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ثقافٌا قابما على الوعً  ٌجعل من التؤرٌخ فعال قصٌر سمٌر .كتاب شامل بالفرنسٌة "تارٌخ بٌروت"
  النقدي

  نازك سابا ٌارد

 
 

ال ٌجذب فهو .وكؤننا نقرأ رواٌة (بارٌس ) الصادر حدٌثا بالفرنسٌة عن دار فاٌار'تارٌخ بٌروت ' قصٌر سمٌر نقرأ كتاب
بل بعناٌته المفصلة بالتارٌخ االجتماعً واألدبً والهندسً والفنً لهذه المدٌنة،  القارئ فقط بؤسلوبه األدبً والشعري أحٌانا،

العلم من غٌر أن ٌفقده دقته  جانب األحداث السٌاسٌة، تتخلل ذلك كله أخبار طرٌفة متنوعة، ما ٌزٌل عن التارٌخ جفاف إلى
الصحف،  علٌه من آثار، إلى ما رواه شهود عٌان، إلى ما كتبه علماء أو أدباء آخرون أو سجلته ا عثرٌستند إلى م قصٌرف.

 .إلى آخرها  فٌساهم تنوٌع األخبار والمراجع فً ما ٌشد القارئ إلى الكتاب من أولى صفحاته
 

ٌروت، تغٌٌر المستوى، زمن النهضة، قبل ب بٌروت ما:إلى ستة أقسام، إضافة إلى المقدمة والخاتمة  قصٌر سمٌر ٌنقسم كتاب
-5791)ٌستهل الكتاب بسنوات الحرب األهلٌة .الكوزموبولٌتٌة، مدٌنة كل األخطار  عاصمة االنتداب، عاصمة العرب

 .المٌالد وحتى ٌومنا هذا  صفحة إلى عرض تارٌخ مدٌنة بٌروت منذ ستمبة ألف سنة قبل 081لٌعود بعد ذلك فً ( 5771
 

لٌبٌن أن :المدٌنة منذ أقدم العصور  الكتاب بكارثة الحرب األهلٌة قبل أن ٌستعرض تارٌخ قصٌر رئ لماذا بدأوقد ٌتساءل القا
بذور هذه الحرب؟ لكً تبقى ذكرى هذه الحرب المدمرة ماثلة أمام  هذا التارٌخ الذي سٌعرضه حمل فً الكثٌر من عهوده

منها والخفٌة؟ أٌا كان  بٌروت الٌوم هو هذه الحرب وآثارها، الظاهرة اللبنانٌٌن ٌتعظون؟ ألن أول ما تقترن به العٌون، لعل
لهذه المدٌنة التً ٌتتبع نموها من بلدة صغٌرة جدا على شاطا المتوسط لتصبح ما  قصٌر السبب، فما ال شك فٌه هو حب

ستقطاب، ال العناصر المدمرة ا علٌه قبل اندالع الحرب األهلٌة، وذلك بفضل حٌوٌتها، دٌنامٌتها، قدرتها الفذة على أصبحت
 . وحدها، وإنما، وقبل كل شًء، العناصر البناءة الخالقة

 
الفٌنٌقٌٌن، ثم بٌروت فً عهد الفراعنة، فبٌروت الرومانٌة ومدرسة الحقوق فٌها،  تارٌخه ببٌروت أٌام قصٌر طبٌعً أن ٌبدأ

الصلٌبٌٌن والعرب المسلمٌن، إلى  أثناء الصراع بٌن أن تصبح بٌروت المسٌحٌة، ثم بٌروت بعد الفتح اإلسالمً وبٌروت قبل
من ظلم، بقدر  طوٌال عند سٌبات هذه الفترة وما رافقها قصٌر ال ٌتوقف فً تارٌخ بٌروت العثمانً.أن حل االحتالل العثمانً 

ل كامل، مثال، فً فص.واالجتماعً والثقافً  ما ٌفصل النواحً اإلٌجابٌة، مركزا على نمو المدٌنة وتطورها االقتصادي
من هذا القبٌل حرص ابراهٌم .التً جنتها بٌروت ومدن لبنانٌة أخرى من هذا الغزو  ٌتناول غزو ابراهٌم باشا للبنان والفوابد

فبما أن المسلمٌن فً كل من . واألوروبٌون على الحد من انتشار األوببة، ما أثار ضرورة إنشاء مبنى للحجر الصحً باشا
فً بٌروت، فؤصبحت 'الكرنتٌنا 'هذا المبنى عندهم، شٌدت  مدٌنتٌن فً المنطقة، رفضوا أن ٌكون دمشق وطرابلس، أكبر
وامتدت المدٌنة  البواخر، والمرفؤ الذي استورد وصدر، ما اضطر الدولة العثمانٌة إلى بناء مرفؤ جدٌد، المرفؤ الذي رست عنده

فبدأت .اقتصادٌة إلى جانب كونها مركزا تجارٌا  لى عاصمةخارج أسوارها القدٌمة، وازدهرت تجارتها، وتحولت بٌروت إ
 .المدٌنة التً تحولت إلٌها بعد ما ٌقل عن قرن  بٌروت تخطو خطواتها األولى نحو

 
العثمانٌة مهرت بٌروت بالكثٌر من المبانً الرابعة  فالدولة.كٌف أدى االزدهار المادي إلى ازدهار فنً وثقافً  قصٌر وٌرٌنا

 الثقافً فٌبٌن أما االزدهار.الٌوم، من مبنى البلدٌة إلى السراٌا الكبٌر ومدرسة الصنابع، مثال  ٌدهشنا جمالها إلى الهندسة التً
فالمنافسة فً ما بٌنهم الستقطاب أكبر عدد من .األمٌركٌٌن والفرنسٌٌن  كٌف جاء من طرٌق المبشرٌن، وال سٌما قصٌر

ببدء نهضة أدبٌة  فؤذن ذلك.فٌات ومطبعتٌن والجامعتٌن األمٌركٌة والٌسوعٌة إلى تؤسٌس المدارس والمستش اللبنانٌٌن أدت
إعجابه  قصٌر رجاالتها فً تلك الحقبة، وال سٌما أحمد فارس الشدٌاق الذي ال ٌخفً نبذة عن أهم قصٌر وفكرٌة، ٌعطٌنا

ف بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن حول مكان وحٌن نشب الخال.وبعدها اإلسالم  بالرجل الذي ولد مارونٌا ثم اعتنق البروتستانتٌة
عثمانٌٌن مسٌحٌٌن  دفن فً مدفن صغٌر فً الحازمٌة ٌعلوه هالل، وإلى جانب حاكمٌن:نفذت وصٌة األدٌب  دفنه وطقوسه،

لم ٌستطع الرجل الذي .أن ٌنال الشهرة والمكانة بوسابل مستقلة عن حٌاة الجماعة  ٌستطٌع اإلنسان العظٌم': قصٌر فٌعلق.
 .( 578ص .)'النهضة أن ٌغٌر المجتمع تغٌٌرا كامال، إال أنه تمكن من أن ٌفرض علٌه وجوده  هخلقت

 
أٌضا بنسابه ورجاله الذٌن أسهموا فً التطوٌر التجاري واالقتصادي والثقافً،  بؤدباء العصر وحدهم، وإنما قصٌر وال ٌهتم



مثال، حٌن أحس .عنه  شعب من مشكالت وبدرء المصابببخاصة إلى رجاالته الذٌن اهتموا بمعالجة ما ٌواجه ال والتفت
التً انتهجها حزب االتحاد والترقً اجتمع سلٌم سالم وبترو  البٌروتٌون بتضعضع الدولة العثمانٌة واستفزتهم سٌاسة التترٌك

فً  نقالب، ووضعوا برنامجا مفصال، حال دون تنفٌذه اال( 5751)جمعٌة لالهتمام باإلصالح  طراد وأٌوب ثابت وأسسوا
 . لم تفرقهم انتماءاتهم الدٌنٌة، ولم ٌفكروا بمصالحهم الشخصٌة.اسطنبول 

 
  نمط الحٌاة األوروبٌة

 
والتغٌٌر فً حٌاة البٌروتٌٌن الٌومٌة إثر انفتاحهم على نمط الحٌاة األوروبٌة  وال ٌغٌب عن هذه الفصول من الكتاب التطور

وفً .أوروبٌا، وكذلك األثاث  لمنازل هندسة المنازل اإلٌطالٌة، وأصبح اللباستشٌع الفنادق والمطاعم، واستوحت ا فبدأت.
الشجار  العالم ٌذكر أن هذا التطور لم ٌقض تماما على الصراع الطابفً بٌن السكان، تجلى فً على موضوعٌة قصٌر حرص

ن الجبل حاملٌن معهم أحقاد صراعاتهم والنازحون م والتضارب، وأحٌانا نادرة جدا فً القتل، ٌذكً ذلك كله قبضاٌات األحٌاء
 .الدامٌة 

 
فإصرار فرنسا على احتالل :األولى أن ال عالقة بٌنها  وٌربط بٌن قضاٌا ٌبدو للوهلة.سٌباته  قصٌر ولم ٌغفل ثم جاء االنتداب

 ٌة ٌرفهوفً خضم األحداث السٌاس(. 151)ضبط نزعة االستقالل فً المغرب العربً  سورٌة كان بسبب حرص فرنسا على
خطوط شركة الكهرباء منذ أن تؤسست فً منتصف العشرٌنات  على'ٌعلقون 'عن القارئ بؤن ٌذكر أن البٌروتٌٌن بدأوا  قصٌر

الٌومٌة  مظاهر من حٌاتنا.'السرفٌس 'احتجاجا على ارتفاع سعر الكهرباء أدى إلى ظهور 'الترام ' أو أن إضرابهم عن ركوب.
 أن اللغة الفرنسٌة أصبحت لغة التداول الرسمً والثقافً قصٌر كذلك ٌبٌن.بدأت ولماذا إلى اآلن، لكننا ال نعرف متى 

الصحافة لم تستطع الفرنسٌة أن تدحرها  فقط.والمدرسً، وحتى الٌومً، وأخذ عدد من أشهر الكتاب ٌكتبون باللغة الفرنسٌة 
فً ثالثٌنات القرن ' النهضة الثانٌة'ب  قصٌر ما سماهباللغة العربٌة كونوا  فهذه الصحافة واألدباء الذٌن استمروا ٌكتبون.

العربً  وبدأت بٌروت تصبح مركزا للنشر.لعبوه فً تجدٌد الفنون األدبٌة واللغة العربٌة  الدور الذي قصٌر الماضً، فٌبٌن
 .األدبٌة فً بٌروت  ولم تتؤخر الفنون التشكٌلٌة عن اللحاق بركاب الفنون.غٌر اللبنانً أٌضا 

 
فٌتابع . الحسنات الحضارٌة األخرى التً طرأت على الشوارع واإلنارة والصرف الصحً والبناء فصل أٌضا قصٌر نإال أ

العثمانً والفرنسً، وخطوات تصمٌم ساحات  القارئ بشغف وصفا للتفاصٌل الهندسٌة التً مٌزت مبانً بٌروت فً العهدٌن
مثال، أن النافورة التً ٌراها الٌوم فً حدٌقة الصنابع نقلت إلٌها فٌعرف، . بٌروت وشوارعها وتوسٌعها وتحسٌنها وتغٌٌرها

فكثرت الشركات  كذلك وصف الكاتب ازدهار قطاعً االقتصاد والعلم،.البرج حٌث كان نصبها العثمانٌون  من ساحة
، فشاعت المسرحٌات وازدهر قطاع المالهً والترفٌه والمكاتب وازداد عدد األطباء والمحامٌن والمهندسٌن ازدٌادا ملحوظا،

وٌرٌنا .وكثرت دور السٌنما، وشٌدت الفنادق الفخمة لتستوعب عدد السٌاح المتزاٌد  والحفالت الموسٌقٌة وأنواع الرٌاضة،
المهن المختلفة فً تغٌٌر  كذلك أسهم دخول البنات الجامعات وامتهانهن.أثر ذلك فً عادات البٌروتٌٌن ومالبسهم  كٌف

 .ٌرا جذرٌا وفعلٌا المجتمع البٌروتً تغٌ
 

مإكدا أن نساء ( 447 - 444)فٌخص المرأة اللبنانٌة بفصل  قصٌر أما.ٌلتفت مإرخ إلى دور المرأة فً تنمٌة مدٌنة  نادرا ما
رافق ذلك  مثال الحداثة المتجلٌة فً الحٌاة الٌومٌة، على رغم ما:ما قدمته الى محٌطها العربً  بٌروت جلبن الى المدٌنة أثمن

 . سافرن، عملن، ارتدٌن أحدث األزٌاء، اختلطن بالرجال وخرجن معهم:بات من صعو
 

االقتصادٌة الفرنسٌة اللبنانٌة، بما فٌها المسلمة، بدأت تتوافق فٌما بدأت  إلى أن المصالح قصٌر ومن الطرٌف أٌضا إشارة
مكنت اتحاد اللبنانٌٌن من  األسباب التًفٌصف كٌف قوٌت المعارضة لالنتداب، وبدقة ٌحلل (. 111)السٌاسٌة تتدهور  العالقة

ناحٌة، نتٌجة تشجٌع االنتداب، ومن ناحٌة أخرى نتٌجة مقاومة هذا  أسباب تبدو متضاربة إذ جاءت، من:المطالبة باالستقالل 
لى مقتصرة ع كما أن ازدٌاد االتصال بالفكر األوروبً أدى إلى تحدٌث السٌاسة، فبعد أن كانت.( 403 - 414ص)االنتداب 

 .ألهم ما قامت به هذه األحزاب من تحدٌث  قصٌر الزعماء التقلٌدٌٌن بدأت تظهر األحزاب فً أوساط المثقفٌن، فٌعرض
 

 111 - 111ص)الكتاب  ومن ابرز ما ٌحلل.المإرخ العالم المحاٌدة تطالعنا أٌضا من عرضه لحقبة االستقالل  ونظرة
التآلف والتقارب، فٌما ٌرسخ االنفصال كل من المدارس  ماعٌة تعمل علىالعالقات بٌن الطوابف اللبنانٌة، عالقات اجت(

ٌبٌن أن الدولة  قصٌر ، مع أن'الطابفٌة السٌاسٌة 'وقوانٌن االنتخاب واإلدارة، فٌما سمً ب  وقوانٌن األحوال الشخصٌة
 وفً داخلها المحسوبٌة والزعامة اللتانوقد اختلطت بهذه الطابفٌة .كانا كرسا ذلك كله  العثمانٌة واالنتداب الفرنسً من بعدها

الداخلٌة بشعبها، وفً عالقاتها بالجوار العربً  وٌحلل سٌاسة الدولة اللبنانٌة فً عالقاتها.أضعفتا المجتمع السٌاسً اللبنانً 
إلى  رقصٌ نقطة تحول فً العالم العربً، ٌشٌر 5709وإذ شكلت حرب .المختلفٌن  وبؤوروبا خالل عهود رإساء جمهورٌتها

بٌروت، وٌحلل تطورات السٌاسة العربٌة بعد هذه الحرب وتغٌراتها  فً المسرح والصحافة والفكر فً 5709تؤثٌر هزٌمة 
وتكاثر الغارات  اللبنانٌة وسٌاستها، وفً العالقات بٌن الوجود الفلسطٌنً المسلح ومسلمً لبنان، وتؤثٌراتها فً الدولة



 . 5791والمقاومة، لتنتهً بالحرب األهلٌة فً  لشرخ بٌن اللبنانٌٌن وبٌن الدولةاالسرابٌلٌة، ما أفضى إلى ازدٌاد ا
 

االقتصادي الذي رافق استقالل  مفصال مظاهر التطور االجتماعً وال سٌما ذلك قصٌر ٌصف ولكن قبل أن تندلع هذه الحرب،
لم ٌرافق هذا االزدهار االقتصادي تنظٌم  ولكن(. 451ص )'واللذة  مدٌنة الترف'وبٌروت 'بلد العسل واللبن 'لبنان فجعله 

والصناعٌة فً  للمحسوبٌة والفساد اللذٌن الزما عهود االستقالل وتجمع القدرات المالٌة واالقتصادٌة إداري، فٌعرض الكاتب
االقتصادي أن أصبحت بٌروت إحدى محطات  ومن نتابج هذا االزدهار.أٌدي نخبة صغٌرة متصلة بالمتنفذٌن السٌاسٌٌن 

واتسعت وقوٌت، وازدهرت السٌاحة والصناعة على رغم عدم حماٌتها  تصال االقتصاد العالمً، ونمت الطبقة المتوسطةا
 . نتٌجة ضغط التجار

 
الحٌاة فٌها، والتً لم تستطع أن توفرها أٌة مدٌنة  ولم تقتصر جاذبٌة بٌروت على تطورها االقتصادي وإنما تعدته إلى نوعٌة

 استقطبت سكان البالد العربٌة المدارس والجامعات والمستشفٌات والمالهً.القاهرة  ط، وال حتىأخرى فً الشرق األوس
ورجال األعمال، ومناخ الحرٌة  والمتاجر التً ازدادت اتساعا وتنوعا، كما استقطبت المصارف والفنادق والمالهً السٌاح

الفكر والنقاش والنشر التً منعت علٌهم فً بالدهم،  بٌروت حرٌة الشعراء والمفكرٌن والسٌاسٌٌن العرب الذٌن أمنت لهم
 .التً عكست مختلف االتجاهات السٌاسٌة العربٌة 'الصحافة العربٌة ' وأصبحت صحافة بٌروت

 
آخر فصول الكتاب، إذ ٌعرض إلعادة بناء الوسط  بوسط المدٌنة اهتماما بالغا حٌن نصل إلى قصٌر اهتمام وٌتضح سبب

فٌما كانت كل األحٌاء  شاطات االقتصادٌة والتجارٌة كانت تتركز قبل الحرب فً وسط مدٌنة بٌروت،أن كل الن قصٌر ٌإكد.
منها كانت تنطلق سبل :نابضة بالحٌاة لٌل نهار  وساحة البرج كانت وسط هذا الوسط،.األخرى أحٌاء سكنٌة خالصة 

، وسوق الصاغة 'السوق العمومً 'الفنادق و دور السٌنما والمقاهً والمطاعم و المواصالت إلى مختلف المناطق، فٌها
القرن العشرٌن، بٌوت  حتى عندما ظهرت أبنٌة البطون لم تستطع أن تشوه، قبل منتصف.واللحوم والخضار، الخ  واألجبان

وشوارعه الواسعة بٌن  إلى أن بقاء األزقة الضٌفة خلف مبانً الوسط الجدٌدة قصٌر وٌشٌر.بٌروت بحجرها الرملً الجمٌل 
الوسط جمع، قبل الحرب األهلٌة، بٌن مختلف المذاهب  وأهم من هذا، أن هذا.اللحمة بٌن بٌروت الماضً وبٌروت الجدٌدة 

 .مختلف الطبقات االجتماعٌة  واألدٌان، مختلف المهن والحرف،
 

 بٌروت منذ خطط المهندس إكوشار لتصمٌم( 140 - 471ص) قصٌر ولعل أهم ما ٌتعلق بالهندسة الفصل الذي ٌفصل فٌه
، بدال من ( 471)قوله  على حد'إحدى أجمل مدن العالم 'تصمٌم، لو نفذ، لجعل من بٌروت . 5705ومجددا فً  1943

والمضاربات العقارٌة ورفض السكان تطبٌق القانون وال مباالة  الفوضى والبشاعة المعمارٌة اللتٌن نتجتا من الذهنٌة التجارٌة
 .تواطإها  الدولة، إن لم ٌكن

 
  الحرب األهلٌة

 
والتدخالت  مختلف األسباب التً أدت إلى الحرب األهلٌة، ثم المغالطات قصٌر ٌحلل( 057 - 177)وفً صفحات طوٌلة 

وعراقٌة ولٌبٌة، واصفا السرقات والنهب والخطف والقتل  الاللبنانٌة التً رافقتها، من فلسطٌنٌة وسورٌة واسرابٌلٌة وأمٌركٌة
 .والتدمٌر 

 
واالقتصادٌة التً رافقت إعادة  ٌبٌن فٌها كل السٌبات اإلنسانٌة واالجتماعٌة والهندسٌة'تكون وقد كانت 'بخاتمة  ابهوٌنهً كت

وكالعادة، ( 014ص .)ومحوا لماضٌها وذاكرتها 'ضد بٌروت ' بناء الوسط الذي دمرته الحرب، فجاءت إعادة بناء بٌروت
المتفاقمة وازدٌاد الفساد والرشوة والمحسوبٌة، واإلطاحة  األزمة االقتصادٌةإلى المجتمع اللبنانً لٌشٌر إلى  قصٌر ٌلتفت

النظام البولٌسً  ولكن على رغم ذلك استمرت مقاومة.التً سلبتها االستخبارات السورٌة واللبنانٌة  بحقوق اإلنسان وبالحرٌة
 لسطٌنً، الشرطٌن اللذٌن ٌسمحان لبٌروت بؤنبؤمل تؤمٌن الدٌموقراطٌة والسالم الف كتابه قصٌر وٌنهً.المفروض من سورٌة 

 .'تكون بعد ما قد كانت '
 

ٌصف، مثال، وصول جثمان .رغم موضوعٌته ونزعته المنهجٌة المتٌنة  ٌتمٌز اسلوب الكاتب بالنفحة األدبٌة، والشعرٌة على
الشعرٌة واألدبٌة  من المقتطفات وٌضمن كتابه الكثٌر.المتحدة إلى بٌروت وصفا مفصال مفعما بالعاطفة  جبران من الوالٌات

أوحت مناظرها 'إنها كانت مدٌنة فً حدٌقة 'ٌقول  فً وصف بٌروت الثالثٌنات.فً وصف بٌروت، فضال عن أسلوبه الخاص 
 .فروخ  لوحات عمر أنسً وجورج سٌر ومصطفى

 
اصمة األلم، ٌسهر علٌها هٌكال الكوزموبولٌتٌة لم تبق سوى ع قلب عاصمة الشرق':وفً وصف نهاٌة الحرب اللبنانٌة ٌكتب 

 .'الفحمتٌن  الفٌنٌسٌا والسان جورج



  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


