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ثالث قالع سورية
نحت في أعالي التالل

أمين العاصي

ال يزال عدد من القالع في سورية 
للزمن،  واضـــح  تحد  فــي  منتصبًا 
فهي شواهد حّية لحقب تاريخية 
الــتــاريــخ اإلنــســانــي، ولحضارات  مهمة فــي 
ــرق الـــيـــوم  ــغـ ــتـــي تـ ــبــــالد الـ تــعــاقــبــت عـــلـــى الــ
بـــالـــدمـــاء والــــدمــــوع. عــلــى الـــطـــرف الــغــربــي 
القديمة، وعلى يسار مدخل  ملدينة دمشق 
املعلم  قلعة هي  تنتصب  الحميدية،  ســوق 
البارز من معالم أقــدم عاصمة في التاريخ 

اإلنساني.
ُبــنــيــت قلعة دمــشــق زمـــن الــســالجــقــة نهاية 
حفة معمارية 

ُ
الـ 11 امليالدي، وهي ت القرن 

التي  الطبيعية  الــكــوارث  قاومت  إسالمية، 
شهدتها دمشق.

ــثـــن، بــــن بــابــن  ــق بـــاحـ ــ تــمــتــد الـــقـــلـــعـــة، وفـ
مـــن أبــــــواب دمـــشـــق الـــشـــهـــيـــرة، هــمــا الــفــرج 
 
ً
 مستطيال

ً
املناخلية والنصر، لتأخذ شكال

يتراوح عرضه بن 165 و220 مترًا، وطوله 
تبلغ  مــســاحــة  عــلــى  مـــتـــرًا  و250   240 بـــن 
تـــعـــادل ثــالثــة  ــًا، وهــــي  33176 مـــتـــرًا مـــرّبـــعـ
ارتــفــاع يختلف بن األســوار  هكتارات، مع 
ــًا كــانــت  ــرجـ واألبــــــــــراج. تـــضـــم الــقــلــعــة 12 بـ
تستخدم للدفاع، وأربعة أبواب؛ هي الباب 
الشرقي وعرف باسم »باب املدينة«، وبني 
في العهد األيوبي والباب الشمالي الحديد 
الــذي تهدم قسم كبير منه، وكــان يستخدم 

)Getty( تعد قلعة الحصن نموذجًا كامًال للقالع العسكرية المحصنة

الجنوبي؛  الــبــاب  أمــا  العسكرية،  لــلــشــؤون 
فـــضـــاعـــت مـــعـــاملـــه. الــــبــــاب الـــغـــربـــي الــقــديــم 
السالطن  وخــــروج  لــدخــول  يستعمل  كـــان 
والــنــواب بــصــورة ســريــة، لــذلــك كــان يسمى 

»باب السر«.
الدين  أن صــالح  التاريخية  املــصــادر  تــذكــر 
ــشــــق عــــــام 1174  األيـــــوبـــــي الـــــــذي دخــــــل دمــ
ميالدية، حّصن القلعة وجعلها مقر إقامته، 
وتوفي فيها ودفن ليس بعيدًا عن املسجد 
األموي. بعد وفاة صالح الدين، تولى األمر 
ــاد بــنــاء  مـــن بــعــده شــقــيــقــه الـــعـــادل الــــذي أعــ
القلعة مــن جــديــد، ووســـع أســـوارهـــا ودّعـــم 
أبــوابــهــا. كــمــا جـــدد املــمــالــيــك قــلــعــة دمــشــق، 
املدفون  ببيرس  الظاهر  السلطان  وخاصة 
فـــي مــكــان لــيــس بــعــيــدًا عــنــهــا فـــي »املــكــتــبــة 
ــاف الــعــثــمــانــيــون لــقــلــعــة  ــ الـــظـــاهـــريـــة«. أضــ
ألــف متر مربع. وفي  بناء مساحته  دمشق 
ترميم  عمليات  القلعة  شــهــدت   ،2006 عـــام 
شملت إعادة بناء القبوات املتصالبة للبدنة 
الجنوبية اململوكية وبرج الزاوية الجنوبية 
الغربية، وبعض أجزاء من البدنات املفقودة 

في الجهتن الغربية والشمالية.

قلعة حلب
ــذكــر مدينة حلب، كبرى مــدن الشمال 

ُ
ت ال 

ــــوري، إال وتـــحـــضـــر مـــعـــهـــا قــلــعــتــهــا  ــســ ــ الــ
الشهيرة التي تؤكد عراقة هذه املدينة.

ــــالع فــي  ــقـ ــ ــن أقــــــــدم الـ ــ تـــعـــد قـــلـــعـــة حـــلـــب مـ

املـــصـــادر التاريخية  الــعــالــم، حــيــث تــؤكــد 
أنــه يعود تاريخ تشييدها إلــى عهد أحد 
ــــأى  ــــذي ارتـ ــادة اإلســـكـــنـــدر املـــقـــدونـــي الــ ــ قــ
إقامة القلعة على تل عال لتكون معسكرًا 
والبيزنطيون  الــرومــان  أضـــاف  لــجــنــوده. 
لقلعة حلب منشآت وتحصينات جديدة 
عــام 636  فــي  جعلت منها قلعة حصينة. 
املسلمون  الــعــرب  عليها  سيطر  ميالدية، 
بقيادة خالد بن الوليد بالحيلة والدهاء، 
بــعــد حـــصـــار طــــال بــســبــب تــحــصــيــنــاتــهــا 

وعتادها الغزير ومؤونتها الوافرة.
الحمداني،  الدولة  األمير سيف  بها  اهتم 
أكــثــر، وبــنــى ســـورًا ملدينة  حيث حصنها 
حـــلـــب، فــأصــبــحــت الــقــلــعــة مـــقـــرًا إلقــامــتــه 
ــعـــده. ورمـــمـــهـــا من  وإقــــامــــة الـــحـــكـــام مـــن بـ
ــور الـــــديـــــن زنــــكــــي وأعــــــــــاد بـــنـــاء  ــ ــ بــــعــــده نـ
ســورهــا، وبــنــى فيها مــســجــدًا. ثــم أوالهـــا 
ــك غـــــــازي وهــــــو ابــــــن صـــالح  ــلــ عـــنـــايـــتـــه املــ
الدين األيوبي، إذ تؤكد مصادر تاريخية 
أن الــقــلــعــة بــشــكــلــهــا الــحــالــي تــرجــع إلــيــه.

هدم املغول قلعة حلب مرتن؛ األولى على 
تيمورلنك،  يــد  والثانية على  هــوالكــو  يــد 
ــكـــام املــمــالــيــك  ــعــــاود الـــحـ ــرة يــ وفـــــي كــــل مـــ
ــا، حـــتـــى اســتــولــى  ــهــ تــرمــيــمــهــا وإصــــالحــ
عليها العثمانيون في عام 1516، ثم آلت 
إلبــراهــيــم بـــن مــحــمــد عــلــي فـــي عـــام 1831 
ــوات. تــقــع وســــط املــديــنــة  ــنـ وملــــدة عــشــر سـ
الــقــديــمــة، وعــلــى هــضــبــة يــصــل ارتــفــاعــهــا 

ــدد مــــن األبـــــــراج،  ــ ــى 40 مـــتـــرًا وفـــيـــهـــا عـ ــ إلـ
ولــهــا عــدة أبــــواب، وفيها عــديــد الــقــاعــات، 
ــوا يـــمـــلـــؤونـــه  ــ ــانـ ــ ــدق كـ ــنــ ويـــحـــيـــط بـــهـــا خــ
بـــاملـــاء فـــي حـــالـــة الـــحـــروب والـــحـــصـــارات.

قلعة الحصن
فــي ريـــف حــمــص الــغــربــي، تنتصب قلعة 
»الحصن«، التي كانت حصنًا أقامه نصر 
املــــرداســــي أمـــيـــر حــمــص ملــراقــبــة الــطــريــق 
ثــم استولى عليه  الساحل والــداخــل،  بــن 
الصليبيون عام 1109 وشّيدوا واحدة من 
العربي.  الشرق  في  القالع تحصينًا  أكثر 
ووفـــــــق مـــخـــتـــصـــن، تـــعـــد قـــلـــعـــة الــحــصــن 
 للقالع العسكرية املحصنة، 

ً
نموذجًا كامال

حــيــث اتـــخـــذت شــكــل مــضــلــع غــيــر منتظم 
طول قطره الكبير 200 متر، والصغير 140 
هكتارات.  ثالثة  تبلغ  مساحة  على  مترا، 
ــلـــى صـــــالح الـــديـــن  اســـتـــعـــصـــت الـــقـــلـــعـــة عـ
بعد حصار عقب معركة حطن  األيــوبــي 
الظاهر  انتزعها  حتى  فتركها،  الشهيرة، 

ببيرس في عام 1271 للميالد.
وفي سورية العديد من القالع األقل أهمية، 
ولكنها شهدت أحداثا جساما عبر التاريخ، 
منها قلعة املضيق التي تقع على تل مرتفع 
في شمال غربي مدينة حماة، وتطل على 
ســهــل الــغــاب الــفــســيــح مــن الــغــرب والــشــرق 
والــشــمــال. تــضــرب قلعة املــضــيــق جــذورهــا 
إلــى ما قبل العهد السلوقي، ومــرت عليها 
املدخل،  منها  بقي  الحضارات.  من  العديد 
وتقع  وعثمانية،  أيوبية  وأقبية  واألســـوار 
بالقرب منها بلدة تحمل اسمها هّجر نظام 
املرقب  قلعة  مــؤخــرا. وهــنــاك  أهلها  األســـد 
قرب مدينة بانياس الساحلية في محافظة 
طرطوس، وتتموضع على هضبة صخرية 
بركانية ترتفع 360 مترًا عن سطح البحر. 
بــنــاهــا الـــعـــرب املــســلــمــون، ثـــم تــعــاقــب على 
الــســيــطــرة عليها عـــدة قـــوى، حــتــى حــررهــا 
عام  فــي  الصليبين  مــن  قـــالوون  السلطان 

1285 للميالد.

تذكر املصادر 
التاريخية أن صالح 
الدين األيوبي الذي 
دخل دمشق عام 

1174، حّصن قلعتها 
وجعلها مقر إقامته.

■ ■ ■
تعد قلعة حلب من 
األقدم في العالم، 
وتؤكد املصادر 

التاريخية أن تشييدها 
يعود إلى عهد قادة 
اإلسكندر املقدوني.

■ ■ ■
استعصت القلعة على 
صالح الدين األيوبي 
بعد حصار عقب 

معركة حطني فتركها، 
حتى انتزعها الظاهر 
ببيرس في عام 1271.

باختصار

قالع عدة تنتشر في مختلف المدن السورية، لتبقى شاهدة على تاريخ طويل للبالد. من دمشق إلى حلب إلى ريف حمص، 
هنا رحلة إلى أبرز هذه القالع

هوامش

سما حسن

الدنيا ســوف تنقلب رأســا على عقب؛  كنت أعتقد أن 
ألن أمي دخلت في غيبوبٍة تستوجب نقلها إلى قسم 
الــعــنــايــة املـــركـــزة فـــي أحـــد املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة. 
ة شرسٍة، وأنا أصرخ بكل من يمر بي 

ّ
تحولُت إلى قط

من طاقم األطباء والطبيبات واملمّرضني واملمّرضات، 
وجه  على  القسم  هــذا  إدخــالــهــا  على  أستحثهم  لكي 
السرعة، واستغربت من البرود الذي قوبلت به، ورأيت 
هــنــاك دمــوٌع  ولــم تكن  بــآلــيــٍة،  الجميع حــولــي يتعامل 
متحّجرة فــي عــيــون مــن حــولــي. كــانــت فقط دموعي 
ودمــوع أبــي، ألن املــرأة املــمــّددة بال حــراك أو وعــي هي 
األقرب إلينا، ال تهّم من حولها، ولكنهم يتعاملون في 

نطاق املتوفر واملسموح. 
بعد ســنــوات طــويــلــة، قـــرأت اعــتــرافــا لطبيب بــأن قلبه 
قــد مـــات، بسبب كــثــرة مــا رأى مــن حـــوادث مــوت في 
املستشفى التي عمل فيها طبيبا في قسم الطوارئ. 
وعاتبت الطبيب الذي كان يجري عملية إنعاش القلب 
ألبـــي، إذ تربطني بــه صــداقــة، ألنــي لــم أكــن أرى على 
وجهه سوى تعبيراٍت باردة، فرّد ضاحكا: هذا عملي 
ــــرات. هــنــاك قلوب  الـــذي أمـــارســـه كــل يـــوم عــشــرات املـ

تنجو وتعاود العمل، وهناك قلوٌب تستسلم وتنتهي 
حياة أصحابها، وأنا أقوم بواجبي، وأتوقع النتيجتني. 
ــا أمــضــغ حــزنــي أمـــام  انـــزويـــت بــالــتــفــكــيــر جــانــبــا، وأنــ
تجربتني، هما األســوأ في حياتي على اإلطــالق، وإن 
اختلفت التفاصيل، ولكن الظروف العامة واحدة، وهي 
وفاة شخص عزيز في مستشفى حكومي. وتوقفت 
واكتشفت،  طويال،  حكومي  مستشفى  مسمى  عند 
مع تجارب مرضى كثيرين، أن املستشفى الحكومي 
يعني أطباء ذوي خبرة وكفاءة أمام إمكانات محدودة، 
فاء 

ْ
عكس املستشفيات الخاصة، ما لم تنتدب أطباء أك

عندما  ولــذلــك،  طلبهم.  على  وبــنــاء  الصعبة،  للحاالت 
الطبيبة األردنــيــة، روان سامي، وما  قــرأت عن حادثة 
تعّرضت له من أذى جسدي ونفسي، في أثناء عملها 
في مشفى حكومي في األردن، أيقنت تماما أن هذه 
اإلنــســانــة قــد تحّملت فــوق طاقتها، وأنــهــا حــاولــت أن 
ولم  بــالــواقــع،  ولكنها اصطدمت  لديها،  مــا  كــل  تعطي 
يعذرها املرضى، وال ذووهم، وهم يرون أن الطبيب هو 
املصباح السحري الذي سيحقق كل ما يلزم املريض، 

وبمجرد كبسات زر. 
القلب  تدمي   

ً
مؤملة  

ً
رسالة كتبت  التي  الشابة  الطبيبة 

عما تعّرضت له على يد أحد املرافقني ملريٍض لم يجد 

تكن بحاجة  ولم  املركزة،  العناية  له سريرا في غرفة 
لشرح معاناة طبيبٍة شابٍة تتحدر من عائلة متوسطة، 
كيف  ونعرف  أوالد،  ولدينا  الطبقة،  هــذه  أبناء  فكلنا 
من  الــرغــم  على  القمة،  بكليات  وألحقناهم  مناهم 

ّ
عل

ــرنــا 
ّ
ــبــاهــظــة، عــلــى حــســاب راحـــتـــنـــا، وقــت تــكــالــيــفــهــا ال

على أنفسنا، حتى وصــل االبــن أو االبنة إلــى مرحلة 
 سماعة الفحص حــول عنقه، واملـــرور بــني أســرة 

ّ
لــف

املرضى. 
اســتــنــكــار مــا حـــدث لــهــذه الــطــبــيــبــة ال يــعــنــي أن نقف 
للدفاع عن األطباء ضد املرضى وذويهم، وال أن نقف 

للدفاع عن املرضى الذين يكونون في حالٍة ُيرثى لها، 
املرافقني،  إلــى  والنفسي  الصحي  وضعهم  وينقلون 
فيضّج املكان بشحناٍت سلبيٍة وبكراهيٍة للمسؤولني، 
بدءًا من مدير املستشفى في مكتبه، وانتهاًء بعامل 
النظافة الذي يراقب العراك والتالسن عن بعد، ولكننا 
أي  فــي  الطبية  الساحة  بــأن  ثقٍة  على  نكون  أن  يجب 
بلد ليست سوية، وال سليمة من أطباء شّوهوا سمعة 
ــــك ال يــعــنــي أن يــأخــذ أهــل  املــهــنــة املـــقـــدســـة. ولــكــن ذل
املريض حقهم بأيديهم، فاملستشفيات عموما أماكن 
. وضرب األطباء وتهشيم 

ٌ
للراحة، وهي ممتلكاٌت عامة

األدوات واألثاث ال يضّران إال باملرضى، فالطبيب الذي 
مع  بتعامله  حــاال  أفضل  لن يصبح  للضرب  تعّرض 
املرضى، وهــو ُيمتهن وُيــهــان، حتى لو كــان مقصرا. 
واملــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي الـــبـــائـــس يـــحـــتـــاج مــيــزانــيــة 
تــدخــل مــن بـــاب املــعــجــزات إلصــــالح الــتــلــف والــضــرر 
الناتَجني من معارك يومية، تشهدها أقسام الطوارئ 
زة الذي يرى فيه 

ّ
خصوصا، وكذلك قسم العناية املرك

أهـــل املــرضــى الــخــالص األخــيــر، فيما ال يصنع هــذا 
القسم شيئا ملريٍض وصل إلى املستشفى في أنفاسه 
أمــل أن يتحّسن  األخــيــرة، وتأخر أهله في نقله، على 

مع كوب امليرمية الساخن، أو عصير الليمون البارد.

عن حادثة االعتداء على روان

وأخيرًا

الطبيب الذي تعرّض 
للضرب لن يصبح أفضل 

حاًال بتعامله مع المرضى، 
وهو يُمتهن ويُهان
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