنايــة اخلاصــة، 
فتحولــت إىل مدرســة ابتدائيــة حتــى أُغلقــت يف منتصــف تســعينيات القــرن الرابع عشــر اهلجري/ســبعينيات 
القــرن العشــرين)207(. هــذا ومل يكــن هلــا تأثــر ديــي يف طاهبــا بالرغــم مــن أن الذيــن أداروهــا هــم الرهبــان 

البولســيون)208(. 
)مدارس األرمن()209(

عُرف منها سبع مدارس: 
- مدرســة التاركمانتشــاتس ملطرانيــة األرمــن األرثوذكــس، وهــي أكــر املــدارس األرمنيــة بدمشــق وأقدمهــا، 
تأسَّســت عــام )1316هـــ/1898م( علــى غــر املرجــح، وبــدأت ابتدائيــة وانتهــت ثانويــة. وتُســمَّى »ثانويــة 

الرســالة اخلاصــة«.
- مدرسة باب املصلى، تأسَّست عام )1340هـ/1921م( ومل تستمرَّ أكثر من مثاني سنوات. 

بقســم احلضانــة،  بــدأت  البحصــة،  عــام )1348هـــ/1929م( يف حــي  تأسَّســت  مياتســيال،  - مدرســة 
)1352هـــ/1933م(.  عــام  فاالبتدائــي 

- مدرســة ســاهكيان، تأسَّســت عــام )1348هـــ/1929م( يف منطقــة البحصــة، وبــدأت كذلــك بقســم حضانة، 
لــت يف أكثــر مــن مــكان، ثــم اســتقرَّت يف حملــة عرنــوس يف بنــاء مــن ثاثــة طوابــق، وهــي اليــوم مــن أكــر  وتنقَّ

مــدارس األرمــن. وتُســمَّى »مدرســة الطليعــة اخلاصــة«.
ــن األرمــن، تأسَّســت عــام )1342هـــ/1923م( يف غرفــة واحــدة حبــارة اجلــورة  - مدرســة طائفــة اإلجنيليِّ
)حــي الصــادق اليــوم(، مــن تفرُّعــات بــاب تومــا، ثــم اســتقرَّت قــرب بطريركيــة الــروم األرثوذكــس. وتُســمَّى 

»مدرســة احليــاة اخلاصــة«. 
- مدرســة الزبلطانــي، أُنشــئت عــام )1368هـــ/1948م( يف خميــم الزبلطانــي لألرمــن، بدأت بقســم للحضانة 
ــن للمرحلــة االبتدائيــة، رعتهــا اجلمعيــة اخلريــة العموميــة، إال أهنــا مل تســتمرَّ أكثــر من عشــر ســنوات.  وصَفَّ
- مدرســة زاغاكنتــس، أسَّســتها عــام )1371/1951م( راهبــاتُ األرمــن يف بنــاء جانــب ديــر راهبــات احلبــل، 
ــم أُغلقــت عــام  ــن ث ــات األرم ــة، عُرفــت باســم مدرســة الراهب ــة االبتدائي ــب املرحل ــة إىل جان ــا حضان وفيه

)205( مقالة بوالد، وانظر مدارس دمشق، 308.

)206( مقالة بوالد، وانظر مدارس دمشق، 308.

)207( مقالة بوالد، وانظر مدارس دمشق، 308.

)208( مدارس دمشق، 326.

)209( اعتمد هذا البحث على كتاب أرمن دمشق، سركيس بورنزسيان.
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)1387هـــ/1967م( لتُفتتــح بعدئــذ للحضانــة مــدة عــام لتعــرف مبدرســة الزهــور. 
تومــا ضمــن جممــع مطرانيــة  بــاب  بــاروس، تأسســت عــام )1381هـــ/1961م( يف منطقــة  - مدرســة 
ــام  ــا ع ــد افتتاحه ــام )1387هـــ/1967م(، وأُعي ــت ع ــى توقف ــة حت ــل ابتدائي ــت تعم ــك. بقي ــن الكاثولي األرم
)1392هـــ/1972م( باســم »مدرســة املنــار اخلاصــة«، وتوسَّــعت عــام )1399هـــ/1987( يف بنــاء جديــد 

فضمَّــت املرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة باســم »ثانويــة النــور اخلاصــة«.
ب- مدارس اليهود:

قــال نعمــان القســاطلي )-1920م()210(: »لليهــود ]بدمشــق[ اثنتــا عشــرة مدرســة بســيطة، فيهــا 350 تلميــذاً، 
ــة مــع أهنــم أغنيــاء، ويف وســعهم أن  يدرســون مبــادئ دينهــم باللغــة العرانيــة، والعلــم عندهــم يف درجــة دَنِيّ

يُنشــئوا مــدارس عاليــة«)211(.
وأهــم مدرســة هلــم مدرســة اإلليانــس، أسَّســها االحتــاد اإلســرائيلي العاملــي شــرق حــي الشــاغور أســفل حــارة 

اليهــود يف بنــاء كبــر نُقــش عليــه يف أعــاه 1932، وال شــيء غــر ذلــك)212(.
ويف تقريــر عــام )1331هـــ/1912م( أهنــا تأسَّســت عــام )1298هـــ/1880م(، والتعليــم فيهــا جمانــيٌّ لأليتــام، 
ــم  ــم التعليــم االبتدائــي بالعريــة والعربيــة، وتُعلِّ ومــا عداهــم يدفعــون قســطاً شــهريّاً بســيطاً. واملدرســة تُعلِّ
الفرنســية باملرحلــة الثانويــة، فيهــا أيــام ازدهارهــا 260 تلميــذاً، وللبنــات مدرســة مــن 6 صفــوف فيهــا 44 

تلميــذة)213(. هــذا وأُقيــم إىل جانــب املدرســة مســتوصف للعنايــة الطبيــة)214(.
وبعد:

فنذكــر املاحظــات اآلتيــة عــن مــدارس هــذه الطوائــف مأخــوذة مــن اســتقراء املــدارس الســابقة يف املراجــع 
املشــار إليهــا:

- مل تقم حوهلا مشكلة طائفية. 
- كان بعضهــا يضــمُّ مُدرِّســن وطابــاً مســلمن، وهــم طــاب مــن الطبقــة العليــا يف اجملتمــع واملنفتحــة علــى 

احليــاة العصرية. 
- تتبع مدارسُ الطوائف اجلمعياتِ اخلريَة املسيحية، الي تُموِّلُها وتُشرف عليها. 

- مل تنخرط مدارس الطوائف يف بوتقة واحدة، وإمنا قامت حبسب الطائفة الدينية الي تُمثِّلها. 
- مل تكن مدارس الطوائف خمتلطة، ما عدا املدرسة اآلسية. 

- بقيت هذه املدارس وطنية خالصة.

خامسًا- مدارس البعثات التبشريية
نشــطت منــذ القــرن الثالــث عشــر اهلجري/التاســع عشــر امليــادي منــذ تطلَّعــت الــدوُل األجنبيــة إىل الشــرق، 
وخصوصــاً بعــد خــروج األتــراك عــام )1918م(. وكان أهــم اإلرســاليات مــن فرنســا، يبــدو أهنــا وجــدت 

)210( نعمان القساطلي مسيحي من الروم األرثوذكس من أهل دمشق.

)211( الروضة الغناء، 207.

)212( مدارس دمشق، 233. عن كتاب: اليهود في البلدان اإلسالمية، صموئيل أنتيجر.

)213( مدارس دمشق، 233. عن كتاب: اليهود في البلدان اإلسالمية.

)214( مدارس دمشق، 233. عن كتاب: اليهود في البلدان اإلسالمية.
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تســهيات.. وأهــم مدارســها: 
)اللعازارية()215(

ــكا داراً  أرســل اآلبــاء اللعازاريــون الكاثوليــك مــن فرنســا إىل دمشــق عــام )1198هـــ/1783( مبعوثَــن، فتَملَّ
ــة مبنطقــة بــاب تومــا، أنشــأا فيهــا ديــراً ومدرســة.. ثــم انقطعــت اإلرســالية مبوهتمــا  ــة أســفل التل يف حمل
عــام )1220هـــ/1805م(. ثــم عــاود اآلبــاء إرســال مبعــوث واحــد عــام )1243هـــ/1827م(، فأقــام مدرســة 
ابتدائيــة أقبــل عليهــا الطــاب ووصــل عددهــم عــام )1331هـــ/1912م( إىل 205 طــاب منهــم 85 طالبــاً مــن 
املســلمن)216(، وبســبب إقبــال األهــايل اســتَحدثت املدرســة صفوفــاً تدرَّجــت حتــى هنايــة املرحلــة الثانويــة. 
كان منهــاج التعليــم فيهــا يعتمــد املــواد املقــررة يف فرنســا، إىل جانــب االهتمــام باللغــات الفرنســية والاتينيــة 

واليونانيــة واللغــة العربيــة، وكانــت املدرســة هتتــمّ بتعليــم الرتكيــة أيــام احلكــم الرتكــي)217(.
وكان الرهبــان اللعازاريــون يُديــرون يف حــي امليــدان مدرســَة القديــس يوســف، كانت تنتقــي الطاب املوهوبن 

واملتفوقن)218(.
بقيــت اللعازاريــة علــى وترهتــا حتــى عــام )1376هـــ/1956م( حــن قــام العــدوان الثاثــي علــى مصــر )إنكلــرتة 
وفرنســة وإســرائيل(، فوُضعــت املؤسَّســات األجنبيــة حتــت مراقبــة احلكومــة، فخضعــت لرنامــج وزارة 

املعــارف )الرتبيــة اليــوم( وعَيَّنــت عليهــا مشــرفاً مــن قبلهــا)219(.
ومنــذ عــام )1387هـــ/1967م( إثــر نكســة حزيــران أُطلــق عليهــا اســم »مدرســة املنصــور اخلاصــة«، وأُحــدث 
فــرع خمتلــط للمرحلــة املتوســطة سُــمِّي »إعداديــة الفجــر«، تعــارف النــاس عليهــا باســم »اللــورد«)220(، تـُـدرِّس 
مقــررات وزارة الرتبيــة مــع العنايــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية، وفــرع آخــر للمرحلتن املتوســطة والثانوية 
ــمِّي »مدرســة احملبــة«)221(. وقــد ختــرَّج ســابقاً باللعازاريــة عــدد مــن الشــخصيات الــي  خُصِّــص لإلنــاث سُ

كان هلــا دور فعّــال يف ســورية)222(.
)املدرسة اإلجنيلية(

عــام  النصــارى  فتنــة  انقضــاء  إثــر  للروتســتانت،  اإلنكليزيــة  بولــس  القديــس  كذلــك مدرســة  وتُســمَّى 
ــم  ــد ســتّ ســنوات. وهــي تُعلِّ ــا بع ــاب توم ــة ب ــة مبنطق ــة أســفل التل )1277هـــ/1860م(، وافتتحــت يف حمل
احلســاب واجلــر واهلندســة واللوغاريتمــات والفلســفة إىل جانــب العربيــة وآداهبــا واإلنكليزيــة، ويُنفــق عليهــا 

جممــع كنيســة إيرلنــدا القسوســية)223(. 
ويف تقريــر عــن الروتســتانت أن بعثــة تبشــرية وصلــت دمشــق أواخــر ســنة 1843م، افتتحــت عيــادة جمانيــة، 

)215( اعتمد البحث على كتاب التعليم في سورية، 47، وانظر مدارس دمشق، 335.

)216( انظر تعليق الشيخ علي الطنطاوي في الحديث على مدارس الطوائف األهلية.

)217( التعليم في سورية، 47، وانظر مدارس دمشق، 335.

)218( التعليم في سورية، 47، وانظر مدارس دمشق، 335.

)219( التعليم في سورية، 41، مدارس دمشق، 336.

)220( مدارس دمشق، 337، وقد كنت أحد مدرسيها للعربية في بعض السنوات. 

)221( مدارس دمشق، 337. وفيه أن رجل األعمال أكرم العجة )-1991م( ساهم بمبلغ 200 ألف فرنك فرنسي لتجديد المدرسة، وانظر لترجمته علماء دمشق 

وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 220.
)222( انظر مدارس الطوائف األهلية.

)223( الروضة الغناء، 204، مدارس دمشق، 338، وقد اتصلت بكنيسة البروتستانت في ساحة الدوامنه بحي القصاع لمعرفة ما يتعلق بالمدرسة، فما أفادني 

القساوسة خبراً رغم إلحاحي عليهم. وقال الباحث األستاذ إلياس بوالد: لعل هذه المدرسة امتداد للمدرسة اإلنجيلية في بيروت التي تطورت إلى الجامعة 
األمريكية في المنطقة المشار إليها.
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وبعــد أربــع ســنوات أسَّســت املدرســة اإلجنيليــة، انضــمَّ إليهــا طــاب مــن خمتلــف الطوائــف، وافتتحــت 
مدرســة أخــرى باســم »مدرســة القديــس بولــس«)224(.

هذا وبدأت اللَّجنة منذ وصوهلا توزيع الكتاب املقدس على األهلن والوعظ يف املنازل)225(.
أُمِّمــت هــذه املدرســة مــع مــدارس البعثــات بعــد عــام )1383هـــ/1963م(، وأُتبعــت لــوزارة الرتبيــة، ثــم حتوَّلــت 
إىل مدرســة للفلســطينين باســم »مدرســة تــل الفحــم«، ثــم هتدمــت يف املــدة األخــرة، ومل تعــد صاحلــة 

لاســتعمال)226(.
)املدرسة اإليطالية()227(

ــة.  ــة اإليطالي ــان الســالزيانين، بإشــراف البعث ــراً للرهب ــمَّ مستشــًفى وكنيســة ودي ــع َض قامــت ضمــن جتمُّ
قامــت املدرســة ابتــداء يف مقــر القنصليــة اإليطاليــة عــام )1339هـــ/1920م(، وكانــت للبنــات دون الذكــور، 
كانــت أوالً للمرحلــة االبتدائيــة، ثــم أُضيفــت إليهــا املرحلــة الثانويــة علــى الرتاخــي. اضطربــت املدرســة يف 
الثــورة الســورية )1925- 1927م(، حتــى عــادت فانتظمــت بعــد هــذا التاريــخ، وعندئــذ انتقلــت إىل مقرهــا يف 
منطقــة عرنــوس قــرب املستشــفى. كانــت موادهــا التعليميــة املــواد املعروفــة يف املــدارس احلديثــة مــع الرتكيــز 

علــى اللغــة اإليطاليــة والفرنســية.. وكانــت امتحانــات آخــر العــام جتــري بإشــراف القنصــل اإليطــايل. 
وملــا دخلــت إيطاليــا احلــرب العامليــة الثانيــة )1939- 1945م( أغلقــت املدرســة، ومل تفتــح حتــى عــام 
)1369هـــ/1949م(. وبقــي احلــال مســتقرّاً حتــى عــام )1387هـــ/1967م( إثــر حــرب حزيــران، حــن حتولــت 

ــة«. ــان الرمسي ــمِّيت »مدرســة العرف ــة، وسُ املدرســة إىل ســلطة وزارة الرتبي
)مدرسة الفرنسيسكن()228(

أنشــأها الكاثوليــك، ومحلــت اســم »معهــد جــان دارك«)229( يف حــي الشــعان، ببنــاء بــاذخ علــى الطــراز 
ــيِّد املعهــد خــال  الفرنســي، مــن ثــاث طبقــات وماعــب واســعة، حتــدُّه أربــع طرقــات مــن جهاتــه كلهــا، شُ
ــه كنيســة  ــات وســكنهن، وجبانب ــر للراهب ــه دي ــداب الفرنســي )1366-1339هـــ/1946-1920م(، ومع االنت

ــات.  ــات الداخلي ــق األخــر لســكن الطالب ــص الطاب ــال، وخُصِّ ــم لألطف وميت
ــى اإلنــاث، باإلضافــة إىل  ــاً دراســيّاً جلميــع املراحــل التعليميــة الــي اقتصــرت عل ــاء 47 صّف اســتوعَب البن
ــة  ــن العربي ــى املنهاجــن الســوري والفرنســي، وباللغت ــط. كان التدريــس باملعهــد عل ــة املختل قســم احلضان
والفرنســية، حتصــل الطالبــات علــى الشــهادتن اإلعداديــة والثانويــة مــن وزارتــي الرتبية الســورية والفرنســية 

علــى الســواء. 
كانــت اهليئــة التعليميــة مــن الراهبــات أساســاً، ثــم انضــمَّ إليهــنَّ فريــق مــن غرهِــنَّ مــن املدرِّســن واملدرســات. 
وأقبلَت األُسَــر الدمشــقية على املدرســة من الطبقة االجتماعية األوىل، وكان أغلب الطالبات من املســلمن. 
وقــد جَعلــت املدرســُة تَعتــذر عــن قبــول الطالبــات الضعيفــات يف اللغــة الفرنســية وتُطالبهــنَّ باالنتقــال إىل 
)224( مدارس دمشق، 339. وقد اتصلت بكنيسة البروتستانت في ساحة الدوامنه بحي القصاع لمعرفة ما يتعلق بالمدرسة، فما أفادني القساوسة خبراً يعتمد. وقال 

األستاذ الباحث إلياس بوالد: لعل هذه المدرسة امتداد للمدرسة اإلنجيلية.
)225( مدارس دمشق، 339.

)226( زيارة ميدانية للمدرسة.

)227( اعتمد البحث على لقاء مع الراهبة األخت كارول طحان مسؤولة المدرسة والدير الساليزياني.

)228( اعتمد البحث على لقاء مع الزميلة هيلدا جداوي خريجة المدرسة. 

)229( فرنسية )-1431م( ساعدت الملك شارل السابع، فردَّت اإلنكليز عن مدينة أورليان عام 1429، فقبضوا عليها وأحرقوها في روان )المنجد(.
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مدرســة أخرى.
ــداً آخــرَ خــارجَ املدرســة، مــع مراعــاة تغيــره بــن  ــاً مُوحَّ ــداً داخــل املدرســة، وِزيّ ــاً مُوحَّ اعتمــدَت املدرســة ِزيّ

الفصــول. 
اســتولَت وزارة الرتبيــة علــى املدرســة إثــر نكســة حزيــران عــام )1387هـــ/1967م( يف مجلــة تأميــم املــدارس 

األجنبيــة، وتغيَّــر امسُهــا إىل »دار الســام«، وبقــي الديــر والكنيســة بتصــرُّف الراهبــات.
)مدرسة الاييك املختلطة()230(

أنشأت هذا املعهدَ البعثُة العَلْمانية الفرنسية عام )1344هـ/1925م( مع قيام الثورة السورية. 
بــدأ أعمالـَـه يف دار مســتأجرة حبــارة شــرف املتفرعــة عــن شــارع العابــد، ومــا كانــت داراً مناســبة، فاشــرتت 
البعثــُة أرضــاً واســعة علــى شــارع بغــداد)231(، افتُتــح البنــاء الــذي قــام عليهــا عــام )1351هـــ/1932م(، كان مــن 
ثاثــة طوابــق، بلغــت مســاحتها 2680م2 غــر الباحــات مبســاحة 7000م2، وقــد اجتــذب املعهــد شــباباً مــن 

خمتلــف املــدن الســورية، حــن أُحــدث قســم لإلقامــة الداخليــة، وضــمَّ روضــًة لألطفــال. 
كانــت برامــج املعهــد تنســجم مــع املــدارس الفرنســية والســورية، ولذلــك كان يُســمح للطــاب بالتقــدُّم إىل 

نيــل الشــهادة مــن كليهمــا.
وأُحــدث يف املعهــد خمــران للفيزيــاء والكيميــاء، وآخــر للعلــوم الطبيعيــة، وقاعــة للجغرافيــة، ومكتبــة ضمَّــت 

حنــوَ 2500 كتــاب، غــر املكتبــات اخلاصــة بالصفــوف. 
وضــمَّ املعهــد كذلــك اســرتاحة خاصــة بالبنــات، وقاعــة حماضــرات، وعــروض مســرحية وحفــات موســيقية، 
وملعبــاً للتنــس وآخــر للســلة، وفســحة لكــرة الطائــرة، وســاحة للرياضــة والرقــص للبنــات، وقاعــة للجمبــاز. 

خضــع املعهــد حلركــة التأميــم الــي طالــت املــدارس األجنبيــة منــذ عــام )1387هـــ/1967م(. وأشــرفت عليــه 
وزارة الرتبيــة فُطبِّقــت عليــه الرامــج الوطنيــة.

وبعد: 
فاملاحَظ بعد االستعراض السريع هلذه املدارس ما يأتي: 

- أهــم اإلرســاليات األجنبيــة تســتند إىل تبعيّــة فرنســية، ألن ســورية ولبنــان كانتــا مــن حــّظ الفرنســين، كمــا 
تبيَّــن متامــاً فيمــا بعــد باتفاقيــة ســايكس - بيكــو)232(.

- كثــر مــن املســلمن كانــوا يرســلون أبناءهــم وبناهتــم إىل هــذه املــدارس ومــدارس الطوائــف)233(، طمعــاً يف 
ــم اللغــة األجنبيــة وملتابعــة الدراســة العصريــة. تعلُّ

- مل تكن مدارس البعثات التبشرية خمتلطة ما عدا معهد الاييك.
- نزلت مدارس البعثات األجنبية يف أبنية فخمة واسعة، كما مر يف اللعازارية والفرنسيسكن واإليطالية. 

)230( الالييك Laique تعني العلماني، غير الديني. اعتمدت معلومات هذا البحث على كتاب التعليم في سورية 126.

)231( افتتح الشارع عام 1925م لتسهيل وصول القوات الفرنسية إلى مشارف الغوطة، حيث معقل الثورة السورية. ذكريات علي الطنطاوي، 66/2. أما األرض 

ي فيما بعد. التعليم في سورية، 126. التي اشترتها البعثة فتبيَّن أنها أمالك أوقاف، فقام خالف مع الدولة ُسِوّ
)232( انظر الموسوعة العربية، 642/10.

)233( كان الطالب المسلمون يشكلون أربعة أخماس المسجلين في مدرسة الالييك. ذكريات علي الطنطاوي، 141/2.
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1421هـــ/2000م.

- علماء دمشق وأعياهنا يف القرن اخلامس عشر اهلجري، نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2007م.
- القراءات وكبار القراء يف دمشق، حممد مطيع احلافظ، دمشق، دار الفكر، 1424هـ/2003م.

- خمتصر تنبيه الطالب، عبد الباسط العلموي، حتقيق صاح املنجد، دمشق، 1947م. 
- مــدارس دمشــق ومعاهدهــا خــال القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، التعليــم األهلــي، نــزار أباظــة، دمشــق، دار 

الفكر، 1441هـ/2019م. 
- املذكرات، حممد كرد علي )1- 4(، دمشق، مطبعة الرتقي، 1367هـ/1948م.

- مرآة الشام، تاريخ دمشق وأهلها، عبد العزيز العظمة، دمشق، دار الفكر، ط2، 1423هـ/2002م.
- مكتــب عنــر، صــور وذكريــات مــن حياتنــا الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة، ظافــر القامســي، بــروت، 

ــة، 1964م.  املطبعــة الكاثوليكي
- معجم األلفاظ التارخيية: حممد أمحد دمهان، دار الفكر، دمشق.

- من حارتي القيمرية، حسان زكي النشواتي، دمشق، املؤلف، 2016م.
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- منادمة األطال ومسامرة اخليال، عبد القادر بدران، دمشق، املكتب اإلسامي، 1379هـ.
- منتخبات التواريخ لدمشق، حممد أديب احلصي، دار االتفاق، 1979م.

- املوسوعة العربية )1- 23(، باحثون، دمشق، هيئة املوسوعة العربية، 1998م. 
- نتيجــة الفكــر فيمــن درس حتــت قبــة النســر، عبــد الــرزاق البيطــار، حتقيــق حممــد بــن ناصــر العجمــي، 

بــروت، دار البشــائر اإلســامية، 1418هـــ/1998م. 
- نشرة املدرسة اجلوهرية السفرجانية، املدرسة، دمشق، د.ن، د.ت. 

- الوالــد الداعيــة املربــي الشــيخ حســن حبنكــة امليدانــي قصــة عــامل جماهــد حكيــم شــجاع، عبــد الرمحــن 
حبنكــة، جــدة، دار البشــر، 1423هـــ/2002م.

- اليهود يف البلدان اإلسامية، لصموئيل أنتيجر، الكويت، عامل املعرفة.

لقاءات شخصية
أ. الياس بوالد: باحث دمشقي.

أ. إياد طباع: باحث، أمن سر مجعية الفرقان.
القس بطرس زاعور: رئيس الكنيسة الروتستانتية.

أ. مجال البحرة: مدير معهد احملدث األكر الشيخ بدر الدين احلسي.
د. جوزيف زيتون: أمن الوثائق البطريركية.

األخت كارول طحان: مديرة املدرسة اإليطالية.
الزميلة ليندا صيداوي: معلمة وإدارية يف مدرسة الفرنسيسكن.
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اكتشاف جسر ابن شواش
يقــع جســر ابــن شــواش فــوق هنــر بــردى يف منطقــة كيــوان )الــوادي التَّحتانــي( الواقعــة إىل اجلنــوب 
الشَّــرقي مــن الرَّبــوة فيمــا يُعــرف ببســاتن كيــوان، إىل الغــرب مــن فنــدق الشِّــراتون، ويُنســب إىل احلســن بــن 

علــي بــن شــواش املقــرئ )ت 437هـــ = 1045م(. 
وقــد جــزم الباحثــون واملؤرِّخــون باندثــاره، وقــال قتيبــة الشــهابي عنــه: »كان فــوق هنــر بــردى يف منطقــة 

كيــوان، إىل الشــرق اجملــاور ملســبح ســريانا احلــايل ... «)1(.
وقــد عاينتــه فوجدتــه مــا زال باقيــاً إىل اليــوم بقناطــره، وكان اكتشــايف لــه ووصــويل إليــه بصعوبــة كبــرة 

لوقوعــه يف منتهــى الــوادي غائبــاً بــن األعشــاب والتَّضاريــس)2(.

)1( معجم دمشق التَّاريخي: قتيبة الشهابي، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1999م، ج1، ص140.

خ أحمد إيبش في كتابه: دمشق في عصر سالطين المماليك، دمشق، دار الشرق، 2005م، ص545. ن تحدَّث عن هذا الجسر المؤّرِ )2( وممَّ

تـوثيـق
حرير بقلم وتصوير: رئيس التَّ

صورة جلسر ابن شواش من 
تصوير مستشرق سنة 1917
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_ أن يكــون البحــث املقــدَّم للمجلــة مكتوبــاً باللغــة العربيــة، وخاليــاً مــن األخطــاء النحويــة واإلمائيــة 
ــص بالعربيــة، وآخــر باإلنكليزيــة أو الفرنســية. واملطبعيــة، وأن يكــون مشــفوعاً مبلخَّ

- أن يكون موضوع البحث من ضمن اهتمامات اجمللة وأغراضها.
_ أن يكــون عــدد كلمــات البحــث بــن 6000 و8000 كلمــة، وأن يكــون مطبوعــاً علــى احلاســوب، 

ومُرَفقــاً بالســرة الذاتيــة للباحــث.
_ أن يلتــزم الباحــث مبنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، وباملناهــج واألدوات والوســائل العلميــة املعتــرة 

حبســب جمــال حبثــه.
_ أن يتَّسم البحث بالعلمية واألصالة واجِلدّة والتَّنظيم والتَّرابط، وأن يستويف شروط التوثيق والتخريج، 

واســتعمال املصادر واملراجع، وفق األســس العلمية.
_ أال يكون البحث جزءاً من رسالة علمية، وأال يكون منشوراً سابقاً، أو مُرسَاً إىل جهة للنشر.

_ يتحمل الباحث املسؤولية الكاملة جتاه كل املعلومات والبيانات واحلقائق الواردة يف حبثه.
- ترتيب البحوث يف اجمللة خيضع العتبارات فنية.

- تُحال البحوث املرسلة إىل اجمللة على التقويم، ويُواَفى الباحثُ برسالة تتضمَّن مصر حبثه.
- يتقاضى الباحث تعويضاً ماليّاً عن حبثه، ويستحقُّ التعويض عند إباغه بقبول البحث.

- تُرسل البحوث إىل رئيس التحرير على  أحد الريدين االلكرتونين:
 publishing@dimashq.cc  
dimashq@damascus-foundation.org

- ميكن متابعة تفاصيل قواعد التوثيق على موقع مجلة تاريخ دمشق أو موقع مؤسسة تاريخ دمشق:
www.dimashq.cc 
 www.damascus-foundation.org

قواعد
النشر

وشروطه

قواعد
النشر

وشروطه
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لوحة زيتّية تمّثل جان دى تيقنو، ُرسمت حوالي عام 
1660 -  1663، وتالحظ المنسوجات الدمشقية على زّيه


