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حتية �إىل بريوت

ف ّواز طرابل�سي
مدينة يف مرف�أ

لم

يحتفل اللبنانيون بمئوية ت�أ�سي�س دولة ''لبنان الكبير'' في الأول من �أيلول�/سبتمبر
 ،٢٠٢٠فقد غطى على المنا�سبة االنفجار المروع في مرف�أ بيروت ،يوم � ٤آب/
دمر جزءاً من المدينة و�أدى �إلى مقتل � ١٩٠ضحية و�آالف الجرحى
�أغ�سط�س ،والذي ّ
وت�شريد نحو ربع ملون من ال�سكان.
ال يوجد كثير عن العالقة بين مرف�أ بيروت ومدينة بيروت ،ويوجد �أقل عن دوره في
�إنتاج لبنان الكبير في �سنة  .١٩٢٠هذه بع�ض عنا�صر الق�صة.
�شجع
تبد�أ رواية بيروت/المرف�أ ،الحديثة ،مع حملة �إبراهيم با�شا الم�صرية ،والذي ّ
وجهز المرف�أ في �سنة  ١٨٣١بمعزل للم�سافرين ي�شرف عليه القنا�صل
التجارة مع �أوروبا ّ
الأوروبيون  -في الحي الفقير الذي ال يزال يحمل ا�سمه ''كارنتينا'' – وهو الحي الأكثر
جراء االنفجار الأخير .وفي الواقع ،ف�إن بيروت حظيت بمزيد من االهتمام مع
ت�ضرراً ّ
احتالل القوات الأوروبية للمدينة بعد طرد الجي�ش الم�صري منها ،فقد بد�أت ت�ستقبل
اال�ستثمارات ،وتو�سعت تجارتها ،وقفز تطورها قفزاً بحيث �شرعت تناف�س المرافىء
التقليدية على ال�ساحل ،فانقلبت الآية بينها بين و�صيدا .فعدد �سكانها قبل �سنة ،١٨٢٠
كان خم�سة �آالف ن�سمة ،و�أ�سواقها تعتمد على ما يردها عبر �صيدا ،لكن في غ�ضون ثالثة
عقود ،قفز العدد �إلى  ٤٠الف ًا ،و�صارت �صيدا هي التي تعتمد على م�ستوردات بيروت.
ارتبط ارتقاء مرف�أ بيروت والمدينة ،بوالدة محور جديد للتجارة بين المنطقة و�أوروبا
هو محور بيروت  -دم�شق الذي �أخذ يح ّل بالتدريج محل محور حلب � -إ�سكندرون
التاريخي .ونما دور مرف�أ بيروت في الوقت الذي كانت دم�شق ت�ستحوذ على ن�صيب متزايد
من تجارة الحبوب والقطن ومن م�ستوردات �آ�سيا ،على ح�ساب دور حلب التقليدي .وفي
�سنة َ ،١٨٥٨ب َنت �شركة فرن�سية طريق عربات اخت�صر الرحلة بين المدينتين ،و�ستبني
ال�شركة ذاتها خط �سكة الحديد المعروف بـ ''�سكة حديد حماه  -دم�شق وتمديداتها'' الذي
ُبدىء العمل به في �سنة  .١٨٩٤وب�سبب مرفئها ،تحولت بيروت �إلى عا�صمة لوالية
عثمانية ُ�س ّميت على ا�سمها ،وتمتد على طول ال�ساحل المتو�سطي ،من �إ�سكندرون �شما ًال �إلى
المدني العثماني.
عكا وحيفا جنوب ًا ،وباتت بيروت �أحد �أبرز مراكز التحديث ُ

امللف

ت�ؤدي الثقافة دوراً مهم ًا في تخيل مكانة بيروت ،وقد كان المعلم بطر�س الب�ستاني من
المبادرين �إلى المحا�ضرة في �أهمية التجارة ،وفي الكتابة عن مدينة بيروت عبر التاريخّ � .أما
فت�صور
ابنه �سليم ،ف�أر�سى فكرة �أبيه عن الوطن ال�سوري على قاعدة االقت�صاد ال�سيا�سي،
ّ
و�صورها ''منطقة و�سيطة'' تحتل موقع القلب من ال�سلطنة العثمانية ،محورها بيروت
�سورية
ّ
وت�صدر المحا�صيل الزراعية المحلية
ومرف�أها ،ت�ؤدي دور �صلة الو�صل بين �شرق وغرب،
ّ
وقدم �سليم الب�ستاني ،في مقالة بعنوان ''مركزنا'' ( ،)١٨٧٢و�صف ًا
وت�ستورد ال�سلع الم�صنوعةّ .
لعملية تبادل كولونيالي نموذجية لخ�صها ب�أن ''مغناطي�س المح�صوالت في هذا الع�صر هو
ثروة الغرب و�صناعته المتقنة'' ،كما امتدح بحما�سة الدور التجاري الو�سيط الم�ستجد ،على
كالبطن من الإن�سان
ح�ساب العمل اليدوي والإنتاج الزراعي بقوله�'' :أ�صبحنا و ِن ْع َم ال�صباح َ
مكرم'' (الب�ستاني� ،ص .)186 - 183
والرجلين وهو
اليدين
ٌ
َ
يعي�ش ب َت َع ِب َ
محمول ّ
�سبقت بيروت مرف�أَي طرابل�س و�صيدا ،لكن مع تزايد دور المرف�أ والمدينة في خدمة اقت�صاد
الحرير ،برزت محاوالت العتماد ميناء جونية الواقع داخل حدود مت�صرفية جبل لبنان
( ،)١٩١٥-١٨٦١والذي يتميز بانعدام الحواجز الجمركية بينه وبين والية بيروت .غير �أن
الم�صالح الفرن�سية ،والمالية والتجارية المحلية� ،أحبطت تلك المحاوالت.
ع�شية الحرب العالمية الأولى وخاللها ،كانت بيروت ومرف�أها في قلب النزاعات على
المرافىء و�سكك الحديد والموارد .فخالل مفاو�ضات �سايك�س  -بيكو ،طالب البريطانيون بمرف�أ
�إ�سكندرون المقابل لقبر�ص التي احتلتها بريطانيا ،ليخدم �شمال بالد النهرين المكر�س للحكم
البريطاني المبا�شر .وتم�سكت فرن�سا ببقاء مرف�أَي �إ�سكندرون وبيروت داخل ''المنطقة الزرقاء''
المفتر�ضة للحكم الفرن�سي المبا�شر ،والتي كانت ت�شمل والية بيروت و�أجزاء من كيليكيا
وجنوب تركيا ،لكنها ا�ضطرت �إلى التنازل لبريطانيا في المقابل عن مرف�أَي عكا وحيفا.
ظل مرف�أ بيروت ومدينة بيروت يثيران الإ�شكاالت ب�ش�أن موقعهما من م�ستقبل المنطقة،
ون�ش�أ بين كبار موظفي االنتداب تياران متفارقان بالن�سبة �إلى م�صير لبنان وعالقته ب�سائر
�سورية :كالهما ي�سعى �إلى �أف�ضل و�سيلة لل�سيطرة على �سورية في �ضوء انطالق االنتفا�ضات
الوطنية والم�سلحة �ضد االنتداب ،لكنهما يختلفان على مقادير تمثيل الم�صالح الأقلوية
والم�صالح االقت�صادية للكولونيالية الفرن�سية .فقد كان روبير دوكيه ،الأمين العام للمفو�ضية
حرة'' موزعة على
ال�سامية في بيروت ،يدعو �إلى تق�سيم �سورية �إلى مجموعة دويالت و''مدن ّ
�أ�سا�س ديني وطائفي ،وتتمتع بمقادير من الإدارة الذاتية ويتولى المفو�ض ال�سامي ال�سيطرة
الح َكم في نزاعاتها .وكان جبل لبنان ذو الأكثرية الم�سيحية �أحد
عليها من خالل القيام بدور َ
حراً''.
تلك الكيانات ،ومدينة بيروت �أبرز المدن المر�شحة لإعالنها ''مرف�أ ّ
� ّأما الجنرال غورو ،القائد العام للقوات الفرن�سية في ال�شرق ،والمفو�ض ال�سامي اال�ستثنائي
ل�سورية ولبنان ،فكان يرى �إمكان ال�سيطرة على �سورية بتق�سيمها �إلى ثالثة �أو �أربعة كيانات،
منها كيان ''لبنان الكبير'' .ووافقه رئي�س الحكومة الجديد �ألك�سندر ميلران على ف�صل لبنان
أ�صر غورو على بيروت
الكبير عن �سائر �سورية ،لكنه كان يريد بيروت مرف ًا حراً .وفي المقابلّ � ،
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عا�صمة للبنان الكبير ،وعلى �ضم طرابل�س �إليه لمنعها من مناف�سة مرف�أ بيروت كمرف أ� لل�شمال
ال�سوري� ،أو كمرف�أ يخدم �سورية كلها� .أبرق ميلران �إلى الجنرال في � ٢٣آب�/أغ�سط�س ١٩٢٠
مالحظ ًا �أن �ضم طرابل�س وبيروت ''ال ي�شكل فائدة للمدينتين وال للبنان ذاته'' ،داعي ًا �إلى فترة
اختبار تحافظ خاللها طرابل�س و''�ضاحيتها الم�سلمة'' على مقدار كبير من اال�ستقالل الذاتي
الإداري والمالي ،الأمر الذي ''يوفر الوقت لمراقبة كيفية ت�صرف الأطراف المعنية بع�ضها تجاه
بع�ض ''.وا�ستدعاه �إلى باري�س على اعتبار �أن مثل تلك الأمور ال ُتح ّل بوا�سطة البرقيات
(.)Khoury, pp. 396-398
ا�ستبق غورو العودة �إلى باري�س و�أعلن في � ٣١آب�/أغ�سط�س  ١٩٢٠قيام لبنان الكبير،
وحدوده النهر الكبير �شماالً و''بوابات فل�سطين'' جنوباً وقمم جبال لبنان ال�شرقية �شرق ًا،
وعا�صمته بيروت .و�أعلن في المنا�سبة ذاتها قيام دول َتي دم�شق وحلب ،و�سي�ضم �إليهما دولة
العلويين في �آذار/مار�س  ١٩٢١لإن�شاء ''االتحاد ال�سوري'' وعا�صمته حلب .وفي خطابه
تب�سط المفو�ض ال�سامي الفرن�سي في الحديث عن ''اال�ستقالل
االحتفالي ،في اليوم التاليّ ،
الذاتي البلدي والمالي المو�سع'' لمدين َتي بيروت وطرابل�س وارتباطهما ب�أعلى مرجعية في
أ�صر على �ضم طرابل�س �إلى لبنان الكبير ''بما فيها �ضاحيتها الم�سلمة''.
الدولة� ،إلاّ �إنه � ّ
لم ُي ِ
ر�ض غورو كثيرين من التيارات المت�صارعة على هوية لبنان وم�صيره ،ولم ُيقنع
المثقفين من دعاة ''لبنان الكبير'' �أمثال يو�سف ال�سودا وبول�س نجيم وخير اللـه خير اللـه،
ي�سع غورو
الطموحين �إلى بناء كيان وطني قابل للحياة ،لكن يحكمه �أهله ب�أنف�سهم .ولم َ
لإقناع �أكثرية �أع�ضاء مجل�س �إدارة مت�صرفية جبل لبنان (المنتخبين من الأهالي)  -وقد �أعلنوا
وعبروا عن ''رغبتهم في العي�ش ب�سالم
ا�ستقالل جبل لبنان وتو�سعة حدوده ،من طرف واحدّ ،
مع جيرانهم'' ،ف�أمر قواته باعتقالهم وهم في طريقهم �إلى دم�شق للتفاو�ض ب�ش�أن العالقات
بين البلدين مع الحكومة العربية ،ونفاهم �إلى كور�سيكا .وال �شك في �أن ''لبنان الكبير''،
بال�صيغة التي �أعلنها غورو� ،أخاف دعاة ''الملج أ� الم�سيحي'' في جبل لبنان� ،أو ''لبنان ال�صغير''
وخيب �آمالهمّ � .أما دعاة �سورية الكبرى ،في ظل االنتداب الفرن�سي،
المو�صول بفرن�ساّ ،
فا�ستغربوا الأمرّ � :إما �أن يكون اتحاد �سوري فيتقل�ص فيه حجم لبنان �إلى جبل لبنان ،و� ّإما ان
يكون لبنان الكبير ،فيتخلى عن فكرة الملج�أ الم�سيحي كي يتعاون مع �سائر �أجزاء �سوريةّ � .أما
والمولود لي�س هذا �أو ذاك ،فقد جعل المفكر جورج �سمنة يت�ساءل�'' :أي وطن قومي م�سيحي هو
هذا حيث ن�صف �سكانه من الم�سلمين؟'' (�صليبا� ،ص  .)119وفي المقابل ،عار�ضت �أكثرية
تجمع �أن�صار االنتداب
الم�سلمين الكيان الجديد وقاطعت م�ؤ�س�ساته .وفي نهاية �سنة ّ ،١٩٢١
في ''حزب الترقي'' تحت �شعار ''الحفاظ على ا�ستقالل لبنان الكبير في ظل االنتداب الفرن�سي''،
وقد �ضم عدداً من وجهاء جبل لبنان ورجال الأعمال والمال وال�سيا�سيين في بيروت ،و�أبرزهم
ب�شارة الخوري واميل � ّإده ،الرجالن اللذان �سيهيمنان على الحياة ال�سيا�سية لنحو ربع قرن.
لدى عودة غورو �إلى فرن�سا� ،أقامت غرفتا تجارة ليون ومار�سيليا حف ًال على �شرفه ،تحية
النت�صاراته و�إنجازاته في �سورية ولبنان .وخالل هذا الحفل ،رفع الجنرال ك�أ�سه ليعلن�'' :أيها

مدينة يف مرفأ
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ال�سادة� ،إن ال�صفقة �ستكون مربحة'' (!.)Messieurs, l’affaire paierai
�سرعان ما انق�سم قادة ''حزب الترقي'' ،وقدم �إميل �إده في �سنة  ١٩٢٨مذكرة �إلى الخارجية
الفرن�سية تطالب ب�إن�شاء ''لبنان متو�سط'' ب�إعالن جبل عامل منطقة حكم ذاتي على غرار دولة
العلويين في �سورية ،و�إعادة عدد من المناطق الم�سلمة من البقاع ال�شمالي �إلى �سورية .واقترح
حرة'' تحت الإدارة الفرن�سيةُ ،يمنح �سكانها الم�سيحيون الجن�سية
� ّإده �أن تع َلن طرابل�س ''مدينة ّ
اللبنانية ،والم�سلمون الجن�سية ال�سورية ،وهكذا يت�أمن في هذا اللبنان المتو�سط �أكثرية م�سيحية
ت�صل �إلى  ٪٨٠من ال�سكان ،ت�سمح بـ ''حمايته'' ،بح�سب تعبيره ،لكن لم ي�ؤخذ بر�أي � ّإده.
كان النزاع على الموارد المائية بين دول َتي االنتداب (بريطانيا وفرن�سا) قد �أدى ،بعد
عامين� ،إلى اقت�سام مياه نهر الأردن الذي بات يجري كله في �أرا�ضي
مفاو�ضات دامت َ
االنتداب البريطاني ،بينما احتفظت فرن�سا بروافده في ه�ضبة الجوالن والجنوب اللبناني،
الأمر الذي �أدى �إلى تقا�سم الجليل الأعلى بينهما ،و�ضم جبل عامل �إلى لبنان.
فح ّل بتجاوز جدل الأكثرية والأقلية كلي ًا ،عن
� ّأما التوازن بين الم�سيحيين والم�سلمينُ ،
طريق اعتماد تعريف لبنان على اعتباره ''بلد الأقليات الدينية المتعاي�شة'' ،وت�أ�سي�س نظام
�سيا�سي يوزع �أن�صبة الحكم بين الطوائف بناء على ن�سبة كل منها من ال�سكان ،الأمر الذي عنى
منح الأ�سبقية ال�سيا�سية للطائفة الأكبر عدداً� ،أي الطائفة المارونية.
لم ُتع َلن بيروت مدينة حرة �أو مرف�أ حراً ،لكن الم�صالح االقت�صادية الفرن�سية ق�ضت ب�أن
تتحول بيروت �إلى العا�صمة االقت�صادية للبلدين ،المنف�صلين �سيا�سي ًا و�إداري ًا ،والموحدين
اقت�صادي ًا من حيث العملة والجمارك و�شركات الخدمات العامة والمرف أ� الواحد .وحظي المرف�أ
وظف فيه االنتداب
بقدر كبير من االهتمام لتطويره من �أجل مناف�سة مرف�أ حيفا الذي ّ
البريطاني الأموال والجهود لتو�سعته وتعميقه وتطوير تجهيزاته ليكون المرف�أ الأول للداخل
العربي ،فكان لهم ذلك على ح�ساب المرف�أ اللبناني منذ منت�صف الثالثينيات.
توا�صلت محاوالت �إر�ضاء طرابل�س وا�ستيعابها ،فجرى التعوي�ض عنها ب�إن�شاء م�صفاة
لتكرير وت�صدير النفط العراقي .وخالل العهد اال�ستقاللي ،ظهر حزب با�سم ''حزب التحرر
العربي'' �أ�س�سه هنري فرعون وعبد الحميد كراميّ � .أما �إذا ت�ساءل المرء ما الذي يجمع مفتي
طرابل�س وع�ضو الكتلة الوطنية ال�سورية وداعية �سلخ طرابل�س عن لبنان الكبير مع الم�صرفي
المليونير والكياني اللبناني المتع�صب ،ف�إننا نعرف �شطراً من الجواب :هنري فرعون ،هو
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة مرف أ� بيروت! وهي �شراكة حزبية �ستثمر فيما بعد .بعد �أ�شهر قليلة
من اال�ستقالل �سي�ضغط م�ست�شارا الرئي�س ب�شارة الخوري� ،أي مي�شال �شيحا وهنري فرعون ،من
�أجل �إق�صاء ريا�ض ال�صلح عن رئا�سة الحكومة وتعيين عبد الحميد كرامي .وما �إن حدث هذا،
حتى تنازل كرامي لفرعون عن ال�سيا�سة الخارجية في وقت دقيق هو ت�أ�سي�س جامعة الدول
العربية في القاهرة وعلى جدول �أعمالها تحقيق االتحاد العربي .ويمكن هنا التكهن بدور قائد
''التحرر العربي'' في تلك االجتماعات :فقد رف�ض م�شروع االتحاد ،و�أ�صر على ال �إلزامية قرارات
الجامعة العربية على الدول الأع�ضاء �إلاّ �إذا كانت بالإجماع.
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وكان ذلك كله قبل �أن ُيغ َلق مرف�أ حيفا ب�سبب قيام دولة �إ�سرائيل ليحل مرف�أ بيروت محله،
ويبد أ� عهد جديد �صارت فيه بيروت هي المرف�أ �شبه الوحيد للداخل العربي.
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