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نشيد الرابطة المارونية

ا�صطــــعــــــي مــــاروَن  الأروِع�صم�َس  ــــــاِك  ــــــن ــــــص ــــــ� ب
ــي ــع ــــــــقِّ ارف ـــ ـــ ــَة الــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــِعرايـــ ـــاِح الأرب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــري فـــــي ال

ــاًل طــوال غاللنــائــبــاُت الــّدهـــــِر اأجــي والموَت  الّريـــــــَح  اأورَثتنا 
قاومنا رجال ال�ّصــــخــــِر  كهوِف  فاخُفقي يا رايــــــــَة الحقِّ اخفقيفي 

حّرًة في الم�صرِق

م�صينا اأحـرارًا  الأر�ــِس  في  بيديناُر�صاًل  رفعنا  لبنــــــاَن  �ــصــرَح 
بنينا والحبِّ  الحــــــــقِّ  يا حروَف النـــــــــّوِر والحقِّ انطقيوج�صوَر 

ومدى الكوِن اخُفقي

ــالها رفعناها ع�صا الّنــــــــــــــــوِر ماآل ــث ــاًل وم ـــ ـــ ـــ ــي واّتــبــعــنــاهــا دل
ـــاهـــًا وجـــبـــال ــاًل نلتقيوحــمــيــنــاهــا جـــب ــرِح اأهـــ فــي ظـــالِل الــ�ــصّ

رايَة الأرِز اخُفقي

�ل�ساعر �لبروف�سور جورج �أنطونيو�س طربيه كــــــــلــــمــــــــــــات:  

�لعميد �لدكتور �إيليا فرن�سي�س و�لر�ئد زياد مر�د مو�سيقى وتوزيع:  
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النقيب اأنطوان قليمو�س
رئي�س الرابطة المارونية
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الرابطة والتراث
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زارت لجنة الثقافة والتراث والحوار بين االديان، بتاريخ 15 آذار 2017، البطريرك 

المجلس  عضو  برئاسة  بكركي،  في  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني 

ر اللجنة الدكتور جوزف كريكر، وعرضت معه موضوع إعادة تأهيل  التنفيذي مقرِّ

البطريرك  فأثنى  المغيري-جبيل.  بلدة  في  التاريخي  الماروني  البطريركي  المركز 

الراعي على أهداف اللجنة مؤكداً على أهمية الموقع الديني الماروني الذي كان 

صرحاً بطريركياً لفترة طويلة من الزمن، ويحتوي على مدافن 23 بطريركاً مارونياً
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زارت لجنة الثقافة والتراث والحوار بين االديان، بتاريخ 1 /8/ 2017،  المقّر 

البطريركّي في الديمان، وبحثت مع غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس 

الراعي مشروع إعادة تأهيل المقّر البطريركي التاريخي في المغيري، وذلك 

 بحضور مدير عاّم اآلثار المهندس سركيس الخوري. 

فبارك البطريرك خالل هذا اللقاء المبادرة التي تقوم بها اللجنة.
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المغيري في التاريخ القديم

أَّواًل: موقعها:

إّن بلدتّي يانوح والمغيري، تشّكالن منطقة جغرافيّة واحدة، تفصل بينهما طريق، 

تقع يانوح شرقها والمغيري غربها. فتاريخهما مشترك عبر العصور.

المعروفة  المنطقة  في  قرطبا،  بلدة  شرقي  جبيل،  بالد  أعالي  في  المغيري  تقع 

تاريخيًا بـ »جبّة المنيطرة«، نظرًا لتشابه جبالها بجبَّة الكاهن، فهي على شكل نصف 

دائري. تبعد عن مدينة جبيل 37 كلم، وعن بيروت 94 كلم، وتعلو عن سطح البحر 

1100 مترًا.

ة، من بينها: يصل إليها الزائر عبر طرقات عدَّ

- طريق نهر ابراهيم - المشنقة - قرطبا - يانوح.

- طريق جبيل - عنايا - إِهمج - اللقلوق - العاقورا - المجدل - يانوح.

األربعين، بموقع جغرافي مميَّز،  الجبَّة  التي كانت إحدى قرى  المغيري  تميّزت 

فهي تربط منافذ وادي نهر ابراهيم بالداخل أي سهل البقاع، لذلك شكَّلت بموقعها 

ة على طريق القوافل بين مدينتي جبيل، على  االستراتيجي المميَّز، محطّة تجارية مهمَّ

ا. الساحل الفينيقي، وبعلبك في الداخل، مّما جعل منها مركزًا حضاريًّا مهمًّ
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ثانًيا: حدودها القديمة:

شرًقا: العاقورا والمجدل.

غربًا: كفرحيال التي أَصبحت تعرف بمارقرياقوس.

شمااًل: تدمر وسرعل.

جنوبًا: نهر الْرَويس، الذي يلتقي عند أسفلها بنهر أفقا، ليشكِّال مًعا نهر ابراهيم.

تعرَّضت حدود المغيري-يانوح عبر تاريخها الطويل لثالثة تغييرات، هي:

أواًل: ظلَّت حدودها التي ذكرناها حتى خرابها في العام 1543م.

ثانًيا: بين عامي 1543 و1950م.، ظلَّت حدودها القديمة كما هي، ولكن تحت 

اسم المغيري بدل يانوح.

منهما  لكلٍّ  قريَتين،  إلى  جديد  من  المغيري  مت  قُسِّ 1950م.،  العام  بعد  ثالًثا: 

مختارها وحدودها. 

- القرية األولى: ظلَّت تدعى المغيري، وهي تشكِّل القسم الشمالي من المغيري، 

ا جنوبًا،  أمَّ تتغيّر،  لم  الشرقية والغربية والشمالية  ثلثي مساحتها. حدودها  وتشكِّل 

فأَصبحت تحّدها يانوح بدل نهر ابراهيم.
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المغيري  مساحة  ثلث  وتشكِّل  من جديد،  يانوح  إِسم  اتخذت  الثانية:  القرية   -

بين عاَمي 1534 و1950م.، أَي يانوح القديمة. حدودها الشرقيّة والغربية والجنوبية 

بدل   ،1950 العام  بعد  المغيري  فأصبحت  الشمالية،  حدودها  ا  أمَّ هي.  كما  بقيت 

تدمر وسرعل. ويفصل بين البلدتين طريق قرطبا - العاقورا الرئيسي. ونتيجة هذه 

التغييرات أصبح المقّر البطريركي اليوم في المغيري.

ثالًثا: إِسم يانوح

يعود هذا اإلسم إلى جذر سامي مشتق من فعل Yanoah، أي يستريح ويطمئن، 

أو يرتاح، وهي من جذر نوح. ويعود على ما يبدو إلى أصل كنعاني Yanoh ويدّل 

على شخص Noha، أو يشير الى مكان Monoh، أو يدّل على الباكيات Manahat، أو 

ربما Les pleureuses, Naïhat. وهنا نشير الى المناحة بالعربيَّة. فالَنْوح والمناحات 

في  يحدث  كان  ما  الفينيقية، والسيما  العبادة  بطقوس  لها عالقة  كلمات  واالرتياح، 

معبد يانوح من المناحات التي كانت تقوم بها الفينيقيات تخليًدا لذكرى موت االله 

أدونيس. وهذه العادة، كانت شائعة أيًضا عند الرومان. فكان أهل الفقيد يستدعون 

نادبات أو نائحات محترفات Pleureuses à gages، ليقمن بتمثيل دور المفجوعات 

على الفقيد، لقاء بدل مادي مرتفع.



18

رابًعا: المغيري-يانوح قبل اتخاذها مقرًّا بطريركيًّا مارونيًّا

انتشرت المسيحيَّة بسرعة في أرجاء األمبراطورية الرومانية، مّما أَدَّى إلى صراعات 

حاّدة بينها وبين الوثنيَّة، ولما سيطر الدين المسيحي في المدن الفينيقية الساحليَّة، 

حيث  جبيل،  مدينة  فوق  الواقعة  سيما  وال  الجبليَّة،  المناطق  الى  الوثنيَّة  انكفأت 

د الهياكل والمعابد الوثنيَّة، كمعبََدي المغيري-يانوح وأفقا وغيرهما. وقد اهتمَّ  تتعدَّ

ون خاللها  الفينيقيون باألعياد الدينية اهتماًما كبيرًا، وكانت تستمّر أياًما عديدة، يحجُّ

أَفقا، حيث تقام احتفاالت ذكرى موت االله  المعابد، كمعبد أدونيس في  الى تلك 

الفرح  يرافقها موجة من جنون  أسبوع. وكان  ة  لمدَّ انبعاثه من جديد،  ثمَّ  أدونيس 

واإلباحة التي كانت عنصرًا أساسيًّا في أعيادهم.

 في العام 313 م. وبموجب براءة ميالنو، أعلن األمبراطور قسطنطين )303 - 337 م(،

حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، فتحوَّلت األمبراطورية الى المسيحيَّة. ثم 

سيطر الدين المسيحي في ما بعد على كامل أرجائها في عهد األمبراطور تيودوسيوس 

)379 - 395م.(. ولّما علم األمبراطور قسطنطين بما يجري في معبد أفقا من رذيلة 

وفجوٍر، أرسل عام 325 م. فرقة من الجند هدمت المعبد وحطَّمت أَصنامه، وأمرت 

السكان بمغادرة مساكنهم، فتوجهوا الى بعلبك في الداخل. عندئٍذ بدأ رجال الدين 

رين  المبشِّ المنطقة  هذه  الى  يرسلون  م.(   410  - )؟  مارون  والقديس  األنطاكيون، 

ليهدموا معابدها الوثنيَّة ويقيموا على انقاضها األديرة والكنائس. وكان أوَّل الوافدين 

اليها القديس ابراهيم القورشي الناسك. فاستطاع بما قام به من أعمال خالل ثالث 

سنوات، أن يبني كنيسة ويحوِّل الناس الى المسيحيّة. وعلى أثر انتقال سكان وادي 

تيمًنا  ابراهيم  نهر  إِسم  النهر  على  أطلقوا  المسيحية،  الى  الوثنية  من  أدونيس  نهر 

بالقديس الذي هداهم الى طريق النور.

ر فيها بتعاليم القديس  ويمكن القول إنَّ المحلَّة التي قصدها ابراهيم القورشي وبشَّ

مارون هي المغيري-يانوح في جبّة المنيطرة، فتحوَّلت معه المنطقة الى أول قاعدة 
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مارونية في لبنان. وعندما حاول البطاركة الموارنة اإلقامة في انطاكيا بعد كفرَحي 

هوا الى المغيري-يانوح المهيأة مارونيًّا الستقبال  - البترون، ولم يستطيعوا ذلك، توجَّ

البطريرك يوحنا مارون الثاني في العام 750م.

خامًسا: انتقال البطاركة الموارنة الى المغيري-يانوح

نهر  على ضفاف  أديرتهم  وتكاثرت  الشمالية،  سوريا  في  ينتشرون  الموارنة  كان 

الموارنة  وظلَّ  مارون.  القديس  دير  أشهرها  من  وكان  المنطقة،  تلك  في  العاصي 

م.   451 سنة  الخلقيدوني  المجمع  انعقاد  حتى  االنطاكية  الكنيسة  في  مندمجين 

للمجمع  المناوئ  األول  الشطر  الى شطرين.  انعقاده  بعد  الكنيسة  انقسمت  الذي 

الخلقيدوني، وُدعي اتباعه بالمونوفيزيين والعاقبة، والشطر المؤيِّد للمجمع، وُدعي 

اتباعه بالخلقيدونيين، وقد تزعَّم الموارنة هذه الفئة ودافعوا عن عقيدة الطبيعتين، 

المخالفين  انطاكيا  بطاركة  وبعض  بيزنطيا،  ملوك  مع  كثيرة  متاعب  لهم  سبَّب  مّما 

مجتمع  بتأسيس  ا  حسًّ الموارنة  لدى  أنمت  الصراعات،  هذه  الخلقيدونيَّة.  للعقيدة 

بطريقة  بينهم  من  يختارونه  أعلى  رئيس  الى  الحاجة  شعور  يرافقه  بهم،  خاّص 

ر  االنتخاب، ألن البطريرك الجالس على الكرسي األنطاكي في القسطنطينية، كان يتعذَّ

عليه االتصال بمسيحيي سوريا، بسبب انقطاع المواصالت بين البيزنطيين والعرب. 

اليه  يرجع  رئيس  بمنزلة  كان  ديرهم،  من  أسقًفا  مارون  مار  دير  رهبان  أقام  لذلك 

الموارنة في أمورهم.

هناك جدل بين المؤرِّخين حول السنة التي قام فيها أول بطريرك ماروني، وهل 

السمعاني،  يوسف سمعان  مة  العالَّ أنَّ  علًما  في سوريا؟  أم  لبنان  في  إقامته  كانت 

والبطريرك إِسطفان الدويهي قد ارتأيا، استناًدا الى مخطوطات قديمة، والى ما دوَّنه 

أقدم  العاقورا،  أسقفية  كرسي  مكتبة  في  ُوجدت  الى مخطوطات  باإلِضافة  النّساخ، 
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أنَّ  يانوح-المغيري،  في  البطاركة  كرسي  من  والقريبة  لبنان  في  األسقفية  الكراسي 

مقّر  أوَّل  وإنَّ  لبنان.  في  البدء  منذ  سكنوا  وخلفاَءه  األوَّل  مارون  يوحنا  البطريرك 

أقام فيه البطاركة الموارنة في لبنان، هو دير مار مارون - كفرَحي، في بالد البترون. 

القديس  بعد  والستون  الثالث  )البطريرك  األّول  مارون  يوحنا  مار  هم:  والبطاركة 

بطرس(. قورش، وهو إبن أخت البطريرك مار يوحنا مارون األول. جبرائيل األول، وهو 

آخر من سكن في دير كفرَحي.

بعد البطريرك جبرائيل األوَّل، أُقيم يوحنا مارون الثاني بطريركًا في العام 750 م. 

وهو أحد رهبان دير مار مارون العاصي، فقصد السكن في انطاكيا لكنه عجز عن 

ه  العرب والبيزنطيين، فتوجَّ الحروب بين  الناجمة عن  اليها، بسبب األخطار  ه  التوجُّ

وأهلها  المنيطرة  جبّة  في  القرى  أشرف  من  كانت  التي  يانوح  في  وأقام  لبنان  الى 

الجبليَّة  األرض  تلك  الى  الموارنة  البطاركة  انتقل  وهكذا  والعبادة.  الغيرة  كثيري 

يتهم، وديمومة اتحادهم مع الكرسي  اآلمنة، للمحافظة على كيانهم ومعتقداتهم وحرِّ

تركيز  على  ونشاط  همة  بكلِّ  يعملون  وراحوا  البسيطة،  العيشة  فارتضوا  الرسولي. 

المجتمع الديني في ظلِّ المجتمع الجديد الذي أقاموه.

أقام البطاركة في يانوح-المغيري حوالى الخمسمائة سنة، امتدت بين عامي 750 

و1277م.

وتُقسم هذه الحقبة الطويلة الى مرحلتين:

- المرحلة األولى المتواصلة: بين عامي 750 و1120 م.

- المرحلة الثانية المتقطعة: بين عامي 1120 و1277 م.

أواًل: المرحلة األولى المتواصلة بين عامي 750 و1120 م.

الى  انتقلوا  الموارنة  البطاركة  ألن  التاريخين،  هذين  بين  المرحلة  هذه  دت  ُحدِّ

مقرِّهم  بعد  لهم  الثاني  المقّر  يانوح-المغيري  لتصبح  م.   750 سنة  يانوح-المغيري 
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فيها  ترك  التي  السنة  فهي  م.،  أّما سنة 1120  كفرَحي.   - مارون  مار  دير  في  األول 

البطاركة المغيري-يانوح للمرة األولى إلى مقرٍّ جديد هو ميفوق، بعد إقامة طويلة 

متواصلة دامت 370 سنة.

وفي ما يلي أسماء البطاركة الذين تولوا كرسي سيدة المغيري-يانوح في المرحلة 

األولى:

يوحنا مارون الثاني: عندما شعر هذا البطريرك بدنوِّ أَجله أخلى الكرسي ليوحنا   -1

الْدَملْصي.

بدعة  ضد  م   787 سنة  الثاني  نيقية  مجمع  عهده  في  التأم  الْدَملْصي:  يوحنا   -2

.Les Iconoclastes محاربي األيقونات

غريغوريوس األوَّل.  -3

اسطفانوس األوَّل.  -4

مرقس.  -5

أوسابيوس، ذكر باسم حوشب.  -6

 869 العام  في  الثامن  القسطنطيني  المجمع  عهده  في  انعقد  الرابع:  يوحنا   -7

الروح  في  روما  وكنيسة  القسطنطينية  كنيسة  بين  الخالف  انعقاده،  م. وسبب 

القدس، هل انبثق من اآلب فقط، وهو زعم كنيسة القسطنطينية، أم من اآلب 

واإلبن مًعا، كما هو زعم كنيسة روما؟

يشوع األول، عرف باسم عيسى.  -8

داود.  -9

غريغوريوس الثاني: كانت بالد الشام في عهده في أَسوأ حال بسبب انحطاط   -10

الدولة العباسية )750 - 1258م.(، مّما أّدى الى تفكُّكها وانحالل السلطة المركزية 

فيها، وقيام دويالت شبه منفصلة عنها ابتداًء من سنة 868 م.
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ثاوفيليكتوس، عرف باسم حبيب.  -11

يشوع الثاني.  -12

دين الدروز  دوميطيوس، الذي عرف باسم ضوميط، ظهر في عهده مذهب الموحِّ  -13

سنة 1017 م. وانتشر في وادي التيم، وامتدَّ الى المتن وحوران.

إسحق.  -14

يوحنا الثالث: رُسم بطريركًا في الخمسينات األولى بعد األلف.  -15

شمعون األول أو سمعان: رُسم بطريركًا في الخمسينات األخيرة بعد األلف.  -16

إرميا األّول.  -17

يوحنا الرابع.  -18

شمعون الثاني.  -19

شمعون الثالث.  -20

يوسف الجرسي )1100 - 1120م.(: شهد عهده فتوحات الصليبيين التي ساهم   -21

فيها الموارنة، وبفضل السيطرة الصليبية، استمرَّ الموارنة على عاداتهم، يحكمهم 

أعيانهم ومرجعهم بطريركهم. وفي عهد هذا البطريرك استعمل الموارنة النواقيس 

.Les simandres بداًل من اآلالت الخشبيَّة

وفي العام 1111 م، ردَّ الملك بودوان الصليبي جيوش العجم وبغداد بمساعدة 

النيل،  نهر  على  فاران  محلة  أخذ  م،   1117 العام  في  وكذلك  وبطريركهم.  الموارنة 

واستولى على عكا وحيفا وصور وصيدا وبيروت وجبيل وحصن المنيطرة وطرابلس، 

وحصون حلب وحاران في بالد الرها. وتعزَّز بعد ذلك الدين المسيحي.

كان الموارنة في تلك الفترة، أحراًرا في إدارة شؤونهم الداخلية الروحيَّة والزمنيَّة 

برئاسة بطريركهم. وحافظ الصليبيون على امتيازات البطريرك الماروني واحترموه، إذ 

ته ومثااًل لوحدتها وديمومتها. رأوا فيه رئيًسا دينيًّا وسياسيًّا المَّ
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فيه،  ودفن  يانوح  سيدة  دير  في  م.   1120 العام  في  الجرسي  البطريرك  توفي 

وبوفاته تنتهي المرحلة األولى من إقامة البطاركة في المغيري-يانوح، من البطريرك 

العام  في  الجرسي  يوسف  البطريرك  الى  م.   750 العام  الثاني حوالى  مارون  يوحنا 

1120 م. وتكون المدة التي أقاموا فيها ثالثماية وسبعين سنة متواصلة، بلغ عددهم 

فيها واحًدا وعشرين بطريركًا.

ثانًيا: المرحلة الثانية المتقطَِّعة بين عامي 1120 و1277

أ- االنتقال الى خارج المغيري-يانوح

الى  ثمَّ  الى ميفوق،  البطاركة  انتقل  م.  الجرسي سنة 1120  البطريرك  بعد وفاة 

الى بعدها  عادوا  ثمَّ  جبيل،  بالد  في  تقع  وجميعها  هابيل،  سيدة  الى  ثمَّ   لحفد، 

المغيري-يانوح في العام 1200 م. أَي بعد غياب دام ثمانين عاًما. والبطاركة الذين 

أقاموا خالل هذه المدة خارج المغيري-يانوح، هم:

-  بطرس األَوَّل: انتخب في العام 1121م.، وسكن في دير سيدة ميفوق، توفي في 

العام 1130 م.

غوريغوريوس الحاالتي: حصل في عهده، وللمرَّة األولى، في العام 1131م. تجديد   -

م.   1131 العام  في  المنتخب  الثاني  زخيا  أو  إينوشينسيوس  للبابا  الطاعة  يمين 

توفي هذا البطريرك في العام 1141م.

االنجيل  تُرجم  عهده  وفي  ميفوق.  سيدة  دير  في  أيًضا  أقام  الراماتي:  يعقوب   -

بابن  المعروف  الفرج،  أَبو  عبدالله  القس  يد  على  العربية  اللغة  الى  س  المقدَّ

الطيِّب. توفي البطريرك خالل العام 1151 م.
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يوحنا اللحفدي: انتخب في العام 1151 م. وجعل كرسيه في دير مار الياس في   -

لحفد، ثمَّ انتقل الى دير سيدة هابيل، توفي في العام 1154 م.

بطرس الثاني: سكن في دير ميفوق الى أن تمَّ بناء كرسي هابيل توفي في العام   -

1173 م.

بطرس الثالث )1173 - 1189 م.(  -

بطرس الرابع )1189 - 1199 م.(  -

ب- العودة إِلى المغيري-يانوح

المغيري  - يانوح  في  والعشرون  الثاني  البطريرك  هو  العمشيتي  إرميا   -22 

عهد  وفي  م.   1200 العام  في  يانوح  سيدة  دير  في  انتخب  1223م.(.   -  1200(

بطريركيته، أرسل البابا إِينوشينسيوس أو زخيا الثالث )1198 - 1216 م.(، الكاردينال 

د  الرسولي، جدَّ القاصد  المشرق. وعلى يد هذا  أنحاء  الى  بطرس، معتمًدا من قبله 

البطريرك واألساقفة يمين الطاعة للحبر األعظم. وفي 13 نيسان من العام 1213م، 

أرسل البابا نفسه الى البطريرك إرميا دعوة لحضور مجمع سيعقد في روما في بداية 

تشرين الثاني من العام 1215 م. وذكر في براءة هذه الدعوة أنَّ الغاية من عقد هذا 

المجمع هي إعداد حملة صليبيَّة السترجاع األراضي المقّدسة وإجراء إصالحات عامة 

في الكنيسة.

وصل البطريرك إرميا الى روما في العام 1213 م. ومكث فيها مدة طويلة، ويروى 

مصر،  الخامسة الحتالل  الصليبيَّة  الحملة  تناولت  هناك،  التي جرت  المحادثات  أنَّ 

والضغط على األيوبيين إلرغامهم على التفاوض بشأن القدس، وما يستطيع بطريرك 

مه من مساعدات ماديَّة وبشريَّة. ودرس المجمع خطط الدفاع وطرق  الموارنة أن يقدِّ
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المحاماة عن سالمة االيمان في الشرق الذي تكاثرت فيه البدع.

عقد المجمع في أول تشرين الثاني من العام 1215، وحضره أربعمائة وأحد عشر 

أسقًفا من بلدان الشرق والغرب، واتُّخذت فيه مقرَّرات عدة. توفي البطريرك إرميا 

في العام 1230م.

ج- االنتقال الثاني الى خارج المغيري-يانوح

- دانيال الشاماتي: انتخب بطريركًا في العام 1230 م. وسكن في دير مار قبريانوس 

- كفيفان، ثم انتقل الى قرية الَكْفر )بالد جبيل(، ومنها الى دير مار مارون - كفرَحي، 

وكانت وفاته في العام 1239م.

ا  - يوحنا الجاجي األول: خلف البطريرك دانيال. أرسل الى قبرص ثالثمئة دينار وُحقًّ

من الميرون. توفي في العام 1245 م.

د- العودة األخيرة الى المغيري ومغادرتها نهائًيا

23- شمعون الرابع أو سمعان، هو البطريرك الثالث والعشرون في يانوح -المغيري، 

انتخب في العام 1245م.، وأقام في يانوح -المغيري. عرفت المنطقة في عهده حالة 

لويس  بقيادة  مصر  الى  قبرص  من  صليبية  حملة  توجهت  كما  والفقر،  الضيق  من 

التاسع ملك فرنسا، فاحتلَّت مدينة دمياط، وفشلت في دخول القاهرة، وأُسر الملك 

الى  دمياط  مدينة  وأعيدت  المال  مبلغ من  مقابل  أُطلق سراحه  ثمَّ  التاسع،  لويس 

ه الملك الفرنسي الى فلسطين، وما كاد يصل الى عكا، حتى هرع الى  األيوبيين. توجَّ

نجدته خمسة وعشرون ألًفا من الموارنة بقيادة األمير سمعان، وهم يحملون المؤن 
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والهدايا. فكتب الملك الى البطريرك رسالة أشارفيها الى الحماية الفرنسية للموارنة. 

ا ُغلب الصليبيون على أمرهم، وبدأ تراجعهم عن الشرق، لجأ الكثيرون منهم الى  ولمَّ

ًما لهم كلَّ ما يحتاجونه، فالقى عمله  البطريرك شمعون، فوضعهم تحت حمايته مقدِّ

هذا تقدير وشكر الكرسي الرسولي. توفي البطريرك شمعون الثاني في العام 1277م.، 

وخلفه البطريرك دانيال الحدشيتي )1278 - 1282م.(.

في البطاركة  إقامة  من  الثانية  المرحلة  تنتهي  م.،   1277 العام   وبانتهاء 

الثاني،  شمعون  البطريرك  بعد  األخيرة  للمرة  أي  نهائيًّا  فغادروها  يانوح-المغيري، 

هوا الى ميفوق ومنها الى حردين، ثم انتقلوا في العام 1404 م. في عهد البطريرك  وتوجَّ

يوحنا الجاجي )1404 - 1445م.( الى دير سيدة قنوبين واستقروا هناك فترة طويلة، 

إلى أن عادوا وانتقلوا الى الديمان صيًفا، والى بكركي شتاًء إِبتداًء من العام 1823م.، 

في أول عهد البطريرك يوسف حبيش )1823 - 1845م.(.

حوالى  لبنان  في  المارونية  للبطريركية  الثاني  المقّر  يانوح،  في  البطاركة  أقام 

أَربعماية واثنين وثالثون سنة، منها ثالثماية وسبعون سنة متواصلة من دون انقطاع، 

ا، كان له تأثيره الكبير في تاريخ الكنيسة ولبنان. لعبوا خاللها دوًرا مهمًّ

سادًسا: دور بطاركة المنطقة في التاريخ الماروني

الموارنة  إليها  لجأ  لبنان،  األولى في جبل  المارونية  النواة  يانوح-المغيري  تُعتبر 

من  وابتداًء  وعقيدتهم.  إيمانهم  على  حفاظًا  سوريا،  في  لالضطهاد  تعرَّضوا  عندما 

ة لها نهجها  يانوح لم يعد الموارنة جماعة مسيحيَّة في هذا الشرق، بل أَصبحوا أمَّ

االجتماعي والوطني، يرأسها ويقودها البطريرك الذي يجمع بين السلطتين الروحيَهة 

والزمنيَّة ويتمُّ التعامل معه على أنَّه أمير األمة المارونية في جبل لبنان.
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استطاع بطاركة يانوح-المغيري بإيمانهم وشجاعتها أن يحافظوا على استمراريَّة 

الوجود الماروني. وبالرغم من الخالفات واالنشقاقات التي حصلت في العهد الصليبي 

بين الموارنة أنفسهم، وبين فريق منهم وبين الصليبيين، فقد استفادوا من الوجود 

الصليبي الذي استمرَّ في الشرق حوالى مئتي عام، فانتقلوا بالجبل وشعبه من مفهوم 

وخلقوا  والوطن،  األمة  مفهوم  الى  الوعرة  المعاقل  في  ن  المتحصِّ الديني  المجتمع 

الخارج،  على  االنفتاح  ركائزها  أولى  كانت  والمجتمع،  الكنيسة  في  كبرى  نهضة 

اد الرسوليون جبل لبنان في مهّمات عّدة، وزار  واالتصال بعاصمة الكثلكة، فأمَّ القصَّ

مشاركة  فيها  وشاركوا  المؤتمرات  وحضروا  الرسولية  األعتاب  البطاركة  من  العديد 

فّعالة. ومنذ ذلك الحين بدأ الموارنة يشاركون في تقرير مصير لبنان السياسي. وفي 

انتشاًرا واسًعا،  لبنان  المسيحي في جبل  الدين  انتشر  يانوح-المغيري،  عهد بطاركة 

فارتفعت الكنائس واألديرة في كل أنحائه، واستعملت األجراس للدعوة الى الصلوات 

واالحتفاالت الدينيّة، واكتسب المقّر البطريركي في يانوح-المغيري شهرة كبيرة في 

الشرق والغرب، وأصبحت جبّة المنيطرة تُعرف باسم جبَّة يانوح. والستمرارية الطائفة 

الالزمة والضمانة  الحماية  الثاني  البطريرك شمعون  ن  أمَّ الشرق، فقد  المارونيّة في 

الخارجية في رسالة وجهها اليه ملك فرنسا لويس التاسع.

سابًعا: خراب المغيري

قامت دولة المماليك في العام 1250م. بعد القضاء على الدولة األيوبيَّة. وبعدما 

استقرَّت األمور للسلطان الظاهر بيبرس )1260-1277م.( في ُحكم سوريا ولبنان، أخذ 

ويافا وحصن  أنطاكيا  فاحتلَّ  اآلخر.  بعد  الموقع  الصليبيين ويسترجع منهم  يحارب 

األكراد والكرك. ولما أصبح المنصور قالوون سلطانًا )1279 - 1290م.(، أصدر أوامره 

في العام 1283م. بغزو جبل لبنان ألن أهله كانوا عضًدا للصليبيين. فهاجمت جيوش 

بتها، فهرب اآلالف من  المماليك معاقل الموارنة في بشّري وإهدن وحدث الجبّة وخرَّ
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أبنائها الى جزيرة قبرص. وفي العام 1287م.، افتتح المنصور قالوون جبيل وأعطى 

األمان لحاكمها. وفي العام 1290م.، ضرب المماليك سورها وقلعتها.

في العام 1291م.، سقطت عّكا وهي آخر مدينة صليبيّة مهّمة، في يد السلطان 

اللبناني وهي صور  الساحل  في  الصليبيّة  المدن  استسالم  تتالى  ثّم  خليل،  األشرف 

وصيدا وبيروت. وانتهى بذلك صراع الشرق والغرب الذي استمرَّ حوالى مئتي عام.

الملك محمد بن ناصر بن قالوون )1293 - 1294م.(  العام 1293م.، أصدر  في 

أمرًا بشنِّ حملة على كسروان وأهالي الجبال. فما كان من هؤالء إالَّ أن دقوا ناقوس 

الجبليّة برجالهم، وانتصروا على  ًما من معاقلهم  الخطر، وانحدر حوالى ثالثين مقدَّ

المماليك بين الفيدار والمدفون.

العام  وفي  ذروته.  الموارنة  على  المماليك  حقد  بلغ  الكبير،  االنتصار  هذا  بعد 

اجتاحوا  مقاتل،  ألف  خمسين  حوالى  األفرم  أقوش  دمشق  نائب  جمع  1307م.، 

وهدموا  الكروم  وخربوا  األشجار  فقطعوا  الشمالية،  الجهة  من  والجرَدين  كسروان 

البيوت وكنائس وأديرة الموارنة، وقتلوا منهم أعداًدا كبيرة. واعتبر إبن القالعي في 

زجليَّته أنَّ النكبة نزلت بالموارنة ال بغيرهم. فمنهم من انسحب بحرًا الى قبرص. اّما 

م  مين، ال سيما بعدما قدَّ اآلخرون فتوجهوا الى الشمال طلبًا لألمان في حمى المقدَّ

مي الموارنة. لذلك يعتبر المؤرخون أنَّ  مي بشرِّي على غيرهم من مقدَّ المماليك مقدَّ

شمال لبنان كان معقل الموارنة في تلك المرحلة التاريخيَّة. وفي المقابل نزح الشيعة 

من ناحية كسروان العليا الى جبّة المنيطرة بعد تخريب قراهم، ألنهم بدورهم لم 

يأنَسوا يوًما لحكم المماليك، فعاشوا في القرى المارونية حياة طبيعية هادئة. وفي 

أواخر القرن الخامس عشر جاء الحماديون الشيعة من بالد العجم ونزلوا في قرية 

الْحَصيْن في فتوح كسروان التابعة لجبَّة المنيطرة، ثمَّ عادوا وتفرَّقوا في الجبّة كلّها 

في  توصلوا  التغلغل، حتى  هذا  بعد  الشيعة  نفوذ  وازداد  علمات.  وادي  قرى  وفي 

الى  سيفا  وآل  العسافيين  األمراء  عهَدي  في  عشر  والسابع  عشر  السادس  القرنين 
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الحزبي،  السياسي  العداء  نفوذهم ظهور  ازدياد  ورافق  والضنيه.  والبترون  بالد جبيل  حكم 

العربية(.  الجزيرة  واليمني )عرب جنوب شبه  العربية(  الجزيرة  القيسي )عرب شمال شبه 

ه في جبّة المنيطرة في  وهذا الخالف الذي حملته معها القبائل العربية الى لبنان، بلغ أشدَّ

القرن السادس عشر بين مالك اليمني شيخ العاقورا وهاشم العجمي القيسي حاكم بالد جبيل 

في زمن األمير منصور العّسافي )1523 - 1580م.(، فأحرق مالك الجبّة مرتين. عندئٍذ اتفق 

الجرد وقتلوه.  له في  اليمني، وكمنوا  القيسيين على مالك  العاقورا  الجبَّة مع سكان  أهالي 

الجبّة  قرى  وبعض  السا  فاحرقوا  وأعوانه،  هاشم  طلب  في  رجالهم  مع  مالك  أشقاء  فخرج 

وبخاصة العاقورا ويانوح، فهرب قيسية العاقورا الى طرابلس، وظلَّت بلدتهم خالية حوالى 

سبعة أعوام. أّما المغيري-يانوح، فأُحرقت ونُهبت وال تزال آثار الحريق بادية على الكنائس 

والبيوت والحجارة حتى اليوم. ولكثرة ما غيَّرت هذه المعركة من معالمهما، أصبحت تعرف 

منذ ذلك الوقت بالمغيري.
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المعالم األثرية في المغيري
سكنت المغيري شعوب عديدة، من بينها الفينيقيون الذين كان لهم فيها معبٌد 

العهد  في  المعبد  وتحوَّل  المسيح.  بعد  األوَّل  القرن  الى  يعود  تمثال  فيه  اكتشف 

الروماني الى هيكل آللهتم. ومع المسيحيين األوائل تحوَّل المعبد الى أول دير في 

جبَّة المنيطرة، ألنَّ المسيحيين بنوا قسًما كبيرًا من أَديرتهم وكنائسهم على انقاض 

المعابد الوثنية، ثم أصبح هذا الدير في ما بعد كرسيًّا لبطاركة الطائفة المارونية زمًنا 

المسيحيون اسم مار جرجس األزرق. ومما يقوله  المكان أطلق عليه  طوياًل. وهذا 

القديس جرجس  »إنَّ   :76 كتابه: See Lebanon، ص  في   Bruce Conde الرحالة

مستعصية.  بأمراض  المصابين  واألوالد  األطفال  شفاء  ألجل  المؤمنون  يسترحمه 

ومصادر كثيرة تعتقد بأنَّ القديس جرجس، ليس االَّ نسخة مسيحيَّة عن االله أَدونيس، 

بآلهة  اختلط  الذي  بتموز  أصله  المتَّصل  القدماء  اللبنانيين  لدى  ل  المفضَّ االله  هذا 

الرومان واليونان...«.

اهتمت به مديريّة اآلثار اللبنانية في أوائل الستينات من القرن الماضي، وقامت 

بأَعمال الترميم والتدعيم وتأكدت من بعض خصائصه الفينيقية والرومانية، كما عثرت 

ل الى تحديد تاريخ بنائه. فيه على بعض النقوش اآلرامية، لكنها لم تتوصَّ

ومن المعالم األثريَّة التي بقيت في هذا المركز الحضاري

أواًل: الصرح البطريركي

ثانًيا: الكنائس

ثالًثا: المدافن
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أوًلا: الصرح البطريركي

يشتمل هذا الصرح على:

1- كنيسة مار جرجس األزرق

2- كنيسة سيّدة يانوح

3- كابياّل البطريرك

4- الملحقات

1- كنيسة مار جرجس األزرق في المغيري

تعتبر هذه الكنيسة من أقدم اآلثار وأَشهرها. وتحفظ هندستها الكثير من خصائص 

الة وعلماء اآلثار  المعابد القديمة في لبنان. زارها الكثيرون من المستشرقين والرحَّ

بناه  معبًدا  األصل  في  كانت  الكنيسة  هذه  أنَّ  آرائهم  من  لنستخلص  عنها،  وكتبوا 

الفينيقيون واستخدمته الشعوب التي توالت على لبنان، لممارسة طقوسها الدينية، 

كالرومان واليونان والموارنة والصليبيين. فحجارة هذا المعبد الزرقاء، جعلت أهالي 

المنطقة يطلقون عليه إِسم مار جرجس األزرق، بعدما تحوَّل الى كنيسة تحمل اسم 

القديس قاتل التنين.

مذبح  إِقامة  بينها:  من  ة،  عدَّ تعديالت  عليه  وأَدخلوا  المقام،  هذا  الموارنة  رّمم 

سيّدة كنيسة  منه  بالقرب  بنوا  ثم  لهم.  مقرًّا  األمر  أَوَّل  في  وجعلوه   الكنيسة، 
يانوح  التي أصبحت كرسيًّا لهم في ما بعد. كما أنَّ الصليبيين الذين أقاموا في المنيطرة، 

الدينية. فروضهم  لممارسة  الدير  واستعملوا  صفراء  بحجارة  جدرانه  بعض  رّمموا 
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2- كنيسة سيدة يانوح

أنشأها البطريرك يوحنا مارون الثاني، وهي متواضعة خالية من النقوش والزخارف، 

بة  متشعِّ صلبان  بينها  من  الصفراء،  حجارتها  على  منحوتة  صلبان  مجموعة  من  إالَّ 

مزدوجة الرؤوس Bicornes، وهذا الشكل هو األقدم واألكثر انتشاًرا في شمال سوريا، 

خالل العهود المسيحيَّة األولى، تنويًها بعقيدة الطبيعتين في السيِّد المسيح االلهيَّة 

والبشرية.

ة مرتفعة  ومّما تبقي فيها، جرن العماد، وهو من الحجر األصفر، والبيما، وهي منصَّ

االنشاد  في  جوقتين  الى  المنقسم  الشعب  قيادة  مركز  كانت  الكنيسة،  عن صحن 

الليتورجي. وتحت المذبح يقع مدفن البطاركة. وقد عثرَت مديريّة اآلثار في داخله 

على ثالثة صلبان تعود للبطاركة. بالط الكنيسة ال يزال في حالة جيدة، وهو عبارة 

عن حجارة مصقولة جيًدا ومرصوفة رصًفا محكًما. ويالحظ أنَّ لونه مائل الى األحمر 

بسبب الحريق.

ح أنها تعود إلى  كما يوجد على أحد جدرانها قطعة عمود صفراء اللَّون، من المرجَّ

مة، واستعملت في ما بعد في عمليات الترميم والتوسيع. المعابد الوثنية المهدَّ

3- كابيال البطريرك في المغيري

هي كنيسة صغيرة تقع شمالي كنيسة مار جرجس األزرق، كان البطريرك يمارس 

فيها فروضه وواجباته اليومية. مدخلها الغربي، ما زال في حالة جيدة، كذلك جدرانها 

المذبح  الكابيال، حنيّة  المتبقية في  المعالم  الشرقي منها. ومن أهم  الثالثة ما عدا 

وبالطته الحجريّة.

4- الملحقات

الكنائس، ومن  الغربية من  الجهة  الغرف، تقع في  هي عبارة عن مجموعة من 

ح أن هناك غرفًا أخرى تحت األنقاض لم يتّم اكتشافها بعد. المرجَّ
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الثانية المجاورة.  الغرفة  أّما  وجد في إحدى الغرف المكتشفة معصرة للزيتون، 

الكبيرة، حيث ال تزال آثار مواضعها  فكانت على ما يبدو لحفظ الخوابي الفخارية 

ظاهرة في أرض الغرفة. وُعثر أيًضا على العديد من الفخاريات في ملحقات الصرح، 

ا  أمَّ بيروت.  في  الوطني  المتحف  في  منها  السليم  بالقسم  اآلثار  مديرية  احتفظت 

الملحقات  أيًضا في  الصرح. وُوجد  المحطَّم، فجمعته في مدفن قريب من  القسم 

العديد من األجران المختلفة األشكال واألحجام.
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ثانًيا: الكنائس

ا في المغيري-يانوح. بُني بعضها في القرن الثامن، والبعض  الكنائس قديمة جدًّ

اآلخر أيام الصليبيين، وابتداًء من العام 1112م. شرع األهالي ببناء الكنائس خرب 

قسم منها أيام المماليك )1250 - 1516م.( وخرب الباقي بخراب المغيري-يانوح 

في أوائل عهد الحكم العثماني )1516 - 1918م.(. وما زال األهالي حتى اليوم 

الشموع  فيضيئون  شفيعها،  عيد  في  المتبقية  الكنائس  من  كنيسة  كل  يزورون 

ويركعون على انقاضها مصلين خاشعين. ومّما تبّقى من هذه الكنائس:

كنيسة األربعين شهيًدا - كنيسة مار ضوميط - كنيسة مار سمعان - كنيسة 

مار بطرس وبولس - كنيسة مار الياس - كنيسة »كرم البرج« - كنيسة »الحمراء« 

- كنيسة »يانوح«، وهي غير كنيسة الصرح البطريركي - كنيسة مار زخيا - كنيسة 

مجهولة االسم.
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ثالًثا: المدافن

تنتشر بكثرة في المغيري-يانوح، ولم يتوصل أحٌد حتى اليوم إلى تحديد تاريخها 

والشعوب التي استعملتها، وهي تختلف في هندستها وأشكالها وأحجامها. معظمها 

غرف مبنية في األرض، مغطاة بالصخور وببالط صخري عريض. وجد في داخلها كوٌم 

من العظام، وفخاريات وحلي وأواٍن معدنيَّة. وهناك أيًضا نواويس حفرت في الكتل 

وفي  البطريركي  الصرح  ضمن  وجدت  التي  القبور  الى  باالضافة  الرمليَّة،  الصخرية 

جواره، وهي عبارة عن أقبية مسقوفة ببالٍط صخري. والملفت فيها، أنّها مألى بالعظام 

وخالية من الفخاريات واألواني المعدنية والحلي وغيرها، مّما يؤكّد أنّها مسيحية.
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لجنة الثقافة والتراث والحوار بين األديان
في الرابطة المارونية

ودورها في ترميم المقرّ البطريركي في المغيري

أولت لجنة الثقافة والتراث والحوار بين األديان في الرابطة المارونية اهتماًما بالًغا 

لموضوع ترميم المقّر البطريركي في المغيري، مهد األمة المارونيّة وموطنها األول. 

المعنيّين  التي شملت  وسعت الى ذلك من خالل سلسلة من االتصاالت والزيارات 

والموقع األثري موضوع الترميم في بلدة المغيري.

ومن أبرز الذين التقتهم من أجل هذه الغاية بين شهري آذار وتشرين األول من 

العام 2017، صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 

في بكركي والديمان، ومدير عام اآلثار المهندس سركيس خوري، ومعالي وزير الثقافة 

الدكتور غطاس خوري، والمونسنيور رزق الله أبي نصر إبن بلدة المغيري، إضافة إلى 

عدد من علماء اآلثار من بينهم، اآلنسة تانيا زافين الموظفة في المديريَّة.

جرى في هذه اللقاءات والزيارات تأكيد ضرورة إعادة ترميم هذا الَمْعلم التاريخي 

البارز الذي يدخل في صلب التراث الماروني العريق. فأثنى صاحب الغبطة والنيافة 

على أهداف اللجنة مؤكًِّدا على أهميَّة الموقع الديني الذي كان صرًحا بطريركيًّا لفترة 

في  ُعقد  الذي  األخير  االجتماع  وفي  بطريركًا.  وعشرين  ثالثة  رفات  ويضم  طويلة، 

الديمان في أول آب من العام 2017، وضمَّ الى جانب أعضاء اللجنة، مدير عام اآلثار، 

اللجنة. وكان مدير عام  بها  التي تقوم  المبادرة  المشروع، وبارك  وافق غبطته على 

اآلثار المهندس سركيس خوري، قد أبدى اهتماًما بالًغا بما تقوم به اللجنة من دراسات 

أَيار من  المقّر األثري. وبعد اجتماعات عدة معه، كان آخرها في 15  إلعادة إحياء 

العام 2017، وافق بكتاب خطي يسمح بتنفيذ المشروع، على أن يكون العمل وفق 
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الخرائط الموضوعة التي تتناسب مع قواعد ترميم األماكن األثريّة المتَّبعة دوليًّا، وذلك 

في إطار دعم السياحة الدينيَّة وإزالة الغبار عن اآلثار المارونية من مقرّات وكنائس 

وأديرة كان لها الدور الكبير في تعزيز حضور الطائفة وأبنائها، وأيًضا في سبيل إبراز 

الوجه التراثي وتاريخه للطائفة المارونية. وقد صرفت مديريَّة اآلثار مبلغ مئة مليون 

ليرة لبنانية لتأهيل موقع البطريركية في المغيري. وفي لقاء عقد في وزارة الثقافة 

العام 2017، ضمَّ الى جانب معالي الوزير الدكتور غطاس  في 4 تشرين األول من 

الرابطة المارونية  خوري، كّل من، مدير عام اآلثار المهندس سركيس خوري، رئيس 

النقيب انطوان قليموس، عضو المجلس التنفيذي الدكتور جوزف كريكر، وعضو لجنة 

الثقافة والتراث والحوار بين األديان المهندس غسان ناصيف، وافق الوزير خوري على 

إضافة مبلغ مماثل لتأهيل الموقع وترميمه. وبدأ تحضير األرضيّة كي يباشر خبراء 

اآلثار بعملهم وفق الخرائط الموضوعة والتي حظيت بموافقة مديريَّة اآلثار.

تألفت لجنة المغيري المنبثقة من لجنة الثقافة والتراث والحوار بين األديان في 

الرابطة المارونية، من:

الدكتور جوزف كريكر، الدكتور شارل رزق الله، األستاذ غسان خوري،  والمهندسين: 

كريم موسى، غسان ناصيف، وسمير غاوي.
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المراجع:
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- مجلة الرابطة المارونية، عدد نيسان 2018 ص: 37 - 43.
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كنائس مهّدمة في المغيري
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Sanctuaire romain 
église byzantine
chapelle médiévale
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كنيسة األربعين شهيد
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كنيسة مار جرجس األزرق

كنيسة بيزنطيّة
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