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تحت المجهر

خان اإلفرنج في صيدا والبداية سنة 1626

صدرت � 1 تموز 2019 . رئيس التحر�ر بشارة شربل . العدد 847

كارين عبد النور
تحضيرًا لتطويب األبوين عويس ملكي وصالح في 4 حزيران

الرهبنة الكبوشية: رسالة شهادة واستشهاد عمرها 400 عام
1 حزيران 2022

02 : 00 

ال يزال لبنان ع� موعد مع احتفال تطو�ب األبو�ن الكبوشي�، ليونار عو�س مل� وتوما صالح، �

الرابع من حز�ران املقبل. و� إطار املساهمة � التحض�ات لهذا الحدث التار�خي، نّظمت بلدية

بعبدات قبل أيام � دار البلدية محاضرة بعنوان «رسالة الكبوشي� � لبنان واملشرق من القرن

السابع عشر إ� الطوباو�� ليونار عو�س مل� وتوما صالح». اللقاء، الذي حضرته «نداء الوطن»،

ألقى الضوء ع� نشأة الرهبنة الكبوشية، رحلتها إ� لبنان ومنه إ� املشرق كما حيثيات استشهاد

األبو�ن.

https://www.nidaalwatan.com/section/5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1
https://www.nidaalwatan.com/
https://www.nidaalwatan.com/author/907-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
https://www.nidaalwatan.com/author/907-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1


6/1/22, 9:48 AM الرھبنة الكبوشیة: رسالة شھادة واستشھاد عمرھا 400 عام - كارین عبد النور | نداء الوطن

https://www.nidaalwatan.com/article/82934-تحضیرا-لتطویب-األبوین-عویس-ملكي-وصالح-في-في-4-حزیرانالرھبنة-الكبوشیة-رسالة-شھادة 2/8

أدار املحاضرة ال�وفسور جورج لب�، وقد شهدت حضوراً متنّوعاً تقّدمه األب بطرس عازار األنطو�،

األم� العام السابق للمدارس الكاثوليكية، األب الياس شختورة األنطو�، رئيس دير قرنايل وُمحاضر �

الجامعة األنطونية، الخوري جان مو� كاهن رعية بعبدات السابق واألب الياس سعود الكبو�. و�

ح� تغّيب كاهن الرعية الحا�، الخوري طانيوس خليل، بداعي السفر، حضر وفد من راهبات املحبة –

بزنسون وراهبات القلب� األقدس� وأعضاء املجلس البلدي � بعبدات.  

الكلمة االفتتاحية كانت لرئيس البلدية، الدكتور هشام لب�، الذي شّدد ع� «فرح العطاء» الذي تعيشه

بعبدات � ظل الظروف العصيبة التي يمّر بها لبنان. فعطاءات البلدة األدبية والشعر�ة والثقافية

والهندسية والطبية وغ�ها، تتكّلل بتطو�ب اثن� من أبنائها، هدية للكنيسة ولكر� بطرس، � يكون

لبنان، وبحّق، بلد القّديس�، و�كون تطو�بهما بمثابة بذرة تنتج ثماراً كث�ة، كما قال. تال ذلك كلمة

للدكتور ميشال غانم توّسع خاللها � سرد تار�خ ورسالة الكبوشي�، وانتشارهم � كافة األرا� اللبنانية

واملشرق. واخُتتمت املحاضرة، قبل إفساح املجال لحوار مع الحضور، مع املهندس فارس مل� الذي شرح

الخلفية التار�خية التي أّدت خالل الحرب العاملية األو� إ� ارتكاب مجازر بحق املسيحي�، كما استشهاد

األبو�ن ليونار وتوما ورهبان ومرسل� آخر�ن.
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الطوباوي األب توما صالح الكبو�

بدايات الكبوشي� ورسالتهم 

تفّرع الكبوشيون من رهبانية القديس فرنسيس األسيزي، الذي امتاز بتواضعه وحّبه للفقراء واشتهر

بتطّلعاته املمّيزة نحو الشرق األد�. ُولد فرنسيس � مدينة أسيزي عام 1182 وتوّ� فيها عام 1226، وقد

أوفد رهبانه إ� األرا� املقدسة حيث قّدموا الكث� من التضحيات � خدمة الحّجاج القادم� للصالة �

الناصرة وبيت لحم والق� املقدس. و� العام 1528، انفصل الكبوشيون عن إخوانهم األسيز�� لكنهم

أكملوا رسالتهم ع� خطى فرنسيس. وقدموا إ� الشرق عام 1626 بهدف مّد جسور الوحدة ب� الكنيسة

الكاثوليكية وباقي الكنائس املشرقية. لذا اعت�وا الكنيسة املارونية – املرتبطة بالكر� الرسو� – نقطة

انطالقتهم للوصول إ� األرثوذكسي�. وهكذا حصل، إذ استمّرت االتصاالت بينهم وب� رؤساء الطوائف

الشرقية ع� مدى 25 سنة.
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الطوباوي األب ليونار عو�س مل� الكبو�

رسم الكبوشيون ألنفسهم خر�طة طر�ق اعت�وها بمثابة دستور لهم تحت عنوان «إرشاد للمرسل� إ�

الشرق»، وذلك للحّد من تهّور وحماسة البعض منهم مّمن كانوا يجاهرون بمسيحيتهم و�عت�ون أن كل

من ال يتبع املسيح مص�ه النار. وشاءت الصدف � تلك الف�ة أن تسّلم األب الكبو� جوز�ف دوترامبليه

(1576-1638) سّدة املسؤولية، وهو الراهب الذي جمع � شخصه كل الصفات التي تضمن نجاح

اإلرساليات الكبوشية وتضع حداً للمغامرات الفردية التي تعّرض أصحابها لألذى. كان دوترامبليه اليد

اليمنى للكاردينال دي ر�شيلو واستلم أع� املناصب � الدولة الفرنسية، ما سّهل عليه إقناع امللك لو�س

الثالث عشر بضرورة مساعدة اإلرساليات وتأم� كل ما يلزم للرهبان. بعدها تم تعيينه � إدارة شؤون

الرساالت الخارجية التابعة للكر� الرسو�، وقد تمّكن بجدارة من وضع حّد للمارسات الخاطئة التي

كانت تعّرض املرسل� الكبوشي� لخطر املوت.
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الندوة � بعبدات

الرحلة من صيدا إ� بعبدات 

إختار الكبوشيون خان االفرنج � صيدا نقطة انطالق لرسالتهم � الشرق. و�عود هذا االختيار ألسباب

كث�ة، أهمها: موقع املدينة الجغرا� ع� البحر؛ أهميتها االقتصادية وتواجد جالية كب�ة من التجار

األجانب فيها؛ وتنّوعها الطائفي الذي يضم موارنة وروم أرثوذكس وأرمن. وصل أول راهب� كبوشي�

(فرنسوا دو سوم� وجيل دي لوش) إ� املدينة � حز�ران 1626، حيث بادرا بز�ارة إ� البطر�رك يوحنا

مخلوف � قنوب�، وقد أبدى األخ� اهتمامه بتأم� املساعدة لهما. 

� العام 1632 تشّتت الكبوشيون وانتقلوا من صيدا باتجاه حصرون وطرابلس إثر الحملة ال�كية ضّد األم�

فخر الدين والكبوشي� بالذات، لتورطهم � تنّصره وعمادته ع� يد األب أدر�ان دي البروس. بانتقالهم إ�

حصرون أقاموا � دير ُقّدم لهم، وعملوا ع� تثبيت املوارنة � إيمانهم، محّول� صورة املرسل من «مغامر

منطلق نحو شعوب جاهلة متعصبة» إ� «صديق وافد ليضع ذاته � خدمة الكنيسة املحّلية». إال أن

إقامتهم � حصرون لم تستمّر أك� من ثالث سنوات، إذ اضطروا للتوجه مع سكان جبل لبنان إ� طرابلس

نتيجة الحرب التي شّنتها الجيوش ال�كية آنذاك.  

� طرابلس تمحورت رسالة الكبوشي� حول الخدمة الدينية لجميع املسيحي� املشرقي� من موارنة وروم

وسر�ان إضافة إ� اإلفرنج املوجودين فيها. وقد واجهوا صعوبات كث�ة من ظلم واستبداد الحكام األتراك.

أما � غز�ر، فقد كان التثقيف الديني والروحي أساس الرسالة الكبوشية، إضافة إ� تثبيت موارنة كسروان

� اإليمان املسيحي الكاثولي�. وهناك أعطاهم البطر�رك املارو� صالحيات كث�ة مثل إقامة القداديس
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والوعظ واألسرار املقدسة � الرعايا، إضافة إ� تدر�س التعليم الديني نظراً لقلة الكهنة � املنطقة. �

عبيه، كان الوضع مختلفاً إذ اكتفى الكبوشيون بالتعايش مع أبناء املنطقة من الدروز بكل اح�ام وتقدير

دون تبش�هم باملسيحية، جاعل� من عبيه مركز رسالة وتبش� للمسيحي� القاطن� � القرى املجاورة،

بالتعاون مع الكهنة املوارنة. بعدها تحّولت رسالتهم � املنطقة إ� خدمة الفقراء واأليتام واالهتمام

بالتعليم املهني والخدمة االجتماعية كما الطبية.  

أما � صليما، فقد نجح الكبوشيون بتنص� األم� عبدالله اللمعي الذي بنى لهم ديراً فيها وساندهم �

إنجاح رسالتهم ونشر املسيحية الكاثوليكية � مناطق الجبل وعند الدروز. كما أنشأوا مركزاً طبياً ملعالجة

مر� املناطق املحيطة. ومن صليما أخ�اً، انتقلوا إ� بعبدات ليؤّسسوا دير القديس أنطونيوس البادوا�،

الراعي لشؤون الطائفة الالتينية منذ أواخر القرن التاسع عشر.  

... ومن لبنان إ� املشرق 

إنتشر الكبوشيون ع� امتداد املشرق العربي وصوالً إ� بالد فارس والهند، كما إ� بالد أفر�قيا كمصر
والحبشة وإ� ق�ص أيضاً. وكانت رسالتهم األو� � حلب حيث قاموا بتأسيس رهبنة نسائية وأقاموا ديراً

لهّن فيها. ُعرفت الرهبنة باسم «الراهبات الكبوشيات ع� مثال مر�م» و�خضعن لقانون القديسة كالرا،

تلميذة القديس فرنسيس األسيزي. كذلك، ساهموا � حلب بعودة السر�ان األرثوذكس إ� الكنيسة

الكاثوليكية الرومانية ع� يد البطر�رك أندراوس أخيجان، وإعالن البطر�رك األرمني كر�كور بيت�اك،

بدوره، انضمامه إ� الكثلكة. � دمشق وبغداد واملوصل ودياربكر، بّشر الكبوشيون بالعقيدة الكاثوليكية

لدى الطوائف املسيحية املشرقية كاألرمن والسر�ان واألرثوذكس واآلشور�� والكلدان، ووّحدوهم مع

كنيسة روما. كما لم يتوانوا عن إنشاء مدارس تهدف إ� التثقيف العلمي كما الديني، إضافة إ�

مساهمتهم � تقديم خدمات طبية ومساعدات للفقراء. وقد نجحوا � توحيد بعض الطوائف املسيحية

الشرقية الكلدانية مع الكنيسة الكاثوليكية. 

حلم الكبوشي� األك� كان تحر�ر الشرق من ن� األتراك، غ� أنهم لم يتدخلوا � أمور السياسة، ممتنع�

عن أي عمل يعود عليهم بأرباح مادية، مكتف� باملساعدات التي تصلهم. حتى رسالتهم الطبية كانت

مجانية، ألنها اعتُ�ت املفتاح األساس ليقبلهم املجتمع والسلطات. وقد ظّل أثرهم قائماً � لبنان وخارجه

ع� تمهيد الطر�ق لغ�هم من اإلرساليات كالفرنسيسكان واإلخوة املار�ست واليسوعي� واإلكل�كية

الشرقية. كما بقي لهم أديرة � لبنان (ب�وت، عبيه، الب�ون، صورات، املطيلب وبعبدات)، و� سور�ا

أيضاً (دير الزور وحوران).
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دير القديس أنطونيوس البدوا� � بعبدات

أسباب الشهادة  

عا� الرهبان الكبوشيون من كافة أنواع االضطهاد والتعّصب ع� يد األتراك، ما أّدى إ� استشهاد الكث��ن

منهم ال سيما � القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر�ن، من ضمنهم األبوان ليونار عو�س مل� وتوما

صالح. وقد ُقتل ليونار � الصحراء ب� ماردين وديار بكر ولم ُيعرف حتى اليوم مكان ق�ه. أما توما، فقد

فارق الحياة � سجن مرعش وليس معلوماً ما إذا نال رتبة دفن مسيحية أو تّم التصّرف بجثمانه. و�شرح

مل� األسباب التي فاقمت ظاهرة االستشهاد يومذاك، وأبرزها: مواجهة الكبوشي� واملرسل� وقتها لحزب

تركيا الفتاة وفضحهم لز�ف الشعار الذي اّتخذه، أي االتحاد وال�ّقي، حجة � تكون تركيا لألتراك فقط،

ال مكان فيها ألية مجموعة تختلف بالدين والعادات والثقافة عنهم، مستخدماً سبل ال�هيب والتهديد

املختلفة؛ الحرب العاملية األو� التي استغّلها األتراك للتخلص من املسيحي� � تركيا بعد أن وقفوا � صف

األملان ضّد تحالف روسيا وفرنسا وإنكل�ا. أما النتيجية فكانت اإلبادة األرمنية التي قضت ع� حوا� مليون

ونصف مليون أرمني، إضافة إ� نصف مليون سر�ا�، كلدا�، آشوري وإنجي� دون أن نن� 200 إ� 300

ألف مارو� قضوا جوعاً � جبل لبنان.  

التطو�ب خطوة نحو تحقيق وحدة الكنائس؟ 

مل� أشار ختاماً إ� أن الف�ة التي عاش فيها األبوان ليونار وتوما كانت مرحلة ظلمة بسبب ترّدي
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العالقات ب� املسيحي� واملسلم� � تلك الحقبة. لكّنه أضاف أنها «ف�ة نور بالنسبة إلينا ألنها منحتنا

شهيدين اثن�». وتابع أن الكنيسة تقّدم لنا اليوم نموذجاً جديداً من القديس� اللبناني� الذين تحّلوا بأبرز

الفضائل املسيحية املختصرة باملحبة األخو�ة، اإليمان بالرب والثقة بوصاياه، الشجاعة أمام العذابات حتى

االستشهاد وخدمة اآلخر�ن دون أي تمييز. كيف ال واألبوان ناال سر العماد � الكنيسة املارونية وسّر

التثبيت � الكنيسة الالتينية وأتّما خدمتهما ب� األرمن والسر�ان والكلدان واآلشور��. االستشهاد وّحدهم

جميعاً ألن االضطهاد لم يمّيز بينهم. فكما قال البابا يوحنا بولس الثا�: «مسكونية الشهداء هي األك�

إقناعاً لنا � نعّجل � تحقيق وحدة الكنائس».


