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حتية �إىل بريوت

خالد زيادة*

بريوت

كانون الثاني/يناير 1953، �صدر العدد الأول من مجلة ''الآداب'' اللبنانية وعلى في 

غالفها �صورة لل�صاعر الم�صري علي محمود طه، اإلى جانب اأ�صماء هيئة التحرير: 

المدير الم�صوؤول هو بهيج عثمان، ورئي�س التحرير هو �صهيل اإدري�س. و�صمت هيئة 

التحرير �صخ�صيات اأدبية وفكرية من �صورية والعراق وفل�صطين وم�صر، منهم: �صكيب 

الجابري؛ عبد العزيز الدوري؛ ق�صطنطين زريق؛ اأحمد زكي؛ نبيه اأمين فار�س؛ نزار قباني. 

و�صادف اأن المجلة �صدرت وكان الحكم الع�صكري ل يزال قائمًا في دم�صق، وبعد اأقل من 

�صتة اأ�صهر على النقالب الع�صكري في القاهرة.

منذ ذلك الحين بداأت بيروت ت�صطلع بدور العا�صمة الثقافية العربية، فلجاأ اإليها 

الأدباء وال�صعراء والمفكرون العرب من الأقطار المتعددة، يبحثون عن ف�صحة حرية تتيح 

لمواهبهم بالظهور. وقد ازدهرت دور الن�صر التي كانت تطبع اأعمال هوؤلء الذين لم يجدوا 

فر�صة في بالدهم لطبع اأعمالهم، كما ازدهرت �صحافتها التي �صارت �صحافة عربية 

ولبنانية في اآن معًا. اأ�صبحت بيروت مركزاً لن�صر التراث الثقافي العالمي، ومنها ينتقل 

الكتاب اإلى العوا�صم العربية.

ن تعتر�صه الرقابة 
َ
كان العرب ينظرون اإلى بيروت باعتبارها تقوم بالعبء عنهم، فم

في بلده كان يجد مت�صعًا في بيروت؛ هكذا ا�صطر روائي بقامة نجيب محفوظ اإلى اأن 

ين�صر ''اأولد حارتنا'' في بيروت، وهكذا، لم يجد عبد اللـه الق�صيمي القادم من نجد في 

الجزيرة العربية مكانًا لين�صر ''العرب ظاهرة �صوتية'' �صوى بيروت. �صوت بيروت كان 

مدويًا، يخترق الحدود.

كانت الثقافة �صنو الحرية، فال ثقافة ول فكر من دون حرية، ول حرية من دون تعدد 

وانفتاح. في �صتينيات القرن الما�صي، وقبل هزيمة حزيران/يونيو وبعدها، اأ�صبحت 

بيروت مت�صعًا لالأ�صوات المتعددة للي�صار واليمين وال�صرق والغرب، ذلك باأن الميثاق الذي 

ني عليه لبنان هو ميثاق التعدد والعتراف بالآخر، ففي بيروت فقط كان يمكن 
ُ
ب

* أستاذ جامعي لبناني، وباحث في التاريخ االجتماعي والثقافي.
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روا عن اآرائهم. ولم ت�صتطع الحرب التي اندلعت في �صنة 
ّ
للمتدينين وغير المتدينين اأن يعب

1975 اأن تلغي دور بيروت، فا�صتمرت عا�صمة للثقافة العربية والن�صر العربي وال�صحافة، 

ومركزاً لموؤ�ص�صات البحث، ولم يكن اأي طرف اأو جهة اأو عا�صمة تريد اأن تاأخذ من بيروت 

دورها، اإذ اعترف الجميع بمكانتها وقبلوا بها.

ة، واإنما 
ّ
لكن بيروت لم تن�صاأ في الخم�صينيات اأو الأربعينيات، فالمدن ل تن�صاأ على حين غر

كانت م�صيرتها طويلة، من مدينة �صغيرة ل يتعدى عدد �صكانها خم�صة الآف ن�صمة في مطلع 

القرن التا�صع ع�صر، اإلى مدينة المئة األف ن�صمة في اآخره. وخالل الحملة الم�صرية )1831 - 

نيت الكرنتينا اإلى جانبه، وكان اإبراهيم با�صا الم�صري 
ُ
راً بعد اأن ب

َ
1840( اأ�صبحت مرفاأ معتب

ن �صّكل فيها مجل�صًا ي�صم اأبناء المدينة من جميع الطوائف، وحين �ُصّقت طريق ال�صام 
َ
اأول م

نيت في بيروت الجامعة الأميركية في �صنة 1864، ثم 
ُ
اأ�صبحت �صلة الداخل العربي بالعالم. وب

ج الأطباء والموؤرخين العرب، لي�صبح 
ّ
الجامعة الي�صوعية، فكانت الأولى مرفقًا علميًا يخر

طالبها دعاة القومية مع اأ�صاتذتهم ال�صوريين والفل�صطينيين واللبنانيين، وكانت الثانية 

ج من كلية الحقوق فيها النخبة ال�صيا�صية اللبنانية: روؤ�صاء ووزراء ونوابًا. 
ّ
المرفق الذي تخر

وب�صبب اأهمية بيروت والمكانة التي اكت�صبتها، جعلتها الإدارة العثمانية عا�صمة لولية تمتد 

 قانون مت�صرفية جبل لبنان في 
ّ
من الالذقية اإلى عكا، وذلك في �صنة 1888، بعد اأن كان اأُقر

�صنة 1861، فاأ�صبحت بيروت عا�صمة للولية والمت�صرفية على حّد �صواء قبل اأن ت�صبح 

عا�صمة دولة لبنان الكبير في �صنة 1920.

عها يكبران في الوقت نف�صه الذي كانت الإ�صكندرية تت�صع 
ّ
كان ازدهار بيروت وتو�ص

وت�صتقبل ال�صفن من مرافىء اأوروبا، فاأ�صبحت المدينتان مرفاأين يربطان ال�صرق بالتجارة 

العالمية منذ بدايات القرن التا�صع ع�صر. وعلى غرار القاهرة، عرفت بيروت نه�صة اأدبية 

وعلمية، لكن الفارق بين المدينتين العا�صمتين، اأن المتعلمين في م�صر كانوا اأبناء مدار�س 

ا المتعلمون 
ّ
الدولة ومعاهدها، الذين كانوا يجدون ال�صبيل اإلى الوظيفة العامة بعد التخرج. اأم

في لبنان فكانوا اأبناء المدار�س الأهلية والإر�صالية، الذين ل يجدون بعد اإتمام درا�صتهم 

وظائف في اإدارة ولية بيروت، اأو في مجل�س اإدارة مت�صرفية جبل لبنان. وكان الت�صييق على 

الحريات في الربع الأخير من القرن التا�صع ع�صر �صببًا اإ�صافيًا دفع هوؤلء المتعلمين اإلى 

الهجرة اإلى م�صر، حاملين معهم اأفكارهم الحديثة وتطلعاتهم الطموحة. ففي القاهرة 

والإ�صكندرية، با�صروا تقليداً غير �صائع يتمثل في المثقف الحر غير الحكومي، الذي ين�صىء 

موؤ�ص�صته الخا�صة وغير الر�صمية، ف�صاهموا في نه�صة الم�صرح والطباعة، لكن اأثرهم الكبير كان 

في اإ�صدار ال�صحف، مثلما فعل �صليم وب�صارة تقال بن�صر جريدة ''الأهرام'' في �صنة 1875، والتي 

ي نا�صريها، كما اأن�صاأ جرجي زيدان مجلة ''الهالل'' في �صنة 
َ
ما زالت تذكر �صبيحة كل يوم ا�صم

1892، والتي ما زالت كل �صهر اأي�صًا تذكر في �صفحتها الأولى ا�صم الموؤ�ص�س. وهاجر اإلى م�صر 

من لبنان ال�صعراء والأدباء، ف�صاًل عن رجال المال والتجار والعمال الذين هاجر بع�صهم مبكراً 

بعد اأحداث �صنة 1860.
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�صت دورها الثقافي كمدينة للثقافة العربية، 
ّ
وبيروت التي اأ�صبحت عا�صمة لدولة لبنان، كر

لي�س من خالل وزارة للثقافة اأو وزارة لالإر�صاد القومي، واإنما من خالل اأفراد كان لديهم 

اليقين باأن بيروت هي م�صاحة للحرية والراأي والراأي الآخر.

وعلى الرغم من جميع التحديات والعوا�صف، فاإن بيروت �صمدت، بل كانت تخرج من كل 

محنة اأقوى، ودورها يزداد ر�صوخًا. فبعد ثورة 1958، عرفت بيروت، في حقبة ل تتجاوز 

الأعوام الع�صرة، اأكثر فترات تاريخها ازدهاراً وتاألقًا، كما لقت تفهمًا لموقف لبنان الحيادي 

من طرف الدول العربية. في تلك الفترة من ال�صتينيات ا�صتطاعت بيروت اأن تكون عا�صمة 

التعدد والتنوع، فاإلى جانب ''الآداب'' �صدرت مجالت ''حوار''، و''�صعر''، و''مواقف''، و''درا�صات 

عربية''، وكل واحدة من هذه المجالت مثلت تياراً فكريًا واأدبيًا مختلفًا عن الآخر. وفي 

ال�صتينيات اأي�صًا اأ�صبحت بيروت عا�صمة ال�صحافة العربية، مع: ''النهار''، و''الحياة''، 

و''الأنوار''، و''المحرر''، و''ل�صان الحال''، و''الجريدة''. وكانت بيروت قد ن�صرت اأول الأعمال 

الأدبية الفل�صطينية مع �صميرة عزام وغ�صان كنفاني ثم محمود دروي�س و�صميح القا�صم وتوفيق 

اد، كما ُطبعت في بيروت، ولأول مرة، رواية ال�صوداني الطيب �صالح ''مو�صم الهجرة اإلى 
ّ
زي

ال�صمال''. وفي �صبعينيات القرن الع�صرين اأخذت على عاتقها اإقامة ال�صلة بين المغرب العربي 

وم�صرقه عبر ن�صر اأعمال عبد اللـه العروي وه�صام جعيط ثم محمد عابد الجابري.

وكان لبيروت اللبنانية �صوتان: النادي الثقافي العربي في راأ�س بيروت ومحيط الجامعة 

الأميركية مع جوزيف مغيزل ومنح ال�صلح ومح�صن اإبراهيم، والندوة اللبنانية في الأ�صرفية 

ومحيط الجامعة الي�صوعية مع مي�صال اأ�صمر و�صعيد عقل وغ�صان تويني. وا�صتطاع لبنان اأن 

يتجاوز اإلى فترة معينة تداعيات حرب حزيران/يونيو 1967، ليزداد زخمه الثقافي ولت�صبح 

بيروت عا�صمة الي�صار العربي. وعلى الرغم من اأعوام الحرب المديدة، بما في ذلك العدوان 

الإ�صرائيلي في �صنة 1982، فاإنها كانت الأ�صرع في طرد الحتالل، وكانت الح�صن الذي اأنجب 

المقاومة اللبنانية. وعلى الرغم من النق�صام والخراب الذي حّل بها، فاإنها ا�صتطاعت اأن 

تتجاوز الحرب واأن تعود مدينة متاألقة.

رفت بها، واأبرزها م�صاحة الحرية التي 
ُ
ا�صتمدت بيروت �صالبتها من ال�صفات التي ع

مثلتها، ومن تعددها وانفتاحها على العالم ودورها الثقافي.

اإذا اأردتم اأن تعرفوا الذين كانوا وراء تفجير بيروت واإلغائها، فاإنهم بال�صبط اأعداء الحرية 

والنفتاح والتعدد والثقافة واأعداء الحياة.

لكن بيروت �صتعود مثلما عودتنا اأن تعود في كل مرة. 




