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في أطراف البلدات اللبنانية هناك آثار تاريخية منسية منذ عقود، لكنها تستحق أن تكون مواقع  سياحية بارزة، وبينها معبد »بعل 
جاد« في بلدة الهبارية بقضاء حاصبيا

معبد »بعل جاد«
قيمة تاريخية »مفقودة« للسياحة اللبنانية

حاصبيا ـ عمر يحيى

ــثــــورة الــرقــمــيــة  نــعــيــش فـــي ظـــل الــ
أسهل وسيلة ملعرفة أي شيء في 
هـــذا الــكــوكــب مــن خـــال اســتــخــدام 
محرك البحث »غوغل«، الذي ُيغدق علينا، 
بمجرد سؤاله أدق التفاصيل عن املعلومة 
النتيجة  تــتــطــابــق  لــم  إذا  املــنــشــودة، حــتــى 

لكنها قد تكون متقاربة غالبًا.
كــثــَرت الــروايــات عــن معبد »بعل جــاد« في 
بــلــدة الــهــبــاريــة بــقــضــاء حــاصــبــيــا )جــنــوب 
لبنان(، وعن تاريخه وموقعه. قال بعضهم، 
في روايــة غير صحيحة، إنــه يقع في بلدة 
كـــفـــرشـــوبـــا بـــحـــاصـــبـــيـــا، وقــــــال آخـــــــرون إن 
املسيح عندما  للسيد  كانت ممرًا  الهبارية 
صــعــد إلــــى جــبــل الــشــيــخ »جــبــل حـــرمـــون«. 
ويــؤرخ البعض املعبد بأنه يعود إلى 200 
عام قبل املياد أو أيام الرومان، وكذلك الى 
العهد  كــتــاب  يــذكــر  فيما  الكنعانيني،  أيـــام 
ــــرات فـــي آيــاتــه  ــــاد« مـ الــقــديــم اســــم »بـــعـــل جـ
التي يقول في إحداها: »بعل جاد في وادي 
لبنان تحت جبل حرمون )سفر يشوع 11-

12\ صفحة 275(«.
ال شــك فــي أن هــذا الــتــضــارب فــي الــروايــات 
ــيــــاب الــجــهــات  ــى »غــ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة ُيـــشـــيـــر إلـ
ومديرية  السياحة  وزارة  سيما  ال  املعنية 
اآلثار اللبنانية عن توثيق تاريخ هذا املعبد 
األثري خاصة أنها مكلفة إدارة هذا الصرح 
لذا  الــتــاريــخــي وتــضــع حــارســني لحمايته. 
البيئي  والناشط  الهبارية  بلدة  إبن  يسأل 
ومؤسس »جمعية معبد بعل جاد للتنمية 
ــــاض عـــيـــســـى فــــي حــديــثــه  ــ الـــســـيـــاحـــيـــة« ريـ
ُيـــدرج املعبد  »العربي الــجــديــد«: »ملـــاذا لــم  لـ

حتى اآلن على الخريطة السياحية؟«.
يقع معبد »بعل جاد« وسط بلدة الهبارية 
على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطني 
 600 بــني  البلدة  وترتفع  املحتلة وســوريــة، 
الــبــحــر. وُيــطــل على  و1400 متر عــن سطح 
ــاريـــخ،  ــتـ ــلـــدة شـــامـــخـــًا ومـــتـــجـــذرًا فــــي الـ ــبـ الـ
وهـــو رمـــز فــخــر أبـــنـــاء الــبــلــدة والــكــثــيــر من 
تحرير  منذ  ينظمون  الذين  املنطقة  أهالي 
الجنوب من االحتال اإلسرائيلي عام 2000 
ــاذاة املــعــبــد،  مــهــرجــانــهــم الــســنــوي فـــي مـــحـ
ــن أجـــــل تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى بــلــدتــهــم،  مــ
ومــا تحتويه مــن آثـــار ونــواويــس محفورة 
بالصخر وكهوف وبقايا قاع عند تالها 

تعود إلى آالف السنني.
القديمة  البلدة  على  »ُيطلق  عيسى:  يقول 
للهبارية اليوم اسم الخربة. ربما لألضرار 
فقط،  على حجارة  وأبقت  بها  لحقت  التي 
الــبــلــدة القديمة مــدفــونــة تحت   

ّ
فــي حــني أن

الـــتـــراب بــســبــب كـــارثـــة زالزل أو بـــراكـــني أو 
ــح. وهــنــاك بقايا منازل  األرجــ حـــروب على 
ما زالت شاهدة على ذلك«. ُيضيف: »أبناء 
العهد  إلــى  أصولهم  تــعــود  القديمة  البلدة 
ــان، وهــــم كــانــوا  ــرومــ الــكــنــعــانــي، أي قــبــل الــ
يــأتــون إلـــى املــعــبــد حــفــاة لــعــبــادة الشمس، 
الشمس محفور   رمــز 

ّ
أن ذلــك  والدليل على 

على جانبي مدخل املعبد«.
وجــرى تحديد آثــار املعبد في صيف 1852 
مـــن خـــال الــعــالــم إدوارد روبــنــســون الـــذي 
ــود كــتــل حــجــريــة كــبــيــرة واحـــدة  الحـــظ وجــ
بقياس 0.84 متر عرضًا وارتفاع 4.6 أمتار، 

هوامش

معبد »بعل جاد« يعود تاريخه إلى 200 سنة قبل الميالد )العربي الجديد(

وحـــدد قــيــاس أبــعــاد املعبد بــأنــه بــطــول 18 
مترًا، ويتضمن جدرانًا بارتفاع 9.8 أمتار. 

في هذا السياق، يقول مختار البلدة السابق 
ــذي يــمــلــك  ــ ــة( الــ ــنـ ــــو هـــمـــني )80 سـ ــه أبـ ــيـ وجـ
ــارات  مــعــرفــة كــبــيــرة بــكــل املــعــلــومــات عـــن آثــ
البلدة وجوارها: »املعبد مؤلف من طبقتني، 
سفلية ُيعتقد بأنها كانت تستخدم لتخزين 
الخمر أو دفن املوتى، وال يمكن دخولها إال 
من بــاب خــارجــي، وأخــرى عليا هي أساس 
املـــعـــبـــد، وتــــضــــم قـــاعـــتـــني، واحــــــــدة تــســّمــى 
ـــون، 

ّ
ــل ــــدس األقــــــــداس يــجــتــمــع فــيــهــا املـــصـ قـ

على  وتحتوي  للكهنة،  مخصصة  وثانية 
املعبد ومــكــان يسّمى  أعلى  الــى  درج يصل 
املـــحـــراب، حــيــث يــقــف الــكــاهــن األكـــبـــر ألداء 
الــى عبادة  أمــام الجموع، ما يشير  الصاة 
سكان البلدة الشمس قديمًا حني تشرق من 

فوق جبل الشيخ خلف هذا املحراب«.
وفيما ُيشير عيسى الى أن »الرومان أكملوا 
ــى جـــانـــب مــعــابــد وقـــاع  تــشــيــيــد املــعــبــد الــ
وحــصــون مــا زالـــت بقاياها مــوجــودة عند 
سفوح جبل حرمون وجبل الشيخ«، يؤكد 
ه ما زال هناك بقايا ألبراج منذ 

ّ
أبو همني أن

أيام الصليبيني في محلة »القصر« بخراج 
الهبارية، قبالة بلدة عني جرفا. كما نسمع 
مــنــذ صــغــرنــا أن هــنــاك مــمــّرًا أســفــل املعبد 

يصل الى نهر شبعا الذي يمّر شمال غربي 
البلدة«. ويلفت عيسى أيضًا إلى »أن بعض 
جـــدران املعبد وأحــجــار تلك األبـــراج يمكن 
أن تــكــون قــد تــهــاوت بفعل مـــرور الــزمــن أو 

الزالزل أو غيرها«.
 املعبد 

ّ
ويؤكد كل من عيسى وأبو همني أن

وغــيــره مــن آثـــار الهبارية وســفــوح حرمون 
مّرت بعدة حقبات، »فهناك مكان ُيطلق عليه 
حتى اليوم اسم مقبرة الشهداء، ويعود إلى 
أيام صاح الدين األيوبي عندما دخل إلى 
فلسطني لتحرير القدس من اإلفرنج، ومّرت 
العديد   

ّ
أن علمًا  املنطقة،  تلك  فــي  جيوشه 

من الجنود دفنوا في الجهة الجنوبية من 
البلدة، وكانت من عاداتهم آنذاك البقاء الى 

جانب قبور املوتى 40 يومًا«.
 »بـــعـــثـــة أملــانــيــة 

ّ
وهـــمـــا يــــرويــــان أيـــضـــًا أن

وقامت   1908 العام  في  البلدة  الــى  وصلت 
مستعينة  ومحيطه  املعبد  فــي  بالتنقيب 
بعمال مــن الــبــلــدة. وبــعــد أيـــام أتــى العّمال 
ولم يجدوا أحدا من البعثة«، ما ُيشير ربما 

إلى سرقة آثار.
إلى ذلك، يؤكد عيسى أن »العدو اإلسرائيلي 
عمليات  لبنان  اجتياحه جنوب  أثناء  نفذ 
ــم حــجــارتــه حتى  ــ ــ

ّ
تــنــقــيــب فـــي املــعــبــد، ورق

قـــيـــل يـــومـــهـــا إنــــــه كــــانــــت هــــنــــاك مـــحـــاولـــة 

ــر«. وبــجــهــد  ــ لــنــقــل حــجــارتــه الــــى مـــكـــان آخــ
مـــن الــبــلــديــة وكــثــيــريــن مـــن أبـــنـــاء املــنــطــقــة، 
صنفت وزارة السياحة، بعد التحرير، بلدة 
الــهــبــاريــة بــأنــهــا ســيــاحــيــة. وجــــرى إصـــدار 
الهبارية« مع  طابع مالي دّون عليه »بــرج 
صورة للمعبد، كما نفذت جمعية »ميرسي 
كورب« بالتعاون مع البلدية أعمال ترميم 

في املعبد عام 2004.
ويقول عيسى إن »أعمال الترميم تلك لم تكن 
مدروسة، إذ كان يجب التنقيب تحت التراب 
ألن هناك بقايا أعــمــدة وحــجــارة مــن املعبد 
املجتمع  مــن  األســفــل. وبضغط  فــي  مدفونة 
املــدنــي فــي الــبــلــدة، اشــتــرت البلدية أراضــي 
في محيط املعبد، ملنع بناء منازل ماصقة 
لــه. وأصــبــحــت هــذه األراضــــي ملكًا للبلدية 

والحقًا وضعت في عهدة مديرية اآلثار«.
والقاع  املعبد  هــذا  ملــاذا  ويتساءل عيسى 
وغيرها من املعابد األثرية منسية ومهملة 
في  أنها تساهم  رغــم  املعنية،  الجهات  مــن 
تشجيع السياحة الداخلية؟ وملــاذا ال تبرم 
عــــقــــود واتــــفــــاقــــات مــــع شــــركــــات ســيــاحــيــة 
هذه  إلــى  السياح  لجذب  أوغيرها  لبنانية 
املــنــطــقــة، مــن معبد بــعــل جـــاد إلـــى الــســرايــا 
الشهابية إلى سوق الخان األثري وغيرها 

الكثير الكثير.

يؤرخ البعض 
املعبد بـ 200 عام قبل 
امليالد، ويذكر كتاب 
العهد القديم اسمه 

مرات.

■ ■ ■
أبناء البلدة القديمة 

كانوا يأتون إلى املعبد 
حفاة لعبادة الشمس. 

■ ■ ■
العدو اإلسرائيلي 
نفذ أثناء اجتياحه 

جنوب لبنان عمليات 
تنقيب في املعبد، 
م حجارته 

ّ
ورق

ملحاولة نقلها إلى 
مكان آخر.

باختصار

رشا عمران

ذات ليلة، في آخر سبعينيات القرن املاضي  أيقظني 
والـــدي مــن الــنــوم، وهــو يمسك بــيــده شــريــط كاسيت، 
ويقول لي: »جايبلك هدية«. .. كان بيده أحد كاسيتات 
الشيخ إمام الذي كان والدي يعرف أنني أسمعه سّرا. 
وكذلك  في سورية،  التداول  ممنوعة  كاسيتاته  كانت 
أغانيه ممنوعة من البث في اإلذاعة طبعا، مثل قصائد 
النظام السوري  أحمد فــؤاد نجم، ذلــك قبل أن يعرف 
كيف يستقطب االثنني الحقا، حيث أقام الشيخ عّدة 
القرن  ثمانينيات  فــي منتصف  فــي ســوريــة  حــفــالت 
املـــاضـــي، وأقــــام نــجــم فــي منطقة الــســبــع بــحــرات في 
اليساري  دمشق، مــدة، وكــان منزله مقصدا للشباب 
الــــســــوري تــلــك الـــفـــتـــرة. أمــــا شـــريـــط الــكــاســيــت الـــذي 
كــان يحمله والـــدي فــي يــده فقد أحــضــره إلــى دمشق 
الــشــاعــر أحــمــد عــبــد املــعــطــي حــجــازي، فطلبه والـــدي 
البنته »املراهقة« التي سوف تعتبره من أجمل الهدايا 
الكاسيت »سايس  أغــانــي  إحـــدى  كــانــت  فــي حياتها. 

حصانك«، وكنت أسمعها للمرة األولى في حياتي. 
في تلك الفترة، كان االنتماء إلى اليسار يشبه املوضة، 
ليس فقط في عاملنا العربي، بل في كل العالم، اليسار 
الذي كان يعني لنا التمّرد على كل السلطات، العائلية 

الــتــمــّرد  واملجتمعية تــحــديــدا، فــفــي بــالدنــا كـــان ثــمــن 
على السلطة السياسية غاليا جدا، دفعه كثيرون من 
الشباب والشابات العرب سنني طويلة في املعتقالت، 
روايـــات  عنها  كتبت  واإلذالل  التعذيب  مــن  وصنوفا 
عدة، سوف تبقى وثائق تاريخية تدين هذه األنظمة، 
وربما سوف تساعد في تقديمها للعدالة الدولية، إذا 
ما تحققت هذه العدالة يوما. .. لم أكن يوما مستعدة 
لدفع ثمن باهظ ملوقف سياسي، كنت وما زلت أحب 
حريتي، وأحب أن أكون متمّردة شرط عدم دفع أثمان 
ال طاقة لي عليها. كان االقتراب من اليسار، من دون 

الدخول في أي تنظيم، يحقق لي هذا.
كــانــت أغــانــي الــشــيــخ إمــــام  بــمــثــابــة مــفــتــاح الــتــعــارف 
والــصــداقــة تــلــك الــفــتــرة، إذ مــا إن كـــان أحــدنــا يسمع 
 من أحد ما ألغنية للشيخ، حتى يصبح املدندن 

ً
دندنة

ولكي  تقّدمي«.  »يــســاري  حتما  فهو  مقّربا،  صديقا 
يحفظ أغنية للشيخ هذا يعني أنه سمعها مرارا سّرا، 
وهـــذه كــانــت نقطة أخـــرى لصالحه )كــثــر مــن هــؤالء 
تحولوا مع الزمن إلى طائفيني ومستبّدين ومتحرشني 
ومعتدين على نسائهم(. كان التيار يسحبنا معه من 
دون لحظة تفكير أو تحليل. وهذا عموما من مظاهر 
ســن الــشــبــاب واملــراهــقــة، االنـــجـــراف نــحــو »املــوضــة«، 
يفعله  الـــذي  بــاإلغــواء  بالكم  مــا  السياسية،  فيها  بما 

الـــتـــمـــّرد والـــتـــحـــّدي ملــراهــقــني يــعــتــقــدون أنــهــم ســوف 
يــغــيــرون الــعــالــم؟ كــان ذلــك اإلغــــواء جميال، وســاحــرا، 
علي االعتراف بذلك. ما زلت أتذكر معدل األدرينالني 
إلـــى كاسيت  لنستمع  نجتمع  كــنــا  يــعــلــو، حــني  وهـــو 
جديد للشيخ إمام في غرفة في مخيم اليرموك، كان 
يستأجرها أحد األصدقاء، نستمع بصوت منخفض، 

خشية أن يكتشف أحد ما اجتماعنا السّري. 
ولــطــاملــا ارتــبــط الــشــيــخ إمـــام فــي حــيــاتــنــا مــع شريكه 
أن أغنيات  نــدرك  لم نكن  أننا  فــؤاد نجم، حتى  أحمد 
لم تكن من كلمات نجم،  الشيخ  اها 

ّ
جميلة كثيرة غن

لم نكن نعرفهم في ســوريــة، ولم  آخرين  بل لشعراء 

نسمع بهم وقتها. عرفهم بعضنا الحقا، بعد سنوات 
 حــقــا، إذ يضيع حق 

ٌ
ــٌر مــؤســف ــدا، وهـــو أمـ طــويــلــة جـ

حالة  وفــي  واملــلــحــن.  املغني  لصالح  املعنوي  الشاعر 
الشيخ إمام لصالح شريكه أحمد فؤاد نجم، الذي كان 
بالنسبة للغالبية الكاتب الوحيد لكل أغاني الشيخ التي 
حفظناها عن ظهر قلب، من دون أن نميز بني ما كتبه 

نجم وما كتبه آخرون. 
قبل أيام، رحل في مصر الشاعر نجيب شهاب الدين، 
عن 77 عاما. وأكاد أجزم أن كثيرين من محّبي الشيخ 
إمـــام فــي ســوريــة لــم يسمعوا بــه، مــع أنــه )فــي رأيــي( 
كتب للشيخ إمام أجمل أغانيه. وربما من املفارقة أن 
املصرية في 2011  الثورة  أيقونة  التي كانت  األغنية 
»يــا مصر قومي وشــّدي الحيل« هي لنجيب شهاب 
الدين، الذي كان مالزما منزله منذ مدة طويلة، بسبب 
اليأس واملــرض، ما جعله مقال في إنتاجه الشعري، 
حتى أنه لم يجمع قصائده في كتاب، مع أنها تعتبر 
اســتــثــنــاًء فــي الــقــصــيــدة الــعــامــيــة املــصــريــة، ملــا فيها 
األغنية  أمــا  عالية.  شعرية  وحساسية  موسيقا  من 
التي  األجمل فهي »سايس حصانك، عالقنا وتعال« 
إمــام. وأظن  الدين خصيصا لصديقه  كتبها شهاب 
أنها سوف تبقى من األغاني الخالدة للشيخ، بسبب 

شعريتها العالية واالستثنائية.

الشيخ إمام  واألحالم المبتورة

وأخيرًا

أتذكر معدل األدرينالين وهو 
يعلو، حين كنا نجتمع لنستمع 

إلى كاسيت جديد للشيخ إمام 
في غرفة في مخيم اليرموك
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