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  عضو جملس بلدية امليناء
  

قالي" :واطئ هي واجهة البلدانمدن الش"مع ، صلة الوصل مع العامل اخلارجي ،
الثقافات األخرى والعوامل األخرى، األكثر إنفتاحاً وقبوالً للتغير والتهذا ما. 2قدمطور والت 

مييز املدن البحريلكناة نظري ،:  
  ة هلا؟ ة الداخلية والثقافي االجتماعيىنك على البنعكاس ذلا ما 

ة حبجرها وناسها؟كيف تقوم املدينة البحري  
يت تسودها؟  الّة واالقتصاديةّ ما هي العالقات االجتماعي  

؟ كيف تنهض بعالقاتـها وبعاداتـها وبتقاليدها؟  األهلييتكون النسيجكيف 
ماذا عن التفاعل الديين؟يها ف والعقائدي  

كيف تبحث املدينة البحرية عن هتها؟وي  
  ؟ حمليا ولبنانيا وعروبيا وعامليا؟ ماذا عن انتماءات أهلها 

كما " عقل السمك" هل يشكّل أبناء البحر عاملًا واسعا مثله؟ أم يبقون أسرى 
يقال باللغة الشعبية؟ة البحري  

ماذا عن اهلجمة العمراني كن يف ة على السى بالتايل إىل ظهور ،ةاملدينة البحريما أد 
د واحلاجة ،ة بني إرث املاضيإشكاليجدال  بـهدف تناسق إىل التنات احلديثة يف ااملكو

  ين؟ داملُ

                                                 
 غير الس البلدي امسها من " .قضاء طرابلس "إىل جانب البداوي والقلمون ،ع طرابلس البلدة م،تشكّلمدينة    1-

" قرية"، ومن1979 كانون األول 21الذي وقّعه رئيس اجلمهورية يف  9/79بالقانون رقم " امليناء" إىل " األسكلة"
  .1996 حزيران 13 تاريخ 24دد  الع يف  اجلريدة الرمسية نشرته507بقانون رقم ، 1996عام " مدينة"إىل 

 10حبر امليناء بني الذاكرة والواقع، ص :  ثناء احللوة- 2
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منذ عام  ،الفرنسيون هندسونطالقًا مما خطّطه املان ،هذه االشكالية ظهرت
 بساطة ناسها، ويف انفتاحهم على نّ أصالة امليناء تكمن يفأ مع التأكيد على  ،19473

  .اآلخر، ويف تآلفهم ويف قدرتـهم على العطاء بغري مقابل
  :اخلاحل والدبني الس: امليناء

عام 4ة، ختلّت عن امسها يوم دكّها املنصور قالوونهي طرابلس التارخيي 
البحر هذا . املتعاقبة فيما عاش البحر وملوحته يف عقول وجلود أبناء العهود ،5م1289

الذي ضرب شواطىء تالفيف العقول امليناوية أمثر، قدميا، إنكفاًء واعتمادا سكانيا على 
لعلّ مواِطن امللح .  واليمنسان البحريإل أنشأ عالقة وثيقة الصلة بني ااالنتاج البحري، ما

زيتونا بريا   االثناِنهذا يزرع حبوبا وذاك يزرع رياحا وحيصد: كان أشبه مبواِطِن األرض
  .)أي السمك(وزيتونا حبريا 

 أي من قلب (، عالقة برانية،قدميامن هنا فإن العالقة بني ابن امليناء والبحر كانت، 
املدينة إىل األفق اخلارجي(حيث إالّ يف األونة األخرية،ة  دون أن تنقلب، إىل عالقة داخلي

 اآلخر، خصوصا بعدما متّ ردم يند واملُطرابلسيميم ابن امليناء وجهه باجتاه الداخل ال
ة حتيطها املياه من أشبه جبزيرامليناء اخلندق الذي كان يفصل امليناء عن طرابلس، وكانت 

  .6هاتاجلّ كلِّ
استباحة بساتني الليمون " جاءت نتيجة " جاه الداخلالردة بات"نّ هذه إ كما 

ة مع خاصو سهلت حتول أبناء امليناء ات حديثةوغريها لتتصل امليناء بطرابلس عرب طرق
عليمدخول الت-عن الت طة ة لتنشأ طبقة جارة البحرييت سامهت يف فني الّمن املوظّمتوس

ر امليناء وتغيري هويتها األساسيالً متبدالًتطوا متحوتمع امليناوي جمتمعة وبات ا.  

                                                 
 37وإعادة إعمار، ص  - تراث-مدينة:  امليناء- 3
 بالصاحل ألنه كان من مماليك الصاحل أيوب هو والظاهر بيربس، عمل نيابة السلطنة أيضا  سمي- 4

" ا على املماليك، استعمل مماليكه الذين أطلق عليهم اسم سلطانهـ 678للملك العادل ، بويع سنة 
  )410ص تاريخ طرابلس،  تدمري، ".(املماليك الربجية

 38تاريخ طرابلس، ص :  تدمري-  5
  .20جملة االنشاء، عدد خاص، امليناء تاريخ وحضارة،  ص   - 6
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اإلحصاء الرمسي (  م1932عام ال بداية نشري إىل أنّ عدد سكان امليناء كان يف
 نسمة يتوزعون 8535 /1913بعد أن كان يف العام ،  نسمة 13400 )واألخرياألول 

 وعدد  نسمة 4145  وعددهم  واألرثوذكس4156 وكان عددهم ،بني املسلمني السنة
 يف إليها من مهاجرين ما وفد ،ن امليناء وقد ساهم يف هذه الزيادة لسكاّقليل من املوارنة

 واألرمن )ضحايا احلروب التركية اليونانية( كالكريتيني ،استقروا فيهاتلك الفترة 
  .7واليونانيني وغريهم
هذا التراكم السكاين الوافد هو مسة املدينة البحرية، ولكنة املطروحة  االشكالي:  

ة أن يستوعب األعداد الوافدة إليها؟هل استطاع جمتمع املدينة البحري  
رد يف امليناء نسبة إىل عدد اكنني املطّاجلواب واضح يف تزايد عدد الس لعلّ 

ا يف العدد الوافو. لني يف سجالتـهااملسجأو، من أبناء سلك الدركدلعل اجلواب أيض  
مسيني الذين عينوا يف امليناء مني الرأو املعلّ،  9ركا اجلمأو،  8عمال وموظفي سكّة احلديد

 بلداتـهم األصلية، إذ بني عام ا عن وها مركزا لعيشهم عوضاختارقد ومل يتركوها و
 ) باملئة8،3 يف امليناء إىل كاينّمو الس سنة وصل الن20 أي خالل (1952 و1932

يادة  سامهت يف الز1989 إىل عام 1976يت امتدت من كما أنّ فترة احلرب الّ
 بعدما قدم أبناء امليناء 10ملئة با43ان امليناء حوايل غرافية، حيث ارتفعت نسبة سكّوالدمي

همصورة حضاريوأبرزوا امليناء مدينة ، عنهماملختلفباآلخر  وانفتاحهم وقبوهلم ،ة عن رقي 
ة جاذبة وهادئة بامتيازسكني.  

يت كانت شبه منعزلة عن حميطها هذه املدينة البحرية الصغرية والّ: لكننا هنا نتساءل
هل ما زال أهلها اليوم : د األكرب من امليناوينيإذ كان البحر يشكّل مورد رزق العد

ا من البحر؟ ينظرون إىل أنفسهم كشعب حبرييعتاش أساس   

                                                 
 73:امليناء يف ذاكرة الغد، ص:   أنطون نعوم- 7
   تاريخ طرابلس الشام، حكمت شريف،(  محص ومحاه وبريوت مبدنبط امليناء  لر1911 عام ت دشن- 8

 )190-188 ص 
 . كما تشري الشاهدة يف أعلى باب املصلحة اخلارجي1957متّ بناء اجلمرك احلايل عام   - 9

 73 ،صتاريخ طرابلس الشام،: حكمت شريف  - 10
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ة وثيقة العالقة بالبحر، إذ كان مهما كان اجلواب فإنّ املهن يف الذاكرة اجلماعي
القوارب وصانعو هناك الصيادون والبحارة واحلمالون والغطاسون والقباطنة وصانعو 

صحاب املسامك وأصحاب الوكاالت البحرية الصغرية وأصحاب ك واألقفاص وأالشب
ة  صيد األمساك كانت املهنة الرئيسحمالت أدوات الصيد وغريهم، ورغم ذلك فإنّ مهنة

من جمموعات جمموعة مهمة عتربون  ما زال صيادو امليناء يويف أيامنا احلاضرة،ألبناء امليناء 
  .مال يف حمافظة الش،طىء على الشاالعاملنيالصيادين 

هذا البحر جعل أبناء امليناء يدرسون أنواءه وعواصفه فجنحوا إىل املقلب الشرقي  ،
فرمموا ما كان قس والبلدان، ألنّ اهلواء اآليت من الغرب مزعج، ملعرفتهم بأحوال الطّ

ا قي إىل اليوم حيمل اسم سوق اخلراب، فيملطان قالوون، وبالسك ذ عهدرابا، منخ
ل بتؤدة إىل منطقة سياحية متقدمةيتحو.  

 وحيدين 12 واحلمام املقلوب11 فكان يستريح فيه السور الفينقي، أما املقلب الغريب
مية حيث  أكثر يف املنطقة القدتتعمق فيما الناس "فوق الريح "إعصاريتالعب بـهما 

") 13حتت الريح"قة يف منط(، االسالمية واملسيحية خيترقهما احلي االقتصادي: املنطقتان
ا أبن هذا احليع وتأمني احلاج الذي جيتمع فيه صباحروريةاتاء امليناء للتبضالض .  

االقتصادي كان ملتقى اجلميع، قبل أن تتداخل البيوت وختتلط ،هذا احلي 
العائالت اإلسالمية واملسيحية يف جتاور حمب .ة القدمية كانت مضروبة هذه املنطقة البحري

يرى النور وإالّ لقضى على أن خطيط  ، ومل يكتب هلذا الت1947عام ال خطيط منذتبال
احلايل لقد رفع جملس بلدية امليناء . ة ، حبجرها ونسيجها األهلي املتداخلاملدينة البحري

14 عقار قدمي500 من ألكثرخطيط التاخل بني أبناء  كي تبقى هوية امليناء سالكة يف الد

                                                 
 .  ما تزال آثاره يف حديقة مبلك خاص قرب ترب االسالم- 11
واحلمام املقلوب هو جتويف صخري ،  وبقي منه آثار يف حديقة قرب ترب االسالم ، السور اندثر بالعمران- 12

 .بقلب املوج بداخله
 . هي املنطقة السكنية القدمية األثرية-  13
 .2008 تشرين الثاين 7 تاريخ 665 املرسوم رقم - 14
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تمع البحريلتكون هذه املنطقة الرئة الّ، الواحدا ة اليت يت تتنفس بـها املنطقة الغربي
  : امليناء إىل قسمني"15مار الياس" و"بور سعيد"نشأت بعدما شق شارعا 

1- ة، قسم داخلي باجتاه لقمة العيش البحري  
، فيما اس الوافدينيت تعج بالن حيث البنايات اجلديدة الّآخر باجتاه املقلب الغريبو  - 2

ترفدهم املدينة القدمية بعاداتـها وتقاليدها وتؤثر يف منط حياتـهم ويف تعاملهم مع واقع 
املدينة البحرية اليت ال تعرف تبدالً يف الذهنية الثقافيةة التقليدي،تها بل يف الوظائف ونوعي.  

ا بني ة حمصورة ضمن األسوار القدمية املتعارف عليهوال ننسى أن املدينة البحري
طريق " و"املئتني" و"عزمي"ألطباء وأول  كشارع نقابة ا،وارع اجلديدة، فالشاملواطنني

ذي تقف حدود بن امليناء الّال قد ال تعين الكثري "منطقة الضم والفرز" و"امليناء بعد الربكة
 كورنيش عبد القادر علم الدين باجتاه ، من شارعي بور سعيد ومار إلياس يسارا،"مينائه"
 ،ر مساءة الزواكة يستوعب حرذي أصبح رصيفًا برانيا للمدينة البحري الّ، شرقًا16لبحريا

يت قد  إذ مل يسقط يف فخ املشاريع السياحية الّ،اخل والبحرهل الدحمافظًا على العالقة بني أ
   .17جاه اخلارجاملتحركة بات سد الواجهة املائية امليناويةت

 ةلطة البلدية، والستدخل ضمن اخلطوط اجلغرافيديدة اجلتلك املناطق  صحيح أنّ
 إالّ أنّ املراقب حلركة التنقّل الداخلي للسكان امليناويني يف احلي التارخيي األثري ،احمللّية

، ما ة ألبناء املدينةاكرة اجلماعي يف الذَّدعقبل بمل تالقدمي  يالحظ أن هذه املناطق اجلديدة 
، وال يأيت من فوق، خطيط الرمسيق عرب الت ال يتحقّ الداخلييري االجتماعيالتغيؤكّد أنَّ 
 وهذه .لطة االقوى، عندها فقط يقبلالس: اسق فقط عندما يصدر عن النبل يتحقّ
 يشعر بـها القائمون عندما تتراجع اخلدمات البلدية يف أماكن السكن امليناوية ، إشكالية

  .الداخلية  األساسية

                                                 
 .  قدمية وحديثة:  منطقتني وقسمت امليناء 1954لطريق عام   شقّت هذه ا- 15
 عرب طمر الشاطىء 1982عام ال الكورنيش إىل رئيس البلدية عبد القادر علم الدين يف إنشاء يعود الفضل - 16

 الردميات الناجتة عن األبنية املتضررة من احلرب اللبنانية يف طرابلس، مثّّ  استكمله علم الدين  كبرية من بكميات
 .1995م  ووصله بالكورنيش العا1985عام ال

، 2006 شباط 10 والنظام التفصيلي العام ملدينة امليناء  تاريخ ، التصميم التوجيهي 16353 املرسوم رقم - 17
 .بعض التعديالتمع  2008 تشرين الثاين 1تاريخ الصادر ب 649مع املرسوم 
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  هي خصائص هذه املدينة العتيقة؟ما 
ة واكتفى بـها، فبىن مساجده ة الداخليلقد التصق إنسان املدينة القدمية باألزقّ  
 إىل منطقتها احلالية لتبقى التسمية على 1875عام القبل أن تنتقل (   ومقابره18وكنائسه

هذا االكتفاء ولّ. 20) االسالم وترب املسيحية19ترب: تني احتني الرئيسالسعاون د الت
األهليى ساد القول السائر والتعاضد والتفترى املسيحيني يتربعون ". ابن مينيت: "ناصر حت

ربعات الصادر عن جلنة بناء  كما ورد يف دفتر الت21مالياً لبناء مسجد عمر بن اخلطاب
يف جرى ترميم الكنائس، كما ب، وترى املسلمني يسهمون يدويا 22اتيالستيناجلامع يف 

، بعد عاصفة 1861عام ال يف جبل لبنان ء كنيسة النيب الياس، زمن االقتتال األهليبنا
23ة كادت تودي حبياتـهمحبريولعلّ هذا الت ،املشترك عي كاتف هو وليد ملح البحر والس

  . لقمة العيش من قعر البحرالصطياد
تمع امليناوياألصيل هو جمتمع فَمثّ إنّ ا لة وعمال، عتمع احلريفّ اليدوي وهذا ا

 هو الذي صنع احلجر الرملي واشتغل بالكلس لدهان احليطان وصنع أدوات البناء ،العتيق
 مهارة اليد املسيحية الشعبية اليت انمبهارة ، ولعلّ ذاكرة أبناء امليناء العتيقة وأرشيفها يبين

بناء القناطر وحجارة  وفق األساليب العمرانية القدمية ك،اشتغلت ببناء املساجد والكنائس
- 1885(   انطون الكيك،)ةشيخ املعمرجي(كبري البنائني فها هو ،  وغريها االزواي

 علم الدين يف عبد الستار من رئيس بلدية امليناء 25وهو لقب موثّق(  24)1981

                                                 
 ........ة النجاةكاتدرائية مار جاورجيوس، وكنيسة سيد....  اجلامع العايل، جامع احلميدي، جامع غازي- 18
  ).حميط احمليط، باب ترب.( التراب والقرب واملقربة:  مجع التربة - 19

 16 بشرا وحجرا، ص األرثوذكس : جان توما 20-
. د العثماين،ه خالل الع،جلامع أحد افراد عائلة الداكيز ف، بىن هذا ا)عمر بن اخلطاب( هو جامع الداكيز- 21

جامع عمر "اطلق عليه اسم ,، 1967عام ال، مع برج السراي، أعيد بناؤه 1958عام الوبعد هدمه خالل أحداث 
 )39ص / عبداهللا كبارة، مدينة امليناء.(بن اخلطاب

 . هـ1389-م 1969 - بيان بالتربعات واملصاريف لبناء جامع عمر بن اخلطاب- 22
 .80 بشرا وحجرا، ص األرثوذكس:  جان توما- 23
  . من إخراج قيده العائلي- 24
  1934عام ال من أرشيف بلدية امليناء - 25

 6



 واملعلم جرجس توما 27مئذنة اجلامع احلميدي  اجلزء املزيد على يبين، 26اتيالثينالثّ
ات يف احلارة ين يف الثالثِي29 جبامع األيوبينييشتغلونوعماله  28)1933 -1882(

  .اجلديدة
                    30زهدي عبسومنهم مثالً املهندسون املسلمون الكبار اعتمد قد هذا و

على اليد العاملة املاهرة ) 1972-1888(  31 ومصباح حوال)1911-1997(
املسيحية والبناء فة يف احلنيات األثريا يف بناء البيوت  الّوق احلجر الرمليذي كان سائد
ة القدميةامليناوي. 

 والنصف ،ومن مداواة احلجر إىل مداواة البشر يظهر يف نـهاية القرن التاسع عشر
 ،يلتف حوله أبناء امليناء من املسلمني واملسيحيني طبيب شعيب ،األول من القرن العشرين

بيب يعقوب لبان هو الطّ. دون متييز يف الدين أو اللون يداوي فقراءهم ويبلسم جراح الكلّ
شيبها، يف وداعه، وأصر أهل  امليناء، بشبابـها والذي خرجت 32)1968 -1887(

ة تكرميا خلدمته اليت مل متيز بني الناس يف املدينله امليناء على مجع التربعات إلقامة نصب 
 بعد أن عثر ،في زمن احلرب األهلية وليعود ليخت،1971عام القاموا له متثاالً البحرية، فأ

رعاية رئيس حتت  إىل مكانه باحتفال ،عليه اجليش اللبناين يف قعر حوض مرفأ طرابلس
  .33 ومشاركة اهايل امليناء كلّهم،اجلمهورية

هذا التراث وهذا التذي أبقى مدينة  بني املسيحيني واملسلمني هو الّاريخ التكاملي
  . ة واحة سالم وحمبة طيلة أيام احملنة اللبناني-ملدبرةبعض احلوادث اعدا ما  –امليناء 

  
  

                                                 
 .1964عام التوفّي . عمر طويال). 1934 -1932(بلدية امليناء من ل، كان رئيسا 1849  العام  مواليد - 26
 )39عبداهللا كبارة،  ص (   على أنقاض أول مدرسة رمسية أنشأها األتراك يف امليناء1902عام ال بين - 27
  . من إخراج قيده العائلي- 28
 )39عبداهللا كبارة، ، ص .(1930عام  ال جامع احلارة اجلديدة، بناه أمحد بن أمحد حسن املري األيويب- 29
  ) طرابلس–أرشيف نقابة املهندسني ( 1911 خترج مهندسا من جامعة اسطنبول - 30
 ) طرابلس–أرشيف نقابة املهندسني .( خترج من املعهد اهلندسي يف لبنان-  31
  .املرفوعة عند متثاله يف الساحة املعروفة بامسه من الشاهدة - 32
  .1996 حزيران 21 جريدة  النهار، - 33
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ة؟كيف توطّدت هذه العالقة بني اهل املدينة البحري  
أهل املدينة إنّ . ذي يعرف الوجوه واألمساء الّبالعمل اليوميتوطّدت هذه العالقة 

ا، ة يعرفالبحريايعيشونو بعضهم بعضو،  حياة مشتركة، يفرحون معا، ألنَّيتأملون مع 
تمع البحريهو  اق، واملقاهي البحريجمتمع ضية تستقبل الصا، فهذه جمالس يادين يومي

عاديةة وتقليدي،ا  بعد العودة من رحلة حبرية متعبة، حيث ميأل البحر عيونـهم أحالم
  . من الغداوخوفً... ومشاريع

هذا البحر امليناويطفالً من قصر عثمان 34ربان خليل جرباناحر، خرج منه ج الس 
ا يقلّه إىل الباخرة الراسية  مركب، بعدما نزل من بشري مع عائلته ليستقل35ّعلم الدين
 وجه  يدههذا الطفل العب بكف. كاريصر فأم ومنها إىل م، لتنقله إىل بريوت،خارجا
أمام اجلزر فوقف أمامها ومر وغسل وجهه باملاء املاحل، ، للمرة األوىل  رآهذي البحر الّ

ا، فلماذا ننسب مشهديالنيب" ة كتابهمتعجب "إىل جزيرة ومهيومركب ة، وحبر ومهي ،
ومهية العتيقة، فرأى بشرها وحجرها وحبرها وجزرها ، فيما هو نزل هنا يف املدينة البحري

  !؟36صخرةأي مدينة ال" فالز"" أور" ومل تسكنه مدينة  فسكنت قلبه وأخيلته،يف طفولته
 ابن املدينة )1922-1874 (37 فرح انطونماذا عن املفكر العقالينّ: وللمناسبة 

جلالبحريفينة إىل مصر ليكتب يف االنسان وليدعو إىل العقلنة وإىل  الّة والرذي محلته الس
ابن (، 38رشيد رضاحممد ام إلميقيم حماورات ومناقشات مع الجاه العلمي الناقد، واالت 

                                                 
، 1895، رحل إىل الواليات األمريكية 1883ولد يف بشري .  نابغة الكتاب اللبنانيني املعاصرين يف املهجر- 34

رجع . ىل باريس ملدة ثالث سنوات  وبقي فيها أربع سنوات، مثّ عاد إ،قطن بوسطن، وعاد إىل بريوت لتعلّم العربية
  )2/110األعالم ( . رفاته إىل بشريالعام، وأعيد1931إىل أمريكا ومات فيها 

  )7منجد، جريدة التمدن، ص (1920ب ميناوي جرى تعينيه يف جملس النواب عام أول نائ  - 35
 2006 شباط 20 تاريخ  6191جريدة الديار، العدد :   يوسف مارون- 36
 رحل إىل امريكا وأصدر جملة اجلامعة، و،1897العام ، انتقل إىل االسكندرية 1874عام ال امليناء   ولد يف- 37

1907،ر وكاتب ومقاوم للنـزعات االستعمارية ، تويف مبصر عام ثُماإلعالم ( 1922 عاد إىل مصر ، حمر
5/141(  

شيخ حممد عبده، اصدر جملة  هـ، الزم ال1315 م ونشأ بالقلمون، رحل إل مصر 1865عام الولد  -  38
اإلعالم .( دفن بالقاهرة  . 1935عام ال، انتخب رئيسا للمؤمتر السوري، زار اهلند واحلجاز، تويف مبصر "املنار"
6/126(  
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ذي انطلق من امليناء محلهما إىل مصر ومل يكونا وللمصادفة فإن املركب نفسه الّ )القلمون
ذي جيعل أبناء مدن امللح  الّنفسهلذي محلهما ومحل أفكارمها هو هذا البحر ا. يعرفان ذلك

همفها  ويتأثر أهل امليناء مبناقشاتـهما، .39فاعل معهاقادرين على مواجهة احلقيقة والت   
" فيها تباعا اليت نشر " اجلامعة" يردون إىل فرح انطون  جملته ،آنذاك يناءأرثوذكسيو امل" 

 اعتربوها  فأهل امليناء)1893-1823 (  عربـها عن أرنست رينانوقد" سرية املسيح
   .40"أو نكرانا إلميانـهم لهاملسيح انتقاصا من شأن السيد 
من هذا البحر الزهيداخر بالعلم واآلراء، يأيت الشليسأل 41احل الشيخ صبحي الص 

 ،ةظم االسالمي حول النهرأيه يف خمطوطعن  امليناء املطران احلايل جورج خضر ادم رعيةخ
ب خمطوطًا يف تاريخ ت ك43 امللكمنرييخ الشاملفيت كما أن املرحوم .42قبل أن يدفعه للطبع

ا إىل املناسبات املسيحيا لواقع عاأليام وزمانـها مشريزة القاته ة انعكاسمع أهل املمي
كانت  ، هذه العالقات.هلم حقيقيا كان مرجعا ألنه  على اختالف معتقداتـهم ،44مينائه
، يقول الشيخ ناصر 45 مدرسة مار الياس دورعن ف:قوم على احترام اإلميان املتبادلت

 إىل 1933مدير مدرسة مار الياس من  (كان مدير املدرسة مكاريوس موسى:" الصاحل
مسجد امليناء " يف ، يؤمن للتالميذ املسلمني أداء صالة اجلمعة46)1964تويف  - 1957
وكان كلّ طلبة صفّنا ) 0000(، يصحبهم بنفسه أو يرسل معهم أحد املدرسني "الكبري

                                                 
 25فرح انطون، ص:  ميشال جحا- 39
  .33 املطران جورج خضر، امليناء يف ذاكرة الغد، ص - 40
عام ال، والدكتوراة 1947عام الهر إجازة من كلية أصول الدين ، نال من األز1926   ولد يف امليناء- 41

غادر إىل باريس ونال من السوربون . 1950عام ال، ونال إجازة يف األدب العريب من جامعة القاهرة 1949
 تشرين 7اغتيل يف بريوت يف .  وباحثًا مؤلّفًا 1954العام عاد إىل طرابلس . دكتوراة يف اآلداب مع أطروحتني

 ) 5أمحد اجلنايب، الشيخ صبحي الصاحل وجهوده اللغوية، ص .( 1986ل األو
 34لغد، ص  اامليناء يف ذاكرة:  جورج خضر- 42
، تولّى اإلمامة والتدريس يف اجلامع العايل الكبري يف امليناء زهاء ثلث قرن، كما استلم 1884 مواليد طرابلس - 43

 .1947عام ال تويف .1947العام  إىل 1944عام ال  استلم مركز االفتاء بطرابلس من.توقيت امليناء
  .  خمطوطة خبطّ يده- 44
توما، .(، مطران طرابلس يف ذلك احلني ) الرابع(اد  على يد البطريرك غريغوريوس حد1900عام التأسست  - 45

  .38األرثوذكس ص 
  .167 جان توما، األرثوذكس، ص - 46
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. 47" األب جورج خضر، دون حرج وكان مدرس الدين يومئذحيضرون درس الدين 
ثوذكس يف الشمال، وغالبية أبنائـها الساحقة  األررمن وفد كنيسة األوماذا نقول عن 

 لتهنئة مفيت طرابلس اجلديد مساحة الشيخ مالك الذي أعلن أثناء زيارتـهو امليناءمن 
أنّ ال مطران لنا يف طرابلس، ولتكن مساحتك مشرفًا على شؤوننا لثقتنا بك : " 48الشعار

أعلن الوفد األرمين ذلك أمام وكيال يبقى هذا املوقف بروتوكوليا، " . وبنهجك واسلوبك
 العيش الواحد يف امليناء، املدينة ور منهلذه الصواستطرادا  .49الصحف ووسائل االعالم

أعيان امليناء وقادتـها، من د العثماين وتضم خنبة هالبحرية، نالحظ يف صورة تعود إىل الع
ول، وعلى  يف الصف األ50) 1947 تشرين الثاين 8 -1857(  ابراهيم حبيبمنهم 

 . دون أن يثري حفيظة أحد،51صدره إشارة الصليب تبدو بشكل علين، على لباسه الرمسي
ذه هي امليناء تعيش يومياتـها بعفوية وتسبق عصر ما أصطلح على تسميته بعصر  ه
  ".حوار احلضارات"

اريخصور من ذاك الت:  
ا إىل أزمنة ولّت، ة ، فإذا عدن ليست جديدة على أهل املدينة البحري،هذه العالقات

نالحظ مثالً أنّ احلركة الثقافيطرابلس مل تنطفىء، بعد سقوط طرابلس ة عند مسلمي 
إحراق دار العلم ومكتبة فبالرغم من  م ، 1108عام ال بيد الفرجنة ) أي امليناء(ة ،التارخيي 
ة مسلمة، وهذهتار وختريب مراكز العلم، بقيبين عميف املدينة البحرية أقلي ة كان  األقلي

ور يف تعليم كونت طرابلس رميوند الثالث  الد -لبعض أفرادها، بشكل أو بآخر
)1520-1187 (اللغة العربية ة والعلوم االسالمي)حيث) 000 ، إنّ الطبيب اخلاص 

وهو ) BARAKA"(بركة"لكونت طرابلس املذكور كان مسلما من أهل املدينة يدعى
  .52م1162قبيل موته سنة " بلدوين الثالث"لك بيت املقدسالذي قام بتطبيب ومعاجلة م

                                                 
  .39غد، ص  الشيخ ناصر الصاحل ، امليناء يف ذاكرة ال- 47
  .2008 كانون الثاين 27انتخب مفتيا على طرابلس والشمال يف  - 48
  .16/4/2008 العدد  جريدة املستقبل - 49
  . امليناء- من سجالت املتوفني يف كنيسة القديس جاورجيوس األرثوذكسية- 50
  . الصورة معلّقة يف قاعة مكتبة بلدية امليناء- 51
 80 يف ظلّ االحتالل الفرجني، صاملناطق اللبنانية:  عمر تدمري- 52
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ة يف املدينة ة االسالميباحلركة الثقافي" وليم الطرابلسي" ر أسقف طرابلسكما تأثّ
البحرينة إىل جانب العلوم الفلسفية ة، حيث ولد ونشأ فيها، واطّلع على القرآن والس
يت أحاط بـها، كما درس اللغة اة الّوالتارخيية حىت أتقنها، وصار اسقفًا على طرابلس لعربي

م  1270 العام، ويف  م 1263 العامم، مث أسقفًا على بيت حلم يف 1250العام منذ 
يت ة الّور القرآني السيفوضع كتابا عن اإلسالم متحدثًا على عبقرية االسالم ومميزاته مركّزا 

53ةتتشابه تعاليمها مع تعاليم املسيحي .  
يت يتحول شعبها إىل صورة املد ة الّنفتاح هو انفتاح طبيعي للمدن البحريهذا اال

عةالبحريتمع املتنويف حركة تبادل بني شرائح ا ر، أيكذلك أخذ الفيسلوف .  واجلَز
"فيليب الطرابلسي "العربية منصرفًا للدراسات املنطقية فترجم خمطوطة والفلسفي" سر
يد ، فقد أخذ ة تـهتم بأدوات اإلحبار والصألنّ املدينة البحري و.54ةإىل الالتيني" ألسرارا

عام ال، وكانت مستعملة "البوصلة"حارة املسلمني يف ميناء طرابلس األوروبيون من الب
  .55اطىءعند هذا الش، م 1242
امن ة، ال سيما يف القرن الثّ فنية أو اقتصادي كان رافدا لكلّ حركة،ذا البحره
ة  اخلراب، إذ انطلقت احلركة املالحي- يث أنعش البحر حركة احلياة يف املدينةعشر، ح

التدمياط واالسكندرية  يفاىنء مصرو جنوا والبندقية ومرسيلية ومع مءاىنمع موة جاري 
أن إىل ة ول األوروبيطرت الداض ، والحقًا 56 البحر األبيض املتوسطءاىنا من مووغريمه

فقامت القنصليات وكان مسيحيو . هذه احلركة وتسهر على رعاياهان تؤملتقيم قناصل 
ور احلياة فيها، ولعلّ هذه امليزة ألبناء امليناء  ما جعل امليناء تزدهر وتتطّها د من رواامليناء
، ومل تعد هلا قائمة يف 57 يف نـهاية القرن العشرين إذ فقدت امليناء القنصلياتتتراجع

ـنإىل ة اليت حتتاج املدينة البحريهضتها التجارياملستدامةة ة البحريمتثيالً قنصلي اا وجتاري.  

                                                 
 84، صالسابق  املرجع - 53
 84، ص السابق املرجع- 54
 84، ص السابق املرجع- 55
  .25 ص امليناء تاريخ وحضارة،،عدد خاص جملة االنشاء،  : عمر تدمري - 56
 . تناوبت عائالت كاتسفليس وصعب وبطش وكركس وخالط على رعاية القتصليات - 57
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ة، ولعلّ مدرسة عباس علم ة يف املدينة البحري ال ننسى دور املدارس التعليمي،وهنا
الد58ةين الرمسيتمع يلعبانة  ومدرسة مار الياس األرثوذكسيا يف تطوير اا بارزدور 

فَت كمدينة، 59 منذ أواخر القرن التاسع عشر،خدمته وامليناوينفَصعصب  ال تعرف الت
ئسها، ماء على إيقاع أجراس كناذان املرتفع إىل السألالفئدة مفطورة على األن أمساعها وا

الذي  كنيسة النيب الياس هوـب وال ننسى أن نشري إىل أن ومل متيز بني فقري وميسور ،
يخائملة شهد أول مسرحيقبل ان تنطلق حركة املسرح يل ديبو، رائد املسرح الطرابلسي ،

60م1848عام ال مع مارون النقاش يف مصر العريب.  
ماذا عن ترمجة احلياة امليناوية؟ة البحري  

 دفعت بكل قياداتـها إىل ترمجة هذا ،إنّ احلرص على إبراز هوية امليناء املنفتحة
ىل ترمجة ذلك وممارسته بشكل واٍع يف االنتخابات االنتماء لبحر واسع متنوع الثروات إ

عيب لواقع احلياة يف املدينة البحرية ة،البلديالش عن الوعي وهذا ينم.  
واستطرادا ال بد من اإلشارة إىل التطور االجتماعي الذي يرافق حركة املواطنني يف 

 يف ذهن الصيادين بإمكانية املدينة البحرية اليت تقبل املعوقني ، وذلك الرتباط االعاقة
قوط فريسة الضغط يف  أو الس،قص االوكسيجني نتيجة الغطس ونالدائمةاإلصابة احملتملة 

ـّ  ومن ،ياد من غدر البحر إذا جنا الص، هذا.عود منها أو الص،زول إىل أعماق البحرالن
ي إىل التيؤد عجب مليناء أ ال يرى املراقب يف ا، هنامن. هلكةانقالب هدوئه إىل فخ من ي

 كفيفًا هو الدكتور مؤنس عبد الوهاب عضوا يف الس "امليناء البحري" انتخاب مواطين
 كما أنتخبوا مقعدا هو  حممد فوزي عضوا  يف الس البلدي احلايل 1998العام البلدي 

  .2004عام ال

                                                 
 1894 اليت تأسست عام هي املدرسة التهذبية للصبيان( ، 38امليناء يف ذاكرة الغد، ص:   ناصر الصاحل- 58

   .)حسب الشاهدة املرفوعة على مدخلها
 83مدرسة مار الياس إن حكت، ص :  شفيق حيدر- 59
درسة  وتلقّى العلم يف مدرسة امليناء األمريكية والبترون وم1842 ولد يف ميناء طرابلس عام ، خمائيل ديبو  - 60

 مالمح من احلركات خوري، مارون .(  وإخراجا ومتثيالًهو مؤسس املسرح الطرابلسي تأليفاً. الكرمليني يف البلدة
 )28الثقافية يف طرابلس، ص 
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 أن يسجل حرص بيستطيع املراق ،ة املتعاقبةبالعودة إىل سجالت االس البلدي و
عينيالقائمني على الت،اخبني على متثيل الطّ أو النة للمدينة ، وهذا أثر من آثار وائف التارخيي

إليك و،  ووحدة احلال فيهبساطة العيش البحريشهادة على هذا  للا انتقائيامنوذج
  :61املوضوع باألرقام

  
ارثوذكس ماروين أرمين  القرار سنة

 عام 1208قرار رقم  5 1 - -
1920 

 1926قرار عام  5 2 - -
 1928قرار عام  5 4 - 1
 1932 عام 125مرسوم  4 2 - 1
 1952انتخابات عام  4 1 - 1
 1944مرسوم عام  3 1 - 1
 1963انتخابات شعبية  9 4  1
 1977 عام 403مرسوم 3 3 - -
 1991عام 1816مرسوم 7 5 1 1
1998انتخابات شعبية عام   16  5 - -
انتخابات  شعبية عام  16 5 ال مرشح -

2004 
  
 ،ائفيوازن الطّنستخلص أنّ املراسيم راعت التجتعلنا هذا اجلدول متأنية  قراءة من

نويه خبطوة نواب طرابلس ورئيس بلدية امليناء عبد مثّلت الطوائف األساسية، مع التتف
مسألة 1991 عامذين أخذوا بعني االعتبار  ال62ّينالقادر علم الدلس البلديتعيني ا  

 فنالحظ قسمة العدد ، وائف التارخيية امليناويةمثيل للطّالت، 1816، باملرسوم اجلديد 
                                                 

 15و14انتخابات امليناء، ص :  عبد الغين عماد - 61
  .)فحة االلكترونية للبلديةالص(.  إىل اليوم1977عام ال، رئيس بلدية امليناء منذ 1941 مواليد امليناء - 62
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ورد قبالً يف مرسوم التعيني ، وهذا أمر 63بالتساوي مع متثيل الطائفتني األرمنية واملارونية
سوم التعيني عام ، ومر)املاروين غربيال رفيع واألرمين سركيس سركيسيان (1955عام 

 يتكرر كصورة لكنه مل و.64) رفيع واألرمين سركيس سركيسيانفؤاداملاروين (  1959
أهلية واقعية سكانية لة حقيقيعرب العصور، مع تسجيل حرص تاريخ املدينة البحري 

العاملني يف الشأن البلديعلى الع ة إىل عضو رف القائم يف إسناد نيابة رئاسة البلدي
  .65 مهما كان عدد األعضاء املسيحيني يف الس،حيمسي

يت حصلت الّةة األربعأما يف االنتخابات الشعبي 
 فلم ميتنع أبناء امليناء عن متثيل شرائح اتمع )2004و1998و1963و1952(

ة حني املوارنة على اللوائح البلدي مع غياب للمرش،البحري، ما خال سقوط التمثيل األرمين
كن إىل أماكن  من أماكن الس واالنتقال اجلماعي،وهذا عائد إىل عوامل اهلجرة، املتنافسة
  . على احلضورين األرمين واملاروينكلّ ذاك ترك أثرا مهما وإىل بالد العامل املتنوعة، ،العمل

والكتمال الص            ورة العامة انتخابياة للترمجة الشعبي،من اإلشارة إىل الت مثيل ال بد
النيايبللميناء يف الن ل نائب بالتعيني(66فبعد عثمان علم الدينة، دوة الربملانياللجنة يف ، أو

، يأيت نور علم الدين)1922و1920ي عامبني  دارية يف عهد االنتداب الفرنسي،إلا
، ابن67فؤاد الربطالراحل ائب  النوالً إىل وص1925و1922بني عامي نائبا يف الس 

. عند اعتزاله العمل العام1972 إىل عام 1951 احتكر متثيل امليناء منذ عام  الذييناء،امل
ولعلّ املرحوم فؤاد الربط الذي كان.  نائبومنذ ذلك الوقت مل تعد امليناء تتمثّل بأي

ية يقومجمع عليه أبناء امليناء يف خمتلف الصناديق ، كان يعرف أن جمتمع املدينة البحري
من ذلك، وظيف وتقدمي املساعدة، واألهمعلى الت ،عامل مع اسلوب تقييم أبناء البحر الت
دائماكانوا حيصلون  املرشحني من أبناء امليناء  أنَّومن املالحظ ذي يعيشون فيه، للواقع الّ

                                                 
 )15عماد، انتخابات امليناء ، ص  ( 1991 تاريخ 1816 املرسوم - 63
  .14انتخابات امليناء، ص :  عماد- 64
، الدكتور ميشال )1998 إىل 1973(، املهندس نعيم خرياطي )1963(املهندس جورج دوماين  : منهم - 65

 .، وحاليا الدكتور انطوان الكيك) 2007 إىل2004(، جورج درويب )2004 إىل 1998(فالح 
  .2009 آذار - 7ص 19-1204 العدد –" التمدن"جريدة :  صفوح منجد- 66
  .7 املرجع نفسه، ص - 67
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   .ةمن الناخبني يف املدينة البحريمن أصوات على عدد مرتفع 
ة ال بد من اإلشارة إىل أن ابن امليناء املرحوم الوزيراستكماالً للصورة السياسي         و

  .68ثالث حكومات يف ، يف عهد الرئيس كميل مشعون،جورج حكيم شارك
 ألف 12ا أكثر من فعلي( ألف ناخب، 34   ال شك يف أن ناخيب امليناء وعددهم يناهز 

 ذلكعلى، يشكّلون كتلة شبه متراصة وراء مرشح من مدينتهم، حيدوهم )69ناخب
التهذا. ويعيش بينهمحيقّق آماهلم ، وجنوحهم إىل انتخاب من يرونه اريخ املشترك اليومي

ال يعين أن املدينة البحريبل بالعكس،ةة ال تعيش احلالة السياسي ،سون فأهلها يتحس
املشاكل العامة ويسهمون يف التحركّات الشعبيةظاهرات والت،هاية يعرفون أن وهم بالن

مدينتهم دفعت شهداء يف املظاهرات، وهي مدينة مسيسة بامتياز حيث شعارات العدالة
والراواء تفعلغيف والدلَهحر الّذين يعانون حرقة ِفعوما زالت، يف نفوس أبناء الب ،
ح اجللد وصعوبة التنفّس حني يغوصوالشفكيفاملاحلة..... ن حبثًا عن اللقمة مس وتقر ،

الفقراءحقوق الدفاع عن ، شهداء الوطنيةالعروبة والقومية واألممية وشهداء تنسى امليناء 
سقطا يف مظاهرة(ومحدي درويش  د علم الدينأمحـ ك،الصيادين والعمال والكادحنيو
اغتيل عام ( أمحد املري األيويبو) 1985اغتيل ( مصطفى صيداوي  و)1969عام ال

 كانت الطّبقة املناضلة من أجلبسطاء ومثقفنيوبكلمة فإنَّ الطبقة الشعبية من ، )1979
كانت الزنازين مقرا للدورات احلزبية وتكوين الزعامةو، احلقوق ولقمة العيش

                                                                                                                                            
 1903 نيسان 30 نيسان  وحكومة صائب سالم من 30 إىل 1952 ايلول 30 حكومة خالد شهاب من - 68
كميل : نقوال ناصيف.( 1956 حزيران 8 إىل 1956 آذار 19، وحكومة عبداهللا اليايف من 1953 آب 16إىل 

 )64-63ص : مشعون آخر العمالقة
 9392السنة  ( 12283:  بلغ عدد املقترعني الفعليني  كالتايل1998لعام ليف االنتخابات البلدية  -  69

 من 253(و )  من األرمن األرثوذكس 262(و)  من املوارنة200(و)  مقترعا أرثوذكسيا2177( مقابل) مقترعا
عبد الغين يراجع  –)  ناخبا مقترعا من خمتلف الطوائف املسيحية2892أي ما جمموعه ) باقي الطوائف املسيحية

  .20عماد، انتخابات بلدية امليناء، ص 
  :التايلموزعني على الشكل  11387 فقد بلغ عدد املقترعني الفعليني 2004عام لأما يف االنتخابات البلدية ل

 من خمتلف 243، و245، واملوارنة 267، واألرمن األرثوذكس 1814، واألرثوذكس 8818السنة  ( 
  .2004 مكتب االحصاء والتوثيق، آب -).الطوائف املسيحية األخرى

  .48 رشيد درباس، امليناء يف ذاكرة الغد، ص - 70
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  70."القيادية
هي مدينة حبري   ة ة ة، نعم، لكنها مدينة لبنانيال زالتعربي:  

   الوطن، مال ويف كلّائدة يف طرابلس والشاحلالة الس تعاين 
تائج االمناء غري املتوازن،حمل نتت  

   إليه حاهلا،تحتزن على ما آل
  .بيوم جديددائما حتلم .......لكنها  و
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