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بيوت راشيا تراٌث عابٌر التاريخ: 
قيم املكان والرمز والوطنية

ما اجمل راشيا للمرشفني عليها من قلعتها التاريخية. متأل الروايب ببيوتها الرتاثية 
الحمر.  السطوح  من  فاتنة  باشكال  واشجارها  صخورها  بني  وتتسلل  تنترث  التي 
بيوت هي بهجة البقاع الغريب وفخره. تتغلغل يف وسط البلدة حول سوق اثري 
يتكامل  استثنائيا  العام بعدا جامليا  يقارنها ذوقا واتقانا وفخامة، ومتنح املشهد 

مع رمزيتها االستقاللية

اللبنانية.  الرتاثية  االسواق  اطول  راشيا من  سوق 
دون  من  مرتا   250 بطول  مستقيام  ينساب 
تجاريا  محال   60 جانبيه  عىل  يضم  تعرجات. 
بابواب خشبية  بالقرميد االحمر. يزدان  مسقوفا 
موحدة االلوان واالشكال. تعلو بعض هذه املحالت 
بيوت مبنية بالحجر املقصوب، وتتدىل من رشفاتها 
احواض الزهور التي تضفي وحيا الرباب الفنون، 
ذات  املصابيح  تلك  اىل  الزائر  عاطفة  وتسرتسل 
التي تنري السوق ليال، وتزيد من  الطابع القديم 

تكثيف املشهد الرتايث بانوارها وظاللها.
عرش.  السابع  القرن  اىل  السوق  تاريخ  يعود 
من  الفرنسيني  ارشاف  يف   1927 عام  رصفه  تّم 
واهتمت  االحد،  عبد  الشويري شكري  املعامري 
وزارة السياحة باعادة ترميمه وانارته عام 1997، 
بالصناعات  مزدهرا  عامرا  نشأته  منذ  وكان 

اليدويني  التي ذاع صيتها، ومل يبق من الحرفيني 
اال اثنان، احدهام عصام املقت العامل يف مجال 
صناعة وزخرفة الصيغة من الفضة، واآلخر يوسف 
القضامين الذي يتقن صناعة الصوبيات، وانترشت 
حساب  عىل  والخرضوات  الخرض  بيع  محالت 
بشكل  تضمحل  كادت  التي  الحرفية  املنتجات 

نهايئ يف الستينات من القرن املايض.
منذ اعالن الجرنال غورو قيام دولة لبنان الكبري، 
الوسط بني سوريا ولبنان.  بقيت راشيا يف موقع 
اذ انتزعت من االوىل وظلت مهمشة من الثانية، 
فاغتنت بريوت بروافد سكانية نازحة منها ومن 
االقضية املضمومة، حتى اضحت عاصمة تجارية 
كبرية للبنان الجديد ولعدد من املناطق السورية، 
فكان لهذا املعطى تأثريه السلبي عىل اوضاع سوق 
له  املجاورة  للبلدات  جاذبيته  فقد  الذي  راشيا 

وبعض املناطق السورية والفلسطينية.
ارهق السوق كغريه من اسواق لبنان الكبري، جراء 
بعدما  السلع،  كل  عىل  الجمركية  التعرفة  رفع 
الثورة  اندالع  من  كبرية  خسائر  فرنسا  تكبدت 
رحاها  دارت  التي   1925 عام  الكربى  السورية 
يف قلعتها التاريخية، وذلك لسد جانب كبري من 
نفقاتها العسكرية. فبلغ الضيق االقتصادي خالل 
فرتة الربع الثاين من القرن العرشين اقىص مداه، 
وغدت الهجرة من راشيا جامعية نحو بقاع الدنيا، 
وراحت تخلو من حيويتها شيئا فشيئا، حتى ان 
عائالت باكملها انقرضت من البلدة. ما زاد الطني 
الورقي،  الفرنيس  بالفرنك  استبدل  النقد  ان  بلة 
يف حني كانت العقوبات تفرض باللريات الذهبية 
االرياف من  تلك  فساهم هذا االجراء يف تفريغ 

مدخراتها الذهبية.  
املعامرية  الرتاثية  مدخراتها  تفقد  مل  راشيا  لكن 
الفنية. من بني بيوتها القدمية يشع تراث روحي 
طائفة  ابناء  فيها  تواجد  زمنية  حقبة  اىل  يؤرخ 
الرسيان الكاثوليك يف لبنان الذين بنوا منذ عام 
عىل  كنيستهم  رومانية  اثار  انقاض  عىل   1836
اسم القديس مار موىس الحبيش، فشمخت بابهة 
باملظلة  شبيهة  فنية  تحفة  غدت  حتى  وجالل 

الحرفية، السيام العقود واالساور والحىل الفضية، 
وصوبيات التدفئة، وخياطة املالبس، والكندرجية، 
الفالحة وغريها، حتى  وحدوات املوايش وادوات 
نّساجه،  مثل  وحّداده  السوق  جوهرجي  صار 

مشهورين من دمشق حتى القدس. 
من حيث  اال  تراثيا  يعد  مل  تغريت.  معامله  لكن 
هناك  مقفال.  محال   27 من  اكرث  هناك  الشكل. 
اكرث من 50 محال هجرتها تلك الحرف التقليدية 

قناطر ثالثية.بيوت راشيا تحافظ عىل تراثها.

طراز بناء تاريخي.

من اطول االسواق التراثية 
اللبنانية بطول 250 مترا

هجرته الحرف التقليدية 
ولم يبق اال تصنيع الفضة 

والصوبيات
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والعقود  البارزة  باالقواس  املتسمة  املفتوحة 
املعامرية املضلعة والدعائم الطائرة. وتزيد ايقونة 
شفيعها النادرة الوجود التي يعود تاريخها اىل اكرث 
من 500 سنة من قيمتها التاريخية والفنية. يرثي 
هذا الرتاث الكنيس ما تكتنزه كنيسة السيدة للروم 
الكاثوليك املبنية بالعقد الحجري منذ عام 1883 
من ايقونات مثينة، ويجسد مع كنائس القديس 
واملعامل  االرثوذكس  للروم  والسيدة  نيقوالوس 
وطنيا  ذخرا  الدروز  املوحدين  لطائفة  الروحية 

للعيش معا.   
مشهد  الزائر  يأرس  االستقالل،  قاعة  رشفة  من 
املنازل الرتاثية املتعانقة بسطوحها القرميدية كأنها 
بيوت عاشقة بنيت عىل هندسة عاطفية، وتبهره 
خصوصيتها النادرة الجذابة العابقة بطيب التطلع 
ما  يرصد  عندما  خصوصا  وساحر،  فريد  كل  اىل 
يعرف بـ"الطيارة" التي ترتفع فوق بعض منازلها 
وفق مواصفات هندسية معامرية تضفي جامال 
يف  نظريه  قّل  مميز  بطابع  ومتهرها  البلدة،  عىل 

البلدات اللبنانية. 
يغرق الزائر يف جامل حارات القرميد االرجوانية 
ترسم  والتي  اىل جنب،  راشيا جنبا  املحتشدة يف 
لوحة زاهية من 240 ارثا يف زمن االرث الضائع، 
كانت نتاج الحركة التجارية التي جلبت واردات 
متوجة  بيوتا  رفعوا  الذين  امليسورين  ألولئك 
بالقرميد االحمر املتأثر بالطرازين الغريب واملحيل، 
ثنائية  او  القناطر  ثالثية  بواجهات  منازل  وابتنوا 
حكاية  تحيك  لكنها  صامء  وباحجار  املندلون، 
شعب مناضل وتحفر يف وجدانه صورا عن حقبة 
زمنية عامرة، حتى اضاف هذا االرث قيمة عىل 

قيم املكان ودالالته التاريخية والوطنية.
ال تكمن اهمية هذه املنازل الرتاثية فقط بجاملية 
واجهاتها وسطوحها وقناطرها املتناسقة هندسيا، 
بل برحابة غرفها وسقوفها العالية وتعرضها للتهوية 
الدامئة، ما جعلها بهندستها املعامرية ابنية صحية 
البلدات  من  زالت  ال  انها  راشيا  مفارقة  بامتياز. 
اللبنانية القليلة نسبيا التي تحافظ عىل كثافة هذه 
البيوت القرميدية التي ال تخىش عصفا منذ مئة 
عام ونيف، وتحض بلدياتها املتعاقبة اهاليها عىل 
الحفاظ عىل هذا الرتاث العمراين، وتساهم البلدية 
القرميد  ترميم  يف  دالل  بسام  برئاسة  الحالية 
البيوت القدمية، وتشجع عىل بناء  املتصدع لكل 

بيوت حجرية من طبقتني مسقوفة بالقرميد.   
مسار  ألهلها  يكون  ان  حتمت  راشيا  جغرافية 

الدكتور منري مهنا الذي اشار يف حوار مع "االمن 
العام" اىل ان وجود راشيا عىل املسار الوسط بني 
تلك العاصمتني كان يعطيها حيوية هائلة، لكن 
مع ضم االقضية االربعة عام 1920 تحولت راشيا 
من منطقة وسطية اىل منطقة طرفية، ومن مرحلة 
وبدأت  االقتصادي،  الرتاجع  مرحلة  اىل  النهوض 
اتجاه  يف  ونزوحهم  والدروز  املسيحيني  هجرة 
واوسرتاليا،  والربازيل  وامريكا  واالرجنتني  بريوت 
 1937 سنة  التقطت  صورة  هناك  ان  درجة  اىل 
خالل مؤمتر يف ديرتويت تجمع 415 مغرتبا من 

مسيحيي راشيا من عائالت آل املعلويل وسابا 

بها،  املحيطة  بالبلدات  يرتبط  تنموي  طبيعي 
العاصمتان  هام  كبريين  بقطبني  ايضا  ويرتبط 
راشيا  ابن  بحسب  والقدس،  دمشق  التاريخيتان 
اللبنانية  الجامعة  يف  االجتامعية  العلوم  استاذ 

رحلة
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وغريهام. هناك ايضا امكنة سجلت هجرة اهل 
راشيا كام الحال يف حارة "التيامنة" )نسبة اىل وادي 

التيم( وساحة "الرياشنة" يف دمشق. 

■ يف اي حقبة شيدت املنازل الرتاثية؟
□ بنيت البيوت الرتاثية التي تنترش يف راشيا يف 
الفرتة املمتدة من نهاية حقبة العثامنيني وخالل 
مرحلة االنتداب الفرنيس عىل لبنان. وهي تعكس 
املستوى االقتصادي الذي كان سائدا يف البلدة التي 
كانت محطة اساسية لقوافل الحجاج واملسافرين 
بني الشام والقدس، وشكلت عاصمة وادي التيم 
السفىل.  االعىل يف وقت كانت حاصبيا عاصمته 
فاغتنمت من هذا املوقع االسرتاتيجي فوائد عدة 
انعكس ازدهارا عىل تجارتها، وجامال عىل ابنيتها، 
وانتعاشا يف حركتها الثقافية واملرسحية، ومتايزا يف 

وعي ابنائها.

تحقيق  يف  ساهمت  اضافية  عوامل  من  هل   ■
االزدهار العمراين؟ 

املسيحي  الوجود  العامل  هذا  اىل  يضاف   □
االرثوذكيس القوي جدا يف تلك الحقبة، الذي كان 
اعطى  الذي  الثاين  نقوال  الرويس  القيرص  يرعاه 
توجيهاته لبناء املدرسة الروسية يف البلدة. الوثائق 
تشري اىل انه يف عام 1907 بلغ عدد طالبها وطالباتها 
127، وكانت املدرسة يف ارشاف "الجمعية الروسية 
- الفلسطينية" التي أولت اهتاممها باملؤسسات 
االرثوذكسية يف االرايض املقدسة والجوار، وكانت 
باعتبارها  الرويس  العطف  بهذا  مشمولة  راشيا 
من  وقتئذ.  التيم  وادي  يف  االرثوذكس  عاصمة 
املبنية عام  البلدة  ان احدى كنائس  القول  نافل 
نقوال"،  مار  "كنيسة  القيرص  اسم  حملت   1890
الحياة  ان  اىل  االشارة  تجدر  الرعاية.  لتلك  تيمنا 
بالتشاركية  اتسمت  املرحلة  تلك  يف  االجتامعية 
بني اكرثية مسيحية واقلية درزية، وان راشيا كانت 
والقرى  البلدات  ان  مبعنى  بـ"القصبة"  تعرف 
املجاورة لها كانت تستهلك احتياجاتها من سوقها 
بل  فقط،  للبلدة  سوقا  يكن  مل  الذي  املزدهر 

للمنطقة باكملها.

تلك  ميزت  التي  الهندسية  االمناط  هي  ما   ■
البيوت الرتاثية؟

□ بحكم هذه الحركة التجارية منا االقتصاد املحيل 
منوا مذهال سواء بالتجارة مع الشام او مع الجليل 

االعىل، او من عائدات اموال املهاجرين، ما ادى 
اىل حركة عمرانية متثلت يف بناء البيوت ذات طابع 
جاميل مميز مستوحى من طراز العامرة يف الريف 
لكن  فرنسا.  وجنوب  ايطاليا  وتحديدا  االورويب 
سنة 1925، بعد امتداد الثورة السورية الكربى اىل 
منطقة راشيا وحاصبيا ضد الوجود الفرنيس، كانت 
تلك السنة مفصلية بالنسبة اىل البلدة التي دمرت 
بالكامل بعدما قصفت بيوتها باملدافع والطائرات 
واحرقت املعارك 90% من بيوتها، وقد تّم الحقا 
االنتداب  ايام  اللبنانية  الدولة  من  التعويض 
الفرنيس عىل بعض هذه البيوت التي اعيد عمرانها 
بني عامي 1926 و1927، وتكللت يف هذه الفرتة 
بالقرميد االحمر. كان منط هندسة هذه البيوت 
التي  الحياة االجتامعية  يتوافق متاما مع طبيعة 
كانت سائدة واملتالمئة مع منط السلطة االبوية. 
فتصميم املنزل يتمحور حول صالون كبري يؤلف 
املساحة املشرتكة الربع غرف تجاوره، ومطبخ مع 
حامم خارجي. وقد خصصت هذه الغرف الفراد 
االرسة الذين يودون الزواج لالستقرار فيها قبل ان 
ميتلكوا بيوتهم الخاصة. كانت االرسة التي تتمتع 
طبقتني،  من  بناء  تشّيد  اعىل  اقتصادي  مبستوى 
يدعى  بناء  عىل  تحتوي  العلوية  الطبقة  تكون 
"طيارة"، وقد تكون هذه الطبقة تحتوي عىل اثنني 
او ثالث "طيارات" تبعا للحالة االقتصادية. هناك 
منط آخر من البيوت املبنية عىل طريقة "العقد" 
وبعضها يعود اىل الحقبة الصليبية وما تالها، عىل 
غرار كنيسة السيدة للروم االرثوذكس التي شيدت 
عام 1890 عىل انقاض دير قديم أنشئ يف القرن 
الحادي عرش، وكذلك اقبية القلعة التاريخية، وبرئ 
الضيعة ذات املنفعة العامة. يوجد مجموعة من 
البيوت مبنية عىل اساس العقد يف بنيانها السفيل.

اما اصحاب البيوت من الفقراء ومتوسطي الحال، 
فكانوا يؤمنون مساكنهم بسطوح من الطني عىل 

الطريقة اللبنانية التقليدية. 

واخرى  واحدة  بقنطرة  بيوت  هناك  ملاذا   ■
بقنطرتني او ثالث؟

□ لقد الحظت، وهذا استنتاج شخيص، ان بيوت 
راشيا كانت تعكس معتقد اهل البيت واميانهم. 
واحدة،  بقنطرة  بيوتهم  بنوا  الدروز  فاملوحدون 
بثالث  واملسيحيون  بقنطرتني،  السّنة  واملسلمون 
قناطر. اال ان جميع البيوت تتميز بفتحات لتأمني 

التهوية خصوصا يف فصل الصيف.

السوق االثري.

منزل الحاكم الفرنيس.

بيت آل داود.

السوق محاطا باالبنية الرتاثية.

الحريف عصام املقت.

 بيت آل معلويل.

املنزل الذي سكنه الجرنال غورو سنة 1919.

بيت آل ابوسمرا.
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