
 ٢٠١٧@ جمیع الحقوق محفوظة لمجلة اآلثار  ٤/٨/٢٠١٧نشر في مجلة اآلثار بتاریخ 

  )وتارخيية  دراسة أثرية(قلعة دوبيه 
  )وتاريخ الفن دكتوراه يف علم األثار( فضل هللا زهري جعفر الدكتور : الباحث 

  )ماجستري يف علم األثار(جنان حممد سعيد مراد         

  
   :املقدمة 

ان  دراسيًا ، اىلمن القالع املنسية حىت زمن قريب مل حتض بأي نوع من انواع االهتمام ال ميدانيًا  وال 
قامن الفرقة النيبالية من قوات الطوارئ الدولية باالتفاق مع بلدية شقرا احلاضنة للقلعة  بتنظيف املوقع ، مث 
قامت البعثة الفرنسية بإجراء بعض الدراسات السريعة امثر عن وصف دقيق للقلعة ـ امنا مل يأيت جبديد 

ال بد من متابعة البحث والغوص يف التأريخ ملقاربة حل لغز هذه لناحية حتديد تأريخ القلعة وامسها لذا كان 
القلعة بتسميتها وتأرخيها ، وذلك احساسًا منا بالواجب العلمي اجتاه هذه املنطقة اليت ترعرعنا فيها وبات 
ذا دمنا ممزرجًا برتا ا ، اال اننا ويف حبثنا هذا واجهنا الكثري من الصعاب كان ابرزها ندرة ما كتب عن ه

األثر املهم ، ومن خالل الدراسة امليدانية هلذا املوقع والدراسة التارخيية للمنطقة اليت متثل القلعة جزء منها 
، واكثر ما لفتنا يف تأريخ جبل عامل  ايضا وحيتاج ) ٢-١رقم  صورة(وهي جبل عامل يف جنوب لبنان 

ذي مبكن تقسيمها اىل ثالث مراحل ربطت اىل دراسة مستفيضة الحقا كان مرحلة االحتالل الفرجني له وال
باحتالل مدينة صور ـ اذ ان املرحلة االوىل كانت قبل احتالل املدينة وليس واضحاً دور اهل اجلبل يف هذه 

سنة دون اخلوض يف الدور الفعلي له ، املرحلة التانية بعد ٢٥املرحلة اال بإعتباره سبب يف صمود صور ملدة 
وكان من اهم ميزا ا اهلدوء والعالقة الطيبة مع احملتل الفرجني وايضاً  ١١٨٧-  ١١٢٤سقوط صور من 

دون اخلوض يف حقيقة طبيعة هذه العالقة السلمية يف هذه الفرتة ، املرحلة الثالثة متثلت من  اية املرحلة 
تفصيل هذا  التانبة وحىت تاريخ جالء احملتل من املنطقة ومتيزت بظهور حركات املقاموة الشعبية للمحتل دوم

  . التغري يف موقف اهل اجلبل 

كان ال بد من ذكر هذا التفصيل يف املقدمة وخاصة املرحلة الثانية ، وذلك ملا له عالقة مباشرة يف حتديد 
  . تأريخ القلعة وربط االحداث يف املنطقة واملهام املوكلة اىل هذه القلعة فيما بعد 

بعض السمات املعمارية للقالع الصليبية اليت بدأت مع امللك كما انه جتدر االشارة ولو بشكل بسيط اىل 
بلدوين االول مرورا بامللك فولك اوف أجنوا والذي كان له دور بارز كما سيظهر يف تأريخ القلعة خالل 
حبثنا وربط بعض االحداث يف فرتته  ذا التأريخ وبالتسمية أيضاً  ، بالعودة اىل اهم مسات العمارة اهلندسية 
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،  وكذلك االبراج املربعة على كامل  ع يف هذه املرحلة كان الربج املربع الكبري ذي التأثري البيزنطيالقلل
السور ، وهذه املرحلة تعترب املرحلة االوىل من مراحل بناء القالع عند الفرجنة ، اما املرحلة الثانية وسنذكر 

تبلورا   اىل دائرية وهذه املرحلة والربج الدائري ايضًا اهم مميزات العمارة فيها وهو حتويل االبراج من مربعة
تقريبًا ،وسنكتفي  ١١٧١مع وجود بعض املالمح هلا قبل هذا التأريخ منذ عام  ١١٨٧بوضوح بعد  عام 

  .  ذه املراحل من بناء القالع الصليبية لعالقتها ايضاً املباشرة ببحثنا حول تأريخ القلعة

 وهللا ويل التوفيق 

   

 : اجلغرايفاملوقع   
جنوب لبنان  منطقة جبل عامل يف ، وهي بلدة وهي عقاريا تابعة هلا  بلدة شقرا يف خراج تقع هذه القلعة 

بني سلسلة من القالع املنتشرة وهي قلعة ، )خريطة:٣رقم صورة (حمافظة النبطية، قضاء بنت جبيل ضمن 
تشرف على وادي اجلمل .  م ٤٩٩إرتفاع على قمة تلة من احلجر اجلريي على جندها يف جبل عامل ، و 

و من اجلنوب تصل سلسلة صخرية هذه التلة بباقي اجلبل الذي . من الشرق ووادي الشيخية من الغرب
ال حتتل القلعة النقطة األعلى يف املنطقة، ومع ذلك فإ ا تسيطر على وادي الشيخية . يعلوها بثالثني مرتا

ليس بعيدا عن القلعة، يوجد العديد . يسي الذي يربط دمشق بصورالذي يصل من الشمال اىل الطريق الرئ
 .من النقاط املرتفعة، و هي على األرجح كانت تشكل أبراج حراسة و شبكة اتصال مع العاملني يف القلعة

كلم،   ٤٥كلم، وعن مركز احملافظة النبطية حوايل   ١١٠تبعد عن العاصمة بريوت حوايل ،  )٤رقم صورة ( 
  .كلم فقط   ١٤و ١٣كلم، وعن مركز القضاء ما بني   ٣٠كلم، وعن صور حوايل   ٧٢صيدا وعن مدينة 

من الغرب بلدَيت صفد البطيخ و برعشيت، ومن  بلدة شقرا حاضنة قلعة دوبيه بالنسبة للحدود، حيدّ   
الشرق بلديت ميس اجلبل و حوال، ومن الشمال بلدة جمدل سلم ، أما من اجلنوب فيحدها بلدة برعشيت  

مرتاً،  أما مساحتها  ٦٨٦أعلى نقطة ارتفاع يف البلدة عن سطح البحر، وحسب خارطة املساحة، هو ، 
   .  ٢م١٥٠٠فتبلغ حوايل 

  :طرق منها ها عرب عدة الي ميكن الوصول

  شقرا  –عني املزراب  –جويا  –صور 
   . شقرا  –برعشيت  –بيت ياحون  –قانا  –صور 
  . شقرا  –حوال  –حاصيبا  –شتورا 
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  :القلعة تسمية  

بيه وتعنيان  –جند ان عدد من املؤرخني يرجح ان تكون تسمية القلعة عائدة اىل لفظ أرامي من كلمتني دو 
اخلوايب أو مستودع خوايب الزيت ويربر هذه التسمية وجود معاصر أثرية يف املنطقة واجلوار كانت بيت 

  .   تستخدم الستخراج الزيت من اشجار البطم العمالقة اليت كانت وال تزال تنتشرريف املنطقة

دي بويون نذكر  منهم من اعترب ان التسمية عائدة اىل حتريف اسم  احد القادة العسكريني فرنسوا  كما ان
، كما اننا جند ان املوسوعة االلكرتونية العربية اعتمدت هذا التفسري لالسم    ، اال انه  منهم أنيس فرحية

 بني القادة الصليبيني ومن خالل البحث  انطالقاً من ذلك . نادراً ما جند ما يشري اىل هذا القائد العسكري 
حممد مؤنس .تبني اخلطأ يف االسم والوظيفة لصاحب التسمية ، هذا البحث كان بعد االشارة يف كتاب د

امحد عوض يف كتابه احلروب الصليبية دراسات تارخيية ونقدية  نقال عن املؤرخ الصلييب وليم الصوري حني 
أمالفي االيطالية يف بيت  حتدث عن اهليئة االسبتارية اليت بدأت من املستشفى اليت اسسها اهل مدينة

املقدس واليت كان عملها يف البداية خرييا وعالجيا واقاموا يف عدة قالع منها قلعة بئر السبع ومسيت من قبل 
جتهت  دفها وجهة حربة باالضافة اىل عملها االصالحي ا الصوري حسب عوض بإسم قلعة بيت جربين
من املمكن تشبيه مهمتهم مبا يقوم به  ع وعن املناطق ا اورةبعد ان عهد اليها امللك مبهمة الدفاع عن القال

ا مع الطيب والذي عرف  رئيسفوجدنا بني القادة الصليبيني مؤسس قوات الطوارئ يف يومنا احلاضر  ، 
وتويف بني عامي  ١٠٨٠ولد حويل عام الذي " رميون دي بويه"ايضاص بإسم اهليئة االسبتارية  

   تهاوحىت وف ١١٣١ثاين اعلى مركز يف احلكم ملنطقة اورشليم من حوايل عام  والذي استلم ١١٦٠و١١٥٨
رميون "وملا كان اذ انه .  لنتوصل اىل الرتجيح الشبه مؤكد ان التسمية تعةد هلذا القائد، )  ٥صورة رقم ( 

وانطالقا من -فمن املمكن    هو رئيس اهليئة االسبتارية يف تلك الفرتة ومؤسس ا مع الطيب" دي بوي
كان هلا عمل االصالحي واملساعدايت لسكان وبأشرافه  ان تكون القلعة  الرتجيح -  تسمية القلعة بقلعة دوبيه

، ولذياع صيته بني الناس واهل املنطقة كانت  تعرف القلعة  بإمسه، كأن يكون السائد  والقرى ا اورة  البلدة
حىت باتت القلعة تعرف  ذا االسم  وُتوارثت التسمية من  "دو بوي "حنن ذاهبون اىل قلعة "القول مثًال  

كما سبق االشارة اىل توارث اسم جبل ،  جيل اىل جيل دون ان تـَُتوارث االخبار عن تارخيها مع االسف 
ومن املمكن ان يكون التكتم عن  .عامل دون توارث االخبار عن قبيلة عاملة العربية وقدومها اىل املنطقة

بني اهل املنطقة مرده اىل تركيزهم على معاشهم واستسالمهم الي وضع مقابل احلفاظ على اخبار القلعة 
ارضهم  فكانوا بعد هزمية الفرجنة يفضلون عدم اخلوض يف اخبارهم حىت ال ينتقم منهم   بقائهم يف

                .                                                املستعمرون والفاحتون اجلدد أياً كانوا 
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كما انه جتدر االشارة اىل ان فيليب حىت كان له رأي اجرحول  مهمة اهليئة االسبيتارية اذ يقول ا ا كانت 
وليس تأسيس املستشفيات كما ، هيئة غرضها تأسيس الفنادق واخلانات لراحة احلجاج اىل بيت املقدس 

ورمبا اذا صح هذا التعريف   .عاطون مهنة احلرب ولكنهم انقلبوا بعد ذلك اىل جنود يت، إّدعوا فيما بعد 
يكون ذلك تفسري ملا وصفة به القلعة بإحتوائها على عدد ال بأس به من العناصر السكنية اكثر منها حربية 

لسنا  –تتناول  احلركة االسبتارية بتفصيل اكرب ، اال ان هذا الرأي حباجة اىل دراسة تارخيية  اكثر مشولية ، 
ملعرفة حقيقة عملها وليتم من خالله حتديد ما اذا كان فعًال بناء القلعة قد انطلق من فكرة   - األن بصددها

اال ا ا بكلتا احلالتني فان فكرة انشائها كانت خريية مساعدتية ، تأمني خانات للحجيج اىل بيت املقدس 
ساعدات للناس يف املرحلة الثانية او لتأمني التواصل الطيب وتقدمي امل، سواء للحجيج وتأمينهم  يف البداية 

 دف افامة عالقة جيدة معهم تساهم بوقوف الناس اىل  جانبهم ،  من االحتالل اليت سبق احلديث عنها 
  . يف حاالت احلرب 

  :تأريخ القلعة   

يف حماولة متواضعة منا حول معرفة تاريخ قلعة دوبيه، وعلى الرغم من ندرة ما ُحكي عنها يف كتب   
هد الفرنسي مؤخرا من العام املؤرخني ، وباالستناد اىل ما توصلت  إليه احلفريات األوليه اليت أجراها املع

وأخذ عينات فخارية من داخلها وخارجها، واعتماد املقارنة امليدانية ، واىل املعاينة امليدانية هلا ، ٢٠١٤
أمكنننا  اليت سبق احلديث عنها ليبية متعددة صبناء القالع الساليب اهلندسة املعمارية املتبعة يف مراحل 

  : قراءة تاريخ القلعة على الشكل اآليت

القدم، نتيجة  بالسكان منذ  يتضح من خالل موقع القلعة، فوق تٍل كان على ما يبدو عامرًا      
وعربية تلف التلة للسويات األثرية اليت تظهر يف طبقاته واليت تشري إىل وجود آثار فينيقية ورومانية وبيزنطية 

ويتمثل معظمها، ببقايا فخارية وزجاجية متنوعة تنتشر داخل هذه . من جها ا األربع) موقع القلعة(
وبنتيجة معاينتا امليدانية هلا تبني لنا، أ ا تعود إىل الفرتات التارخيية اآلتيه وهي حبسب التسلسل . السويات

  :من حيث األقدمية
وهي عبارة عن أباريق . م.فرتة اإلزدهار الفينيقي ما بني القرن العاشر والسابع قتعود ل  :ا موعة األوىل -

منها ما هو حملي الصنع ومنها ما . ذات اللون األمحر واملزين خبطوط باللون األسود على النمط القربصي
  )٦صورة رقم( . هو مستورد من قربص على وجه اإلحتمال

تضم الفخار الروماين ذو اللون األمحر وهو تقليد ملا هو معروف يف روما، منه احمللي  :ا موعة الثانية -
  )٧صورة رقم ( . الصنع ومنه املستورد، رمبا من اإلسكندرية
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وهي بيزنطية تتضمن شىت أنواع الفخار الشعيب واملزين واملزجج وكذلك يعود بقسم كبري  :ا موعة الثالثة  -
  )٨صورة رقم (  .ارجيةمنه إىل أماكن تصنيع خ

وهي متثل الفرتة العثمانية بعد عثورنا على جمموعة من الغاليني ذات النقوش املتنوعة   :ا موعة الرابعة -
   )٩صورة رقم ( . واليت تعود إىل  ايات الفرتة العثمانية

أثناء غياب  -ناهيك عن املغاور واملدافن احملفورة بالصخر واليت متَّ اكتشافها بالقرب من القلعة،   
من قبل السكان احملليني وقد متَّ العثور فيها على جمموعات كبرية من اجلرار واألباريق  - املسؤوليني عنها

  )١١-١٠ صورة رقم ( . الفخارية والكؤوس الزجاجية ، كما أّكد األهايل ذلك 
، فإن مالمح الفرتاة الصليبية ) اليت سنقوم بعرض وصفي هلا الحقاً للقلعة (أما من ناحية املنشآت املعمارية 

 االوىل والتأثريات البيزنطية تتجلى يف وجود الربج الكبري عند مدخل القلعة اجلنويب وهو من مسات العمارة
بعدما حتول ، يف املرحلة االوىل لبناء القالع يف الشرقوهو كان من اهم ما اخذه الصليبيني عنهم  البيزنطية

اما بقية املنشآت فهي مزيج ما . من الربج املربع إىل الدائري إضافة إىل وجود األبراج املربعه يف أسوار القلعة 

رجحنا أن يكون الظاهر من القلعة بكامله غري موجود قبل الفرتة  ،بني النمط الصلييب واإلسالمي املعاصر
وهذا يعين ان بناء القلعة يعود  للمرحلة االوىل ، صليبية ال كما هو شائع باحتمال ان تكون بناء بيزنطي ال

لبناء القالع الصليبية واليت حتمل صفات معمارية مأخوذة عن االسلوب البيزنطي  من وامهها الربج املربع 
هذه املرحلة كما اشرنا سابقاً بدأت مع بلدوين . )  ١٢ رقم صورة(الكبري والسور ذو االبراج املربعة  

االول، اال اننا رجحنا من ملوكها فرتة امللك فولك اوف اجنوا ، واليت تتزامن مع قراره بتويل اهليئة االسبتارية 
فرتة  ١١٤٤و ١١٣١أمر بناء القالع كما و تتزامن مع جود رميون دو بيه يف املنطقة ، اي بني عامي 

ان تأريخ القالع وحسب املؤرخ وليم الصوري كان ينسب اىل فرتة امللوك وال حيدد بسنة امللك أجنوا  اذ 
وحيمل صفات العمارة يف املرحلة والتعديل الذي طرأ على الربج الشمايل الشرقي مع دخول تعديل .  معينة 

ها اعادة بناء الربج مما يشري اىل تدمري تعرضت له القلعة مت بعد) ١٣ رقم صورة(الثانية وهو الربج الدائري 
حىت  ١١٧٠امنا بالشكل الدائري املعتمد يف هذه املرحلة حيث ان الربج الدائري مل يشيده الصليبيون قبل 

             . ١١٨٧انه مل يعرف على نطاق واسع قبل معركة حطني

املراجع اىل اسم علم الصليبية  ونسبتها حسب رأي عدد كبري من  انطالقا من التسمية املرجحة للقلعةاذاً و 
كما عرضتا يف التسمية -باشرنا البحث بني الفادة الصليبيني للوصول اىل هذه الشخصية  فرنسي دو بويه

مع املالحظة ان مهمته " . القائد"فا ا ينطبق عليها التسلسل التارخيي الذي رافق وجود هذا ال  -
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ملقام االول  ، وهذا من الطبيعي كما اشرنا جية يف االكن يف البداية عسكرية بل خريية عاالساس مل ت
سابقًا أن جيعله يأخذ شعبية و مكانة مميزة لدى ابناء املنطقة ملا كان يقدمه من مساعدات  لدرجة ا م 
اطلقوا على مقر عمله واقامته امسه لتصبح قلعة دوبيه وكما أشرنا سابقا ان هذه التسمية ُتوارثت من جيل 

واجلدير بالذكر ان القلعة بقيت تستغل للسكن بعد الفرتة  .االحداث التارخيية اىل جيل دون ان تتوارث 
   .وما جرى عليها من تعديالت اسالمية متعاقبة جعلها تبدو كأ ا قلعة أسالمية ، الصليبية 

بالعودة اىل تاريخ القلعة تسلسل االحداث واملهام ممكن ان يكون  شبيه بتسلسل احداث قالع يف زمن 
امللك فولك اوف اجنوا ، ومما اشار اليه وليم الصوري حسب عوض فانا اهلدف من انشاء هذه القالع كان 

د ما ادركوا امهية القالع والسيطرة واحدًا وهو محاية الواجهة اجلنوبية الغربية للمملكة الصليبية يف اورشليم بع
عليها يف ضمان السيطرة على االرض وقد طبقوا ذلك يف بالد الشام ومبا ان الصوري قد اشار اىل هذا 

قد فولك أوف أجنوا يرجح أن امللك .   ١١٤٤- ١١٣١التوجه الفكري يف زمن امللك فولك أوف اجنوا 
يئة االسبتارية يف نفس العام ويستدل على ذلك بأنه لو كان اصدر أمرين بأنشاء القلعة وإسناد أمرها اىل اهل

كما انه قد لوحظ ان الصوري قد . االمرين منفصلني لكانا وردا عند وليم الصوري كٌل يف موضع مستقل
خلت أشاراته من أي حتديد زمين لتشييد القالع اال يف إطار حتديده لبناء القلعة خالل عهد ملك من 

  .  امللوك 
  اليت تعود و يف تلك الفرتة على األرجح كان دوبيه  تاريخ بناء قلعة  وانطالقاً من ذلك ميكن القول بأن  

تزامن مع قد ُأكل أمر بناءها وقياد ا اىل اهليئة االسبتارية واليت القالع حيث أن ،"فولك أوف أجنوا"للملك 
    . وحىت وفته١١٣١من حوايل عام كة اورشليم كثاين اكرب قائد ململ" رميون دي بويه"اهليئة هذه قائدوجود 

  الكثري من الباحثني يشكك يف ذلك نسبة ملا ورد  بان ابن جبري مل يأيت على ذكرها يف رحلته حىت ان 

 ايار كان من بني ٢٠نيسان اىل ١١ البعثة الفرنسية اليت قامت حبفريات استمرت ملدة اسبوعني من
  .احتماال ا لتفسري عدم ذكرها عند ابن جبري ا ا مل تكن موجودة حني مروره 

وال بد ان نذكر يف هذا ا ال ما ذكره السيد حمسن االمني يف اخلطط ان الفرنسيني الصليبيني هم من بىن 
اين القلعة وان امسها حمرف من امسها حمرف من اسم علم فرنسي وان بناءها قائم على انقاض بناء روم

بدليل ما يوجد حوهلا من مدافن شبيهة باملدافن الرومانية ويقول باحتمال تأخر بناؤها عن رحلة ابن جبري 
ليعود وَجيّوز ان ال يكون ، واال ملا امهل ذكرها وهو ذاهب من هونني اىل تبنني مر بقر ا يف وادي االسطبل 

  . وهو الظاهرابن جبري نظر إليها ألن الوادي الذي مر فيه بعيداص عنها 
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وهذا الرتجيح  برأينا املتواضع أقرب اىل  الصحة وعدم رؤية ابن جبري هلا ليس دليال على عدم وجود القلعة 
وهذا ينفي بشكل قاطع ما هو متعارف  ،منذ زمن قبل الصليبيني  ة موجودة وبإثبات اللقى االثرية ،  فالقلع

رحلة ابن جبري ألنه مل يذكرها يف رحلته اليت امتدت عليه بني من كتب عن القلعة بأن بناءها متأخر عن 
غري أنه  مبنطق بسيط ميكن القول بن ابن جبري خاض يف هذه املنطقة يف ، ١١٨٥ – ١١٨٢تقريبًا بني 

وقت املساء يف الوادي القريب واملنطقة كانت معروفة بشجر البطم املرتفع والكثيف واملشهد يوحي بالوحشة 
ليس  كما ان القلعة تقع على ميني الوادي الذي ذكره ابن جبري ببعدٍ والفزع فمن الطبيعي  انه مل يشاهدها   

، وما يرجح هذا ) ١٤رقم  صورة(بقليل وبالتايل فمن غري املمكن رؤيتها دون قصد البحث واالستكشاف 
وإجتزنا يف طريقنا بني هونني وتبنني بواٍد :" ... التصور ما ورد عند أبن جبري نفسه إذ قال مشرياً اىل املكان 
سحيق املهوى ، تلتقي حافتاه وتتعلق بالسماء ملتف الشجر وأكثر شجره الرند ، بعيد العمق كأنه اخلندق ال

، ال منجى لسالكه عن يد الطالب فيهأعاله يعرف باإلسطبل لو وجلته العساكر لغابت فيه ، ال جمال و 
، أما ألنه وكما  "..لك املكان وأجزنا عنه يسرياً املهبط إليه واملطلع عنه عقبتان كؤودان فعجبنا من أمر ذ

ورحلنا عن تبنني سحر يوم االثنني .... فكان مبيتنا اسفل هذا احلصن ... :" أوحى هو ايضًا اذ قال 
وطريقنا كلها ضياع متصلة وعمائر منتضمة سكا ا كلهم مسلمون وهم مع االفرنج على حال ترفيه نعوذ 

ضمها وجزية على كل رأس دينار ومخسة وذلك ا م يؤدون هلم نصف الغلة عتد أوان ، با  من الفتنة 
مساكنهم بأيديهم ، وهلم على مثر الشجر ضريبة خفيفة يؤدو ا ايضًا . وال يعرضو م يف غري ذلك .قراريط 

رساتيقهم  : وكل ما بأيدي االفرنج من مدن بساحل الشام على سبيل ذلك . ومجيع  أحواهلم مرتوكة هلم 
وقد اشربت الفتنة قلوب اكثرهم ملا يبصرون عليه اخوا م من اهل ،  وهي القرى والضياع، كلها للمسلمني 

وهذه من الفجائع الطارئة على املسلمني أن يشتكي . رساتيق املسلمني على ضد احواهلم من الرتفيه والّرفق 
مل يكن يروقه ... " وحيمد سرية ضده املالك له من اإلفرنج ويأنس بعدله ، الصنف اإلسالمي جور أخيه 

فلم يكن ليذكر مركزًا حيمل طابعًا اجتماعيًا عالجيًا يقدم ، ب العالقة بني أهل اجلبل واحملتل الصلييب طي
وبالتايل يظهر الفرق أكثر يف  العالقة بني أهل اجلبل واحملتل الصلييب خبالف ما كانت تعانيه ، املساعدة 

  .ه املناطق التابعة للحكم اإلسالمي من ظلم وبطش حسبما ذكر هو نفس
يعود بناؤها  اىل فرتة  امللك فولك أوف أجنو بني عامي ، وخنلص بأن تأريخ بناء القلعة صلييب   

بالرغم من ان موقعها ممكن ان يكون اسرتعى اهتمام السابقني هلم كما اغلب مواقع _  ١١٤٤و١١٣١
ناصيف بن  وجددها آل علي الصغري و يف عهد.  _ القالع واحلصون ويشار اىل ذلك من بعض اللقى

وممن جدد بناءها ايضًا ظاهر بن نصار ، نصار وسكنوها وبناؤهم  فيها ظاهر مفرتق عن بنائها االصلي 
وملا أمت بناءها وصعد اىل اعالها ليشرف على مناظرها سقط فمات ، النصار ابن أخ ناصيف من ال الصغري 
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لحم ومحدان من وجه الكجك أمحد وفيها إختبأ األمري  يونس املعين بولديه م. ه١١٦٣وكان ذلك عام 
     . باشا وايل صيدا ملا زحف بعساكره حملاربة اخيه فخر الدين 

طيات منطقية ملموسة و بعض معتأريخ منطي للقلعة انطالقًا من قد توصلنا اىل وضع اقرب  نبذلك نكو 
الذي عانت منه ،  املقصود نرجح  بأن يكون  السبب يف اغفال هذا التأريخ هو االمهال والتعتيم الدراسي 

   . حتالالت املتعاقبة حىت زمن قريب القلعة واملنطقة بأكملها نتيجة اال

    

   :الوصف االثري للعناصر املعمارية واهلندسية للقلعة 
  يهدف الوصف األثري التايل اىل تقدمي أبرز املكونات املعمارية للقلعة وحتديد وظائفها

  : املخطط العام لقلعة دوبيه

استنادًا إىل الصورة اجلوية للقلعة، نلحظ أن خمططها العام، أشبه مبستطيل مسنن الشكل بواسطة   
 ٧تتألف من سور حجري منفصل عن القلعة خبندق يبلغ عرضه حوايل . أبراج بارزه خارج سور القلعه

ربعة وواحد دائري أمتار وسور آخر من جسم القلعه حيوي عدداً من الشرفات الدفاعية ومقواة بأبراج بارزة م
. يقع يف الطرف الشمايل ، وثالث مداخل إثنان يقعان يف السور الشرقي ومها عبارة عن خمارج سرية

  .   واملدخل الثالث يقع يف الطرف الغريب من سور القلعة ويشكل املدخل الرئيسي هلا 

ة طوابق على الشكل تتألف القلعة كما بات واضحًا من  ثالث، مرت مربع  ١٥٠٠تبلغ مساحتها حوايل 
  : اآليت

الطابق األول أو الطابق العلوي واستناداً إىل التسلسل الزمين اليت مرت به القلعة كما ذكر آنفا، هو من بناء 
  . الشيخ واكد آل علي الصغري والطابق الثاين هو من العهد الصلييب الذي جّدد بناؤه أيضاً الشيخ واكد

عود إىل عدة حقبات زمنية خمتلفة وبالرغم من وجود مؤشرات ت أما الطابق السفلي )١٥صورة رقم ( 
  . اال ان ما هوظاهر منه فهو صلييب .سبقت الفرتة الصليبية وعلى أبعد تقدير الفرتة الرومانية

  :  أما حول منشآت القلعة فهي تقع ضمن خمططني مها على الشكل اآليت

ومحامات  ويضم بقايا منشآت سكنية عبارة عن غرفويقع يف الطرف اجلنويب من القلعة، : املخطط األول
وعلى . للقلعة وآبار وميدان ومجيعها حماطة ببقايا السور، وبرج ضخم مربع الشكل بارز يف مقدمة املخطط

تصميمه العام وعناصرة  ملنشآت ويبدو ذلك واضحاً من خاللما يبدو من تصميمه أنه األقدم بني مجيع ا
   )١٦صورة رقم (. وعقوده والقسم األسفل من بنائه البنائية من ناحية املداخل
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قصر  يقع يف الطرف الشمال من القلعة، ويضم حصناً مستطيل الشكل تقريباً،  وبداخله :املخطط الثاين
ويضم عدداً من املنشآت السكنية، وآبار وأقبية حتت األرض، وحماط من . الشيخ واكد آل علي الصغري

إضافة إىل  .  ) ١٧صور رقم  ( . جهة الشرق والشمال مبجموعة من الغرف متصلة ببعضها البعض
ببعض وحييط  احلصن املستطيل ومنشآته، نالحظ وجود قبو اسطواين ومقبب الشكل، يصل األبراج بعضها

  بقصر الشيخ واكد وكان على ما يبدو له منافذ حلماية القصر، وكان يفرتض

   )١٨ صور رقم(. أن يضم بداخله خمازن للمؤن واألسلحة وسراديب سرية حتسبا ألي هجمات خارجية

ومدخله اجتاهه مشال جنوب .ويقع  يف الطرف اجلنويب الشرقي قبو آخر رمبا كان خمزناً للمؤن أيضا أو سجناً 
مازالت عناصره البنائية اليت متيزه عن غريه من املنشآت تدل على قيمته ورفعته جهة الشمال ويقع فوقه بقايا قصٍر  من

  .يف تلك الفرتة

  : الوصف العام القلعة
يف الوصف العام للقلعه، هي قلعة صليبية قائمة على أنقاض بناء روماين هلا خندق كبري وفيها لوازم احلصار 

  .هلا ربض من غر ا يعرف بالزنار.  ا واد من جها ا الثالث ما عدا اجلنوبيةحييط 

مرتًا فيها ثالث طبقات والثالثة مهدمة بفعل االعتداءات  ٨٠مرتًا وعرضها حوايل ١٢٥يبلغ طوهلا حوايل 
ها خزان  باملشنقة وخارج وفيها حوايل الثالثون غرفة وحجرة داخلها يوجد بئر يعرف ١٩٧٢اإلسرائيلية سنة 

  . كبري حفر يف الصخر األصم

تضم القلعة مثانية أبراج وأقبيه وسجون وخمازن لألسلحة واملؤن وقصر وغرف سكنية وسراديب سرية وآبار 
ومحامات وسوق وميدان للتدريب، ومجيعها خرائب وأطالل تتوزع ضمن خمططني رئيسيني، يفصل بينهما 

  .لعة باحة مستطيلة الشكل هي عبارة عن ميدان الق

ومدافن حمفورة  من اآلبار القدمية اليت كانت تستعمل للشرب عدداً وقبل الدخول اىل القلعة نرى جبوارها 
  . بالصخر 

يقع مدخل القلعة من اجلهة الشمالية الغربية من البناء، وهو متسع ومرتفع يقود مباشرة اىل باحة غري 
جنبات الباحة جمموعة من الغرف واحلمامات، مسقوفة،  حييطها البناء من اجلهات األربع، تقوم على 

وقاعات متالصقة، بنيت جدرا ا حبجارة مقصوبة، تبلغ مساكة جدرا ا حوايل املرت، وعرب ادراج سهلة 
اإلستعمال ينتقل الزائر اىل األعلى، باستثناء درج سري، يعرف بدرج العبيد، يضطر الصاعد عربه ان يقطعه 

األوىل والثانية قد  دمت اجزاؤها، اال ا ا حافظت على الشكل العام زاحفا، معظم جدران الطبقتني 
من جدرانه متصلة ببقايا القناطر، وقد ظهرت يف  اً واإلتساع، أما الطابق الثالث، فلم يبق منه سوى عدد
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تلك اجلدران، فتحات متعددة لرمي السهام على املهامجني للقلعة، وبعضها كان يستعمل للتهوئة واإلنارة 
كانت تستخدم كمخازن وسجون او حىت خمابئ   أنه كان هناك طبقة رابعة سفلية احملتملاملراقبة، ومن و 

طمرت حتت األنقاض، ومل يبق منها سوى اجلزء املرتفع من القناطر نراه ظاهرا فوق  وهذه الطبقة،سرية 
  .األنقاض، أما القسم األكرب، فقد غاب حتت الرتاب

الغرف ذات القناطر، باإلضافة اىل دهليز حتت األرض، وهو اآلن غري واضح، داخل القلعة نرى العديد من 
  )١٩صورة رقم ( . بسبب تراكم احلجارة

تتعدد كذلك النوافذ على شكل قنطرة صغرية مزودة مبزاغل لرمي السهام على املهامجني، وهذه الفتحات استعملت بكثرة 
  .. ضا غرف داخلية ذات أبواب صغريةتضم القلعة أي. يف العمارة العسكرية عند الصلييني

  :املنشآت املعمارية للقلعة 

ميكننا ، رية املوجودة يف معظم القالع واليت سبق ذكرها اانطالقًا من التخطيط العام للقالع والعناصر املعم
   :تقسيم املنشآت املعمارية يف قلعة دوبيه اىل 

  ):  الدفاعية(املنشآت اخلارجية  
وتضم عادة احلواجز الرتابية واخلنادق واألسوار واألبراج واألبواب ومجيعها تقتصر مهمتها على الناحية 

  : فصيلها تويف . الدفاعية عن القلعة

لكن يتعذر ظهوره اآلن . اعترب املرتاس الرتايب عنصرًا دفاعيًا يف القالع الصليبية األوىل :احلواجز الرتابية -
لتغيريات اليت طرأت عليها وإذا ما أفرتضنا وجوده، فإننا نعتقد أنه كان يقع يف يف قلعة دوبيه بسبب ا

الطرف اجلنويب من القلعة وفقًا للموقع اجلغرايف اليت ترتبع عليه القلعة، باعتبار اجلهة اجلنوبية مكشوفة عل 
  . منبسط ترايب على خالف مجيع اجلهات األخرى اليت تطل على منحدرات عميقة

هذا اخلندق  .تتم محاية القلعة خبندق ، حمفور من جهة يف الصخر، ومبين من اجلهة األخرى: اخلنــادق -
من املستحيل تقدير عمق هذا اخلندق نظرا لوجود جزء   ..أمتار ٨ال  ٧يبلغ عرضه حوايل : متوسط احلجم

. تشكل اجلدار اخلارجي) مرتا ٥٠يبلغ متوسط ارتفاعها (و مثة كتل مربعة كبرية .كبري منه خمبأ حتت السواتر
وهي تعوض عن غياب الصخور يف املنطقة ذات املنحدر العايل وال يستبعد ا ا كانت تعترب سورا 

كما االستحكامات الرتابية، أعتربت اخلنادق أيضًا من السمات الدفاعية البارزة يف القالع .  منخفضا
عن القلعة، وكان يف أكثر األحيان مالزمًا لالستحكامات  الصليبية األوىل، ملا تلعبه من دوٍر دفاعيًا هاماً 
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يبدو واضحا من املخطط العام للقلعة ان اخلندق، كان حييطها من جها ا األربعه، و كان ميلئ  .الرتابية
  )٢٠صورة رقم .( باملاء ويتصل بالقلعة بواسطة جسور خشبيه ترفع أثناء تعرض القلعة لغزوات من قبل املهامجني 

يظهر املخطط العام للقلعة أنه كان هلا ثالثة مداخل، إثنان يقعان يف السور الشرقي  :مداخل القلعة - 
ومها عبارة عن خمارج ومداخل سريه، واملدخل الثالث هو املدخل الرئيسي للقلعه ويقع يف السور الغريب 

من ثالث او اربع مستويات  يتألفيُظهر أنه و تصميم هذا الربج ،  حمايتة من املهامجنيلويعلوه برجًا ل
  )٢١صور رقم (. الطالق النار تتوزع يف الطبقة السفلية و الطابق األول و القمة

واحدة على : على املدخلالسيطرة  اليت من خالهلا يتمفتحات املراقبة  يف الطبقة السفلية يتواجد العديد من
فتحة و عند واجهة الربج ، يوجد .  اجلانب األمين، اثنتان يف اجلانب األيسر وواحدة عند واجهة الربج

و يف الطابق األول، . على علو متوسط ميكن الوصول إليها بفضل منصة خشبية ال تزال ثقو ا مرئيةمراقبة 
و مثة بابان . الصغرية عند  الزاوية الشمالية من الربجويقع باب الشرفة . من كل جهةفتحة مراقبة يوجد 

فهي تسهل التنقل . مواجهان يف اجلهة اخللفية للربج عند مستوى تثبيت اجلدران املوجودة بني األبراج
 .املستمر اىل هذه اجلهة احلساسة من القلعة

تفسح لنا ا ال يف فهم كيفية ان قسم كبري من اجلزء العلوي للربج مدّمر والنباتات والرواسب العضوية ال 
عل طول املمر احملاصر ولكن مل يتم اجياد اي فتحات مراقبة كان يوجد من دون شك شرفة فيها   .تنظيمها
من غري املتوقع  .ال ميكننا حىت االن الوصول اىل هذا املستوى، والذي جيب أن يتم من خارج الربج. دليل

و من خالل الباب الداخلي ميكننا . ناطر يف كال املستوينييوجد الق. اجياد ممر يصل الطبقات ببعضها
   .الوصول اىل الشرفة الشمالية الغربية بواسطة درج ضيق أو الوصول اىل الساحة حتت قوس كبري مكسور

ميكننا تقسيم أسوار القلعة إىل قسمني، السور اخلارجي املنفصل عن القلعه والسور الداخلي  :األســوار -
  :القلعه، ومها على الشكل التايلوهو من تصميم 

وهو عبارة عن بقايا سور من احلجر الطبيعي الغري مشغول، يلف القلعه من  :السور اخلارجي للقلعة - أوالً 
جها ا األربعه القسم اجلنويب والغريب والشرقي اما الغريب فمنهار كلياً وعلى ما يبدو انه كان بارتفاع حوايل 

سبات جريية على اسفل جدار الربج الكبري الواقع يف اجلهة اجلنوبية املباشر اربعة امتار لوجود أثار تر 
ويتضح من خالل املشاهدات األوليه انه كان . للمدخل الرئيسي املتصل بالطريق الرتابيه املؤدي إىل القلعة
  )٢٢صورة رقم ( .أمتار ٧بعرض حوايل . مفصوًال عن سور القلعة األساسي خبندق كان ميلئ باملاء

  : وحييط بالقلعة من جها ا األربع وميكننا تقسيمه على الشكل التايل :السور الداخلي للقلعة - ثانياً 
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أما . مرتًا وبسماكة املرتين تقريباً  ١٢٥وميتد من الشمال إىل اجلنوب بطول   :القسم الشرقي من السور -
استخدم يف بنائه كما . ات العميقةيشرف على سلسلة من املنحدر . املتبقي من ارتفاعه فهو العشرة أمتاراً 

ن بثالث أبراج مربعه، . يف مجيع منشآت القلعة احلجارة الصخرية الصلدة وبشكل متناسق يف مداميكه ُحصِّ
مع اإلشارة إىل ظهور فتحات ضيقة يف هذه األبراج تضيق من . يبلغ قطر الواحد منها حوايل العشرة أمتار

   )٢٣صورة رقم ( . كانت تستعمل للرماية ضد املهامجني  يفرتض أ ا. اخلارج وتتسع من الداخل

واجلدير بالذكر أنه يوجد مدخًال يف أسفل أحد األبراج الوسطية رمبا كان مبثابة خمرجاً سريًا الغاية منه اهلرب 
من اجلهة الشرقية بتجاه مشال القلعه أو رمبا ملباغتة العدو واإللتفاف خلفه يف حال مت إقتحام القلعه من 

كما يوجد مدخًال آخر يف الربج الكبري جلهة الشرق رمبا حيمل نفس الغاية واألمهية من . هة اجلنوبج
  ) ٢٤صورة رقم (. وجوده يف هذا السور

مرتاً  ٢٥مرتا وارتفاع حوايل  ٢٠مرتا بعرض  ٢٢هو عبارة برج ضخم طوله : القسم اجلنويب من السور -
يشكل العنصر الدفاعي األقوى واألضخم يف القلعة بكونه يتصل مباشرة بالطريق الوحيد الرتايب الذي 

ال الرتميم يف قسمه توجد فيه بعض الفتحات املخصصة لرمي السهام ويبدو واضحا أعم. يوصل إىل القلعة
العلوي والذي يعود إىل الفرتة العربية على عكس التصميم املعماري من ناحية رصف احلجر وبنائه وحجمه 

  )٢٥صورة رقم (. ومونته وكلها عناصر تشري إىل الفرتة األقدم يف بناء الربج واليت تعود إىل زمن إنشائة

مرتًا تقريبًا وبسماكة املرتين  ١٢٥تد على مسافة يشرف على بلدة شقرا، مي :القسم الغريب من السور -
كان حيّصنه أربعة أبراج مربعة يبلغ قطر الواحد منها حوايل اخلمسة . مرتا  ١٨وبارتفاع املتبقي منه حوايل 

القسم اجلنويب الغريب منهار كليا والذي كان يضم . أمتار كغريهم من االبراج السالفني الذكر
ج الشرقي املوجود يف السور الشرقي حبسب املخطط العامل لتصميم األبراج برجا مربعا موازيا للرب 

واجلدير بالذكر أن السور من أوله إىل آخره تتخلله فتحات على طبقتني     )٢٦صورة رقم (.يف القلعة
  . كانت تستخدم لرمي السهام كما هو احلال يف مجيع أسوار القلعة

ويشرف على واٍد سحيق يطل على ممر للقوافل يؤدي إىل مدينة صور  : القسم الشمايل من السور -
تتخلله فتحات لرمي السهام ويوجد فيه برجان أحدمها مربع ويقع يف الطرف الشمايل الغريب واألخر معدل 

  )٢٧صورة رقم (  .يف التصميم من املربع إىل الدائري 

بات من املعروف أن القلعة حتتوي على مثانية أبراج سبعة مربعه وواحد جرى عليه التعديل من  :األبـــراج -
اجلنويب املربع واألضخم بني هذه األبراج هو الربج  ،املربع إىل الدائري ويقع يف السور الشمايل من القلعه

  ) ٢٩-٢٨صور رقم (  .وكنا قد اشرنا اليه سابقاً وهو األقدم بينهم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠١٧@ جمیع الحقوق محفوظة لمجلة اآلثار  ٤/٨/٢٠١٧نشر في مجلة اآلثار بتاریخ 

   : )والسكنية اخلدماتية(املنشآت الداخلية   

تضم القلعة عادة منشآت سكنية وآبار وممرات سرية وسجون وأقبية ختزين املؤن واألسلحة وسكن   
  :احلاكم ومجيعها مل يبق منها سوى األطالل وهي على الشكل التايل

  يبدو أ ا كانت تغلق ببابالساحة هي مساحة حمددة من اجلهة اجلنوبية بغرفة، :الساحة الداخلية  -

قد الشرقية  يف غرفة اطالق النار اجلنوبيةفتحات للمراقبة  يف الواقع، يوجد، )اليوم هي مهدمة كليا (  
أما من الشرق فان الساحة الداخلية قد حّددت جبدار كبري يوجد . حتولت حنو الداخل باجتاه مدخل الغرفة

 .غرفتني تنتميان إىل جممع سكين ومها املطبخ اخللفي وخمزن املطبخخلفه  األماكن السكانية ، مها عبارة عن 
أو استخدام الباب  ،ويتم الوصول اليهما من خالل العبور من الباب الشمايل الشرقي ملخزن املطبخ 

و اجلدير ذكره أن الدور السكين الذي تكشف عن هاتني الغرفتني ال يقلل من . اجلنويب الغريب من املطبخ
و ما يشري اىل . على جدارها الشرقي فتحيت مراقبةدفاعي هلذا املكان، ألن كل واحدة تتضمن الطابع ال

كانت عتبته قد ا ارت، و بقي جزء من داخل املوقد . وجود مطبخ يف الغرفة هو املوقد على اجلدار الغريب 
ساحة لتشكيل ترسانة  أما من الشمال ، فيحدها الغرف الكبرية اليت تدعم الطابق مب،اضافة اىل الداخون 

     ... و غرفة ختزينأ كبرية

ويتم اخرتاق كل واحدة بكوة السهام يف ا ا ثالثة نوافذ مفتوحة اىل مستوى احلنجرة ، : ثقوب الرصد -
  ) ٣٠صورة رقم ( .وهي  تساهم يف الدفاع عن املدخل الرئيسي. احملور 

وتتوزع يف القسم اجلنويب من القلعة والقسم الشمايل الشرقي منها حيث وجود   :املنشآت السكنية -
قصر الشيخ واكد آل علي الصغري وتتنوع ما بني منازل سكنية للجنود والقادة وخمازن وميدان للتدريب 
وقصر احلاكم بعضها شيد على طبقتني كما هو واضحاً يف القسم الشمايل الشرقي للقلعة وخاصة يف موقع 

   )٣١صورة رقم ( . احلصن حيث القصر والبعض اآلخر مؤلف من طابق واحد كما هو واضح يف القسم اجلنويب من القلعة

وكما يبدو فان واحدا منها يقع جبانب  من املفرتض وجود آبار املياه حيث املنشآت السكنية :اآلبـــار -
بناء جزء منه  يف حني أن اجلزء االخر حمفور فقد مت  . غرف املخازن واملطبخ يف اجلهة الشرقية من املساكن

يف موقع كما يفرتض وجود أبار .داخل الصخر مما يفسر عدم امكانية الوصول إليها من الطابق األرضي
وعلى . احلصن حيث قصر احلاكم إال أ ا غري ظاهرة اآلن بسبب الدمار اهلائل الذي غري معامل القلعة
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الرغم من ذلك ما زال هناك جمموعه من اآلبار منتشرة على الطريق الرتايب الوحيد املؤدي إىل الربج الكبري يف 
  . اجلهة اجلنوبية من القلعة 

ال شك أن القلعة حتصنت بعدد من املمرات السرية اليت تشكل عنصرًا أيضًا دفاعياً  :املمرات السرية -
فمن . وأغلبها يقع يف القسم اجلنويب والشمايل ويف أغلب ابراج القلعةكثرية   وهي. للحماية من املهامجني

بعضها يف أبراج  السور الشرقي والشمايل من القلعة، وهو عبارة عن مدخل مربع املمكن مشاهدت 
الشكل يتسع لشخص واحد ويغوص يف األرض على عمق غري حمدد رمبا يصل إىل سراديب أخرى يف 

. لى شيء فإنه يدل على وجود طابق سفلي غري حمدد املعامل حتت القلعة احلاليةباطن القلعة وأن دل هذا ع
  ) ٣٢صور رقم (

و هو يصل اىل الساحة . املمر الصغري يصل الطابق السفلي بالغرفة الكبرية  جند: ات الداخلية املمر 
اذا هو يربط الطابق السفلي بالصالة الكبرية، والربج . الرئيسية  بواسطة باب صغري ، اليوم مهدم جزئيا

  ) ٣٣صورة رقم  (..بصالة التخزين

ها عرب مدخٍل مقوس الشكل، تغطيه وتقع يف القسم الشرقي من القلعة ، يتم الدخول إلي :السجــون -
ويتألف السجن من  و . األعشاب إىل حٍد ما، يليه درج مؤلف من مخسة عشرة درجة مالصقة للمدخل

والالفت يف هذا السجن أن . يف سقفه طاقتني للنور والتهوية معاً . كبري مقبب طوله حوايل العشرين مرتاً 
   ) ٣٤صورة رقم ( صميم يساعد على محل األثقال فوقهالتارتفاعه أكثر من ستة أمتار وهذا . شكله قوسي

ويفرتض وجودها يف املناطق السكنية ويف موقع القريب من سكن احلاكم ، هي عبارة عن   :املخــازن -
أقبيه شبيهة بالسجون ولكنها أكثر اتساعًا ومتتد حىت تصل إىل قصر حاكم القلعة يف الطرف الشمايل 

  )٣٥صورة رقم ( . الشرقي

 . ويفرتض وجودها يف ساحة امليدان يف وسط القلعة   : مرابط اخليل -

هو عبارة عن أطالل قصر الشيخ واكد آل علي الصغري .ويقع يف الطرف الشمايل الشرقي   :القصـــر  -
جدرانه كانت شاهقة، أبنيته ضخمة، أقبيته متسعة، وجتد فيه . وأوالده، واملشايخ الذين جاؤوا من بعده

مال هو أشبه مبصيف مجيل يشرف على مدى متسع جلهات الشرق والش. دهاليز ال تعلم إىل أين تنتهي
ومجيعها  . وجبانبه أيضًا بقايا لصالونات وغرف متصلة ببعضها البعض ومحامات وساحة تتوسطهما. والغرب

حتول إىل كتل  ٢٠٠٦ولكن بعد العدوان اإلسرائيلي يف شهر متوز من العام .  كانت ضمن أسوار القصر
  )  ٣٨-٣٧- ٣٦صور رقم ( . حجرية وأتربة وأحجار مبعثرة يف أرجاء القلعة حيث مل يبقى منه شيء
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 صورة(وبعد هذا الوصف هلندسة القلعة والعناصر املعمارية املوجودة فيها ، متكنا من وضع خمطط هلا        
 - ) ٤٠رقمصورة ( كوندر وكيتشركل من     ما توصل اليه بنيبينه و  تقارب واضحاً يظهر ال) ٣٩ رقم

الباحث و البعثة الفرنسية برئاسة ، -اجياز يف  اية القرن التاسع عشر وصفا القلعة ب الربيطانيان اللذان
، كان كل منهما  -  ٢٠١١اليت قدمت دراسة أثرية حول القلعة عام  - ) ٤١رقم صورة( سرييل يوفيتشيتش

ية وباالستعانة بالصورة اجلو ، قد قدم خمطط للقلعة ميكن اعتباره قيمًا ألنه قدم رؤية مرضية جداً عن القلعة 
االفرتاضي  الرسم ، مما عزز صحة  ) ٤٢ رقم صورة(  هذه املخططات أظهرت صحته  يت، والللقلعة 

ميكن إعتماده يف أي مشروع ، والذي )  ٤٣رقم صورة(للقلعة الذي اجنزناه مبساعدة مهندس خمتص 
  . ترميمي للقلعة الحقاً 

  

  :الصور 

  

  )اطلس لبنان (خریطة عامة لمنطقة جبل عامل :  )١الصورة رقم (                   

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠١٧@ جمیع الحقوق محفوظة لمجلة اآلثار  ٤/٨/٢٠١٧نشر في مجلة اآلثار بتاریخ 

  

     )غوغل إرث (عامة لمنطقة جبل عامل جویة صورة :    )٢الصورة رقم  (              
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  ) اطلس لبنان ( خریطة لبنان التفصیلیة :    )٣صورة رقم (                            
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  ) غوغل إرث(صورة جویة لموقع دوبیھ في خراج بلدة شقرا :   )٤صورة رقم (                 

                    

  ) الویكیبیدیا الفرنسیة ( القائد الفرنسي ریمون دوبیھ :   )٥صورة رقم   (                          
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  )تصوير شخصي ( .الفينيقي القربصي الفخار كسرمن  جمموعة : ) ٦صورة رقم (

  

  

  
  )تصوير شخصي ( .جمموعة من كسر الفخار الروماين : ) ٧صورة رقم (
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    )تصوير شخصي(االسالمي  كسر الفخار جمموعة من : )٩صورة رقم (                   )تصوير شخصي ( جمموعة كسر بيزنطية : )٨صورة رقم (     

  

  
   )تصوير شخصي (. اجلهة اجلنوبيه الشرقيهمدافن صخرية تقع عند مدخل القلعة من : ) ١٠صورة رقم (  
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  .)تصوير شخصي (. جمموعة من اآلبار تقع خارج سور القلعة عند مدخلها اجلنويب: ) ١١صورة رقم (       

  

  

  
   )تصوير شخصي ( .الربج املربع األضخم يف القلعة ويقع يف اجلهة اجلنوبية  :) ١٢صورة رقم ( 
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  )تصوير شخصي  (.الربج الدائري الوحيد يف القلعة ويقع يف اجلهة الشمالية : ) ١٣صورة رقم (

  

  

  ) غوغل إرث(المسافة بین قلعة دوبیھ والوادي الذي اجتازه ابن جبیر :  )  ١٤رقم  صورة(
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    )تصوير شخصي  (.بقايا الطابق العلوي من القلعة العائد إىل آل علي الصغري : )١٥صورة رقم (

  

  

  
  )تصوير شخصي .( ة ان وخلفه بقايا غرف ومنشآت متنوعامليد :  )١٦صورة رقم (
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  )تصوير شخصي .(  ية منشآت سكن: ) ١٧صورة رقم (

  
   )تصوير شخصي  (.أحد السراديب السرية يف القلعة  : )١٨صورة رقم (
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  )تصوير شخصي  (.ب القلعة ومنها املطمور حتت الرتا مشهد لعدد من طوابق : )١٩ صورة رقم( 

  

  

  
  )تصوير شخصي .(  جانب من اخلندق احمليط بالقلعه من جهة اجلنوب :)  ٢٠صورة رقم ( 
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    ) تصوير شخصي  (.مدخل القلعة الرئيسي ويقع يف أحد ابراج السور الغريب من القلعة: ) ٢١صورة رقم (

  

  
  )تصوير شخصي  (.الذي يلف القلعةاخلارجي السور احلجري  :) ٢٢صورة رقم (
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  )تصوير شخصي  (. قسم من سور القلعه الشرقي :) ٢٣صورة رقم (  

  

   
    )تصوير شخصي (  .أحد املخارج السرية يف أسفل السور الشرقي : )٢٤صورة رقم ( 
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  )تصوير شخصي ( .الربج املربع الكبري ويقع يف اجلهة اجلنوبيه من القلعة  : )٢٥صورة رقم ( 

  

  

  

  )تصوير شخصي ( . بقايا  أبراج السور الغريب ىحدإ :) ٢٦صورة رقم ( 
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  )تصوير شخصي ( . الربج املعدل اىل الدائري يف قسم الشمايل من السور: ) ٢٧صورة رقم (

  

  

  
    )تصوير شخصي  (.أحد ابراج السور الغريب  : )٢٨صورة رقم (
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  )تصوير شخصي  (.الربج املربع األضخم يف القلعة ويقع يف اجلهة اجلنوبية  :) ٢٩صورة رقم (

  

  
   )تصوير شخصي  (. لرمي السهام على املهامجنيثقوب الرصد  :) ٣٠صورة رقم (
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  )تصوير شخصي (  . يف اجلهة الشمالية من القلعة يةمنشآت سكن: ) ٣١صورة رقم (

  
    )تصوير شخصي  (.السرية يف القلعة  او املمرات أحد السراديب :  )٣٢صورة رقم (
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  ) تصوير شخصي ( .والطوابق ببعضها املررات تصل الغرف  :) ٣٣صورة رقم ( 

  

  
  )تصوير شخصي  ( .القلعةأحد السجون داخل  : ) ٣٤صورة رقم ( 
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  )تصوير شخصي  ( . داخل القلعة أحد املخازن : ) ٣٥صورة رقم ( 

  

  
  )تصوير شخصي  (.القلعة داخل غرف القصر من بقايا  :) ٥٦صورة رقم (
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  )تصوير شخصي (  .القلعة داخل غرف القصر من بقايا  :) ٣٧صورة رقم (

  

  
  )تصوير شخصي  (.قصر الجمموعة من الغرف التابعة لبقايا : ) ٣٨صورة رقم (
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  خمطط القلعة للباحث مبساعدة مهندس خمتص

جمیع الحقوق محفوظة لمجلة اآلثار  ٤/٨/٢٠١٧نشر في مجلة اآلثار بتاریخ 

 

خمطط القلعة للباحث مبساعدة مهندس خمتص) : ٣٩صورة رقم (
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  .٢٠١١، ١٥العدد، جملة بعل،١٨٨١يف العام  كوندر وكيتشر،  الربيطانينيخمطط القلعة كما رمسه : ) ٤٠رقم  صورة(

  

  
   .٢٠١١، ١٥العدد ،جملة بعل،فريق البعثة الفرنسية خمطط القلعة كما رمسه : ) ٤١رقم  الصورة(
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   )غوغل إرث( صورة  جویة للقلعة ) : ٤٢الصورة رقم (
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  .خنتصهندس ممبساعدة   الرسم العام املفرتض لقلعة دوبيه :) ٤٣رقم  الصورة(
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  : اخلالصة 

املراجع عن  وباملقارنة مع كل ما جاء يف  للمنطقة وللفرتة الصليبيةانطالقاً من بعض الدراسات التارخيية 
أن موقع القلعة  بالنتيجة هلذه الدراسات امليدانية والتارخيية  نستطيع القول: قلعة دوبية ميكن اخللوص اىل

ولعلها كانت . هو مبثابة حلقة وصٍل تربط قرى املنطقة بعضها ببعض وهي ليست بعيدة عن مدينة صور
أيام الصليبيني مركزاً هاماً يتحكم بطرقات املنطقة ومراقبة التحركات ومؤازرة القالع الكبرية يف املنطقة 

دت كما رجحنا على يد اهليئة يرغم ا ا شُ  -ية فمن الناحية االسرتاتيج. والدفاع عن مدينة صور اهلامة
ميكن أن  اال انه –االسبتارية واليت كانت مهمتها يف الظاهر خريية ولتقدمي املساعدات الطبية وغريها 

مهمتها محاية املمرات الداخلية اليت تصل لبنان بفلسطني وسوريا  كانتتصّنف قلعة دوبيه من القالع اليت  
  : لعدة أسباب أمهها  املقدسة العابرة إىل األراضي احلجيج قبة قوافل وتؤمن احلماية واملرا

 .قرب القلعة من احلدود اللبنانية الفلسطينية- ١

 .قرب القلعة من احلدود اللبنانية السورية- ٢

  .تبنني وهونني وديركيفا والشقيف : موقع القلعة بني جمموعة قالع ذات امهية اسرتاتيجية وعسكرية  - ٣
وهذا ما متكنا من اجنازه ايضاً ،  باالضافة اىل ان أحد مل يأيت على حتديد تارخيها وتسميتها ،كما       

وضع تصور الرسم اهلندسي االفرتاضي املنطلق  من املخطط الذي وضعناه وباالستناد اىل العناصر اهلندسية 
 - ت فيها اساليب العماره الرومانية أن القلعة امتزجواملعمارية للقلعة باالضافة اىل  الصورة اجلوية هلا   

احتل  قلعة ذات الربج املربع الكبري الذيالبداية كانت عبارة عن . والصليبية والعربية) مدافن أبار (البيزنطية 
بلدوين "ك القسم اجلنويب من املخطط العام للقلعة وهو يعود إىل أوائل القرن الثاين عشر، زمن حكم املل

  ، واستخدم يف القلعة زمن امللك فولك اوف أجنوا " األول

ونلحظ أيضًا ظهور الربج الدائري يف السور الشمايل، مما يشري أيضًا إىل عنصر التطور الذي طرأ يف مراحل 
  ). تقريباً   اية القرن الثاين عشر(الحقة على عمارة القالع الصليبية خصوصاً يف املرحلة الثانية منها 

نلحظ أيضًا ملسات العمارة العربية بشكل واضح من خالل املدخل الرئيسي للقلعة إضافة إىل ذلك 
والساقطات فوقه والزخرفة واهلندسة اليت نراها يف أغلب البيوت القدمية املنتشرة يف قرى وبلدات املنطقة، 

، واليت حتتل )بداية القرن الثامن عشر امليالدي(واليت تعود بأغلبها إىل زمن حكم العشائر يف جبل عامل 
  .  القسم األكرب من عناصر القلعة املعمارية
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  العربية واالجنبية وااللكرتونية :  بليوغرافيا املراجع 

  .بريوت، دار صادر ، رحلة ابن جبري):١٩٥٩(ابو احلسن حممد بن امحد الكناين االندلسي ،ابن جبري   -

  .                                بريوت ، دار العاملية للنشر والتوزيع ، الطبعة االوىل ، خطط جبل عامل  ):١٩٨٣(حسن، االمني  -
  .انية، الدار العاملية للنشر، بريوتلثخطط جبل عامل، الطبعة ا : )١٩٨٦(سن حم، االمني  -
  دار احملجة ،  الطبعة االوىل، اخراج حسن االمني، خطط جبل عامل ): ٢٠٠٢(حمسن ، االمني   -

  .بريوت ، البيضاء                                
  .بريوت ، دار احلق ، الطبعة االوىل، جبل عامل حتت االحتالل الصلييب ): ٢٠٠١(جعفر ، املهاجر -

 .بريوت ، الطبعة الثانية دار الثقافة ، ترمجة أنيس فرحية ، تاريخ لبنات ) : ١٩٧٢(فيليب  ، حيت -

  .بريوت ، دار اهلادي ، الطبعة االوىل ،جبل عامل تاريخ واحداث ):٢٠٠٥(رامز ، رزق -

  . ٦٦. ص. ت.القالع يف احلروب الصليبية، د: زكي ، عبد الرمحن -
  العمارة العسكرية يف العصور الوسطى بني العرب والصليبيني،ا لة املصرية ) : ١٩٥٨(زكي، عبد الرمحن  -

   . بريوت، ا لد السابع،للدراسات التارخيية                                    
  .  عمان، دار الشروق، احلروب الصلبيبة دراسات تارخيية ونقدية): ١٩٩٩(حممد مؤنس امحد ،عوض -

  . معجم أمساء املدن والقرى اللبنانية ، الطبعة الرابعة ، مكتبة لبنان ، بريوت ) :  ١٩٩٦(فرحية ،أنيس  -
  دار الفكر،، ٢،ترمجة حممد وليد اجلالد، ط، القالع أيام احلروب الصليبية) : ١٩٨٤(مولر ، فولفغانغ  -

   . دمشق                                
- Conder,C.R.et Kitchener,H.H.(1881-1883),the Survey of 
                                    Western Palestine,London 
-  Deschamps(1934), le Grac des chevaliers, paris, geuthner .  
-  Dechamps (1939),Le defense du royaume de Jerusalem,paris, 
                                 Vol.2. 

  
- Muller, W.(1966), Casteles of the crusaders, London .  
-Nordiguian L.et Voisin, (1999), Chateaux et églises du Moyen 
                         age  du Liban, éd.Terre du Liban, Preface de Jean   
                         Richard,  Beyrouth  
- Runciman Steven (1980); A Hist. of the crusades, penguin,Books. 
- Rey G.(1817): Etudes sur les monuments de l`architecture  
                          militaires des croisés en syrie, paris. 
- Yovitchitch Cyril ( 2011),Qal at Doubiye,uneforteresse-garnison de l      

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠١٧@ جمیع الحقوق محفوظة لمجلة اآلثار  ٤/٨/٢٠١٧نشر في مجلة اآلثار بتاریخ 

                             arriere-pays de tyr , Baal  Bulletin d,Archeologie et 
                             d Architecture Libanaises ,ministere de la culture                                                 
                            direction generale des antiquites , volume 15. 
- www.fr.m.wikipedia.org./Liste des grands maitre  de l ordre Saint-Jean 
                                         de Jerusalem/ Raymond Du puy                             

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.fr.m.wikipedia.org./Liste
http://www.pdffactory.com

