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الطبعة الثانية

غــزيــر
تتمّيــز غزيــر بكونهــا مســقط رأس األميــر بشــير الشــهابي الكبيــر )1767 - 1850( ، والرئيــس 

اللبنانــي فــؤاد شــهاب )190٢ - 197٣( ، والطوبــاوي أبونــا يعقــوب الكّبوشــي )1891 - 1954(.

مــن  أكثــر  األمثلــة  التقليديــة. فتشــمل  اللبنانيــة  المعماريــة  بهندســتها  تتمّيــز   كمــا 

7 كنائــس وأديــرة تعــود إلــى القــرن الخامــس عشــر والســادس عشــر والســابع عشــر 

والثامــن عشــر، باإلضافــة إلــى الجســر الرومانــي الــذي يعــود إلــى القــرن الثانــي الميــادي.

للماحظات ، البريد اإللكتروني:
mail@gabyreaidy.com
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السوق التجاري

ــة  ــاء أســواق تجاري حوالــى العــام 1880 أعطــى المتصــّرف العثمانــي رســتم باشــا أمــراً لبن

فــي عــّدة بلــدات لبنانيــة. كانــت غزيــر، راشــّيا، حصــرون، ذوق مكايــل... مــن البلــدات األوائــل. 

ــة وتضــمُّ  ــرقّي الســوق قائم ــال ش ــزال مح ــل وال ت ــّدة مراح ــى ع ــذا الســوق عل ــي ه ُبن

حوالــى ثاثيــن متجــراَّ. بينمــا محــال الجهــة الغربيــة كانــت قــد أزيلــت فــي أوائــل القــرن 

الماضــي بغيــة توســيع الطريــق.
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السرايا

ــاء  ــن أبن ــل م ــا بتموي ــر باش ف ُمظفَّ ــن المتصــرِّ ــي زم ــْي 190٢  و1907 ف ــن عاَم ــيِّدت بي ُش

ــدي. ــر للقصــر البل ــوم فهــي مق ــا الي ــإدارة الرســمية أّم ــراً ل ــت مق ــدة. كان البل
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الرئيس اللواء فؤاد شهاب

ُوِلــد الرئيــس اللــواء فــؤاد شــهاب فــي العــام 190٢ فــي بلــدة غزيــر، وهــو االبــن البكــر لألميــر 

عبــد اهلل شــهاب والشــيخة بديعــة حبيــش. تحــّدرت عائلتــه مــن أصــول نبيلــة فَجــّده كان 

األخ األكبــر لألميــر بشــير الثانــي الكبيــر.

  هــو مؤســس الجيــش اللبنانــي فــي العــام 1945 وقائــده حتــى العــام 1958، انُتخــب رئيســًا 

للجمهوريــة مــن العــام 1958 وحتــى العــام 1964.

ــر الــذي كان قــد   ُتوفــي فــي ســنة 197٣ وُدِفــن فــي مدفــن األمــراء الشــهابيين فــي غزي

بنــاه العّســافيون مــن قبــل .
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قصر المزار

ــز  يعــود تاريــخ قصــر المــزار إلــى الحقبــة الرومانيــة ، َفِوْفقــًا لعــّدة مؤرخيــن، تقــوم ركائ
ــرة  ــزار تعــود لفت ــي. وتســمية قصــر الم ــرج رومان ــى أنقــاض ب ــي للقصــر عل ــى الحال المبن
ــي بنــي عســاف لمنطقــة كســروان. ففــي عهدهــم كانــت التلــة التــي يقــع عليهــا  توّل
القصــر تضــم مقاًمــا ألحــد األوليــاء مــن الطائفــة الشــيعية، وإن ذلــك الضريــح كان مــزاراً 
ــى  ــق هــذا االســم عل ــا بعــد أطل ــزار« وفيم ــرف باســم »الم ــك ُع ــه، لذل ــّرك ب ومحجــًا للتب

كامــل القصــر. 

أمــا القصــر الحالــي فقــد بنــاه األميــر بشــير الشــهابي الثانــي، ابــن بلــدة غزيــر، فــي بدايــة 
القــرن التاســع عشــر، علــى أنقــاض البــرج الرومانــي وذلــك البــن شــقيقه.

وســنة 1880 اشــتراه المونســينيور لويــس إســطفان زويــن مــن أوالد األميــر عبــداهلل شــهاب 
ــة  ــس«، كمــا شــّيد بالتزامــن مــع حمل ــى مدرســة ُعرفــت بـــ: »مدرســة مــار لوي ــه إل ل وحوَّ
ــك فرنســا  ــس مل ــار لوي ــًى شــرقيَّ المدرســة ضــمَّ كنيســة م ــد مبن التوســيع والتجدي
عــت مــن جــّراء الزلــزال الــذي ضــرب لبنــان عــام 1956..  التاســع وشــفيع المدرســة، التــي ُصدَّ

وُهدمــت فــي مــا بعــد.

ــًا يحــوي ســاعًة  ــب المدرســة برج ــى جان ــن إل ــس زوي د المونســينيور لوي  وســنة 1905 شــيَّ
بأربعــة أوجــه، وذلــك تخليــداً للذكــرى الـــ ٢5 لتأســيس المدرســة، وهــي واحــدة مــن 
الســاعات الثــاث العائــدة للفتــرة العثمانيــة أي ســاعة ســاحة التــل فــي طرابلــس وســاعة 

ــروت. ــر فــي بي الســراي الكبي

 وســنة 19٢٢ احتضــن المــزار ميتمــّا يــأوي البنــات األرمــن اللواتــي نجيــن مــن المجــازر التركّية، 
حيــث أقيــم لهــنَّ فيه مشــغًا للســّجاد.

.”Château Musar“  وسنة 19٣0 أنشئ معماً للنبيذ عُرف باسم 

كما اسُتعمل ككلية للزراعة من سنة 194٣ لغاية سنة 1965 من ِقَبل وزارة الزراعة.

وقــد ُأدخــل مبنــى قصــر المــزار فــي الئحــة الَجــرد العــام للمبانــي األثريــة، كمــا وصّنــف 
ــزه هــو رواقــه  ــر القمــر«، وأهــّم مــا يمّي »مــن المبانــي المعاصــرة لقصــور بيــت الديــن ودي

ــة. ــه الغربي ــه والبركــة الوســطّية وواجهت ــي والقناطــر المحيطــة ب الداخل

أما اآلن أصبح مركزاً ثقافّيًا اجتماعّيًا.
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الجسر الروماني

 كان الرومــان مــن أكثــر الشــعوب القديمــة تقّدمــًا فــي حقــل المواصــات وإنشــاء الطــرق 

ــث غّطــت شــبكة الطرقــات هــذه معظــم  ــارات، حي ــاء الجســور والعّب ــة بن ــة وتقني البري

ــي كان كجــزٍء  ــن فــي القــرن الثان ــاء جســر المعاملتي ــة. فبن ــة الروماني مــدن اإلمبراطوري

 مــن شــبكة طرقهــم إلــى الشــرق، وهــو مؤلَّــف مــن عقــٍد وحيــٍد يصــل مــداه إلــى 

اثَني عشر مترا.

بيــن كونتيــة  القائمــة مــا  كان هــذا الجســر، فــي زمــن الصليبييــن، يحــاذي الحــدود 

ــح جســراً يفصــل  ــك أصب ــن الممالي ــي زم ــم ف ــة. ث ــس ومملكــة أورشــليم الاتيني طرابل

ــور هــذا  ــن: مقاطعــة طرابلــس ومقاطعــة دمشــق. وكان يمكــن عب ــن مقاطعتي مــا بي

الجســر بإجــراء معاملــة مزدوجــة، ومــن هنــا جــاء اســم »المعاملتيــن«.

ــم هــذا الجســر للمــرة األولــى علــى عهــد الفرنســيين فــي زمــن انتدابهــم علــى  فقــد ُرمِّ

لبنــان، ثــم ُأعيــَد ترميمــه فــي زمــن االســتقال عــام 1950 حيــن ُأدِخــَل اإلســمنت المســلَّح 

ــف َمْعَلمــًا أثريــًا علــى الئحــة الَجــرد العــام  علــى بنائــه وتــمَّ تلبيــس بعــض أجزائــه. وقــد ُصنِّ

ــة فــي عهــد االســتقال  ــداب الفرنســي عــام 19٣7، والثاني ــى فــي زمــن االنت ــن: األول تي مرَّ

عــام 197٢.
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الطواحين

التــي تتدفــق مــن ينابيــع فــرح  ُعِرفــت منطقــة غزيــر وضواحيهــا بمياههــا الغزيــرة 

وغيرهــا. والمغــارة  والتينــة  والقطيــن 

لذلــك اشــتهرت البلــدة بالطواحيــن الممتــدة علــى طــول مجــاري الميــاه تلــك وقــد بلــغ 

عددهــا إحــدى عشــرة طاحونــة.

فــي الصــور طاحونــة العّبــارة الكائنــة بجــوار الكنيســة الرعائيــة وطاحونــة المعــادى 

ــاس. ــار الي ــر م ــن دي ــرب م بالق

الئحة بأسماء طواحين غزير:

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٢08٢ غزير )طاحونة الزليقات أو طاحونة الست ماظة(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٢75٢ غزير - قرب المسلخ )طاحونة القناطر(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٣60 غزير - سوق القناة )طاحونة سوق القناة(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٣59 غزير - طاحونة السرايا )طاحونة القيسارية(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٣17 غزير - قرب الكنيسة )طاحونة العبارة(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٣٣6 غزير - الساحة )الطاحونة الجديدة(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم ٢697 غزير - تحت الساحة )طاحونة مار الياس(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم 159٢ غزير - في اسفل المنطقة الصناعية )طاحونة زيرة صوما(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم 68٢ غزير - طاحونة مار الياس )طاحونة المعادى(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم 1٢09 غزير - قرب جسر كفرحباب )طاحونة كفرحباب(  

الطاحونة الكائنة على العقار رقم 146 غزير - قرب الجسر الروماني )طاحونة معاملتين(  
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النصب التذكاري لآلباء اليسوعيين

ــًا،  ــاء اليســوعيين نصبــًا تذكاري وفــاًء لرســالتهم فــي غزيــر مــن 184٣ إلــى 1965، أقيــم لآلب

ــر والمناطــق المجــاورة  ســوا مدرســة اســتطاعت اســتقطاب الطــاب مــن غزي ــث أسَّ حي

والبعيــدة، وكان قــد تخــّرَج منهــا العديــد مــن التامــذة أصبــح منهــم فــي مــا بعــد 

ــاء... ــاء وعلم ــال سياســة ومدّرســين وأدب ــة ورج ــة وأســاقفة وكهن بطارك

ــوالدة الجامعــة اليســوعية  ــرت هــذه المدرســة المدمــاك الرئيســي فــي مــا بعــد، ل  اعتب

في بيروت.

مقّر إقامة الشاعر الفرنسي إرنست رينان

فــي هــذا المنــزل، أمضــى الشــاعر الفرنســي إرنســت رينــان بعضــّا مــن إقامتــه فــي لبنــان 

فــي العــام 1861 عندمــا كان موفــداً مــن نابوليــون الثالــث فــي »مهّمــة فــي فينيقيــا«.
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كنيسة سيدة االنتقال

فــي العــام 1959 وبعــد أن تزايــد عــدد ســّكان بلــدة غزيــر وأصبحــت الحاجــة ملّحــة إلــى 

إنشــاء كنيســة رعائيــة جديــدة، تداعــت لجنــة وقــف كنيســة الســّيدة الحبشــية إلــى أخــذ 

قــرار بالمباشــرة بمشــروع البنــاء.

بوشــرت األعمــال بهّمــة األبويــن أنطــون الحــّداد وبطــرس الطّيــاح )خــادم الرعّيــة( ولجنــة 

ــوس شــاال ونصــري  ــم باخــوس، طاني ــور إبراهي ــن الدكت ــة م ــت مؤّلف ــي كان الوقــف الت

ســمعان، بعــد أن كان الســّيد نقــوال أبــي زخــم قــد وهــب أرضــًا لهــذه الغايــة.

ــف  ــت األشــغال بعــد تكلي ــث تواصل ــف... حي اســتمّرت األعمــال طــوال عشــر ســنوات ونّي

ــمَّ تدشــين الكنيســة فــي 15 آب 197٢. ــّد ت ــة. وق ــة الرعّي ــري بخدم ــاس الخوي األب إلي
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ــر باســم  ــدة غزي ــي بل ــذراء ف ــول ســبب تســمية كنيســة الســّيدة الع ُيطــَرح الســؤال ح

ــان متعارضــان بيــن أن تكــون هــذه التســمية نســبًة إلــى  »الســّيدة الحبشــية«، فهنــاك رأي

بــاد الَحَبشــة أو نســبًة إلــى عائلــة آل حبيــش فــي غزيــر التــي قيــل انهــا هــي التــي بنتهــا 

متهــا. وقــال آخــرون إنهــا رمَّ

ــأن مشــايخ  ــروي ب ــذه الكنيســة. فالبعــض ي ــة اســم ه ــول حقيق ــات ح ــت الرواي  اختلف

آل حبيــش كانــوا قــد بنــوا هــذه الكنيســة فــي أوائــل القــرن الســادس عشــر علــى اســم 

الســّيدة مريــم العــذراء ودعوهــا »الســّيدة الُحَبّيِشــية«، فــي حيــن يقــول البعــض اآلخــر بــأن 

رهبانــًا حبشــّيين مــن أصحــاب المشــيئة الواحــدة قــد جــاؤوا مــن الحبشــة إلــى لبنــان فــي 

أواســط القــرن الخامــس عشــر وســكنوا غزيــر، وبَنــوا فيهــا كنيســة فــوق أنقــاض هيــكٍل 

قديــم كان يقــع فــي أعالــي الجهــة الجنوبيــة الشــرقية للبلــدة ، ورفعــوا فــوق مذبحهــا 

ــز بلــوٍن داكــن مائــل إلــى الســواد كانــوا قــد حملوهــا معهــم  صــورًة لمريــم العــذراء  تتميَّ

مــن بادهــم الحبشــة.

ــا ورد  ــا كم ــي بريطاني ــة »أوكســفورد« ف ــي مكتب ــاك مخطوطــًا موجــوداً ف ــا إن هن كم

ــة الدينــي والسياســي والحضــاري« لــألب بطــرس ضــو، يتضمــن  فــي كتــاب »تاريــخ الموارن

نّصــًا يشــير إلــى وجــود كنيســة علــى اســم الســّيدة مريــم العــذراء فــي غزيــر يعــود إلــى 

ســنة 1446، وقــد جــاء فــي هــذا النــص حرفيــًا اآلتــي: »كتــاب شــرح المزاميــر. َكُمــَل هــذا 

الكتــاب المزاميــر للنبــي داود، صالتــه تكــون معنــا، آّميــن. وكان الفــراغ منــه ســنة 

ــهر  ــي الش ــة(، ف ــة 1757 )1446 ميالدي ــون يوناني ــبعة وخمس ــبعماية وس ــف وس أل

المبــارك، تــمَّ يــوم الثالثــاء علــى يــد الخاطــي ســركيس باْســِم كاهــٍن مــن قريــة 

لحفــت )لحفــد(، وُكتــب فــي قريــة غزيــر علــى ســطح الســّت الســّيدة، وهــو ِبَرســم 

األب القســيس يونــان مــن قريــة ســمر )ســمار( جبيــل«. يؤكــد هــذا المخطــوط إلــى 

وجــود كنيســة ســّيدة الَحَبشــية قبــل مجــيء آل حبيــش إلــى غزيــر بتســٍع وســّتين ســنة، 

كــون الشــيخ حبيــش بــن موســى انتقــل مــن يانــوح إلــى غزيــر فــي العــام 1516 مــع مجــيء 

األمــراء العّســافيين إليهــا وتوّليهــم الحكــم فيهــا.
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ُأنشــئ هــذا الديــر فــي الســراي التــي شــيَّدها األميــر منصــور عّســاف ســنة 1546 فــوق أقبيــة تحــت 
األرض كانــت مــن بقايــا ديــٍر قديــم هــو ديــر مــار يوحّنــا، وســوقًا تجاريــًا ُعــرف بســوق الجامــع.

وفــي ســنة 1584 ُبنــي الطابــق الثانــي مــن هــذه الســراي علــى يــد األميــر محمــد ابــن األميــر 
ــر  ــام 171٢ وهــب األمي ــراء الشــهابيين ع ــدي األم ــي أي ــح الحكــم ف ــا أصب منصــور، وعندم
ــعوه  حيــدر شــهاب قبــواً فــي الطابــق األرضــي مــن هــذه الســراي لآلبــاء الكّبوشــيين، فوسَّ

ليصبــح ديــراً علــى اســم القديــس فرنســيس.

لــت تاريــخ هــذا الديــر أن األميــر بشــير الشــهابي الكبيــر  ومــن الذكريــات الخالــدة التــي تخلَّ
)1767(، وأخــاه األميــر حســن، ُولــدا فــي إحــدى غــرف هــذه الســراي.

ــدداً مــن وجهــاء  ــوا فيهــا ع ــة عســكرية اعتقل ــى ثكن ــون إل ــه العثماني ل ــام 1845 حوَّ وع
غزيــر لّمــا قامــوا بحملــٍة لجمــع األســلحة التــي كانــوا هــم انفســهم قــد وزَّعوهــا علــى 

ــة إبراهيــم باشــا المصــري. ــن لمحارب اللبنانيي

ــة ذات هندســة إســامية كانــت إلدارة  ويوجــد فــي هــذا الديــر قاعــة كبيــرة مســقوفة بقبَّ
لــت إلــى كنيســة الدير. الحكــم فــي أيــام العســافيين والشــهابيين ثــم تحوَّ

ــاء الكّبوشــيين  ــل اآلب ــر، علــى مــدى تاريخــه، مــدارس مــن ِقَب وقــد ُأنشــئت فــي هــذا الدي
ل، فــي العــام 19٣4،   أواًل، ثــم مــن ِقَبــل األب يعقــوب الكّبوشــي بالــذات، إلــى أن تحــوَّ

إلى مأوى لألطفال الفقراء واليتامى.

تهــنَّ األب  ــس جمعيَّ ــي أسَّ ــب اللوات ــات الصلي ــإدارة راهب ــر ب ــح الدي ــذ العــام ٢00٣ أصب ومن
يعقــوب الكّبوشــي، بعــد عمليــة شــرائه. وتابعــت فيــه القيــام برســالة التربيــة والتعليــم 
الطوبــاوي  رأس  بالتواجــد فــي مســقط  لرغبتهــا  نظــراً   مــن خــال مدرســة حديثــة، 

األب يعقوب وبالقرب من بيته الوالدّي.

وُيذكــر أن هــذا الديــر كان قــد اســتقبل، فــي العــام 18٣0، القاصــد الرســولي »يوحّنــا 
ــة ألبنــاء بلــدة غزيــر والجــوار.   المعمــدان أوقرنــي«، وذلــك مــن أجــل القيــام برياضــات روحّي
وفــي العــام  18٣6 أثنــاء إقامتــه فــي ديــار بكــر، ُأصيــب بمــرض الطاعــون، ولّمــا قربــت وفاتــه، 
أوصــى بــأن ُتنَقــل رفاتــه إلــى لبنــان وُيدفــن فــي ديــر مــار فرنســيس فــي غزيــر وذلــك لشــّدة 

تعّلقــه بهــذه البلــدة. وال تــزال هنــاك فــي الديــر لوحــة باللغــة الاتينيــة تــؤرِّخ وفاتــه.
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ــى منتصــف القــرن الســادس عشــر، فيقــول عنهــا األب  ــراج« تعــود إل تســمية »ســّيدة األب

لويــس شــيخو بأنــه عندمــا زاد نفــوذ مشــايخ آل حبيــش فــي غزيــر، أســكنهم األميــر 

مهــم واســتعملهم فــي مهّماتــه  منصــور البــرج الــذي ابتنــاه جــّده األميــر عّســاف، وقدَّ

ــة... ــة كاخي ــا رتب لهم ــر أمــوره فخوَّ واتخــذ منهــم يوســف وســليمان لتدبي

ــام بنــي َســيفا،  بعــد زوال حكــم األمــراء العّســافيين، َخِســرت غزيــر شــيئًا مــن رونقهــا أّي

لكــنَّ األمــراء المعنييــن أهــدوا آل حبيــش البــرج إيــاه. فأقامــوا فــي وســط هــذا البــرج 

ــر إن األمــر أوحــي  ــراً ووضعــوا فيــه صــورة العــذراء مريــم، ويقــول أهــل غزي معبــداً صغي

ــوار عجيبــة فــوق البــرج، فأخــذ نصــارى البلــدة يجتمعــون  إليهــم بمعجــزة ،ٍ إذ ظهــرت أن

فــي هــذا المقــام للصــاة، ويكّرمــون الصــورة إكرامــًا خصوصيــًا، ومــذ ذاك اشــتهرت 

 ،1640 العــام  فــي  الحبيشــيين، حصلــوا  نفــوذ  األبــراج. ومــع تصاعــد  لســيّدة   العبــادة 

على ترميم البرج وإقامة كنيسة.

ــد فــي هــذه الكنيســة  لــت تاريــخ هــذه الكنيســة، ُعمَّ ومــن الذكريــات الخالــدة التــي تخلَّ

ــد فــي غزيــر عــام 1767( كأخيــه حســن، وحافــظ كاهمــا  األميــر بشــير الثانــي الكبيــر )ُوِل

علــى ذكــر هــذه الكنيســة إلــى وفاتهمــا. وقــد ُدفــن فــي المقبــرة العائليــة بجــوار 

الكنيســة العديــد مــن الحبيشــيين مــن بينهــم الشــيخ شــديد بــك حبيــش )1845 - 19٢0( 

ــة. ــة فــي عــدة عواصــم أوروبي ــة العثماني ــذي كان قنصــًا للدول ال

وقــد ُأعيــد تجديــد هــذه الكنيســة فــي العــام 1855 كمــا تــدل اللوحــة التــي تعلــو عتبــة 

مدخلهــا حيــث نقــرأ : »قــد تــمَّ تجديــد هــذه الكنيســة باهتمــام الخــوري أســطفان 

ــد،  ــم ٍوتجدي ــادة ترمي ــا جــرت لهــا مؤخــراً إع ــش ســنة 1855«. كم والخــوري أنطــون حبي

وفــي العــام ٢010 أقيــم فيهــا تمثــااًل للبطريــرك يوســف حبيــش )18٢٣ - 1845( مــن عمــل 

ــة. ــان رودي رحم الفن



Live Love Ghazirغـزيــر : بلدة تاريخية

27 26

دير مار الياس

فــي عــام 1665 بنــى مشــايخ آل حبيــش كنيســٍة فــي غزيــر. وقــد تــمَّ تكريســها فــي العام 

1680 علــى يــد البطريــرك أســطفان الدويهــي )1670 - 1704( ، وبعــد ثــاث ســنوات مــن ذلــك 

ُســمح للرهبــان الكّبوشــيين باإلقامــة فــي الديــر لمــدة ٢5 ســنة.

ت الصراعــات السياســية داخــل اإلمــارة الشــهابية إلــى نهــب غزيــر وهدمهــا  وســنة 1711 أدَّ

وإحراقهــا حتــى قيــل: »َنِدَمــت غزيــر«. فاســُتدعي الخــوري فرنســيس الصيــداوي مــن ديــر 

مــار عبــدا هرهرّيــا - القّطيــن إلصــاح الوضــع، فقــام بترميــم الكنيســة والديــر، وُأنيطــت 

إدارة الكنيســة للرهبانيــة األنطونيــة المارونيــة، الناشــئة حديثــا.

 وفــي عــام 1748، أصــدر مجلــس المدّبريــن األنطونييــن قــراراً يقضــي بتحويــل الديــر 

نات. إلى عهدة الراهبات األنطونيات المحصَّ

ــه  ــل الرســولّي فــي أوســع مجاالت ــى العم ــات إل ن ــات المحصَّ وســنة 19٣٢ خرجــت الراهب

ــي  ــات ف ــة للبن ــة مجاني ــة ابتدائي ــر مدرس ــي الدي ــع. فُفتحــت ف ــات المجتم ــًة لحاج تلبي

العــام 1954.  مــن  اعتبــاراً  البنيــن  أن أصبحــت تســتقبل  لبثــت  ثــم مــا  بدايــة عهدهــا 

ــّرر  ــى أن ق ــات المتاحــة لهــا إل ــة خدماتهــا باإلمكان واســتمرت هــذه المدرســة فــي تأدي

مجلــس المدّبــرات األنطونيــات بنــاء مدرســة حديثــة ثاثيــة اللغــات فــي جــوار الديــر، 

 وقــد بــدأت هــذه المدرســة باســتقبال التامــذة ســنة 1981، حتــى أصبحــت مــن المــدارس 

الرائدة في المنطقة.
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دير مار أنطونيوس - َخشَبو

يقــع ديــر مــار أنطونيــوس علــى تلــٍة تدعــى »خْشــَبو« تطــل علــى خليــج جونيــة وهــو 
ــَي فــي عهــد أحــد  ــة، وقــد ُبن ــة اللبناني ــة الماروني ــوم مركــز الرئاســة العامــة للرهباني الي
مؤّسســي هــذه الرهبانيــة األب العــام عبــداهلل قراعلــي )1699 - 1716( الــذي اســتقبل فــي 
عهــد رئاســته العامــة شــابَّين مــن طائفــة األرمــن الكاثوليــك فــي ديــر مــار أنطونيــوس - 
قزحّيــا حيــث تدّربــا مــع أبنــاء الرهبانيــة علــى ممارســة الحيــاة النســكية لغايــة ســنة 1718، 
ــت قانــون  وأسســوا مــع راهبيــن آخريــن مــن نفــس الطائفــة، رهبانيــة أرمنيــة جديــدة تبنَّ

ــة. ــة اللبناني الرهباني

ــة »خشــَبو«   وفــي ســنة 175٢ أوقــف لهــم الشــيخ صخــر بــن أبــي قانصــوه الخــازن تلَّ
ع« )أي مــكان الصــاة(، فأنشــأوا  المذكــورة التــي تعنــي فــي أصلهــا الســرياني »بيــت التضــرُّ
القديــس أنطونيــوس  وبنــوا فيــه ســنة 18٢0، كنيســًة علــى اســم  فيهــا ديــراً كبيــراً 
ــذي  ــد ال ــي الشــرق، فســقفها العق ــة ف ــس الرهباني ــل الكنائ ــن اجم ــّد م ــي ُتَع البادوان
ه تســعة عشــر متــراً، ال مثيــل لــه فــي أيــة كنيســة أخــرى فــي لبنــان. وقــد جــرى  يبلــغ علــوُّ

ــار. ــة لآلث ــة العام ــن المديري ــؤازرة م ــا ســنة 1977 بم ترميمه

ــن  ــا بي ــرة م ــي الفت ــام 1890. وف ــى الع ــن حت ــان األرم ــي عهــدة الرهب ــر ف ــذا الدي ــي ه  بق
لرهبــان  الديــر  بولــس مســعد هــذا  المارونــي  البطريــرك  1890 قــّدم  و  العاميــن 1854 

كبوشــيين كانــوا قــد قدمــوا مــن فرنســا باالتفــاق مــع آل الخــازن.

ــح فــي مــا  ــدئ وأصب ــه بصفــة مبت ــا كان قــد دخل ــر أن راهًب ــات هــذا الدي ــرز ذكري ومــن أب
بعــد الطوبــاوي يعقــوب الكّبوشــي، فأمضــى فيــه بضــع ســنوات قبــل أن يهجــره كافــًة 

الرهبــان مــن أرمــن وكّبوشــيين فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين.

ــن  ــن المهاجري ــر م ــر قســم كبي ــد اســتوطن غزي ــة كان ق ــة الثاني ــي الحــرب العالمي وف
البولونييــن وضــع عــدد منهــم فــي العــام 1946، لوحــًة تذكاريــة علــى مدخــل الديــر 
ــدًة  ــذي كتــب فيــه ســنة 18٣7 قصي ــر Jules  Slowacki ال ــي الكبي ــداً للشــاعر البولون تخلي
.»Anhelli« جــاءت فــي كتــاٍب كامــل ُتَعــّد مــن روائــع الشــعر فــي األدب البولونــي عنوانهــا

وفــي العشــرين مــن القــرن الماضــي اشــترى الســّيد أســطفان مّســوح الديــر مــع األراضــي 
المحيطــة بــه بعــد أن كان مهجــوًرا، ثــم مــا لبــث أن باعــه لصالــح الرهبانيــة اللبنانيــة وذلــك 

فــي العــام 1981، فجعلتــه مركــزاً لرئاســتها العامــة.
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اإلكليريكية البطريركية المارونية

كانــت هــذه اإلكليريكيــة بــإدارة الرهبنــة اليســوعية التــي اشــترت مــن أجلهــا قصــر األميــر 

ــب  ــى جان ــم إل ــت تعّل ــى مدرســة كان ــه ســنة 184٣ إل لت ــر وحوَّ ــداهلل شــهاب فــي غزي عب

الاهــوت اللغــات الاتينيــة واإليطاليــة والعربيــة.

ســت جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت ونقلــت  ولكــنَّ الرهبنــة اليســوعية، بعــد أن أسَّ

ــوا مــا كان  ل ــة الاهــوت فيهــا ســنة 1875، حوَّ ــى كلي ــر إل ــن مــن غزي الطــّاب اإلكليريكيي

مدرســًة إكليريكيــة إلــى ديــر آلبــاء رهبنتهــم.

ولــدى نشــوب الحــرب العالميــة األولــى التــي دامــت مــن 1914 إلــى 1918 احتــلَّ الجيــش 

العثمانــي الديــر وطــرد منــه الرهبــان، ولــم يســتعده اليســوعيون إال بعــد انهــزام تركيــا 

ــر ميتمــًا ســنة 1918 دام  ــداًل مــن الدي ــان، فأقامــوا ب فــي الحــرب وجــاء جيوشــها عــن لبن

ــه  ــي أنطــون عريضــة )19٣٢ - 1955( رغبت ــرك المارون ــدى البطري ــن أب ــى العــام19٣4 حي حت

بــأن يعــود الديــر مدرســًة إكليريكيــة صغــرى خاصــة بالبطريركيــة المارونيــة علــى أن 

ــة بنفســها ســنة  ــة الماروني ــى أن تســلَّمتها البطريركي ــاء اليســوعيين، إل ــإدارة اآلب تبقــى ب

ــرى. ــة صغ ــًة إكليريكي ــا مدرس 1965 وأبقته

ولمــا ُأقفلــت كليــة الاهــوت فــي جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت ســنة 1974 

ــة الاهــوت فــي جامعــة  ــر والتحقــوا بكلي ــى غزي ــار إل ــون الكب انتقــل طّابهــا اإلكليريكي

الــروح القــدس - الكســليك، فأصبحــت غزيــر مقــّراً لإكليريكيتيــن الصغــرى والكبــرى 

ــى أن اشــتراه  ــة اليســوعية إل ــكًا للرهبن ــى ظــلَّ ُمل ــة، إال أن المبن ــإدارة الكنيســة الماروني ب

ورشــة  فيــه  وأقــام   1976 ســنة   )1986  -  1975( خريــش  أنطونيــوس  البطريــرك   منهــا 

ترميٍم وتوسيع حتى أصبح كما هو اآلن.
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كنيسة مار شلّيطا - كفرحباب

عندمــا توّلــى رئاســة ديــر مــار اليــاس فــي غزيــر األب فرنســيس جعــارة الغزيــري عــام 18٣0 

ــر  ــًا تابعــًا لدي ــت وقف ــاب، وهــي فــي األصــل كان ــار شــّليطا فــي كفرحب ــى كنيســة م بن

ــة  ــس المبني ــة« )أي الكنائ ــة كنيســة »الحقل ــر بمثاب ــت تعتب ــدة وكان ــي البل ــاس ف ــار الي م

فــي األراضــي البعيــدة عــن األديــرة التــي تمتلكهــا ليســتطيع الرهبــان الذيــن هنــاك وَمــن 

يعمــل فيهــا مــن المزارعيــن تأديــة صلواتهــم خــال أيــام العمــل تفاديــًا إلضاعــة الوقــت 

فــي العــودة إلــى الديــر ألجــل أداء الصلــوات(. ومــع الوقــت أصبحــت هــذه الكنيســة 

رعائيــة والكهنــة الذيــن خدمــوا فيهــا هــم رهبــان ديــر مــار اليــاس - غزيــر، قبــل أن تنتقــل 

خدمتهــا إلــى خــادم رعيــة غزيــر، وحاليــًا أصبحــت رعيــًة مســتقلة.

أمــا اللوحــة الزيتيــة التــي تحمــل رســم شــفيعها القديــس فهــي مــن أعمــال فّنــان 

دهــا الخــوري يوســف ساســين ســنة 1940،  بولونــي وتعــود إلــى حوالــى ســنة 1870، جدَّ

مهــا ســنة ٢004 الفّنــان عصــام خيــراهلل. ورمَّ
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كنيسة مار مارون - نبع المغارة

ينقــل مختــار غزيــر الســابق الســّيد أنطــوان البــارد، وكاتــب العــدل الســابق األســتاذ جــورج 

ــر، أن كنيســة مــار مــارون  ــم، عــن قدامــى أهالــي حــّي نبــع المغــارة فــي بلــدة غزي حكّي

مهــا الســّيد حّنــا البــارد تبلــغ  القائمــة فــي هــذا الحــّي ُبنيــت علــى قطعــة أرٍض قدَّ

ــع. والســيد حنــا متأهــل مــن شــقيقة المطــران يوحنــا الحــاج، ابــن  مســاحتها 500 متــر مربَّ

ــرن  ــى منتصــف الق ــذه الكنيســة إل ــاء ه ــخ بن ــود تاري ــر المجــاورة، ويع ــدة غزي ــدة جَدي بل

التاســع عشــر.

ومــن أجــل إقامــة البنــاء تــمَّ االتفــاق يومئــٍذ بيــن أهالــي حــّي نبــع المغــارة المذكــور علــى 

أن تســاهم جميــع عائــات الحــّي، فتبنــي كل عائلــٍة مدمــاكًا مــن أصــل هيــكل الكنيســة، 

وهــذا مــا حصــل حتــى اكتمــل بناؤهــا جزئيــًا واقتصــرت إقامــة الصلــوات والرتــب الدينيــة 

فيهــا علــى فصــل الصيــف دون ســواه إلــى أن انجــز العمــل فيهــا بمعاونــة المؤسســين 

وأهالــي الحــّي األتقيــاء، فانتظمــت فيهــا إقامــة القّداســات أيــام اآلحــاد فــي بــادئ األمــر، 

إلــى أن أصبحــت تقــام أيضــًا مســاَء أيــام الســبوت. ولكــن، إّبــان حــوادث العــام 1976، 

ُأهملــت هــذه الكنيســة وُأقفلــت، إلــى أن ُأعيــَد ترميمهــا فــي العــام 1985.

ومــن الذيــن قامــوا بخدمــة الكنيســة، نذكــر منهــم الخــوري أجناديــوس دويــن، والخــوري 

ــاح، المطــران فــي مــا  يوســف ساســين، والخــوري جريــس الزايــك، والخــوري بطــرس الطّي

بعــد، والمونســينيور اليــاس الخويــري والخــوري زيــاد األشــقر.

وبــدت الكنيســة بحلتهــا الجديــدة فــي عيــد مــار مــارون ٢019 بعــد ورشــة الترميــم التــي 

كانــت قــد بــدأت فــي العــام ٢018.
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كنيسة سيّدة النجاة

الكابيــّا قبالــة الكنيســة الرعائيــة تحمــل اســم ســّيدة النجــاة ُشــيِّدت فــي العــام 19٢5. 

وهــي ملــك خــاص مهجــور، تعــود إلــى عائلــة العّشــي الغزيريــة التــي هاجــرت إلــى بــاد 

االغتــراب منــذ قــرن ونّيــف.
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الطوباوي أبونا يعقوب

فــي األّول مــن شــهر شــباط 1875 ُولــد خليــل بطــرس الحــداد )الطوبــاوي أبونــا يعقــوب( 

فــي بلــدة غزيــر.

مدرســة  فــي  وتعّلــم   ،1875 شــباط   ٢1 فــي  الحبشــّية  ســّيدة  كنيســة  فــي   تعّمــد 

ــا بعــد،  ــر، ليلتحــق، فــي م ــزار - غزي ــى مدرســة الم ــّم انتقــل إل ــر، ث ــار فرنســيس - غزي م

بمدرســة الحكمــة فــي بيــروت، متخّرًجــا منهــا ســنة 1891.

ــاء  ــدارس اآلب ــًرا لم ــن ســنة 1905 مدي ــي 1901، ُعّي ــن تشــرين الثان ــي األّول م ــا ف ــم كاهًن ُرِس

ــى  ــرة ناهــز عددهــا عل ــان؛ فاســتحدث فكــرة إنشــاء مــدارس صغي  الكّبوشــّيين فــي لبن

٢٣0 مدرسة...

َس جمعّية راهبات الصليب. في العام 19٣0 أسَّ

ُتُوفي في ٢6 حزيران 1954.

أعلنه قداسة البابا يوحّنا بولس الثاني مكّرًما سنة 199٢.

ا في سنة ٢008. أعلنه قداسة البابا بنديكتس السادس عشر طوباوًيّ

انتقلــت ملكيــة بيــت أبونــا يعقــوب الوالــدي فــي العــام ٢00٣، إلــى جمعيــة راهبــات 

ــى طابعــه  ــت محافظــًة عل ــاوي، فرّممــت البي ــي أسســها الطوب ــة الت ــب، الجمعي الصلي

. . اللبنانــّي، وجعلــت منــه مكانــًا مخصصــًا للصــاة.
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