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104  روين خليل

دير مار جرجس
ان اقدم وثيقة وقعت بني ايدينا ترد ذكر دير مار جرج�س تعود اىل فرتة البطريرك يوحنا احللو )1809- 1823( 

ومما جاء فيها ان البطريرك ت�ساور مع بع�س رهبان الدير ب�ساأن حتويل الدير اىل مدر�سة، غري ان هذا االمر مل 

يتم. واالرجح ان الدير بني اوائل القرن 19، اذ ان جبل مو�سى كان قبل ذلك بيد اآل حماده.

البيوت
 ان اقدم وثيقة اأوردت ذكر البيوت تعود اىل �سنة 1809. وتذكر وجود بيوت عديدة منها بيت بالقرب من ج�رس 

القاطب وبيت تابع لدير مار جرج�س م�سمم على طراز جميل )قناطر – اأعمدة...(.

بيت البطريرك
مل تذكر الوثائق هذه العبارة املتناقلة على األ�سنة االهايل املحليني، لكّن االرجح ان هذه الت�سمية تعود اىل كون 

البطريركية متلك ق�سمًا من اجلبل ) ح�سة دير عني ورقة(.

كما واأوردت الوثائق ذكر البيدرين )1809(، وبئر املاء )1809(، ويف وثيقة تعود اىل �سنة 1731 اوردت ذكر 

الدرج، و�سري النبي، ايعني هذا النبي مو�سى؟ ال�سوؤال ينتظر اجلواب.

ان حتليلنا العلمي لت�سمية اجلبل عائدة براأينا اىل كون غالبية مالكي اجلبل يف القرون املا�سية حملوا ا�سم مو�سى: 

االمري مو�سى – احلاج مو�س الزغبي - انطون احلاج مو�سى – واأحد م�سايخ اآل الدحداح ويدعى مو�سى. ونحن 

لن نقفل الباب على هذا التحليل ون�سع هذه امل�ساألة برهن االبحاث من اأجل الو�سول اىل احلقيقة الدامغة وراء 

معرفة ت�سمية اجلبل على ا�سم مو�سى.  

البيوت
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يتمتع جبل مو�سى مبزايا و�سفات عديدة جتعله من اجمل املحميات الطبيعية يف لبنان.

هذا اجلبل الذي ميتد على عدة ماليني من االمتار ويبداأ ارتفاعه من 500 مرت حتى 1500 مرت. م�سّكاًل يف ف�سل 

ال�سيف ب�ساطًا اأخ�رس ويف ف�سل ال�ستاء طربو�سًا اأبي�س اللون يكلل قممه.

يحوي اجلبل اآالف اال�سناف من النباتات الطبيعية ومئات انواع الطيور واحليوانات الربية اللبنانية.

ونظرًا جلماله الطبيعي وهدوئه، تق�ّسف فيه عدد من الرهبان يف دير على ا�سم مار جرج�س، كما و�سكن يف اجلبل 

عدد من القرويني نحتوا �سخوره وحولوها �سهواًل وحفروا يف جوفه م�ستخرجني املياه ل�سد حاجاتهم.

من الناحية التاريخية
لقد حيكت اأخبار عديدة حول ت�سمية اجلبل على ا�سم مو�سى، فمنهم من ردها اىل النبي مو�سى كما وردت يف كتاب 

اجلامعة القرقمازية ملوؤلفه يو�سف عماد، واآخرون اأوعزوا الت�سمية اىل اأحد االأ�سخا�س ويدعى مو�سى، ويقال اأنه 

قتل وح�سًا بريًا يف اجلبل ف�سمي اجلبل على ا�سمه. وذهب اآخرون اىل اأبعد من ذلك فاّدعوا باأّن ع�سا النبي مو�سى 

موجودة يف اجلبل. وكم من ال�سهرات التي دارت االأحاديث فيها وتناولت هذه املوا�سيع االأ�سبه باالأ�ساطري اأكرث 

مما هي واقعية.

  يف حني ان املعلومات التاريخية الدقيقة حول ت�سمية اجلبل مل توؤكدها الوثائق التي بني ايدينا والتي ح�سلنا 

عليها من ابناء القرى املحيطة باجلبل، وباالأخ�س من اأر�سيف البطريركية املارونية – بكركي، ملف جبل مو�سى 

والذي يحتوي على اأكرث من 300 وثيقة تتناول موا�سيع خمتلفة عن اجلبل ودير مار جرج�س و�سامني االر�س 

وغري ذلك.

لكن البحث عن معرفة ت�سمية اجلبل على ا�سم مو�سى لن يتوقف، و�سنظل نتحرى حتى ن�سل اىل املعلومات الدقيقة.

ان اقدم الوثائق التي وقعت بني ايدينا تعود اىل �سنة 1574 وتقول باأن االأمري مو�سى باع ق�سمًا من اجلبل اىل ابو 

طنو�س، وانقطعت االخبار من حينها حتى �سنة 1731، حني ا�سرتى ابو حمفوظ ح�سة يف اجلبل من ها�سم واخوته، 

ويف العام 1749، قام جهجاه حماده وهو املالك االكرب يف جبل مو�سى يف تلك الفرتة ببيع ح�سته اىل ال�سيخ من�سور 

ال�سدياق الذي ا�سرتى اي�سًا ح�سة اآل الدحداح �سنة 1760. فاأ�سبح بذلك املالك الوحيد للجبل لكنه عاد وباع ن�سف 

اجلبل اىل احلاج مو�سى الزغبي �سنة 1763، ويف ال�سنة التالية وهب ربع ح�سته املتبقية اىل دير مار يو�سف احل�سن 

يف غو�سطا )دير عائلة البطريرك يو�سف ا�سطفان 1766-1793، والذي حتّول �سنة 1789 اىل مدر�سة اكلرييكية 

با�سم عني ورقة( واأحلقها بالربع الثاين �سنة 1774. ويف �سنة 1786 ا�سرتى انطون احلاج مو�سى ح�سة احلاج 

الزغبي ووهبها بعيد ذلك اىل دير مار يو�سف احل�سن غو�سطا الذي ا�سبح ميلك كامل اجلبل.

ويف �سنة 1800 باع البطريرك يو�سف التيان )1796- 1809( ن�سف ح�سة الدير اىل دير مار عبدا هرهريا 

و�رسعان ما انتقلت هذه احل�سة اىل امل�سايخ �سلوم الدحداح واخوته. وبني �سنة 1805 و 1855، متّلك اجلبل 

الفرقاء الثالثة: دير مار يو�سف احل�سن )عني ورقة( ودير مار عبدا وامل�سايخ �سلوم الدحداح واخوته الذين 

اخذوا يتقا�سمون احل�س�س، فتارة يبيع احد الفرقاء ق�سمًا من ح�سته للفريق الثاين وبالعك�س حتى اآلت امللكية 

وب�سكل �سبه نهائي اىل دير مار يو�سف احل�سن )مدر�سة عني ورقة( الذي بات ميلك ثلثي اجلبل ودير مار عبدا 

الثلث، وظل احلال هكذا حتى ايامنا احلا�رسة با�ستثناء بع�س امللكيات ال�سغرية لبع�س االهايل من القرى املحيطة 

باجلبل نذكر منهم اآل ال�سلفون واآل زياده واآل خليل واآل اخلويري و�سواهم.  


