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ملا زار البطريرك بريوت، يف بدء رحلته، مودعا 
القس  انربى  واملدنية"  الروحية  "السلطات 
بريوت،  مدينة  تاريخ  تدوين  اىل  اوغسطني 
شأنه يف ذلك شأنه بالنسبة اىل مختلف املدن 
والبلدات واالقطار التي زارها او مر بها مع 
موكب البطريرك، واليك ما كتبه عن بريوت 

باسلوبه السلس، وعباراته الالئقة:

"بريوت القدمية
االرجح،  الرأي  عىل  مشتق،  اسمها  ان 
اقدم  من  وهي  العرباين،  "برتوت"  من 
مل  اآلن  وحتى  وعمراناً،  بناء  الله  بالد 
بانيها  اسم  عىل  التاريخ  اصحاب  يتفق 
وزمانه. وقد كانت بريوت، يف اول امرها، 
وملا  االولني،  ونينوى  اشور  مللوك  خاضعة 
سواحل  تولوا عىل  الفراعنة  شوكة  قويت 
الثامن  او  التاسع  القرن  نحو  فينيقية 
من  بريوت  وكانت  املسيح،  قبل  عرش 
يف  كانت  وقد  ايديهم.  ملكت  ما  جملة 
عىل  املسيح  قبل  عرش  الخامس  القرن 
والعمران، ومعدودة  الحضارة  جانب من 
سفنها  بكرثة  ومذكورة  املنيعة  املدن  بني 
الفراعنة  دولة  تضعضعت  وملا  العامرة. 
املسيح  قبل  والتاسع  العارش  القرنني  يف 
متّلكها ملوك بابل بعدهم تباعا، ثم ملوك 
فارس وماداي، ثم االسكندر وخلفاؤه من 
استقالل  عند  مرارا  واستقلت  السلوقيني، 

غريها من مدن فينيقية.
احرقها  املسيح  قبل   140 سنة  ويف 
لثبات اهلها عىل طاعتهم للملك  تريفون 
ان  تلبث  مل  لكنها  السادس،  انطيوخوس 
عادت اىل ما كانت عليه من رفعة املقام. 
فرمم  الروماين،  القائد  بومبيوس،  ودخلها 

آثارها واعاد لها رونقها. 
مدينة  قيرص  اوغسطوس  جعلها  ثم 
الرومانيني،  حقوق  اهلها  ل  فخوَّ اولية، 
ووىّل  دون سواهم،  عدة  بنعم  واختصهم 
اغريبا  فاسبسيانوس  مرقس  للقائد  امرها 
بريوت  فدعا  جوليا،  ابنته  زّوجه  ان  بعد 
السعيدة(.  )اي  فيلكس"  "جوليا  باسمها 
شأن  رفع  يف  قيرص  يباري  اغريبا  واخذ 
هذه املدينة، وساعده عىل ذلك هريودس 
الوسع  يدخر شيئا من  الكبري. وكالهام مل 

فشيدا  الرشق،  مدن  ابهى  من  ليجعلها 
منفعة  اىل  اآليلة  الجليلة  االبنية  فيها 
الجمهور، كالهياكل واملشاهد والحاّممات 
من  كثري  اليها  فتقاطر  التجارة،  ومخازن 

الرومانيني والغرباء واستوطنوها.
باملوت ظلام  الكبري  وفيها حكم هريودس 
عىل ابنيه اسكندر وارسطابولس، وكان قد 
قتل امهام مرميتا وهي من ساللة املكابيني. 
اغريبا  هريودس  امرها  توىل  املسيح  بعد 
االول، ثم هريودس اغريبا الثاين، فبّلغاها 
بعد   69 سنة  ويف  الُحسن.  غايات  اقىص 
فدخل  بامُللك،  لفسبيانوس  بويع  املسيح 
تنبأ  الذي  يوسيفوس  اغالل  بريوت وكرس 
امُللك؛  بأنه سيخلفه يف  له يف حياة نريون 
وفيها احتفل ابنه طيطس قيرص بانتصاره 
ال  مبا  ابيه،  مولد  ذكرى  يوم  اليهود،  عىل 

ُيزاد عليه من االبهة والفخر.
فيها  اسواقها  فكانت  واآلداب  العلوم  اما 
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حواىل  عمره  قديم  كتاب  مكتبتنا  يف 
"الكوكب  اسمه   )1905( سنة  تسعني 
اوغسطني  القس  تأليف  السّيار"، 
بعد(  من  )املطران  الديراين  البستاين 
الياس  مار  البطريرك  رافق  الذي 
وسائر  انطاكية  بطريرك  الحويك 
اىل  رحلته  يف  املوارنة  عىل  املرشق 
روميه وباريس واآلستانة، ووضع عن 
السّيار(  )الكوكب  كتابا  هذه  رحلته 
دّون فيه مشاهداته وزياراته وتنقالته 
ناهيك  البطريرك،  معية  يف  وهو 
باالماكن االثرية هنا ويف الخارج، وما 

اخذه من صَور تالمس املوضوع.

بعد عام 1870 ُجرت 
املياه اليها واصبح لها مرفأ 

وسكك حديد وترامواي

اخذ  قيرص  اغوسطوس  ايام  يف  رائجة. 
نطاق  وتوّسع  الفقه،  يدرسون  البريوتيون 
مدرستها  صارت  حتى  بينهم  الفن  هذا 
غرة  للمسيح  الثالث  القرن  يف  الفقهية 
الرشق. ومل تربح بريوت سعيدة  يف جبهة 
اىل القرن السادس للمسيح، حني هدمتها 
مدن  كبريا من  هائلة خّربت قسام  زلزلة 
اىل  الحالة  هذه  عىل  وبقيت  الرشق. 
عليها  فاستوىل  السابع،  القرن  اواسط 
وقد  عائق.  دون  من  عندذاك  املسلمون 
جاء يف التقاليد القدمية ان السيد املسيح، 
متجوال  كان  ملا  بريوت  دخل  املجد،  له 
وصيدا.  صور  تخوم  يف  االنجيل  لبشارة 
ومن املقرر ان الرسل اجتازوا بها مرارا يف 
النرصانية،  فيها  نارشين  اسفارهم  غضون 
ال سيام بطرس الصفا هامة الرسل، وبولس 

رسول االمم.
يوحنا  القديسان  بريوت  ابناء  من 

واركاديوس، والقديس رومانوس الشامس، 
الجيل  اواسط  يف  مارسيانا.  والقديسة 
عىل  املسلمون  استوىل  للمسيح  السابع 
بريوت، كام ذكرنا، واخضعوها لسلطتهم، 
والروم  االيام،  مع  فيها  يكرثون  وكانوا 

يقّلون، اىل ان صار اكرث اهلها مسلمني.
عنوة  الصليبيون  فتحها   1110 سنة  ويف 
بالسيف، وسنة 1187 اسرتجعها املسلمون 
بعد  الصليبيون  لبث  ما  انه  عىل  قهرا. 
وملكوا  قوتهم  جمعوا  ان  سنوات  عرش 
بريوت ثانية، فاستمرت تحت واليتهم اىل 
اخذها  حيث  عرش  الثالث  الجيل  اواخر 
الفريقني  بني  املسلمون، وقد جرت  منهم 
طويلة.  مدات  عدائية  واحداث  حروب 
االول  خان  سليم  السلطان  فتح  وملا 
والية  تحت  بريوت  صارت  وسوريا  مرص 
مدينة  ظلت  وقد   .1516 سنة  العثامنيني 
بريوت تابعة لحكام لبنان اىل سنة 1780، 
إذ انتزعها اذذاك احمد باشا الجزار من يد 
االمري يوسف شهاب والحقها بأيالة صيدا. 
الدول  اساطيل  رضبتها   1840 سنة  ويف 
املتحالفة الرجاع سوريا اىل السلطان عبد 
املجيد، واعيدت بريوت تابعة اليالة صيدا 
تشكلت  وملا  االيالة.  لوايل  مركزا  وصارت 
ُجعلت   1864 سنة  الحالية  الواليات 
سوريا  لوالية  تابع  لواء  مركز  بريوت 
اقضية صيدا ومرجعيون  بلوائها  وُألحقت 
االرادة  صدرت   1887 سنة  ويف  وصور. 
السنية بفصل هذا اللواء عن والية سوريا 
وعكا  وطرابلس  الالذقية  والوية  وجعله، 
مدينة  حارضتها  جديدة  والية  ونابلس، 

بريوت.
"تقنني"  املهندس  نال   1870 وسنة 
مغارة جعيتا  مياه  بجر  امتيازا  الفرنسوي 
اىل بريوت، فباعه اىل رشكة انكليزية امتت 
بذلك  بريوت  واجَدت   1873 سنة  العمل 
يوسف  نال   1890 وسنة  عظيام.  نفعا 
امتيازا  مطران،  باشا  حبيب  ابن  بك، 

اىل  فباعه  بريوت،  ملدينة  مرفأ  بانشاء 

غالف كتاب 
"الكوكب السّيار يف 
رحلة غبطة السيد 
السند الخطري 
والعالمة املفضال 
الشهري ماري الياس 
بطرس الحويك 
بطريرك انطاكية 
وسائر املرشق عىل 
الطائفة املارونية 
اىل رومية وباريس 
واالستانة العلية"، 
بقلم القس 
اغوسطني البستاين 
الديراين.
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بنظام  العمل  امتت هذا  فرنسية  رشكة 
واتقان. وسنة 1891 نال عزتلو حسن بك 
بيهم امتيازا مبد سكة حديدية من بريوت 
باعه اىل رشكة فرنسوية. وسنة  الشام  اىل 
مبد  امتيازا  خرضا  االحد  عبد  نال   1895
فباعه  طرابلس،  اىل  صيدا  من  تراموي 
الخط  مّدت  اخرى  فرنسوية  رشكة  من 
من بريوت اىل جونية فقط، وكال الخطني 
ُسلِّام بوجه االستئجار اىل احدى الرشكات 
الفرنسوية، وهكذا اصبحت بريوت مركزا 
وصل  جاء  وقد  االهمية.  غاية  يف  تجاريا 
بريوت  ميناء  برصيف  الشام  حديد  سكة 
وافراغها  البحر  يف  البضائع  النزال  مسّهاًل 
كان  ما  بذلك  التجار  عىل  مخّففاً  الرب،  يف 

يقتيض النقل من النفقات الباهظة.
ويف نحو سنة 1769 ُبنيت كنيسة القديس 
بريوت،  يف  للموارنة  القدمية  جرجس 
واستمرت هي الكاتدرائية اىل سنة 1894 
يوسف  املطران  سيادة  احتفل  فيها  التي 
بالقداس  الشعانني  احد  صباح  الدبس 
الجديدة  الكاتدرائية  الكنيسة  يف  االول 

القديس  اسم  عىل  ببنائها  بدأ  التي 
جرجس سنة 1884. 

وقد كان اساقفة بريوت املوارنة يسكنون 
هذه  يف  كريس  لهم  يكن  مل  اذ  لبنان،  يف 
الرحمة  املثلث  انشأ  ان  اىل  املدينة، 
لسكناه.  كرسياً  عون  طوبيا  املطران 
بـ"القالية"  اليوم  املعروف  املحل  هو 
املالصق لكنيسة القديس جرجس الكربى 

الجديدة.
املطران  سيادة  بارش   1874 سنة  ويف 
"الحكمة"  مدرسة  ببناء  الدبس  يوسف 
سنة  الثاين  ترشين  شهر  ويف  بريوت.  يف 
1875 أدخل اليها الطلبة، واستمر مواصال 
املدرسة  هذه  بناء  اكمل  ان  اىل  العمل 
فازدهرت   .1878 سنة  آخر  يف  وكنيستها 
بني  االوىل  الطبقة  وبلغت  املدرسة  هذه 
علامء،  كهنة  منها  ونبغ  سوريا،  مدارس 
يف  اقتدارهم  عن  برهنوا  ادباء،  وشبان 

الخطابة والشعر واالنشاء.
ويف سنة 1874 ايضا شّيد املطران يوسف 
الدبس كنيسة عىل اسم القديس مارون يف 

وتجهيزها  بنائها  من  وفرغ  القرياط،  حي 
كنيسة  للموارنة  كان  وقد   .1875 سنة 
عىل اسم القديس ميخائيل رئيس املالئكة 
يف الكرنتينا، ثم ُنقلت سنة 1831 اىل حي 
محمد  ابن  باشا  ابراهيم  بأمر  الرميلة 
عيل باشا وايل مرص. ويف سنة 1882 جدد 
واكمله  الدبس.  يوسف  املطران  بناءها 
عون  طوبيا  املطران  وكان   .1883 سنة 
ايليا  القديس  اسم  عىل  كنيسة  انشأ  قد 
ضيقة  امست  وملا  بريوت،  رأس  يف  النبي 
عىل املوارنة سكان ذلك الحي اخذ سيادة 
 1901 سنة  منذ  الدبس  يوسف  املطران 
هندسة  عىل  فُأنجزت  بنائها،  بتجديد 

متقنة. جميلة 
القديس يوسف  ويف بريوت تقوم جامعة 
الطبي  واملكتب  اليسوعيني،  لآلباء 
املشار  اآلباء  يديره  الذي  الفرنسوي 
اليهم، واملدرسة البطريركية لطائفة الروم 
الكاثوليك، وكلية ومكتب طبي لالمريكان، 
للمّلة  املعتربة  املدارس  من  ذلك  وغري 
واملرسلني  املسيحية  والطوائف  االسالمية 

الالتني.
حيث  من  بريوت،  سكان  وينقسم 
وروم  وموارنة  اسالم  اىل  مذاهبهم، 
والتني  كاثوليك  وروم  ارثوذكس 
عددهم  ويقّدر  ويهود،  وبروتستانت 
مبئة وعرشين الف نسمة، وفيها كثري من 
الجاليات االفرنجية. وقد اخذت يف النمو 
والتقدم الرسيع خصوصا منذ سنة 1860، 
ومطابعها  مدارسها  بعدد  اآلن،  وهي 
ومنشآتها  وجمعياتها  ومكاتبها  وجرائدها 
ومؤسساتها  التجارية  ومحالتها  الخريية 
البحر  حوض  مدن  مقدمة  يف  املالية، 
مدينة  ُوجدت  وقلام  املتوسط.  االبيض 
االبتدائية  املدارس  من  حوته  ما  حَوت 
اهايل  كإقبال  اقباال  عرفت  او  والعالية، 
بريوت عىل تعليم اوالدهم، حتى ان عدد 
بكرثته  يفوق،  فيها  والطالبات  الطلبة 

النسبية، عدد الطلبة يف سائر املدن.
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