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األخالق سـجـايـا وطــبـائع تـعـكس مــبـاديء وقـواعـد تـنــظم سـلـوك الـنـاس
واجملتمعات وأفعـالهم سواء كانت خيراً حـسناً وتضعهم في مـكانة منيفة
راقيـة تـعلـوهـا آثـال اجملد والـشـرف  أو شراً وقـبـحـاً مؤطـراً بـكل غوائل
الـشـر الـوبـيل وأقـصـى درجـات الـهـوان . وفي كـلـتــا احلـالـتـ يـتـمـتـرس
الصـنفـان أعاله خـلف أفكـار أقل ما يـقـال عنـها أنـها إيـديـولوجـيا جـينـية
وأفكار عتيقة تتوارثـها األجيال وتتوشح بها الـقلوب والعقول قبل الوجوه
 عقول نيرة مفتوحة بها مغالق اخلير والسالم واحلرية وعقول مؤصدة
ـسـتـهـلـكـة والـنافـقـة أحـيـانـاً بـسـبب ـتـهـاويـة وا فـاسـدة تـعـتـمـد األفـكـار ا
محدودية التفكير والـقصور العقلي . وب هذا وذاك تـتولد وتنمو ثقافات
تـتصـادم خالفـيـاً في مـغـارب الـدنـيـا ومـشـارقهـا . وغـالـبـاً مـا تـأخـذ هذه
األفـكـار طـابـعـاً ديـنـيـاً أو سـيـاســيـاً أو عـقـائـديـاً وإيـديـولـوجـيـاً وأقـلـيـمـيـاً
ـا يــصـبـو إلـيـه مـتـبـعــاً أسـالـيب عـدة وطـوائـفــيـاً وغـيـر ذلك  وكـل يـتـوق 
أوسعـهـا وأشـهـرها أسـلـوب الـبـروباغـنـدا وتـلمـيع وتـزيـ صـورة الرديء
السيء وتـشويه وتـسطـيح صورة األصـيل في أحايـ عديـدة تتـعدى ذلك
ـداهـنة الى تعـتـيم الـصـورة وجتهـيل الـنـاس ونشـر الـنـفاق والـتـضلـيل وا
قيتـة. وكانت حصـة البلـدان العربـية واإلسالميـة من مآالت األمور وتلك ا
تناقضات تناقضـات كبيرة جداً بـحيث تمترس شـخوصها خلف تـلك ا ا
واخلالفـات الـعــقـائـديــة الـعـتـيــقـة وأفـضى ذلـك الى الـتـصــادم واإلقـتـتـال
وإهراق الدمـاء لألسف الشـديد إنطـالقاً من ترهـات وأباطـيل وأكاذيب ما
أنزل الله فيها من سلطان حتـمل في طياتها كل ضروب غوائل وسخائم
ـؤكــد تـوقع ســخـائم الــشـر واخلـراب الـشــر الـوبـيل الــبـاخع والــتي من ا
وتدمير وشائج نسيج اجملتمـععات وتضع الطرف اآلخر في أتون احليف
واجلـور والـظـلـم وتـدخـله في ديــجـور ظالم دامس يـنــذر بـأقـسى ضـروب
ـعـادلـة غـالـبـاً أسـلـوب وأشـكـال اخلـطـر يـسـتـخـدم الـطـرف األقـوى في ا
الغطرسة والتطاوس والقفز عـلى حقوق الطرف اآلخر األضعف وأحياناً
يلـغـيهـا مـتـعكـزاً عـلى شعـارات وعـقد عـتـيـقة وأحـيـاناً مـسـتحـدثـة لكـنـها
تـسـتـمـد وجــودهـا من أبـسـتــمـولـوجـيـا (Epistemology) مـشـوهـة ال
معرفية وغير واقعية وغير صحيحة في مواضيعها وفرضياتها ونتائجها
وقـوانـيـنـهـا ولـكن يـتم من خالل ذلك الـعـمل عـلى إبـراز إيـديـولـوجـيـاتـهـا
سربـلة تاريخيـاً التي أكل الدهر عليـها وشرب وإعطاءها العتيقة الـبالية ا
نـطـق أن تتـبـاهى ـكانـة الـعـظـمى. وقـيل سـابـقـاً (لـيس مـن ا الـقـدسـيـة وا
ـقـدمـات جنـد أن ـنـطق). وفي ظل هــذه ا بـاحلـريـة و أنت مــكـبل بـقـيــود ا
الـكـثـيـر يـذهب بـعـيـداً في الـنـصح واإلرشـاد والـتـوجـيه عـلى عـمل اخلـيـر
واحملـبـة والـعـدل وعدم إغـتـصـاب حـقـوق اآلخـرين ووو وحتـسب أنـه حـقاً
داعية وهو في حقيقته يناقض نفـسه فترى خلف ذلك وجهاً آخراً مختلفاً
تماماً عمـا يظهره ويـتظاهر به. وكثـيرا ما نرى من يـحث الناس على عدم
التدخ وهو مدمن علـى التدخ ومن يحث على إعـطاء اليتيم حقه وهو
يـغـتـصب حـقـوق شـقـيـقـاتـه أو أمه أو أبـنـاء أخـيه من مـيـراث وهـنـاك من
وبـقات كـإحتسـاء اخلمر ارس كل ا ـنع تناول اخلـمرة وهـو  يتظـاهر و
راقص الليليـة ومنهم من يطلق اللحيـة ويرتدي العمامة ويدعي وأرتياد ا
التدين والـورع والتـقوى وهو بـعيـد كل البعـد عن ذلك  ومنـهم من يرتدي
ـشيـخـة ويسـخرهـا للـباطل واحلـرام واإلنحـياز العـقال والـعبـاءة ويدعي ا
للظلـم وللباطل  وهـناك من يصـدع رؤوسنا من خالل الـفضائـيات بشأن
محـاربـة الـفـسـاد ويدعي الـنـزاهـة وهـو غـارق حتى هـامـة رأسه بـالـفـساد
والرشوة واألختالس وووو. وأيضا جند من يدعي الـوطنية ويجاهر بحب
الـعـراق وأن الـعــراق في حـدقـات عـيــونه وفي قـلـبه ولــكـنه مـسـتــعـد لـبـيع
العراق وأهـله بوريـقات خضـر حقـيرة  ومنـهم من ينـادي باإلصالح وهو
غـول وحوت فـي اخلراب ومـنـهم من يـدعي الـرهـبـنـة والـزهـد والـتـصوف
والتـعـفف وهـو من أفـسد الـفـاسـدين ومنـهم من يـنـادي ويـطالب يـتـطـبيق
الـدسـتـور والـقـانــون وهـو أول من يـخـرق الـدسـتــور والـقـانـون عـلـنـاً وفي
األضواء ال خلفها  كما جند مسؤوال يلعن سلفه وهو ليس بأفضل منه .
وغير ذلـك من األمثلـة الكـثيـرة . رحم الله إمـرءاً عرف قـدر نفسه . ورحم
الله الصـادق الصـدوق . ورحم الله صـاحب الوجه الواحـد الذي ال يـغير
وجـهه تـلـونـاً كـاحلـربـاوات وال يـنـزع جـلـده ورداءه . ورحم الـله من كـانت
نصب واجلاه ال وا كلماته كما هي على قلبه ولسانه وال يـتقافز طمعاً با
. ولعـن اللـه كل من حـنث بـاليـمـ وبـاع أو يـبـيع الـعـراق وشعـبه وأرضه
لـفتة لـلنظـر جند اليوم وماءه وسمـاءه ويصطف مع أعـدائه. ومن األمور ا
أن مواقع التواصل االجتماعي تفيض بالسباب والشتائم ألبسط األشياء
وتـؤجج الـعداوات والـتـحـريض وتـتـبع الـعـورات وإثـارة الـنـعـرات. وما ال
ـشـينـة عن قـلب سـلـيم أو نفس كن تـصـوره أن تـصدر هـذه األخالق ا
مطـمـئـنة  أو من مـقـتـد بنـبي الـرحـمة ونـبـراس األخالق الـسامـيـة الذي

امتدحه مواله بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم) . 
والقلب السليم هو الذي ال يتعلق به شك وال شرك وال يغشاه حسد وال
حقد سلم من العداوة والبغضاء يحب لـلناس اخلير ويتمنى لهم اخلير
والـســعــادة. ولألسف يــغــفل كـثــيــرون عن قــلـوبــهم ويــهـتــمــون بـنــظــافـة
أجـسـادهم وبــواطـنـهم مـلــيـئـة بـســخـائم األخالق ويـعــطـرون مالبـسـهم
ودواخـلـهم نـتـنــة الـرائـحـة. أن مـداواة الـقــلـوب أهم وأوجب من اإلهـتـمـام
ــظـهــر  فــإن الـنــبي صـلـى الـله عــلـيـه وآله قـال: (أال وإن في اجلــسـد بـا
مضـغة إذا صـلـحت صلح اجلـسـد كله وإذا فـسدت فـسـد اجلسـد كله

أال وهي القلب) . 
وفي حديث آخـر قال صـلى الله عـلـيه وآله: (التـقوى هـا هنـا ويشـير إلى
صــدره (ثالث مـــرات) وفــيه: إن الـــله ال يــنـــظــر إلى أجـــســادكم وال إلى
صــوركم ولـــكن يــنــظـــر إلى قــلــوبـــكم) وأشــار بــأصـــابــعه إلى صــدره.
اإلصالح واخليـر يبـدأ من النـفس قبل اآلخـر  رحم الله من عـمل بذلك 

ورحم الله شاعرنا أبا األسود الدؤلي القائل :
ال تنهَ عن خلقٍ وتأتي مثله 

عار عليك إذا فعلت عظيمُ
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بيروت

الــتــراثــيــة لــلــحــصــول عـلـى اربـاح
اضــافـيــة. وأرى ان جلــنـة الــثـقــافـة
ــانــيــة والـــســيــاحــة واالعالم الـــبــر
الـعـراقـيـة مـطـالـبـة بـاعـداد تـشـريع
لتـحفـيز الـعوائل عـلى اعادة تـأهيل
مــوروثــاتــهــا بــالــتــعــاون مع وزارة
الـثـقـافـة ووضع حـوافـز واعـفـاءات
لــلـمـبــادرات الـتي تــنـجح فـي بـلـوغ
هذه الـغايـة باالعتـماد عـلى نفـسها.

ـناسـب التـذكـيـر بان ومن ا
خـان الـبـغــدادي الـقـد في مـنـطـقـة
ـيــدان شـهــد مـبـادرة بــحـاجـة الى ا
دعـم وتــشــجــيـع حــكــومي تـــمــثــلت
ـدلل اعـتـمـادا على بـاقـامة مـقـهى ا
ـــشــروع اســـتـــثـــمــار فـــردي لـــكن ا
يـحـتـاج الى تــوسـيع لـيـشـمل بـقـيـة
ـنــطــقـة احملــيــطـة ارجــاء اخلــان وا
بــأســـرهــا. وكــانت مــصــادفــة انــنــا
ـرحـلـة إلـتــقـيـنـا فــريـقـاً من طـلــبـة ا

الـــرابــــعــــة بـــاجلــــامــــعـــة
الـلـبـنـانـيـة يـعـد مـشـروعـا
لــلـتــخـرج بــاجنــاز شـريط
ــتـحف. مـصــور عن هـذا ا
وقد اجرى سلـسلة لقاءات
مع اعضاء الوفد العراقي.
واثنـيت انا عـلى االهتـمام
الــــشــــبـــابـي واجلـــامــــعي
ـشـاريع من هـذا الـنـوع
تحف كما اشـدت بادارة ا
وعـائلـة دبـانـة الـتي تولت
عمـلـية حـضـارية تـضـطلع
بـــــــهـــــــا فـي الـــــــغــــــــالب

احلكومات.
 } } }

حتفل صيدا بـقرى زراعية
ــوز. تـــشــتـــهــر بـــزراعــة ا
وتــشــاركـهــا في ذلـك قـرى
مديـنة صـور التي تـزدهر
بهذه الفاكهـة عبر بسات
غـنّــاء عــلى طـول الــطـريق
بــ صــيــدا وصــور كــمـا

تلفت النظر بسـات واسعة للنخيل
العامر بالتمور واحلمضيات. 

ورأيـنــا ان االهـالي يــعـتـنــون بـهـذه
ــوز الـذي االشــجــار عــنــايــتــهم بــا
يــتـسم بــأنه صــغـيــر احلــجم ويـلف
بـاكـيـاس الـبالسـتـيك وهـو في طـور
سـاعدة النـمو بـغيـة ا
في نضجه وتـسويقه.
ومـن قـــــرى صــــــيـــــدا
عـروفة الـصاحلـية ا
وخـــــــــرطــــــــوم ودرب
صـــيـــدا. ويـــعـــتـــمــد
ـديــنـة كـلـيـاً سـوق ا
عـلى مـنـتـجـات هـذه
الــقــرى في تــلــبــيــة
سـتهـلك حاجـة ا
مـن اخلـــــــــــضــــــــــر
والفواكه. وتشتهر
صـــــيــــدا ايـــــضــــاً

والـدخول الى الـقـصـر يتم عـبـر مدرج
عــال ضــيق يـقــود الى بــاب خــشـبــيـة
عريضة ثم الى فناء داخلي يؤدي الى
الغرف الـواسعة او الـقاعات احملـيطة
بـالــفـنـاء. ويــشـهـد هـذا الــقـصـر الـذي
يديره احد ورثـة عائلة دبـانة تساعده
سيدة ترتدي مالبس سـود طلب اليها
حتـضـيـر فـنـاجـ قـهـوة لـوفد عـراقي
مـؤلف من  8اشــخـاص عــلى مــهـارة
ـعـمـاريـة الدمـشـقـيـة التي الـهـندسـة ا

ـمــلـوكـيـة تــطـورت بـفـعـل الـتـقـالــيـد ا
وبتأثير من الفن العثماني. 

تحف وهو يقدم لنا نبذة وقال مدير ا
عن تــاريــخه (في ســنــة  1920اتــخـذ
ـــبــــنى شـــكــــله احلــــالي مـع ســـطح ا
القرمـيد االحـمر والواجـهة الزجـاجية
الـتي تـضـيـئ الـبـاحـة الـرئـيـسـة). ولم
تــتـول احلــكـومــة تـأهــيل او ادامـة او
ــتـحف بل اضــطـلــعت عـائــلـة ادارة ا
ـهـمـة من مـنــطـلق حـرصـهـا دبـانـة بــا
على ارث الـعـائلـة. ويـعكس ذلك وعـياً
ـكــان واالعـتـزاز لــبـنــانـيــاً بـأهــمـيــة ا
بــثــراث الـعــوائل. ويــقـدم هــذا الــفـهم
الــثــقــافي الــشــعــبي لــنــا فـي الــعـراق
جتـربـة جـديــرة بـالـدراسـة واالقـتـداء.
فكم منزل او خان مـهمل يعود لعوائل
دن وبيوتات بغـدادية او عراقية في ا
حتـــتـــاج الى اعـــادة احـــيـــاء وعــرض
مـقــتـنـيــات وكـشف نــفـائس او عـرض

وثائق? 
وقــد اتـــاح اهــتـــمـــام هــذه الـــعــائـــلــة
ــوروث اجــدادهـا لــهـا الــلــبـنــانــيـة 
ـعـني فـرصـاً لـالنـفـتـاح عـلى الــعـالم ا
ـبـادرات ومـشــاريع من هـذا الـنـوع.
فـفي الــعـام  1999 اعـتــبـاره وقــفـاً
وفي الــعـام الــذي يـلـيـه بـد بـتــرمـيم
بنى بهدف احلـفاظ عليه وفي العام ا
2001 اصـــبــــحـت ابــــواب الــــقــــصـــر
مــفــتـــوحــة امــام الـــزائــرين بـــيــنــمــا
ـبنـى كله الـدراسـات جاريـة لـتـرمـيم ا
كامال. وفي العـام ذاته انتسب الوقف
الى اجمللس الـدولي للـمتـاحف وجلنة
ــســاكن الــتــاريـخــيــة. والن مــصـادر ا
ــتـحف الــتــمـويـل ذاتـيــة فــان ادارة ا
تـعتـمـد عـلى التـبـرعـات التـي يقـدمـها
الــيه الــزوار فــقط وهي ال تــتــقــاضى
رســومــا عن الــدخــول وتـبــيع بــعض
ــشـــغــوالت الــيــدويــة والــبــدائل ا
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d¼UA « rOŠ—

قد التصـدق إن قلت لك أن أصحـاب النظـرية الغـبية احلـديثة في سـياسة
اليـوم  هم ساسـة اإلدارة األمريـكيـة وعلى الـتعـاقب منـذ احتالل الـعراق
وحــتى الــيـوم واذا كــان مــحك االخــتــبــار هـو الــواقع  فــإن األمــريــكـان
استـخـدموا نـظـريـة االستـحـمار  وخـلط األوراق في الـتـلقي الـسـياسي 
واستـخدمـوا وسيـلة اخلـبث الغـبي  لـنشـر الفـوضى واخلراب في بـلدان
الـعـرب  وفي مـرحـلة الحـقـة انـتـقـلـوا بـعـربـة خـراب الـعـرب  من مـرحـلة
ـبـاشـر  الى مـرحلـة مـا يـسـمى الربـيع الـعـربي  أي احلـطام االحتالل ا
شورة من سلـفهم الناجح (ابو ناجي) العربي  ويبدو أنهم لم يـحسنوا ا
ا انهم وجـدوا من هو أغبى مـنهم في تقـبل أفكارهم  بريطـانيا  ولـكن 
فــقـــد ظــنــوا وظـن اآلخــرون أنــهـم دهــاة الــســـيــاســة  أصـــعب شيء في
السـيـاسـة  ان تـرصـد لـها مـوقـفـاً  او تـعـزوهـا الى لـون  او شكل  او
كعبة  تدور على جميع رائحة  او ذائقة  او مبدأ  فهي مثل احلـرباء ا
شـهد األدبي  هنالك فيروسات شهـد السياسي با الوجوه  وما اشبه ا
 وهـــنــا فـــيـــروســات  هـــذا يـــســوق الـى ذائــقـــتك كـــلـــمــات الـــطالسم 
ـوجـات الـصـوتـية  والسـفـاسف وتـرهـات الـوهم اإلبـداعي  وخـراطيم ا
واقف  فيـفسـد ذائقـتك ويصـيبـها بـالعـقم  وذاك يسـوق علـيك طالسم ا
فيفوت عليك فرصة ان ترى حقيقة الوقائع التاريخية من حيث هي  ذلك
مسلط بالقلم وهذا مسلط بالسيف  فال تستطيع ان تدين هذا  او تلوم
ذاك استـخدم األمـريكـان الـنظـرية الـغبـية  السـتـغبـاء الشـعوب  هم في
مـجــاالت الـتــطـور األخــرى حـقــقـوا فـوق  الـ 90: لـكــنـهم في الــسـيــاسـة
مـكمـلـون فـسـوقـوا درس  إكـمالـهم  وحـولـوه إلى جنـاح بـرؤوسـنـا نحن
(الغلـبة)  األمـريكـان اثبتـوا أنهم قـوة كبـيرة في غـباء السـياسـة  وتطور
ــيــادين األخــرى  بــدلــيل أنــهم كــانــوا دائــمــا  يــخــدمــون اخلــصـوم  ا

ويـطـيـحون بـاألصـدقـاء  واحملـايـدين  واألبـريـاء وهم
عـــنـــدمــا احـــتـــلـــوا الـــعـــراق  كـــانت درجـــتـــهم في
ـــشـــورة  (5 حتت االســـتـــقـــراء صــــفـــراً وفي ا
الـصــفـر!) غــــــريب حـــــــقـا أن أقــول مــثل هـذا 
ولكن عـلى مـنـطق  ان بعـوضـة قـلمي تـدمي مـقـلة

األسد!

الى جـوار هـذا اخلـان مــبـاشـرة قـصـر اخـر حتـــــــــول الى مـتـحف اســـــمه
(قـصـر دبـانـة) الـذي شــــــــيـد فـي الـقرن الـــــــثـامـن عـــــــشـر وتـتـمـثل فـيه
خـصـــــــائص الـدار الـعـربـيـة االســـــــالمـيـة (الـعثـــــــمـانـيـة) اخلـاصـة بـتلك

احلقبة. 

≤≠≤

مدخل الشوق الشعبي في صيدا حيث فالفل ابو رامي

مدخل خان صاصي

قلعة صيدا على مرفأ البحرسقف قصر دبانة

بقـلعـتـها الـتي بنـاها الـصلـيبـيون –
كــمـــا اســلــفت  –عــلى جـــزيــرة عــلى
الـــســــاحل ولـم نـــصــــادف جــــزيـــرة
ــعـنى الــكـامل بـل هي في الـواقع بـا
أسس حجـرية عـمالقة شـيدت عـليـها

القلعة. 
وقد حتولت اليوم الى مركز سياحي
ـر اثــري فــقط يــربــطه بــالــســاحـل 
حجـري ايـضا تـقف عـلى مـدخله في
شـيـدات الـصـغـيرة اجلـوار بـعض ا
وتــــرســــو عــــنــــده زوارق الــــصــــيـــد
الصغيرة ويسمى اجلزء القريب من
البر سهل صيـدا وهو سهل ساحلي
تـوسط. يـشـرف عـلى شـرق الـبـحـر ا
ــرأة بــحــريــة كــامـلــة في وتــتــمــتع ا
التجوال والسير في صيدا على وفق
تــقـالــيـدهـا االجــتـمــاعـيــة فـضال عن
وجــود مــلــحـوظ لــلــســيــاح االجـانب
وبـيـنهم نـسـاء بال حـجـاب وبـاالزياء
ــريـــحــة الـــشـــائــعـــة ذات الــنـــزعــة ا
الريـاضيـة. ويبـلغ عدد نـفوس صـيدا
نــحـو 250 الف شــخص يــعــيــشـون
عـلـى مـســاحـة تــبـلغ 70 كـيــلـومــتـرا
مربعاً اي بـكثافة تـقدر بنحو 0,028
نـسـمـة/ كـيـلـومتـر مـربع. وهي ثـالث
ــدن الـلــبـنــانـيــة واكـبــر مـدن اكــبـر ا
مــحـافـظــة اجلـنــوب وان كـنــا رأيـنـا
مـديـنـة صــور اكـثـر تـقـدمـا مـنـهـا من
الـنـاحـتـ الـعـمـرانـيـة والـسـيـاحـية
وكانت االولى قد شهـدت بعد احلرب
ــواً مــدنـيــاً مــتــســارعـاُ  االهــلــيــة 
ــــصـــــادر مـــــا ادى الى بــــحـــــسـب ا
ـو العـديد من تضـخـمهـا وتـمددهـا 
الــقـــرى اجملــاورة بــحـــيث اصــبــحت

جزءا من مجالها. 
Õu²H  ‰U−

وفــعال فـانــنـا طـيــلـة الــطـريق الــيـهـا
ومـــنـــهــا الـى صــور لـم جنــد مـــجــاال
مفتـوحاً بل بلـدات متجـاورة واحياء
ـتـدة سـاعــد عـلى نـشـوئـهـا ايـضـا
ــــــســــــمى الــــــطــــــريـق الــــــســـــريـع ا
(االوتـــوســـتـــراد) الـــذي يـــربـــطـــهــا
بــبـيــروت. وفي وثـيــقـة فــان (صـيـدا
ـتـاجـر تـضم الــدوائـر الـرسـمــيـة وا
ؤسـسـات التـعلـيمـية صـارف وا وا
واالســتـــشــفـــائــيـــة والــصـــنــاعـــيــة

الرئيسة. 
كـــمــا يــؤمن لــهــا مــرفــؤهــا فــرصــاً
اضافية لـلنمو واالسـتقطاب). وفي
صادر التاريـخية فان اسم صيدا ا
مـشـتق من الالتـيـنـيـة والـيـونـانـية
(صـيـدون) وبـالـعـبـرانـيـة (صـيدو)
وال يــوجــد تــفـســيــر واضح ألصل
الــتـســمـيـة فــمـنــهم من ذكــر انـهـا
تـنـسب الى صــيـدون ابن كـنـعـان.
ويعتـقد ان االسم مشـتق من كثرة
الـسـمك في شــواطـئـهـا او نـسـبـة
الهلـهـا االقدمـ الـذين عمـلوا في

صيد السمك. 
ـؤرخ الفـرنـسي جاك نـانتي ويقـول ا
ان اول مـديـنة اسـسـهـا الـفيـنـيـقـيون
هي صـــيـــدا قـــبل نـــحــو 2800 قــبل
يالد ثم بـنيت مـدينـة جبـيل فأرواد ا
ــؤرخ احــمــد فــطــرابـــلس. ويــذهب ا
عـــــارف الــــزين الـى ان اسم صــــيــــدا
مـأخـوذ من بــكـر كـنـعـان حـفـيـد نـوح
ــيالد وكــانت في ســنـة 2218 قــبل ا
ـــــدن ايـــــام يــــــشــــــوع بن نــــــون أم ا
الفـيـنيـقـية. وورد ذكـر مـجيء السـيد

سـيح إلى مـديـنة صـيـدا في مواقع ا
عــــدة من أصـــحـــاح إنـــاجـــيل لـــوقـــا
ومـرقس ومتى فـقـد ورد عـلى سـبيل
ــــثـــال ال احلــــصـــر فـي اإلصـــحـــاح ا
السادس من إجنيل لـوقا ونزل معهم
ووقف في مــوضع ســهل هــو وجــمع
تالمـيـذه وجمـهـور كـثـيـر من الـشعب
ومـن جــمع الـــيـــهــوديـــة وأورشـــلــيم
وسـاحل صـور وصـيـدا الذيـن جاءوا
لـيـســمـعـوه ويـشــفـوا من أمـراضـهم.
كـمـا انّ الـقـديس بـولس الـرسـول مـر
ـديـنة صـيـدا ويـخـتـلف الرواة في
تــاريخ مــروره بـهــا ويـقــول الــشـيخ
أحمـد عـارف الزين في كـتـابه (تاريخ
صــيــدا) إنّ بـــولس الــرســول مــرّ في
سيحي وذلك صيدا لتفقـد شؤون ا

ح ذهابه إلى روما. 
وذكرت صـيدا مـرات عـدة في الكـتاب
ـقـدس في جـزأيه الـقـد (الـتوراة) ا

واجلديـد (اإلجنيل). وتـرتبط بـبعض
الـوقائع الـقـريبـة الـدالـة على وطـنـية
اهـلـهـا ورفـضـهم الـتـبـعـيـة لالجـنـبي
ـــيـــة احملـــتـل. وخالل احلـــرب الـــعـــا
األولى عانت صيدا اجلوع وانتشار
داء الــتـــايــفــوئــيــد كــذلك عُــلّق أحــد
رحوم توفيق البساط ابنائها وهو ا
شنقة مع إخوانه الشهداء في على ا
سـاحـة الـبـرج في بـيـروت في 6 ايار
ـــــــــــــا وصــل اجلـــــــــــــيـش 1916م و
اإلنـكـلـيـزي إلى ضـواحي صـيـدا عام
ـرحـوم ريـاض الـصلح 1918م قام ا
مع عـــدد من الـــشــبــاب الـــصــيــداوي
بـدخـول دار احلـكــومـة فـرفـعـوا عـلى
ســاريـتـهــا الـعـلـم الـعـربي وأعــلـنـوا
نهـاية احلـكم الـعثـماني في اجلـنوب
ونـــودي بــريـــاض الــصـــلح رئـــيــســاً
ـؤقــتـة الـتي لــلـحـكــومـة الــعـربـيــة ا
ســرعـــان مـــا ســـقـــطت بـــعـــد دخــول
الفرنسي إلى مديـنة صيدا وضمها
إلى دولة لـبـنان الـكـبيـر عام 1920م.
ومنـذ فتـرة ما بـعد االستـقالل وحتى
اليوم أخذت صيدا تـزدهر يوماً بعد
يــوم وتـتـطــور جتـاريــاً واقـتــصـاديـاً
وصـحيـاً وثـقـافـياً فـبـرزت احلـركات
االجـتـمـاعـيـة واجلـمـعـيـات الـثـقـافـية
ـــدارس الــعـــريــقـــة كــذلـك كــثــرت وا
راكز الـطبية وازداد ستـشفيـات وا ا
هندس واألطـباء والصيادلة عدد ا
ـفكرين فضال عن أهم رجـاالتها من ا
ـا جعل من واألدباء والـسيـاسي 
دن اللبنانية من مدينة صيدا ثالث ا
حــيث األهـمـيــة وعـاصــمـة مـحــافـظـة

لبنان اجلنوبي. 
ويعـد الـصلح في الـضـميـر الـلبـناني
بـطـالً وطـنـيــاً سـمـيت ابــرز سـاحـات
بـيـروت بـاسـمه ويـتـوسـطـهـا تـمثـاله

صنوع من البرونز. الكبير ا
ــة  ورغم ذلـك فــان الـــوجــهــة الـــقــد
لــصـيـدا مــازالت حتـمـل مـعـالـم بـلـدة
فـقيـرة حتـتـاج الى مزيـد من الـتـطور
واالهـــتــمــام. ويـــعــول االهـــالي عــلى
ان والسيما شقيقة ثليهم في البر
الــــراحـل رفــــيق احلـــــريـــــري الــــتي
ــديـــنــة في انــتــخـــبت نـــائــبـــا عن ا
حتـــســـ احـــوالـــهم ونـــقـل اوضــاع
مديـنتـهم نحـو االحسن. وقـد صادف
ان جنوم برامج ومسلسالت رمضان

من الــلــبــنـانــيــ جــاءوا الى صــيـدا
بـدعـوة من الـسـيـدة بـهـيـة احلـريـري
وامــضـوا وقــتـا فـيــهـا وجتــولـوا في

 . سوقها القد
وقـــــد وثـــــقت وســـــائل االعـالم هــــذه
الـــزيــارة ونــشــرتــهـــا في مــواقــعــهــا

ونشرات اخبارها.
والنـــنـــا نــنـــوي الـــذهـــاب الى صــور
ـنـاظر بـالجهـا الـسـياحي لـلتـمـتع 
فـان بـرنـامج زيـارتـنـا الى صـيـدا بدا
مــحـدودا فـاضــطـررنــا الى تـقــلـيص
عـالم االثـرية وجـهتـنـا نحـو بـعض ا
والـتـراثـيــة االخـرى كـمـعـبـد اشـمـون
ومتحف الصابون الذي يوضح آلية
االنـــتــــاج الـــيــــدوي الشـــهــــر انـــواع
ـــســـتــــخـــرج من زيت الـــصـــابــــون ا
الـزيـتـون والــقـلـعـة الـبـريـة او قـلـعـة
القديس لـويس التاسع مـلك الفرجنة
الذي قاد احلملة الصليبية السابعة

ـريق الـتي تـقع الى اجلـنوب وتـلـة ا
من الـقـلـعـة الـبـريـة. وهي عـبـارة عن
مـرتـفـع اصـطـنـاعـي يـصل طـوله الى
نحو مئة متر وارتفاعه الى نحو 50

مترا. 
وقـــد يــكــون تـــراكم بــقـــايــا اصــداف
ــــوريــــكس) وهي مــــحـــار ــــريق (ا ا
يستـخرج منـها الصـباغ االرجواني.
وقـــيل لــــنـــا ان صــــيـــدا وجــــوارهـــا
قامات الدينية اذ حتتفظ يزخران با
صــيــدا وجــوارهــا بــعــدد كــثــيــر من
ــســاجـــد والــكــنــائس إضــافــة إلى ا
مـقـامـات األولـيـاء والـقـديـسـ الـتي
تــــرجع إلـى عــــصــــور مــــخــــتــــلــــفـــة
سـيحـيون سـلمـون وا ويحـترمـهـا ا
والـيهـود عـلى حـد سـواء وأهم هذه
ـقامـات مـقـام النـبي صـيـدون الذي ا
كـان يـقـع في الـبـسـاتــ في مـنـطـقـة
الــبــرغــوت أمــا الــيــوم فــقـد أصــبح
داخل مـدينـة صـيـدا وكـانت حتـيطه
حـديقـة واسـعـة ويعـتـقـد أنه كان في
األصل هـــيــــكالً لإللـه الـــفـــيــــنـــيـــقي
سـلم صيـدون ومن هنا تـسمـية ا
له بــالــنـبـي صـيــدون بــيـنــمــا يـزعم
اليهـود بأنه ضـريح زبلـون من أبناء
يـعـقـوب وال يـوجـد في الـضـريح مـا
يــنــبئ عن صــحــة نــسـبــته (وتــاريخ
بـــــنــــائه) وكــــان مـــــعــــظم زواره من
ـسـلـمـ ومـقـام الـيـهـود وقـلـة من ا
النبي يـحيي الذي يـقع شرقي صيدا

قرب منطقة احلارة. 
ــقــابــر فالبــد من االشــارة الى امــا ا
ـــوروث الـــروحي اهـــمـــيـــتـــهـــا في ا
والتـاريـخي لصـيـدا التـي  العـثور
ـلك الصـيدوني فيـهـا على نـاووس ا
اشمون عزر الثاني وهو موجود في
قبرة الثانية التي متحف اللوفر وا
تـقع حتت قـريـة الـهاللـيـة عـثـر فـيـها
عـلى نواويـس رخامـيـة شـهـيرة هي
نـاووس االسكـنـدر ونـاووس الـلـيفي
ـــــــرزبـــــــان ونــــــاووس ونـــــــاووس ا
النـدابات وهي مـوجودة في مـتحف
إسطـنبـول. وفي مـقبـرة ع احلـلوة
جـــنـــوب شــرقي صـــيـــدا عــثـــر عــلى
مـجمـوعـة من الـنواويس الـرخـامـية
ـتحف الـوطني في وهي حالـيا في ا

بيروت. 
ـتــحف الــلــبــنـاني وكــنت قــد زرت ا
وسط الـعــاصـمـة قـبل
ســنـوات وجتــولت في
اروقــــــتـه لــــــكــــــنـي لم
اجنــــذب كــــثـــيــــرا الى
ـا مـحـتـويـاته قـيـاسـاً 
وجــــــــــدتـه مـــــــــثـال في
مــــتـــــاحـف عـــــربـــــيــــة
واجــنــبــيــة كــالــعـراق
ومـــــــصـــــــر ولـــــــنــــــدن
وبـــاريس. واعـــزو ذلك
الـى فـــقـــر عــــمـــلـــيـــات
الـتـنقـيب والـبـحث عن
مــواقع اثــريــة جــديـدة
يزخر بها لبنان وتعد
جـــــنــــــاحـــــا مــــــكـــــمال
لـوجـهـاتـه الـسـيـاحـيـة
شـهـورة. واذا وقفـنا ا
طــــويال عــــنــــد تــــاريخ
صـيـدا فــانـهـا وحـدهـا
لء مـــتـــاحف تـــكـــفـي 

عديدة. 
ــــا ورد في وطــــبــــقــــا 
صادر فـان صيـدا التي هي موطن ا
احلضارة الـفينـيقيـة ادت دوراً مهماً
في اكـتـشـاف األبـجـديـة ونـقـلـهـا إلى
الــعـــالم وعــنـــدمــا نـــذكــر صـــيــدون
الفينيقيـة ال بدّ أن نذكر معها الدور
احلضـاري العـظيم الـذي قدمـته هذه
ـديــنـة إلى بـالد الـيــونـان أال وهـو ا
نشر األبـجدية فـيها وهـذا ما تؤكده
روايـــات مــــؤرخي الـــيـــونـــان انـــهم
عــــرفـــوا الــــهــــجــــائـــيــــة عن طــــريق
الصـيـدونيـ الـذين جاءوا إلى بالد
الـيونـان وصـحـبة (قـدم) أو قـدموس
نـحـو سـنـة 1580 ق.م والـذي حـمل
معه احلروف الهـجائية وبـنى مدينة

تيبه وتملكها. 
كـمـا كان لـلـحـضـارة الـفيـنـيـقـية دور
مـــهم في اكــتــشـــاف مــادة الــصــبــاغ
األرجــــــــــــواني وتـــصــــديـــرهـــا إلى
ادة في العالم ويتم استـعمال هذه ا

صــبــاغ احلـريــر والــقــطن والــصـوف
الناعم). 
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وتــعــد مــديــنــة صــيــدون مــكــتــشــفــة
الـصـبـاغ األرجــواني بـخالف مـا ذُكـر
مـن أنّ صــور هي مـــكــتـــشــفـــته وقــد
(وُجـد جــبل كـامل مـن هـذه األصـداف
عند مـقام أبا روح عـلى شاطئ صيدا
اجلنـوبي ويعـود تاريخـها إلى أوائل
سيح في ح أنّ األلف الثاني قـبل ا
آثـار مـصـانع األرجـوان حـول مـديـنـة
صـور تـعـود إلى الـقـرن الـثـاني عـشر

يالد فقط). قبل ا
والـــصــيــدونـــيــون هـم أول من صــنع
الــزجــاج وال ســيــمــا الــشــفــاف مــنه
ـهـمة ـعـامل ا وأنـشـأوا لـصـنـاعـته ا
وكـــانت مـــصـــانـــعــــهم في صـــيـــدون
والـصرفـنـد أشـهر مـعـامل من نـوعـها
ـعـروف وقتـئـذٍ. كمـا برع في الـعالم ا
الـــصـــيـــدونـــيـــون في صـــنع األواني
اخلــــزفــــيــــة وهم أول مـن نـــقـل هـــذه
الــصــنــاعــة إلى بالد الــيــونــان كــمـا
تـفـوقـوا في صـنـاعـة احلـفـر والنـقش
وصب الـــذهب والــفــضـــة ومــخــتــلف
ـعـدنــيـة وقـد وجـدنـا ـصــنـوعـات ا ا
مــحـاالً صــغـيــراً تـعــنى بـالــفـضــيـات
ــة داخل الــســوق واالحــجــار الـــكــر
الــقــد لم حتظ بــاهــتــمــام االهــالي

سوى السياح. 
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وكـــانـــوا أول مـن عـــنـــوا بـــتــــبـــلـــيط
الشوارع وأحرزوا في صناعة السفن
نـصــيـبــاً وافـراً من اجملـد والــشـهـرة
وكانوا أسبق األ إلى ركـوب البحر
والتوغل فيه. وفي مدينة صيدا ثالث
كـــنــــائس اثـــريــــة احـــداهــــا لـــلـــروم
االرثــوذكس والـــثـــانــيـــة لــلـــطــائـــفــة
ـــديـــنـــة ـــارونـــيـــة وهـــمـــا داخل ا ا

ة. القد
وقد صادف وجـودنا في قصـر دبانة
اقـــامــــة قـــداس يـــوم االحـــد في هـــذه
الكنيسـة التي كان يقف عنـد بوابتها
ـســلـحـ اثـنــان من عـنــاصـر االمن ا

. صل يتوليان حماية ا
 ومــددت رأسي الى الــداخل. وفــيــمـا
بجل يتولى تالوة اجزاء كان ابونا ا
من االجنـــيل ويــلـــقي مــواعـــظه عــلى

 . صل ا
كــانت الــشــمـوع تــتألأل عــنــد اطـراف
ذبح ورائـحة الـبخـور تكـاد تخـترق ا
ـشـهد جـدران الـكنـيـسـة. وألهـمـني ا
ذكرى زيارتي الى ارمينيا وحضوري
اثلة في اشهر كنائسها.  قداديس 
ايضـا كانت الـشمـوع توقـد والبـخور
ـــكـــان وسط طـــقـــوس يـــضــــوع في ا

روحانية. 
اما الـكنـيسـة الثـالثـة في صيـدا فهي
لـلـروم الـكـاثـولـيك وتـقع خـارج سوق
ديـنة في حـي مار نـقوال. وشـيد في ا
ـساجد داخل صيدا صيدا عدد من  ا
ة عـند تـقاطع األزقـة والدروب القـد
بـــحـــيث تــــفـــضي هــــذه الـــطـــرق في

معظمها إليها.
وكـان يـلف كل مـسـجـد حـديـقـة وارفة
الــظالل يــجــلس فــيــهـا الــنــاس بــعـد
االنتهـاء من اعمـالـــــــهم يتـسامرون
فـاذا حـان وقـت الـصالة أدّوهــــــا في
ــــقــــاهي لـم تــــكن وقــــتـــــــــــهــــا فـــــا
ــــــــدن اإلسالمية موجــــــــودة في ا
وال يعـــــــرف كـيف وجدت وانـتـشرت
بــحـــــــــيـث ال يــخــلــو شـــــــــــارع من
ة مـنهـا واغلب شوارعـها الـــــــــقـد
ـتــفـاقـمـة ورغـبـة ظـني ان الــبـطـالـة ا
ـواجـهي بـ الـسـكـان االتـصــــــــال ا

وراء انتشارها. 
ــقــاهي مـالصــــــــقــة تــمــامـاً وهــذه ا

للمساجد. 
ساجد مقامة لفت للنظر أن هذه ا وا
عـلى خــطـ مـسـتـقــيـمـ من أقـصى
اجلـــنـــوب إلى أقـــصى الـــشــمـــال من
ـسـجـد الــعـمـري الـكـبـيـر ـديــنـة فـا ا
ومـسـجـد قـطـيش ومـسـجـد الـكـيـخـيا
ومسجد أبي نخـله على خط مستقيم
واحــد يــوازيه عـــلى خط آخــر يــضم
مسـجـد بطـاح ومسـجـد باب الـسراي

ومسجد البحر. 
سجد البراني فيقع خارج سور أمّا ا
الـبلـدة ومـسـجد الـقـلـعة الـبـريـة يقع

في قلعة البحر.            

دينة زارات في ا احد ا

بسات النخيل عامرة في مركز محافظات اجلنوب


