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  حاضرة النهوض والتحدي...فً تارٌخ بٌروت 

  خالد زٌادة

 
 

، وٌبدأ بتصفح المصادر والمراجع التً تشغل عشر 'بٌروت  تارٌخ'حٌن ٌصل القارئ الى الصفحة األخٌرة من كتاب 
 ستمبة)ى بها على امتداد الستمبة صفحة الوثابق المصورة التً سبق للقارئ أن التق صفحات ٌضاف الٌها فهرس

أن ٌجمع كل  سمٌرٌتساءل القارئ مثلً، كٌف تأتى ل ،قصٌر سمٌر التً انكب على تحرٌرها(وخمسون صفحة مع الهوامش 
ال ٌمكن .فضال عن الكتب باللغات الثالث والوثابق والصحف والمجالت  هذه المادة من صور ومخططات وأوراق مبعثرة

فً الوسط  الباحثون.هذه المادة الغزٌرة وٌنجز تحرٌر عمل بهذه الضخامة واالتساع فً مدة قٌاسٌة  مثل باحثا أن ٌجمع
وقتا أطول فً تصنٌف المراجع وغربلة  األكادٌمً الذي أعرفه ٌمضون سنوات طوٌلة لجمع مادة موضوع مماثل، وٌقضون

بالنسبة إلً أصعب من الجمع، ألن الكتب التً تؤلف هً  عملٌة اإلقصاء. المواد وإقصاء المعلومات التً ٌرتأون اقصاءها
 .ما جمع، وهً نقطة سنعود الٌها  بقٌة ما حذف ال

 
ببٌروت  من بٌروتٌٌن عارفٌن سمٌر والمذكرات الشفوٌة التً جمعها وإضافة الى المراجع والمواد، هناك األحادٌث

 قصٌر سمٌر كٌف لغٌر:لكن ٌبقى السؤال مطروحا .ه المادة ٌجمع مثل هذ بإلحاحه وإغوابه ٌمكنه أن سمٌر وأحوالها، وحده
 الضخمة والشاقة، إذ تكمن الصعوبة فً الموضوع نفسه، أن تكتب عن بٌروت التً تحٌط بنا أن ٌنجز كل هذه المهمة

فً تدبٌج أقول إن الصعوبة لٌست . وتسكننا، والتً تخص العشرات بل المبات من الكتاب، فضال عن أهلها وسابر اللبنانٌٌن
 أن ٌقول هذه بٌروت التً سمٌر المحصلة األخٌرة، أراد ستمبة أو سبعمبة صفحة، لكن الجرأة فً الموضوع وفً

بٌروت تملك تارٌخا مكتوبا أو رواٌة  ومذ ذاك أصبحت.تعرفونها، بل هذه بٌروت التً ال تعرفونها، على األقل كما أعرفها 
 . قصٌر سمٌر ممهورة بتوقٌع

 
 وأعتقد أن.حسن السؤال نصف العلم :الفقهاء القدماء كانوا ٌقولون .فكرة أو سؤال  ادة التً نجمعها ال بد منلكن قبل الم

من المدن هً التً اضحت  لماذا بٌروت دون غٌرها:تارٌخ بٌروت هو عبارة عن سؤال، أو محاولة االجابة عن السؤال 
  عنوان الحداثة العربٌة؟

 
 ة البحرٌة شبه المنسٌة أن تصبح محط أنظار، وأن تقتنص كل الفرص؟ طبعا السؤالالقصب كٌف أمكن هذه:وباألصل 

 .تلقاء نفسها  الربٌس ٌطرح سلسلة طوٌلة من األسبلة، التً ترك للصفحات والتطورات أن تجٌب عنها من
 

والحقب التارٌخٌة الكالسٌكٌة  الى البداٌات قصٌر سمٌر من حٌث الشكل ومن حٌث مقتضٌات البحث ومتطلبات النشر، رجع
حٌن  لالٌدٌولوجٌات واألساطٌر والخرافات، ٌعرف أن صلة مدننا بتوارٌخها متفاوتة، وخصوصا الناقد سمٌر لكن.القدٌمة 

استعادت مع نهاٌته ومع علماء اآلثار  ٌتعلق األمر ببٌروت ذات الخمسة آالف نسمة فً بداٌات القرن التاسع عشر التً
كانت لهذا التارٌخ  عن حق ما اذا سمٌر ٌتساءل.ومدرستها الشهٌرة للحقوق  وبٌروت الرومانٌة الفرنسٌٌن وسواهم فٌنٌقٌا

إال أن المهم هو تارٌخها فً القرنٌن األخٌرٌن .المدن  األمر الذي ٌطرح إشكالٌة كتابة تارٌخ.القدٌم صلة ببٌروت الحدٌثة 
 ن وأن ترسم إطارا لتارٌخها، ولنجرؤ على االدالء بهذابٌروت أن تعرف خالل هذٌن القرنٌ فً إمكان':وٌختصر بالقول .

بالنسبة الى المؤرخ حاضرة عربٌة  لنقل إن أهمٌة بٌروت المبدبٌة هً أنها.التعرٌف المتسم بأكبر قدر ممكن من االختزال 
 (. 25ص)'متوسطٌة ذات طابع غربً 

 
الجزار، مع االحتالل  ، مع أحمد باشا5222و  5227وكٌف بدأت بٌروت الحدٌثة، مع قصف الروس للمدٌنة بٌن  لكن متى

 ال شك فً أن بٌروت تدٌن':عن فرصة تارٌخٌة، ٌقول  سمٌر ، ٌتحدث5123وحتى  5105المصري ابتداء من عام 
مذ تولى ابن محمد علً الحكم . البراهٌم باشا بهذه االندفاعة التً جاءت فً حٌنه، وكأن قدرا عجٌبا أدار عقارب الزمن

بٌنها بٌروت، لكن سانحة القدر كانت بإطالق ورشة لتوسٌع المرفأ  لشام، شرع فً االصالح االداري للمدن ومنعلى بالد ا
وعالوة على . وهكذا غدت بٌروت درة الشرق بمرفبها الذي بات جاهزا الستقبال السفن التجارٌة. وإعادة بناء الرصٌف

 .( 532ص)'السورٌة  ذلك، أنشا محجر صحً تحول الحقا الى محجر أساسً للمرافا
 



، هو الفرصة 5102أو ثالثة من المرفأ عام  فهل المحجر الصحً، الكرنتٌنا، الذي انشأه ابراهٌم باشا على بعد كٌلومترٌن
مذ ذاك بدأت بٌروت بالتوسع (. 571-572ص)لكل المراكب البحرٌة  التارٌخٌة التً جعلت من بٌروت محطة إلزامٌة

بٌروت ': 5122كتب عام 'غٌز 'فالقنصل .األمر مدركا من جانب أولبك المراقبٌن الغربٌٌن وكان . والتطور من دون توقف
تعاقبت من توسٌع المرفأ الى شق طرٌق  ، لكن البداٌات( 571ص)'تستعد الٌوم لتأخذ مكانها بعد إزمٌر واالسكندرٌة 

 .لٌست سوى تراكم للبداٌات  الشام، كل خطوة ادارٌة أو اقتصادٌة أو عمرانٌة
 

تمدها .أربعة أضعاف  5113و  5103فً عشرٌن سنة بٌن  وتتضافر الظروف وتتسع بٌروت وٌتضاعف عدد سكانها
الى أن بٌروت قد صنعت نفسها بنفسها الى حد كبٌر مستفٌدة من  قصٌر سمٌر ٌذهب.بالسكان  األحداث الطابفٌة فً الجبل

 ،5102عشر، مع انشاء الكلٌة السورٌة االنجٌلٌة عام  فً النصف الثانً من القرن التاسع كل ظرف محٌط، حتى أضحت
 .، مركز النهضة األدبٌة واللغوٌة العربٌة 5115ثم الٌسوعٌة 

 
ال ٌنفك ٌتعقب هذه البداٌة التً ال  سمٌر لماذا بٌروت وكٌف؟ فإن:الكتاب عبارة عن إجابة عن سؤال  وكما أسلفت، فإن

  كل شًء، ألٌست أول مدٌنة أو عاصمة تحتلها اسرابٌل؟ترٌد أن تكون األولى فً  تنتهً، كأن بٌروت
 

عندما صدر الكتاب للمرة األولى  فً أسباب نهوض بٌروت واضطالعها بهذا الدور مدار جدل قصٌر سمٌر كانت وجهة نظر
 . ٌرسم اتساعها وازدهارها، ومع ذلك فإننً أقرب الى وجهة نظر بالفرنسٌة، ألنه ٌخفض من شأن الجبل والمتصرفٌة فً

 
للمستشرق  قرأ دراسة قدٌمة سمٌر لست أدري اذا كان.هذا الكتاب  ٌبقى أن اتحدث عن المنهج الذي اتبعه فً تألٌفه

غرونباوم عن أسلوب الكتاب العرب فً مدح  ٌتحدث.األلمانً غوستاف فون غرونباوم عن مدح المدن فً األدب العربً 
تارٌخ بٌروت هو أٌضا  ال شك فً أن.عمرانها جمٌل وهواؤها علٌل :مثل  ةقصٌرال المدن واستخدام السجع والجمل اإلسمٌة

فبعد التمهٌد .فٌه الجمل اإلسمٌة وال أسلوب السجع  جزء من هذا األدب العربً القدٌم، إال أنه أدب محدث، ال ٌستخدم
اٌة اسمها بٌروت، هناك فصول رو فٌه أسلوبا شاعرٌا، فإن فصول الكتاب أقرب ما تكون الى سمٌر الطوٌل الذي ٌستخدم

 .النهوض االشكالٌة  دراما الصعود واالزدهار ثم الحرب والدمار ثم اعادة
 

العلمً، إال أنه تجاوز حدودها الصارمة  االكادٌمً واالستاذ الجامعً التزم معاٌٌر البحث قصٌر سمٌر من الطبٌعً القول إن
ٌكون، كما نجد طرفا  أن سمٌر ٌمً والجانب الصحافً، كما أحبالجانب األكاد وألن الكتاب ٌشبه صاحبه، نجد فً الكتاب.

 .والجمٌزة والبسطة والمصٌطبة والزٌتونة بطبٌعة الحال  من طبعه ومزاجه الشغوف بالخبرٌات، التً تتكاثر بٌن األشرفٌة
 

الوقابع، لكنه أقرب  ث تعاقباذا قلنا إنه كتاب تارٌخ بالمعنى الشابع للكلمة، إنه كتاب تارٌخ من حٌ لكننا نبخس الكتاب حقه
 .الى روح االجتماع واالنتربولوجٌا 

 
فكرة ما، لذا نجد أن المعطٌات االقتصادٌة  ا فً تألٌفه قد طوع المواد المتباٌنة من أجل صوغسمٌر ٌالحظ القارئ ان

نصا  قصٌر سمٌر لمعنى أنجزبهذا ا.واألدبٌة، فً العادات والعادات المستجدة  والعمرانٌة تندمج فً مناخات بٌروت الفكرٌة
 .تجاوزه بسهولة، وقد فرض أسلوبا جدٌدا فً كتابة تارٌخ المدن العربٌة  فرٌدا، ال ٌمكن

 
فً تجواله بٌن ساحات المدٌنة وشوارعها  سمٌر ٌنتابه الشعور بأنه ٌهرول أو ٌركض خلف'تارٌخ بٌروت 'ٌقرأ كتاب  من

ا لو لم ٌكن مضغوطا فً سمٌر تً ذكرها من دون أن ٌستنفد تحلٌلها، فإنلغزارة المادة والمعطٌات ال ونظرا.ومبانٌها 
 . حجم الكتاب، قد تضاعف، ٌشعرك أنه ٌرٌد أن ٌقول أشٌاء أخرى ال ٌتسع الوقت لها الوقت كما أخبرنا فً البداٌة لكان

 
  ترى، ما الذي كان سٌقوله عن بٌروت الٌوم؟

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


