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حتية �إىل بريوت

جاد تابت*

تراجيديا بريوت: دمار ي�ؤ�س�س دماراً

اإحدى ليالي كانون الثاني/يناير �سنة 1904 وقع حريق كبير التهم كازاخانة في 

ر، وما لبث اأن و�سل اإلى المباني والق�سور المجاورة، 
ّ
بيروت في محلة المدو

وق�سى على اأجزاء كبيرة من الأحياء الواقعة بين ه�سبة الأ�سرفية والبحر.

والكازاخانة كلمة معربة عن اللغة التركية تعني م�ستودع الكاز وهي مادة 

المحروقات الأ�سا�سية التي كانت ُت�ستعمل في ذلك الوقت للحاجات اليومية من اإنارة 

وتدفئة وطبخ. ويعود اأ�سل ال�سم اإلى كلمة ''خانة'' الفار�سية الأ�سل، والتي تعني ''بيت''، 

وا�ستعملها الأتراك لتدل على ا�سم مكان، مثل: ''الجبخانة'' اأو مخزن الذخيرة والأ�سلحة؛ 

''الجزخانة'' اأو ال�سيدلية؛ ''الكرخانة'' اأو المحل الأ�سود، والتي كانت ُت�ستعمل للدللة على 

معامل الحرير، وتحولت بعد ذلك لتعني بيوت الدعارة.

كان مقر الكازاخانة في المدور ي�سم مئات البراميل ال�سخمة التي نقلتها ال�سفن 

واأُفرغت في مرفاأ بيروت، والتي كانت تكفي لتغطية حاجات المدينة لعدة اأ�سهر. وكان 

يح�سر البائعون اإلى هذا المكان مع خزاناتهم التي تجرها الحمير ليوزعوها بالمفرق 

على �سكان المدينة. ويقال اإنه حدث في اإحدى ليالي كانون الثاني/يناير العا�سفة اأن 

�سقط قنديل في اإ�سطبل الحمير التابع للكازاخانة، فانت�سرت النيران ب�سرعة وامتدت اإلى 

م�ستودعات الكاز واأحرقتها. وا�ستمر الحريق يومين قبل ال�سيطرة عليه، ولم ي�سلم من 

الأحياء المجاورة �سوى كني�سة مار مخايل لأنها كانت تنت�سب وحدها و�سط �ساحة، ول 

تت�سل باأي مباٍن اأُخرى.

رمت المدينة من الكاز لأ�سهر 
ُ
كان لهذا الحريق وقع كبير على �سكان بيروت، فح

جلت الحادثة في قيود النفو�ض، اإذ حمل بع�ض هذه القيود عبارة ''يوم حريق 
ُ

طويلة، و�س

الكازاخانة''، بدًل من تاريخ الميالد. وكان ذلك في عهد والي بيروت العثماني اإبراهيم 

ن �سفحته لدى 
ّ
خليل با�سا الذي كان من الجن�سية الألبانية. ويقال اإنه اأراد اأن يح�س

البيروتيين بعد الم�سيبة التي اأ�سابتهم، فاأ�س�ض معهداً لتعليم ال�سباب البيروتي المهن 

* نقيب المهندسين في لبنان.
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د في منطقة حي الرمال على مقربة من و�سط المدينة، 
ّ
والِحرف وال�سناعات والمحا�سبة، �ُسي

ميت منذ ذلك الحين بحديقة ال�سنائع.
ُ

كما افتتح حديقة عامة في المحلة نف�سها �س

ا�ستمرت ولية اإبراهيم خليل با�سا حتى �سنة 1908، وخلفه محمد علي بك الذي لم تطل 

مدة وليته �سوى ت�سعة اأيام، اإذ جرى عزله في اإثر ثورة ''تركيا الفتاة'' التي اأدت اإلى خلع 

ال�سلطان عبد الحميد الثاني واإعالن د�ستور ''الم�سروطية'' الثانية. وكان محمد علي بك هذا اآخر 

واٍل من اأ�سل غير تركي، ليتعاقب على بيروت منذ ذلك الحين ولة اأتراك مقربون من جمعية 

ن في �سنة 1915 الوالي عزمي بك الذي كان ي�سغل من�سب مت�سرف لواء 
ّ
ي

ُ
التحاد والترقي. فع

طرابل�ض وقبل ذلك مدير �سرطة اإ�ستانبول. وقد ا�ستهر هذا الأخير ب�سغفه ب�سق ال�سوارع 

الم�ستقيمة في اأحياء المدن الآهلة. ويقال اإنه كان يرتاد مقهى التل العالي في �ساحة المدينة 

المركزية عندما كان مت�سرفًا للواء طرابل�ض، فقرر اإن�ساء �سارع عري�ض يربط ال�ساحة بمحطة 

�سمى حتى الآن �سارع عزمي.
ُ
القطار وي�سلها مبا�سرة بالميناء. ول يزال هذا ال�سارع ي

وبعد انتقاله اإلى بيروت اأطلق عزمي بك م�سروعًا اأكثر طموحًا لإن�ساء �سوق حديثة، 

ور جنوبًا. وجاء 
ّ
ولتحقيق ذلك اأمر بهدم ثلَثي المدينة القديمة من البحر �سماًل حتى محلة ع�س

في جريدة ''ل�سان الحال'' في 22 كانون الثاني/يناير 1914 اأنه تم ''اإن�ساء �سركة لهدم المدينة 

القديمة من الميناء اإلى �سوق النجارين، فال�سور، فباب الدركه، فالميناء، لتكون بيروت 

باأ�سواقها على ن�سق اأوروبي بات�ساع الطرق والأر�سفة.'' ونظمت بلدية بيروت احتفاًل ح�سره 

الوالي وروؤ�ساء الأديان وكبار الماأمورين والأعيان، ويقال اإن عزمي بك ا�ستخدم في هذا 

الحتفال معوًل ذهبيًا لهدم اأول حجر من اأبنية اأ�سواق بيروت القديمة.

ت بيروت وجبل لبنان بعد اأن 
ّ
وترافق تدمير المدينة القديمة مع انت�سار المجاعة التي عم

�سربت الأ�ساطيل البريطانية والفرن�سية الح�سار على موانىء ال�ساحل ال�سوري واللبناني، وبعد 

اأن قامت ال�سلطات العثمانية بتبّني �سيا�سة احتكار المواد الغذائية ومنع التجارة بالقمح 

والحبوب. ويقال اإن بع�ض الأعيان والتجار، واأي�سًا بع�ض الجميالت من الن�ساء البيروتيات، 

تمكنوا من ال�ستح�سال على ت�ساريح من الوالي عزمي بك لإح�سار مواد غذائية من الداخل 

ال�سوري، فارتفعت الأ�سعار ارتفاعًا جنونيًا واغتنى البع�ض، بينما كانت الأغلبية ال�ساحقة من 

ال�سكان تعاني الجوع والفقر، و�سبح الموت يح�سد الأرواح ب�سبب انت�سار الأمرا�ض والأوبئة.

بعد �سقوط ال�سلطنة العثمانية دخلت القوات الإنجليزية والفرن�سية اإلى �سواطىء بيروت، 

فوجدت نف�سها في و�سط �سبه مدمر، ون�سيج مديني فقد تما�سكه. فارتكزت �سيا�سة �سلطات 

النتداب الفرن�سي في �سورية ولبنان على التجربة التي تراكمت لديها في المغرب العربي خالل 

اأكثر من قرن من الزمن، والتي اأنتجت النمط الكولونيالي لتخطيط المدن.

وانطالقًا من الخروقات التي اأحدثتها ال�سلطات العثمانية في ن�سيج المدينة القديمة، �سقت 

ال�سلطات الفرن�سية ال�سوارع الرئي�سية التي حملت اأ�سماء قادة الجيو�ض المنت�سرة: �سارع 

الجنرال األلنبي الذي قاد جيو�ض الحلفاء في مواجهة الجي�ض العثماني في فل�سطين و�سورية، 

و�سارع فو�ض وهو المار�سال الفرن�سي الذي ت�سّلم في قطاره الخا�ض اأوراق الهزيمة من 



124جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0702020

القيادات الألمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى، و�سارع با�سم م�ساعده الجنرال ويغان في 

مكان �سوق الف�سخة القديمة. وعلى اأنقا�ض الن�سيج القديم اأُن�سئت �ساحات جديدة: �ساحة النجمة 

ممت بح�سب نظام �سعاعي يحاكي ب�سكل م�سغر �ساحة النجمة الباري�سية، و�ساحة 
ُ

التي �س

ور التي ُنظمت بعد تدمير اأ�سواق الجملة التي كانت قد اأن�سئت على اأطراف المدينة القديمة 
ّ
ع�س

بين باب يعقوب، وباب الدركة، و�ساحة البرج التي اأعيد تخطيطها على طراز حديقة فرن�سية 

ميت �ساحة ال�سهداء تكريمًا للوطنيين ال�سوريين واللبنانيين الذين اأعدمهم 
ُ

كال�سيكية، والتي �س

جمال با�سا.

�سعت 
ُ
وبعد اأن اأعلن الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبير في اأيلول/�سبتمبر 1920، و

اأ�س�ض النظام ال�سيا�سي القائم على توزيع المنا�سب الأ�سا�سية في اأجهزة الدولة بن�سب محددة 

بين الطوائف، وهذا النظام الذي كر�سه بعد ال�ستقالل ميثاق وطني غير مكتوب، جرى على 

اأ�سا�سه تنظيم الحكم في البلد منذ �سنة 1943. وقد اأدخل هذا النظام البلد في �سل�سلة من 

ال�سطرابات اأظهرت ه�سا�سة التركيبة ال�سيا�سية التي اأنتجها، كما اأظهرت عجز هذه التركيبة 

عن تاأمين اأ�س�ض ال�سلم الأهلي الم�ستدام. فبعد اأحداث �سنة 1958، وف�سل التجربة ال�سهابية، 

دخلت البالد منذ منت�سف �سبعينيات القرن الما�سي في اأتون حرب اأهلية اأنهكت قواها 

واأ�سفرت عن مقتل نحو مئة وع�سرين األف اإن�سان معظمهم من المدنيين، ونزوح المليون تقريبًا.

وكان لبيروت ن�سيبها من الحرب الأهلية، فتحولت اإلى م�سرح لمعارك ومواجهات م�سلحة 

كانت تتجدد با�ستمرار. وت�سبب انفجار العنف في و�سط بيروت ببتر المدينة عن قلبها لت�سبح 

�سبيهة با�ستيهام رولن بارت في كتابه ''اإمبراطورية الإ�سارات'': ''مدينة تدور حول مكان 

محظور تحجبه الأ�سجار، ي�سكنها اإمبراطور مجهول ل يراه اأحد، حلقة كثيفة من الأ�سوار 

وال�سطوح لم يعد مركزها �سوى فكرة متبخرة.''

من هذا الثقب الأ�سود الذي غطى و�سط المدينة كان يمتد خط فا�سل على طول طريق ال�سام 

القديمة؛ جدار رمزي يقطع بيروت اإلى �سطرين، وتخترقه بوابات كانت ُتفتح اأحيانًا لتبادل 

ال�سلع والتنقل من �سطر اإلى اآخر، ثم ُتقفل لتتحول اإلى م�سيدة للمارة عند ا�ستداد المعارك. هذا 

العنف فّتت حيز المدينة التي اأحكمت الميلي�سيات �سيطرتها على الأجزاء المبعثرة منها، 

وا�ستقطعت مناطق نفوذها الطائفية التي راحت تنغلق على نف�سها بالتدريج.

بلغ العنف ذروته خالل الجتياح الإ�سرائيلي للبنان في �سيف �سنة 1982، ف�سمدت 

بيروت اأربعة اأ�سهر في وجه ح�سار اأطبق عليها من البر والبحر والجو، بينما اأم�سك �سكانها 

بمدى مدينتهم لتحويله اإلى ف�ساء مقاوم. وعلى الرغم من عدم التكافوؤ في القدرات الع�سكرية 

بين المدافعين عن المدينة ومقتحميها، فاإن بيروت اختارت اأن تقاوم الغزاة على اأمل باأن 

تنعك�ض دائرة ال�سدمة في جميع اأنحاء العالم العربي لتخرجه من جموده، اإّل اإن العالم العربي 

كان قد دخل في مرحلة العجز الكامل بعد اختالل التوازنات، نتيجة خروج م�سر من 

ط العراق في م�ستنقعات حربه مع اإيران، وانتقال نقطة الثقل نحو 
ّ
المعادلت الإقليمية، وتخب

دول الخليج النفطية التي جددت ولءها لل�سيطرة الأميركية. فاأتت مجازر �سبرا و�ساتيال، 
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و�سقوط اأول عا�سمة عربية في نهاية هذا ال�سيف الطويل، لُتعلن نهاية مرحلة كاملة من 

تاريخ العرب الحديث.

ما اإن ا�ستفاق اأهل بيروت من كابو�ض الحرب في خريف �سنة 1990 حتى �ساهدوا جرافات 

ّلم اإعمار هذا الو�سط اإلى 
ُ

الإعمار تق�سي على ما تبّقى من ذاكرة و�سط مدينتهم. فبعد اأن �س

نع �سكانها من العودة اإليها، وتحول قلب 
ُ
�سركة عقارية خا�سة، جرى تدمير اأحياء باأكملها، وم

العا�سمة اإلى قلعة لالأثرياء معزولة عن محيطها. ولم ي�سلم من الن�سيج القديم �سوى الأحياء 

التي اأعيد اإعمارها على اأنقا�ض المدينة العثمانية في اإبان النتداب الفرن�سي، فتم تاأهيل هذه 

خفي في داخله عملية ممنهجة 
ُ
الأحياء عبر اإخراج م�سرحي يّدعي الحفاظ على التراث، لكنه ي

توؤدي اإلى اغتيال هذا التراث.

لقد ارتكز م�سروع الإعمار على �سالم ناق�ض قائم على ت�سوية بين اأمراء الحرب واأثرياء 

البترول، فاآل على نف�سه محو اآثار الحرب لالنتقال نحو اأفق جديدة. اإّل اإن هذا الم�سروع لم يوؤّد في 

الحقيقة �سوى اإلى تكري�ض ما اأنتجته الحرب من تجزئة لحيز المدينة، بل اأعاد اإنتاج �سروط اندلع 

حروب جديدة عبر اإنكار ذاكرة المدينة المجروحة، بما في ذلك ذاكرة العنف الذي اجتاحها.

اليوم، وبعد �سقوط جميع الأوهام التي ارتكز عليها هذا الم�سروع، من �سفقات �سالم في 

المنطقة تعيد اإلى بيروت الدور الذي فقدته كمركز تجاري ومالي و�سيط بين ال�سرق والغرب، 

بينما ت�سمح الهيكليات المالية بتحويلها اإلى مالذ لأمراء الخليج، اأ�سبح قلب المدينة الذي ُهدم 

 فيه الحياة اإّل حين ينزل اإليه المتظاهرون لي�سجلوا على 
ّ

واأُعيد اإعماره ج�سمًا ميتًا ل تدب

جدرانه المهجورة عالمات غ�سبهم.

*****

هكذا، يمكن اخت�سار تاريخ بيروت الحديث باأنه تاريخ دمار يعيد نف�سه با�ستمرار، ويوؤ�س�ض 

عبر تكراره ل�سروط دمار جديد. في هذا ال�سياق ال�سبيه بالتراجيديا الإغريقية تندرج الفاجعة 

اء انفجار المرفاأ في 4 اآب/اأغ�سط�ض 2020، والتي طالت اأحياء المدور 
ّ
التي اأ�سابت المدينة جر

والكرنتينا والبدوي ومار مخايل والرميل والجميزة ومار نقول، وامتدت اإلى برج حمود 

والأ�سرفية والبا�سورة وزقاق البالط و�سوًل اإلى �سائر اأحياء المدينة، مخلفة وراءها تدمير ما 

يقارب مئة مبنى تدميراً كاماًل، وتهديد اأكثر من مئة مبنى اآخر بال�سقوط، كما اأدت اإلى تهجير 

ع�سرات الآلف من �سكان المنطقة.

نا في قراءة ت�سل�سل محطات الدمار، من حريق الكازاخانة اإلى انفجار المرفاأ، 
ّ
واإذا تمع

ن لنا اأن كل محطة من هذه المحطات كانت تاأتي لتعلن نهاية مرحلة، كاأن قدر مدينة 
ّ
يتبي

بيروت اأن تر�سل عبر دمارها اإنذارات بقرب حدوث تحول جذري في تاريخ المنطقة: فحريق 

كازاخانة المدور اأتى ليعلن قرب نهاية نظام الحكم المطلق في ال�سلطنة العثمانية والدخول 

اإلى الحقبة الد�ستورية بعد نجاح ثورة ''تركيا الفتاة''؛ ودمار بيروت القديمة على يد الوالي 
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عزمي بك كان اإنذاراً ب�سقوط الدولة العثمانية وتق�سيم المنطقة العربية وفقًا لمعاهدة 

ا العنف الذي اجتاح بيروت خالل �سبعينيات القرن الما�سي، واحتاللها من 
ّ
�سايك�س - بيكو؛ اأم

طرف الجي�س الإ�سرائيلي، فاأتيا ليعلنا نهاية الحلم الذي كانت تحمله حركة التحرر الوطني 

العربية، ودخول المنطقة في دوامة رق�سة الموت بين الغطر�سة الإ�سرائيلية وال�سراهة النفطية 

ا جرافات العمار التي ق�ست على ذاكرة قلب بيروت فكانت دللة على 
ّ
والأ�سولية الدينية؛ اأم

خ�سوع العالم العربي الكامل لنظام العولمة النيوليبرالي، وتخّليه عن اآخر �سعارات التحرر 

القت�سادي والتقدم الجتماعي.

يدور التاريخ على نف�سه كاأنه يعيد تكرار الحكايات نف�سها، وكاأن خرائب كل مرحلة من 

مراحل الدمار تتراكم فوق روا�سب المراحل ال�سابقة لت�سكل ذاكرة المدينة. لكن بيروت مدينة لم 

ن يتذكر اليوم حادثة حريق الكازاخانة التي ق�ست على كامل الأحياء الواقعة 
َ
يعد لها ذاكرة. م

جلت ذكراها في �سجالت نفو�س �سنة 1904 الم�سوؤومة؟ 
ُ

تحت ه�سبة الأ�سرفية، والتي كانت قد �س

ن يتذكر حارات بيروت القديمة التي دمرها م�سروع عزمي بك وا�ستبدلها النتداب الفرن�سي 
َ
م

نيت على اأنقا�س ن�سيج المدينة التاريخي؟ وماذا بقي من ذاكرة و�سط 
ُ
بت�سكيالت كولونيالية ب

بيروت الذي كنا ن�سميه ''البلد''، والذي كان يت�سع لجميع فئات المجتمع، �سوى بع�س الأجزاء 

التي ُف�سلت عن ج�سم المدينة فتحولت اإلى نعو�س فارغة ت�سهد على موت المدينة؟

*****

عندما انفجرت القنبلة النووية التي اأ�سابت مدينة هيرو�سيما في ال�ساد�س من اآب/اأغ�سط�س 

1945، ُدمرت المدينة ب�سكل كامل �سمن دائرة بلغ قطرها نحو اأربعة كيلومترات. وانفجرت 

القنبلة فوق مبنى مخ�س�س لعر�س المنتوجات ال�سناعية ي�سمى مبنى غنباكو، لم يبَق منه 

بعد النفجار �سوى بع�س الواجهات المدمرة والهيكل المعدني للقبة البي�ساوية التي كانت 

تعلوه.

في �سنة 1996 اأُدرج هذا المبنى على لئحة التراث العالمي لمنظمة اليون�سكو كمعلم 

اإن�ساني ي�سهد على هول النفجار النووي، ويرمز اإلى الأمل باأّل تتكرر مثل هذه الكارثة.

األم يحن الآن وقت ا�ستعادة الذاكرة المفقودة لبيروت عبر الحفاظ على اأهراءات القمح التي 

تنت�سب على مقربة من موقع انفجار المرفاأ ب�سومعتها الم�سوهة وج�سمها الخر�ساني المجروح؟

اإنه لواجب علينا اأن نعمل على المحافظة على هذه الأهراءات مثلما خّلفها النفجار 

ك�سهادة لي�س فقط على هول فاجعة الرابع من اآب/اغ�سط�س 2020، بل على تراجيديا الدمار 

التي تاأ�س�س عليها تاريخ بيروت الحديث اأي�سًا، وكرمز لقدرة المدينة على ال�سمود، وعلى عودة 

الحياة اإلى ج�سمها المجروح. 
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اأهراءات بريوت بعد االنفجار.




