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الموقع والتسمية:
    تقع مدينة َمنِْبج في شمال سوريا، على 
الفرات و80 كم من  بعد 30 كم غرب نهر 
مدينة حلب، وهي مركز منطقة إدارية في 
أبو  نواٍح هي  أربع  وتضّم  محافظة حلب، 
قلقل واخلفسة ومسكنة وأبو كهف، وهذه 
النواحي تضّم بدورها مئات القرى، وتُعتبر 
منبج من أهم مناطق محافظة حلب حالياً 
بسبب موقعها االستراتيجي الهام، حيث 
تشكّل عقد مواصالت هامة تربط بني مدن 
حلب والرقة وعني العرب/كوباني وجرابلس. 
يُطلق على منبج  في عهد احلثيني  وكان 
اسم "مابوغ"، وعندما سيطر اآلشوريون 
عليها، كانت تُسمى آنذاك "نامبيجي" أي 
النبع، بينما دعاها اآلراميون "نابيجو"، وقد 
ُحرّف هذا االسم مع الزمن فأصبح "مابوغ" 
باسم  اليونانيون  ودعاها  أيضاً،  النبع  أي 
العصر  وفي  "بامبيسي"،  أو  "بامبيكة" 

أي  "هيرابوليس"  باسم  ُعرفت  الروماني 
املدينة املقدسة )1(. وذكرها ياقوت احلموي 
رومّياً  إال  أظنه  وما  بلد قدمي  قائالً: )منبج 
إال أن اشتقاقه في العربية يجوز أن يكون 
من أشياء، يُقال: نبج الرّجل ينبج إذا قعد 
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منبج،  واملوضع  األكمة،  وهي  النّبجة  في 
أن يكون قياساً صحيحاً.... وذكر  ويجوز 
ملّا غلب  بناها كسرى  أوّل من  أن  بعضهم 
أجود  أنا  أي  به  من  وسّماها  الّشام  على 
من  أول  والرشيد  منبج،  له  فقيل  فعرّبت 
العواصم، وجعل مدينتها منبج...( أفرد 

تاريخ  في  الذهب  »نهر  كتاب  في  أما   .)2(

حلب« للغزي، فيقول عنها: »منبج هذه 
هي املعروفة بالتاريخ باسم منبج اجلديدة 
ولفظة منبج سريانية محرفة عن منبغ، 
ومعناها املنبع سميت بهذا االسم لوجود 

عني عظيمة فيها تعرف باسم الرام«.

نبذ تاريخية:
    تأّسست مابوغ )منبج( -حسب بعض 
املؤرّخني- في األلف الثاني قبل امليالد على 
أيدي احلثيني الذين سيطروا على بالد شمال 
ثّم  سوريا، ثّم خضعت للحكم اآلشوري، 
للحكم اآلرامي، حيث كانت منبج جزءاً من 
مملكة »بيت عديني« اآلرامية الواقعة بني 
البليخ شرقاً وضفتي نهر الفرات األوسط 
غرباً، وكانت عاصمتها مدينة برسيب )قرية 
تل أحمر حالياً الواقعة على اجلانب الشرقي 
من نهر الفرات(، ثّم خضعت منبج حلكم 
حكمهم،  ظّل  في  وازدهرت  الّسلوقيني، 
طريقهم  على  األهم  احملطة  فجعلوها 
مدينة  وعاصمتهم  أنطاكية  بني  الرئيس 
سلوقية التي تقع على نهر دجلة، وأصدرت 
فضية  نقوداً  الّسلوقي  العصر  في  منبج 
وبرونزية بدءاً من )أنطيوخوس الرابع()3(، ثّم 
انتزعها الرومان البيزنطيون منهم، وحتّول 
اسمها في العصر الروماني إلى هيرابوليس 
أي املدينة املقدسة، حيث كانت لدى سكانها 
حرمة دينية، عالوة على ما حتتويه من معابد 
وثنية يحّج إليها األلوف من الوثنيني حلضور 
األعياد واالحتفاالت الدينية التي كانت تقام 
فيها، والتي يشرف على تنظيمها وتنفيذها 
لوسيانوس  رئيس كهان املدينة)4(. ويُعتبر 

السميساطي -الذي عاش في القرن الثاني 
عن  حتدثوا  الذين  املؤرخني  أقدم  امليالدي- 
)منبج(، وقد حتدث في كتابه  هيرابوليس 
)اآللهة السورية( الذي كتبه باللغة اليونانية 
املكرسة  والطقوس  املعبد  بناء  عن قصة 
وبحرتها  ومعبدها  أتارغاتيس  لآللهة 
منبج،  معابد  أشهر  من  وهو  املقدسة، 
على  النحت  لتعلم  معهد  إلى  حتول  وقد 
تاريخ  ويعود  لسنوات،  التدمرية  الطريقة 
وإلى  320 ق.م،  إلى عام  أتارغاتيس  هيكل 
جانبه هيكل آخر لتمثال زوجها املعبود حدد 
آلهة الصواعق والعواصف، ويظهر جالساً 

على عرش مستنداً إلى ثورين.
وظلت منبج حتت سيطرة الرومان حتى مت 

خريطة منطقة منبج
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حتريرها أيام الفتوحات اإلسالمية عام 16هـ/ 
األمويون ثم  وتعاقب على حكمها  636م، 
العباسيون ثم الطولونيون ثم الفاطميون 
ثم السالجقة األتراك ثم انتقلت إلى سيطرة 
الزنكيني ثم األيوبيني فاملماليك، وقد تعرّضت 
بالد الشام خالل حكم املماليك إلى غزوين 
شرسني: أولهما بقيادة هوالكو املغولي الذي 
اجتاح بغداد وقضى على الدولة العباسية 
عام 1258 م، ثم زحف نحو بالد الشام واحتل 
الثاني  الغزو  الشمالي منها. أما  القسم 
فكان بقيادة تيمورلنك، الذي غزا في عام 
804 هـ/ 1401م شمال سوريا واستولى على 
مدينة ومنبج، وجعلها مقراً لقيادة حملته 
على سوريا، وبعد ذلك هدمها ولم يبِق حجراً 
فوق حجر، وترك جنوده يفتكون بسكانها، 
وهكذا أصبحت منبج مدينة خاوية على 
احلياة  توقفت  الفترة  هذه  وفي  عروشها، 
عادت  التي بقيت مهجورة)5(...  في منبج 
بعدها بالد الشام إلى حكم املماليك، وبعد 
1516م،  دابق قرب حلب عام  معركة مرج 
إلى  املماليك  دولة  من  السيطرة  انتقلت 
حيث  سنة،   400 مدة  العثمانية  الدولة 
في  الشام  بالد  من  العثمانيون  انسحب 
1918م،  عام  األولى  العاملية  احلرب  نهاية 
حتت  سورية  حكومة  دمشق  في  وأُقيمت 
عامني،  مّدة  احلسني  فيصل  األمير  حكم 
عام  لدمشق  الفرنسي  باالحتالل  انتهت 
1920م، فخضعت سوريا بحدودها احلالية 
لالحتالل الفرنسي، وأنشأ الفرنسيون ثالثة 
هي  1925م  عام  منبج  في  حديثة  مباني 
البريد(  مقابل  )وتقع  احلكومية  الّسرايا 
ومنزالً  االبتدائية،  منبج  بنات  ومدرسة 

للقائم مقام )مدير املنطقة(.

والتركيبة  منبج(  )إعمار  الحديثة  منبج 
السكانية:

ومهجورة  معزولة  منبج  منطقة  ظلت    
-كما  املغولي  تيمورلنك  غزها  أن  منذ 

التاسع  القرن  أواسط  حتى  آنفاً-  ذكرنا 
الرحالة في فترة  العديد من  وزارها  عشر، 
خرابها تلك مثل هنري ماندريل عام 1697م، 
و ريتشارد بوكوك عام 1745م، ووصفوا لنا 
حالها حينذاك بأنها مدينة محّطمة وفيها 
بقايا السور املتبقية.... وقد عمدت الّدولة 
العثمانّية إلى إسكان عشائر تركّية متنوّعة 
في منطقة منبج، فأمرت والي الرّقّة وقاضيها 
عام 1693م، بإسكانهم وتوطينهم في ريفها، 
في  عائلة   1038 توطني  متّ  ذلك  إثر  وعلى 
التي  القرى  أراضي  من  تقريباً  1481 فّدان 
 245 توزيع  ومتّ  الّساجور،  نهر  مياه  ترويها 
عائلة   197 على  منبج  أراضي  من  فّداناً 
أُسكنت فيها، وتنتسب هذه العوائل إلى 
أفخاذ طورون إل بيلي وطافور إيلي وفيروزلو 
وطافوقلو وقره طاشلي وطوفونلي وعادللي 
ومازالت  فقيلي.  وحسني  فقيلي  وحاجي 
قاطنة  التركمانية  العشائر  من  العديد 
في منطقة منبج ومنها عشيرة البرق في 

منحوتة قديمة في الحديقة العامة في منبج
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قريتي األوشرية وبالبان بريف منبج، وعشائر 
وغيرها.  وعربلي  وبكمشلي  قره شيخلي 
التركمان في  وّطنوا  قد  العثمانيون  وكان 
)التركمان  الرقة من قبل، وجاء في كتاب 
من  توطني قسم  السوريون(: )كما جرى 
العشائر التركمانية خالل العصر العثماني 
في منطقة ريف الرقة احلالية، بغية التصدي 
لهجمات عشائر قبيلة عنزة التي تسببت 
في دفع كثير من سكان املنطقة للهجرة 
إلى األناضول.  كما مت توطني قسم منهم 
في بعض مناطق جنوب سوريا، لالستعانة 
من  وقوافله  احلج  طريق  حماية  في  بهم 
نهب بعض العشائر البدوية()6(. كما بدأت 
إلى  تتوافد  العربية  العشائر  من  العديد 
القرى، منها عشيرة  وتعّمر  نواحي منبج 
الغامن )الولدة(، ويقول املؤرّخ وصفي زكريا 
أّن: )الدولة في عهد السلطان عبد اجمليد 
أقطعت زعيم فرقة الغامن من أمالكها أرضاً 
في جنوبي منبج وذلك في حدود سنة 1267 
الباحث  يقصده  الذي  والتاريخ  هـ...()7(. 
وصفي زكريا هو عام 1850م، وقدمت بعدها 
عشائر البو مسرة والترن والبو صالح وغيرها 
من اجلزيرة، ونزلت في جنوب منبج، ويضيف 

زكريا قائالً: )وهكذا تواردت فرق عديدة من 
الدولة  أمالك  الفرات، وعّمرت قرى  عشائر 
وأنحاء منبج  احلاضرة في مطخ قنسرين 
أن كانت  بعد  واجلنوبية،  الشرقية  والباب 
أن خرّب  التاريخ، منذ  إلى ذلك  يباباً  خراباً 
تيمورلنك منبج، وقضى على عمرانها في 
سنة 803هـ/1400م، ولم يكن وراء سفيرة 
والباب في عهد السلطان عبد اجمليد أي أثر 
للعمران واألمان()8(. ويضيف وصفي زكريا في 
موضع آخر حول إسكان العشائر في منطقة 
منبج وما حولها: )وقد سعى في تلك احلقبة 
بعض الوالة في حلب إلنقاذ املوقف، نخّص 
بالذكر محمد باشا القبرصي الذي كان والياً 
في حلب في عام 1267 هـ/1850م، فأوجدوا 
للسلطان عبد اجمليد سبل امتالك األرضني 
في أطراف املعمورة، وحتضير العشائر البدوية 
وإسكانهم فيها، فأنشؤوا من ذلك احلني 
املزارع السلطانية "اجلفتلكات الهمايونية" 
في جبل األحص ومطخ قنسرين وقضائي 
عربية  ثّمة عشائر  الباب ومنبج()9(. وكان 
جّوالة كبني سعيد والبو بنا والبو سلطان 
والبو بطوش واحلمدون وغيرها،  والدماخلة 
وشمالها  )بالس(  مسكنة  جنوب  نزلت 
قبل عام 1850م، ثّم استقرّت في أماكنها 
مئة  نحو  منذ  منبج  منطقة  من  احلالية 

عام ونيف()10(.

زوج أتارغاتيس المعبود حدد على ظهر أسد

لوحة فسيفسائية أثرية مكتشفة في منبج
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   أّما مركز املدينة فأول من سكنها وبدأ 
من  قدموا  الذين  الشركس  هم  بإعمارها 
بالد القفقاس أو القوقاز، وذكر املؤرّخ وصفي 
قائالً:  بالدهم  من  هجرتهم  سبب  زكريا 
الرّوس  هجمات  يتلقون  الشركس  )ظّل 
القاسية لوحدهم، ويتحملون منهم ضروب 
القوة  أعيتهم  أن  إلى  والفظائع  الفجائع 
والعتاد فغلبوا  اإلمداد  وأعوزهم  والكثرة، 
واستأمنوا، وملا متّ للروس في سنة 1864م، 
االستيالء على بالد القفقاس، صاروا يُكرهون 
الشركس على الهجرة بشتى أساليب اجلور 
وأمالكهم  أراضيهم  ويقطعون  والضغط، 
وملا  وأمثالهم،  وقوزاق  روس  للصقالبة من 
رأى الشركس ما حّل بهم، لم يستطيعوا 
الرضوخ للذل واالستعباد، فهجروا أوطانهم 
اجلميلة، وزحفوا أفواجاً أفواجاً وتباعاً من 
سنة 1864م، وبلغوا الدولة العثمانية في 
عهد السلطان عبد العزيز، ودامت هجرتهم 

هذه نحو أربعني عاماً....()11(.
منطقة  إلى  أوالً  الشركس  هاجر  وقد      
وبعد  سوريّا،  والية  إلى  ومنها  األناضول، 
مع  احلرب  في  العثمانّية  الّدولة  انكسار 
روسيا عام 1877م، وتوقيع مؤمتر برلني عام 

ورّحلت  إلى والية سوريّا،  1878م، نقلتهم 
الّداغستان  وبعض  الّشيشان  معهم 
هذه  عن  زكريا  وصفي  ويقول  والالزكي، 
املرحلة: )ثم عادت عقيب احلرب الروسية 
التي جرت عام 1294 هـ )1877م( فأجبرت 
الروملي على  بالد  في  أسكنته  من كانت 
هجرة ثانية ...، ونقلت بعض هؤالء إلى بالد 
الشام وأحلتهم في خرب عديدة ....()12(.

    وكان نصيب مدينة منبج من الّشركس 
نحو 350 عائلة من األبزاخ والقبرطاي وأديغيا 
وقرشاي شركسيا وأبخازيا، فعادت احلياة 
املدينة من جديد، وأخذت  أوصال  تدّب في 
بعض العشائر العربية في االستقرار على 
أطراف املدينة بغرض تبادل منتجاتهم من 
الثروة احليوانية مع سكان املدينة، ثّم أخذ 
العديد منهم في االنتقال إلى داخل املدينة 
للّسكن فيها، عالوة على عائالت من املكون 
الكردي في مركز مدينة منبج وقرى العسلية 
قلقل،  وأبو  ويران  وباك  ومحسنة  )البلي( 
وتعود أصولهم إلى قبائل وعشائر مختلفة 
الدين  وعالء  والّشيخان  البيجان  السيما 
أعداد من  إلى منبج  وغيرها، كما هاجرت 
األرمن في أعقاب السوقيات التي تعرّضوا 

من مكتشفات منبج األثرية



10

لها إبان احلرب العاملية األولى، إال أن أغلبهم 
انتقل إلى حلب الحقاً، ولم يبق منهم إال 
توجد  كما  منبج.  في  عائلتني  أو  عائلة 
عوائل فلسطينية في مدينة منبج، كانت 
قد هاجرت من فلسطني إبان النكبة عام 
املدينة  توّسعت  الوقت  1948م. ومع مرور 
عشرينات  في  خاصة  ملحوظ  بشكل 
قضاٍء  مركز  وأصبحت  العشرين،  القرن 
إداري في عهد االنتداب الفرنسي، وفي عام 
1946م، عّمت األفراح فيها ابتهاجاً بخروج 
الفرنسيني من البالد، وأنيرت مدينة منبج 
بالكهرباء احلكومية عام 1951م، وافتتحت 
فيها أول سينما عام 1952م، إضافة إلى عدد 
من الفنادق في اخلمسينات، وبدأت املدارس 
باالنتشار في مركز منبج والعديد من القرى 
التابعة لها، كما أنشئ في مركز منبج املركز 
الثقافي عام 1961م، ومعهد األرقم بن األرقم 
وضعت  1977م،  عام  الشرعية(  )املدرسة 
للمدينة  التنظيمي  اخملطط  منبج  بلدية 
شبكة  توسعة  جرت  كما  1985م،  عام 
الهاتف األرضي فيها عام 1995م، وتدشني 
املشفى احلكومي عام 1995م، وافتتاح صوامع 
ومطاحن منبج عام 1997م، وازدادت أعداد 
سكان مدينة منبج بعد بناء سد تشرين 
الكثير من  إليها  1999م، حيث هاجر  عام 
كبيرة  عمرانية  طفرة  وحدثت  املغمورين، 
التسعينات مما غير  أواخر  املدينة منذ  في 

إنشاء  وجهها بشكل حضاري الفت. ومت 
الغربية  اجلهة  من  ملنبج  جديد  مدخل 
وتشييد دوار الكتاب عام 2004م، وافتتاح 
فرع جلامعة االحتاد اخلاصة في منبج عام 
تشهد  منبج  ومازالت  2003-2004م)13(. 
استقرار  نتيجة  كبيرة  عمرانية  نهضة 

األوضاع فيها.

المواقع األثرية في منبج:
 200 من  أكثر  على  منبج  مدينة  حتتوي   
موقع أثري، ومن أهمها املعابد واملدافن التي 
اكُتشف الكثير منها في اجلنوب الشرقي 
من املدينة، وحتديداً في منطقة )املطاحن(، 
ُعثر  الباحثني في االكتشاف،  وبعد تعمق 
أن  على سراديب وممرات سرية فيه يُعتقد 
املبّشرين من احلركة املسيحية السرية كانوا 
وهناك  325م،  عام  فيه  لالختباء  يلجؤون 
الرومانية، وهي عبارة عن أحجار  األقواس 
مصنوعة على شكل قوس أقامها الرومان في 
عهدهم، باإلضافة إلى وجود أمناط متعدّدة من 
السراديب أسفلها، تنتهي مبحاريب ومدافن 
في أقصى شمال منبج، وبعضها مصمم 
على شكل صليب. والفناء املكشوف، وهو 
عبارة عن مساحة واسعة، أرضيتها مرصوفة 
القدمية،  اجلميلة  الفسيفساء  بأحجار 
وتنتهي بدرج سري يفضي إلى سرداب قدمي 
حتت األرض، ويحتوي على قبور عدة منها 

مدخل المدافن الرومانية في منبجإحدى األوابد األثرية في منبج  
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قبور الكهنة ورجال الدين، حتتوي منبج على 
متاثيل عديدة ومجسمات مختلفة األحجام، 
بعضها يعود للعهد الروماني وبعضها اآلخر 
يعود للعهد البيزنطي)14(. إضافة إلى سور 
في  اآلثار  وجود  يقتصر  وال  القدمي،  منبج 
املدينة فقط، بل تتواجد في األرياف معالم 
أثرية قدمية رُصدت ومتّ التنقيب عنها، حيث 
مت العثور على العديد من الكهوف األثرية 
في الضفة الغربية لنهر الفرات، وفي قرية 
الصيادة غرب املدينة، وفي قلعة جنم الواقعة 
قرب نهر الفرات شرقي منبج عن بعد 25 
ذكرها  التي  السرج  أم  ومغارة  منها،  كم 
"عشائر الّشام"،  وصفي زكريا في كتابه 
وتقع جنوب املدينة، وهي تلة أثرية معروفة، 
العهد  ما قبل  إلى  تعود  آثار قدمية  وفيها 
البيزنطي، إضافة إلى املناطق املطلة على 
نهر الفرات شرق منبج والقريبة من منطقة 

جسر قره قوزاق.

العشائر القاطنة في منطقة منبج)15(:
سكان  غالبية  العربي  املكون  يشكّل    
منطقة منبج، ويتألفون من عشائر عديدة 
منها عشيرة البو بنا، وأصلهم من قبيلة 
أفخاذ  ثالث  من  ويتألفون  شعبان،  البو 
كبيرة هي البوسامة والبوسلوم واجلعافرة، 
ويتوزّعون في عشرات القرى الواقعة شرق 
وجنوب مدينة منبج منها فرس الغنام وفرس 
العجور والصندلية وجعيفينّية املاشي وغرّة 
الرّوس واملصطفى احلمادة  الكبيرة وخربة 
والكرسان وغيرها، إضافة إلى مجّمع حطني 
سد  مبياه  املغمورون  وهم  مسكنة،  بريف 
سعيد  بني  وقبيلة  1999م.  عام  تشرين 
زبيد، وهم خمس  إلى  الذين يعود أصلهم 
عشائر تنحدر من رجل واحد هي الّسعيد 
والغنامي والعجالن والعون واخلرّاج البراغشة، 
الكثير من قرى منبج منها  ويقطنون في 
تل أخضر والّصيادة كبير والّصيادة صغير 
والّسعيديّة والّشيخ يحيى ومدنة كبير وكابر 

دراسات وأبحاث

قلعة نجم
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الّصغيرة واحلّطابات وأم الّصفا وأم عدسة 
الّشبالي وقنا شمالي وقنا قبلي وقنا حتتاني 
وتلعرّش والالبدة وغيرها، ويقطن العون في 
قرى الّدادات وخشفة اجلب األبيض وخربة 
النّجم ومجرى حتتاني وغيرها، ويقطن اخلرّاج 
البراغشة في البوير ومشرفة البوير وسعن 
سلطان،  البو  وغيرها.وعشيرة  بوزكييج 
ويتألفون من خمس  البّقارة،  وأصلهم من 
من  العديد  في  ويقطنون  رئيسّية،  أفخاذ 
القرى كعني النّخيل والعطشانة وتل الرّفيع 
والعلوات وجب الكلب صغير وخربة احلصان 
املاصي  وخربة  األخضر  والرّسم  والرّفيعة 
وجب حمد الّشاّلل .... وغيرها، وعشيرة البو 
خميس، وأصلهم من الدّليم، ويتواجدون في 
قرى احليزة وتل الّتنت وجب هندي والّصليب 
ورسم بوخر وخربة أسود، عّباجة بو خميس 
وتل فضة واملزيونة. وعشيرة البو بطوش، 
وأصلهم من العبيد، يقطنون قرى عوسجلي 
كبير وعوسجلي صغير وبّطوشّية والّتريكية 
)قرب  اخلاروف ومستريحة ومقتلة  وخربة 
بيرة( وناحلية وبيالن وغيرها. وعشيرة بني 
عصيد وأصلهم من العباسيني الهاشميني، 
كبيرة  وحّية  صغيرة  حّية  قرى  يقطنون 
واخلرفان واملغيرات واجلوثة والّطوال والدّوشان 
.... وغيرها. وعشيرة البو صالح وأصلهم 
من آل البيت، يقطنون في ناحية اخلفسة، 
القهوة وجب فارس  في قرى كّيارية وجب 
عّبود  ورسم  الّصغيرة  وخفسة  وحسرة 

من  وهم  جيس،  وقبيلة  وغيرها.  واجلفر 
في  ويتوزعون  القدمية،  العدنانّية  القبائل 
مناطق كثيرة من سوريا إضافة دول اجلوار، 
ويتواجدون في منطقة منبج في قرى حيمر 
جيس والّشيخ ناصر، سعن منبج ومحترق 
كبير ومحترق صغير وأم عظام .... وغيرها. 
وعشيرة الّدماخلة، وأصلهم من آل البيت، 
ويقطنون في قرى مقبلة حسن آغا وجب 
حسن آغا الّشمالّية وخربة الّشياب وقرعة 
صغير وشويحة خزناوي وجب الّطويل وأبو 
كبير....  وكابر  واحلمران  جلود  وأم  حنايا 
وغيرها. وعشيرة بني جميل، وأصلهم من آل 
البيت، ويقطنون في أحياء متفرّقة من مدينة 
منبج، وأكثر تواجدهم في منطقتي الباب 
وجرابلس. وعشيرة البو حسن، وأصلهم من 
قبيلة البو شعبان، يتواجدون في قرى في 
ردّة كبيرة وردّة صغيرة )العبيديّة( جنوبي 
مسكنة وغيرها. وعشيرة البو دبش، وأصلهم 
من آل البيت، يقطنون في قرى اجلاموسّية 
والّدندنّية والياسطي. وعشيرة البو مانع، 
وأصلهم من الّدليم، يقطنون في ناحيتي 
عقلة  خربة  قرى  في  واخلفسة،  مسكنة 
وضحة  و  ومالح  وعطشانة  األقرع  ورجم 
آل  وأصلهم من  البّقارة،  واحلايط. وقبيلة 
البيت، وهم جزء من قبيلة البقارة الكبيرة 
القاطنة في دير الزور واحلسكة، ويقطنون 
املدينة، وقريتي  البّقارة غربي  هنا في حي 
راطونّية وطحنة الكبيرة. وعشيرة اجلعابرة، 
وأصلهم من بني قُشير، وتنتسب قلعة جعبر 
إلى جّدهم األمير جعبر بن مالك القشيري 
امللّقب بسابق الدّين، ويقطنون في قرى خفّية 
أبو قلقل وخان احلمر ورأس عني احلمر وأربعة 
كبير والعزيزيّة وغيرها. وعشيرة احلديديون 
الغناطسة وفرقهم هي األبرز في جب مخزوم 
وميل ويران والعوسجلي. والّتوميات في قرى 
مروة ومقطع احلجر صغير وأبو كهف ومقتلة 
من  وأصلهم  احلمدون،  وعشيرة  وغيرها. 
اجلبور، يتواجدون في قرى جب الكلب كبيرة 

المدافن الرومانية في منبج
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الّصغيرة ومحترق صغير ومجرى  وطحنة 
وسطاني .... وغيرها. وعشيرة اخلرّاج، وهم 
من منابت عشارية مختلفة، يتواجدون في 
ومشرفة  والبوير  نفخ  وخربة  الزّنقل  قرى 
في  اخلنافرة  .... وغيرها. وعشيرة  البوير 
قريتي أم عظام ووريدة. وشـّمر، وأصلهم من 
قبيلة شّمر الكبيرة، ويتواجدون في مركز 
أعداد قليلة  الغربي، وهناك  وريفها  منبج 
منهم في أبي قلقل، ومنهم عشيرة الوهب 
في قرية مقتلة. وعشيرة احلذيفة، وأصلهم 
من النّعيم، يتواجدون في قريتي أبي كهف 
وأبي منديل. وطيء وأصلهم من قبيلة طيء 
الكبيرة، ومنهم عشائر الّشيوخ واحلّسان 
وحيي، ويقطنون أحياء متفرقة من مدينة 
منبج السيما بعد الغمر عام 1999م. وعشيرة 
العميرات، وأصلهم من قبيلة البو شعبان، 
وقد غمرت مياه الفرات بعض قراهم، فسكن 
املغمورون منهم في أنحاء مسكنة. وعشيرة 
الغالظ، وتعود أصولهم إلى الدماخلة وجيس، 
ويقطنون في قرى تل حوذان وجب احلمام 

مسطاحة ورسم احلمام ورسم املسطاحة 
وشويحة خزناوي والّصغيرة وبوزكييج وحي 
احلنيظل مبنبج. وعشيرة اجملادمة، وأصلهم 
من قبيلة اجلبور، ويقطنون في قرى خربة 
الّشباب واملنكوبة وتل ياسطي، وأكثر فرق 
هذه العشيرة في منطقة الباب. والنّعيم، 
وأصلهم من آل البيت، ويتوزعون في مناطق 
في  تواجدهم  ويقتصر  سوريا،  من  كثيرة 
املتفرقة  القرى  منطقة منبج على بعض 
كالقازقلي وبوزكييج وجب الّطويل. وعشيرة 
الهنادي، وأصلهم من عشائر مصرية جاءت 
مع جيش إبراهيم باشا املصري في ثالثينات 
القرن التاسع عشر، واستقرّوا في قريتي أبو 
ِولد علي،  العشرة. وعشيرة  قلقل وخربة 
وأصلهم من قبيلة عنزة الكبيرة التي هاجرت 
الشام  بالد  إلى  العربية  اجلزيرة  شبه  من 
منذ بضع قرون، ويقيمون في قرى الّداليفار 
ناحية  )جنوب  الفار  ومدينة  عدسة  وأم 
قبيلة  من  وأصلهم  والولدة،  مسكنة(. 
البو شعبان القاطنة في محافظة الرّقة، 

دراسات وأبحاث

مكتبة منال غزيل في المركز الثقافي الجديد في منبج
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ومن عشائرهم القاطنة في منطقة منبج: 
اخلفسة،  نواحي  في  مسرّة  والبو  الغامن 
نواحي  في  والّصعب  واجلعابات  والتُّرن 
والوردات في قرى جنوب منبج.  مسكنة، 
مركز  تقطن  أخرى  وثّمة عشائر مختلفة 
منبج وريفها كالّصريصات في حي الّسرب، 
والعدوان في قرية خربة احلصان، والعّمار في 
قرية شناعة وأصلهم من اجلبور، والغراوين 
في قرى جب الثّور وقناة الغرّة وغيرها وهم 
من عشيرة البو سبيع الشعبانية، والكّيار 
في قرية وريدة، وأكثرهم في منطقة الباب، 
وأصلهم  الّشعر،  قرية خان  واملارنديّة في 
مركز  في  والنّيفات  احلسنية،  الّسادة  من 
منبج، وأصلهم من آل البيت أيضاً، وعائالت 
من عشيرة العفادلة / قبيلة البو شعبان 

في أحياء متفرّقة من منبج.

الحياة االقتصادية في منبج:
    يعتمد سكان منبج وريفها على الزراعة 
الزراعات  ومن  األولى،  بالدرجة  البعلية 

الرائجة والناجحة هي الزيتون وتعتبر من 
أهم الزّراعات في ريف منبج، ومع ذلك فإنها 
لآلفات  نتيجة  ملحوظ  بشكل  تراجعت 
واألمراض التي تستهدف األشجار وصعوبة 
التصدير، وبحسب إحصائية ملؤسسة زراعة 
منبج وريفها؛ فإن مساحة األراضي املزروعة 
بأشجار الزيتون تبلغ حوالي 40% بالنسبة 
لألراضي املزروعة باألصناف األخرى. كما يزرع 
احللبي خاصة في قرى  الفستق  السكان 
العسلية واحملسنة والصندلية وأم عدسة 
والقرعة واحملترق وايالن والزنقل وغيرها، إضافة 
إلى كروم العنب والقمح والشعير واخلضار 
االكتفاء  تؤمن  التي  والشتوية  الصيفية 
الذاتي للّسكان، إلى جانب تربية املواشي 
في األرياف، وبعض املهن الصناعية في مركز 
املدينة، والتجارة بكل أنواعها والسيما جتارة 

العقارات والسيارات .

الحياة األدبية في منبج:
   لدى منبج إرث ثقافي وأدبي منذ القدمي، 
إذ ظهر العديد من األدباء والشعراء منهم 
احلمداني  فراس  وأبو  املنبجي  الدوقلة 
شهدت  املعاصر،  التاريخ  وفي  والبحتري، 
األدبية  احلياة  في  ملحوظاً  ازدهاراً  منبج 
إنشاء  بعد  وخاصة  منبج،  في  والثقافية 
وبرز  الستينات،  أوائل  في  الثقافي  املركز 
ولعّل  املعاصرين  األدباء  من  العديد  فيها 
الراحل محّمد منال غزيل  الّشاعر  أبرزهم 
على  اسمه  أُطلق  والذي  )1936-2016م( 
في  املثقفني  احتاد  في  الثقافية  املكتبة 
أدبية  إسهامات  له  وكانت  وريفها،  منبج 
عديدة في احلياة األدبية عبر عقود طويلة، 
وجمع في شخصيته جوانب عدة متنوعة 
في األدب والشعر والثقافة والفكر والنشاط 
االجتماعي، والشاعر الراحل يوسف العبيد 
اجملموعات  من  عدد  وله  )1931-2006م(، 
الشعرية واإلسهامات في اجملال االجتماعي 
الشعراء  من  العديد  وثّمة  اإلصالحي، 

الشاعر الكبير محمد منال غزيل
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واألدباء والباحثني الذين أثروا احلياة األدبية 
والثقافية عبر نتاجاتهم اإلبداعية املتنوعة، 
ومشاركاتهم الفعالة في األمسيات األدبية 
واحلياة االجتماعية. وشهدت املدينة افتتاح 

مركز ثقافي جديد عام 2019م.

العادات والتقاليد والزي الّشعبي في منطقة 
منبج:

    تكاد تكون معظم العادات والتقاليد عند 
العشائر واملكونات املذكورة متشابهة إلى 
حد بعيد بحكم التأثير املتبادل واخملالطة، 
األفراح  في  املتبعة  التقاليد  أبرزها  ومن 
واألتراح، إال أن لكّل مكون خصوصيته في 
اللباس وبعض العادات، ونضرب مثالً على 
الزي التقليدي، فهناك لباس خاص للمكون 
الشركسي، ال يستطيع أي خياط خياطته, 
يقومون  لهم  خاصون  خياطون  يوجد  إذ 
زي  تألف  الرجل من  لباس  )ويتألف  بذلك، 
الرجل من "القبلق"، وهو قبعة مصنوعة 
الصوف  أو  للشباب  األسود  الصوف  من 
األبيض لكبار السن، والزنار اجللدي القوي 
مع "الساشقوا" وهو اخلنجر الشركسي، 
و"الساكوا" وهو املعطف السميك اخلارجي، 
ويكون أسود للمحاربني أو الراقصني الذين 
يأخذون دور احملاربني، أو األبيض السكري لكبار 
وزعماء  الرفيعة  الدرجة  وأصحاب  السن 
الفرق الراقصة، أو اخلمري ألصحاب الدرجة 
والبنطال  واألبيض،  املتوسطة بني األسود 
األسود املدكوك باحلذاء ذي الرقبة الطويلة، 
وغطاء الرأس الذي يلف ويتدلى وقد يصل 
إلى الركبتني. أما زي املرأة فيتميز بالزخارف 
الفنية، مرتبطاً باملنزلة االجتماعية والعائلة 
والقبيلة واملناسبة، ويتألف من "الساي"، 
األمام  من  املفتوح  اخلارجي  الرداء  وهو 
الصدر،  يغطي  الذي  والقميص  واألسفل، 
والثوب الذي يُلَبس حتت القميص، واحلزام 
املصنوع من املعدن املغطى بنقوش ذهبية، 
وغطاء الرأس املصنوع من احلرير، والذي يغطي 

الطربوش، وينزل من اخللف إلى الركبة، أما 
احلذاء فقد يكون من اخلشب املنقوش أو من 
الزي  أما  وامللوَّن()16(.  املدبوغ  الرقيق  اجللد 
التقليدي العربي، فيتألف ثياب الرجل )من 
سروال قماشي يدعى في اللهجة العامية 
"شروال"، وفي القسم العلوي من اجلسم 
قميص يعلوه صدرية مع حّطة يعصب بها 
.... كما  الكوفية  أو  الشماخ  الرأس وهو 
ميكن استبدال السروال والقميص بجالبية 
هي عبارة عن رداء طويل مخيط. أما املرأة، 
فاللباس التقليدي يتألف من عباءة طويلة 
وزاهية  للسيدات  بالنسبة  اللون  داكنة 
بأقراط  غالباً  وتزيّن  للفتيات،  بالنسبة 
ذهبية أو فضية أو يطرز بعضها، مع وشاح 
يعصب الرأس. وفي البادية وبعض مناطق 
الريف السوري، احتفظ باللباس التقليدي 
السّيما بني كبار السن حتى الوقت الراهن، 
وغالب  الطربوش.  كإزالة  التحويرات  مع 
أزياء السوريني في املدينة كما في الريف، 
ومنذ النصف الثاني للقرن العشرين، باتت 
أزياء حديثة كسراويل اجلينز وسواها()17(. 
الريف  في  التقليدي  اللباس  واختالف 
الذي  التطور  املدينة جاء بحكم  عنه في 
فرضته احلياة، وتستخدم النساء أنواع من 
األقمشة كاألملاني والساتان واجلوخ واحلرير 
أما  والشيفون وغيرها،  والقديفة  والصايا 
الزي التقليدي الكردي )فهو اللباس القومي 
الذي يرتديه األكراد، وكان لباسهم اليومي 
بأنه  أما اآلن فيتصف  القرون املاضية،  في 
زي املناسبات السعيدة وذلك لكثرة ألوانه 

الزاهية وتطريزاته وقماشه الفاخر.
من  بالنساء  اخلاص  الكردي  الزي  ويتألف 
قطعتني أو ثالث وهي عبارة عن ثوب فضفاض 
طويل بأكمام متدلية يسمى "كراس"، وفوقه 
قفطان ويضاف إليهما أحيانا سروال. أما 
عبارة  وهو  أكثر بساطة  فيبدو  الرجل  زّي 
عن سروال فضفاض عادة ما يكون غامق 
يرتدي فوقه  ذاته  اللون  اللون وقميص من 

دراسات وأبحاث
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سترة من دون أكمام، كما يلّف على رأسه 
شاالً غالباً ما يكون مزينا بورود ملونة. ومنذ 
الذاتي في مناطق شمال  إعالنهم احلكم 
وشرق سوريا في العام 2013م، بات األكراد 
يحتفلون سنوياً في عشرة آذار من كل عام 
بيوم الزي الكردي على غرار كردستان العراق، 
بّد لكل  أنه في عرف األكراد ال  إلى  ويُشار 
زياً  ولو  أن ميتلك  ورجل  وامرأة وشاب  فتاة 
كردياً واحداً ألنه يرتبط باملناسبات وخاصة 
القومية منها، خصوصاً عيد نوروز املصادف 
للحادي والعشرين من شهر مارس/آذار الذي 

ميثل بداية السنة الكردية()18(.
التركماني  املكون  زّي  يختلف  وال      
بحكم  والكردي  العربي  الزيني  عن  كثيراً 
يتألف  والتأثر، حيث  واالختالط  املساكنة 
السروال  من  التقليدي  التركماني  الزي 
للرجال،  العالية  احلمراء  والقبعة  اخلاص 
و)لباس رجال التركمان القدماء قميص طويل 
فوقه جبة طويلة يشدون في وسطها زناراً 
ضيقاً وأحذيتهم جزمة طويلة أو نعل عادي 
او اخليل ملفوف بالصوف  البعير  من جلد 
وأغطية رؤوسهم قلنسوة من جلد احلمالن 

بارتداء  النساء  تتميز  بينما  اللباد()19(،  أو 
)مالبس طويلة وفضفاضة تكون مزخرفة 
للشابات وبلون واحد للمسنات مع زنار أبيض 
أو أسود وعباءة سوداء وغطاء يوضع على 
الرأس عند خروجها إلى خارج املنزل()20(. وفي 
أزياء مختلفة ومزخرفة  املناسبات يرتدين 
وقطن  وكتان  حرير  من  وأكثرها  وثمينة، 

ومطرزة بتطريزات متنوعة وزاهية أيضاً.
  وتعيش كل هذه العشائر واملكونات مع 
قرون،  منذ  تام  وانسجام  بتآلف  بعضها 
في جّو من األلفة والتعاون بعيداً عن كّل 
ظّل  وفي  والطائفية،  العنصرية  أشكال 
مجتمع يشجع صالت املصاهرة والود واجلوار 
احلسن، والتشارك في األفراح واألتراح، وفي 
تتدّخل  نزاع ما،  أو  حال وقوع حادثة قتل 
فوري  بشكل  العشائر  ووجاهات  زعامات 
وسريع حقناً للدماء، ويتكفل أهل القاتل 
الديّة لذوي اجملني عليه، بعد  بجمع مبلغ 
النزاعات  تُفّض  كما  صلح،  جلسة  عقد 
مبا  الوجاهات  عند  وإرث  من طالق  األخرى 

يرضي كل األطراف.
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