جبلة بلدة السلطان إبراهيم بن األدهم
القسام
واملجاهد الشيخ عز الدين ّ
د.أحمد حلواين *
أثارت األحداث الجارية يف سورية منذ آذار )مارس) 2011م اهتامم العامل بجغرافية سورية
ومواقعها التاريخية ومكتنزاتها األثرية والتعريف ببلدانها ومدنها وقراها وشواهد تاريخ انجازات
شعبها العريق .يف القديم والحديث.
من هذه البلدان مدن الثغور عىل الساحل الرشقي للبحر املتوسط(،املمتد من خليج اسكندرون
اىل ساحل غ ّزة،حيث يبدأ ب ّر الشام ،بعد ب ّر مرص) .متوقفني عند أشهرها تاريخيا بني املدن السورية
والتي تقع بني الالذقية وبانياس ،وهي بلدة ،جبلة ،والتي تحمل اسام أو تعريفا مرافقا له ،هو،
األدهمية ،نسبة إىل السلطان إبراهيم بن األدهم ،أحد أعالم الصوفية يف اإلسالم (وفق د .عبد
الحليم محمود يف كتابه الذي أصدرته سلسلة أعالم العرب عن الهيئة املرصية للكتاب) والذي
متنسكاً ،من خراسان تاركا وراءه جاه السلطانية وثروة أرسته ،حيث أقام فيها
ق َِد َم إليها متص ّوفاً ّ
متز ّهدا يف إحدى مغاراتها البحرية حتى وفاته ،وتبعته أ ّمه التي ُعرفت بأ ّم السلطان ،باحثة عنه
مع قافلة كبرية من املرافقني ،فأشادت إىل جانب قربه جامعا كبريا بطراز معامري جميل ما يزال
معلام دينيا ومعامريا هاما يحمل اسمه (جامع السلطان إبراهيم بن األدهم) وأوقفت له ٍ
أراض
زراعية وعقارات وحماّ ماً كبريا عىل أحسن طراز ،لتأمني استمراريته ونفقات صيانته وأجور عماّ له
• أستاذ جامعي سوري
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و إطعام املحتاجني ونزالء تكاياه ،وج ّر املياه العذبة له من نبع الف ّوار القريب منه بحدود ثالثة
كيلومرتات للرشب والنظافة ،وتشغيل الطاحون الحجري بقوة سقوط املاء من ب ِّر البلدة العايل عىل
شاطئ البحر.
تأخذ جبلة اسمها وفق روايات كثرية منها  :ما يعيده إىل (جبلة بن األيهم) ،لكن الغالب يف أصل
هذه التسمية هو عل ّوها الصخري عن مستوى الساحل البحري حيث ترتفع بشكل ملحوظ عن
مثيالتها من املدن املحاذية للشط الرشقي للمتوسط كام هو حال الالذقية وبانياس وطرطوس
وطرابلس ،فيكون اسم َج َبلَة هو نوع من التصغري عن الجبل عىل غرار ُجب ْيل اللبنانية.
لهذه البلدة تاريخ عميق بال ِق َدم و تقوم الكثري من فرق التنقيب بدراسة التالل املنترشة بها كتلّ ِة
التوينة وتلّة سوكاس وغريهام.
أ ّما يف الحقبة الفينيقية فقد كان ميناء البلدة من املوانئ النشطة ،حيث وضع ب ّحارة البلدة حجارة
كبرية من الصخور بشكل مدروس لحامية امليناء الطبيعي من أمواج البحر العاتية ،وكرسها يف بعض
فصول السنة.
وكان امليناء يستخدم لنقل صوف حامة ،املحمول عىل قوافل الجامل القادمة عىل الطريق الجبيل
الوحيد الذي يخرتق جبال الساحل السوري عرب القدموس ،قبل فتح طريق حامة -الغاب-بيت
ياشوط -جبلة ،ليدخل جبلة عرب ب ّوابة حامة التي ما تزال تحمل االسم نفسه ،وخان شعيب الذي
كان يؤوي القافلة ودوابها كام كل الخانات التاريخية .ومن ميناء جبلة ينتقل هذا الصوف إىل
موانئ البحر املتوسط املختلفة،والذي ُعرف باألرجوان األحمر املصبوغ من قبل الصبّاغني الحمويني
الذين يستخدمون النباتات التي تنمو عىل ضفاف نهر العايص وبادية الشام الغنية ،للوصول إىل
أفضل أنواع الصباغ ثابت اللون.
مازالت هذه البلدة الصغرية تحتفظ بقلعتها التاريخية التي فتحها صالح الدين األيويب واسرتجعها
من الصليبيني مع مد ّرجها ذي الطابع الروماين بتعاون كبري من أهاليها الذين أرسلوا لصالح الدين
يعلمونه باستعدادهم للتعاون مع جيشه للخالص من االحتالل الصليبي للبلدة ،ونقلوا له املواقع
األفضل الخرتاق مراكز الدفاع الصليبية ،والتي حققت فتح البلدة برسعة كبرية.
ومام يجدر ذكره أن املد ّرج مازال قابال لالستخدام كمرسح مكشوف حيث مازالت جمعية عاديات
جبلة الثقافية التي يديرها الناشط جهاد جديد والحقوقي طه الزوزو ،ويحرض مهرجانها الثقايف
والفني السنوي كبار املثقفني والفنانني السوريني والعرب .وذلك قبل األحداث السورية الجارية
اآلن.
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كانت جبلة تتبع يف غالب العهود والية طرابلس ومازال املشرتك بني املدينتني الجامع املنصوري
من حيث التسمية والطراز املعامري الواحد والجميل بقبابه وواحاته ومآذنه .إضافة اىل قرابات
عائلية كثرية،ولهجة متقاربة ،كام كانت تتبع يف أحيان أخرى إىل الالذقية وحلب التي تبعد عنها
حوايل مائتي كم فقط.
اشتهر من هذه البلدة يف العرص الحديث عد ٌد كبري من رجاالتها ،ولعل أشهرهم الشيخ املجاهد عز
القسام الذي د َرس يف األزهر الرشيف يف القاهرة ،وعند عودته إىل جبلة بعد تخ ّرجه ،وج َد
الدين ّ
املستعمر يقبَ ُع عىل صدر وطنه بقسوة ،فآثر الجهاد من أجل طرده وتحقيق االستقالل ،ونظرا ً
لصغر البلدة وبعدها عن الطريق العام الرابط بينها وبني الطريق الساحيل إىل لبنان وفلسطني،
والداخل السوري ،تط ّوع معه عدد من أهايل جبلة وخرجوا إىل ريف بلدة الحفّة القريبة منها حيث
مارسوا من بساتينها ,وبتعاونِ الكثريين من أهلها ،عملياتهم ضد القوافل العسكرية الفرنسية التي
بالقسام قائدا ً
كانت تصل عرب مرفأ الالذقية وتنتقل إىل الداخل السوري .وعند معرفة الفرنسيني ّ
لهذه العمليات ،نتيجة إخباري ٍة من بعض العمالء ،حكموا عليه باإلعدام فهاجر ورفاقه إىل فلسطني
هربا من املحتل الذي كان يحكم سورية ولبنان ،ويف فلسطني تابع جهاده املعروف ض ّد املحتل
الربيطاين الذي كان يجثم عىل أرضها حتى نيله الشهادة.
القسام واملجاهدين اآلخرين من رفاقه الذين استوطنوا فلسطني
الجدير ذكره أيضا أن عائالت ّ
عادوا بعد نكبة فلسطني إىل بلدتهم األصلية جبلة ،مع عدد من أصدقائهم ومعارفهم حيث لقوا
القسام والصهيوين تقسام إىل قسمني
من أهايل البلدة كل ترحيب ومساعدة أخوية ،فأصبحت عائلتا ّ
سوري وفلسطيني حتى اآلن .يف ظل املحبة والتعاون الخالص.
لقد بقيت هذه البلدة تخ ّرج العدد الكبري من املجاهدين والعلامء(واألسامء كثرية واألعامل كبرية
من رجال ونساء) بالرغم من ضعف إمكاناتها املادية ومن اإلهامل الذي أصابها ،والذي أ ّدى اىل
هجرة غالبية نشطائها ،وانقطاع صالتها التجارية والثقافية مع طرابلس الشام بعد وضع حدود
للدولتني السورية واللبنانية ،والقطيعة الجمركية بني البلدين التي فرضها خالد العظم رئيس
الوزراء السوري آنذاك.وبعد اغالق الطريق الساحيل والبحري ،بينها وبني املدن الفلسطينية ،نتيجة
نكبة 1948م و قيام ارسائيل.
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