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جورج شاهني

حّسان حالّق: تعامل مع 300 مرفأ عربي ودولي 
مرفأ بيروت حوٌض تقاطع عنده الغرب والشرق

السادسة وست دقائق مساء 4 آب 2020، تغري وجه مرفأ بريوت وتغريت معه معامل كثرية. ادت سلسلة حرائق اىل تفجري 
محتويات العنرب رقم 12 من مئات االطنان من نيرتات االمونيوم املخزنة منذ ست سنوات يف اسوأ الظروف. هذا االمر 

تسبب يف نكبة حقيقية لحقت بسكان العاصمة 

العامل  وجهة  بات  بريوت،  مرفأ  انفجار  وقع  مذ 
من  ومجموعة  معونات  ناقلة  للبوارج  ومقصدا 
وما  جرى  ما  يف  للتحقيق  اتوا  الدوليني  الخرباء 
قاد اىل ما حصل. عمر مرفأ بريوت من عمر كيان 
يستغنى  ال  التي  الرشق  اىل  الغرب  بوابة  لبنان. 
او  به  استقبل حضارات عربت  باسم  عنها، وثغر 
استقرت. عنده تقاطعت الثقافات التي وفدت اىل 

هذا البلد.
قصدت "االمن العام" املؤرخ املتخصص يف تاريخ 
عىل  الضوء  اللقاء  حالق  حسان  الدكتور  بريوت 
تاريخ املرفأ، وما كان له من دور يف تاريخ لبنان 

واملنطقة. 

■ بداية من اختار موقع مرفأ بريوت ومتى انىشء 
ومن افتتحه؟  

□ تقع بريوت عىل ساحل مميز يف البحر االبيض 
املتوسط، يتضمن بعض الخلجان واالجوان. وقد 
ويف  بريوت  يف  مرافئ  انشاء  املوقع  هذا  سهل 

خريا  اال  اهله  من  نر  مل  الذي  -الجمرك-  كمرك 
ما  وجود  وعدم  لقربها  راجلني  البالد  اىل  دخلنا 
يركب حوله الجمرك. فدلني رجل من املتشبثني 
بخدمة املسافرين عىل منزل للمسافرين، قريب 
هو  فاذا  البحر،  عىل  كاشف  طريقنا،  جهة  من 
منزل الحد االفرنج، مثل منازل اوروبا املتوسطة 
الحسن واخذت به بيتا واسعا ذات حجرة للنوم 
والصناديق وحجرة للجلوس، واغتسلت يف حاممه 
الليلة واالكل فيه حسن". كام استأثر  وبتنا تلك 
املرفأ بعدد كبري من املؤسسات الرسمية العثامنية 
منها مبنى البنك العثامين ومبنى الربيد وسواهام 
من املباين واملؤسسات. وقد اشار الرحالة الرويس 
ذلك  اىل  املعروفة  رسالته  خالل  من  كرميسيك 
مبنى  اىل  بنفسه  يأيت  رسالة  ينتظر  "من  بقوله: 
الربيد قرب املرفأ الذي ينقسم اىل مراكز يختص 
كل منها بالربيد الوارد من بلد اجنبي معني. هناك 
مركز للربيد الوارد من النمسا وآخر من فرنسا او 
روسيا او انكلرتا". بدأ االهتامم يتزايد تباعا مبرفأ 
بريوت، ففي سنة 1863 تقدمت رشكة مساجريي 
هذا  لتحسني  بالخرائط  مرفق  مبرشوع  ماريتيم 
املرفأ، قدمته اىل احمد قيرصيل باشا حاكم والية 
صيدا حيث كانت بريوت تتبع لها، وقدرت نفقات 
هذا  ان  غري  فرنك،  بـ 6.371.300  املرشوع  هذا 
املرشوع مل ينفذ ومل يوضع موضع التنفيذ اال عام 
1880 بعدما فشلت بلدية بريوت عام 1879 يف 
نيل امتيازه، وبعد ان فشلت رشكة طريق بريوت 
- دمشق من الحصول عىل امتياز هذا املرشوع. 
سلطانية  ارادة  صدرت  مكثفة  اتصاالت  بعد 
مؤرخة يف 19 حزيران 1887 نال مبوجبها يوسف 
وتحسني  وتطوير  مرشوع  امتياز  املطران  افندي 
مرفأ بريوت وملدة 60 عاما تنتهي يف 19 متوز عام 
1947. وقد اشرتط عىل صاحب االمتياز املبارشة 
عىل  سنوات   5 يف  وانجازه  سنتني  بعد  بالعمل 
احتفظت  )1200 مرت(.  الرصيف  يكون طول  ان 
الحكومة العثامنية بحق ابتياع هذا املرشوع بعد 
30 سنة. واشرتطت االرادة السلطانية عىل السفن 
الداخلة اىل املرفأ دفع رسوم الدخول والرصيف، 
او دفع الرسوم اذا كانت هذه السفن ال تقرتب 

من الرصيف. 

■ متى تحّول املرفأ اىل رشكة او مؤسسة؟
□ يف سنة 1888، كانت بريوت قد اعلنت والية، 

تألفت الرشكة العثامنية ملرفأ بريوت وارصفته  مرفأ بريوت يف عزه.

بعد انفجار العنرب 12.

املدينة، ليتمكنوا من الدفاع عنها ضد املسلمني. 
ملا استعاد املسلمون بريوت ومدن الشام، حرص 
االمري بيدمر الخوارزمي عىل االهتامم مبرفأ بريوت 
وتحسينه، السيام وانه استخدمه لتعمري وصناعة 
السفن الحربية، فأمر بقطع االخشاب من حرج 
بريوت لصنع السفن. صنعها ما بني املسطبة اي 
ان  يالحظ  ما  وامليناء.  بريوت  وساحة  املصيطبة 
املصيطبة ال  لدارة آل سالم يف  املحاذية  املنطقة 
تزال تعرف حتى اليوم باسم العامرة. وكان االمري 
بريوت  مرفأ  بردم  أمر  قد  املعني  الدين  فخر 
تخوفا من االسطول العثامين واتقاء لهجامته. حني 
عام  الشام  وبالد  بريوت  عىل  العثامنيون  سيطر 
شعرت  كام  بريوت،  مرفأ  باهمية  شعروا   1516
عىل  سواء  املرفأ،  هذا  باهمية  االجنبية  الدول 
االسرتاتيجي  الصعيد  عىل  او  االقتصادي  الصعيد 
كمدينة  بريوت  اهمية  بدأت  لهذا  والعسكري. 
ناشئة تظهر بوضوح. يف القرن الثامن عرش بدأت 
بريوت تحتل مكانة اقتصادية بارزة، واصبحت اكرث 
مدن الساحل الشامي تجارة وسكانا وذلك بفضل 
دفع  ما  وهذا  اخرى،  اقتصادية  وعوامل  مينائها 
التجار االجانب السيام الفرنسيني املقيمني يف صيدا 
وطالبوا  عام 1753  اىل حكومتهم يف  الكتابة  اىل 
بارسال بعض التجار والصناع اىل بريوت وجوارها 
من بني الذين لديهم خربة يف غزل القطن لتوجيه 

الصناعة والتجارة باسلوب مناسب". 

■ اين كان موقعه بني مراىفء املتوسط؟
□ اشارت الدراسات التاريخية والتقارير القنصلية 
اصلح  من  القدم  منذ  كان  بريوت  مرفأ  ان  اىل 
املوانئ لرسو السفن، وهو امليناء الذي تجد فيه 
الفصول. كانت السفن  املراكب االمان يف جميع 
ترسو قدميا يف داخله، فيضع البيارتة العاملون يف 
املرفأ السقاالت. وهي الواح عريضة من الخشب 
يستعملها املسافرون جرسا للنزول اىل الرب، وانزال 

بقية املدن الساحلية الشامية. بريوت من املدن 
القدمية، ويعود نشاطها اىل ما قبل امليالد باالف 
العتيق  سورها  من  ذلك  عىل  ويستدل  السنني 
الذي كان يوازي شاطئ البحر، فكان مينع تدفق 
املياه اىل داخل البلدة. نشأ يف بريوت مرفأ مهم 
منذ العهد الفينيقي، عىل غرار مرافئ صيدا وصور 
مقرا  االفرنج  اتخذها  كام  وسواها.  وطرابلس 
لسفنهم وعساكرهم. حني خضعت بريوت للحكم 
السفن  لصناعة  مركزا  ميناؤها  كان  االسالمي، 
االسالمية السيام يف عهد معاوية بن ايب سفيان. 
يذكر صالح بن يحيى يف كتابه "تاريخ بريوت" ان 
املهمة  االسرتاتيجية  املراكز  كان من  بريوت  مرفأ 
يف املنطقة، الن من يستويل عليه يستطيع التقدم 
نحو املدينة وبقية املناطق، والن اكرث العمليات 
وبعضها  البحر،  بواسطة  تتم  كانت  العسكرية 
االخر بواسطة الرب. لهذا حرص االفرنج يف العصور 
الوسطى بعد سيطرتهم عىل بريوت ومدن الساحل 
عىل االهتامم بتحصني مرفأ بريوت، وبالتايل تحصني 

كلمة  دخلت  هنا  من  الرصيف.  عىل  البضائع 
الرتكية،  اللغة  اىل  االيطالية   )SCALA( سقالة 
مبعنى اسكلة اي رصيف، واىل اللغة العربية سقالة 
مبعنى لوح خشب. اما السفن الكبرية القادمة اىل 
مرفأ بريوت، فكانت تقف يف الصيف تجاه بريوت، 
يف حني تضطر يف الشتاء للجوء اىل خليج الخرض 
قرب الكرنتينا، او عند مصب نهر بريوت. كانت 
االجنبية،  الدول  قناصل  وبعض  االجانب  منازل 
كام  بريوت،  ميناء  من  الجنوبية  الجهة  يف  تقع 
تركزت الكثري من الخانات -الفنادق- بازاء املرفأ 
والوافدين  التجار  اقامة  لتسهيل  وبجانبه، وذلك 
من الخارج. اشارت التقارير والدراسات التاريخية 
اىل ان مرفأ بريوت السيام يف القرن التاسع عرش، 
كان مثابة خلية نحل حيث يلتقي التاجر البريويت 
والنمساوي.  واملالطي  وااليطايل  الفرنيس  بالتاجر 
ورشيد  ودمياط  االسكندرية  بتجار  يلتقي  كام 
بتاجر  ايضا  ويلتقي  والجزائر.  وتونس  واملغرب 
والحميص  والحلبي  والدمشقي  اللبناين  الجبل 
بريوت   ميناء  يف  التجارة  حركة  كانت  والحموي. 
تجار  يزود  اللبناين  الجبل  كان  حيث  نشطة، 
يتم تصديرها  الحرير  قنطار من  بـ1800  بريوت 
عرب مرفأ بريوت بواسطة مراكب محلية واوروبية، 
ويصّدر معظمها اىل دمياط واالسكندرية واملغرب 
محملة  املراكب  هذه  وتعود  والجزائر.  وتونس 
من  الجواميس  وجلود  واالنسجة  والكتان  باالرز 
مرص، والعباءات من تونس. كام تحمل من موانئ 

املغرب العريب بعض السلع االوروبية التي تحتاج 
ما  مجموع  بلغ  وقد  الشام،  ومدن  بريوت  اليها 
التاسع  القرن  مطلع  يف  سنويا  بريوت  استوردته 
عرش نحو 200 الف قرش. نتيجة لتطور التجارة 
يف بريوت، ظهرت مرافئ متخصصة يف املرفأ نفسه 
ويف محاذاته. من بينها: ميناء االرز، ميناء البطيخ، 
ميناء الخشب، ميناء القمح، ميناء البصل. كانت 
بعض هذه املوانئ، السيام ميناء الخشب ال تزال 
املجيدية  مسجد  قرب  الحرب  قبيل  موجودة 

اللبنانية. 

■ ما الذي ميز حركته وكيف كانت عالقاته مع 
مثيالته؟ 

□ بسبب هذا التطور االقتصادي الضخم ملدينة 
عىل  االوروبية  الدول  حرصت  ومرافئها،  بريوت 
لها مل تكن موجودة يف االصل،  افتتاح قنصليات 
بعد ان صارت هذه املدينة مركزا تجاريا واقتصاديا 
مهام. فقد بلغ معدل السفن االنكليزية يف مرفأ 
بريوت 150 سفينة يف كل عام. كانت قلعة بريوت 
الشهرية بالقرب من امليناء، وهي تعترب من املالمح 
االساسية مليناء بريوت. وقد اشار الرحالة محمد 
االعتبار مبستودع  "صفوة  كتابه  التونيس يف  بريم 
اياه  واصفا  بريوت  مرفأ  اىل  واالقطار"  االمصار 
"نزلت هناك، وكانت املرىس صعبة جدا،  بقوله: 
لبعد ارساء الباخرة عن الشط وركوبنا يف زوارق 
اىل  رحلنا  خلصنا  ان  وبعد  البحر.  هيجان  مع 

الغالف
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فرنك.  ماليني   5 قدره  مال  برأس  ومخازنه، 
حفيظة  اثار  مام  فرنسية،  الرشكة  هذه  كانت 
االنكليز الذين اشاعوا ان هذا املرشوع غري مفيد 
واملرافئ  بريوت  بني  حديدي  وجود خط  لعدم 
الفرنسيني  ضد  اشاعوه  ما  غرار  عىل  الشامية، 
عند قيام مرشوع قناة السويس يف مرص. بورشت 
بها  وقامت   1889 عام  املرفأ  تحسني  اعامل 
املرشوع  ان  غري  ولوزي"  وطوتن  "موزي  رشكة 
هذه  اضطر  مام  التعقيدات،  من  الكثري  واجه 
بريوت  لالستدانة من رشكة خط حديد  الرشكة 
– دمشق - حوران، مبلغا وقدره 5 ماليني فرنك 
ملتابعة اعاملها. بعد انتهاء مرشوع تطوير املرفأ 
عام 1894 وقعت خالفات بني رشكة املرفأ وبني 
العثامنية،  البحرية  ووزارة  العثامنية  الحكومة 
ومن اسباب هذه الخالفات مسالة دخول البوارج 
الحربية العثامنية اىل املرفأ، والخالفات بني رشكة 
املرفأ وبني ادارة الجامرك يف شأن رسم الحاملني 
املرفأ.  رشكة  منطقة  حدود  وتعيني  واملخازن 
كام وقع خالف حول زيادة رسوم الدخول ملرفأ 
اثر عىل حركة الصادرات والواردات، حيث  مام 
تحولت اىل بقية املرافئ الشامية القريبة. ان بعد 
- دمشق  نهاية خط حديد بريوت  املسافة بني 
وبني مرفأ بريوت كان من جملة اسباب الخالفات 
املرفأ  حركة  تأثر  اسباب  ومن  الجانبني،  بني 
التجارية. لكن هذه االزمة بني الجانبني رسعان ما 
انتهت، بل ان املرفأ ازدادت احواضه وارصفته ما 
بني راس الشامية اىل رأس املدور، وبدأ يستقبل 

سفنا اكرث واكرب اتساعا مبا فيها قوافل الحجاج. 

عدد  وارتفع  منه،  والصادرة  اليه  الواردة  السفن 
الرشكات الفرنسية العاملة فيه، باالضافة اىل عدد 
املباين. وكان الحرص عىل انشاء قاعدة عسكرية 
يقل  بدأ  الفرنيس  النفوذ  ان  علام  فيه،  فرنسية 
القوات  جالء  بعد   1946 عام  من  بدءا  تدريجا 

الفرنسية من لبنان.
استمرت   ،1946 عام  الفرنسيني  رحيل  بعد   4-
ادارة املرفأ بواسطة رشكات فرنسية خاصة، وقد 
شهد مرفأ بريوت يف عهود االستقالل تطورا بارزا 
احواضه،  والتوسع وزيادة  والتصدير  االسترياد  يف 
السيام وان املرفأ مل يكن مرفأ لتجارة بريوت ولبنان 
الدول  لجميع  ترانزيت  مرفأ  كان  وامنا  فحسب، 

العربية السيام الخليجية منها. هذا االمر ادى اىل 
ازدهاره وتطوره، بل وتطور الوضع االقتصادي يف 

لبنان لغاية عام 1975.

املرفأ  حياة  يف  طرأت  التي  املراحل  هي  ما   ■
وتحديدا قبل النكبة التي حلت به؟

عريب  مرفأ   300 مع  يتعامل  كان  بريوت  مرفأ   □
فيه نحو 3100 سفينة سنويا،  ترسو  وعاملي، كام 
مساهمة يف عمليات االسترياد والتصدير. كام يدخل 
من خالله 70% من بضائع لبنان، لذلك فهو يعترب 
الرشيان االقتصادي االكرث حيوية ودخال. ال غرابة 
يف ان يتطور مرفأ بريوت وتصبح مساحة املنطقة 

الحرة يف املرفأ 81000 مرت مربع. كان العمل عىل 
متتد  بحيث  املنطقة  هذه  لتوسعة  وساق  قدم 
عىل مساحة 124000 مرت مربع، فضال عن انشاء 
مبان جديدة تلبية ملتطلبات املرفأ السيام موضوع 
الصادرات والواردات وتجارة الرتانزيت. من املالمح 
العمالقة  القمح  اهراءات  بريوت،  مرفأ  يف  املهمة 
الالفتة للنظر والتي انشئت يف اواخر عهد الرئيس 
شارل حلو بتمويل كويتي. شهد مرفأ بريوت اهتامما 
ملحوظا من حكومات لبنانية عدة يف عهود الرؤساء 
شمعون  كميل   ،)1952 ـ   1943( الخوري  بشارة 
ـ  1964(،   1958( فؤاد شهاب  ـ 1958(،   1952(
شارل حلو )1964 ـ 1970( سليامن فرنجية )1970 
اللبنانية  الحرب  فرتة  يف  انه  حني  يف   ،)1976  -
ظروف  الن  به  االهتامم  تراجع   )1990 ـ   1975(
الحرب واالوضاع االقتصادية مل تعد تسمح بذلك، 
السيام وان غالبية مداخيله كانت تذهب اىل خزينة 
مجهودها  لدعم  اللبنانية  وامليليشيات  االحزاب 
الحريب. كذلك مل تشهد السنوات املمتدة بني عهود 
الرئيس الياس رسكيس )1976 ـ 1982(، والرئيس 
امني الجميل )1982 ـ 1988( وسنوات حكومتي 
الرئيس سليم الحص والرئيس ميشال عون )1988 
ـ 1990( اهتامما به بسبب ظروف الحرب االهلية. 
منذ وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري اىل سدة 
رئاسة الوزراء )1992ـ  2004( وبالتعاون مع الرئيس 
اميل  والرئيس   )1998 ـ   1989( الهراوي  الياس 
ـ 2007(، حرص حرصا شديدا عىل  لحود )1998 
االهتامم مبرفأ بريوت ومطار بريوت الدويل: توسعة 
وتقنية وعدة وعدادا واسلوبا ومنهجا، بحيث اصبح 
املرفأ واملطار من اهم رشايني االقتصاد اللبناين بني 
تداعيات حادثة  اىل  ـ 2004(. نظرا  اعوام )1992 
ونتائجها،  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  اغتيال 
واالنقسامات اللبنانية الحادة، فان مرفأ بريوت مل 
يلق االهتامم املطلوب بني اعوام )2004 ـ 2020(، 
خاصة بعد حصول احداث اليمة رافقت االوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية املرتدية، لينتهي 
بنكبة وكارثة اليمة اصابته واصابت جميع املناطق 
البريوتية، بل اصابت لبنان كله. تلك نكبة الثالثاء 
هريوشيمي  انفجار  وقع  حيث   ،2020 آب   4 يف 
يف بعض عنابر املرفأ املمتلئة مبواد متفجرة، وكان 
اصابت  وكارثة  نكبة  االنفجار  هذا  تداعيات  من 
التجارية  ومحالهم  بيوتهم  يف  واللبنانيني  البيارتة 
ومؤسساتهم ورشكاتهم، وسياراتهم. فقىض ضحية 
هذا االنفجار مئات الشهداء، واصيب االف الجرحى 

عدا عن عدد كبري من املفقودين.

■ ما كان اثره عىل حياة البريوتيني واللبنانيني؟ وما 
هي الخدمات االستثنائية التي وفرها؟

□ مهام يكن من امر، فقد شهد مرفأ بريوت قبل 
ملموسا  تطورا  وبعدها  االوىل  العاملية  الحرب 
البريوتية  االقتصادية  الحياة  يف  مبارشا  تأثريا  أثر 
واللبنانية والشامية. ال يزال بعض البيارتة يذكرون 
بريوت  مرفأ  يف  املائية  الخاصة  الطائرات  نزول 
وذلك قبل انشاء مطار برئ حسن يف منطقة املدينة 
الرياضية حاليا. شهد مرفأ بريوت عرب تاريخه يف 
القرنني التاسع عرش والعرشين تطورات عدة قدم 
خاللها املزيد من الخدمات اىل بريوت واللبنانيني، 
منها انشاء املحجر الصحي. كان القنصل الفرنيس 
يف  الناشطني  القناصل  من  غيز  هرني  بريوت  يف 
املنطقة، ونظرا اىل انتشار الطاعون يف العام 1834 
يف اوروبا واسطنبول وازمري وقربص ومرص وسواها، 
فقد طلب القائد املرصي ابراهيم بن محمد عيل 
االجانب،  القناصل  وبقية  غيز  هرني  من  باشا 
والجيش  واللبنانيني  البيارتة  يف حامية  املساعدة 
محجر  باقامة  وذلك  الطاعون،  وباء  من  املرصي 
صحي، حيث كانت بالد الشام ومن بينها بريوت 
تداعى   .)1840 ـ   1831( املرصي  الحكم  ضمن 
قناصل فرنسا والنمسا والدامنارك واسبانيا واليونان 
القامة مستشفى ميداين عرف باسم الكرنتينا قرب 
من  القادمني  الركاب  ملنع  وذلك  الخرض،  جامع 
البالد املوبوءة من النزول اىل االسواق والفنادق، 
اذ كانوا يؤخذون ملنع  انتشار الطاعون من مرفأ 
بريوت مبارشة اىل غرف العزل التي اقيمت يف تلك 
املنطقة، ومن هنا اتت التسمية الفرنسية كرنتينا. 

■ ما هي املحطات التاريخية التي ارتبط بها اسم 
مرفأ بريوت، وكيف ادير؟

مهمة  تاريخية  محطات  بريوت  مرفأ  شهد   □
ابرزها:

الثاين  )غليوم(  وليام  االملاين  االمرباطور  زيارة   1-
عام 1898، حيث كان وايل بريوت ورئيس بلدية 
بريوت والقادة واالعيان واملرتجمون يف استقباله 
النرص  باقواس  مارا  املدينة،  داخل  اىل  املرفأ  من 
ثم  ومن  املحروسة،  بريوت  اىل  خاصة  زيارة  يف 
دمشق متهيدا لزيارة السلطان عبد الحميد الثاين 

يف العاصمة اسطنبول.
عام  بريوت  مرفأ  االيطايل  االسطول  قصف    2-
1912 واصيبت مجموعة من السفن الراسية، مبا 
واصابة  الله  العثامنية عون  السفينة  اصابة  فيها 
الفنادق،   - الخانات  وبعض  العثامين  البنك 
ومجموعة كربى من الصادرات والواردات، ومقتل 
واصابة بعض البيارتة. كان هذا االعتداء ردا عىل 
يف  واللبنانيني  البيارتة  من  شاب   300 مشاركة 
الدفاع عن طرابلس الغرب بعد ان احتلها الجيش 
بني  بالتنسيق  الشباب  ارسال  ثم  ومن  االيطايل. 
شكيب  واالمري  سالم  عيل  سليم  البريويت  الوجيه 
ارسالن من جهة ومع وايل بريوت وخديوي مرص 

من جهة ثانية.
-3 بعد احتالل الفرنسيني بريوت واملناطق اللبنانية 
عام 1918، ومن ثم انتدابهم عليه اىل عام 1943 
تحسني  عىل  االقتصادية  ملصالحهم  حرصوا  فقد 
مرفأ بريوت خالل 25 سنة، فتم توسعته، وازدادت 
عدد  تزايد  كام  فيه.  والواردات  الصادرات  نسبة 

املؤرخ الدكتور حسان حالق.

مرفأ بيروت في التاريخ


