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               ونحنا حّدككل �سنة...
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نيافة الكردينال املثلّث الرحمة غبطة البطريرك مار نرص الله بطرس صفري كيل الطوىب
بطريرك بحجم وطن حّر سّيد مستقّل

وألكيس الخوري فرنسيس مينّي         ومباركته عىل الدليل السياحي 

فهرس الصفحات
1حباً ملدينتنا زغرتا إهدن

مقدمة الكتاب

إهداء

اإلهدنيون

1٤7/17العائالت اإلهدنية

 159/1٤8عائالت                        

189/160أرس زغرتاوية

199/190وطوائف مختلفة           

٢07/٢00إهدين - إنتخابات

٢08املراجع
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حبًّا لمدينتنا زغرتا - إهدن
يطيب يل اليوم وبعد أربعة كُتب جّيدة استنفدت جميعها وهي:

1. الرئيس فرنجية )وّزع مجاناً بعد إنتخابه 1970(
٢. دليل هاتف زغرتا ويتضمن صوراً عن إهدن 198٢ 

3. دليل سياحي إهدن زغرتا – والقضاء كلامت وصور 1986 
٤. إهدن - زغرتا يف كلامت وصور دليل سياحي ٢000

5. الرئيس معوض مل يصدر: 1989 جمعت صوراً  - مقاالت - يافطات ويوميات، احتفاالت من يوم  
    االنتخاب حتى اليوم املشؤوم باستشهاده احرقتها حزناً عىل ما أصابنا. 

    ومحبتي لهذا الكتاب )حقائق( وما قبله توازي محبة افراد عائلتي ومن أحب.
    أخرياً: فرحتي ال توصف عندما أجد أياً من هذه الكتب يف أي بيت منكم والشكر لكم.

    أحببتكم وهذا واجب مقدس والتعبري عن هذا الحب
    املشاركة بكافة اإلحتفاالت الدينية، اإلجتامعية، السياسية الخاصة والعامة.

أهم الكتب السياحيّة عن مدينتي زغرتا - إهدن وبلدات القضاء
الدليل السياحي  - مطبعة الرعيدي – بريوت �

هو األهم، لذلك عىل بلدية زغرتا – إهدن إعادة طبع هذا الدليل. مل ولن يتّم إصدار دليل أهم منه )القرار عند اإلطالع عليه(    

إعداد ألكيس مينّي
إهدن - زغرتا

يف كلامت وصور
دليل سياحي 

ثالث لّغات: عريب، إنكليزي، إسباين
طباعة: مطبعة الرعيدي - بريوت

                    إهدين أصيل

دليل سياحي - إهدن - زغرتا
يف كلامت وصور

إعداد ألكيس مينّي
إخراج: سيمونا األشقر

طباعة: UNI PRINTING PRESS - لبنان سنة 1986

إعداد ألكيس فرنسيس مينّي
دليل سياحي

زغرتا - الزاوية وإهدن - زغرتا
يف كلامت وصور

طباعة: دار البالد
طرابلس سنة 1983
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مقدمة الكتاب

أحبايئ أبناء إهدن أضع بني أيديكم، هذا الكتاب 

العائالت  إليه لكشف حقائق يف سجالت  الحاجة  بأشد  اننا  اليّن وجدت 

اإلهدنية، تسهيالً لإلطالع فرزها لعناوين ثالثة.

أوالً: عائالت إهدنية 

ثانياً: أرس زغرتاوية وعائالت

ثالثاً: أرس من طوائف مختلفة

كنت أسعى إىل إنتخايب مختاراً وترشحت مراراً - أو عضو بلدية

ليصبح العمل أسهل، ولتصحيح األخطاء مع بعض املخاتري

املهم  إين مل افتح موضوع تاريخ العائالت واألرس انه شاق وحالك الظالم

ذلك بسبب الغموض بأصولها، وأنسابها عائالت وأرس حملت اسم البلدة التي انتقلت منها. 

والقاب فيها من السخرية 

وأرس اندمجت بعائالت إهدنية. ومنها مشابهة السم العائلة

هم يعرفون ذلك واالهدنيني يعرفونهم.

كتايب ليس بحثاً تاريخياً ومن يريد اإلطالع عىل تاريخ العائالت واألرس فاملراجع كثرية.

لكن استندت اىل سجالت النفوس ملدة اربع سنوات وأكرث،

وخصوصاً بشكل تفصييل عن إنتقال األرسة من مكانها اىل زغرتا،

عميل هذا فيه الدّقة، والحقيقة وبأسلوب بسيط، وبالرسد املخترص الحديث.

والقاعدة رقم القيد )اي السجل( مل يتغري إطالقاً

والسجالت محفوظة يف دائرة نفوس زغرتا إما عدد ذكور – اناث السجل فخاضع دامئاً لزيادة نسبة 

سنويا تضاف فوق العدد، هو ليس املهم إمنا الغاية العناوين الثالثة املذكورة أعاله.

بتواضع أعترب هذا العمل املدماك األول ملن يهّتم بعدنا بكل جديد يف سجالت النفوس، 

وجميعنا يف خدمة مدينتنا زغرتا – إهدن – والقضاء.

وشكراً الكيس الخوري فرنسيس ميني
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اإلهداء
البنائنا اإلهدنني والقضاء 

عرين األسود األبطال دفاعاً عن 
وطننا لبنان، حراً سيداً مستقالً 

كانوا أبطاالً مع بطل لبنان
يوسف بك كرم،

وشجعاناً مبعارك 1975 – 1976 
وبواسالً امام الدواعش )هجوم الريموك(

وجميع الشهداء األبرار

الكيس الخوري 
فرنسيس ميني 

إهدن 19٤6 رمز الشهدا حرب السنتني1976/1975 

)أمام رسايا زغرتا(
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قال البطريرك املاروين الكاردينال بشارة الراعي، خالل إعالن 

»مذكرة لبنان والحياد الناشط« أّن هناك ثالثة أبعاد مرتابطة: 

املكون األول عدم دخول لبنان قطعياً يف تحالفات ورصاعات 

سياسّية وحروب إقليمياً ودولياً وإمتناع أي دولة عن التدخل 

لبنان  تعاطف  والثاين  إحتالله  أو  الهيمنة عليه  أو  يف شؤونه 

مع قضايا وحقوق اإلنسان وحريّة الشعوب وخصوصاً الشؤون 

العربية التي يوجد حولها إجامع دويل يف األمم املّتحدة، وبهذه 

الفلسطيني،  الشعب  عن حق  الدفاع  لبنان  يواصل  الطريقة 

بجيشها  قويّة  دولة  لتكون  اللبنانّية  الدولة  تعزيز  والثالث 

أمنها  تضمن  يك  الداخلّية  ووحدتها  وعدالتها  ومؤّسساتها 

يأيت  إعتداء  أي  تجاه  نفسها   عن  وتدافع  جهة  من  الداخيل 

سواء من إرسائيل أو غريها« بّري أو بحري أو جّوي.

وّجهت نداًء إىل منظّمة األمم املّتحدة، ُمطالباً إيّاها العمل 

عىل إعادة تثبيت إستقالل لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات

 الدولّية، وإعالن حياده. هو ضامن وحدته ومتوضعه 

التاريخّي، فلبنان الحيادّي هو القادر عىل الدفاع عن حقوق 

الشعوب العربّية وقضّية السالم، وعىل لعب دور يف العالقات السليمة بني بلدان الرشق األوسط وأوروبا بحكم 

موقعه عىل شاطئ املتوّسط. » لبنان والحياد الناشط«. 

من السياسيني وغريهم نهبوا مال الوطن أنتم كفار منكم نقله اىل الخارج

ال تلمسوا علم لبنان ايدكم ملطّخة بخيانة الوطن.

البابا فرنسيس

صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة 

بطرس الراعي الكيل الطوىب بطريرك انطاكية 

وسائر املرشق
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خمس نقاط/ موجبات هذا الطرح/ مفهوم الحياد/ أهمّيته كمصدر إلستقالل لبنان وإستقراره/ إستفادة لبنان 

وإقتصاده منه/ والخامتة.

إحتلّت إرسائيل جنوب لبنان )1978( 

وسيطرت املنظاّمت الفلسطينّية )198٢/1969( ودخلت القّوات السوريّة لبنان )٢005/1976( 

ونشأ حزب الله حامالً مرشوع الجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية بأوجهه الدينّي والعسكرّي والثقايفّ )0000/1981(

وقعت جميع هذه األحداث بسبب خروج لبنان عن سياسة الحياد هكذا فقدت الدولة سلطتها الداخلّية، وها 

لبنان يرتنّح حاليًّا بني الوحدة واإلنقسام. كشفت تجربة املئة سنة )٢0٢0/19٢0( عىل أن يكون وطن الرسالة 

ولبنان مبوقعه عىل ضّفة املتوّسط هو جرس تواصل ثقايفّ وإقتصادّي وحضارّي بني الرشق والغرب. إستناداً إىل كّل 

ذلك ندعو األرسة العربّية والدولّية أن تتفّهم األسباب املوجبة.

إّن لبنان نشأ وسار عىل خّط الحياد منذ تأسيسه حتى سنة 1969 وسنة 19٤3 

حني أعلنت حكومة اإلستقالل أّن لبنان يلتزم » الحياد بني الرشق والغرب«.

كانت فكرة الحياد تعود بتعابري مختلفة يف خطب رؤساء الجمهوريّة ويف البيانات الوزاريّة يف كّل بيان وطنّي 

يصدر عن هيئة حوار وصوالً إىل 1٢ حزيران ٢01٢ مع إعالن بعبدا الذي متّت املوافقة عليه باإلجامع وقد تضّمن 

بوضوح عبارة »تحييد لبنان«. أرسل هذا »اإلعالن« إىل األمم املّتحدة، وتّم توزيعه كوثيقة رسمّية من وثائق 

مجلس األمن والجمعّية العاّمة وصدر عن مجلس األمن بيان بتاريخ ٢015/3/19 يدعو األطراف اللّبنانّية التقّيد 

مبا ينّص عليه هذا »اإلعالن«.

دير وادي قنوبين - قضاء بشري، مقر البطريركية      مدينة إهدن مدينة بشري  

مدافن البطاركة ومنهم البطريرك إسطفان الدويهي وبطاركة مدينة إهدن - بشري

ونحن أبناًء المدينتان بشري-إهدن علينا باالحترام المتبادل وفاًء لهم وللطائفة المارونية

الضرورة ألبناء مدينتنا إهدن-بشري  وبلدتهم 
بإختصار مسافات الطريق وخصوصًا إهدن - بقونا - بشري للزيارات المتبادلة بينهم

وهكذا تذوب األحقاد السياسيسة
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إهدن-زغرتا تستحق من محبيها 
تنفيذ هذه المشاريع الحيوية

وتنفيذها أكيد ممكن مع شركات أو أشخاص ممولين

أهلنا سمعوا عن مشاريع يف مدينة إهدن – زغرتا
ونحن سمعنا منهم

هل أوالدنا سيشهدونها، هي كثرية جيداً ومنها:
• سّد إهدن	
• تلفريك إهدن	
• ساحة الكتلة	
• توسيع شارع )من األوتوسرتاد حتى كنيسة مار ماما(	
• مشاريع بيوت جاهزة	
• بناء مبنى بلدية زغرتا-إهدن، ومبنى إتحاد البلديات	
• البلدية-أوتوسرتاد زغرتا-من مستشفى سيدة زغرتا حتى مستديرة القرص 	
• املحالت ضمن أبوابها والرصيف بالط نوٌع واحد وسقف قرميد مبساعدة الجمعيات	
• تنفيذ طريق عىل ضفاف نهر رشعني، مطاعم خاصة )حامية النهر من املياه املبتزلة(	
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سّد مدينة إهدن
املوقع: إهدن - بلدة كفرصغاب

نبع مار عبدا

نبع مار سركيس

الوادي الفاصل

إهدن - كفرصغاب
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تلفريك مدينة إهدن
املوقع: جبل سيدة الحصن - باب الهوا - موقع الصليب
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تلفريك 
دير مار سركيس وباخوس إهدن
دير مار انطانيوس الكبير قزحيا
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ال لجرف الكتلة 
نعم لدعم حيطان الكتلة

الزائر إىل الكتلة يحجب عنه حالياً وبأقرب وقت مناظر بقوفا-كفرصغاب-بان 

حتى جبال حدث الجبة وغريها. البيوت مكانها طابق عدد 2 أريض محالت 

تجارية لهم وأكرث من ثالثة طوايق مواقف سيارات.

من هذه املساحة 1500م2 ملك والوقف بجانب املنازل. 

لكن املهم عدم حجب املناظر الجميلة من الكتلة.

نعم لتوسيع ساحة الكتلة

إنها سياحة دينية ونتذكر منها تاريخ عظامء مدينة إهدن
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إهدن أجمل إذا البلدية تشجع ماليك أرض يف إهدن مهام كانت مساحتها                

لإلستفادة منها ببيوت جاهزة.

حتى فيها أشجار مثمرة باإلفادة مع سعر املوسم.

إيجار بيت جاهز صيفي أو سنوي واملهم ال نخرس مستأجر مل يجد بيتاً لإليجار أو 

منامة بإهدن. هذا هو املهم، واألهم إنعاش االقتصاد ألبناء املدينة وعدم تشويه املناظر 

الجميلة بباطون مسلح وبنايات. أجمل وأجمل مناظر سطوح بيوت الخشب القرميد 

واآلن عددها محدود يف مدينة إهدن، هي منترشة بأغلبية األماكن الجبليّة السياحية يف 

وطننا لبنان. ولتسعى البلدية ليصبح كل بناء يف مدينة إهدن سطحه قرميد

مدينة إهدن أجمل وأجمل
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بناء مبنى بلدية زغرتا-إهدن 
بناء مبنى إتحاد بلديات قضاء زغرتا

تنفيذ طريق على ضفاف نهر رشعين

مطاعم خاّصة )حماية النهر من المياه المبتزلة(

زغرتا
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مون اليت

ماي فرانس

بورش
إهدن

مطعم غربي - شرقي - مقهى

مطعم غربي

بيوت خشب ريفية  بيوت خشب ريفية     بيوت خشب ريفية    

السياحة الدينية في إهدن - سيدة الحصن  - المطاعم بهذه الصفحة ومطاعم نبع جوعيت       

القصر مستديرة  من  وطريق  إهدن،    - زغرتا  بلدية  مبنى  من  طريق   - الحصن  سيدة  جبل  إلى  الوصول 
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ميني ماركت

مطعم حلويات

مطعم غربي - شرقي - مقهى

مطعم غربي - شرقي - مقهى

مطعم ترويقة الصبح

األجمل  بالموقع على اإلطالق بمدينة إهدن بالقرب من كنيسة سيدة الحصن
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صفحة من التاريخ
- اهدن - 

البطريرك العالمة اسطفان الدويهي

بطل لبنان يوسف بك كرم

العالمة جواد بولس

الرئيس سليامن فرنيجة

الرئيس رينه معوض

شخصيات إهدنية وطنية مع أمثالهم من وطننا لبنان 

ناضلوا دون ملل من أجل: 

- لبنان عيش مشرتك بني طوائفه وال طائفة تستقوي عىل احد

- لبنان سيداً حراً مستقالً

- لبنان يلتزم الحياد بني الرشق والغرب

- لبنان دولة شعب وجيش قوي

- لبنان دولة عادلة وشعب يحرتمها واجهزة امنية تعمل لتنفيذ ذلك

املغرتبني أبناء اإلهدنيني والقضاء بفضل دعمهم املعنوي 

مع كبار املسؤولني ببالد االغرتاب 

واملادي بسخا ألهلهم بوطنهم لبنان من اجل صمودهم امام الحروب

العسكرية واملعيشية من سنة 19٤3 حتى يومنا هذا، يرددون دامئاً

اىل السياسيني خصوصاً من إهدن والفضا: 

اليوم ويف املستقبل هذا هو وطننا لبنان.
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