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حتية �إىل بريوت

خالد

زيادة*

بريوت

في

كانون الثاني/يناير � ،1953صدر العدد الأول من مجلة ''الآداب'' اللبنانية وعلى
غالفها �صورة لل�شاعر الم�صري علي محمود طه� ،إلى جانب �أ�سماء هيئة التحرير:
المدير الم�س�ؤول هو بهيج عثمان ،ورئي�س التحرير هو �سهيل �إدري�س .و�ضمت هيئة
التحرير �شخ�صيات �أدبية وفكرية من �سورية والعراق وفل�سطين وم�صر ،منهم� :شكيب
الجابري؛ عبد العزيز الدوري؛ ق�سطنطين زريق؛ �أحمد زكي؛ نبيه �أمين فار�س؛ نزار قباني.
و�صادف �أن المجلة �صدرت وكان الحكم الع�سكري ال يزال قائم ًا في دم�شق ،وبعد �أقل من
�ستة �أ�شهر على االنقالب الع�سكري في القاهرة.
منذ ذلك الحين بد�أت بيروت ت�ضطلع بدور العا�صمة الثقافية العربية ،فلج�أ �إليها
الأدباء وال�شعراء والمفكرون العرب من الأقطار المتعددة ،يبحثون عن ف�سحة حرية تتيح
لمواهبهم بالظهور .وقد ازدهرت دور الن�شر التي كانت تطبع �أعمال ه�ؤالء الذين لم يجدوا
فر�صة في بالدهم لطبع �أعمالهم ،كما ازدهرت �صحافتها التي �صارت �صحافة عربية
ولبنانية في �آن مع ًا� .أ�صبحت بيروت مركزاً لن�شر التراث الثقافي العالمي ،ومنها ينتقل
الكتاب �إلى العوا�صم العربية.
فمن تعتر�ضه الرقابة
كان العرب ينظرون �إلى بيروت باعتبارها تقوم بالعبء عنهمَ ،
في بلده كان يجد مت�سع ًا في بيروت؛ هكذا ا�ضطر روائي بقامة نجيب محفوظ �إلى �أن
ين�شر ''�أوالد حارتنا'' في بيروت ،وهكذا ،لم يجد عبد اللـه الق�صيمي القادم من نجد في
الجزيرة العربية مكان ًا لين�شر ''العرب ظاهرة �صوتية'' �سوى بيروت� .صوت بيروت كان
مدوي ًا ،يخترق الحدود.
كانت الثقافة �صنو الحرية ،فال ثقافة وال فكر من دون حرية ،وال حرية من دون تعدد
وانفتاح .في �ستينيات القرن الما�ضي ،وقبل هزيمة حزيران/يونيو وبعدها� ،أ�صبحت
بيروت مت�سع ًا للأ�صوات المتعددة للي�سار واليمين وال�شرق والغرب ،ذلك ب�أن الميثاق الذي
ُبني عليه لبنان هو ميثاق التعدد واالعتراف بالآخر ،ففي بيروت فقط كان يمكن
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يعبروا عن �آرائهم .ولم ت�ستطع الحرب التي اندلعت في �سنة
للمتدينين وغير المتدينين �أن ّ
� 1975أن تلغي دور بيروت ،فا�ستمرت عا�صمة للثقافة العربية والن�شر العربي وال�صحافة،
ومركزاً لم�ؤ�س�سات البحث ،ولم يكن �أي طرف �أو جهة �أو عا�صمة تريد �أن ت�أخذ من بيروت
دورها� ،إذ اعترف الجميع بمكانتها وقبلوا بها.
غرة ،و�إنما
لكن بيروت لم تن�ش�أ في الخم�سينيات �أو الأربعينيات ،فالمدن ال تن�ش�أ على حين ّ
كانت م�سيرتها طويلة ،من مدينة �صغيرة ال يتعدى عدد �سكانها خم�سة الآف ن�سمة في مطلع
القرن التا�سع ع�شر� ،إلى مدينة المئة �ألف ن�سمة في �آخره .وخالل الحملة الم�صرية (- 1831
معتبراً بعد �أن ُبنيت الكرنتينا �إلى جانبه ،وكان �إبراهيم با�شا الم�صري
� )1840أ�صبحت مرف�أ َ
�أول َمن �ش ّكل فيها مجل�س ًا ي�ضم �أبناء المدينة من جميع الطوائف ،وحين ُ�ش ّقت طريق ال�شام
وبنيت في بيروت الجامعة الأميركية في �سنة  ،1864ثم
�أ�صبحت �صلة الداخل العربي بالعالمُ .
يخرج الأطباء والم�ؤرخين العرب ،لي�صبح
الجامعة الي�سوعية ،فكانت الأولى مرفق ًا علمي ًا ّ
طالبها دعاة القومية مع �أ�ساتذتهم ال�سوريين والفل�سطينيين واللبنانيين ،وكانت الثانية
تخرج من كلية الحقوق فيها النخبة ال�سيا�سية اللبنانية :ر�ؤ�ساء ووزراء ونواب ًا.
المرفق الذي ّ
وب�سبب �أهمية بيروت والمكانة التي اكت�سبتها ،جعلتها الإدارة العثمانية عا�صمة لوالية تمتد
قر قانون مت�صرفية جبل لبنان في
من الالذقية �إلى عكا ،وذلك في �سنة  ،1888بعد �أن كان �أُ ّ
حد �سواء قبل �أن ت�صبح
�سنة  ،1861ف�أ�صبحت بيروت عا�صمة للوالية والمت�صرفية على ّ
عا�صمة دولة لبنان الكبير في �سنة .1920
وتو�سعها يكبران في الوقت نف�سه الذي كانت الإ�سكندرية تت�سع
كان ازدهار بيروت
ّ
وت�ستقبل ال�سفن من مرافىء �أوروبا ،ف�أ�صبحت المدينتان مرف�أين يربطان ال�شرق بالتجارة
العالمية منذ بدايات القرن التا�سع ع�شر .وعلى غرار القاهرة ،عرفت بيروت نه�ضة �أدبية
وعلمية ،لكن الفارق بين المدينتين العا�صمتين� ،أن المتعلمين في م�صر كانوا �أبناء مدار�س
الدولة ومعاهدها ،الذين كانوا يجدون ال�سبيل �إلى الوظيفة العامة بعد التخرجّ � .أما المتعلمون
في لبنان فكانوا �أبناء المدار�س الأهلية والإر�سالية ،الذين ال يجدون بعد �إتمام درا�ستهم
وظائف في �إدارة والية بيروت� ،أو في مجل�س �إدارة مت�صرفية جبل لبنان .وكان الت�ضييق على
الحريات في الربع الأخير من القرن التا�سع ع�شر �سبب ًا �إ�ضافي ًا دفع ه�ؤالء المتعلمين �إلى
الهجرة �إلى م�صر ،حاملين معهم �أفكارهم الحديثة وتطلعاتهم الطموحة .ففي القاهرة
والإ�سكندرية ،با�شروا تقليداً غير �شائع يتمثل في المثقف الحر غير الحكومي ،الذي ين�شىء
م�ؤ�س�سته الخا�صة وغير الر�سمية ،ف�ساهموا في نه�ضة الم�سرح والطباعة ،لكن �أثرهم الكبير كان
في �إ�صدار ال�صحف ،مثلما فعل �سليم وب�شارة تقال بن�شر جريدة ''الأهرام'' في �سنة  ،1875والتي
ا�سمي نا�شريها ،كما �أن�ش�أ جرجي زيدان مجلة ''الهالل'' في �سنة
ما زالت تذكر �صبيحة كل يوم َ
 ،1892والتي ما زالت كل �شهر �أي�ض ًا تذكر في �صفحتها الأولى ا�سم الم�ؤ�س�س .وهاجر �إلى م�صر
من لبنان ال�شعراء والأدباء ،ف�ض ًال عن رجال المال والتجار والعمال الذين هاجر بع�ضهم مبكراً
بعد �أحداث �سنة .1860

بيروت

امللف

كر�ست دورها الثقافي كمدينة للثقافة العربية،
وبيروت التي �أ�صبحت عا�صمة لدولة لبنانّ ،
لي�س من خالل وزارة للثقافة �أو وزارة للإر�شاد القومي ،و�إنما من خالل �أفراد كان لديهم
اليقين ب�أن بيروت هي م�ساحة للحرية والر�أي والر�أي الآخر.
وعلى الرغم من جميع التحديات والعوا�صف ،ف�إن بيروت �صمدت ،بل كانت تخرج من كل
محنة �أقوى ،ودورها يزداد ر�سوخ ًا .فبعد ثورة  ،1958عرفت بيروت ،في حقبة ال تتجاوز
الأعوام الع�شرة� ،أكثر فترات تاريخها ازدهاراً وت�ألق ًا ،كما القت تفهم ًا لموقف لبنان الحيادي
من طرف الدول العربية .في تلك الفترة من ال�ستينيات ا�ستطاعت بيروت �أن تكون عا�صمة
التعدد والتنوع ،ف�إلى جانب ''الآداب'' �صدرت مجالت ''حوار'' ،و''�شعر'' ،و''مواقف'' ،و''درا�سات
عربية'' ،وكل واحدة من هذه المجالت مثلت تياراً فكري ًا و�أدبي ًا مختلف ًا عن الآخر .وفي
ال�ستينيات �أي�ض ًا �أ�صبحت بيروت عا�صمة ال�صحافة العربية ،مع'' :النهار'' ،و''الحياة''،
و''الأنوار'' ،و''المحرر'' ،و''ل�سان الحال'' ،و''الجريدة'' .وكانت بيروت قد ن�شرت �أول الأعمال
الأدبية الفل�سطينية مع �سميرة عزام وغ�سان كنفاني ثم محمود دروي�ش و�سميح القا�سم وتوفيق
زياد ،كما ُطبعت في بيروت ،ولأول مرة ،رواية ال�سوداني الطيب �صالح ''مو�سم الهجرة �إلى
ّ
ال�شمال'' .وفي �سبعينيات القرن الع�شرين �أخذت على عاتقها �إقامة ال�صلة بين المغرب العربي
وم�شرقه عبر ن�شر �أعمال عبد اللـه العروي وه�شام جعيط ثم محمد عابد الجابري.
وكان لبيروت اللبنانية �صوتان :النادي الثقافي العربي في ر�أ�س بيروت ومحيط الجامعة
الأميركية مع جوزيف مغيزل ومنح ال�صلح ومح�سن �إبراهيم ،والندوة اللبنانية في الأ�شرفية
ومحيط الجامعة الي�سوعية مع مي�شال �أ�سمر و�سعيد عقل وغ�سان تويني .وا�ستطاع لبنان �أن
يتجاوز �إلى فترة معينة تداعيات حرب حزيران/يونيو  ،1967ليزداد زخمه الثقافي ولت�صبح
بيروت عا�صمة الي�سار العربي .وعلى الرغم من �أعوام الحرب المديدة ،بما في ذلك العدوان
الإ�سرائيلي في �سنة  ،1982ف�إنها كانت الأ�سرع في طرد االحتالل ،وكانت الح�ضن الذي �أنجب
المقاومة اللبنانية .وعلى الرغم من االنق�سام والخراب الذي ح ّل بها ،ف�إنها ا�ستطاعت �أن
تتجاوز الحرب و�أن تعود مدينة مت�ألقة.
ا�ستمدت بيروت �صالبتها من ال�صفات التي ُعرفت بها ،و�أبرزها م�ساحة الحرية التي
مثلتها ،ومن تعددها وانفتاحها على العالم ودورها الثقافي.
�إذا �أردتم �أن تعرفوا الذين كانوا وراء تفجير بيروت و�إلغائها ،ف�إنهم بال�ضبط �أعداء الحرية
واالنفتاح والتعدد والثقافة و�أعداء الحياة.
لكن بيروت �ستعود مثلما عودتنا �أن تعود في كل مرة.
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