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  مقدمة
كنيسة القديس جاورجيوس، يف بلدة زوق مكايل العريقة التحفة األثرية على شرفة عالية مطلّة على البحر تتربع 

  . عن ذاا وأبنائهاولو شاء اهللا للحجارة أن تتكلّم وتخرب عن ذاا لكان هلذه الكنيسة الكثري لتقوله. بتارخيها
مع حركة االحتاد بكنيسة روما اليت حصلت ضمن رقعة الكرسي تزامنت نشأة هذه الكنيسة وهذه الرعية 

وال خيفى على أحد ما جلبت حركة االحتاد هذه . األنطاكي للروم األرثوذكس خالل القرنني السابع والثامن عشر
 وكان لتدخل السلطة. الفريق الساعي إىل الوحدة، والفريق الرافض هلا: من آالم ومآٍس على كلٍّ من الفريقني

وأتت النتيجة بنـزوح الكثريين من دعاة االحتاد مع روما، من . العثمانية دورها يف تأجيج اخلالف بني الفريقني
  .قراهم ومدم إىل مناطق أخرى

ضمن هذا اإلطار التارخيي تندرج نشأة هذه الرعية، بل هذه البلدة أيضا اليت ضمت يف أحضاا النازحني من 
ة وسوريا من االضطهاد الذي أثاره عليهم كلّ من املناوئني لالحتاد مع روما هرب . ة وغريهامناطق لبنانيهؤالء مجيع

فأتوا إىل ربوع كسروان طلبا حلماية أسياد هذه املنطقة أال وهم مشايخ آل اخلازن الذي . لسلطنة العثمانيةاملوالني لو
  .اشتهروا بدماثة أخالقهم وحسن ضيافتهم
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  الفصل األول
  روم الكاثوليك يف زوق مكايلال

  
   الوصول وبناء الكنيسة-١

، أي سنة نشأة ١٧٢٤اختلف املؤرخون على حتديد زمان بناء هذه الكنيسة، وقد جعل معظمهم تشييدها سنة 
 ١٧٢٤وسنة . "ومما ال شك فيه أنّ بناءها ارتبط بوجود الروم الكاثوليك يف زوق مكايل. كنيسة الروم الكاثوليك

ثُر عدد الالجئني من طائفة الروم الكاثوليك إىل محى العائلة اخلازنية يف كسروان، وهب هلم خالد اخلازن ملّا ك
أرضا يف زوق مكائيل، بنوا فيها كنيسة على اسم القديس جرجس، يتبعها أنطوش صغري، وذلك بعناية الواقف 

ألنه قُرب أواخر اجليل السابع عشر أخذ "و أما السبب فه. ١"ونسيبه الشيخ أيب شروان موسى بن طربيه اخلازن
البعض من أبناء هذه الطائفة يتدرجون بالقدوم إىل كسروان للتوطّن فيه لوجود األمنية والراحة وهربا من 

  .٢"اضطهاد أعدائهم األراطقة
ات ، وعلى األرحج بني السنو١٦٠٠وصل إذًا دعاة االحتاد مع كنيسة روما، إىل زوق مكايل، يف أواخر 

بنو املدور وبنو القطّان قدموا من قرية أميون من مقاطعة "وقد وصلوا من خمتلف املناطق . ١٦٩٠-١٦٨٠
، ٣الكورا، وبنو عوده املعروفون يف زوق مكايل ويف قرية صربا وغادير قدموا من قرية دوما من بالد البترون

 ومن .٤"ق مكايل شركاء يف أمالك اخلازنينيهؤالء سكنوا يف زو. وبنو الدقّي من حلب، وبنو زينية من طرابلس
مثّ قِدم بنو تقال من "، ٥بني العائالت األخرى اليت أتت واستقرت يف زوق مكايل عائالت احلداد والدخيل والرومي

ومن حلب قِدم بنو سلموين، ومن . كفرشيما، وبنو بشوايت وجاهل ومغربل من زحلة، وبنو مساحة من اخلنشارة
  .٦"مياطيدمياط بنو الد

 ١٨١٧يف سنة "والحقًا أي خالل أزمات القرن التاسع عشر أتت عائالت أخرى واستقرت يف زوق مكايل 
وما يليها، ثارت اضطهادات يف الشام وحلب على الروم امللكيني لسبب انضمامهم إىل الكنيسة الرومانية، وقد 

هم يني ضدة إىل ؤمر فيهما ااستحصل أخصامهم على فرمانني سلطانية، ففزع امللكيلوالة بتنفيذ األوامر بشد

                                                 
، صـفحة  ١٩٠١ تشرين الثـاين،  ١، ٢١، املشرق، السنة الرابعة، العدد نانأوقاف العائلة اخلازنية على الطوائف الالجئة إىل لب اخلازن الشيخ شاهني أفندي،  1
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جبل لبنان، فاستقبلهم األمري بشري، وساعدهم وسهل هلم اإلقامة يف القرى اللبنانية مثل دير القمر وزوق مكايل 
  .٧"يف كسروان

فئة من إنّ أول من احترف هذه احلرفة أتى ا من محص وعلّم "وعلى ما يبدو أنهم احترفوا مهنة احلياكة 
وعلى األرجح أنّ . ٨"فاتبعوا هذه الطريقة البسيطة مدة سنوات طوال) األكمار(مواطنيه نسج األعبئة واهلمايني 

أما سائر النازحني فكانوا يهتمون بتربية الدواجن . آل قطّان وآل مدور هم الذين أتوا ذه املهنة إىل زوق مكايل
  .لتوتودود القز وزراعة احلنطة والزيتون وا

 أنها ٩"القنداق"وإذ يبقى تاريخ بناء الكنيسة جمهوالً، تؤكّد لنا أقدم وثيقة موجودة يف حمفوظاا وهي كتاب 
واملفارقة يف األمر أنّ . ، فهي بالطبع موجودة قبل هذا التاريخ)١٧٠٥سنة أي ( آلدم ٧٢١٣كانت موجودة سنة 

وموقّعة ) ١٧٢٠-١٦٧٢(ن البطريرك كريلّس اخلامس الزعيم إهداًء بشكل رسالة م: الكتاب حيمل يف أول صفحاته
  .كريللس برمحة اهللا تعاىل، البطريرك األنطاكي وساير املشرق. اد هللا داميا: "منه
 هذا القنداق الشريف املوقّر الذي هو برسم اخلدمة األسرار الطاهرة اإلهلية، الرجل احملب املسيح وقفأَ

ن روحه وروح والديه، على كنيسة القديس مار جرجس، يف جونيه، بقرية األزواق قسطنطني بيك املكرم، ع
فليس ألحدا دستور بكلمة الرب . من معاملة بريوت، وهو وقفًا مؤبدا وحبسا خملّدا على الكنيسة املذكورة

اعه أو أرهنه أو أشخصه وكُلّ من غيره أو سرقه أو ب. العزيز سلطاا أن يغيره عن وقفيته بوجه من الوجوه
لذاته دون الكنيسة املوقوف هلا املذكورة أعاله، كاينا من كان، فيكون ذلك الشخص بعينه عليه غضب اهللا 
تعاىل ورجزه ونقمته، ويكون حمروم مفروز من جمد اهللا اآلب ومن نعمة الروح القدس، ويكون حضه مع 

جرى ذلك ورسم يف اليوم الثالث . يل ملَن يرضى لنفسه ذلكفالويل مثّ الو. يوضس الدافع ومع صاِليب املسيح
كريللس . وعشرون من شهر آذار من شهور سنة سبعة آالف ومايتني وثلثة عشر ألبينا آدم عليه أفضل السالم

ة وهو "قسطنطني بك" اسم مهديه  الرسالة، وتذكر"البطريرك األنطاكيذه اهلدي ةً من الساعياحلاج "، ووصي
  على نيته ونية والديهأسبوعيبأن يقدم كلّ كاهن، يستعمل هذا الكتاب، قداس " ابن احلاج نوفل ابن اخلازنخالد 

وجه حترير األحرف هو أن كان ساعي يف مجيبت هذه القندق احلاج خالد ابن احلاج نوفل ابن اخلازن من عند "
.  يقدس روحه يف الدنيه واآلخرة كريللس املكرماهللا. حضرة قدس سيدنا البطريرك األنطاكي وساير املشرق
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وذالك . وصار الشرط أن كُلّ من قدس يف هذه القندق يكون لنا يف كلّ مجعة قداس يذكرنا ويذكر والدينا
  .جرى

ذلك حرر يف أوايل شهر نوار من شهور سنت سبعة آالف ومايتني وثلثة عشر ألبينا آدم عليه أفضل 
  ".السالم

من االتحاد مع كنيسة  عشرين سنة كنيستها قبل أكثر منإذًا رعية القديس جاورجيوس، وشيدت تأسست 
  .روما
  
   عالقة مشايخ آل اخلازن بالروم الكاثوليك يف زوق مكايل-٢

، الباب واسعا لكي نقرأ تاريخ العالقة "القنداق"يفتح لنا هذا اإلهداء املخطوط على أوىل صفحات كتاب 
  .واملميزة اليت كانت تربط الروم الكاثوليك مبشايخ آل اخلازناخلاصة 

إنّ مشايخ آل اخلازن مل يكتفوا فقط بدعم النازحني من الروم الكاثوليك، بل كانوا يشكّلون بالنسبة ويف الواقع، 
الرهبانية  كان اخلوري نقوال الصائغ رئيسا عاما على ١٧٢٩سنة . "إىل الرهبان الكاثوليك ملجأ أمان وسالمة

لكن الرهبان كانوا قد أُخرجوا للمرة الثانية من ديرهم الرئيسي، دير القديس يوحنا الصابغ . الباسيلية احلناوية
لذا كان ال بد هلم من إجياد دير يطمئنون إليه وينعمون فيه بالسالمة، بعيدين عن معاكسات غري ... بالشوير

 هذه الشروط مل تكن لتتحقّق إذ ذاك إالّ حتت حكم مشايخ بيت اخلازن يف ومثلُ. الكاثوليك وعن ظلم األمراء
لقد ساعد إذًا مشايخ آل اخلازن الرهبان والراهبات أيضا على التملّك وبناء دير هلم هو دير املالك . ١٠"كسروان

يد البشارة سنة  وبوشر بناؤه يوم ع١٧٣٢مثّ دير سيدة البشارة الذي متّ شراء أرضه سنة . ١٧٣٠خمائيل سنة 
  .١٧٣٧ وأُجنز سنة ١٧٣٤

 ى هذا التفاعل بني الروم الكاثوليك ومشايخ آل اخلازن وغريهم من سكّان زوق مكايل إىل ازدياد منووأد
  . حمطّ األنظار وقُبلة السياح، ورائدة التجارة والصناعة والعمران الحقًاوازدهار هذه البلدة اليت ستصبح

  
  وليك يف زوق مكايل وخارجها ريادة الروم الكاث-٣
   سليمان قطّان يف صناعة أول مطبعة عربية الشماسماه إس-أ

 معهم صناعام ومهارام اليت وجدت هلا يف هذه يون الكاثوليكيونمنذ وصوهلم إىل هذه البلدة، محل الروم
بية أال وهي مطبعة الشماس عبد اهللا وكانت أوىل الثمار صناعة حروف أول مطبعة عر. البلدة املنفذ للنمو والتقدم
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، وقد أجنزها له ابن زوق مكايل ١١"مثّ بصنع آالا، يف زوق مكايل"اليت بدأ بتصميمها ) ١٧٤٨-١٦٨٤(الزاخر 
يف زوق مكايل كانت للشماس عبد اهللا الزاخر عالقة متواصلة بأسرة القطّان اليت أضافَته . "سليمان قطّان

اء هذه األسرة املدعو سليمان قطّان، ابن اخلوري إبراهيم قطّان، فجعلَه تلميذًا وتعرف بأحد أعض. بسخاء
  .١٢"له

 ز هذا الشابغف سليمان قطّان يف الواقع، متيه ما لبث أن شبذكاء فائق ونبوغ قلَّ نظريه، وعلى ما يبدو أن
انتحل "ة بدون أن يلتزم بنذور رهبانية باحلياة الرهبانية واخنرط يف سلك رهبان القديس يوحنا الصابغ يف اخلنشار

التلميذ عيشة أستاذه النسكية، وعلى مثاله رفض أن يقبل الدرجات الكهنوتية فبقي علمانيا تقيا حتى آخر 
كان أحد : "حقيقة هذا األمر" حوادث لبنان وسورية"وقد أكّد القس املرحوم روفائيل كرامه صاحب . ١٣"حياته

وقد ... الذي وضع تلك املقدمة النفيسة لكتاب النبوءات املطبوع يف مطبعة دير الصابغعلماء عصره، وهو 
عاش املرحوم الشماس سليمان قطّان بتوالً كرفيقه الشماس عبد اهللا الزاخر، وكان يطلَق عليهما لقب مشّاس 

توفّي بالرب املقدسي  "١٧٧٩ة ، ويف سن١٤"إلقامتهما بني الرهبان وحملافظتهما على القوانني الرهبانية تعبدا
لنا منه كتابان يف اجلدل، وضع األول "وقد ألّف كتابني يف غاية األمهية . ١٥"سليمان قطّان وانتقل إىل رمحته تعاىل

رسالة يف انبثاق الروح القدس موجهة إىل يوسف بن املقدسي عبد اهللا الكاتب من : ، ومساه١٧٥٩منهما سنة 
  .١٦" يف املطهر، وهو رد على التعليم األرثوذكسي بشأن املطهر:وكتابه الثاين. محص

 ترك وصيته وفيها يعطي ة الزوقي لدرجة أنه قبل وفاتهوقد كانت ثقة عبد اهللا الزاخر كبرية جدا ذا النابغ
 زاخر قد لثّنت وجه حتريره وموجب تسطريه، هو أنين أنا الفقري عبد اهللا"لسليمان قطّان مسؤولية إدارة املطبعة 

األخ سليمان ولد اخلوري إبراهيم قطّان أن يكتب وصييت هذه األخرية الشرعية وأنا بصحة العقل حسب 
نّ إي دراهم نقدا أصالً فأقول أوالً ل الصحة وذلك إذ كان ال يوجد عنداستعدادي السابق ونييت وأنا حبا

 قد أوقفتها وقفًا مؤبدا للرهبان القانونيني الباسيليني امللكيني من الكتب اخلطّ اليت عندي مبا أنين أمتلكها شرعا
ا عن روحي وروح والديةجممع رهبان مار يوحند وشركة خبريات هذه الرهبنة الروحيليكون يل ذكر مؤب . 
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  ٦    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

 لطف اهللا ماييت ثانيا إنّ الكتب اليت طُبعت عندنا مجيعها فالباقي يل منها مبوجب الدفاتر يعطى منه البن أخي
 .غرش ال غري وما تبقّى فلتقدس به اآلباء املذكورون عن روحي وما ألحد معهم معارضة بوجه من الوجوه أصالً

لكن ) احلناويني(ثالثًا من جهة أمر املطبعة وما خيصها ومكاا وآالا مجيعا فلتكن وقفًا مؤبدا للرهبان املذكورين 
ان مدة حياته ومكثه عند الرهبان ليشغلها معهم مكاين وتكمل نييت باخلري املقصود بشرط أن يتسلّمها األخ قطّ

مني بعملها وحيصل له وللرهبنة املذكورة نفع بتشغيلها ويف طبع كلّ كتاب يستخرج جزء يقدس به عن روحي 
يت وال يعمل شيء  هي إرادفهذي. ويتقاشع ابن أخي لطف اهللا بثالثة أو أربعة كتب من كلّ كتاب يطبع فيها

 آب سنة ٢٩ حرر يف .خالف ذلك ومن خالف أمرا مما حرر ذه الوثيقة فإنين أطالبه به أمام منرب اهللا العدل
 ختم القس جرمانس كاتب هذه الوصية الفقري سليمان . أشهد بذلك الفقري جرمانوس عازار أصالن١٧٤٨

نة ابن الزوق املخلص ألستاذه الزاخر سببت له مشاكل مع الرهبان، غري أنّ أما. ١٧"قطّان أشهد مبا هو حمرر ضمنها
فالقطّان طلب إما أن يفصل . خالف بينه وبني الرهبانحصل وقد "وذلك ألنه أراد التقيد بوصايا وتعاليم أستاذه، 

بعة، وإما أن جييء مكانه عن دير مار يوحنا حبيطان وقواطع مع إقامة رئيس خاص يرأس الرهبان املشتغلني يف املط
 .١٨"فلم تقبل الرهبان بذلك بأنه خمالف ملنطوق وصية الزاخر. بصانع علماينّ إلسعافه

  .أسهم سليمان قطّان يف تطوير املطبعة وعمل فيها من بعد وفاة الزاخر مدة ثالث عشرة سنة
  . يف نشر احلرف والكلمة املكتوبةاألولدور اللعبت قد  زوق مكايل هكذا تكون

  
   إسهام الروم الكاثوليك يف ازدهار الصياغة واحلياكة-ب

 العمراينّ والثقايفّ على صناعة الطباعة، بل طال أيضا صناعات مثينة أخرى ينيالكاثوليكيني مل يقتصر دور الروم
 إىل زوق مكايل يون الكاثوليكيونلقد أدخل الروم. أسهمت بدورها يف ازدهار زوق مكايل ومنطقة كسروان

  . اعة الصياغة اليت ال شك يف أنها تتطلّب مهارة بالغة وذوقًا رفيعاصن
نّ حرفة الصياغة استقطبت اهتمام الزوقيني، واشتهرت يف هذا اال عائلة قطّان الكاثوليكية، وكانت إ"

  .١٩"ااورة" احلارة"حرفة الصياغة يف الدكاكني الواقعة حتت باحة كنيسة مار جرجس و
اثوليكيو زوق مكايل سواهم من أرباب املهن يف تلك احلقبة إذ كانوا من بني األوائل يف الشرق ولقد سبق ك

القلماز، واللؤلؤ، والياقوت، والفريوز، وأحجار كرمية أخرى كحجر "الذين استعملوا إضافة إىل الذهب والفضة 
  .لصناعةوعلى عكس سواهم من الصاغة أظهروا ريادة كبرية يف هذه ا. ٢٠"الدم األمحر
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  ٧    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

يتفنن الصائغ الزوقي يف صناعة عدد متنوع من األساور، ويجيد إنتاج : " أنطوان سالمةستاذكتب األ
اإلسوارة املربومة، فيكلِّلها باللؤلؤ ورباع عسملي، وهناك أساور بعروق وأخرى بدمغه، ومن األساور ما هو 

 مرن حبة قمح، وأساور ذهب زرد ذهب صف العسكر، وذهب موضه مقطع، وذهب مزكزل، وأساور ذهب
عسكر وعرق، وأساور صف عسكر فردة قمحا، وأساور فضة معلّق فيها برياغيط،، وجيدد الصاغة اخلوامت 

  ...وتفوقوا بإصالح ساعات اليد... والزيبقا"واألساور بطَليها وإصالحها بالتلحيم 
املباخر والذخائر املقدسة والشماعدين وعصي اشتهر الصاغة الزوقيون أيضا بصناعة األواين الكنسية ك

مل تقتصر مبيعات الصاغة على األفراد، ... والربوش حملّي يف الذهب... املطارنة والبطاركة واملسابح والسناسل
بل تعاملوا مع صاغة بريوت يقصدون السوق يف الزوق لشراء كميات من اخلوامت واألساور ولتركيب القوالب 

تحدد أسعاره باللرية ... ء بعض اوهرات بالذهب، ويف السوق مجيع عيارات الذهبيف اخلوامت أو طال
  .٢١"اإلنكليزية أو باللرية العثملية

الصفرا، أنطلياس، صربا، حبالني، غسطا، حراش، غزير، بيت شباب، "وهكذا جذبوا إليهم سكّان مناطق 
ريوت، ر إبراهيم، عني اخلرويب، حارة صخر، حارة صخر، وادي شحرور، درعون، غدير، محاليا، حريصا، ب

إىل وبفضل إسهامهم وصل سوق الزوق . ٢٢"املياسة، حراجل، داريا، ساحل علما، وطى اجلوز، زكريت، بتغرين
، وليعطي جلونية ومرفأها أمهية كربى لدرجة أنّ السلطات العسكرية ٢٣"األسواق يف املنطقة"يكون من أكرب أن 

  .أثناء مرور سفن املساجني يف مرفأ جونية ٢٤"أغالل السجني" طويلة تفك التركية صارت لفترة
 سباقني أيضا يف جمال احلياكة والتطريظ وصناعة اجللود واألحذية إىل درجة أنّ يون الكاثوليكيونوكان الروم

  .د الغذائيةشهرم بلغت مصر فاستقطبت منها عائلة الدمياطي اليت كانت بدورها تعمل يف حقل جتارة املوا
خالل فترة القرن التاسع عشر أصبحت زوق مكايل حمطّ أنظار الشرق والغرب، األمر الذي زاد يف طموح 

ال بل أصبح رضا أهاليها، يف بعض األحيان، يشكّل خطرا على التجارة وقطاع املال يف . أبنائها وعزة نفوسهم
اري للضغط على اإلمرباطورية العثمانية تارة والستمالتها تارة وقد استعمل أهلها أحيانا نفوذهم التج. اإلمرباطورية

دورا رئيسا يف هذا املضمار، ال بل استطاع بدهائه ) ١٨٦٠-١٨٥٤خالل السنوات (وكان ملخائيل املدور . أخرى
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  ٨    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

. ٢٥ألعداءأن يهرب احلرير من اجلمارك مرارا، األمر الذي أربك السلطنة العثمانية، ومجع حوله الكثريين من ا
وبدون الدخول يف حيثيات حياة هذا الرجل الزوقي الكاثوليكي، فقد لعب مع أخيه نقوال دورا بارزا يف ثورة 

١٨٦٠.  
  
   دور الكاثوليكي الياس املنير يف التحرر من نري اإلقطاع-ج
مجع نري قطعة يف مشغل (ار اكتسب جده احلموي األصل لقب أسرته املنير من األني. إنه الياس نقوال املنير"
  ...اليت كان يصنعها يف الزوق) النول

وكان هذا إنسانا . لوكالة القرية اللبنانية الكبرية زوق مكايل) ١٨٨٣-١٨١٠(رشح الياس نقوال املنير 
ائمقام مشهورا مبلكيته ملناسج احلرير ولكنه بدأ حياته كصاحب مهنة مثّ أخذ يسلِّف املبالغ الضخمة، وكان الق

املاروينّ من مدينته األمر الذي يسمح لنا بأن نفترض أنّ املنير كان ينتسب ألعيان الزوق من التجار الصناعيني 
 كانت قائمة أعضاء اجلمعية السورية الكتساب العلوم والفنون التنويرية حتتوي على ١٨٤٨ويف عام . واملرابني

 أنّ أصحاب الورشات يف الزوق كانت تربطهم بتجار بريوت صالت ومن اجلدير باملالحظة. اسم الياس املنير
وباإلضافة إىل هذا فإنّ كنية املنير اليت هي لقب مهين حريفّ كانت غري منتشرة يف بريوت على األرجح . وثيقة

و نفسه عضو إنّ كلّ هذا جيعلنا نقبل الرأي القائل بأنّ الياس املنير وكيل الزوق ه. حيث مل تكن املهنة متطورة
  .اجلمعية السورية

ومع اسم الياس املنير وصاحل صفري جزئيا ارتبطت الدعوة ألفكار املساواة السياسية واالجتماعية بني فالّحي 
  ...كسروان

تعلّق أهايل الزوق بابن بلدم الياس املنير، وجاء يف التواتر أنه كان قصري القامة، خطيبا، يتكلّم ببالغة، 
ولشدة ... ما ساعده على نشر مبادئه التحررية بني أبناء قومه والتأسيس ألهم ثورة شعبية يف تاريخ لبنانوهذا 

ما متتعت به شخصيته من مزايا جذّابة أصبح موضع إهلام للشعر الشعيب وبقي يف الذاكرة اجلماعية القليل من 
  :الزجليات اليت تصفه
  يا زغير    يا أبو اهلدوب

  يا منير    بو الراياتيا أ
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  .اخلازن واألب بولس مسعد احلليب اللبناين



  ٩    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

 عند نقطة حمورية وهي أنّ الياس املنير الزوقي أو كما يسميه ١٨٥٨تقاطعت الروايات التارخيية لثورة 
احلتوين مدير أعمال الثورة، لعب الدور التأسيسي يف قيام الثورة اليت انطلقَت من شرارة بسيطة، وهي أنّ 

 أحد األشخاص وهو يشتري احلرير، فما كان منه ومن احلاضرين إالّ الشيخ عباس اخلازن أهان يف سوق الزوق
  .أن ردوا على الشتيمة وهذا ما استغربه اخلازنيون ورفضوه

ومتثّلَت الشرارة الثانية واألهم بأنّ الزوقي يوسف العجوي كان يف جونيه فتعرض لإلهانة والشتم من الشيخ 
 فهرب العجوي إىل الزوق وطرح الصوت على ١٨٥٨ سنة يوسف وردان اخلازن، وذلك يف آخر شهر من

فنـزل الياس املنير ومجاعته إىل جونيه وثأروا للعجوي موجهني اإلهانات إىل الشيخ يوسف ... أبناء بلدته
وردا على هذا التصرف اجتمع اخلازنيون يف غوسطا واستعدوا ملواجهة أهايل الزوق وانضم إليهم . اخلازن

وتوجهت فرقة مسلّحة من أهايل غوسطا إىل . الزوق الراهب يوسف راجي اخلازن-البشارة اخلازنرئيس دير 
الزوق ولكن مل حتصل املواجهة بسبب تدخل وسطاء من قُرى دلبتا وعرمون، وشننعري وجديدة غزير، ولكن 

اعة املشايخ فالّحو قدماء الزوق يؤكّدون أنّ املواجهة حصلَت يف وادي حنتوش، وساعد أهايل الزوق ضد مج
ويبدو أنّ البطريرك املاروينّ بولس مسعد ... عجلتون وعشقوت والقليعات برئاسة الوكيل صاحل جرجس صفري

تدخل شخصيا يف دئة اخلواطر، فأرسل األسقفَني يوسف رزق ونقوال مراد إىل غوسطا بعدما اجتمعا مع أعيان 
... وليك، ومل تلق دعوما إىل اهلدوء آذانا صاغية من اجلانبنيالزوق يف باحة كنيسة مار جرجس للروم الكاث

وتعرض الزوقيون العتداءات، وقد أخرب سكّان مزرعة كفرذبيان البطريرك أنّ شيخني من آل اخلازن خطفا يف 
د طرف قرية بقعتوتا شخصا يدعى الياس الزوقي، فأهايل الزوق هم أبطال الثورة ومضرمو نارها، كما يؤكّ

  ...يوسف إبراهيم يزبك
واطمأنّ اخلازنيون هلذه . شهدت زوق مكايل اجتماعات سرية لوكالء الفالّحني مهدت لقيام الثورة

استفاد الفالّحون من الصراع الداخلي يف ... االجتماعات ألنها برأيهم تنظّم انتفاضات ضد قائمقام النصارى
السرية املعادية لالقطاعية يف قرى زوق مكايل وريفون وعشقوت العائلة اخلازنية، وكثّفوا اجتماعام 

والقليعات، يف وقت كان اخلازنيون يبعتقدون أنّ الفالّحني يف قبضتهم الشديدة ال يستطيعون احلركة خارج 
غري أنّ التطورات سهلت انتفاضة الفالّحني وتصاعدت هجمتها حني اجتمع يف الزوق زعماء . مدار إرادم

  :ثورة يف إطار ما أمسوه الديوان املنتخب، وصدرت عنه املطالب التاليةال
 جيب أن توزع الضرائب على األراضي واألرواح حسب الالئحة املرتبة من سعادة شكيب أفندي، -١

  .وجيب على املشايج أن يدفعوا ما يترتب عليهم دفعه من دون أن يلقوا بعبئه على كاهل الشعب



  ١٠    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

 االستثنائية اليت تجىب من قبل املشايخ تتناقض مع قرارات كلخانه والتنظيمات، وكلّ من  إنّ كلّ الرسوم-٢
  .خيرق هذه القرارات والتنظيمات جيب أن يعيد ما جباه

  . إلغاء هدايا األعياد واألعراس والرسوم اليت يفرضها املشايخ عند بيع أراضيهم-٣
  .دل وحيمي الشعب من املضايقات واملظامل إعطاء مركز املأمور إىل شخص الئق حيكم بالع-٤
  . منح املساواة العامة واحلرية التامة للجميع من دون متييز عنصري أو امتهان يف املعاملة-٥

أثار اجتماع الزوق غضب املشايخ حتى إنّ عباس اخلازن كتب إىل البطريرك املاروينّ يعترب فيه أنّ يف ديوان 
  ...الزوق حكمة غريبة شيطانية

مل يستمر الزوقي الياس املنير يف قيادة ثورة الفالّحني إىل اية املطاف، بل اقتصر دوره على إطالق بداياا 
  .٢٦"...وهذا ما يطرح عالمات استفهام بشأن أسباب تراجعه وانكفائه

  .ولكن نتيجة هذه الثورة قادت إىل حترير الفالّحني يف خمتلف مناطق لبنان من نري اإلقطاع
  
   دور الروم الكاثوليك يف تاريخ لبنان السياسي-ح

  أوال سليم بك حبيب تقال
  حياته

 من والدين فاضلني مها حبيب موسى تقال من ١٨٩٥ كانون األول سنة ١١ولد يف زوق مكايل يف "
. ١٩١١أى علومه فيها سنة . تلقّن الدروس الثانوية يف مدرسة عينطورة. الزوق، ونـزهة احلاوي من الشوير

 أم القطر املصري ودخل معهد احلقوق الفرنسي يف القاهرة، ومكث هنالك حتى نشوب ١٩١٢ويف أوائل سنة 
، فعاد إىل بلدته الزوق، وقضى فيها مدة تلك احلرب دارسا ومطالعا إىل أن ١٩١٤احلرب الكونية الكربى سنة 

ويف . ١٩١٩وت ودخل معهد احلقوق الفرنسي فيها سنة احتلّ احللفاء الربوع اللبنانية والسورية، فنـزل بري
 نال إجازته ١٩٢٠وعام . أثناء درسه احلقوق وظّف يف قلم متصرفية بريوت، مثّ عين رئيسا لقلم حمكمة التمييز

أخذ ومنذ ذلك احلني . وصفُّه كان أول املتخرجني يف هذا املعهد الفرنسي. من معهد احلقوق وكان من املتفوقني
فعين أوالً قاضيا . يرتقي جبده ونشاطه مناصب احلكم حتى وصل إىل املكانة الرفيعة اليت دامهته فيها املنية

مثّ شغل مديرية الداخلية يف . للتحقيق يف مدينة بريوت، فمفتشا للعدلية يف بالد العلويني، فمتصرفًا على البقاع
فقثام مبهمته هذه األخرية خري قيام على ما يف هذا املنصب من . املمتازةاحلكومة اللبنانية، وحمافظة بريوت 

 ثارت عليه محلة شعواء هي من نوع احلمالت السياسية ١٩٣٦ويف غضون سنة . مسؤولية وخطورة ودقّة
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 النازعة إىل احلزبية فنقلته احلكومة من حمافظة بريوت إىل حمافظة لبنان الشمايلّ، مثّ أحالته على االسيتداع لروحه
وقد انتخب نائبا عن جبل لبنان ثالث دورات متوالية أوالها سنة . االستقالل يف الرأي والتعلّق باألصدقاء

 رشح نفسه لالنتخاب ثانية، فكان من عداد الفائزين، وسلّم إذ ذاك وزارة األشغال ١٩٣٧ويف سنة . ١٩٣٢
بل قدم استقالته لتفاوت بني أعضاء الوزارة يف العقيدة السياسية على أنه مل يلبث طويالً يف منصبه هذا، . العامة

وإنّ متسكه باملبادئ الرصينة محله على أن يرفض مرتني الدخول يف الوزارات اليت دعي . وأساليب احلكم
جية فقُلّد مرتني وزارة اخلار. ١٩٤٣وقد انتخب للمرة الثالثة نائبا عن جبل لبنان سنة . لالشتراك فيها

وقبل أن تصرعه املنية بيومني سلّم يف وزارة . واألشغال العامة يف وزارة السيد رياض بك الصلح األوىل والثانية
  .السيد عبد احلميد كرامه مقاليد وزارة اخلارجية والعدلية

 إىل القاهرة فبغداد فالرياض ١٩٤٤وقد كان، من عداد أعضاء الوفد اللبناين الذي ذهب سنة 
وقد أنعم عليه مقدرو مجيله بوسام االستحقاق . السكندرية، فكان ممثّالً للبنان يف مؤمترات الوحدة العربيةفا

  .٢٧"اللبناينّ املُذهب والوشاح األكرب لوسام النيل، ووسام الرافدين من الدرجة األوىل
طبيبه الياس (إنما أوصاه . له معافًىقبل وفاته بشهرين أُصيب حبمى الزمته أسبوعا كامالً، عاد بعدها إىل عم"

 كانون الثاين، تناول طعام العشاء مع قرينته ١١ومساء األربعاء يف . بعدم االجتهاد بعمله املضنك) اخلوري
ورهط من كبار القوم منهم السيد ودسورث الوزير املفوض األمريكي وقرينته، والسيد هنري فرعون وقرينته يف 

وحبسب عادته دخل إىل . وقُرب منتصف الليل رجع إىل بيته. لدة روبر بك صباغمنـزل السيد أليس وا
حجرة قرينته حيث ينام ولداه، فطبع على جبهتهما قبلته األبوية، مثّ أوى إىل فراشه يف حجرته اخلاصة بعد أن 

هو يشعر بتعب،  كانون الثاين أفاق و١٢ويف الساعة اخلامسة من صباح اخلميس . متنى لقرينته ليلة سعيدة
إالّ أنه استجمع قواه ورجع إىل فراشه وأخذ . فنهض من فراشه وأراد اخلروج من حجرته فوقع أمام الباب

فأسرع إليه اخلدام وأهل البيت، . وتصبب منه عرق بارد. وكان يشعر إذ ذاك بدوران يف رأسه. بقرع اجلرس
ولدى املعاينة تبين له أنه مصاب . لحال وهو يف ثياب النوموطلبوا حاالً الدكتور الياس اخلوري الذي بادر إليه ل
ا باحتشاء يف العرق اإلكليلية، وحتديدوظهرت له خطورة احلالة إذ عاودته النوبة يف الساعة . بذحبة صدري

وحضر للحال األب . فطُلب أقرب كاهن إىل البيت. وإذ شعر خبطورة حاله أشار باستدعاء الكاهن... السادسة
وكان الفقيد يف أثناء ذلك مثال . فأتم واجباته، وجاءه بالقربان املقدس ومسحة املرضى. اطيوس زيادةإغن

املسيحي احملتضر مشتركًا مع الكاهن بالصالة بكلّ خشوع وتقوى رامسا على وجهه إشارة الصليب كلّما رمسها 
  .الكاهن
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 ة، طلب قرينته، وقال هلاي مائت مثل مجيع الناس، وكلّ الناس : دوئه العاديوبعد أن متّم واجباته الدينيإن
بعد ذلك أُصيب بنوبة ثالثة شعر يف ايتها براحة مؤقّتة . مثّ أوصاها بولديه، ونصحها بالصرب والتجلّد. ميوتون

فطلب من قرينته أن تترك احلجرة . وشعر بقُرب األجل. ومل يفقد وعيه طيلة هذا الوقت. مدة عشرة دقائق
ومل متهله النوبة إالّ دقائق معدودة أسلم بعدها روحه الغالية إىل باريها والكاهن فوق رأسه . ها فرط التأثّرليكفي

  .٢٨"يقيم صلوات الكنيسة املقدسة
  دوره يف االستقالل

 آمن سليم تقال بأنّ ضمان استقالل لبنان. "لعب سليم بك دورا هاما وحامسا مع رفاقه يف صنع استقالل لبنان
يكمن يف إبعاده عن تكتالت الغرب والشرق، فاشترك يف حكومة االستقالل األوىل وناضل من أجل ترسيخ 

اجتمع رياض الصلح برفقائه الوزراء ) ١٩٤٣( من أيلول ٢٥وحدا وتضامنها،ففي ظهرية يوم السبت 
الرئيس بشارة (تيب اخلمسة حبيب أبو شهال وجميد إرسالن وسليم تقال وكميل مشعون وعادل عسريان يف مك

بالسراية، أما الوزيران الوطنيان اللذان وقع اختيارنا عليهما ومها جورج زوين وجربائيل املر فمكثا يف ) اخلوري
وبعد أن وقّعنا على املراسيم الالزمة أبلغ رياض الرئيس إميل إده نبأ التوقيع على املراسيم ) إميل إدة(بيت إده 

فاستمهلَه قليالً مثّ أجابه معتذرا عن قبول االئتالف، ومل . وزيران الوطنيان إىل زمالئمهماوطلب إليه أن ينضم ال
واستقبلت استقباالً حارا يف بعض األوساط، واستقباالً حسنا يف . هكذا بقيت الوزارة سداسية! يدِل بسبب ما

  .أوساط أخرى، واستقباالً وامجا عند فئة تغايل يف حب االنتداب
ذكر الشيخ بشارة اخلوري يف مذكّراته عن هذه املرحلة، أنّ سلطة االنتداب أرادت أن تعقد مع هذه ي

لبنانية تكون بديالً لالنتداب، لكن احلكومة رفضت هذا الطرح،وكان هذا أول -احلكومة معاهدة فرنسية
  .خالف يف وجهات النظر بيننا وبينهم

نية اليت ناضلت من أجل تعديل نصوص الدستور، وإلغاء امتيازات كان سليم تقال يف عداد احلكومة اللبنا
 ١٩٤٣وشكّلَت اجللسة النيابية اليت عقدت يف الثامن من تشرين الثاين . االنتداب املكرسة يف بعض بنوده

ولة مستقلّة وأقرت تعديل الدستور اللبناينّ منعطفًا مهما يف تاريخ لبنان املعاصر، أكّد هذا التعديل أنّ لبنان د
أصبح دستور لبنان املستقلّ نافذًا اعتبارا من التاسع من تشرين الثاين . ذات وحدة ال تتجزأ وسيادة كاملة

أغضب هذا القرار رجال االنتداب وسرت شائعات يف .  بعدما نشر يف ملحق خاص يف اجلريدة الرمسية١٩٤٣
 اللبنانيني إلجبارهم على التراجع عما قاموا به من خطوات البلد أنّ الفرنسيني ينوون اعتقال كبار املسؤولني

يذكر الرئيس بشارة اخلوري يف مذكّراته أنّ وزير اخلارجية اللبنانية سليم تقال . على طريق التحرر واالستقالل
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اليت أقامها اجتمع مساء األربعاء العاشر من تشرين الثاين بالسيد هللو على مائدة اجلنرال سبريس خالل احلفلة 
الوزير املفوض الربيطاينّ على شرف ملك يوغوسالفيا بطرس الثاين واستوضحه صحة الشائعات الرائجة يف 

يف الساعة احلاية عشرة ليالً رجع سليم إلينا وأخربنا عن لسان اجلنرال سبريس أنّ اجلنرال : البلد ويتابع اخلوري
د له مقسما بشرفه أنه لن يأخذ أي تدبري زجري من شأنه أن يعكّر اختلى باملسيو هللو بعد العشاء وأنّ هللو أكّ

  .األمن
 يف العاشر من تشرين ٤٦٤/٣مل يلتزم هللو بقسمه والتطمينات اليت قدمها لسليم تقال واتخذ القرار رقم 

وباشر باعتقال .. . الذي قضى بإلغاء تعديل الدستور وحلّ الس النيايب وتعليق الدستور اللبناين١٩٤٣ّالثاين 
رئيس اجلمهورية واحلكومة والوزراء يف قلعة راشيا فجر احلادي عشر من تشرين الثاين إذ وقفَت السيارة األوىل 
يف الشهل قبل راشيا، ووقفنا وراءها بعد مئتي متر تقريبا، ورأيت رياضا يترجل وقد حلق به الرجالن، وبعد 

يف الساعة السادسة صباحا وقف الرتل أمام قلعة راشيا . ان مل أعرف من فيهماهنيهة مشينا وإذا وراءنا سيارت
ويف الباحة الداخلية وزعنا . ودخلت ورياضا، والتفت إىل ورائي فشاهدت سليم تقال وكميل مشعون يتبعاننا

مشون فيها فخرجت إليهم، وتطلّعت حنو الدار ورأيت رياضا وسليما وكميالً يت... على الغرف احمليطة بالدار
وما أن تبادلنا التحية حتى برز ضابط فرنسي وانتهر احلراس، وأمرهم أن يفرقونا وأن يدخل كلّ منا إىل غرفته 

 من تشرين الثاين وصل إىل القلعة عبد احلميد كرامي وعادل عسريان وأُدخال ١١وبعد ظهر اخلميس ... ففعلنا
  .ا سليم تقال وكميل مشعون وصار عددنا ستةإىل الغرفة اليت وضع فيه

يف هذا الوقت دعا رئيس جملس النواب صربي محاده الس إىل االنعقاد، ومل يتمكّن من خرق الطوق الذي 
صربي محاده وستة نواب هم هنري : ضربه اجلنود الفرنسيون حول املبىن والدخول إىل قاعة اجللسات سوى

م مارون كنعان حممد الفضل ورشيد بيضون، واعترب هؤالء أنّ النصاب مكتمل فرعون سعد املنال صائب سال
  .نظرا للظروف االستثنائية اليت متر ا البالد، وقد متّ يف هذه اجللسة تبديل ألوان العلَم اللبناينّ

يب أيب شهال انتقل الوزراء الذين جنوا من االعتقال إىل خارج بريوت طلَبا لألمان والسالمة، واختار حب
واألمري جميد إرسالن قرية بشامون مقرا حلكومتهم، وقد رافقهما الرئيس صربي محاده، يف حني بدأت سلطات 
االنتداب يف مفاوضاا مع الرئيسني اخلوري والصلح وقد انتهت إىل اتفاق قضى مبنح لبنان استقالله يف الثاين 

  .١٩٤٣والعشرين من تشرين الثاين 
تقال احلجر األساس يف عمارة الديبلوماسية اللبنانية، وأصبح مدرسة قائمة بذاا يف السياسة وضع سليم 

تعتمد على السري وسطًا بني الغرب والشرق، وتراعي يف اعتداهلا الديبلوماسي توازنات لبنان . اخلارجية
أنّ العهد االستقاليلّ دشن " لندوة اللبنانيةا"يرى فيليب تقال يف حماضرة ألقاها يف . الداخلية، وتركيبته التعددية
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سياسة لبنانية جديدة مع الدول العربية وهي املعروفة بسياسة اجلار األمني وتقوم على أساس تعاون صادق 
واملساواة واالحترام املتبادل، وقد طبق سليم ... سخي، ال حيده غري استقالل لبنان وسيادته وشخصيته اخلاصة

ه املنهجية يف تأسيس اجلامعة العربية، فعارض يف بروتوكول اإلسكندرية إدخال بند مينع الدول لعربية تقال هذ
من أن تتبع سياسة خارجية تضر بسياسة اجلامعة العربية ومبصاحلها، وعمل بدفع من الرئيسني اخلوري والصلح 

تؤيد : بنان ووحدة أراضيه عرب إدراج النص التايلعلى أن يضمن امليثاق النهائي للجامعة العربية استقالل ل
الدول العربية املمثّلة يف اللجنة التحضريية جمتمعة احترامها استقالل لبنان وسيادته حبدوده احلاضرة، من هنا 

 كان من شأنه توطيد ١٩٤٥ آذار سنة ٢٢يعترب فيليب تقال أنّ التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 
  .الوضع اللبناينّ اجلديد أي لبنان ما بعد االنتداب الفرنسي، حبدوده املعترف ا دوليا

حزب الكتلة الوطنية : انقسم الشارع املسيحي يف عهد االستقالل يف عهد االستقالل إىل كتلتني رئيسيتني
عترب سليم تقال من أركان التيار وا. بقيادة إميل إده، وحزب الكتلة الدستورية بزعامة الشيخ بشارة اخلوري

الدستوري وهذا ما جعله يعمل على تثبيت هذا التيار ومده يف القاعدة الشعبية يف مواجهة االمتدادات 
وككلّ القرى اللبنانية، انقسمت الزوق إىل قسمني، يقود سليم تقال القسم الدستوري ويرعى . الكتلوية

قسم الكتلوي بإشراف الشاعر الياس أبو شبكه الذي كان يشغل مسؤولية شؤونه، يف حني كان يتحرك ال
واتصفت املواجهة السياسية يف الزوق باحلدة واحلماس واحلزبية املتعصبة اليت كانت . الدعاية يف الكتلة الوطنية

  .تصل بعض األحيان إىل حد متطرف يف املواجهة السياسية الضيقة
من املوقع السياسي املتقدم لسليم تقال فوظّف بعضهم يف إدارات الدولة اللبنانية استفاد شباب الزوق 

ومصاحلها ودوائرها، وشعر الزوقيون، كما يقول قدماؤهم، بشيء من االطمئنان النفسي حني ملسوا أنّ شؤوم 
وكان أبناء .  ولد فيها سليم تقالاخلاصة والعامة تنال اهتمام كبار موظّفي الدولة بسبب انتمائهم إىل البلدة اليت
  .٢٩"الزوق على خمتلف اتجاههم السياسية واالنتخابية يقدرون سليم تقال ويعتزون به

  قيل عن سليم بك تقال
لقد كان . خسارة جسيمة على وطننا العزيز"من كلمة املتروبوليت مكسيموس صائغ راعي أبرشية بريوت 

خسارة كبرية على ... ليت تنظر إىل األمور نظرة حق ،دوء وسكينة وتعمقرمحه اهللا، من النفوس املتزنة ا
ألنها فقدت به رجالً من رجاهلا األفذاذ من ذوي الرأي الصائب واملشورة الصاحلة الذين يقام لرأيهم . طائفتنا

إذا أمكننا أن نصف و. خسارة جسيمة على األخالق السامية واملُثُل العليا... وزن ويعتمد عليهم يف امللمات
الفقيد مبزية خصيصة به، فوق كلّ ما حتلّى به من األخالق العالية، نقول إنه كان نـزيها، بل مضرب املثل يف 
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كان نزيها يف خدمة مجيع الناس على ... النـزاهة، نزيها يف كلّ الظروف واملراتب املختلف اليت تقلّب فيها
  "....وا، وضمن حدود القانونالسواء، من أية طائفة أو ملّة كان

لقد فُجع : "اليت ألقاها نيابة عنه رئيس جملس الوزراء السيد عبد احلميد كرامهاللبنانية من كلمة رئيس اجلمهورية 
لبنان برجل من خرية رجاله وعلم من أكرب أعالمه، فكانت املصيبة حقا قاصمة رددت صداها األمة من أقصاها 

ك الدول العربية مجعاء، كما عرفك أبناء الغرب فأحبوك وقدروك قدرك ألنهم رأوا فيك عرفت... إىل أقصاها
وجه لبنان الصحيح، وجهه الوضاح الذي ال يعرف للرياء مبنى وال معنى، وعرفك اللبنانيون خملصا نزيها 

  "....شريفًا، فاستحققت شكر األمة والوطن
إنّ : "بية السورية السيد مجيل بك مردم بك نيابة عن رئيس اجلمهوريةمن كلمة رئيس وزراء اجلمهورية العر

فجيعة لبنان بفقيده العزيز لتشاركه فيها سورية، بل األقطار العربية، وإذا كانت صلة املودة وطبيعة السعي 
نا منه صوت لبنان املشترك جعلتين أقدر مزاياه وموافقه فقد أنتظم مجعنا لتقدير ذلك الكرمي الذي طاملا مسع

  "....الفياض بالصدق والوطنية واإلخالص
أطلعتك قرية صغرية من قرى لبنان، منجب : "س النواب اللبناين السيد صربي محادهمن كلمة رئيس جمل

العباقرة واألبطال، وأهدتك إىل أمتك زهرة فواحة جاوز عبريها حدود لبنان، وشخصية فذّة اجتمعت فيها 
من وطنية وصدق ووفاء، وإخالص ودهاء وذكاء، فوهبت نفسك منذ نعومة أظفارك خلدمة صفات نادرة 

وطنك لبنان، وأفنيت عمرك يف خدمته حتى سقطت شهيدا يف ساحة الوطنية وأنت يف إبان املعركة وصميم 
  .٣٠..."اجلهاد، حتمل إىل العامل كلّه اسم لبنان، وترفع حيث مل ترفع بعد، راية لبنان

  
  فيليب بك حبيب تقال: نياثا

  حياته
بغياب سليم تقال عن املسرح السياسي والديبلوماسي حلّ حملّه شقيقه فيليب، وتبوأ املراكز السياسية "

املتقدمة مستمرا يف املنهج الدستوري الذي اختطّه أخوه الراحل، ولكن باختالف يف األسلوب الذي يتميز 
  .نضمامه إىل العمل يف مناخ احلالة الشهابيةبشيء من االستقاللية حتى ا

  .تزوج من أوديت معلوف وله ولدان حبيب وجورج. ١٩١٥ولد فيليب تقال يف الزوق يف شباط سنة 
 وحتى العشرين من ١٩٤٧دخل فيليب تقال الندوة الربملانية أول مرة يف اخلامس والعشرين من أيار سنة 

عالية يف الس النيايب الذي امتدت -ظة جبل لبنان، وممثّل دائرة الشوف، وكان نائبا عن حماف١٩٥١آذار 

                                                 
30 ة، عدد خاصة الكاثوليكية بريوت امللكية ألبرشي٢٢-١٨، صفحة ١٩٤٥، ... النشرة الرعائي.  
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-، وأصبح نائبا عن دائرة بعلبك١٩٥٣ حتى الثالث من أيار سنة ١٩٥١واليته من اخلامس من حزيران سنة 
إىل جانب عمله النيايب عمل وزيرا يف . ١٩٦٠ إىل الثامن عشر من متّوز ١٩٥٧اهلرمل من عشرين آب 

  :حلكومات التاليةا
فيليب تقال وزيرا للتربية . ١٩٤٦-٥-٢٢ إىل ١٩٤٥-٨-٢٢من . حكومة سامي الصلح الثانية -

  .الوطنية وللتجارة والصناعة
فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٤٦-١٢-١٤ إىل ١٩٤٦-٥-٢٢من . حكومة سعدي املنال -

 .والتربية الوطنية
فيليب تقال وزيرا لالقتصاد . ١٩٤٩-١٠-١ إىل ١٩٤٨-٧-٢٦من . حكومة رياض الصلح اخلامسة -

 .الوطين والربق والربيد
فيليب تقال وزيرا . ١٩٥١-٢-١٤ إىل ١٩٤٩-١٠-١يف . حكومة رياض الصلح السادسة -

ة واملغتربني واالقتصاد الوطينللخارجي. 
للمالية  فيليب تقال وزيرا ١٩٥٢-٢-١١ إىل ١٩٥١-٦-٧من . حكومة عبد اهللا اليايف الثالثة -

واالقتصاد الوطين. 
فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٥٢-٩-٩ إىل ١٩٥٢-٢-١١من . حكومة سامي الصلح الثالثة -

 .واملغتربني
فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٥٨-١٠-١٤ إىل ١٩٥٨-٩-٢٤من . حكومة رشيد كرامي الثانية -

 .واملغتربني
فيليب تقال وزيرا للعدلية . ١٩٦٠-٥-١٤إىل  ١٩٥٨-١٠-١٤من . حكومة رشيد كرامي الثالثة -

ة . واالقتصاد الوطينه من احلكومة الرباعيرشيد كرامي، (أخذ هذه احلقيبة بعد استقالة العميد رميون إد
 فأعيد تشكيل احلكومة وضمت رشيد ١٩٥٩-١٠-٧يف ) حسني العويين، رميون إده، بيار اجلميل

 .يل، فيليب تقال، موريس زوبني، فؤاد جنّار، علي بزي، فؤاد بطرسكرامي، حسني العويين، بيار اجلم
فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٦٠-٨-١ إىل ١٩٦٠-٥-١٤من . حكومة أمحد الداعوق الثانية -

 .واملغتربني واالقتصاد الوطين والسياحة
لخارجية فيليب تقال وزيرا ل. ١٩٦١-٥-٢٠ إىل ١٩٦٠-٨-١من . حكومة صائب سالم الثالثة -

 .واملغتربني
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فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٦١-١٠-٣١ إىل ١٩٦١-٥-٢٠من . حكومة صائب سالم الرابعة -
 .واملغتربني

فيليب تقال وزيرا . ١٩٦٤-٢-٢٠ إىل ١٩٦١-١٠-٣١من . حكومة رشيد كرامي الرابعة -
 .للخارجية واملغتربني

فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٦٤-٩-٢٥ إىل ١٩٦٤-٢-٢٠من . حكومة حسني العويين الثانية -
 .واملغتربني

فيليب تقال وزيرا . ١٩٦٥-٧-٢٥ إىل ١٩٦٤-١١-١٨من . حكومة حسني العويين الرابعة -
 .للخارجية واملغتربني

فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٦٦-١٢-٦ إىل ١٩٦٦-٤-٩من . حكومة عبد اهللا اليايف الثانية -
 .واملغتربني والعدل

فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٧٥-٥-٢٣ إىل ١٩٧٤-١٠-٣١من . ة رشيد الصلح األوىلحكوم -
 .واملغتربني

فيليب تقال وزيرا للخارجية . ١٩٧٦-١٢-٩ إىل ١٩٧٥-٧-١من . حكومة رشيد كرامي التاسعة -
 .٣١"واملغتربني والتصميم العام والتربية الوطنية

  .١٩٧١نة أخريا عين سفريا للبنان يف باريس س
العمل الديبلوماسي  

اقتربت توجهات تقال السياسية والدبلوماسية واإلمنائية من الرئيس فؤاد شهاب، واتخذ تقال يف العهد "
استطاع تقال يف العهد الشهايب األول من تأسيس قواعد دبلوماسية . الشهايب مهمتني خمتلفتني، دبلوماسية وإمنائية

شغلت .  املستقلّ مع الدول العربية، فنجح يف احملافظة على خصوصية وجه لبنان اخلارجيللتعاطي اللبناين
  .٣٢"املواضيع اإلمنائية فكر فيليب تقال وكان من دعاة اإلصالح وإمناء املناطق وتطوير النظام واإلدارة

  
   دور الروم الكاثوليك الثقايف يف لبنان وخارجه-خ

.  سائر األدوار اليت قام ا أبناء رعية القديس جاورجيوس، أال وهو الدور الثقايفدور آخر هام جدا يضاف إىل
  .الياوقد برزوا يف الفن واألدب والصحافة والسينما، ورفعوا اسم لبنان وزوق مكايل ع

                                                 
  .٢١٦-٢١٣ اجلزء الثاين، صفحة زوق مكايل، أزمنة احلضور يف تاريخ لبنان،سالمة أنطوان،   31
  .٦٦٩لبنان، صفحة -، دار أبعاد للنشر والتوزيع، زوق مصبحمعجم القرن العشرين، وجه لبنان األبيضلدكتور طوين يوسف،  ضو ا 32



  ١٨    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

  
  

  الكاتب والصحايفّ خليل زينية
إن شب حتى هاجر إىل مصر، وفيها برز وما . ، ويف مدارسها ل العلم والثقافة١٨٦٧ولد يف زوق مكايل سنة 

.  يف القاهرة جريدة املصور١٩٠٢وأنشأ سنة . ١٨٨٨حترير األهرام،، وأنشأ جملّة الراوي سنة "جنمه فرأس 
هاجر من بريوت خوفًا .  صحيفة املرآة، وأسس مجعية اإلصالح١٩١٤ وأنشأ سنة ١٩٠٨عاد إىل بريوت سنة 
رواية . القضاء والقدر. العلم والتربية: من مؤلّفاته. يون حاكما على جزيرة أروادعينه الفرنس. من غدر األتراك

  .١٩٤٤توفّي سنة . ٣٣"طرفة الطرف يف ما بني مكاتيب التقدم واملقتطف. أسرار الغرام. النهاية
  

  املربي بشارة سلموين
وعمل . ه الواسع وثقافته الكبريةامتاز بعلم. ١٩٠٦ من مواليد زوق مكايل سلموين، فارس أنطونهو بشارة ابن 

سام يف سبيل خدمة امتاز بوطنيته وتضحياته اجل. مدة أكثر من اثنيت عشرة سنة مديرا للمدرسة الشرقية يف زحلة
 ،١٩٤٩ توفّي سنة .١٩٤٤ حزيران سنة ٨ يف جمال الرياضة فنال وسام االستحقاق اللبناين يف وبرع. شباب زحلة

فن يف مدافن الرعيةود.  
  

  املعلّم جرجي عوده
من معلّمي . "وهبه ، من الزوجني نقوال عوجه وسعدى١٩٠٧ كانون الثاين ١ولد يف زوق مكايل بتاريخ 

قدمتها إليه احلكومة اللبنانية، . أُعجب به اجلنرال ديغول لصنعه قطعة من احلرير رمست عليه صورته. النول
ك جرجي عوده على نوله القدمي الصور العديدة لرؤساء حا. فأرسل إىل صاحبها جرجي بطاقة تقدير وشكر

مجهوريات وملوك من الغرب والشرق، منها صورة للرئيس شارل حلو، وصورة للرئيس األمريكي روزفلت 
وصنع العباءات احلريرية والشاالت والبونتوفالت، واشتهر حبياكة التابيسري أو . وللملكة إليزبيت وزوجها

يف معارض دولية كثرية، فنال امليدالية الذهبية يف الفنون، ونال أومسة من ملوك الدول اشترك . اجلدرانيات
  .١٩٨٧ نيسان سنة ١٣توفّي يف . ٣٤"ورؤسائها
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  املُنتج السينمائي نقوال قطّان
 ٣٥يخرب السيد الياس جبور، من مواليد حلب. ١٨٨٨هو نقوال ابن خمائيل قطّان، من مواليد زوق مكايل سنة 

قد أسسا و ،نقوال قطّان وجورج حدادكنت يف مقتبل العمر عندما تعرفت إىل السيدين : "، يف مذكّراته١٩١٨سنة 
صاالت يف بريوت من القرن العشرين،  ، يف أواخر العشرينياتوافتتحا. سلسلة سينميات أمبري يف لبنان وسورية

ان احتكار عامل السينما يف سورية وقفًا على السيد قبل تدشني سينما األمبري يف حلب، ك و.ودمشق ومحص وحلب
سينما كوزموغراف لصاحبها ميشال : ن للسينماراخآن اكان يف حلب دار. ئيل مغربية صاحب سينما الشرقيخما

ة، وملّا كان السيد خمائيل مغربية حمتكرا لعامل السينما يف سوري . خمائيل مغربيةصاحبهاأبو مريش، وسينما الشرقي ل
وكان قويا يف هذا اال، اضطر السيدان قطّان وحداد، إىل تعيينه مديرا لسينما أمبري اليت دشناها، وعقدا معه عقدا 

 ومل تكد تنتهي السنوات اخلمس حتى .مدته مخس سنوات، يكون خالهلا شريكًا يف األرباح ويدير الصالة يف حلب
. وأصبح السيد حداد وكيالً عاما ألشهر دور إنتاج األفالم العاملية. امل السينماصار السيدان قطّان وحداد من رواد ع

ودارت األيام، إىل أن بلغ السيد . ومع مرور الوقت ملع جنم السيد نقوال قطّان، ودخل عامل السينما من بابه الواسع
وشهدت . ١٩٤٩ حممد عبد الوهاب سنة  للموسيقار الكبريلست مالكًانقوال قطّان ذروة اد عندما أنتج فيلم 

. وبكلّ أسف، شاءت األيام أن تفرق بيننا. مدينة حلب افتتاحا عظيما للفيلم حبضور الفنان عبد الوهاب نفسه
 ".ومضى السنوات اخلمسينيات مؤملة وتبعتها الستينيات اليت محلت التأميم، فاار عامل سينما أمبري يف حلب وسورية

  
  ١٩٤٨ وحتى سنة ١٨٦١سة القديس جاورجيوس مركزا لبلدية زوق مكايل من سنة  كني-د

استاءت دول أوروبا هلذه الفظائع، فأرسلت أساطيل إىل مرفأ بريوت، ونـزل إىل "، ١٨٦٠بعد أحداث سنة 
ت وجرت مناوشات وتدخال. ٣٦"الرب فيلق فرنسي من ستة آالف جندي ليساعد السلطان على عودة السالم

عديدة حاولت من خالهلا السلطات العثمانية كف يد فرنسا عن التدخل يف شؤون لبنان، ولكن األمور مل تنتِه ودأ 
يف اخلامس من تشرين األول عام . "إالّ عندما تدخلت الدول األوروبية حللّ النـزاع وإعطاء هوية جديدة للبنان

فرنسا، إنكلترا، روسيا، النمسا، : ول األوروبية الكربى اخلمس، تألّفت جلنة دولية تضم ممثّلي الد١٨٦٠
وبروسيا، برئاسة ممثّل السلطان، وكان مهمتها أن حتقّق يف احلوادث وتعمل على احلؤول دون جتددها، وتقترح 

لقسطنطينية، توصلت اللجنة الدولية عقب اجتماعها يف بريوت، مثّ يف ا... نظاما جديدا أو قانونا جديدا للبنان
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، وهو يقضي بإنشاء نظام حكم أو نظام ١٨٦١إىل اتفاق متّ تصديقه بربوتوكول التاسع من حزيران عام 
وعلى سبيل التجربة، طُبق هذا النظام الذي يعيد تنظيم إدارة اجلبل، طوال ثالث سنوات، مثّ . أساسي للبنان

 لبنان نصف أراضيه، أي وادي التيم، والبقاع، ومبوجب هذا النظام فقد. ١٨٦٤جرى تعديله جزئيا عام 
وأقاليم صور وصيدا ولبنان اجلنويب، وطرابلس وعكّار، ومدينة بريوت، حيث ضمت هذه مجيعا إىل الواليات 

فتحولت إمارة املعنيين والشهابيني القدمية اليت راحت تدعى منذئذ جبل لبنان إىل والية . العثمانية ااورة
وهذا النظام األساسي اجلديد أعطى لبنان الصغري ...  أو متصرفية، راح حيكمها واٍل متصرف مسيحيمستقلّة

مسيحي، كان يتم اختياره ملدة معينة، من بني  تاما تقريبا، برئاسة متصرف استقالالً إداريا، وقضائيا وماليا،
ر على ما يرام إذ عادت السلطنة العثمانية وعدلت  أنّ األمور مل تِسغري. ٣٧"رعايا الدولة العثمانية غري اللبنانيني

، فكانت ردة فعل اللبنانيني سلبية ألنّ ذلك الربوتوكول أقر اقتطاع أرٍض من لبنان، كما ١٨٦٤الربوتوكول سنة 
فقد أسهم يف وضع وبغض النظر عن حركات التمرد الرافضة هلذا الربوتوكول، . أقر تعيني حاكم أجنيب عليهم
  .األسس األوىل لنشوء البلديات

  .يف هذا اإلطار يندرج تأسيس بلدية زوق مكايل وسواها من بلديات منطقة جبل لبنان
من حماسن هذا الربوتوكول وإجيابياته أنه ألغى االمتيازات اإلقطاعية وساوى بني اللبنانيني بتعميم مبدأ "

ت امل. االقتراع االختياريادة العاشرة من الربوتوكول بأن ينتخب األهايل مشايخ القرى الذين ينتخبون ونص
وكان ال بد لسكّان القرى واملناطق من االلتفاف حول كنيستهم ورعام . ٣٨"بدورهم أعضاء جملس اإلدارة

  .لبلورة األمور ولفهم ما جيري، وتأسيس جمالسهم التمثيلية
ورجيوس هذا الدور مدة سبع ومثانني سنة، فقدمت ألهاهلا غرفتني يف زوق مكايل لعبت كنيسة القديس جا

ويف هذا املركز شكّلت عدة جمالس حتت أمساء خمتلفة، إىل أن توضحت الصورة . أصبحتا الحقًا مركزا رمسيا للبلدية
بنان إىل ومع مرور الوقت، ووصول ل. ٣٩ كانون األول٨، وتأسس أول جملس بلدي يف ١٩١٢ائيا سنة 

ففيه عقدت . االستقالل، أصبح هذا املركز يف ساحة الكنيسة حمطّ أنظار مجيع السكّان من سياسيني وعوام
  . لبنانات يف، وكانت طبعا أول انتخاب١٩٤٣االجتماعات، وفيه حصلت أول انتخابات لنواب املنطقة سنة 
، اليت فيها متّ ترشيح ١٩٤٧ من الساحة، حتى سنة وبقيت غرفة البلدية يف ساحة الكنيسة يف اجلانب الشمايلّ

  . الذي توفّي، ومتّ االنتخاب يف غرفة البلدية، وفاز فيليب تقال سليمالسيد فيليب تقال عوضا عن أخيه

                                                 
  .٣٥٩-٣٥٨ املرجع السابق، صفحة  37
  .٢٩٥ اجلزء األول، صفحة زوق مكايل، أزمنة احلضور يف تاريخ لبنان،سالمة أنطوان،   38
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  ٢١    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

 توفيق  اليت أقدم فيها املغترب الزوقي١٩٤٨استمرت كنيسة القديس جاورجيوس قُبلة أنظار اجلميع حتى سنة 
غري أنّ ساحة الكنيسة . عضم على تقدمي مبىن جماور للكنيسة يف وسط السوق، فأصبح مركزا للبلديةاسكندر ال

، وكانت احلملة االنتخابية السابقة هلا حامية ١٩٤٩ أيار سنة ٢٥بقيت حتى االنتخابات العامة اليت جرت يف 
  .وفاز عن زوق مكايل فيليب تقال جمددا. للغاية

قّقه بلدية زوق مكايل خالل فترة وجودها يف أمالك كنيسة القديس جاورجيوس، فكان تأسيس أما أهم إجناز ح
  .١٩٤٥املدرسة الرمسية سنة 

 أدوارا وطنية رائعة رفعت اسم زوق مكايل وكسروان ولبنان يون الكاثوليكيونيف كلّ هذه الفترة لعب الروم
  .خوان تقال رائدا استقالل لبنان وحريتهعاليا، ويكفي أن يكون من أبناء هذه الرعية األ
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  الفصل الثاين
  دور زوق مكايل وأسرها يف تاريخ كنيسة الروم الكاثوليك

  
   جممعان للروم الكاثوليك يف زوق مكايل-أوالً

جممع دير : ففي زوق مكايل عقد جممعان. لعب الروم الكاثوليك دورا مهما يف تاريخ كنيسة الروم الكاثوليك
وكان قبل انتخابه بطريركًا أسقفًا على . ١٧٦٥وسيوس دهان سنة دك ميخائيل الزوق برئاسة البطريرك ثاواملال

ومن نتائج امع أن حصل البطريرك على تفويض من الكرسي الرسويلّ مينحه السلطة . ١٧٣٦بريوت منذ سنة 
  .أورشليمالقانونية على مجيع الروم الكاثوليك يف بطريركيتي اإلسكندرية و

ومن .  أيلول بأمر من البطريرك أغابيوس مطر١١التأم امع يف . ١٧٩٧أيلول  ٢٥ إىل ١١وامع الثاين من 
  .نتائج هذا تنظيم أمور الرهبانيات

  
  انتخاب أسقف بريوتدور أهايل زوق مكايل يف  -ثانيا

ب التقليد الكنسي القدمي، أنّ الشعب إنه معروف، حبس. ولكن الدور األهم كان يف موضوع انتخاب األساقفة
عديد وقد أسهم أهايل زوق مكايل مع غريهم من أبناء رعايا أبرشية بريوت يف انتخاب ال. هو الذي ينتخب أسقفه

رسالة كهنة ومؤمين : "١٨٢١ سنة شرين الثاين ت٢يف وسيوس بدره الذي توفّي من األساقفة، نذكر منهم ثاود
  يرك أثناسيوس مطر من أجل ترقية األب ثاوضوسيوس بدره إىل كرسي بريوتأبرشية بريوت إىل البطر

  قدس سيدنا الكلّي الطوىب،  
بعد تقبيل أقدامكم والتماس بركتكم وصاحل دعاكم احلائز القبول واإلنعام، والتوسل إليه تعاىل بدوام بقاكم   

 رأسنا وأسقفنا املطوب الذكر، فاآلن على الدوام، املروض إذ كنا حاصلني على غم وافر وحزن مذيب لفقد
تشرفنا مبشرفتكم الشريفة، فبعذوبة العظيم قد حصلنا على التعزية والسلوان، ومبا أننا أبناء خملصون الطاعة 
واخلضوع ألوامركم ومراسيمكم برسالتكم، فحاالً امتثاالً ألمركم قد باشرنا باالنتخاب األسقفي وبروح واحد 

ن هم أبناءكم وتالميذكم احلسين العبادة املرتبطني باحلب الكامل، قد اخترنا ولدكم يق مبوقلب واحد، كما يل
 األكرم الكاين مبدينة مصر القاهرة بأمر الطاعة املقدسة لكي يكون أسقفًا على األب ثاودوسيوس بدره القانوينّ

ن ه احلسنة وأوصافه الفريدة الضرورية ملَتفاكاتدرائية بريوت وما يليها، ومدبرا قانونيا، كون ال خيفى قدسكم ص
فلهذا اخترناه أسقفًا لنا، وقد وضعنا أسامينا وختومنا خباطرنا ورضانا شهادة . يرتقي إىل هذه الدرجة السامية



  ٢٣    جميع الحقوق محفوظة لألب مكاريوس جّبور 

وهذا صك انتخابه فال خترجونا من شريف . فاملأمول من غبطتكم أن ترسلوا تستدعوه من القاهرة. علينا
  .اطر، وتقبيل أقدامكم ثانيا وثالثًاخاطركم العامر الع

  .١٨١٣ آب سنة ١٧حرر يف   
  مستمدين دعاكم الصاحل تالميذكم  
  ا راخلوري إغناتيوس أب عاميس يوحنة يف بريوت وزوق مكايل ، وهبان القدكهنة الرعايا ووجهاء األبرشي

  .٤٠"وبكفيا واحمليدثة وبيت شباب واخلنشاره
  .القس موسى قطّان والقس يوسف سلموينان مها وكان يف زوق مكايل كاهن  
  

  :سالةهذا االنتخاب بر البطريرك أثناسيوس مطر ثبتوقد   
 من  قد تقدم صك هذا االنتخاب لديواننا البطريركي١٨١٣صح أنه يف اليوم التاسع من شهر أيلول سنة "

فبعد فحصنا إياه رأينا شرعيا إذ إنه قد . مجلة أشخاص من حضرة أوالدنا األعزاء وجوه رعية بريوت عموما
وأرسلنا ندعو . كمل حبسب منشورنا نفسه، ومن مثّ أثبتناه بسلطتنا الرسولية باسم اآلب واالبن والروح القدس

ولدنا العزيز القس تاودوسيوس املُنتخب اجلزيل االستحقاق، لكي نضع يدنا عليه ونرمسه أسقفًا لكاتدرائية 
  .٤١"صح. صح. وقد أمضينا هذه األسطر بيدنا وسجلناها خبتمنا يف اليوم املذكور. ما يليهامدينة بريوت و

  
   منع أهايل زوق مكايل قسمة أبرشية بريوت وجبيل إىل أبرشيتني-ثالثًا

نضم إىل شاءت الظروف التارخيية ألبرشية بريوت للروم الكاثوليك أن ترتبط نشأا بالرهبانية احلناوية اليت قد ا
  .زمرة رهباا وكهنتها العديد من شبان زوق مكايل

 أبرشية بريوت الرومية الكاثوليكية مل تكن ويف الواقع،. كانت أبرشية بريوت متتد جغرافيا حتى بالد جبيل
  .ة، بل كانت تارة تضم بالد جبيل، وأخرى تفصلها لتجعل منها أبرشية مستقلّواضحة املعامل جغرافيا

أجل، إنّ الروم : " عن كرسي أبرشية جبيلويف هذا اال قال األرمشندريت الراحل العالّمة أدريانوس شكّور
، الذي كان قد جلس على كرسي )١٧٨٨-١٧٦٠(الكاثوليك قد فصلوه أوالً يف عهد ثاوضوسيوس دهان 

 جبيل، وكانت آنذاك. باسم املطران أثناسيوس) ١٧٦٠-١٧٣٧(بريوت الكاثوليكي إىل كرسي سلطته متتد 
حيث كان الرهبان احلناويون يقومون خبدمة رعايا أبرشية جبيل امللكية، انطالقًا من الذوق جنوبا وجبيل مشاالً، 

                                                 
، املطبعة الكاثوليكية، ١٩٠٥ آذار سنة ١، ٥السنة الثامنة، العدد  ، املشرق،لكاثوليك يف بريوت أسقفية الروم ا  اليسوعي،  .  شارن األب كريلّس وشيخو األب ل      ٤٠

  .٢٠١-٢٠٠بريوت، صفحة 
  .املرجع السابق ٤١
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وكانوا قد أنشأوا يف جبيل نفسها كنيسة ودارا من مال الرهبانية، هذا . على الساحل، وبلدة دوما، يف اجلبل
 سائر رعايا األبرشية البريوتية حيث كانوا السند األعظم ملطران بريوت، الذي كان أحد فضالً عن خدمتهم يف

  .٤٢"رهبام
واملرجح أنّ كرسي هذه . هنا أيضا ثلمة يف جدول أساقفة جبيل: "األب شارون عن أبرشية جبيلوقد كتب 

إالّ أنّ الروم . بريوت كما هو اليومبكرسي ) أي يف القرن السادس امليالدي(املدينة أُحلق يف ذلك العهد 
 ٢٢كس قد عادوا إىل فصله منذ زمن قريب وذلك يف أيام البطريرك السابق مالطيوس دوماين يف وذاألرث

وكذلك الروم الكاثوليك فصلوه يف أواخر القرن الثامن عشر يف بعض األوقات . ١٩٠٣كانون األول سنة 
  .ني الوارد ذكرمهاكما ترى يف األسقفَ

كان هذا من رهبان دير القديس يوحنا الصابغ يف الشوير فرمسه السيد البطريرك أثناسيوس . تري قيوجميدمي
  ).١٧٧٩ وتوفّي بعد عشر سنوات يف سنة ١٧٦٨سنة (السادس دهان على كرسي جبيل 

 البطريرك كان حليب األصل وعرف بالطبيب ترهب يف الرهبانية احلناوية مثّ أقامه. إكليمنضوس بدرا
. ١٨٠٢وكانت وفاته سنة .  مطرانا على كرسي جبيل١٧٩٨ كانون الثّاين سنة ٢٣أغابيوس الثالث مطر يف 

  .٤٣"مثّ أُحلق بعده كرسي جبيل بكرسي بريوت
وعلى ما يبدو أنّ حماولة أُخرى لفصل جبيل عن أبرشية بريوت وجعلها أبرشية مستقلّة قد حصلت على عهد 

  .وس مظلوم وألسباب خالفات شخصية بينه وبني راعي أبرشية بريوتالبطريرك مكسيم
، كان مطران بريوت أغابيوس الرياشي )١٨٥٥-١٨٣٣(ويف عهد البطريرك مكسيموس مظلوم "

وكان البطريرك املذكور يف كتاباته إىل املطران . على اتفاق تام مع السيد البطريرك) ١٨٧٨-١٨٢٨(
ولكن على أثر اخلالف الشديد الذي وقع بينهما يف امع . "ان بريوت وجبيلمطر"أغابيوس يدعوه دائما 

  .٤٥"، أظهر البطريرك عزمه على أن يرسم من جديد أسقفًا على أبرشية جبيل١٨٤٩٤٤األورشليمي، سنة 
خرى إىل واحدة إىل جممع انتشار اإلميان يف روما، واأل: وهنا كان دور أهايل زوق مكايل حامسا، فبعثوا برسالتني

  .البطريرك، يوضحون هلم سلبيات فصل جبيل عن بريوت وجعلها أبرشية مستقلّة
"النيافة والسمو س الكلّيس جممع انتشار اإلميان املقدد ريها السيأي  

                                                 
، كـانون   ٧٩٢العدد  ، املسرة، السنة السابعة والسبعون،      للروم امللكيني الكاثوليك  ) بيبلوس(جدول أساقفة أبرشية جبيل      شكّور األرمشندريت أدريانوس قب،      ٤٢

  .نشره وعلّق عليه األب خمائيل أبرص قب. ١٢١٧، صفحة ١٩٩١األول، 
، املطبعـة   ١٩٠٧ أيـار سـنة      ١،  ٩، املشرق، السنة العاشرة، العـدد        جدول أساقفة جبيل   -3ًاألسقفيات املنوطة بكرسي صور،      شارن اخلوري كريلّس،     ٤٣

  .٤٠٢الكاثوليكية، بريوت، صفحة 
  .أعمال امع األورشليمي، ومل جند أي أثر يشري إىل خالف بني البطريرك مكسيموس مظلوم واملطران أغابيوس الرياشي اطّلعنا على ٤٤
  . ١٢١٨، صفحة …جدول أساقفة أبرشية جبيل شكّور األرمشندريت أدريانوس قب، ٤٥
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بعد لثم األقدام املقدسة، يعرضوا أوالدكم الروم الكاثوليكيني القاطنني بذوق ميكاييل أنه ألسباب تعرض 
م من خالفنا أنّ قدس السيد البطريرك مكسيموس مظلوم الكلّي الطوىب، قد حترك ملضاضدة واضطهاد لديك

حضرة مطراننا كري أغابيوس احملترم بأنواٍع كثرية، ومن مجلتها أراد أن يفرزنا من أبرشيته، ويرفع سلطانه عنا، 
من جوابنا لغبطته احملررة نسخته يف هذا وقد صدر من غبطته كتابات لنا يف هذا الشأن يفضح لديكم معناها 

املعروض وهو كفاية عن إطالة الشرح لدى جممعكم املقدس، والرباهني املوجودة يف جوابنا لغبطته هي كفاية عن 
ونزيد على ذلك أنّ دير سيدة البشارة الذي لراهبات طايفتنا يف بلدتنا هذه حينما حصلت عليه تلك . اإلعادة

ة بنائه، فالبابا بناديكتوس الرابع عشر قد حكم يف براءتيه الصادرتني بسنة ألف وسبعمائة املنازعات يف بداي
وثالثة وأربعني وألف وسبعماية وستة وأربعني أنه يكون خاضعا بغري واسطة إىل مطران بريوت صاحب 

روم املشاقني منحصرة فمن هذه األلفاظ نفسها يتضح أنّ زوق ميكاييل منذ افتراق طايفتنا عن ال. األبرشية
ضمن أبرشية بريوت، وأجدادنا منذ ابتداء إشهار إميام الكاثوليكي هم خاضعني ملطران بريوت، وحنن أيضا إىل 
يومنا هذا ال نعرف علينا أسقفًا قانونيا سوى مطراننا كري أغابيوس الذي حنن انتخبناه انتخابا قانونيا، وهو 

 وعشرين سنة راعيا أنفسنا، ومساعدا لنا يف مجيع مصاحلنا وديقاتنا وشدايدنا، وقد مرسوم علينا وله حنو اثنني
فاق سلفيه وأقرانه حبرارة إميانه املستقيم، وحماماته عن اإلميان الكاثوليكي املقدس، وغريته التقوية على خالص 

ع كما هو مشهور، وحنن األنفس باإلرشاد والوعظ والتعليم، ومجيع صفاته هي ممدوحة منا ومن اجلمي
الكاثوليكيني املوجودين بذوق ميكاييل مجيعا رجاالً ونساًء، كبارا وصغارا ال نبلغ ثالمثائة نسمة ال غري، وبعيدين 
عن بريوت حنو ثالثة ساعات فقط، والكاثوليكيني الذين يف قرية دوما أبرشية جبيل هم أقلّ منا عددا، فكيف 

 أقلّ من مخسمائة نسمة فقط الذين إذا كانوا جمموعني بقرية واحدة فخوري واحد يقام أسقف خصوصي على
يسوسهم، فمن أين يعيش ذاك األسقف؟ فال ينتج عن ذلك إالّ احلركات املفسدة والبلبالت، وحكمتكم بذلك 

ة بريوت، وال وحنن نكرر أننا ال نقبل كلّ ذلك كما تقدم، وال بوجٍه من الوجوه، وال ننفصل عن أبرشي. أخرب
  . نعرف أسقفًا غري مطراننا املذكور، وال نترك حقا من حقوقنا القدمية اجلارية بالعمل

  .١٨٤٩ متّوز سنة ١٠يف           .ونكرر لثم مواطيكم
  ".أوالدكم اخلاضعني لنيافتكم

  
  أيها السيد الكلّي الطوىب والغبطة،"

خ بعد لثم أقدامكم الطاهرة، والتماس بركتكم الرسوليفنا مبرسوم غبطتكم املؤرنا تشرة، نعرض أوالدكم أن
 شهر متّوز على يد حضرة أخينا اخلواجا حبيب الويف األكرم، وبه ترمسون أنكم يف اليوم العشرون من شهر ٥يف 
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 ا على كتاب التختيكون واحلقما سند اا سينودسيا، وإعالما بطريركيحزيران املنتهي أرسلتم لنا منشور
القانوين والعمية القدمية املستدمية بأنّ أبرشية جبيل هي قائمة بذاا حبسب حدودها غري متحدة مع أبرشية 
بريوت، وما أوعدمت أنكم تشرفونا بتحرير آخر ذا الشأن، واآلن تتميما لوعدكم املذكور شرفتمونا باملنشور 

لّي الشرف قد استغاث بالكرسي الرسويلّ األعلى، وأنّ احلاضر وفحواه أنّ سيادة مطراننا كري أغابيوس الك
غبطتكم، حبا بالسالمة قبلتم االستقالة، وأمرمتونا بأن ال أحد يتكلّم، وأنّ اجلميع يلبثوا مستكفني منتظرين 
معكم إتيان احلكم الرسويلّ، وأنّ من بعد إشهار أمركم هذا الذي تسمعون عنه أقاويل أو مماحكات أو كلمات، 

وجه من الوجوه املكروهة من روحكم احملب السالم، فيتعكّر خاطركم عليه وجترون عليه القصاص الكنائسي، ب
فكلّما أمرمت به صار مبعلوم أوالدكم، فتعرض أنّ املنشور واإلعالم املذكورين أنهم مرسلني لنا من غبطتكم يف 

خونا عن أبرشية بريوت، وكتاب التختيكون هذا  املاضي مل نظرنامها قطّ، وال حنن أعرضنا لغبطتكم أن تسل٢٠
أنطاكية على حاهلا القدمي، وكان ضمن ) كذا(تاريخ قدمي خيرب عن ذلك الزمان الذي به كانت مدينة 

بطريركيتها عدة رؤساء أساقفة وأساقفة كثريين، وبعد أن أدرك اخلراب والدثار، بطُل مجيع ذلك الترتيب حتى 
أنطاكيا فما دخلتموها وال يوجد من طايفتنا ا أحدا، ولوال وجود الطايفة بدمشق وهذه إنّ غبطتكم بطريركيا 

الشعوب أُضيف لغبطتكم بطريركية ) كذا(احملالّت ملا كان يوجد بطريرك من طايفتنا على أنطاكية، ولقلت 
 احملالّت اخلراب بدون ناس، ال على. أسكندرية وأورشليم وساير املشرق، واألسقف يقام على شعبا وافر لريعاه

وال على القصبات والقرى اليت يوجد ا أناس قاليل ال حيتاجون إىل رعاية أسقف خصوصي، وال يستطيعون أن 
يقيموا مبعاش أسقف كما تحدد اامع املقدسة، وحنن نعلم أنه من حني انفصلت طايفتنا عن الروم الغري 

خصوصي هلا وحدها على بريوت، فنحن املوجودين بذوق ميكاييل خمتصني الكاثوليكيني، وأُقيم هلا مطران 
بأسقف بريوت من أول أسقف كاثوليكي ارتسم على أبرشية بريوت إىل يومنا هذا، وراعينا كري أغابيوس 
نا املوجود اآلن انتخبناه حنن نظري ما انتخبوه أرخندوس وشعب بريوت وباقي األبرشية، ونعرفه أنه هو مطران

الشرعي، وال نعرف خالفه، له علينا سلطان قانوينّ شرعي، وال نقبل وال نريد خالفه، وال بوجه من الوجوه، 
وال نسمح وال نقبل بتغير عوائدنا القدمية وحقوقنا اجلارية الثابتة بالعمل منذ ابتداء طايفتنا حلد اآلن، وإذا كان 

الف ذلك ألجل غايات ذاتية شخصية وحزب معه سبعة أو أحد من إخوتنا بذوق ميكاييل عارض لغبطتكم خب
مثانية أنفار، فال نرجوا من غبطتكم أن تصغوا لكالمهم، وتسمحوا بوقوع هذا الفساد بيننا ويف األبرشية كلّها، 

  بنا،) كذا(وخيرب النظام الكنائسي الذي ينتج عنه الضرر الروحي والزمين، والشماتت 
لطاهرة أن ال تسمحوا بذلك، وإن أمرمت سدو باب هذا املقال لكي نفضل يف راحتنا، فنتواقع على أقدامكم ا

أسباب معيشة أعيالنا، ألننا حنن أناس قاليل وفقراء، وال ميكننا أن نقوم مبعاش الكهنة خدام ) كذا(ومعاطات 
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ون بيت من قرية دوما فقراء أنفسنا، فضالً عن القيام مبعاش أسقف وأبرشية جبيل يوجد ا من طايفتنا حنو ثالث
احلال وما هم قادرين على القيام مبعاش خوريهم، ولوال عناية ومساعدة راعينا لنا وهلم لكان تبشلل حاهلم كما 
وحنن أيضا، ومبا أنّ غبطتكم رأس الطايفة، وترغبون راحتها وخريها، فنحن مالنا راحة، وال بوجه من الوجوه، 

ا املذكور الذي ال نقبل خالفه، وإذا ما قبلتم رجانا فمنذ اآلن حنن مستغيثني إالّ أن نبقى حتت طاعة راعين
بالكرسي الرسويلّ املقدس ضد كلّ من يريد انفصالنا عن أبرشية بريوت، ورفع سلطة كري أغابيوس مطراننا 

حبنوكم وحلمكم عدم املرسوم علينا حبق قانوينّ، وال نقبل ألوامر وال سلطان آخر سوا سلطانه ال غري، ورجانا 
  .استماعكم للذين يريدون البلبالت، واقبلوا رجانا مبا أعرضناه مكررين لثم أقدامكم الطاهرة

  .٤٦"١٨٤٩ متّوز سنة ١يف               
أمام تدخل أهايل زوق مكايل، وحتت وطأة الضغوط الكثرية أقدم املطران أغابيوس الرياشي على قطع الطريق 

  .٤٧"فتوقّف البطريرك عن تنفيذ قصده. اع بسرعة دار املطرانية يف جبيل مع الكنيسةفب"أمام قسمة األبرشية 
  .بعد بيع دار املطرانية يف جبيل، كان ال بد من أن يتوقّف انتخاب أساقفة على أبرشية جبيل املستقلّة

  
   زوق مكايل ترسم أوائل كهنة للروم الكاثوليك-رابعا 

ا يف دورها ودورهم ضمن حياة أبرشية بريوت، بل على مذابح كنيسة ال ينحصر دور زوق مكايل وأهله
 بنعمة اهللا يف )قطّان(تشرطن القس موسى : "القديس جاورجيوس القدمية رسم أوائل كهنة كنيسة الروم الكاثوليك

  ".١٧٢٠ آلدم، مسيحية سنة ٧٢٢٨تسعة وعشرين حزيران ار عيد الرسل يف سنة 
أخو اخلوري موسى، بنعمة اهللا تعاىل من يد حضرة سيدنا املطران كري أثاناسيوس تشرطن القس خمائيل "

 آلدم، ٧٢٣١احملترم ابن الدهان املكرم، يف ثالث يوم من شهر شباط ثاين عيد دخول املسيح إىل اهليكل سنة 
  .٤٨"١٧٢٣مسيحية سنة 

انتقل إىل رمحة اهللا تعاىل أخونا : "١٧٥٠نة وقد خدم اخلوري موسى قطّان هذه الرعية مدة ثالثني سنة وتوفّي س
. ٤٩" مسيحية١٧٥٠اخلوري موسى يوم سبت املدائح يف ثالثني من شهر آذار املبارك الذي هو من شهور سنة 

  .ومما ال شك فيه أنّ توسيع بناء الكنيسة قد متّ على عهده
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   من زوق مكايل بطريرك وأسقف-خامسا
يل لكنيستهم مل تقتصر فقط على الكهنة والرهبان، بل أعطوا رعاة لكنيستهم، غري أنّ عطاءات أهايل زوق مكا

  :كان أشهرهم
  

  البطريرك إغناطيوس اخلامس قطّان
وجرى انتخابه بطريركًا يف . هو اخلوري موسى القطّان كاهن زوق مكايل، وكان من اإلكلريس العلماينّ"

قبل انتخابه (وكان . ١٨١٦ متّوز من ١٠ حزيران ٢٨يف جممع أساقفة عقد يف دير القديس أنطونيوس القرقفي 
وجرت رسامته األسقفية بعد انتخابه للبطريركية ... وكيالً أي مدبرا رسوليا على أبرشية حلب) للبطريركية

ت ونال التثبي. وجعل إقامته يف دير القديس ميخائيل الزوق.  متّوز من السنة املذكورة١٣-١بثالثة أيام، أي يف 
 عن يد القاصد الرسويلّ السيد غَْندولفي واتشح يف قداس حربي شائق يف كنيسة ١٨١٨الرسويلّ مع الباليوم 

  .الدير املذكور حبضور األساقفة
 أخذ بصر البطريرك قطّان يضعف رويدا رويدا حتى أصبح ضريرا عاجزا مدة إحدى ١٨٢١ومنذ سنة 
فصار يحمل إىل الكنيسة إلقامة القداس والقيام .  يعد يقوى على احلركةمثّ تشنجت أعضاؤه فلم. عشرة سنة

وقد رقَّي إىل الدرجة األسقفية يف تلك الغضون ثالثة أساقفة وهم أثناسيوس عبيد ألبرشية . بفروض الرسامة
 حلب ، وغريغوريوس شاهيات ألبرشية١٨٢٨، وأغابيوس الرياشي ألبرشية بريوت سنة ١٨٢٧بعلبك سنة 

  .١٨٣٢سنة 
فحاول جممع انتشار اإلميان أن يعاجل ذلك، . ويف أواخر مدته أخذت أحوال البطريركية تتقهقر بسبب عجزه
أخريا ... ١٨٣١ سنة ١ ك٧ إىل ٢ ت٢٥وعقد بأمره جممع طائفي يف دير البشارة جبوار زوق مكايل من 

 سنة ودفن يف دير البشارة ٧٧له من العمر  و١٨٣٣ شباط سنة ٩/٢١انتقل البطريرك إىل رمحة ربه يف 
  .٥٠"املذكور
  

  املطران باسيليوس قطّان

                                                 
50      ،اس األب يوسف املخلّصية،      الشمـة إىل جلـوس           اجلزء الثالث،   خالصة تاريخ الكنيسة املَلَكية األنطاكيمن انفصال الكاثوليك واألرثوذكس يف البطريركي

املطبعـة  ،  ١٨٥٥ إىل سـنة     ١٨١٢الكنيسة املَلَكية الكاثوليكية مـن سـنة        ، الفصل الثالث،    )١٩٤٧-١٧٢٤(بطريرك مكسيموس الرابع الصائغ     غبطة ال 
 .٨٧-٨٦، صفحة ١٩٥٢لبنان، -املخلّصية، صيدا
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جرجي قطّان وفيلومينا موصلّي، من طائفة : ، من أبوين فاضلَني، مها١٨٨١ولد إسكندر، يف بريوت، سنة "
ت أيضا أخاه اخلوري ويف كنف هذه األسرة الزوقية، العريقة يف التقوى والفضيلة، اليت أجنب. السريان الكاثوليك

  .تابع دروسه العادية يف مدارس بريوت، عاصمة الثقافة والعلوم، وكان من املتفوقني. ألكسيوس، نشأ وترعرع
مثّ ما لبث أن . عرف، منذ ِصغر سنه، حببه للصالة والعلم، واشتهر ببساطة العيش واالبتعاد عن بذخ الدنيا

 من ١٨٩٧اة أمسى، فقرر االخنراط يف احلياة الرهبانية، وتقدم سنة شعر، يف داخله، بصوت الرب يدعوه حلي
وعندما حتقّق الرئيس . قدس اإليكونومس يوسف كفوري رئيس عام الرهبانية الشويرية طالبا منه دخول الدير

، قبل أن يلبس العام من صدق نواياه وجدية طلبه، قَِبله بني صفوف التالميذ ليتحضر، حبسب قوانني الرهبانية
  .ثوب االبتداء

 تشرين األول سنة ١اخلنشارة، بتاريخ -لبس إسكندر ثوب االبتداء ، يف دير القديس يوحنا الصابغ
 بالرصانة ومتيز خالل فترة االبتداء، برزت مواهبه العلمية وفضائله الرهبانية. ، ودعي بوليكاربوس١٨٩٨

  .واجلماعة الصالة وحب والتجرد
 الرئيس يد عن ،١٨٩٩ سنة األول تشرين ١٢ بتاريخ مكايل، زوق-البشارة دير يف املؤبدة، بالنذور ارتبط

ا وقلنا، سبق كما كان، وملّا .كفوري يوسف اإليكونوموس العامحبا للعلم مزة أرسلته فيه، ومتميروما إىل الرهباني 

 يف دروسه وتابع اليوناينّ، باملعهد املعروف أثناسيوس سالقدي معهد فدخل والالهوتية، الفلسفية دروسه ملتابعة
 ٧ يف كاهنا مثّ املذكور، املعهد يف مشّاسا وارتسم والالهوت، الفلسفة يف دكتوراه شهادة نال .احلربية روما جامعات
  .باسيليوس اسم له واختار البلغاري، فالدينوف املطران سيادة يد بوضع ،١٩٠٨ حزيران
 هذا وبقي ،١٩١٠ سنة الرسويلّ الكرسي لدى هلا وكيالً الرهبانية عينته واسعة، ثقافة امتلك قد كان أنه ومبا

 وعين العربية، اللغة آداب لتدريس إجازة إيطاليا، حكومة من نال ،١٩١٢ سنة ويف .١٩٢١ سنة حتى املنصب

  .امللكية روما جامعة يف حماضرا أستاذًا
 عبء حتت ترزح كانت اليت بالده، ملساعدة طاقته بكلّ العمل عن األوىل، العاملية باحلر فترة خالل يتوانَ، مل

  .أسقفًا به يفكّروا أن الرؤساء دفع مما واملشاكل، األزمات من كبري
 فوقع بريوت، متروبوليت ،.ب.ق صوايا أثناسيوس املطران الرمحة املثلّث اهللا رمحة إىل انتقل ذلك، غضون يف

 اإلسكندرية، يف األسقفية، الرسامة نال روما، من استدعاؤه متّ وبالفعل باسيليوس، على سينودسال آباء اختيار

 )حوران( قاضي نيقوالوس اجلليلَني السيدين ومعاونة قاضي، )األول( دميتريوس البطريرك السيد يد بوضع
  .١٩٢١ سنة آذار ١٣ يف ،)مصر( سكّرية واستفانوس
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 حتت رازحة أبرشية يف نفسه وجد أوىل، جهة فمن الفترات، أصعب من فترة يف بريوت، أبرشية باسيليوس تسلّم

 عن الدفاع يف وطنه أبناء يساند أن عليه كان ثانية جهة ومن الثقيل، العبء هذا خيفّف أن فحاول الديون، محل

 مبساعدة والعلمانيني ةالكهن بعض ضده فتحرك .اجلميع أنظار حمطّ جعله الذي األمر .وطنهم واستقالل حرية

 إىل الشكاوى عليه ورافعني املطران، بإدارة منددين جيانيين، فريديانو الرسويلّ القاصد وخصوصا األساقفة، بعض

هم حقيقة لفحص جلنة ألّف الذي الرسويلّ الكرسية بطريقة إليه املنسوبة التا .سريهم أميف اشتراكه :منها فكان الت 
 ومباركته للواقع، خالفًا معمد، غري أنه حبجة بكفيا، مدينة وجهاء أحد زواج وفسخ رثوذكس،األ مع القدسيات

 ويعمل يقيم كان الذي أخيه زواج ملباركة روما إىل املطران ذهب األثناء، هذه يف ...أخرى امرأة مع املذكور زواج

 أن فإما أمرين، بني خيره امع أنّ إالّ هبمس خطّي بدفاع نفسه، تربير وحاول الشرقي امع إىل فذهب .هناك

 وإما ملعيشته، كاٍف شهري مرتب له ويعين رومية، يف فيقيم األفضل، هو وهذا بريوت، كرسي من تلقائيا يستقبل

 حمكمة أمام املثول على االستقالة سيادته فآثر ...القانونية املعامالت عليه وجتري الرومانية، احملاكم أمام ميثل أن

 شهري مرتب لقاء رومية، يف مقيما يبقى أن على استقالته، قُبلَت .األحوال مجيع يف إقالته على مصممة حسبها

 مبعزل اتخذَت اليت االجراءات عن راضيا يكن مل الذي مغبغب، كريلّس البطريرك إىل رومية أوعزت مثّ .ملعيشته

 عينت أن" روما لبثت ما مثّ ".عليها أسقف يقام أن إىل الشاغر الكرسي على بطريركيا وكيالً يسمي أن عنه،

  .١٩٣٣ األول كانون ٣ يف املستقيل، قطّان للمطران خلفًا صور، أبرشية من صائغ، مكسيموس املطران
 فيها، بالرب ورقد ،١٩٥٢ سنة حتى روما، يف الفخري، "بروكونيزو" أساقفة كرئيس باسيليوس، املطران بقي

 وعلى اليوناينّ، للمعهد اليت أثناسيوس القديس كنيسة يف جنازه وكان .قلبية نوبة إثر ،١٩٥٢ سنة أيار ١١ بتاريخ

  ".فيها دفن األرجح
  مؤلّفاته

اشتهر املطران باسيليوس قطّان بغزارة علمه، وفصاحة لسانه، وعرف مؤرخا وكاتبا يف شتى ااالت "
أتقن اللغات العربية واإليطالية والفرنسية والالتينية . فات أكثرها يف اللغة اإليطاليةالتارخيية وله عدة مؤلَّ

وترجم، عن هذه اللغة األخرية، إىل اإليطالية كتاب . واليونانية القدمية واحلديثة، وأملَّ باللغتني األملانية واإلنكليزية
  . صفحة٨٠٠ى  وهو حيتوي علMichelsonللمستشرق " تاريخ العرب"

املدعوة " الدروس الشرقية"وكان سيادته من عداد الكتاب يف جملّة  Bessarione سها نيافةاليت أس 
":الكردينال نقوال كماريين، وقد وضع مقاالت متنوعة يف العديد من االّت والصحف الرومانية، من مؤلَّفاته  

Greci Melchiti e L’ellenismo, (in greco) Atene, 1908. 
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Les Eglises d’Orient et d’Occident, Réponse a S.G. le Métropolite de Beyrouth Mgr G. 
Messarra, Rome, 1910. 
 
La Vita di Matteo Schwân, Beirut, 1911. 
 
Cenni Storici intorno alla vita di Mgr Neofito Nasri vescovo di Saidnaia, Bessarione, 
Rivista di Studi Orientali, Roma, 1912. 
 
Grammatica elementare della lingua Araba, Roma, 1912. 
 
Grammatica Teorico-pratica della lingua Araba, Città di Castello, 1914. 
 
Breve notizia biografica per servire alla storia religiosa dell’Oriente, Roma, 1914. 
 
La donna Araba prima e dopo Maometto, Roma, 1916. 
 
S. Maria in Domenica detta Volgarmente della Navicella, Rome, 1916. 
 
La Chiesa Copta nel secolo XVII, Documenti inediti, Bessarione Rivista di Studi 
Orientali, Roma, 1919. 
 
L’Hellénisme dans la première constitution de l’Eglise Gréco-Melkite, Rome, 1920. 
 

يتضمن خطّة عمله الرعائي، .  صفحة١٦، ١٩٢١، ملطبعة الكاثوليكية، بريوت، املنشور األسقفي األول
وحرما للمعتدين على أمالك املطرانية، وتأليف القومسيون احمللي، مثّ قانونا لكهنة الروم الكاثوليك املقيمني يف 

ة حيدلنياألبرشيويتناول الكهنة املتجو ،واخلارجي د النظام الداخلي. 
  

 .٢١٧-٢١١، ٦٦-٦٠، ١٢-٥، الصفحات ١٩٢٢" املسرة"، )احلنيفية(حول جزيرة العرب القدمية 
  

 . صفحة٢٣، ١٩٢٣، املطبعة الكاثوليكية، بريوت "يف فضيلة الطاعة"منشور 
  

 . صفحة٢٣، ١٩٢٤ بريوت ، املطبعة الكاثوليكية،"يف حمبة القريب"منشور 
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 . صفحة٢٤، ١٩٥٢، املطبعة الكاثوليكية، بريوت "يف الصدق"منشور 

  
، لألب روفائيل كرامه الراهب ١٨٠٠ إىل سنة ١٧٤٥مصادر تارخيية حلوادث لبنان وسوريا من سنة 
 . صفحة١٧٦، ١٩٢٩بريوت -املطبعة الكاثوليكية. الشويري، عين بنشرها وتعليق حواشيها ووضع فهارسها

  
خطاب ألقاه مبناسبة املعاهدة بني الكرسي الرسويلّ وحكومة إيطاليا، بالعربية، بريوت، روما والكنائس الشرقية، 

١٩٢٩٥١.  
  

   بعض الرهبان والكهنة الذين أعطتهم زوق مكايل-سادسا
 مل يدون أهلها حياة ف وبكلّ أس. عددا كبريا من الكهنة والرهبانلكنيسة الروم الكاثوليكأعطت زوق مكايل 

  .الكهنة والرهبانهؤالء 
  .الباسيلية احللبية يف صربا دير املخلّص للرهبانية هنا مأخوذة من أرشيفإنّ معظم املعلومات الواردة 

   األب جربائيل رومية-١
ر النيب أشعيا ابتدأ يف دي. ١٧٠٣ ويكىن أخو احللو، من مواليد زوق مكايل سنة ،هو جربائيل ابن زينية رومية

أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ٥٢ وبقي على امسه١٧٢٧يف آخر حزيران سنة ) حاليا للرهبانية الباسيلية احللبية(بربمانا 
  . خوريا يف بريوت١٧٥١رسم كاهنا ألننا جنده سنة . ١٧٢٩ متّوز سنة ٢٠

   األب يعقوب احللو-٢
 ٢٥ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف . ١٧٦٣ق مكايل سنة هو طنوس ابن سعد احللو، من مواليد زو

توفّاه اهللا يف دير القديس . ١٧٨٧ أيار سنة ٣٠؛ أبرز نذوره يف الدير عينه يف ٥٣، ودعي يعقوب١٧٨٥نيسان سنة 
  . للرهبانية الباسيلية الشويرية)كفرشيما(أنطونيوس القرقفه 

   مسعان اخلوري األخ-٣

                                                 
-١٣، صـفحة    ٢٠٠١رعيدي، بريوت،   . زيف د ، طبعة أوىل، مطابع جو    حملات من حياة نيوفيطوس نصري أسقف صيدنايا      ،  .ب.قطّان املطران باسيليوس ق    51
 .ترمجة وإعداد األبوان بولس نزها ومكاريوس جبور. ١٨
، مطابع الكرمي احلديثـة،     ١٨٣٣-١٧١٠، اجلزء األول،    يف تاريخ الكنيسة والبالد   ) البلدية-احللبية(الرهبانية الباسيلية الشويرية    حاج الدكتور أثناسيوس،     52

  .١٨٧حة ، صف١٩٧٤لبنان، -جونية
 .٧٩٦املرجع السابق، صفحة  53
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ابتدأ يف دير املالك ميخائيل زوق مكايل . ١٧٣٤بنت اخلوري، من مواليد زوق مكايل السنة هو ساسني ابن 
أبرز نذوره يف الدير عينه يف الثامن من تشرين الثاين سنة . ، ودعي مسعان١٧٥٦يف السابع من تشرين الثاين سنة 

  .١٧٨٨ كانون الثاين سنة  يف دير املالك ميخائيل يف زوق مكايل يف الثاين من شهراه الربتوفّ. ١٧٥٨
   األب أرسانيوس برغل-٤

وأبرز نذوره . ، دخل دير املخلّص يف جون للرهبانية الباسيلية املخلّصية١٦٩٠ولد يف زوق مكايل سنة 
. مثّ جد يف حتصيل العلم والفضيلة فسما يف كليهما ِلما كان يتمتع به من ذكاء وأخالق طيبة. ١٧٢١الرهبانية سنة 

، فكان عابدا هللا بتقوى، حارا يف الصالة، بسيطًا حريصا على حفظ القوانني، مثاالً صاحلًا ١٧٢٥كاهنا سنة رسم 
  .لكلّ الفضائل، حمبّا لإلماتة، يلبس املسح باستمرار

ومن أعماله إنشاؤه يف . وعمل أيضا بنشاط يف األرض فانتخب مرارا عديدة يف الوظائف املهمة يف الرهبانية
  .وقد اعتىن كثريا بتربية دود احلرير. احلواريت األرض املزروعة بشجر التوت، وجلب املاء هلا بقناة حمكمة

 سنة )جون (تقدم جدا يف السن حتى بلغ إىل املائة والثماين سنوات، وقد رقد رقود األبرار يف دير املخلّص
البطريرك أغابيوس مطر الذي اشترك جبنازته أن يوضع يف وإذ كان مثاالً صاحلًا لكلّ الفضائل الرهبانية أمر . ١٧٩٨

 .٥٤تابوت خمتوم ذكرى مؤبدة حلياة القداسة يف الرهبانية
   ميخائيل سلموينخ األ-٥

ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف الثالث من . ١٧٨٦هو روفائيل سلموين، من مواليد زوق مكايل سنة 
، ١٨٠٩مثّ أبرز نذوره يف الدير عينه يف الثالث من تشرين األول سنة . ٥٥وس، وسمي سافستيان١٨٠٧أيلول سنة 

  .ودعي ميخائيل
   األب عبد املسيح السلموين-٦

ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف الثامن من         . ١٧٩٩هو عبد النور السلموين، من مواليد زوق مكايل سنة          
توفّـاه اهللا   . ١٨٢٠ كانون الثاين سنة     ١٥ذوره يف الدير عينه يف      أبرز ن . ٥٦، ودعي عبد املسيح   ١٨١٨حزيران سنة   

  .١٨٢١ سنة )اخلنشارة(يف دير القديس يوحنا الصابغ 
   برثانيوس مهنا األخ-٧

ابتدأ يف دير املالك ميخائيل زوق مكايل يف التاسع مـن           . ١٨٠٠هو متري مهنا، من مواليد زوق مكايل السنة         
توفّـاه  . ١٨١٩ تشرين الثاين سنة     ٢١أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ٥٧عي برثانيوس ، ود ١٨١٧كانون األول سنة    

  .١٨٢٤ حزيران سنة ٢٥اهللا يف دير القديس يوحنا الصابغ يف 
                                                 

 .٢٦٩س، صفحة ٦١٨، رقم ١٩٨٢لبنان، -، املطبعة البولسية، جونيةالسنكسار الرهباين املخلّصيراجع كويتر الياس، 54
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  .٨٦٣املرجع السابق، صفحة  56
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   األب حنانيا املنير-٨
 شـباط سـنة     ٢٣ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف        . ١٧٥٦هو حنا املنير، من مواليد زوق مكايل سنة         

نـراه  . ١٧٩٩رسم كاهنا سنة    . ١٧٧٥أبرز نذوره يف الدير عينه يف الثامن من آذار سنة           . ٥٨، ودعي حنانيا  ١٧٧٣
 حيضر مع اخلوري إغناطيوس اجلامد إىل دير املالك ميخائيل يف زوق مكايل عند البطريرك إغنـاطيوس                 ١٨٢٢سنة  

بعد سنة  ) كفرشيما(هللا يف دير القديس أنطونيوس القرقفة       توفّاه ا . كان طبيبا ماهرا  . قطّان ليعرضا له قسمة الرهبانية    
الدر املرصوف يف تـاريخ     "، وكتاب آخر    ")١٨٠٤ حىت اية    ١٧٧٣من  (تاريخ الرهبانية   "وله كتاب   . ١٨٣٠
  .٥٩؛ وقد طُبع الكتابان حتت العنوان ذاته"الشوف
  األب حنا سلموين-٩

، يف أول متّوز سنة يف دير القديس يوحنا الصابغابتدأ . ١٨٢٤نة حنا مهنا سلموين، من مواليد زوق مكايل سهو 
 أغابيوس يد املطرانبوضع سم مشّاسا وكاهنا ر. ١٨٥١ متّوز سنة ١٥أبرز نذوره يف . ، ودعي جراسيموس١٨٤٨

  .١٨٦١سنة ) كفرشيما(توفّاه اهللا يف دير القديس أنطونيوس القرقفة . ١٨٥٢بريوت سنة يف 
 كاريوس شعنني األب م-١٠

 يف  الصابغابتدأ يف دير القديس يوحنا. ١٨٣٧هو بشارة ابن نقوال خطّار شعنني، من مواليد زوق مكايل سنة 
. ، ودعي مكاريوس١٨٥٥ آب سنة ١٥أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، وبقي على امسه١٨٥٣ أيلول سنة ١٤

  .١٨٧٦متّوز سنة  ٢٧توفّاه اهللا يف بعلبك مبرض السل، مبيتة صاحلة يف 
  
  األب نقوال مهنا-١١

 يف الثاين من شهر  الصابغابتدأ يف دير القديس يوحنا. ١٨٠٤هو نقوال مهنا، من مواليد زوق مكايل سنة 
توفّاه اهللا . رارسم مشاسا مثّ كاهنا، وصار مدب. ١٨٣٢أبرز نذوره سنة .  وبقي على امسه١٨٣١تشرين الثاين سنة 

  .١٨٧٧ شباط سنة ١٨يف زحلة يف 
   إغناطيوس قطّانخ األ-١٢

                                                                                                                                                                          
 .١٨٢٧يقول إنه توفّي سنة . ٩٣١ و٨٦٣جع السابق، صفحة املر 57
  .٧١٤اجلزء األول، صفحة  ،...الرهبانية الباسيلية الشويريةحاج الدكتور أثناسيوس،  58
دون ب ولكن   ١٩٨٤سنة  ) طبعة أوىل ) (١٨٠٧-١٦٩٧(؛ كما طُبع تاريخ الشوف      )دون سنة (برس طرابلس   - طُبع كتاب التاريخ الرهباين يف منشورات جروس       59
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ابتدأ يف دير املالك ميخائيل زوق مكايل يف        . ١٧٩٨هو نقوال ابن أنطون قطّان، من مواليد زوق مكايل للسنة           
توفّاه اهللا  . ١٨١٩ تشرين الثاين سنة     ٢١أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ٦٠، ودعي إغناطيوس  ١٨١٨ نيسان سنة    ٢٨

  .وكانت فضيلته عدم الدينونة. ١٨٧٧ أيلول سنة ١٧ يوحنا الصابغ بالفاجل يف يف دير القديس
  األب يواكيم مدور-١٣

 ٢٠يف الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٥٥هو جريس ابن نقوال مدور، من مواليد زوق مكايل سنة 
توفّاه اهللا بدير الصابغ . ١٨٨٦سنة  أيار ١٦أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي يواكيم١٨٨٤نيسان سنة 

مكمالً "، ١٨٨٦ تشرين األول سنة ٢٨لسقوطه من سطح الشدة إىل دار الفرن على أثر زوبعة شديدة وذلك يف 
  ".فضيلة الطاعة
  األب نعمة قطّان-١٤

، ١٨٥٤ابتدأ سنة . ١٨٣٨ من مواليد بريوت سنة ه ولكن، من زوق مكايلهأصلهو بشارة ابن يوسف قطّان، 
أبرز نذوره يف الدير . ، ودعي نعمة١٨٧٢ نيسان سنة ١٢يف الصابغ ، وعاد فابتدأ يف دير القديس يوحنا تركمثّ 

 تشرين الثاين سنة ٢١ مثّ كاهنا يف .١٨٧٥رسم مشّاسا يف السابع من آب سنة . ١٨٧٣ متّوز سنة ١٣عينه يف 
 النيب توفّاه اهللا يف دير. وثانيا وكانت مدته سنة ومخسة أشهرأصبح رئيسا بأمر من امع املقدس أوالً . ١٨٧٧
  .١٨٩٧ آب سنة ٣٠زحلة يف الياس ب

  األب برثلماوس العنيسي-١٥
 ٢٩يف الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٥٠هو بشارة ابن قنرب العنيسي، من مواليد زوق مكايل سنة 

رسم مشّاسا إجنيليا . ١٨٩٣ذوره يف الدير عينه يف الثاين من متّوز سنة أبرز ن. ، ودعي برثلماوس١٨٩٢حزيران سنة 
توفّاه اهللا .  ذاا١٨٩٦ أيلول سنة ١٤ وكاهنا يف .١٨٩٦من يد كري مالتيوس بريوت يف السادس من أيلول سنة 

  .١٩٠١يف بريوت بالفاجل يف أول كانون الثاين سنة 
  شاروبيم الدقّيخ األ-١٦

يف أول الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٣٢افائيل الدقّي، من مواليد زوق مكايل سنة هو راجي ابن ر
هجر الرهبانية والثوب . ١٨٥٠أبرز نذوره يف أول كانون الثاين سنة . ، ودعي شاروبيم١٨٤٨كانون الثاين سنة 

  .١٩٠٤ شباط سنة ٨يف ) كفرشيما(رقفة توفّاه اهللا يف دير القديس أنطونيوس الق. الرهباينّ، لكنه تاب وعاد
  األب إغناطيوس قطّان-١٧

ابتدأ يف دير القديس . بريوتمن سكّان ، ١٨٥١هو أنطون ابن نقوال سلّوم قطّان، من مواليد زوق مكايل سنة 
  أيلول سنة٢٤أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي رومانوس١٨٧٤ تشرين األول سنة ١٦يف  الصابغيوحنا 
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توفّاه اهللا يف دير . ١٨٨٠ مالتيوس فكّاك يف تشرين األول سنةبوضع يد املطران رسم مشّاسا وكاهنا . ١٨٧٦
  .١٩٢٣ أيار سنة ١٩يف ) كفرشيما(القديس أنطونيوس القرقفة 

  األب غريغوريوس سلموين-١٨
 ٢٥يف  الصابغقديس يوحنا ابتدأ يف دير ال. ١٨٦٤هو فارس ابن أنطون سلموين، من مواليد زوق مكايل سنة 

رسم مشّاسا . ، ودعي غريغوريوس١٨٨١ أيار سنة ٢٦أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي توما١٨٧٩نيسان 
توفّاه اهللا فجأة يف . ؛ وكاهنا يف الثاين من متّوز فكّاكمالتيوسبوضع يد املطران  ١٨٨٥ كانون األول سنة ٢٦يف 

  .١٩٢٥لثاين سنة  كانون ا١٨حدث بريوت يف 
  األب نقوال مدور-١٩

 ٢٥يف الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٦٢هو نقوال ابن ناصيف مدور، من مواليد زوق مكايل سنة 
، وعاد إىل امسه ١٨٨٠ تشرين األول سنة ١٧أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي أونيسيموس١٨٧٩نيسان سنة 

 يف السادس من  فكّاكمالتيوسبوضع يد املطران  مثّ كاهنا .١٨٨٦ كانون األول سنة ٢٦ رسم مشّاسا يف. نقوال
 أصبح مدبرا يف الرابع .١٩٠١سنة ) كفرشيما( درس يف دير القديس أنطونيوس القرقفة .١٨٨٦تشرين األول سنة 

ة يناوقد ساعد الرهب. ١٩٢٩األول سنة  تشرين ١١توفّاه اهللا يف أمريكا الشمالية يف . ١٩٠٧من تشرين الثاين سنة 
  .مساعدة كبرية مباله ومثله الصاحل

  
  األب فيليب سلموين-٢٠

 ٢٠ يف  الصابغابتدأ يف دير القديس يوحنا. ١٨٧٥هو فيليب أبو جنك سلموين، من مواليد زوق مكايل سنة 
رسم مشّاسا . ١٨٩٣ول تشرين الثاين سنة أبرز نذوره يف الدير عينه يف أ. ، وبقي على امسه١٨٩٠تشرين الثاين سنة 

رين  تش١٨إجنيليا يف كنيسة القديس نيقوالوس يف دير الصابغ من يد غبطة البطريرك بطرس الرابع اجلرجيريي يف 
 .، مثّ كاهنا بوضع يد مطران بعلبك أغابيوس١٩٠٠الثاين سنة 
  األب بولس عوده -٢١

 ٢دخل دير القديس يوحنا الصابغ يف . وه خنله وأمه تريز خليل، أب١٩٧٥-١-١٩من مواليد زوق مكايل يف 
 نذر النذور ١٩٩٩ أيلول ٢٥مثّ يف . ، بعد سنة يف االبتداء١٩٩٦ أيلول ٢٢، ونذر النذور املؤقّتة يف ١٩٩٥متّوز 
. قدس الكسليكبعد أن تابع الدروس الفلسفية الالهوتية يف معهد القديس بولس حريصا وجامعة الروح ال. املؤبدة

 آب ٥، وكاهنا على مذابح الرهبانية الشويرية يف ٢٠٠١ تشرين الثاين ١٧رسم مشّاسا رسائليا، مثّ إجنيليا يف 
. زحلة ملدة سنة-مثّ تعين مساعدا ملعلّم االبتداء ملدة سنة، وبعدها كاهنا لرعية القديس ميخائيل حارة التحتا. ٢٠٠٣

الياس الطوقوهو اآلن كاهن رعي زحلة-ة دير النيب.  
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   الكهنة الذين خدموا زوق مكايل-سابعا

 جدوالً بأمساء الكهنة الذين خـدموا       تانطالقًا من سجالّت العماد والزواج والوفيات املوجودة يف الرعية، وضع         
  .٦١ة عن حياة مجيعهمستطع التوصل إىل إجياد نبذلكنين، بكلّ أسف، مل أ. مدة خدمة كلّ واحد منهمالرعية، و

    اسم الكاهن  مدة اخلدمة
    اخلوري موسى قطّان  ١٧٥٠-١٧٢٠
    غري معروف  ١٧٨١-١٧٥٠
    اخلوري موسى قطّان الذي أصبح بطريركًا  ١٨١٦-١٧٨١
    غري معروف  ١٨٢٣-١٨١٦
    اآلباء باخوميوس عرجان، وبولس كاسيا  ١٨٢٤
    األب دميتري البنا  ١٨٢٧-١٨٢٥
    يليوس شاهياتاملطران باس  ١٨٢٨
    ندراوس قديدأاألبوان باسيليوس و  ١٨٢٩
    األب صموئيل فرح  ١٨٣١-١٨٣٠
    األب طوبيا  ١٨٣٤-١٨٣٢
    األب الفرنتيوس صوايا  ١٨٣٦-١٨٣٥
    األب أركاديوس رياشي  ١٨٣٧
    اخلوري باسيليوس  ١٨٤٠-١٨٣٩
    اخلوري إغناطيوس قطّان  ١٨٤٥-١٨٤١
    األب لورنسيوس عياش  ١٨٤٨-١٨٤٦
    ال يوجد سجالت  ١٨٥٨-١٨٤٩
    اخلوري نعمة اهللا قطّان  ١٨٥٩
    ال توجد سجالّت  ١٨٧٤-١٨٦٠
    اخلوري أثناسيوس كفوري  ١٨٧٨-١٨٧٥
    اخلوريان أثناسيوس كفوري وميخائيل الدقّي  ١٨٨٢-١٨٧٩
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    اخلوري ميخائيل الدقّي  ١٩١٤-١٨٨٣
    اخلوريان ميخائيل الدقّي ودانيال شرمي  ١٩١٥

  خلوري دانيال شرميا  ١٩١٦

  
    اخلوري يوسف شلهوب  ١٩٢١-١٩٢٠

  اخلوري جربائيل أبو شديد  ١٩٢٢

  
    اخلوريان دانيال شرمي وفيلبس لطفي  ١٩٢٣

  اخلوري فيلبس لطفي  ١٩٢٤

  

  اخلوري ميخائيل كفوري  ١٩٢٦

  
     زخريا مساحةاألب  ١٩٢٨-١٩٢٧
    اخلوري الياس عبود  ١٩٣٤-١٩٢٩
    ريا مساحة زخاألب  ١٩٣٨-١٩٣٥
    اخلوري الياس عبود  ١٩٤٢-١٩٣٩

   مكاريوس قاصوف واألرمشندريت يوسف فرجباأل  ١٩٤٣
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   مكاريوس قاصوفباأل  ١٩٤٦-١٩٤٤

  
   بولس خنله واألرمشندريت يوسف فرجباأل  ١٩٤٧

  

   بولس خنلهباأل  ١٩٤٩-١٩٤٨

  
    األب أغابيوس عكو  ١٩٦٩-١٩٤٩
     عودهاألب ألكسي  ١٩٨١-١٩٦٩
    األب أنيس غنمه  ١٩٨٢
    يخةاألب إيسيدور بطّ  ١٩٨٣
     عبد اهللا راهبكسرخوساإل  ١٩٨٤
    األب إليان احلليب  ١٩٩٤-١٩٨٥
    األب كليمان حناس  ١٩٩٧-١٩٩٥
    اخلوري ناجي إدليب  ٢٠٠٤-١٩٩٨
    اخلوريان ناجي إدليب ومكاريوس جبور  ٢٠٠٤-٢٠٠٠
    اخلوري مكاريوس جبور  ٢٠٠٦-٢٠٠٤

  
  ي موسى قطّاناخلور -١

  .١٧٥٠ وخدم فيها وتوفّي فيها سنة ١٧٢٠رسم يف كنيسة القديس جاورجيوس زوق مكايل سنة 
  األب باخوميوس عرجان -٢
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ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف العاشر من متّوز سنة           . ١٧٥٧هو جرجي عرجان، من مواليد حلب سنة        
  .١٨٢٤خدم الرعية سنة . ١٨٠٦ عينه يف السادس من أيار سنة أبرز نذوره يف الدير. ٦٢، ودعي خبوميوس١٨٠٤
  ابنالتري األب دمي -٣

 ٢٥ا الـصابغ يف     بتدأ يف دير القديس يوحن    ا .١٧٩٥سنة   آذار   ٢٥يف  لد  من حلب، و  هو الياس ابن باسيل البنا      
يلول سنة  أ ٢٨الدير املذكور يف    ة يف   أبرز نذوره الرهباني  . ٦٣ا اسم متري أو دميتري    خذً، مت ١٨١٢تشرين الثاين سنة    

  .١٨٢٧ وحتى سنة ١٨٢٥مثّ خدم الرعية من سنة . ١٨٢٣استلم الوكالة يف أنطش بريوت سنة . ١٨١٤
ميخائيل الشاب   بصحبة   ١٨٣١سنة   متّوز   ١٠يف   للدير   هاه من عودتجند ذكر   مثّ أُرسل للخدمة والقسطنطينية، و    

 فيها، وقد تركها لفترة عاد فيهـا        عايا الروم الكاثوليك  خلدمة ر  ،١٨٣١ آب   ٢٨عاد إىل القسطنطينية يف     . قراصيما
 يهـتم   ،١٨٣٤جنده من جديد يف القـسطنطينية سـنة         . ١٨٣٣ يف تشرين الثاين     إىل حلب، مثّ تعين خوريا ملصر     

  .١٨٥١ شهر آب سنة ١٤توفّاه اهللا يف القسطنطينية يف . ٦٤ وبقي فيها حتى اية حياتهباملؤمنني هناك،
  املطران باسيليوس شاهيات -٤

، من أبيه متري شاهيات، أحد وجهاء حلب، وسمي بولس، وا نشأ على اآلداب ١٧٩٥ولد يف حلب سنة 
ترك وطنه ودخل الرهبانية احلناوية، فلبس زي االبتداء يف دير القديس يوحنا الصابغ يف الثالث من نيسان . املسيحية

 ١٨، أبرز النذور الرهبانية بدير القديس يوحنا الصابغ عن يد اخلوري أنطون شابوري يف ، وبعد سنتني١٨١٥سنة 
 ودعي كاهناحينئٍذ أخذ يتقدم يف الفضائل والزهد إىل أن رسم مشّاسا و. ستينوسو، ودعي ي١٨١٧آذار سنة 
ي، عقد اآلباء احللبيون راوس مقر مثّ، بعد ما فارق هذه احلياة اخلوري إند.١٨٢٨ سنة خدم الرعية .باسيليوس

فأخذ . باسيليوس أبا عاما عليهماألب ، فانتدبوا ١٨٢٩ تشرين األول سنة ٢٦جممعا عاما بدير املالك ميخائيل يف 
، التاريخ الذي استلم فيه رئاسة اإلكلرييكية يف عني تراز ١٨٣٤هو جيد بفالح الرهبانية إىل أول تشرين األول سنة 

  .قي حتى انتخابه أسقفًاوب
د إغناطيوس عجقيب وفاة السيخب اخلوري باسيليوس أسقفًا على املدينة وعأسقف زحلة، انت وري احلليب

  . يوم عيد الصعود١٨٣٦سنة  مسه السيد البطريرك مكسيموس مظلوم يف كنيسة دمشقراملذكورة، ف
د اجلليل من حسن اخلصال وعا ما هلذا السية اليت ظهرت اضع، فإليك قليالً من سريمق التوأمة حياته البار

كان، رمحه اهللا، ذا غرية ومهّة عظيمتني وكان عنده من الدرابة والدراية ما ليس يسريا، فأقام على : كعجيبة متصلة
يا حيث صعوبات وافرة إذ كان جمتهدا يف جناح أبرشيته روحيا وزمن فيهاقاسى كرسي الفرزل مثاين وعشرين سنة 
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كان يعظ ويرشد بذاته األطفال واألحداث ويعلّمهم التعليم املسيحي غري عارف ملالً، مثابرا على إلقاء الرياضات 
للكهنة والشعب، مفتقدا املرضى، معزيا احلزاىن، وأدخل يف داره األسقفية إكلريوسا علمانيا وأقام مبعاشه، واقتىن 

الكرسي وباسم اإلكلريوس؛ وأرسل كاهنني إىل أوروبا مها اخلوري موسى مقحط أراضي وطواحني وبساتني باسم 
واخلوري فيلبوس منري ألجل مجع اإلحسان وأصحبهما بكتابات وشهادات وإيضاحات تعلن ضرورة عمار كنيسة 

  .كاتدرائية يف زحلة ودار ومدارس ألبناء الطائفة ولكلّ مسيحي يقصد اإلسعاف
فبعد أن مجعا أمواالً ليست . كوران فتوفقان مبساعدة العزة القادرة الصمدانية وصالة أسقفها البارأما األبوان املذ

يسرية، أخصها من الكاثوليك القاطنني يف بالد النمسا وأرسالها إىل راعيهما الذي حاالً باشر بناء كنيسة على اسم 
 ليوسع الكنيسة ويجمل دارها بعمارات ومدارس، وإذا سيدة النجاة، واشترى أرضا واسعة حوايل الدار األسقفية

حبريق عظيم التهم أكثر أندية زحلة وكبري دار األسقفية املعمرة مبساعي السيد املذكور ومجع اإلحسان الذي أرساله 
ملكتوب ساعتئٍذ كتب إىل األبوين خمربمها باحلادثة ليأخذ جبمع إحسان جديد، وما وصلهما ا. األبوان املذكوران

حينئٍذ أخذ بعمار كنيسة ومدارس . حتى رجعا إىل الشرق بأموال وحتف وتصاوير وأواين قدسية للكنيسة الزحالوية
فبعد أن استقبل األبوين استقباالً أبويا، احتفل . وبيوتا للكهنة وكنيسة صغرية لوضع إيقونة سيدة النجاة مع خمازن

ثنائه األب موسى إيكونومسا واألب فيلبوس بروزفيتريسا وقلّدمها صليبني، ومل يوم األحد بقداس حربي وكرس يف أ
وهكذا بعد أن قرت عيناه ما . يستلم منهما شيئًا من الدراهم بل فوضهما بأن يرمما حبريتهما ما حيتاج إىل ترميم

حسبما كان نزر لوالدة (طاط القوى وبثمرات أتعاما زار أبرشيته كلّها هو نفسه معهما عليه من األمراض واحن
 مرضا ثقيالً أوصله إىل أبواب املنون حيث أبرز هذه النذور وبعد قليل ١٨٦٢اإلله حني مرض يف بريوت سنة 

إمتاما لنـزره ولرغبته يف خري القريب، زار رعيته أمجع أفرادا وإمجاالً صانعا هلم زياحات واعترافات غري ) شفي
 مودعا إياهم الوداع األخري ومستودعهم ملرامحه القدوسة، حمرضهم على السهر على نفوسهم اعتيادية ومواعظ

وهكذا رجع إىل داره بسالم، فرتب وصيته األخرية، وأخذ يستعد . الثمينة، وأن يقفوا إزاء أعينهم يوم الرب القريب
  .ملالقاة ربه

 بنـزل دموي، فاعترف حاالً وسلّم كيس درامهه لوكيله ، شعر١٨٦٤ويف الليلة التاسعة من كانون الثاين سنة 
اخلوري يوحنا ملّوك، وفوضه بأن يوزعه على الفقراء واملساكني، وبعد ساعة أسلم روحه الطاهرة بيد اهللا، ووجهه 

ا غيورا واحلزن مشل قلوب مجيع أبناء زحلة وتوابعها لفقدهم شيخا جليالً وأب. ظاهرة عليه عالمات االبتهاج والفرح
والزمين ا خبريهم الروحيفن والدمع منهال من أعني اجلميع . بذل النفس والنفيس حباز، دوبعد االحتفال بصالة اجلن

  .كالرزاز
  األب أندراوس قديد -٥
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، ١٨٢٠ أيار سنة    ١١ يف    الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا    . ١٨٠٢هو عبد اهللا قديد، من مواليد حلب سنة         
ال . ١٨٢٢ نيسان سنة    ٢٣يف  ) مبكّني(أبرز نذوره يف الدير ذاته يوم عيد القديس جاورجيوس          . ٦٥ندراوسودعي أ 

يا   عرة سنة    . ف تاريخ رسامته كاهنـة يف رأس بعلبـك            .١٨٢٩وخدم الرعيدة العجائبيمثّ أصبح رئيس دير السي 
وأصبح أيضا مرشد راهبـات ديـر       . أنطلياسويبدو أنه استلم لفترة وكالة أرزاق الرهبانية يف         ). ١٨٣٥-١٨٢٩(

وهناك، يف مـصر، توفّـاه اهللا   . مثّ سافر إىل مصر وأصبح كاهن رعية      ). ١٨٤٤-١٨٤١(الزوق  يف  املالك ميخائيل   
  .، فخلفه األب توما قباش١٨٤٦ آب ٣مبرض الظنطارية وذلك يف 

  األب صموئيل فرح -٦
 أيار  ١٠ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف        . ١٧٩٧نة  هو ميخائيل ابن يوسف فرح، من مواليد الفاكهة س        

. ف تاريخ رسـامته   عريوال  . ١٨١٦ أيلول سنة    ٢٤أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ٦٦، ودعي صموئيل  ١٨١٤سنة  
 كانون الثـاين سـنة      ١١حلة بتاريخ   توفّاه اهللا يف دير النيب الياس بز      . ١٨٣١ وسنة   ١٨٣٠خدم الرعية بني سنة     

١٨٧٥.  
  األب طوبيا؟ -٧

 ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف الثامن مـن حزيـران سـنة               .١٨٠٢ سنة   ةهو بطرس، من مواليد زحل    
مثّ عاد أبرز نذوره يف الدير عينه يوم مخيس         . ١٨٢٣ترك الرهبانية وقت انقسامها األول سنة       . ، ودعي طوبيا  ١٨٢١

  .ال يعرف تاريخ وفاته. ١٨٣٤ وسنة ١٨٣٢خدم الرعية بني سنة . ١٨٢٣الصعود سنة 
  األب الفرنتيوس صوايا -٨

 آب سنة   ٥ابتدأ يف دير القديس يوحنا الصابغ يف        . ١٧٨٧هو نقوال ابن زخور صوايا، من مواليد الشوير سنة          
 ١٨٢٩كان سـنة    . رسم كاهنا . ١٨١١ آب سنة    ١٥أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ٦٧، ودعي الفرنتيوس  ١٨٠٩

مثّ خـدم الرعيـة سـنة       . ، أصبح مدبرا رابعا يف الرهبانية     ١٨٣٠رئيسا لدير القديس يوحنا الصابغ، وبعدها سنة        
  .١٨٤١زحلة سنة ه اهللا يف أنطوش املالك خمائيل بتوفّا. ١٨٣٦-١٨٣٥
  األب أركاديوس رياشي؟ -٩

 ابتدأ يف دير املالك ميخائيل يف الزوق        !ربما هو من عائلة رياشي    . ١٧٩٦هو ميخائيل، من مواليد الشوير سنة       
، ودعي  ١٨١٨ نيسان سنة    ٢٨ وأبرز نذوره يف دير املالك ذاته يف         .٦٨ا اسم كربس  خذً مت ١٨١٦ نيسان سنة    ٢٧يف  

  .١٨٣٧خدم الرعية سنة . ال نعرف تاريخ رسامته كاهنا. أركاديوس

                                                 
 .٨٦٣اجلزء األول، صفحة  ،...الرهبانية الباسيلية الشويريةحاج الدكتور أثناسيوس،  65
 ".فرج"ويدعوه خطأ . ٨٦٣، اجلزء األول، صفحة ...الباسيلية الشويريةالرهبانية حاج الدكتور أثناسيوس،  66
  .٨٦٢املرجع السابق، صفحة  67
  .٨٦٣، اجلزء األول، صفحة ...الرهبانية الباسيلية الشويريةحاج الدكتور أثناسيوس،  68
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  األب لورنسيوس عياش -١٠
اش، من مواليد عني الرما الصابغ اخلنشارة يف . ١٨٠٧سنة ) مبكني(انة هو نقوال عييس يوحنابتدأ يف دير القد

خدم الرعية . راهبات دير البشارةل ارسم مشّاسا وكاهنا من املطران أغابيوس، وصار مرشد. ١٨٢٩ آذار سنة ١٥
  .١٨٨٩ حزيران ٢٢يف الصابغ توفّاه اهللا يف دير القديس يوحنا . ١٨٤٨ وحتى سنة ١٨٤٦من سنة 
  اخلوري الياس عبود -١١
خدم . ال يبدو أنه درس عند اآلباء البيض. ال نعرف شيئًا عنه. ١٨٨٣ من مواليد الضبية سنة ،على األرجحإنه 

 نيسان سنة ٢٤ وحتى تاريخ وفاة يف ١٩٣٩، مثّ من سنة ١٩٣٤حتى سنة ١٩٢٩يف الرعية أوالً من سنة 
واحتفل جبنازه، ار أحد الفصح، راعي . ية حيث تقطن أسرته، وفيها توفّيانتقل بسبب املرض إىل الضب. ١٩٤٢

  .٦٩"بكاه مجيع عارفيه ملا كان يتحلّى به من محيد الصفات الكهنوتية. "األبرشية املطران مكسيموس صائغ
 األب زخريا مساحة -١٢

 ٢٥بتاريخ  الصابغدير القديس يوحنا ابتدأ يف . ١٨٧٥هو مسعان ابن داود جرب مساحة، من مواليد اخلنشارة سنة 
رسم مشّاسا إجنيليا يف . ١٨٩٣ تشرين الثاين سنة ١٤أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي زخريا١٨٩١أيلول سنة 

، وكاهنا أيضا يف ١٩٠٢ كانون األول سنة ٢٠مالتيوس يف   املطران يد بوضعكنيسة الكاتدرائية ببريوت
. ١٩٣٨ حتى سنة ١٩٣٥خدم الرعية من سنة . ١٩٠٣ أيار سنة ٢١ينها ومن املطران نفسه يف الكاتدرائية ع

  .١٩٤٠ أيلول سنة ١٦زحلة يف بتوفّاه اهللا 
 األب مكاريوس قاصوف -١٣

 ١١، بتـاريخ    الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا    . ١٩٠٠هو كرم ابن خنله قاصوف، من مواليد اخلنشارة سنة          
رسم مشّاسا إجنيليا يف كنيـسة      . ١٩٢١ متّوز سنة    ٣١أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ، ودعي أفرام  ١٩١٩متّوز سنة   

 باسـيليوس   بوضع يد املطـران   ، وكاهنا   ١٩٢٩ شباط سنة    ١٣ باسيليوس قطّان يف      املطران  يد بوضعدير الصابغ   
 حتـى   ١٩٢٩س يف الشوير من سنة      خدم رعية القديس بطر   . ، ودعي مكاريوس  ١٩٢٩ آذار سنة    ٢٣املذكور يف   

 ١٩٣٦، ورعية مشغرة من سـنة       ١٩٣٥ حتى سنة    ١٩٣٢، ورعية املالك ميخائيل يف زحلة من سنة         ١٩٣٢سنة  
، ورعية عني الراسية يف زحلة من       ١٩٤٠ حتى سنة    ١٩٣٩، ورعية سيدة النجاة يف زحلة من سنة         ١٩٣٩حتى سنة   

، ورعية السيدة يف بتغرين مـن       ١٩٤٦ حتى سنة    ١٩٤٣ة من سنة    خدم الرعي و،  ١٩٤١ حتى سنة    ١٩٤٠سنة  
، ورعية السيدة يف    ١٩٥٤ حتى سنة    ١٩٥١، ورعية النيب الياس يف اخلنشارة من سنة         ١٩٥١ حتى سنة    ١٩٤٦سنة  

، وأصبحا مرشدا للراهبات الشويريات يف دير سيدة النيـاح مـن سـنة              ١٩٥٧ حتى سنة    ١٩٥٤اجلوار من سنة    

                                                 
  .٥٢، صفحة ١٩٤٣لبنان، -الثاين، أيار أيلول، مطبعة القديس بولس، حريصاالنشرة الرعائية ألبرشية بريوت امللكية الكاثوليكية، السنة اخلامسة، العدد  69
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أصابه املرض سـنة    . ١٩٦٠ حتى سنة    ١٩٥٩، مثّ خدم رعية السيدة يف بولونيا من سنة          ١٩٥٩ حتى سنة    ١٩٥٧
  ). اخلنشارة(، ودفن يف دير القديس يوحنا الصابغ ١٩٦٢ أيلول سنة ٩، وتوفّاه اهللا يف ١٩٦٠
 األرمشندريت يوسف فرج -١٤

 تشرين الثاين   ٢٢ يف   الصابغ ابتدأ يف دير القديس يوحنا       .١٨٩١، من مواليد تربل سنة      جهو إبراهيم ابن يوسف فر    
جنيليـا  إرسم مشّاسـا    . ١٩١٠ تشرين األول سنة     ٢٠أبرز نذوره يف الدير عينه يف       . ، ودعي صموئيل  ١٩٠٨سنة  

س مغبغب النائب البطريركي يف بريوت، وأسقف زحلة والبقاع يف العاشر من شباط سـنة               كريلّبوضع يد املطران    
 أغابيوس معلوف مطران بعلبك الذي كان مقيما يف دير سيدة البشارة، بتـاريخ              بوضع يد املطران  وكاهنا  . ١٩٢٠
 حتى سنة   ١٩٢٠، ورعية اخلنشارة من سنة      ١٩٢٠خدم رعية بتغرين سنة     . ، ودعي يوسف  ١٩٢٠ شباط سنة    ١٧

، ورعيـة القـديس     ١٩٢٤ا سـنة    ، ورعية زبوغ  ١٩٢٣، ورعايا الفاكهه وعني بورضاي يف بعلبك سنة         ١٩٢٢
، وأصبح رئيسا لدير القديس أنطونيـوس القرقفـة يف       ١٩٢٩ حتى سنة    ١٩٢٤نيقوالوس يف رأس بريوت من سنة       

 حتـى سـنة     ١٩٣٢، وانتخب مدبرا ونائبا عاما يف الرهبانية من سنة          ١٩٣٢ حتى سنة    ١٩٢٩كفرشيما من سنة    
، وعـين مرشـدا للراهبـات       ١٩٤٠ حتى سنة    ١٩٣٤الياس يف زحلة من سنة      ، مثّ عين رئيسا لدير البين       ١٩٣٤

ريوس  مع األب مكـا    ١٩٤٣خدم الرعية سنة    و،  ١٩٤٣ حتى سنة    ١٩٤٠الشويريات يف زوق مكايل من سنة       
، ١٩٤٩ حتى سنة    ١٩٤٣عين قيما عاما يف الرهبانية من سنة        ،   بولس خنله   مع اخلوري  ١٩٤٧قاصوف، مثّ سنة    

 أُرسل خلدمة رعية الـدامور حتـى سـنة          ١٩٥٥سنة  . ١٩٥٥ حتى سنة    ١٩٤٩ انتخب جمددا مدبرا من سنة       مثّ
 الـيت فيهـا     ١٩٦١، فبقي يف الدامور والشبانية حتى سنة        ١٩٥٧، وأُضيفت إىل خدمته رعية الشبانية سنة        ١٩٥٧

مثّ أملّ به املرض، وتوفّاه اهللا يف السابع من متّوز سـنة            . ١٩٦٧انتخب مدبرا أول ونائبا عاما يف الرهبانية حتى سنة          
متـسول  : "اشتهر بغزارة علمه، فنقل إىل العربية الكتب التاليـة  .  ونقل جثمانه إىل دير النيب الياس يف زحلة        ١٩٧٥
ألّف العديد من   و". الفتاة الضالّة " أيضا، و  ١٩٥٦بثالثة أجزاء، سنة    " التصوف املسيحي "، و ١٩٥٦سنة  " غرناطة
إدارة "، و "مفتاح السماء، تأمالت يومية على مدار الـسنة       "، و "املواعظ لآلحاد ولألعياد ولألخويات   : "الكتب

" حكمة الـشعوب  "، و ١٩٦٧سنة  " طريق اخلالص، رياضات روحية   "، و ١٩٦٤سنة  " الضمري وأمراض النفس  
  .١٩٦٩سنة 

  
  األب بولس خنله-١٥
 بتـاريخ  الصابغابتدأ يف دير القديس يوحنا . ١٨٩٢ سنة يربود، من مواليد  خنلهميخائيل جرجس ابن  خليلهو  

رسـم  . ١٩١٧ كانون الثاين سـنة      ٢٨يف  يف الدير عينه    املؤبدة  أبرز نذوره   . بولس، ودعي   ١٩١٤ أيلول سنة    ٢٥
ن معلّما للمبتـدئني لفتـرات      عي. عينهاسنة  لل شباط ١٢، وكاهنا يف    ١٩٢١ سنة   الثاين كانون   ٤مشّاسا إجنيليا يف    
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، ١٩٣٠ حتى سـنة     ١٩٢٧من سنة   ) زحلة(عين مرشدا يف الكلّية الشرقية      . ١٩٤٣-١٩٢٣متقطّعة بني السنوات    
خدم الرعية مـن سـنة      ،  ١٩٣٥ حتى سنة    ١٩٣٠عين رئيسا لدير القديس باسيليوس الكبري يف األشرفية من سنة           

، وعين رئيـسا لـدير القـديس        ١٩٤٣ قيما لدير النيب الياس يف زحلة سنة          مثّ عين  .١٩٣٨ حتى سنة    ١٩٣٥
، وعين مرشدا للراهبات الشويريات يف  دير البشارة         ١٩٤٥ حتى سنة    ١٩٤٣باسيليوس الكبري يف األشرفية من سنة       

 .، سنة وفاته بالرب١٩٦٥ حتى سنة ١٩٤٥من سنة ) زوق مكايل(

  األب أغابيوس عكّو -١٦
ابتدأ يف دير . ١٩١١ كانون األول سنة ٣٠ولد يف حلب يف . ، أمه أجنيل نعوم٧٠وو نعيم ابن جرجي عكّه

 ونذر النذور البسيطة يف .، ودعي أغابيوس١٩٢٨يف أول كانون األول سنة ) مبكّني(القديس جاورجيوس الشري 
. ٧١ كان مشّاسا رسائليا١٩٣٩سنة . ١٩٣٥  أيلول٢٩، واالحتفالية يف ١٩٣٠ كانون األول ٢٥الدير عينه يف 

تعين أستاذًا يف دير الشري . ١٩٤١٧٣ متّوز ٦، وكاهنا يف دير الشري يف ١٩٤١٧٢ آذار ٢٥رسم مشّاسا إجنيليا يف 
 رئيسا ملدرسة رأس ١٩٤٣ويف أيلول . ١٩٤٢٧٤ومن مثّ يف املدرسة األسقفية يف حلب يف أيلول ) ١٩٤٢-١٩٤١(

  . وخدم رعية القاع)١٩٤٤(بعلبك 
، مثّ أصبح رئيسا سنة ١٩٤٦ تعين نائبا لرئيس دير الشري وثُبت يف النيابة سنة ١٩٤٤ تشرين األول ٣يف 
ويف تشرين . ١٩٤٩ أيلول ١٩ وبقي حتى .٧٥، بسبب سفر الرئيس السابق يوستينوس جنمه إىل أمريكا١٩٤٨
  .١٩٦٩ سنة خلدمة الرعية وبقي فيها حتى عين ١٩٤٩األول 

  .١٩٨٤ تعين وكيالً يف حلب لغاية ١٩٧٢ كان يف دير الشري؛ ويف متّوز ١٩٧٠سنة 
مع ( يف دير املخلّص صربا حيث دفن ١٩٨٦ حزيران ٢٢أصيب بداء السرطان الرئوي وتوفّاه اهللا على أثره يف 
  ).األخ أونيسيموس ديبو الذي توفّاه اهللا أيضا يف اليوم نفسه

 ي عودةاألب ألكس -١٧
ابتدأ يف دير . ١٩٢٤ آب سنة ٢٤هو توفيق ابن أنطون نقوال عوده وملكة أبو ورده، ولد يف زوق مكايل يف 

وأبرز . ١٩٤٠ آب سنة ١٥أبرز نذوره يف الدير عينه يف . ، ودعي ألكسي١٩٣٩ آب سنة ١٣القديس يوحنا يف 
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لالهوتية يف اجلامعة اليسوعية، رسم كاهنا من يد كري وبعد أن أمتّ دروسه ا. ١٩٤٨ آب سنة ١٥النذر االحتفايلّ يف 
عين معلّما للمبدئني . عين كاهنا مساعدا يف كنيسة املخلّص ببريوت. ١٩٥٤ كانون األول سنة ٢٤فيلبس نبعة يف 

دير عينه من مثّ رئيسا لإلكلرييكية الكربى يف ال. ١٩٦٣ حتى سنة ١٩٦٠يف دير القديس يوحنا الصابغ من سنة 
مثّ تولّى وظيفة قيم عام للرهبانية مدة مثاين عشرة سنة، وكذلك انتخب مدبرا مرات . ١٩٦٨ حتى سنة ١٩٦٥سنة 
إضافة إىل مهامه األخرى، انتدبه الكرسي الرسويلّ ليكون مدبرا كنسيا على الراهبات الشويريات من سنة . عدة

يشغل مهمة مرشد للراهبات . ١٩٨١ حتى سنة ١٩٦٩ة من سنة خدم الرعي. ١٩٩١ حتى سنة ١٩٦٧
  .الشويريات
  )١٩٤٦(األب أنيس غنمي  -١٨

؛ ابتدأ يف دير القديس ١٩٤٦ نيسان سنة ٢٠هو أنيس ابن يوسف غنمي وزمرد غنمي، ولد يف دوما البترون يف 
 ٢١قّتة يف الدير عينه يوم السبت يف  أبرز نذوره املؤ.، وبقي على امسه١٩٧٠ آب سنة ١٥جاورجيوس الشري يف 

 آب ٢٤ وأبرز النذور االحتفالية يوم السبت .، رسم مشّاسا إجنيليا١٩٧٣؛ ويف السادس من آب سنة ١٩٧١آب 
، رسم كاهنا يف كنيسة بلدته دوما، عن يد ١٩٧٤ويف أول أيلول . ، يف دير الشري مع األخ جيلبري خوام١٩٧٤

  .رح رئيس أساقفة طرابلساملطران أوغسطينوس ف
 مثّ استلم رئاسة دير املخلّص يف صربا، .خدم فترة طويلة ككاهن رعية يف زحلة يف كنيسة القديس جاورجيوس

  ...عاد بعدها إىل زحلة واستلم رئاسة دير الشري
  املطران إيسيدور بطّيخة -١٩

 ٩ ابتدأ يف دير الشري يف .١٨٥٠متّوز سنة  ٢٨بطّيخة وجانيت حبابه، ولد يف حلب يف  هو عبد اهللا ابن جوزيف
 رسم مشّاسا إجنيليا يف روما حيث درس الفلسفة .١٩٦٧ أيلول سنة ١٦ أبروز نذوره يف .١٩٦٦أيلول سنة 

 يد بوضع رسم كاهنا يف حلب . الكنيسة مثّ ختصص يف علم آباء.والالهوت يف جامعة الغريغورية لآلباء اليسوعيني
؛ ١٩٨٣-١٩٨١ للعامني الدراسيني ٧٦ استلم رئاسة اإلكلرييكية.١٩٨٠ نيسان ١١ناوفيطوس إدليب يف املتروبوليت 

 تشرين األول ٢٧يال يف ابه الذي رفض هذا املنصب ليبقى يف فنـزو األب ثاوفيلوس كب عنوتعين مدبرا رابعا بدالً
  .١٩٨٣سنة 

سهم أكرب مسامهة يف أ ومساعد معلّم االبتداء؛ كان مدبرا ف،)بريوت (بعدها استلم رئاسة مدرسة يوحنا الرسول
دريتا يف اخلامس من  أصبح أرمشن.١٩٨٦ أيلول سنة ١٣إنشاء إكلرييكية روما الديداسكاليون، واستلم إدارا يف 
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مثّ رسم  .١٩٩٢٧٧ آب ٥ وانتخب أسقفًا نائبا بطريركيا ثانيا للكرسي البطريركي يف دمشق يف .١٩٨٧آب سنة 
  .، معاونا بطريركيا عاما١٩٩٢-١٠-١٠أسقفًا يف دمشق يف 

  اإلكسرخوس عبد اهللا راهب -٢٠
لد يف حلب يف . ةهو عبد اهللا ابن نعيم راهبة وجوزفني استانبولييس .١٩٣٩ نيسان ٢٧وابتدأ يف دير القد 

 أبرز نذوره املؤقّتة يف الدير عينه يف .طيوس، ودعي أغنا١٩٥٨ تشرين الثاين سنة ١٠يف ) مبكّني(جاورجيوس الشري 
 رسم كاهنا يف دير املخلّص بصربا .١٩٦٣ متّوز ١٣ة يف دير الشري يف  واالحتفالي.١٩٥٩ تشرين الثاين سنة ١٢

  .١٩٦٧يف الرابع والعشرين من شهر كانون األول سنة 
ونال شهادة ) ١٩٧٠-١٢-١٣؛ ١٩٦٤-١٠-٨(درس يف جامعة الروح القدس ويف املعهد اليوناينّ يف روما 

، تعين رئيسا لإلكلرييكية، يعاونه األب إندراوس قاق ١٩٧٢الدكتورة يف الالهوت، الفرع املسكوينّ، يف متّوز 
  .عاد فاتخذ امسه األصلي عبد اهللا. مديرا على الرهبان األخوة
  .مة الروحية حمامي الوثاق يف احملك. مدير مؤمتر الكهنة.رئيس مدرسة يف الضبية

بتداء يف لال اومعلّم) مبكّني(دير الشري ل ا، متّ تعيينه رئيس)١٩٧٧ آب سنة ١٧وحتى  (١٩٧٤ أيلول سنة ٥يف 
  .١٩٧٩-٧-٢٥ أول خلَفًا لألب ثاوفيلوس كبابة يف امدبرو ،الدير املذكور
  .١٩٨٤ هناك ا بطريركياوإكسرخوس) فرنسا(والوس يف مرسيليا رعية القديس نيقل ااهنمثّ تعين ك

  . استلم إدارة مدرسة القديسة حنة يف رياقبعدها .٢٠٠٠ وحتى سنة ١٩٩٥انتخب رئيسا عاما سنة 
  .لسنة واحدة لكن مطران بريوت رفضه يف السنة التالية) تابع أبرشية بريوت(رعية الصفرا ل اأصبح كاهنمثّ 

  .٧٩ من أطروحته وطبع اجلزء التارخيي٧٨له بعض املقاالت
  )١٩٩٨-١٩٥٥(األب إليان حليب  -٢١

 ابتدأ يف دير الشري يف .١٩٥٥ة نهو إليان ابن جت حليب ومىن قحوش؛ ولد يف حلب يف أول كانون الثاين س
 وأبرز نذوره البسيطة يف دير الشري يف احلادي والعشرين من شهر أيلول .، وبقي على امسه١٩٧٣ أيلول سنة ٢٩

، بعد أن أكمل دروسه ١٩٨١حتفايلّ يف دير املخلّص صربا يف الرابع من أيلول سنة اال هنذررز أب؛ ١٩٧٤سنة 
 أصبح مساعدا لرئيس .)١٩٨١ حتى السنة ١٩٧٥ تشرين األول سنة ١٤من (الفلسفية والالهوتية يف روما 
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بعدها ) ١٩٨٢( يف القيمية العامة مثّ مساعدا. ١٩٨٢ متّوز سنة ٢٣رسم كاهنا يف حلب يف  .اإلكلرييكية يف صربا
  .١٩٩٤ حتى سنة ١٩٨٥خدم الرعية من سنة . ١٩٨٤استلم هو هذه الوظيفة فأصبح قيما عاما للرهبانية سنة 

  األب أكليمنضوس حنّاس -٢٢
 درس يف مدرسة .١٩٣٧ حزيران سنة ١٦هو ميشال ابن أنطون حنّاس ووديعة قسيس، ولد يف صربا جونيه يف 

؛ ابتدأ يف دير ١٩٤٨دخل اإلكلرييكية سنة . ؛ وهو ابن أخت الرئيس العام أمربوسيوس قسيساملرميينيألخوة ا
 وأبرز نذوره يف الدير .، ودعي أكليمنضوس١٩٥٥بريوت يف التاسع عشر من أيلول سنة بالقديس يوحنا الرسول 
 مثّ درس الفلسفة يف الصالحية يف .يني يف اجلمهور أى دروسه عند اآلباء اليسوع.١٩٥٦املذكور يف أيلول سنة 

 أبرز نذوره االحتفالية يف دير القديس جاورجيوس الشري . درس الالهوت يف جامعة الروح القدس الكسليك.القدس
 يف دير املخلّص صربا، ومتّ ١٩٦٣ رسم كاهنا يف السابع من نيسان سنة .١٩٦٠يف الرابع من آب سنة ) مبكّني(
، عين رئيسا لإلكلرييكية يف ١٩٧٤سنة ). ١٩٦٥-١٩٦٣(نه قيما ووكيالً يف معهد القديس يوحنا الرسول تعيي
وأول تشرين . ، متّ تعيينه على رئاسة دير الشري، لكنه مل يستلم وظيفته١٩٧٩ويف أول تشرين األول سنة . صربا

وظيفة معلّم بعدها تسلّم و .رعية أنطلياسل كاهناأصبح ، ١٩٨٢، تسلّم رئاسة دير الشري؛ وسنة ١٩٨٠األول سنة 
 تسلّم وظيفة رئاسة اإلكلرييكية الصغرى مثّ .١٩٨٥-١٩٨٤الرسول ببريوت سنة يوحنا القديس االبتداء يف دير 

سنتني خدم الرعية مدة الزوق وال يزال، وخالل عمله عند الراهبات -ميخائيلاملالك تسلّم مرشدية راهبات وأخريا 
١٩٩٥-١٩٩٣.  
  اخلوري ناجي إدليب -٢٣

أمتّ دروسه االبتدائيـة    . ١٩٥٦ آب   ١٣من مواليد برج محوج يف      . هو ناجي ابن مهيب إدليب وجورجيت قصار      
. مثّ انتسب إىل أبرشية بريوت وجبيـل وتوابعهمـا        . والثانوية يف معهد القديس يوسف لآلباء اللعازيني يف عينطورة        

وتـابع  إىل املعهد اليوناين، مثّ ذهب إىل روما   .  بالعلوم االجتماعية  ريامعية يف لبنان أوالً ونال ماجست     وتابع دروسه اجل  
دراسته يف علـم آبـاء الكنيـسة        يغورية لآلباء اليسوعيني، وأكمل      يف اجلامعة الغر   فيها دروسه الفلسفية والالهوتية   

 بوضع يد املثلّث الرمحـة  ١٩٩٤مشّاسا إجنيليا مثّ كاهنا سنة رسم . ١٩٨٨يف علم اآلباء سنة وحصل على ماجستري    
ـ    . ٢٠٠٤الرعية حتى سنة     خلدمة   ١٩٩٧عين سنة    .املتروبوليت ناوفيطوس إدليب    راعـي   هويف الوقت نفسه عين

عـة الـروح    ام مادة آباء الكنيسة يف كلّ من ج        أستاذ هوو.  مسؤوالً عن جلنة العمل املسكوين يف األبرشية       األبرشية
أستاذ التراث  وكذلك   ،)حريصا ( ومعهد القديس بولس لآلباء البولسيني     القدس الكسليك للرهبانية اللبنانية املارونية،    

  .العريب املسيحي والالهوت الليتورجي يف جامعة القديس يوسف لآلباء اليسوعيني
  ورئس جلنة اإلعداد   ". يف امع الفاتيكاينّ الثاين    إدليبمذكّرات املطران ناوفيطوس    "كتاب  أصدر باللغة الفرنسية    

  .ذكرى مرور عشر سنوات على رحيل املطران إدليبل
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 الرقعـة اجلغرافيـة لرعيـة       تنظيمأعاد راعي األبرشية املتروبوليت يوسف كالّس       ،  ٢٠٠٤يف تشرين األول سنة     
  .هذه الرعية اجلديدةيه مهمة تأسيس وأوكل إل) وأدونيس(منطقة زوق مصبح ، ففصل عنها القديس جاروجيوس

 جملس رعوي للرعية انبثقت عنه جلـان        عمل على تأسيس  فقد  ،  كبريةعرفت رعيتنا، خالل فترة وجوده، ضة       
 .صبحيات القديس جاورجيوس للـسيدات    والعجزة، وجلنة    االهتمام باملرضى    وجلنةاللجنة االجتماعية،   : ، منها عدة
   .)ميداد(، وفرعا للحركة العاملية لآلوالد القديس جاورجيوسشبيبة حركة  وجوقة للرعية،أسس و
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  الفصل الثالث
  الروم الكاثوليك خالل القرن العشرين

  
. امتاز كاثوليكيو زوق مكايل خالل فترة القرن العشرين بنشاطها الفائق العادة خالل فترة احلرب العاملية األوىل               

أضف إىل ذلك أنهـم رغـم       .  االجتماعي باملساعدات اليت قدموها ملكنويب احلرب      وقد جتسد عملهم على الصعيد    
  .الصعاب استطاع أن يبنوا جبوار الكنيسة سكرستيا وغرفتني صغريتني لسكن الكاهن

لعب كثوليكيو زوق مكايل دور املُسعف يف وقت كان مجيع الناس منهمكني بتحصني أنفـسهم، فأصـبحت                 
س مالذ الفقراء واملُهملني، وإليها توافد املئات للحصول إما علـى الطعـام أو علـى أي                 كنيسة القديس جاورجيو  

  .مساعدة أخرى
  
   سليم دميتري بوالد وزوجته سلمى-١

لطاملا، كما سبق ورأينا، جذبت زوق مكايل كبار جتّار النسيج عموما واحلرير خصوصا، وتوطّدت بينهم وبني                
زة ال جتارياأهلها عالقات مميا أيضا فحسب، بل اجتماعي.  

من بني كبار التجار الذين أموا سوق زوق مكايل تاجر احلرير سليم بك بوالد، وهو دمشقي األصـل، وكـان               
وإذ أُعجب ا وبأهلها، وبنتيجة األزمات السياسية اليت كانت تعصف بسورية           . ينتمي إىل كنيسة الروم الكاثوليك    

 القرن التاسع عشر، هجر مسقط رأسه، وبعد أن جال يف أرجاء عديدة من بالد الشرق،                ولبنان يف النصف الثاين من    
  .أتى واستقر يف زوق مكايل البلدة اليت أحبها باألكثر

دميتـري بـوالد    ابن  "، ولكننا نعرف أنه     ١٨٣٦ال نعرف حتديدا تاريخ ميالده، لكنه، على األرجح ولد سنة           
ملرحوم اخلوري يوحنا كحيل الذي اشتهر يف عهد رئاسته العامة علـى ديـر              ولوسيا عبد العزيز كحيل أخت ا     

ومعروف أن هلـذه األسـرة    . وكان أبوه يتعاطى صناعة احلرير كسائر آل بوالد يف ذلك احلني          . املخلّص العامر 
ـ                    ال حريـر   فضالً يف تقدم صناعة حياكة احلرير وال يزال حتى اآلن نوع من احلرير ينسب إىل آل بـوالد فيق

ا، فلجأت إىل األمري عبد القادر اجلزائري الـذي            ١٨٦٠وعندما اشتعلت ثورة    . ٨٠"بوالديرت األسرة كثريتضر ،
وبعد انتهاء الثورة أخذ األهل أوالدهم منة وسليم وحبيب وجرجس وإبراهيم وانطلقوا إىل مصر وسكنوا يف                . محاها
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 القطن ومل يزل يواصل العمل جبده وذكائه حتى متكّن مـن            يف إدارة حلج  "وعمل أخوه حبيب    . ٨١"بلدة احمللّة "
  .٨٢"شراء وأبور احللج وأخذت أعماله تتكلّل بالنجاح

، فهـاجرت   ١٨٨٢ولكن املصائب مل تكن إالّ لتطال هذه األسرة حتى يف مصر، فأتىت ثورة عرايب باشا سـنة                  
  .، بدون أن تهمل حلج القطنويف زحلة عملت األسرة بالزراعة. األسرة وأتت واستقرت يف زحلة

وإذ حتسنت أحواهلم املادية عادوا جمددا إىل مصر، وكان من رواد الزراعة فيهـا، وأدخلـوا اآلالت البخاريـة                   
  .واستعملوها يف ري احملاصيل

            ا العميق والتزامها املسيحيـ   . حافظت األسرة، على الرغم من مجيع صعوبات احلياة، على إميا س ويف مصر أس
  .أخوه حبيب، مع آخرين، مجعية خريية

، من سلمى ابنة جربان مسدية وآسني جربان دوماين، من مواليد دمشق سنة             ١٨٦٣تزوج سليم يف دمشق، سنة      
واألكثر شهرة يف أسرا الطيب األثـر       . على التقوى الراهنة وحمبة اخلري    "وهي بدورها كانت قد تربت      . ١٨٥٠

وبعد جميء  . وعرف عنهما أنهما كانا يترددان إىل بريوت كثريا       . ٨٣"ان القالّية الدمشقية  املطران بولس مسديه مطر   
  .ويبدو أنهما أسس يف شتورا خمامر لصنع النبيذ. األسرة إىل زحلة، بدأا يشتريان أراض يف منطقة شتورا

لى عزة النفس وفعل    كانت سلمى على جانب عظيم من الذكاء، سامية األخالق، نادرة اخلصال، مطبوعة ع            "
فأضحى بيتها أينما حلَّت حمطّ رجال الكبار والعظمـاء مـن           . اخلري، فأصبحت سريعا سيدة يشار إليها بالبنان      

. حتى حيق أن يقال عنها إنها كانت كأمرية تسطو يبتها وكماهلا على كلّ من يدنو إليهـا                . رجال الدين والدنيا  
    ا إىل أوروبت مرارما لشهود معارض كثرية لألنبذة واخلمور، حيث مخور معاملها يف شـتورة              وقد سافرا وال سي

ومع ما كانت عليه هي وقرينها من الفضل والتقى، قد شاء اهللا حبكمته اليت ال               . األنواط الذهبية واجلوائز العالية   
اة ويطمئنـان إليـه لتخليـد    يسبر غورها أن حيرم هذا الزوج الفاضل من عقب يتمتعان به يف مراحل هذه احلي      

فقِبال هذه احملنة من يد العلي بكلّ خضوع وتسليم، وتوطّدت فيها حينئٍذ مبـادئ التقـوى                . امسهما بني الناس  
فوقفَـت  . الصحيحة فَفَِهما جليا أنّ خري ما يخلَّد به اإلنسان ذكره إنما هو عمل اخلري ومؤاساة ذوي البأسـاء                 

    ة على اختالفهـا، ال يف طائفتـها               سلمى منذ ذلك احلني ثروا الطائلة على عمل الِبر ومساعدة املشاريع اخلريي
حتى صح أن يقال عنها بصواب إنها مل تدع فرصة          . فحسب بل يف مجيع الطوائف على السواء بدون أدىن متييز         

ينها، وإنشاء امليامت واملالجـئ،     من تشييد الكنائس وتزي   : إالّ اغتنمتها ملساعدة الفقري ومعاضدة املشاريع الدينية      
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وتربية عشرات اإلكلرييكيني وإيصاهلم إىل الكهنوت على نفقتها، وإعالة اللقطاء، واالعتناء بالقاصرات وتدبري             
دا ال حيصره عإىل غري ذلك مم ،٨٤"زواج شريف هلن.  

 الدقّي، خادم الرعيـة يف تلـك        خالل فترة ترددهم إىل زوق مكايل، رغبا باإلقامة فيها، وكان اخلوري خمائيل           
وعلـى  ". احلـارة "الفترة، قد شرع ببناء أنطوش جبانب الكنيسة، على نفقته اخلاصة، وهو ما عرف الحقًا باسـم                 

، وكانا طبعا يترددان    )١٩١٠-١٩٠٠بني السنوات   (األرجح أنهما سكنا يف زوق مكايل يف مطلع القرن العشرين           
  .إىل شتورا وزحلة ومصر

إىل مركز توزيع لإلعانات جلميع من طرق باب كنيـسة القـديس            " احلارة"احلرب العاملية األوىل لتحول     وأتت  
  .جاورجيوس وباب آل بوالد

  .فسجل أهايل كسروان عموما وزوق مكايل خصوصا اسم آل بوالد يف سجالّت قلوم إىل األبد
ب العاملية األوىل البقاء يف زوق مكايل، بينمـا كـان           وعلى ما يبدو، أنّ السيدة سلمى فضلت خالل فترة احلر         

  .زوجها سليم بك يتنقّل بني زحلة وزوق مكايل، بسبب أعماله هناك
فقدت "ومبوته  . ١٩٣٣ أيلول سنة    ٢٨وإذ تعب جسده بعد اجلهاد والعمل، ، رقد سليم بك بوالد يف زحلة يف               

ى كرامتها، الذي عمل كثريا على تعزيز أوقافهـا ومـشاريعها    به طائفتنا امللَكية أحد أمبائها الشديدي الغرية عل       
فقد ميكن أن يقال إنه مل يقم مشروع مهم يف الطائفة إالّ كان للفقيد اجلليل وحلضرة أرملته املصونة يد                   . اخلريية

و قرن كامـل يف     قضى حن . بيضاء يف تعزيزه وإسعافه ماديا ومعنويا، وقد عرف عند اجلميع برجل اخلري والسالم            
حياة هادئة مفعمة بأعمال اِبر، فكان للجميع مساملًا وللفقراء أبا، فال غرو إذا أِسف لفقده كلّ من عرفَه وخرب                   

ومما هو جدير بالذكر أنه ظلّ راسـخا يف         . تلك السريرة الصاحلة اليت ال تعرف للغش سبيالً وال للطمع موضعا          
ئة اإلهلية يف مجيع ظروف حياته الطويلة، اليت مل ختلُ من صلبان عديـدة، مـن                أعمال التقوى مستسلما للمشي   
فكأني به قد عاش يف حالتي السعة والضيق غري ملتفت إىل حطام هذه الـدنيا               . أمراض وخسارات مالية متواترة   

حتن إليه كثريا منذهلة    الغرور، معرضا عن كلّ ما هو أرضي ملتفتا إىل الوطن السماوي الذي كانت نفسه البارة                
فكم من مرة مسعناه حنن نفسنا يقول يف أواخر حياته لقد فات وقتنا وتـأخر  . من طول غربتها يف دار الفناء هذه      

وهلذا قد انقطع يف سنيه األخرية إىل اخللوة واإلنفراد يقـضي معظـم أوقاتـه يف الـصالة                  . رحيلنا إىل األبدية  
وقد حباه تعاىل مع طول العمر نعمة مثينة وهي أنه قد امتلك حتى آخر              .  ملالقاة ربه  واملطالعات الروحية استعدادا  

  .دقيقة من حياته الطويلة حواسه وقواه العقلية نرية كاملة فوقفها كلّها حتى آخر نسمة لعمل الِبر والصالح
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: ية األجالّء أصحاب السيادة   وقد احتفل بالصالة عن نفسه يف داره بزحلة، ستة من أحبار الطائفة الكاثوليك            
املطران غريغوريوس حجار واملطران مكسيموس صائغ واملطران أفتيموس يواكيم راعي األبرشـية واملطـران              

وملّـا  . يوسف الكالّس واملطران مالتيوس أبو عسلي واملطران بولس أبو مراد ولفيف اإلكلريس الزحلي املوقّر             
وه املطران غريغوريوس حجار فألقى تأبينا مؤثرا تناول فيه حياة الفقيـد            انتهت الصالة وقف سيادة اخلطيب املف     

العزيز وعدد مناقبه احلميدة وما قام به من األعمال اخلريية اجلليلة مطبقًا على الراحل الكرمي كلمة املزمور عـن        
بعلية القوم إىل الزوق    مثّ حمل اجلثمان يف موكب مهيب حافل        . وامأله من طول األيام وأريه خالصي     : الصديق

حيث أُقيمت له صالة النياحة برئاسة احلربين اجلليلَني مكسيموس صائغ ويوسف كالّس ووري يف الثرى مبقربة                
  .٨٥"دير الراهبات احللبيات، حيث يرقد على رجاء القيامة األخرية

، بل توفّيت ليل االثنني يف      أما زوجته سلمى فقد بقيت يف زوق مكايل بعد وفات زوجها، ومل تعش طويالً بعده              
أُقيم هلا مأمت مهيب يف قرية زوق مكايل، وجناز احتفايلّ ترأسه سيادة متروبوليت بريوت              . "١٩٣٤ آذار سنة    ١٢

يعاونه سيادة مطران زحلة ورهط كبري من اإلكلريوس البريويتّ املوقَّر ومن الرهبـانيتني الـشويرية واحللبيـة                 
وأبنها سيادة املطران مكسيموس صائغ مترئِّس احلفلة مبا هي أهل له مـن             . رسلني البولسيني الكرميتني ومجعية امل  

رمحها اهللا رمحـة واسـعة      . مثّ دفنت إىل جانب قرينها الفاضل يف مقربة دير الراهبات احللبيات بالزوق           . املديح
ذكرا ال يمحى وسوف تبقى للمؤمنني مثـاالً        وأجزل يف ثواا عداد مرباا اليت ختلّف يف تاريخ الطائفة العزيزة            

  .٨٦"حيا على توايل األيام
وهكذا أسهم هذا الفاضالن يف إضافة صفة أخرى إىل مجلة مناقب زوق مكايل وأهلها، وجعال مـن كنيـسة                   

  .القديس جاورجيوس رائدة أعمال الرمحة يف زمن الشدة والعسر
  
   بناء السكرستيا والصالون الصغري-٢

أنطوان نقوال املدور، على    السيد  نع احلرب العاملية األوىل أبناء زوق مكايل من متابعة عملهم العمراينّ، فأقدم             مل مت 
  .١٩١٥ آب سنة ٩ومتّ إجناز هذا العمل يف . بناء السكرستيا وجبانبها غرفتني لسكن الكاهن

  .ة، ومتّ حتويلهما إىل صالون للرعية تاريخ ترميم الكنيس١٩٨١بقيت الغرفتان لسكن كاهن الرعية حتى سنة 
  
   حدود الرعية-٣
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مبا أنّ رعية زوق مكايل كانت أوائل رعايا كنيسة الروم الكاثوليك، فقد امتد، منذ نشأا، نطاق عمل كاهنها،                  
  .ليشمل كلّ منطقة كسروان تقريبا

نطقة كسروان، بدأت تنـشأ رعايـا       ومع تغير األوضاع ونزوح كثريين من أبناء كنيسة الروم الكاثوليك إىل م           
  .أخرى، وحصلت قسمة املناطق

 مع نشأة دير املخلّص للرهبانية الباسيلية احللبية، وبدء خدمة آبـاء            ١٨٨٦فُصلت أوالً منطقة صربا وجونية سنة       
  .الدير لألسر الكاثوليكية املقيمة يف حميط صربا وجونية

القرن العشرين، وتأسيس دير القديس بولس يف درعون، بـدأ اآلبـاء            ومن بعد نشأة اجلمعية البولسية يف مطلع        
  .البولسيون خبدمة من وجد من أبناء الروم كاثوليك يف مناطق درعون وحريصا وسوامها

يف النصف الثاين من القرن العشرين، بدأت تنظيم األبرشية مع املطران غريغوار حداد، ومن بعده املثلّث الرمحـة                  
إذ ذاك تقلّصت حدود خدمة الرعية      . ب باشا، فتم بناء كنائس يف خمتلف املناطق، وإنشاء رعايا جديدة          املطران حبي 

  .لتشمل مناطق جعيتا وزوق مصبح وعني الرحيانة وعينطوره وزوق مكايل طبعا
املقـيمني  ، وأُعطيت إىل اآلباء املخلّصيني      ٢٠٠١مثّ يف عهد املتروبوليت يوسف كالّس فُصلت منطقة جعيتا سنة           

  .يف املنطقة
، فصل راعي األبرشية املتروبوليت يوسف كالّس منطقة زوق مصبح وتوابعهـا            ٢٠٠٤مثّ يف تشرين األول سنة      

  .وجعلها رعية قائمة بذاا، وسلّمت خدمتها إىل األبوين ناجي إدليب ووسام حداد) أدونيس(
، ١٩٠٦ شخصا سنة    ٢١٣ يف كلّ منطقة كسروان كان       وأود أن ألفت النظر إىل أنّ عدد الروميني الكاثوليكيني        

وهذا دليل إضايفّ على أنّ إشعاع أهايل هذه البلدة أسهم يف صناعة تـاريخ              .  فقط يف زوق مكايل    ١٠٠من بينهم   
ة بريوت بشكل خاصا وأبرشيكنيسة الروم الكاثوليك يف لبنان عموم.  

  
   الوكالء الذين تعاقبوا على خدمة الرعية-٤

عهد كنيسة الروم الكاثوليك يف بداية عهدها إىل العلمانيني بإدارة أوقافهم وأمالكها، خاصـة وأنّ معظـم                 مل ت 
  .األوقاف واألمالك كانت للرهبانية

وحدها زوق مكايل، امتازت بكوا وقفًا خاصا ألبنائها الذين أسسوها وعمروها وطوروها، وكانوا مجيعا مبثابة               
ولكن أول وكالء باملعىن احلصري لكلمة      .  ليصونوها من الويالت ويردوا عنها الغرباء والغاصبني       وكالء هلا وعليها،  

يوسـف خنّـول    و ،كانا السيدين فيليب بطرس املـدور     ،  )أي معينا من ِقبل راعي األبرشية إلدارة األوقاف       (وكيل  
 :ا الـسادة  أتى بعدمه . ول من القرن العشرين    بإدارة شؤون الكنيسة ووقفها خالل النصف األ       اقد اهتم  و ،السلموين

  . ومتري فارس السلموين، وأنطوان سليم مغربل، وأنيس أنطون قطّان،حبيب أنطون عوده
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اليـاس  فؤاد  : متّ وضع نظام داخلي للجان االقتصادية، وعين الوكالء       ) ١٩٦٧(ويف عهد املطران غريغوار حداد      
  . وجرجي نقوال عوده،البشوايتبطرس  وميشال بولس السلموين، والياس ،مطر

.  وإميل العتـلّ   ،فرحجرجي   وسليم   ، وفؤاد منصور  ،ميشال جرجي خنّول السلموين   :  عين الوكالء  ١٩٧٣سنة  
ى سنة ال يف وكواوإذ وقعت البالد يف احلرب، استمر١٩٩٩تهم حت.  

 ، والياس جرجـي عـوده     ،السلموين وبشارة متري    ،بشوايتالبيار الياس   :  عين الوكالء  ١٩٩٩سنة   آذار   ٢١يف  
  .وسليم ملحم مغربل

وأنطون نعيم   ،فرحجرجي   وجوزيف   ، وبشارة متري السلموين   ،بشوايتالبيار الياس   :  عين الوكالء  ٢٠٠٤سنة  
  . وجورج ديب فرعون،وروجيه يوسف عودهالقطّان، 

  
   انتقال املطرانية-٥

انية، وطالت من مجلة ما طالت مطرانية بريوت، فما كان مـن            أتت احلرب اللبنانية قاسية ومؤملة على مجيع اللبن       
، لتكون مقرا للمطرانيـة، وبيتـا لراعـي     ١٩٧٨وكنيستهم سنة   " حارم"أهايل زوق مكايل إالّ أن فتحوا أبواب        

سعة، وقد  ومن كنيسة القديس جاورجيوس أدار املثلّث الرمحة املتروبوليت حبيب باشا شؤون أبرشيته الوا            . األبرشية
وبقي مقر  . تألّق جنمه وسطع يف أرجاء لبنان، وأستطاع أن يحقّق يف األبرشية مشاريع عمرانية ال عد هلا وال حصر                 

وقد ترك أهايل زوق مكايـل أطيـب   . ، حيث انتقلت إىل منطقة السبتية   ١٩٨٧املطرانية يف زوق مكايل حتى سنة       
  .كيف يكون أبناء الرعية احلقيقيون يف خدمة كنيستهم ورعاااألثر يف قلب راعيهم، وأظهروا مرة أخرى 

  
   ترميم الكنيسة-٦

                 يس جاورجيوس، وكان ال بـدكنيسة القد مضت أجيال، وأجيال أخرى ترعرعت يف ربوع هذا البيت الزوقي
ق مة الـوكالء    هلذه الكنيسة من أن تشيخ وحلجارا أن تتعب وتصبح حباجة إىل ترميم وتصليح، األمر الذي حتقّ               

مع األب ألكسي   ١٩٨١سنة  بدأ العمل   . فؤاد مطر وميشال بولس السلموين، والياس البشوايت وجرجي نقوال عوده         
بلة كسروان وتحفة الـسوق     تها األثرية لتكون قُ   عوده، وما هي إالّ سنة ونيف حتى متّ الترميم وظهرت الكنيسة حبلّ           

  .غنميالعتيق، ودشنت على عهد األب أنيس 
  
   بناء الصالون اجلديد-٧

شاءت احلرب اللبنانية األليمة أن ينـزح عدد كبري من اللبنانيني، من خمتلف املناطق املنكوبة، وأتوا واسـتقروا،                 
كما يف سابق العهود التارخيية، يف كسروان وبشكل خاص يف زوق مكايل، ومل تعد الكنيسة تتـسع وال صـالوا                    
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 وإميـل   ،فرحجرجي   وسليم   ، وفؤاد منصور  ،نني، فبادر الوكالء ميشال جرجي خنّول السلموين      الصغري حلشود املؤم  
بوشر ببنائـه سـنة     .  وإذا اقتضت الضرورة تستعمل ككنيسة     ، إىل بناء قاعة كربى تكون مبثابة صالون كبري        ،العتلّ

ـ           ٥٠٠ على مساحة    ١٩٩٨ وضـع  . اع العقاريـة   متر مربع ونيف، وتوقّف العمل فيه بسبب تسوية بعض األوض
ومتّ تدشني جزء منه على عهد اخلوري ناجي إدليب وحبضور راعي األبرشية املتروبوليـت              . هندسته األستاذ نبيل جنم   

  .٢٠٠٢، وذلك يف عيد ميالد سنة يوسف كالّس
  
   يف القرن احلادي والعشرين الرعية-٨

وها هي تكمـل مـسرية      ، ضة كبرية،     إدليب رعيتنا قد عرفت، خالل فترة خدمة اخلوري ناجي       سبق القول إنّ    
  . والثقايفّواالجتماعيالروحي العمل 

يف الرعية، وأصـبحت     أدوارا بارزة    ولعبت خمتلف اللجان  ،  تطور العمل كثريا خالل السنوات اخلمس املنصرمة      
  .الناس من مناطق عدة الرعية تستقطب

    اجلوقة،أوالً
وجوزيـف عـوده،     ، وروزانا عـاجوري،   سيس فرنسيس والعميد موريس صايف    فرن: تتألّف اجلوقة من السادة   

 وألكسي اخلويل، وغـادي     ،وسرين وجويس وإيفانا وجوليت فرنسيس    وستيفاين عاجوري،   ،  وجورج ونقوال متى  
  .اخلوري

  .شرق للرعية تظهر الوجه امل واملناطق، وال تزالالرعايااملناسبات ويف خمتلف من  يف العديد مثّلت اجلوقة الرعية
   ثانيا، حركة شبيبة رعية القديس جاورجيوس

 وأصدرت جملّـة    ،٢٠٠١ومل تلبث أن وضعت هلا نظاما داخليا سنة         . ١٩٩٨أسسها اخلوري ناجي إدليب سنة      
نها فريق عمل أطلـق     ع إذ انبثق     وتألّق ا ملع جنمه  ،٢٠٠٤-٢٠٠٢السنوات   وخالل ."الشباب إن تكلّم  "خاصة ا   

، محـل   "حمبة بدون حـدود    سلسلة   "بعنوان  سلسلة كتب   : أصدرتو ."فريق حمبة بدون حدود   "سه اسم   على نف 
 كمـا قامـت     ".اجلزء املظلم من وجهك   " والعنوان الثاين    ،"حدود احملبة أن ال حدود هلا     "عنوان  الّد األول منها    

االبن "و،  "األرمشندريت العالّمة أدريانوس شكّور   ،  املؤرخ املرجع  ":العديد من األفالم الروحية، كان أمهّها     بإنتاج  
 حازت احلركـة علـى     . وهو قصة مقتبسة عن عظة القديس غريغوريوس باالماس عن مثل االبن الضال            "احلسود

جـذب الـشباب    تعمل علـى     وال تزال    ".املؤرخ املرجع "فيلم  شهادة تقدير من بطريركية الروم الكاثوليك عن        
دف هذه احلركة أوالً إىل التثقيف الذايت واجلماعي علـى مجيـع املـستويات              ": هدفهان  انطالقًا م  باتاوالش

. الروحية واالجتماعية والعلمية، وذلك من خالل برناجمها العملي الذي يضع هذا الشرط كأساس للعضوية فيها              
ألخويـات واملنظّمـات األخـرى      ودف ثانيا إىل االنفتاح والتعاون واحلوار مع مجيع احلركات واجلمعيات وا          
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املسيحية وغري املسيحية، ولذلك يضع نظامها الداخلي شرطًا أساسيا للعضوية فيها أال وهو قبول التثقيف الذايت                
كما دف ثالثًا إىل التعـاون والتعاضـد املـادي          . واجلماعي كأساس وركيزة ألي نشاط أو حوار أو انفتاح        

ايفّ بني مجيع األعضاء املنتسبني إليها بغية الوصول إىل بناء جيل رصني وهادئ وبأقـلّ               واملعنوي والروحي والثق  
  ."قدر من املشاكل احلياتية

   جلنة صبحيات القديس جاورجيوسثالثًا، 
وتم اللجنـة    . جرجي عوده   زوجة املهندس فيليب   فؤاد ميشال السلموين وغراتسيالّ عوده     : من السيدين  تتألّف
 تربيـة حياة روحية و  من   ، واألوالد  حول خمتلف املواضيع اليت م األسرة      وات وحماضرات لسيدات الرعية    ند بتنظيم
  . وغريهاوصحةوثقافة 

  رابعا، جلنة االهتمام باملرضى والعجزة
 وغايتـها .  واملعنـوي  واهتمام على املستويني الروحـي     إىل رعاية حاجة املريض   انطلقت فكرة هذه اللجنة من      

 كانت االنطالقة مع    . والتخفيف عنه  واملتألّم يف عيادة املريض     ،الذي ينقل القربان املقدس للمريض     ، كاهن دةمساع
جلان املرضى يف رعايا    بالتعاون مع    استمرت وتطورت وضعت مع الكاهن أسس العمل، و     اليت  اآلنسة فريا نعيم قطّان     

  .، واآلنسة ليلى فرعون فرعون بسكال عوده وزوجتهبطرس خنله: ة يعمل يف اللجنة حاليا الساد.زوق مكايل
  جتديد وعود املعمودية، جلنة خامسا

يف " املناولـة االحتفاليـة   "إعطاء   ب قرارهتأسست بعد أن أصدر جملس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان           
العميد موريس  :  وتتألّف حاليا من السادة    .األساسيةالرعوية  تساعد اللجنة كاهن الرعية يف إجناز هذه املهمة          .الرعايا

  .ماري كلود عوده زوجة غسان عبد الكرميوغراتسيالّ عوده، ووفرنسيس فرنسيس، صايف وزوجته رينه غامن، 
  العاملية لألوالدالرسولية احلركة سادسا، 

يرافـق األوالد    .ودينيايحيا   وتثقيفهم مس  ن عمر السادسة وحتى الثانية عشر،     مروحيا  وغايتها مواكبة األطفال    
   .مرييالّ جوخل، وشربل زغيب، ونتايل البدوي، وعماد زغيب: حاليا

ا، نشرة األحدسابع  
الـصلوات  املشتركني يف القداس اإلهلي من متابعة       ، وغايتها مساعدة    "األحدنشرة  " ٢٠٠٢سنة  أصدرت الرعية   

  . روحية خمتارة نصوصا وتتضمن أيضاونصي الرسالة واإلجنيل،
  
   احلدود اجلغرافية احلالية-٩
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 أصبحت حدود الرعية متتد من عني الرحيانـة         بعد أن فصل راعي األبرشية منطقة زوق مصبح عن زوق مكايل،          
  وقد أظهر اإلحصاء الذي قامت به شبيبة الرعية، بناًء على رغبة راعي األبرشية، وجود              .وعيطنورة إىل زوق مكايل   

  ).مرة من ِقبل كاهن الرعيةال تزال عملية اإلحصاء مست( بيت ٤٣٠حوايل 
مسامريي، أيوب،  أبو شعيا،   احلداد،  : ، أذكر على سبيل املثال ال احلصر       من خمتلف املناطق اللبنانية    أما األسر فهي  

معلوف، صـايف،   جدع،   اخلوري، حوراين، حجار، بدران، صباغ، تنوري، مسعان،         عطية، األبيض، سالمة، حلوه،   
عزيز، األشـقر، غنـام، معمـاري،        روفايل،   نعوس،منصور، داغر، نصر اهللا، شحيد، القاعي،       الزرقا، معاصري،   

  . وغريهم... احلصرويتمشرف،
  

  طُرفة تارخيية عن عالقة الروم الكاثوليك باملوارنة
ويشهد التاريخ علـى    . قة والتعاون املشترك  لطاملا امتازت عالقة الروم الكاثوليك بإخوم املوارنة باملودة والصدا        

لقد تعانوا معا من أجل أن تكون زوق مكايل بلدة منوذجية بكلّ ما للكلمة من معىن، إن على الصعيد                   . هذه العالقة 
           والثقايفّ والسياسي واملسكوينّ، فضالً عن الصعيدين االجتماعي وبدون الـدخول   . العمراينّ أو على الصعيد الكنسي

فاصيل هذا األمر الذي حيتاج إىل كتاب مستقلّ، أحببت أن أضع هذه الشهادة عن هذه العالقة املميزة بينـهم                   يف ت 
  :وبني إخوم املوارنة

كليمنضوس مطـران، أسـقف     إد  اه اهللا السي  وبه توفّ . ، حدث طاعون يف أكثر بالد سوريا      ١٨٢٧ يف سنة "
ان غناتيوس قطّ إد البطريرك   من وفاته الصاحلة، نادى السي    ة  فبعد مد  ؛)١٨٢٧-١٨١٠(مدينة بعلبك وما يليها     

  ـر وأقنـع            ،ة بعلبك وما يتبعها   باالنتخاب القانوين ألبرشيجه بصك االنتخاب األب مسعان الفيكـاين، ودبوتو 
    ن، فوقع االنتخاب على القسمع املاضي           ا وحس١٨٢٣(سطفان عبيد، الذي كان تقلّد الرئاسة العامة يف ا-

 كانون األول   ١١ يف   يس ميخائيل الزوق  املشار إليه بدير القد   إغناطيوس  د البطريرك    فارتسم من السي   ؛)١٨٢٦
  .٨٧"وشارك بوضع اليد أحد أساقفة املوارنة املقيمني بالزوق. ثناسيوسأ ودعي ،١٨٢٧سنة 
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