
  المسلمون والنصارى في طرابلس

  مالمح من التاريخ المشترك

  

  األستاذ الدكتور 

  عمر عبد السالم تدمري     

  

    اتّسمت العالقات بين المسلمين والنصارى في طرابلس عبر تاريخها الطويل بوطيد الصداقة واأللفة وحـسن               

وقد تجلّت  .  الطيبة التي تجمع بين الطائفتين     وسجل لنا التاريخ مالمح وومضات مشرقة من تلك العالئق        . الجوار

بأوضح صورها في الحرب العبثية التي شهدها لبنان في الربع األخير من القرن المنصرم، فكانت طرابلس مثاالً                 

  .   وال غرو، فهذه السمة طبعت أبناء المدينة منذ مئات السنين. للوطنية الحقّة، وعنواناً للتاريخ المشترك

خارج أسوارها، فأبقوا عليها ولم     . تح المسلمون طرابلس وجدوا كنيسة كبيرة في الجهة الشرقية منها            فمنذ أن ف  

الثامن الميالدي، وذكرها المحـدث     /يهدموها، وكانت ال تزال قائمة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري           

  .1معاصر وشاهد عيانوهو ) م786/هـ170د يعوب. ت" (معاوية بن يحيى األطرابلسي"اإلخباري 

ـ 66    وفي سنة    " هونوريوس"الكردينال  " عبد الملك بن مروان   "جاء الى طرابلس في عهد      . م686 – 685/ ه

بعد أن أصبح بطريركاً واجتمع به وتناظرا       " يوحنا مارون "بابا روما، فقصده    " سركيس األنطاكي "موفداً من قبل    

سالم ومشيئته البشرية واإللهية، ثم أبحرا معاً من ميناء طرابلس          في النصرانية حول طبيعة المسيح عيسى عليه ال       

  .2نطاكيةعلى درع التثبيت في بطركية أ" حنايو"الى روما حيث حصل 

                                                 
روت   مسند معاوية األطرابلسي، باعتناء عمر عبد السالم تدمري،          1 ن     106 ص– 1997طبعة دار اإليمان، طرابلس، ودار ابن حزم، بي ة دمشق الب اريخ مدين ، ت

 .76ورقة /16مجّلد )  تاريخ، تيمور1042مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (عساآر 
دويهي    2 ة، للمطران إسطفان ال شره أنطوان ضو  –أصل الموارن ة إهدن – ن ي 177 -176، ص1973 طبع ان ف ار األعي شدياق  ، أخب وس ال ان، لطّن ل لبن  – جب

شامي   (، لبنان من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الدولة األموية، 201ص/1 ج – 1970 بيروت   –منشورات الجامعة اللبنانية     ساحل ال اريخ ال ، ) سلسلة دراسات في ت
  .246و 118م، ص1990/ هـ1410عمر عبد السالم تدمري، طبعة جروس برس، طرابلس 
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   إن هذا الخبر يؤكد انفتاح المدينة الستقبال القاصد الرسولي وإقامته، وعقده للمناظرات الدينية، والتنقل فيهـا                

  . ه بين المسلمين والبيزنطيين أيام األمويين في وقت كان فيه الصراع على أشددون أية معوقات أو مضايقات،

خبراً يؤكد على وجـود     " بن عساكر ا"يفيدنا  . م808/هـ195وبالتحديد في أواخر سنة         وفي العصر العباسي،    

ا يعبـرون عـن     وهم من النصارى السريان، أي الروم األرثوذكس، في طرابلس، وأنهم كانو          " األنباط"و  " النبط"

حين كانت تشنِّع على    " أوسطاوا"آرائهم بحرية وجرأة، وقد تجلّى ذلك في موقف امرأة نبطية من طرابلس تدعى              

عندما أراد إحيـاء الـدعوة   " أبي العميطر"المعروف بـ  " علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن معاوية السفياني          "

لبيعة من أهل صيدا وبيروت وجبيل، ولما وصل رسوله الى طـرابلس             ا للبيت األموي في ساحل الشام، وقد أخذ      

على ِقط لها، وكانت تقول لجيرانهـا إذا        " أبي العميطر "طرده أهلها، واشتهر أمر المرأة النبطية التي أطلقت اسم          

  ؟1"تريدون أعيركم أبا العميطر: "شكوا من الفئران

مطلع القرن العاشر الميالدي، وفي العصر العباسي أيضاً، كان         /   وفي العشر األخير من القرن الثالث الهجري      

رية، ويتنقلون لقضاء مصالحهم دون عوائـق أو تـضييق وهـم آمنـون              حلنصارى يمارسون حياتهم اليومية ب    ا

مطمئنون في ظل الحكم اإلسالمي، وال أدل على ذلك من بيت ِشعر ختم به أحد الطرابلـسيين قـصيدته التـي                     

شاة" محمد بن ليو الطرابلسي"ته البن والي المدينة يعرض فيها ظالموينفي عن نفسه تُهمة أحد الو :  

  رةً لم تجر يوماً على ِفكرمزو    اشون عنّي مقالةًوللقد نقل ا.. 

   من األمر عظيمب ذا خطْكرمعلَ    وى في أرضه وبالده أسير ث

    2الكفروتمشي النصارى آمنين من     أروح وأغدو خائفاً مترقباً 

 تم بناء كنيسة    – أي في العهد اإلخشيدي      .م961/هـ350هجري، وبالتحديد سنة       وفي منتصف القرن الرابع ال    

  .شهيد النصرانية أيام الرومان" بهنام"كبيرة للروم األرثوذكس، تيمناً باسم القديس 

                                                 
د  – 1995 بيروت، طبعة دار الفكر –، البن عساآر   تاريخ مدينة دمشق  1 شهابي          31،32ص/43 مجّل كينة ال ق ُس ة بدمشق، تحقي ة العربي ة مجمع اللغ  – وفي طبع

 . واألمر سيان، فهي نصرانية في آال الحالتين" إسطابوا"وأن اسمها " قبطية" ورد أن المرأة 30ص/51مجّلد 
د  –) تاريخ مدينة دمشق، المخطوط  (سي األبيات من قصيدة للحسن بن علي األطرابل       2 ة   /10 مجّل ى سقوط        233، 232ورق ية حت ة العباس ام الدول ان من قي ، ولبن

 .84،85 ص– 1992 طبعة جّروس برس، طرابلس –الدولة اإلخشيدية، عمر عبد السالم تدمري 
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الذي كان يقـيم بطـرابلس أيـام        " ابن الخياط الدمشقي  " والنصارى يخبرنا الشاعر        وعن التآلف بين المسلمين   

بها، أنه  " دار العلم "الحادي عشر الميالدي، ويتلقى علومه في       /أمرائها من بني عمار في القرن الخامس الهجري       

على دكّان أحد العطارين النصارى بسوق طرابلس، يـدعى         " ابن عساكر الدمشقي  "كان يتردد مع شقيق المؤرخ      

قدون لقاء أدبياً ويتجاذبون األشعار، كما كانوا يخرجون منها الى منتزٍه في            ويع" أبو الفضل بن يوسف النصراني    "

  .1فيتطارحون األشعار عندها" عين ملكان"عين ماٍء بظاهر طرابلس تُعرف بـ

أكثر من قصيدة في مدح شخصيات نصرانية بطرابلس، منها الكاتب بديوان طرابلس            " ابن الخياط "   وفي ديوان   

  .2" يوحناأبو المنى فضل بن"

حـين سـقطت    هل طرابلس من النصارى     موقفاً تاريخياً أل  "  طييء الحلبي  يحيى بن أبي  "ويسجل لنا المؤرخ        

ـ 503 آخر عام    المدينة بيد الفرنج الغُزاة    ، وقد عزم هؤالء على ذبح مسلمي طرابلس الذين وقعـوا           م1109/ ه

ذبحة، وأقنعوا الفرنج باإلبقاء على أرواحهـم علـى أن          أسرى في أيديهم، فحال نصارى البلد بينهم وبين تلك الم         

، وقد حفظ الملك المنصور قـالوون لهـم هـذا الموقـف             3هم يؤدون الجزية، وبذلك حقنوا دماء     يتخذوهم عبيداً 

 الوطنيين من   فقام بنقل النصارى  ،  م1289/ هـ688 عام   التاريخي عندما تم تحرير طرابلس من المحتلّين الغزاة       

وما حولها قبل أن يهدم طرابلس التاريخية، وذلك بشهادة واحـد مـن             لية القديمة الى قلعة طرابلس      المدينة الساح 

  .4مؤرخي النصارى المعاصرين لتلك األحداث

وتم له ذلك قبل فتح طرابلس بثالث       . م1286أمر ببناء كنيسة في سنة      " بوهيموند السابع "   وكان أمير طرابلس    

وقـد جـرى    " البرانيـة " على الكنيسة قائمة، وهي ال تزال الى اآلن في محلة            ، وأبقى المسلمون  )م1289(سنين  

                                                 
سيرة،        1 روت، دار الم وا  67ص/2 ج-تهذيب تاريخ دمشق، لعبد القادر بدران، بي ردم بك      ، دراسة دي ل م اط، لخلي ن الخي ة المجمع العلمي      –ن اب شرت في مجل  ُن

 .358ص/3 ج33 المجّلد – 1958العربي بدمشق 
م  288 وص53 رقم   32 ص   – 1958 طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق       – تحقيق خليل مردم بك      –ديوان ابن الخياط الدمشقي      2 ن    123 رق دائ، الب دائع الب ، ب

 عمر –، لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين 129 ص– 1970 طبعة مكتبة األنجلو المصرية –د أبو الفضل ابراهيم  تحقيق محم–ظافر األزدي 
 .397 ص– القسم الثاني التاريخ الحضاري –م 1994/هـ1414 طبعة دار اإليمان، طرابلس –عبد السالم تدمري 

 . أ39 ب و 38ورقة /1 ج814 الفرات، مخطوط في مكتبة فيينا بالنمسا، رقم تاريخ الدول والملوك، المعروف بتاريخ ابن 3
ه                  4 صقاعي، في آتاب ي الفخر ال ن أب ان         : هو فضل اهللا ب ات األعي اب وفي الي آت ق د   –ت اآلين سوبله    .  تحقي سي      –ج افي الفرن د الثق ة المعه  – 1974 دمشق، طبع

 .130ص
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في " إبراهيم يوسف البستاني  "ساقفة طرابلس بمسعى وكيلها     رئيس أ " أنطون عريضة "هد المطران   ترميمها على ع  

      .1924 تموز سنة 22

طرابلس أيام احتالل الفرنج لهـا       نصارىحد  ألموقفاً إنسانياً   " أسامة بن منقذ  "   ويسجل األمير والشاعر األديب     

يونـان  "اع الطرق في نواحي عكار، فخـرج        نحو خادم له أرسله في مهمة خاصة، وتعرض له اللصوص وقُطّ          

  .1من طرابلس، وكان أكّاراً للبغال، فتصدى لهم، وأتاح للخادم العودة الى سيده بسالم" المكاري

ـ 925عثمانيون في سنة       وفي أول إحصائية لسكان طرابلس أجراها ال       كان المسلمون في محلـة     . م1519/ ه

، وهـذا التفـاوت لـيس إال        2 اسرة 38 أسرة، بينما كان النصارى في المحلة ذاتها         32يشكّلون  " حصن صنجيل "

وبعد نحو نصف قرن، وبالتحديد سـنة       .  هذه المحلة كما تقدم     قالوون في نقل نصارى الميناء إلى      نتيجة لسياسة 

الحقـة أخـذ    ، وفي سنوات    3أحصي ثالثون أسرة مسلمة، مقابل أربع وخمسين أسرة مسيحية        . م1571/هـ979

النصارى يعودون للسكنى في الميناء، واختار بعضهم اإلقامة بظاهر طرابلس المملوكية، وبذلك نشأت المحلـة               

  ".حارة اليهود"وبجوارها " حارة النصارى"المعروفة الى اآلن بـ

ء المسلمين وفقراء النصارى، األولى في محلة السراي العتيقة عند حدود بوابة عائشة                كما نشأت محلتان لفقرا   

عـديمي  "والثانية بين التربيعة وخـان العـسكر، وعرفـت بمحلـة            " عديمي المسلمين "اتية عرفت بمحلة    البشنّ

  .4"النصارى

رابلس باشاوات من آل العظـم،      طوال نيٍف وثالثة أرباع القرن من القرن الثامن عشر تعاقب على والية ط            و    

 -1136بـين سـنوات     " إبراهيم باشا العظـم   "وكان كبار الموظفين في مرافق المدينة من النصارى، ففي والية           

عبـد اهللا   "أميناً على ضبط مال جمرك ميناء طرابلس، وكان         " إلياس كرباج  "كان. م1730 – 1723/هـ1143

                                                 
 .79،80 ص– 1930 طبعة برنستون، بالواليات المتحدة األميرآية –يليب حتي ف.  تحقيق د–آتاب االعتبار، ألسامة بن منقذ  1
 .68رقم الدفتر ) رئاسة مجلس الوزراء الترآي( محفوظ بمرآز الوثائق العثمانية باستانبول –دفتر مالية لواء طرابلس  2
ة        –دفتر إحصاء لواء طرابلس      3 ائق العثماني وظ بمرآز الوث دفتر     ...  محف م ال ائق         ، مح  513رق ا، أسماؤها، سكانها، من خالل الوث ة، مواقعه الت طرابلس القديم

اب           دمري، في آت سالم ت ة                : العثمانية، عمر عبد ال ة العثماني ان الحقب ة طرابلس إب اريخ والي ؤتمر األول لت وم       –الم ة اآلداب والعل ة، آلي ة اللبناني شورات الجامع  من
 .131 – 97 ص– 1995ايار ) طرابلس(اإلنسانية، الفرع الثالث 

دمري        –وثائق نادرة من سجالت المحكمة الشرعية بطرابلس         4 سالم ت د ال ة      – دراسة وتحقيق عمر عب شورات مؤسسة المحفوظات الوطني روت، من  – 2002 بي
 .540 ص–أنظر فهرس األماآن 
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وكـان  .  الى ميناء طرابلس، ومن طرابلس إلـى دمـشق         يتولى شحن بضائعه من ثغر دمياط في مصر       " صدقة

ن مختلف البالد،   ي والعالئق الثمينة والحرير، ويشحنها له في المراكب م        يتاجر له بالحلِ  " ن فخر التاجر  يعقوب اب "

  .1ترجمان الفرنسيين بطرابلس" فرنسيس طربيه"رئيس خزانة دار المالية بالوالية، و" فجرجس الصرا"وكان 

أصدق ما يرمز الى العالئق الطيبة وأكثرها داللة على صدق مشاعر الود واالحتـرام بـين نـصارى                     ومن  

حيث وقـف  " إسحاق خالط"ابن الترجمان " فيليبس"وهو " خالط"طرابلس ومسلميها، ما أقدم عليه أحد أبناء اسرة     

وقفاً لمصالح الجامع الكبير وجـامع  جنينة لذريته، ونص في وقفيته على أنه في حال انعدام ذريته تصبح الجنينة              

  .2م1723/هـ1136وسجلت الوقفية في المحكمة الشرعية اإلسالمية سنة . التوبة بطرابلس

    وكان المسلمون ال يتحرجون في االستعانة بالنصارى لبناء المساجد، فقد أفادنا بعض المصادر في حـوادث                

الذي بنى دير مار أليـشاع      " الخوري موسى "ابن عم   " حصرونيإبراهيم ال "م البناء   أن معلّ . م1533/هـ940سنة  

  .3وتوسيعه، هو الذي بنى مئذنة جامع القبة القديم، المعروف اآلن بجامع قبة النصر

   وكان النصارى يتحاكمون في دعاواهم أمام قاضي الشرع في محاكم المسلمين، مثلهم مثل اليهود، ويأخذ لهم                

ومن يتصفّح سجالت المحكمة الشرعية بطرابلس يجد الكثيـر         . حاكم والي السياسة  القاضي حقّهم ولو كان من ال     

من القضايا التي تتحدث عن ذلك، وعن عدالة قضاة الشرع ووقوفهم في وجه الـوالة الـذين يظلمـون النـاس          

  . أموالهم

"  بـن عبـد النـور      سـليمان "و" عبد المسيح بن إبراهيم   "   ومن ذلك دعوى تقدم بها نصارى المدينة، يتقدمهم         

" عبود أبـو البهـاء    "و" بركات نصر اهللا  "و" عبد اهللا فرح  "و" سليمان مسرة "و" هبة اهللا وهبة  "و" جرجس سليمان "و

يجمع من  لم  1675/هـ1086الذي أتى في سنة     " بترس إلياس الحلبي  "عوا على الشماس    ، واد "ميخائيل عبد اهللا  "و

فمنعه القاضي من مطالبتهم، وكتب لهم تعهداً بـذلك، غيـر أن            " سكيريلو"البطرك  نصارى البلد ماالً لبطركية     

                                                 
 .258ص)المصدر السابق (–... وثائق نادرة 1
 – 1994 طرابلس، دار اإليمان –، آثار طرابلس اإلسالمية، عمر عبد السالم تدمري 54ص/60هـ، رقم 1137 و 1136سجل المحكمة الشرعية، لسنتي  2

 .175ص
 .159، ص1890 بيروت، –تاريخ الطائفة المارونية، إسطفان الدويهي  3
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وتقدم منه بوسـاطة    " حسين باشا "وسعى عند والي طرابلس     . م1677/هـ1088عاد بعد سنتين    الشماس الحلبي   

ياً أن راهباً مات بطرابلس وترك ألف قرش نقداً، وأن النـصارى أخـذوا المبلـغ                ِعمد" خليل آغا "وكيل أعماله   

 380صرفوا به، وزين له أن يأخذ المال منهم، وذلك كذباً وافتراء، فقام وكيل أعماله بالقبض عليهم وجرمهم                  وت

  .قرشاً أسدياً ظلماً وعدواناً

الحاج أحمد بـن    "و" شعبان آغا بن بكر   "    وعندما قدموا دعواهم أنكر وكيل الوالي قولهم، فشهد ناظر خزينته           

هبة اهللا بن علي البـصير      "أقوال النصارى، وأن الوالي ظلمهم، فأفتى قاضي طرابلس         بصحة  " سليمان السكباني 

 قرشاً للنصارى من جيبه الخاص ألنه كـان المحـرض           380بإلزام وكيل الوالي بدفع مبلغ      " الحموي الطرابلسي 

لشماس الحلبي  وحكم على ا  . 1"قضية طائفة النصارى دعوى وإلزام    "وسجلت الدعوى بعنوان    . للوالي على أخذها  

 أن تقدم اثنان من مـسلمي  طائفته، فمكث في السجن مدة، إلىبالحبس حتى يؤدي المال المتوجب عليه نحو أبناء  

 معرفة شخصية، وأنه فقير ال يملك سوى ما عليه مـن ثيـاب،              لغا القاضي أنهما يعرفان الشماس    طرابلس، وأب 

وإن كـان ذو    ﴿: ، عمالً بقوله تعـالى    2ا عليه إلى حين ميسرة    فوافق القاضي على تخلية سبيله، وإمهاله ألداء م       

ِظ فنَسرٍةعةٌرإلى م ي280سورة البقرة، اآلية . (﴾رةس(  

في حارة النـصارى سـنة      الجد األعلى آلل غريب خبر بناء كنيسة السيدة ومار نقوال           " إلياس غريب "   وحكى  

في تسهيل عمليـة البنـاء رغـم        " رشيد الميقاتي "لشيخ  ودور احد العلماء المسلمين، وهو ا     . م1809/هـ1224

: تاريخ الكنيسة على صفحة من إنجيل العائلة، وفيه       " إلياس غريب "وكتب  . مخالفته لمواصفات المرسوم السلطاني   

كيريـوس  "ورياسة البطريرك   " وسيوسدكيرتاو"أنها بنيت على اسم القديس نيقوالوس والسيدة، في أيام المطران           

بمناسبة عام الهيكل الملوكي باتجاه هيكل مـار جـرجس،          ووضع الحجر األساس لقاعدة القنطرة      " وسكيرانتيم

كـنج  "في أيام الوزير . هـ1224 رمضان سنة 21 الموافق 1809 تشرين األول سنة 6وذلك نهار األربعاء في  

عبد "ومفتيها  "  أفندي بركة  خليل"وقاضيها  " علي بك األسعد  "والي الشام وطرابلس، ومتسلّم طرابلس      " يوسف باشا 

                                                 
 .122 – 120 ص–... وثائق نادرة 1
 .123 ص–... وثائق نادرة 2
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محمـد  ) "اينكجار أغاسي (ورئيس اإلنكشارية   " عبد الرحمن أفندي بركة   "أشرافها السيد   ونقيب  " اهللا أفندي كرامة  

  ". الشاميآغا عبد العزيز

حكاية هذه الكنيسة في تاريخه المخطوط، وعنه ننقلهـا         " إلياس غريب "عن جد جده    " عبد اهللا غريب  "   وقد نقل   

  : ا كتبها بلغته المتوسطة بين الفُصحى والعاميةكم

  حكاية عن بناء هذه الكنيسة

وعليه زادوا على البناء    صدر الفرمان السلطاني ببناء كنيسة مار نقوال على مساحة أقّل من مساحتها المبنية،                "

خالق من بيـت    األوإذ رجل فاسد    المأذون به من طرف السلطة مساحة هيكل مار جرجس الذي بيسار الكنيسة،             

دده ذهب لعند الحاكم ووشى له على أبناء طائفته بأن مساحة الكنيسة هي أزيد من المساحة المأذون بها بموجب                   

فغضب الحاكم، وقرر أن يحضر بذاته لمحل بناء الكنيسة ويحقّق بنفسه عن هذا التعدي ضد الفرمـان،                 . الفرمان

مر، فحاالً اجتمع بحضرة المفضال الشيخ المرحوم رشيد الميقاتي         فشعر المرحوم جد جدي إلياس غريب بهذا األ       

حد سفلة الطائفة األرثوذكسية من بيت دده فسد على الطائفة للحاكم بخصوص بناء الكنيسة،              أوأخبره القضية بأن    

لحـاكم  من الحكمة وحسن التدبير، فطيب خاطره ووعده بأن يحضر مـع ا           (!) وترجاه بأن يدبر األمر بما يرتأيه     

للكشف على الكنيسة، ولكن إذا اقتضى األمر والضرورة أحوجته لشتْم المعمارية ومسبتهم وإهانتهم ال أحد يزعل                

  ).تعال عندي وخلّصني وال تجي معي وتشركلني: (منه، بل يكون ذلك للسياسة، حيث يقول المثل

شف على الكنيسة، فتناول التحقيق الـشيخ          فثاني يوم حضر الحاكم ومعه الشيخ وبعض أرباب الحّل والعقد للك          

يا كفّار يا قليلي الحياء، أنا كنت أعطيتكم حبالً قياس الكنيسة، أين هو الحبل؟              : وحده، وانتهر المعمارية قائالً لهم    

فابتدأ المعمارية يتظاهرون بالتفتيش على الحبل فوجدوه بجورة الماء، ومن عادة وطبيعة الحبـال إذا وضـعت                 

رة قليالً لوجودها بالماء التفت نحو       ويقصر طولها، فأخذ الحبل وقاس مساحة البناء، ولما رآها مقص          بالماء تنكشّ 

يبنـوا ضـمن المأذونيـة      الحاكم ووشوشه في ُأذنه بأن المسيحيين ما زادوا على المساحة المعطاة لهم، وعمـا               
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كم أن يخطر على بـالكم أن       عين إياكم ثم إيا   يا مال : ثم التفت نحو المعمارية والعملَة صارخاً بهم      . الممنوحة لهم 

  .تزيدوا شبراً واحدا عما هو الحبل

خالفاً لبنـاء الكنـايس        وانصرف الحاكم ورجال الحكومة، وكمل بناء الكنيسة بهذه الصورة، أي أربع هياكل             

  ."هو الزيادةوأما هيكل مار جرجس فهذا . التي جميعها مبنية من ثالث هياكل

  : حديثه عن هذه الكنيسة بسياق متّصل، فيقول" إلياس غريب"ه الحكاية يواصل    وبعد هذ

" جامع الـسروة  "كانت الكنيسة المختصة بالطائفة األرثوذكسية هو       : وال بأس من بيان تاريخ هذه الكنيسة فأقول       " 

ولما كانت هذه الكنيسة ضمن البيوت اإلسالمية منفـردة عـن           . الكائن في محلّة الصاغة على شمال طلعة القلعة       

عن المسيحيين، وحصل نوعاً    نها في منعزل    أصارت ك حارات النصارى، سيما أيام المواسم واألعياد االحتفالية، ف       

 وحجز حرية في إقامة الحفالت، ارتـأت الطائفـة أن يـصير المبادلـة بـين الطـائفتين اإلسـالمية                  ما ضيقٌ 

واألرثوذكسية، فاإلسالم استلموا الكنيسة وجعلوها جامعاً بعدما استلمت النصارى محتويات الكنيسة من أيقونـات           

 مصبنة وعمرت في أرضها كنيسة مار نقوال، وبذلك أصبحت المصبنة كنيـسة، والكنيـسة               وخالفها، واستلمت 

وأول طفل اعتُمد في جرن معمودية كنيسة مار نقوال هو جدي عبد اهللا غريب، وأول طفل اعتُمـد فـي                    . جامعاً

  )انتهى النص( 1"فهذه صدفة من أحسن الصدف. جرن كنيسة مار جرجس هو كاتبه عبد اهللا غريب

   إن هاتين الحكايتين تؤكدان على جو الوفاق والتفاهم الذي كان يسود عالقات المسلمين والنصارى في العصر                

    ِصمات للطوائف الدينية، وفـي هـذا             – وال يزال    –العثماني الذي وبأنه عصر الظلم واالستبداد وتضييق الحري 

  . ة التاريخ العثماني وكتابته من جديد بتجرد وحيادية علميةالكثير من المبالغة والتجنّي، ونحن بحاجة إلعادة قراء

الذي ورد في الحكاية األخيرة، فليس في جوامع طـرابلس ومـساجدها، وال حتـى               " جامع السروة "    أما عن   

 مـدارس، وال    مدارسها الدينية ما يسمى بالسروة، كما أن محلّة الصاغة ليس فيها جامع أصالً، بل فيهـا عـدة                 

تاريخ وآثـار مـساجد     "والذي جعلني استغرب هذه التسمية أنني كنت أصدرت كتابي          . سمإحداها بهذا اإل  تُعرف  

                                                 
 .44-42 ص– 1944 عبد اهللا غرّيب، آتبه سنة –تاريخ آل غرّيب  1
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" تاريخ آل غريب  " وليس فيه جامع بهذا االسم، وقد وقفت على          1973ومدارس طرابلس في عصر المماليك عام       

 دائـرة أوقـاف طـرابلس       المخطوط بعد صدور كتابي ببضع سنين، في وقت كنت فيه رئيساً للقسم الديني في             

اإلسالمية، واستوقفتني هذه التسمية كثيراً، وكان علي أن أتحقق منها لمعرفة من هو الجامع المقصود، إلـى أن                  

خطـوط، وهـي    فهو على شمال طلعة القلعة كما جاء فـي الم         " جامع األويسية "تحققتُ أنه الجامع المعروف بـ      

أقصى الطرف الشرقي من فناء      بجامع السروة لوجود شجرة سرو في        "عبد اهللا غريب  "ه  وقد سما ". طلعة السمك "

  .باحته الخارجية، وهي ال تزال قائمة الى اآلن

بجوار الجامع، وهو قـديم        أما قوله إن الكنيسة هي جامع السروة، فهو مجاٍف للحقيقة، والصحيح أن الكنيسة              

ـ 941سنة  يد مئذنته في    البناء يعود الى بدايات العصر العثماني، فقد جرى تجد         علـى يـد نائـب      . م1534/هـ

المعـروف بالقـانوني، حيـث      " سليمان بن سليم األول   "في أيام السلطان    " حيدرة"طرابلس ونائب قلعتها األمير     

  : اكتشفت أثناء بحثي لوحة مثبتة في أعلى المئذنة، نُقش عليها ما يلي

  ..................جعله اهللا      عمر في أيام السلطان سليمان"

  الفقير حيدره حفظه اهللا في كل حال      أيام نايب القلعة وطرابلس... 

        9411    

 3"النابلـسي "وفي رحلـة    . م1638/هـ1048في سنة    إلى طرابلس    2"المحاسني"   وذُكر هذا الجامع في رحلة       

  .م1700/هـ1112سنة 

 صغيراً مالصقاً للجـامع مـن الجهـة         مسجداً" محمود بك السنجق  "م بنى األمير    1620/هـ1030   وفي سنة   

  .4وعليه تاريخ الوفاة) الِقبلية( قبر خارج المسجد من الجهة الجنوبية ر فيالشرقية، ودفن األمي

                                                 
 .232-231، ص1974تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر المماليك ، عمر عبد السالم تدمري، طرابلس، دار البالد،  1
ق د                   2 ابن محاسن، تحقي صفا المعروف ب دة              . المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية، ليحيى بن أبي ال اق الجدي روت، دار اآلف ت، بي د عدنان البخي ، 1981محم

  . 83-82ص
 .72، ص1971التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية، لعبد الغني النابلسي، تحقيق هريبرت بوسه، بيروت،  3
ر العصور          4 ة المماليك     (تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عب شر                )عصر دول ة للدراسات والن روت، المؤسسة العربي دمري، بي سالم ت د ال ، 1980، عمر عب

 .بجامع الجديد اُألويسي المعروف بمسجد العيراني) م1640 – 1623/هـ1050 -1033(المسجد في الوثائق العثمانية  وُعرف هذا 311ص
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القائم حتـى اآلن    وقفية للجامع ولمدفنه     1"أحمد باشا الشالق  "م وضع والي طرابلس     1667/هـ1078   وفي سنة   

  .لجامعقرب شجرة السرو في الباحة الخارجية ل

وأِذن للنـاس   " سليمان باشا العظـم   "أما في الجهة الغربية من حرم الجامع فيوجد مسجد صغير به محراب بناه              

ـ 1139بالصالة فيه ابتداء مـن شـهر شـعبان سـنة              – 1147( ثـم تـولى علـى طـرابلس          ،م1723/هـ

ن مستجدة البناء فـي     فوقف أربعة دكاكي  ) الرها(وقبل وفاته كان مير ميران أورفة       ) م1752-1734/هـ1166

، وُألِحق المـسجد بجـامع      )المعروف اآلن بخان الصابون   (مالصقة لسوق خان الصاغة     محلّة النوري بطرابلس    

  .2م1752/هـ1166 من ربيع األول 12األويسية، ونُفّذت الوقفية بعد وفاته في 

عبد "الكنيسة التي وردت في حكاية         وعلى بعد أمتار معدودة الى الجهة الشمالية من جامع األويسية يقوم بناء             

، وهي خالية مهجورة ال تقام فيها صالة، ولم تتبع الجامع، فضالً عن أنها لم تُحول الى جامع مطلقاً،                   "اهللا غريب 

وال يزال مذبح الكنيسة قائماً حتى اآلن، وهذا يعني أن المسلمين الذين تخّلوا عن أرض مـصبنة كبيـرة ليقـيم                     

 ال تزال    أنها ة، لم يخربوا كنيسة الروم، ولم يحولوها الى جامع وال حتى إلى مصلّى، بدليل             النصارى عليها كنيس  

  . قائمة إلى اآلن، وإن كانت مهملة، وفي هذا مراعاة لمشاعر إخوانهم ومواطنيهم

وهو من أسرة آل الِقـرق، وحكمهـا        " مصطفى أغا بربر  "م تغلّب على طرابلس     1800/هـ1215    وفي سنة   

يان عكار، وكان   عمن أ " علي بك األسعد المرعبي   "وكان في صراع دائم مع       عاماً،   30فترات متقطعة نحو    على  

  . على عالقة جيدة مع أبناء طرابلس مسلمين ونصارى، وكان بنو غريب من أقرب أصحابه" بربر أغا"

 باالعتداء على أصحابه من     "بربر"من تسلُّم حكم طرابلس أراد أن ينتقم من خصمه          " المرعبي"    وعندما تمكّن   

جامعاً، وهو يظن   فاستولى على أرٍض واسعة بجوار دارهم في حارة النصارى، وأراد أن يبني عليها              آل غريب   

انه سيكسب إلى جانبه عواطف أكثرية األهالي من المسلمين، وبذلك يفرق بين الطائفتين ليسهل عليه بعـد ذلـك       

 وتم بناء المئذنـة فـي وسـط    .م1824/هـ1240في سنة الى جامع "  غريبنعمة اهللا"قيادهم، فقام بتحويل دار    

                                                 
 .أما أحمد باشا الشالق فهو الجّد األعلى آلل الشلق.  وفيه صورة المدفن وشجرة السرو62-55ص... وثائق نادرة 1
 .47هـ، ص1166سّجل المحكمة الشرعية لسنة  2
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ارض الجامع، فوق القبو الوحيد الذي لم يهدم من الدار، كما بنى محراباً في القبو المذكور، وسمي الجامع آنذاك                   

عن طرابلس في   " كعلي ب "ولكن بناءه لم يكتمل نهائياً، حيث عزل        " علي بك األسعد  "بالجامع األسعدي نسبة الى     

  .م1826/هـ1242سنة 

م بعد إقامتهم سبع سنين فـي البتـرون حتـى           1831/هـ1247   وما إن عاد آل غريب إلى طرابلس في سنة          

فسقطت طرابلس في يده سـنة      " إبراهيم باشا بن محمد علي الكبير     "تعرضت البالد لحملة الجيش المصري بقيادة       

العسكرية قريباً من السراي التي ينزل فيها، فقد        ان يضع فيه الذخيرة     م ولما كان بحاجة الى مك     1832/هـ1248

التّساع أرضها حول المئذنة، ولقُربها من سراي طرابلس، المعروفة حتى اآلن           " آل غريب "وقع اختياره على دار     

ـ          لذخائر في  وهو اسم مستودع ا   " دار الشونة "بالسراي العتيقة، فوضع الذخيرة فيها ولذلك أصبحت الدار تُعرف ب

التعبير المصري، وظلّت هذه التسمية تُطلق على الدار حتى بعـد خـروج المـصريين مـن طـرابلس سـنة                     

كناية عن شؤم طالع هـذا الجـامع الـذي          " الشُوم"إلى  " الشونة" ثم حرف الطرابلسيون كلمة      .م1840هـ1256

  .1اغتُصب من أصحابه ولم يكتمل بناؤه، وبقيت نصف مئذنته من غير بناء

لى مجلس الحكم الشرعي بكتـاب      إ" آل غريب "م أيام حكم المصريين، تقدم أحفاد       1835/هـ1251   وفي سنة   

إذ كان باب الجامع مجاوراً     يطلبون فيه اإلذن لهم بإقامة حائط يفصل بين بناء الجامع وبين دارهم المالصقة له،               

واقتـصر كتـابهم   " الشونة"لكثرة المترددين على   لباب الدار، ما يجعلهم محرجين في فتح باب الدار عند الحاجة            

  . على هذا الطلب فحسب

   وهنا تتجلى روح التعاطف والمودة بين مسلمي ونصارى طرابلس، كما تتجلى عدالة التـشريع اإلسـالمي،                

فتـوى  " محمد كامـل الزينـي    "وصدق أحكام العلماء المسلمين، إذ أصدر مفتي طرابلس في ذلك الوقت الشيخ             

 بعدم جواز الصالة وإقامة الشعائر الدينية في الجامع الذي أقيم على أرض اغتُصبت من أصحابها ظلمـاً                  شرعية

دار آل غريب، مما يجعـل      كما لوحظ في الفتوى أن مئذنة الجامع بارتفاعها مطلّة مباشرةً على نوافذ             . وعدواناً
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         رضة ألنظار المؤذنين، ولذا أشير في الفتوى بسدتين في المئذنة تنفتحان لجهة الدار      النساء داخلها عجت .  كووتو

    من حق أصحاب االستدعاء        الفتوى بالحكم الشرعي الذي ينص وأن . أن يتصرفوا في حقّهـم وملكهـم       على أن

القبو الذي أقيمت عليه المئذنة هو ملكهم، ولهم حقّ إرجاعه إلى ملكهم وإزالة المنارة والمحـراب، والتـصرف                  

  . المطلق في ذلك

" عبـد اهللا غريـب    "ت المحكمة الشرعية بطرابلس نص هذه الفتوى، كما يحتفظ السيد           قد حفظت لنا سجالّ       ول

ويوجد منها نسخة   . نص الفتوى في مخطوطة عن تاريخ العائلة      "  غريب  اهللا عبد"بنسخة عن الفتوى، ونشر جده      

ونسخة لدى أحـد    . 1في أحد كتبه  " أسد رستم  "مصورة في مكتبة الجامعة األميركية في بيروت، ونشرها الدكتور        

 مـن   21صاحب الفتوى الشرعية، وكان قام بنفسه بالكشف على المكان في يوم الجمعة في              " سالم الزيني "ابناء  

، ومن موظفي المحكمـة     "إبراهيم أفندي سندروسي  "م وبصحبته نقيب األشراف، و    1835/هـ1251شعبان سنة   

الحاج علي شقص، والشيخ محمد العادلي، والسيد مصطفى منقاره، ومـن           الحاج مصطفى ضنّاوي، و   : الشرعية

الخواجة نصر اهللا زريق، والخواجة إسحاق خالط، وقد سبقهم إلى المكان قاضي طرابلس وجماعـة               : النصارى

     .2من أهل الخبرة والمعرفة

              

  

    

                                                 
مذاآرة بمجلس شورى    : أنظر نص  (3 منشورات الجامعة األميرآية ببيروت، المجّلد       –أسد رستم   .  د –األصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا           1

 ).طرابلس الشام
م القضاء في          مل لقضيته مع   راجع خبر الجامع والنص الكا     2 وى وحك سنتي    ّلسج :  الفت شرعية ل ة ال م   (1836 و 1835 المحكم وان  95ص) 54رق ة بعن : ، ومقال

دمري      –الجامع األسعدي بطرابلس وصفحة من العالقات بين المسلمين والنصارى           الم     – عمر عبد السالم ت اريخ العرب والع ة ت روت  – مجّل ددان  – 1986 بي  الع
 .11-3 ص– 92و91
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