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رحالت

السبت  20مارس /آذار  2021م  7شعبان  1442هـ ¶ العدد  2392السنة السابعة
Saturday 20 March 2021

قلعة نمرود
أو الصبيبة
في مرتفعات
الجوالن ()Getty

فالحظ أن النفوس قليلة في هذين اإلقليمني
(وادي الـعـجــم وإقـلـيــم ال ـب ــان) ،وال تــزيــد في
اإلح ـ ـصـ ــاء ال ــرسـ ـم ــي عـ ــن خ ـم ـســة ع ـش ــر أل ــف
نسمة .يقول« :مع أن البالد تؤوي مائتي ألف
وأك ـثــر ،تــرى الـهـجــرة أيـضــا إلــى أمـيــركــا تقلل
نفوسها سنة عــن سـنــة .وسـكــان هــذه البالد
أخـ ــاط بـمــذاهـبـهــم ،فـيـهــم املـسـلـمــون الـسـنــة،
ومسيحيون روم وكــاثــولـيــك وبــروتـسـتــانــت،
ً
مضاء وإقــدامــا على
ودروز ،وال ــدروز أكثرهم
العمل ،ويليهم املسيحيون ثم املسلمون ،فكأن
هــؤالء (يقصد املسلمني) يكفيهم من املفاخر
أن ت ـك ــون ح ـكــوم ـت ـهــم م ـن ـهــم ،ول ــذل ــك جـعـلــوا
اعتمادهم عليها ،وكان عليهم أن يعولوا على
تماسكهم ومضائهم ،كما فعل جيرانهم في
اعتمادهم على أنفسهم».
الجوالن والقنيطرة

كتب المؤرخ السوري الشهير محمد كرد علي عن األقاليم السورية
التي كانت تعاني من التهميش كما لم يكتب أحد قبله من رحالة
وصحافيي البالد ،علمًا أن هذه المناطق أشبعت بحثًا ودرسًا من
جانب الرحالة والمستكشفين الغربيين

رحلة إلى
الجوالن والحولة
محمد كرد علي مقتفيًا
أثر الرحالة الغربيين
بحيرة
الحولة
بعد ذلــك يصف بحيرة الحولة
فيقول« :إنها املعروفة في الكتب
امل ـق ــدس ــة ب ـم ـيــاه مـ ـي ــروم ،هـكــذا
يسميها الرومان ،وأما اليونان
ف ـي ـس ـم ــون ـه ــا س ـم ـخ ــون ـي ـت ــس،
واس ـم ـه ــا ع ـنــد الـ ـع ــرب ال ـحــولــة
أو امل ــاح ــة أو ب ـح ــر ب ــان ـي ــاس،
ق ــال اب ــن فـضــل ال ـل ــه :وأم ــا بــاد
صفد فحدها مــن القبلة الغور
حـيــث جـســر الـصـنـبــرة مــن وراء
ط ـ ـبـ ــريـ ــة ،وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــرق امل ــاح ــة
ال ـف ــاص ـل ــة بـ ــن بـ ـ ــاد ال ـش ـق ـيــف
وبني حولة بانياس ،ويفهم من
هــذا أن املالحة هي غير بحيرة
ال ـحــولــة ،وه ــي ح ــوض مــن املــاء
ً
على شكل زاوية إال قليال يجري
منها األردن ،عمقها من  3إلى 5
أمتار ،وفيها طيور مائية كثيرة
كالبط ونحوه ،ويكاد ال يدخل
إليها من جهة الشمال لكثرتها،
وكــذلــك لـكـثــرة الـنـبــات املـعــروف
بالبردي النابت على ضفافها،
وال س ـي ـمــا ال ـض ـف ــة ال ـش ـمــال ـيــة،
ويتألف من السهل في شمالي
البحيرة حوض كبير منظم في
الـجـمـلــة؛ عــرضــه نـحــو ساعتني
وم ـع ـظــم هـ ــذا الـ ـ ــوادي الـعـمـيــق
ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ع ـل ــى
بطائح وتـســوء الصحة هناك،
والسـيـمــا بـعــد جـفــاف قليل من
ت ـلــك ال ـب ـطــائــح ال ـت ــي تـتـخـلـلـهــا
ع ــدة قـ ــرى» .أم ــا ح ــدود الـحــولــة
فـ ـيـ ـح ــدده ــا كـ ـ ــرد عـ ـل ــي ب ـق ــول ــه:
«ق ـب ـل ــة؛ ال ـط ــري ــق ال ـف ــاص ــل بــن
نـعــران إلــى جسر بنات يعقوب
إلى قطانة والتليل ،ومن الغرب
الجاعونة واملالحة والخالصة،
ً
ويمتد إلــى آبــل القمح ،وشماال
م ــزرع ــة امل ــاري ــة وج ـس ــر صــريــد
املتصل بمزرعة حلتا واملحروقة
ومـغــر الشباعنة وبــانـيــاس من
سفح جبل الشيخ ،وشرقًا عني
فيت وخريبة السمن واملفتخرة
وغرابة والدردارة».

قلعة الصبيبة
أنشأ هيرودس في بانياس معبدًا على
اس ــم أغـسـطــس ،وأن ـجــز ابـنــه فيليبس
ب ـنــاء ه ــذه املــدي ـنــة وس ـمــاهــا قيصرية
فـيـلـيـبــس ،ت ـم ـي ـي ـزًا ل ـهــا ع ــن قـيـصــريــة
ف ـل ـس ـط ــن ،وق ـ ــد وس ـم ـه ــا هـ ـي ــرودس
أغــريـبــا الـثــانــي وسـ ّـمــاهــا نـيــرونـيــاس،
وهــو اســم أطـلــق عليها مــدة قليلة من
الزمن ،وكان فيها منذ القرن السادس
أس ـق ـفـيــة تــاب ـعــة ل ـل ـكــرســي األن ـطــاكــي،
واستولى عليها الصليبيون ملا فتحوا
هذه البالد .وحول قلعة الصبيبة يقول:
«لــم يبق الـيــوم منها ســوى أنقاضها.
وأكـثــر مــا فيها إلــى اآلن مــن الكتابات
الـعــربـيــة مــن ال ـقــرن الـســابــع .واإلط ــال
من قلعتها من أجمل مناظر سورية،
ألنها تشرف من جهة على قسم من
ب ــاد ال ـج ــوالن ،وأرض ال ـحــولــة ،وبــاد
الشقيف ،وبالد األردن».

قبيلة الفضل وأميرها

ح ــول أراض ــي قبيلة الـفـضــل ي ـقــول« :أراض ــي
الـفـضــل تمتد مــن امل ـن ـصــورة ق ــرب القنيطرة
ً
ج ـنــوبــا ،ح ـتــى بــان ـيــاس ش ـم ــاال وش ــرق ــا إلــى
جباتا الخشب ،وغربًا إلى الحولة ،وال يطوفها
الراكب بالسير املعتدل في أقل من ثالثة أيام.
غالتها جيدة وفيها بعض األشجار املثمرة
وال ـك ــروم وكـثـيــر مــن ال ـغــابــات اجـتــزنــاهــا من
الـغــرب مــن مــركــز القضاء إلــى أرض بانياس
فــي زه ــاء أرب ــع ســاعــات ،فــرأيـنــا فيها صــورة
مصغرة من مناخ سورية ،رأينا فيها الربيع
والصيف ،أو الصيف والشتاء في آن واحــد.
وأميرها هو اليوم محمود الفاعور مالك هذه
األراضي كلها ،إذا شتا في أرضه بالقرب من
الحولة ،يشتو في حرارة كحرارة الربيع ،وإذا
اصطاف يصطاف في األرض النجدية ،وإذا
ارت ـب ــع يــرت ـبــع ف ــي واسـ ــط ح ـيــث ب ـنــى قـصــره
على مثال قصور األغـنـيــاء» .ويضيف« :هذا

األمير حاكم مطلق في عشيرته ،عرب الفضل
املؤلفة من نحو  1500بيت كما قــال لي أحد
أفــرادهــا ،وال يشاركه فــي ملكها ســوى شيخ
الهوادجة وبعض البحاترة ،وهم عبارة عن
 180بيتًا يملكون ج ــزءًا صغيرًا منها ،ومن
عشائر الفضل :العجارمة والربيع والفاعور،
ويجمعها كلها اســم الـفـضــل ،وكلهم رحالة
أو مـتـنـقـلــون ،ول ـكــن رحـلـتـهــم ف ــي أرض ـه ــم ال
يـتـعــدونـهــا إل ــى ال ـقــاص ـيــة ،ك ـمــا يــرحــل عــرب
ً
بني صخر والروالة مثال .وأميرهم يدفع ما
على أراضيه من األعشار الخفيفة ،وجماعته
مـعـفــون م ــن ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة ،لـيـســوا مع
أم ـي ــره ــم ك ـص ــاح ــب أرض م ــع ف ــاح ـي ــه عـلــى
ً
مــا هــي عليه الـحــال مـثــا فــي الغوطة واملــرج
وقلمون ووادي العجم وال ـجــوالن ،يخدمون
أرض ــه ويـقــاسـمـهــم غــاتـهــا عـلــى الـخـمــس أو
ال ــربــع ،بــل هــو الـحــاكــم املـتـحـكــم فــي أمــوالـهــم

تيسير خلف

ق ــام األديـ ــب وال ـص ـحــافــي وامل ــؤرخ
الـســوري الشهير محمد كــرد علي
( ،)1953 -1876ص ــاح ــب جــريــدة
املـقـتـبــس ،بــرحـلــة ك ـبــرى فــي ب ــاد ال ـشــام عــام
 ،1911شملت األقاليم التي كانت تعاني من
التهميش والفساد خــارج اهتمام الصحافة،
للوقوف على أحوالها ،وبحث أسباب تخلفها
وهجرة أهلها إلى األميركتني ،فزار من جملة
ما زاره أقاليم السفح الشرقي لجبل الشيخ،
وكتب عنها كما لم يكتب أحد قبله من رحالة
وص ـحــاف ـيــي الـ ـب ــاد ،ع ـل ـمــا أن هـ ــذه امل ـنــاطــق
أش ـب ـعــت ب ـح ـثــا ودرس ـ ــا م ــن ج ــان ــب الــرحــالــة
واملستكشفني الغربيني قبل رحـلــة كــرد علي
بمائة عام ،كونها كانت مرشحة لالستيطان
ال ـي ـه ــودي الـ ــذي ك ــان يـشـغــل ب ـعــض ال ــدوائ ــر
الـصـهـيــونـيــة األوروبـ ـي ــة ،مـنــذ أواسـ ــط الـقــرن
التاسع عشر.
في وادي العجم وإقليم البالن

رك ــب مـحـمــد ك ــرد عـلــي ورف ـيــق لــه الـعــربــة من
دمشق بعد ظهر الخميس  13نيسان /إبريل
 1911قاصدًا قطنا ،مركز قضاء وادي العجم،
ف ـب ــات لـيـلـتــه ف ـي ـهــا ،وم ــن ه ـن ــاك رك ــب الـخـيــل
«في يوم انقطعت أمطاره ولم تنقطع رياحه
وذاري ـ ــات ـ ــه» ،وق ـص ــد إق ـل ـيــم الـ ـب ــان ،بصحبة
دليل ،على أن يعبر منه إلى الجوالن .ووصل
إل ــى قــريــة بـيـتـيـمــا ال ـتــي تـخـطــاهــا وصــاحـبــه
لـيـجـتــازوا نـهــرهــا إل ــى كـفــر ح ــور ،لـكــن غ ــزارة
م ـي ــاه ال ـن ـه ــر ح ــال ــت دون ع ـب ــوره ــم ،ف ـع ــادوا
أدراج ـه ــم إل ــى بيتيما وق ـضــوا فـيـهــا ليلتهم
الـثــانـيــة .وح ــول وادي الـعـجــم وإقـلـيــم الـبــان
يـ ـق ــول« :ل ـي ــس ف ــي هـ ــذا ال ـ ـ ــوادي واإلق ـل ـي ــم ما
يستحق الذكر من األمور التاريخية واألثرية،
فقد سكت التاريخ عن ذكر حالته في األزمان
القديمة ( )..اللهم إال ما كان من ذكر نهر وادي
العج األعظم ،املسمى بنهر األعوج ،واملعروف
في التوراة باسم فرفر أو فرفار أو فرفور».
ويضيف« :ه ــذا النهر يتكون مــن عــدة عيون
وم ـس ــاي ــل تـنـبـعــث م ــن س ـف ــوح ج ـبــل ال ـش ـيــخ،
منها عني في بيت جن ،ومن ينبوع آخر اسمه
امل ـن ـبــج ،وأم ال ـشــراط ـيــط ،ووادي الــدهــام ـيــة،
وعني الطموسية ،وعني الطبيبية ،وهي أجود
ُ
تـلــك ال ـع ـيــون ،ت ـحـ ِّـســن م ــاءه كـمــا يـحـســن مــاء
عــن الفيجة مياه نهر بــردى باختالطه بها،
وهكذا تجري إليه عشرات من العيون ومنها
بيتيما وعيون عرنة» .ويشير إلى أنه صادف
آثــارًا قديمة من عهود اآلراميني والرومانيني
والـيــونــانـيــن ،مثل آث ــار بيتيما ،وكـفــر حــور،
وك ـفــر قـ ــوق ،وس ـح ـي ـتــا ،وقـ ــال إن ــه شــاهــد في
أرض كفر حور أربعة نواويس عظيمة نقرت
على الصخر ،على صورة هائلة تدل على أنها
مدافن أغنياء وأمراء ،ال مقابر فالحني فقراء.
وحـ ــن قـ ــام كـ ــرد ع ـلــي بــرح ـل ـتــه هـ ــذه ()1911
كانت وتيرة الهجرة إلى أمريكا على أشدها،

ومــائـهــم وأعــراض ـهــم ،يــأخــذ مــا يمكنه أخــذه
منهم ،وينفقه فــي وجــوه مرافقه والتوسعة
على ضيفانه».
ويتحدث كــرد علي عــن الفساد اإلداري الــذي
يعانيه هــذا اإلقـلـيــم «ألن الحكومة ال تختار
عـلــى الـغــالــب لــواليــة أعـمــالـهــا س ــوى مــن قلت
كفاءتهم في الجملة» ،كما يقول .ويشير إلى
قيام صديقه أحمد حمدي أفندي الداغستاني
بإنشاء مطبعة في القنيطرة سماها مطبعة
الـ ـج ــوالن ،مـتـمـنـيــا أن يـحــالـفــه الـتــوفـيــق وأن
ينتفع مــن نعمة الـحــريــة فــي عـهــد الــدسـتــور،
ً
وف ـعــا فـقــد أص ــدر أحـمــد حـمــدي ه ــذا جــريــدة
أطلق عليها اسم الجوالن في ذلك العام.
ب ــات كاتبنا ليلته الـســادســة فــي بــانـيــاس،
آخ ــر ع ـمــل الـ ـج ــوالن ،وي ـق ــول إن ـه ــا ينبغي
أن ت ـكــون مــن عـمــل الـحــولــة إذا نـظــرنــا إلــى
تقسيمها الـطـبـيـعــي ،ويـضـيــف« :بــانـيــاس

ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــالــث م ــن الــرح ـلــة و«ك ـ ــان معتل
النسيم صافي األديم» ،كما يقول ،ساروا إلى
قرية جباتا الخشب ،فباتوا في بيت الزعيم
الوطني أحمد مريود ،ومن هناك توجهوا إلى
القنيطرة قاعدة الجوالن.
وب ـع ــد أن ي ـق ــدم تـلـخـيـصــا ل ـت ــاري ــخ ال ـج ــوالن
وم ــوق ـع ــه ال ـج ـغ ــراف ــي ،م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى مــراجــع
عربية وأجـنـبـيــة ،يـقــول« :ولـعــل علماء اآلثــار
يــوف ـقــون ف ــي املـسـتـقـبــل إل ــى الـظـفــر بـعــاديــات
لغسان في الـجــوالن ،كما ظفروا بقليل منها
في حوران ،وال سيما في جبل بني هالل الذي
كان يعرف قديمًا بجبل الريان لكثرة مياهه،
ويعرف اليوم بجبل حــوران ،أو جبل الــدروز،
ألن الغساسنة ملكوا هــذه الــديــار ،وبسطوا
سـلـطــانـهــم أي ـضــا عـلــى دم ـشــق قـبــل اإلسـ ــام،
وافـتـتــح ال ـجــوالن شرحبيل بــن حسنة وورد
ذكرها في شعر حسان بن ثابت».
وف ـ ــي ح ــدي ـث ــه ع ــن م ــدي ـن ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة ي ـق ــول:
«إنها قاعدة الجوالن اليوم» .ويلفت األنظار
إلــى أنها كانت صغيرة جـدًا «قبل أن ينزلها
مهاجرة الجراكسة والداغستانيني منذ زهاء
ً
ثالثني سنة» .ويضيف قائال« :الجوالن اليوم
أو ق ـضــاء الـقـنـيـطــرة هــو ث ــاث نـ ــواح ،ناحية
الـ ـشـ ـع ــراء؛ وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن مـ ـج ــدل ش ـمــس،
وجباتا الــزيــت ،وبانياس ،وعــن قنية ،وعني
ف ـي ــت ،وزع ـ ـ ــورة ،وم ـغ ــر ال ـش ـبــاع ـنــة ،وال ـغ ـجــر،
وخ ــان ال ــدوي ــر ،ومـ ــزارع الـفـضــل .ه ــذا مــا كــان
منها إلى جبل الشيخ أقرب .وناحية الجوالن؛
وفيها قرى الجركس ،وأهمها املنصورة ،وعني
ال ــزي ــوان ،وال ـص ـ َّـرم ــان ،والـخـشـنـيــة ،وعـشـيــرة
ال ـتــرك ـمــان وم ــزارعـ ـه ــا ،وع ـش ـيــرة ال ـه ــوادج ــة،
وال ـب ـجــاتــرة ،وج ـبــا وخ ــان أري ـن ـبــة ،وعـشـيــرة
الويسية ،والقصيرين ،والجعاتني ،والذياب،
وأراضـ ـ ـ ــي ال ـب ـط ـي ـحــة وم ــزارعـ ـه ــا ،ون ـع ـي ـمــات
الـطــاعــة .ول ـهــذه الـعـشــائــر م ــزارع وق ــرى تفلح
فيها وتزرع .والناحية الثالثة؛ ناحية الزوية
وأهم قراها :فيق ،والعال ،وكفر املا ،والشجرة،
وكوية ،وبيت َّ
الرا ،ومعربة ،واملناظرة».
همة الشراكسة

وي ـقـ ّـدر كــرد عـلــي ع ــدد م ــزارع ال ـجــوالن وقــراه
بـنـحــو مــائــة وس ـتــن م ــزرع ــة وق ــري ــة ،وي ـقــول:
أراض جـ ـي ــدة فـ ــي ال ـج ـم ـل ــة وت ـج ــود
«ف ـي ـه ــا
ٍ
ح ـبــوب ـهــا ف ــي األكـ ـث ــر ف ــي ال ـس ـنــن ال ـت ــي تـقــل
أم ـطــارهــا ،أم ــا فــي سـنــي ال ــري الـكـثـيــر َفإنها
األقاليم املجاورة الش َرق
تغرق ،فبينا تشكو َ
ت ـئ ــن الـ ـ ـج ـ ــوالن مـ ــن الـ ـ ــغـ ـ ـ َـرق ،ولـ ــذلـ ــك تـصـلــح
أراضيها لتربية املاشية كثيرًا ،وال نغالي إذا
قلنا إنـهــا اإلقـلـيــم الــوحـيــد ال ــذي يصلح لهذا
الـغــرض ،كما يصلح سهل الـهــوات فــي واليــة
أضنة مــن بــاد األنــاضــول أو ال ــروم ،كما كان
يسميها العرب» .ويلفت النظر إلى برود همة
الفالح الجوالني بسبب عدم امتالكه األرض،
ن ـظ ـرًا ألن ن ـظ ــام امل ـش ــاع ه ــو ال ـس ــائ ــد ،بينما
يــاحــظ أن الـشــراكـســة أكـثــر حـمــاســا لـلــزراعــة
بـسـبــب تـخـصـيــص أرض لـكــل مـنـهــم تناسب
حاله وشــأنــه« ،فأصلحها ما ساعدته مادته
وقــوتــه وخــدمـهــا على مثل مــا تـخــدم الــزراعــة
في البالد التي هاجر منها ،أي بــاد الــروس
الـ ـي ــوم ،وب ـن ــى ال ـب ـي ــوت بــال ـح ـجــر وال ـقــرم ـيــد،
وغ ــرس األش ـجــار ،وع ــاش فــي الجملة أحسن
من عيشة سكان البالد األصليني ،خصوصًا
وأن املهاجرين يغلب عليهم االقتصاد ،بحيث
ال تـعـهــد عـنــدهــم امل ـضــافــات املـفـتـحــة األب ــواب
لكل قادم ،كما هي عند سكان هذه الديار من
الـعــرب ،وأكـثــرهــم يعرفون دخلهم وخرجهم.
ول ــو س ــار الـجــوالنـيــون األص ـل ـيــون عـلــى هــذه
الطريقة لحمدوا سيرهم ،وملا افتقر األغنياء
منهم بإسرافهم إســرافــا ال يعد مــن الـكــرم في
شيء ،وبعبارة أوضح ال يعد فضيلة».

بــال ـقــرب م ــن ت ــل ال ـقــاضــي حـيــث يـنـبــع نهر
األردن أو مــديـنــة دان الـقــديـمــة ،وب ـهــا آثــار
مهمة ،وبالقرب منها حصن الصبيبة وهذا
الحصن هو القلعة املشرفة عليها في رأس
جبل ،وبينهما نحو نصف ساعة».
يصف آثــار بانياس بقوله« :خرائب بانياس
على ما انتابها من حــوادث األيــام ،وال سيما
ال ــزالزل ،تــدل على عظمة من استولوا عليها،
ومياهها غــزيــرة للغاية ،لــو تــوفــرت العناية
ب ـ ــإخ ـ ــراج الـ ـصـ ـخ ــور وال ـ ـ ـ ـ ــردوم مـ ــن طــري ـق ـهــا
لتضاعفت كميتها ،وملــا كانت تقل عــن مياه
ب ــردى .ولإلفرنج كــام طويل فــي عـمــران هذه
القرية الصغيرة اليوم واملدينة العظمى أمس،
فقد قالوا إن اسمها مطابق لالسم اليوناني
ال ــذي ك ــان يـطـلــق عـلــى ه ــذه املــديـنــة وال ـكــورة
ب ــأج ـم ـع ـه ــا ،س ـم ـيــت ب ــذل ــك ملـ ـغ ــارة اخ ـت ـصــت
بعبادة بان ،وهي تحت منبع األردن.

