
َور غنياً  كبيراً  موسوعياً  حجماً  صفحة 190 فيمجموعة دراسات   نادرة َأركيولوجية بصُّ

 يضيء "موقع دير القلعة األثَــري" كتاب
 التاريخي لبنان تراث من آَخر َمْعَلم على 

 زغيب هنري 
  .ع هياكل بعلبكبعد ُمـَجمَّ على أرضنا من العهد الروماني  موقع دير القلعة األثرّي أكبر ُمـَجمَّع دينيٍّ 

من القرن األول الميالدّي  ، تنكشفُ هاهيكل اإلله بعل وهياكل اآللهة وطريق التطواف بينفيه لـبقايا من و 
دينيًا يؤّمه الحجاج والمؤمنون من جميع  وقعاً مَ كانت رفة على بيروت، التلَّة المشْ لهذه معمارّية  هندسةٌ 
 .دقِّ رَ لإلله األكبر َبْعل مُ  متعّبدينالشرق 

عظمته  ن كبار َأمَّْوُه وكتبوا عنو خبراء ومستشرقوضعها عّدٍة هذا الموقع األثري المميَّز استأثر بدراسات 
 .في ما بعد وتلك المسيحيةَ  القديمةَ  الوثنيةَ  الحقبةَ  التاريخية الجامعةِ 

اد والدكتور حارث ها إلى األب روالن مر ها وترجمتَ ت الجامعة األنطونية تنسيقَ أوكلَ  هذه الدراسات القّيمة
موقع دير القلعة األثري ودير "ضمن سلسلة منشوراِتها الجامعية في كتاب  2011سنة البستاني، وأصدرْتها 

نقوشًا وفخارياٍت وبقايا ، نادرةر َأركيولوجية وَ غنيًا بصُّ  صفحة حجمًا موسوعيًا كبيراً  190 في" مار يوحنا
 . ى غنى النصوص وشروحها والّتعليق عليهامضافًة إل، شاهدةأعمدٍة وفسيفساءات وحجارة 

فصالن عن دير القلعة نشرهما في كتاب رحالته  :اني ماِريّتيـڤالة اإليطالي جيوحَّ رَّ أول النصوص من ال
ُصه النواويَس إلى الموقع  هُ ، وفيهما زيارتُ 1787إلى الشرق سنة  مار  وكنيسةَ  والكتاباِت  والهيكلَ  يرَ والدَّ  وتَفحُّ

 .للمكان والمحيط دقيقٌ  يوحنا ووصفٌ 
تسريح األبصار في ما "ت في كتابه دراسٌة أثرية قّيمة وردَ  :النصوص للمستشرق األب هنري المنسثاني 

ورد أَ و  ،معبد بعل ُمَرقِّد القديم وتفاصيلَ  الّسكانيَّ  عَ ـُمَجمَّ وال ةَ بَ رِ خْ ، درس فيها األَ "يحتوي لبنان من اآلثار
 .طقوس عبادتهشروحًا عن 

 ،وكَتَب عنها اهتّم كثيرًا بآثار لبنانو  1850جاء لبنان سنة الث للقنصل الفرنسي هنري غيز الذي نص ث
 .وكتاباٍت وآثار وبقايا معاِلـم فيها ما شاهده فيه من نقوشٍ وثََّق  وله في دير القلعة دراسٌة دقيقةٌ 

فيها تفصيل  دُ يسرُ ) فغير معرو ما ـكالهُ (ن اتر و لصديقه برتو إلى دو زائٍر يدعى من  وفي الكتاب رسالةٌ 
 .قياساٍت دقيقًة لكل حجٍر أو مسافاٍت أو كتاباتويعطي لعة، دير الق موقعَ  هِ زيارتِ 

عن معاِلم دير القلعة األثرية  وهو عالـٌِم وباحٌث مدّققٌ  ،ـالڤثم يأتي نص األب اليسوعي سيباستيان روْنزِ 
 .راسات السابقةجديدٌة أضافها إلى الد والتاريخية، وفيه معلوماتٌ 



كل دير القلعة، اون نورديكيان عن هيـڤـاليان ولي پوضعها الباحثان فيلي معماريةٌ  هندسيةٌ  وفي الكتاب دراسةٌ 
ما جاءا به من  تفاصيلِ في  دراسةٍ  وأوسعُ  أفضلُ هذه ما هُ ودراستُ تركيزًا على معبد اإلله بعل ُمَرقِّد، 

نظرة تاريخية على ": ون نورديكيانـڤـليــل موسعةٍ  مستفيضةٍ تاليٍة دراسة  مشاهدات وتدوينات، خصوصًا في
 ."موقع دير القلعة األثري وجواره

المهندسة المعمارية ياسمين معكرون في ثمانية  هُ تْ كما وضعَ  "تأهيل موقع دير القلعة"مشروع  :ختام الكتاب
 .الثقافة للتنفيذ وزارةَ  هُ تْ عَ ودَ لة، وأَ مفصَّ  أقسامٍ 

َمْعَلمًا آَخر من تراث لبنان ونكون اكتشفنا " ألثري ودير مار يوحناموقع دير القلعة ا"نغلق هذا الكتاب 
 بةَ نا الطيِّ من العهد الروماني، يجعل أرضَ على أرضنا بعلبك أثرًا مهيبًا  عدَ التاريخي واألثري، نباهي به بَ 

ك بالحرية للحياة، مسَّ ـشعب تَ ت عليها لتجعل من لبنان وطنًا ذا تعاقبَ  وثقافاتٍ  حضاراتٍ  مسرحَ  الخالدةَ 
  .ّرّيةبنائه هناءُة الححياة أب تليقُ  واهد الزمان حتى تظلَّ بشَ  كُ سِ مْ ـوأرضًا تُ 

  جماليا*
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