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حتية �إىل بريوت

معني

الطاهر*

بريوت الفل�سطينية

بيروت

مثلما هي عربية ولبنانية ،كانت فل�سطينية ولم تزل .في و�سط بيروت،
وفي �ساحة �شهدائها ،وقبل تق�سيم بالدنا في اتفاقية �سايك�س  -بيكو �إلى
دول و�أقطار ،ن�صب جمال با�شا ال�سفاح �أعواد الم�شانق لأحرار العرب الذين احت�ضن ثرى
بيروت جثامينهم ،وكان ن�صيب المدن الفل�سطينية منها ،في ذلك اليوم ،ثالثة �شهداء ،هم:
�سليم عبد الهادي من عرابه جنين ،ومحمد ال�شنطي من يافا ،وعلي الن�شا�شيبي من
القد�س .في ذلك الزمان ،كانت والية بيروت ت�ضم ال�ساحل الفل�سطيني حتى �شمالي يافا،
وتو�سعت الحق ًا لت�شمل �سنجق نابل�س الممتد حتى �سهل حوران.
بيروت عربية فل�سطينية بروحها وقلبها وانتمائها ،والفل�سطيني فيها لي�س َمن
احت�ضنته في ربوعها فح�سب ،بل هو �أي�ض ًا كل َمن اعتبر فل�سطين هويته ،و�آمن بق�ضيتها،
ونا�ضل من �أجلها� ،أكان لبناني ًا� ،أم عربي ًا لج�أ �إليها ف�آوته� ،أم فل�سطيني ًا عا�ش فيها
وعا�شت فيه.
بيروت الفل�سطينية مظاهرها ال ُتح�صى ،وجذورها تمتد �إلى الرعيل الأول من الطلبة
العرب الذين در�سوا في جامعاتها؛ �إلى م�صطفى �أر�شيد الذي �أ�س�س مع �أنطون �سعادة
الحزب القومي االجتماعي؛ وجورج حب�ش ،ووديع حداد ،و�صالح الدباغ ،و�أحمد الخطيب،
وق�سطنطين زريق ،ومح�سن �إبراهيم ،ومحمد ك�شلي ،وغ�سان كنفاني ،في بدايات ت�شكيل
حركة القوميين العرب بعد النكبة؛ وتوفيق حوري ،وهاني فاخوري ،حين �أ�شرفا على
ت�أ�سي�س مجلة ''فل�سطيننا – نداء الحياة'' و�إ�صدارها من بيروت ،في �سنة  ،1959لتكون
�صوت ًا ناطق ًا ب�أفكار حركة ''فتح'' في �إرها�صاتها الأولى ،مع خليل الوزير ويا�سر عرفات.
هم فل�سطين منذ
بيروت الك ّتاب والأدباء في ال�صحافة اللبنانية كلها ،الذين حملوا ّ
الجميل،
نكبتها ،ودافعوا عنها بالقلم والدم ،هي ذاتها بيروت �شارل الحلو ،وموري�س
ّ
ووداد قرطا�س ،ونجالء فخر الدين ،وف�ؤاد �صروف ،ونبيه �أمين فار�س ،و�سعيد حمادة،
الذين �أ�س�سوا م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،مع ق�سطنطين زريق ،ووليد الخالدي ،وبرهان

* كاتب وباحث فلسطيني ،والقائد السابق للكتيبة الطالبية في حركة ''فتح''.

امللف

الدجاني ،في �سنة  ،1963لتكون الم�ؤ�س�سة البحثية الأولى من نوعها في العالم العربي .ثم في
�سنة  ،1964ت�أ�س�س مركز الأبحاث الفل�سطيني الذي تر�أ�سه يو�سف �صايغ في بداياته ،والذي
حاول ال�صهيونيون تفجيره ب�سيارة مفخخة ،ثم نهبوا محتويات المركز ،في محاولة منهم
لعزل بيروت عن ق�ضيتها.
هي بيروت �أكرم زعيتر الذي �ساهم ،في �إبان �شبابه ،في ت�أ�سي�س ع�صبة العمل القومي في
م�ؤتمرها الأول الذي ُعقد في قرنايل في �سنة  ،1933مع نخبة قومية لبنانية وعربية دعت
�إلى ا�ستقالل الأقطار العربية ووحدتها .وعندما تقاعد من عمله ك�سفير في بيروت في �سنة
 ،1974اختار العي�ش في كنفها رئي�س ًا لناديها الثقافي ،حتى ما بعد االجتياح ال�صهيوني لها
في �سنة  ،1982لتندمج ذاكرته مع ذاكرتها ،وي�سطر في يومياته ،الممتدة بين �سن َتي 1919
و ،1984ذاكرة لبيروت ،ب�أعيانها و�أحيائها وفنادقها ومطاعمها و�صحفها ومعاركها
الم�شتعلة.
بيروت الفل�سطينية هي بيروت التي م�شت عن بكرة �أبيها ،بجميع اتجاهاتها ،يمينها
لت�شيع �شهداء ني�سان�/أبريل 1974
وي�سارها ،وبزعاماتها التقليدية وقياداتها التقدمية كلهاّ ،
الثالثة :كمال نا�صر ،وكمال عدوان ،و�أبو يو�سف النجار ،في موكب مهيب لم ت�شهد بيروت مثله
ال من قبل وال من بعد.
بيروت الفل�سطينية هي بيروت التي امتزجت فيها حركتها الوطنية مع المقاومة
الفل�سطينية ،وان�ضم �أبنا�ؤها �إلى �صفوف هذه المقاومة ،مبا�شرة �أو من خالل �أحزابهم
وروابطهم وتجمعاتهم ال�سيا�سية.
و�أذكر في هذا ال�سياق �أن تنظيمنا الطالبي في حركة ''فتح'' ت�شكل في �أغلبيته ،قيادته
طالب لبنانيي ''�إخراج القيد'' والجن�سية ،خرجوا عن ت�صنيفات الطوائف والمذاهب
وكوادره ،من
ٍ
التي لم نكن نعرفها ،ولم تخطر لنا في بال� ،إذ لم ُي�س�أل �أحدهم يوم ًا عن دينه �أو مذهبه �أو
بلدته ،و�إنما ان�صهروا جميع ًا في بوتقة واحدة عنوانها الدفاع عن لبنان وتحرير فل�سطين.
ويح�ضرني في هذا ال�سياق يوم جاء �أ�صدقا�ؤنا من بع�ض قيادات الحركة الوطنية اللبنانية �إلى
الأخ �صالح خلف (�أبو �إياد) ي�شكون تنظيمنا ،بدعوى �أن الفل�سطينيين يتدخلون في �ش�أن
لبناني ،وهو انتخابات االتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية ،طالبين �إليه الحيلولة دون
ا�ستمرار ذلك .يومها فوجىء �أبو �إياد حين علم �أن الطالب الفل�سطينيين ال يمتلكون حق
مردها نمو
الت�صويت في هذه االنتخابات المح�صورة بالطلبة من �أ�صول لبنانية ،و�أن ال�شكوى ّ
تيار لبناني يعمل �ضمن ''فتح'' في �صفوف الج�سم الطالبي ي�ؤمن ب�أولوية الن�ضال الوطني على
الن�ضال المطلبي .وقد تم ّكن هذا التيار من ت�شكيل جبهة طالبية عري�ضة خا�ضت االنتخابات،
وفازت بعدد وافر من مقاعدها ،و�شاركت في قيادة االتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية،
كما قادت مجال�س الطلبة في الجامعات الأميركية والعربية وبيروت الجامعية .يومها ،امتلأت
�شوارع بيروت بع�شرات الآالف من المتظاهرين ،مثلما هي حالها اليوم ،في مزج خلاّ ق بين
الن�ضال الوطني للدفاع عن لبنان ،وم�ساندة المقاومة فيه ،وحماية حقوق المواطنين ،والدفاع
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عن ق�ضاياهم العادلة في وجه االحتكار المتوح�ش .تلك الأجواء �سبقت الربيع العربي بعقود،
ونمت فيها الحرية و�سط غابة من البنادق ،واهتزت الأفكار وتغيرت ،وعال �صوت �أجيال جديدة
متمردة.
�أذكر �أن مكبرات ال�صوت في جامعة بيروت العربية كانت توالي هتافاتها التي ت�صل �إلى
مكتب يا�سر عرفات القريب ،معار�ض ًة برنامج النقاط الع�شر والحل ال�سلمي ،لكن �إذا حل الليل
نام بحرا�سة بنادق �أولئك الطلبة الثائرين .وفي تظاهرة دعت �إليها �أحزاب الحركة الوطنية،
وف�صائل المقاومة الفل�سطينية ،احتفاء بت�أميم العراق من�ش�آته النفطية� ،أطلق بع�ض الطلبة ،في
محاولة منهم الخروج عن ال�صيغ النمطية لأحزابهم الي�سارية ،هتاف ًا رنان ًا يقول�'' :صدام
ح�سين منع الموت الطبيعيَ ،ب ّدو يغتال كل منا�ضل �شيوعي''! و�سرعان ما تل ّقفته التظاهرة
كلها ،و�سط ذهول منظميها .وفي �سنة  ،1974نفذ الطلبة ،من مختلف االتجاهات� ،إ�ضرابهم
ال�شهير في الجامعة الأميركية؛ وقد التحق بع�ضهم بالإ�ضراب احتجاج ًا على رفع الأق�ساط
الجامعية ،في حين اعتبره �آخرون منازلة للإمبريالية الأميركية في عقر دارها.
ُنفذ الإ�ضراب و�سط معار�ضة �أغلب القيادات حينها؛ و�أذكر �أن يا�سر عرفات قال لنا يومها:
''تذكروا �أنها معركتكم ،ولي�ست معركتي'' ،لكنه و�سائر القيادات اللبنانية لم ي�ستطيعا �أن يقفا
�أمام تيار الطلبة الجارف.

تظاهرة طالبية م�ؤيدة للثورة الفل�سطينية يف نهاية �ستينيات القرن املا�ضي.

بيروت الفلسطينية

امللف

اقتحمت قوات الأمن حرم الجامعة ،واعتقلت الطلبة الم�ضربين .يومها كان المدعي العام،
بحق
فريد مطر ،والد رئي�س مجل�س الطلبة في الجامعة ،هو الذي �أ�صدر مذكرات التوقيف ّ
الطلبة ،ومن �ضمنهم اثنان من �أبنائه ،ثم عزل نف�سه عن الق�ضية لورود �أ�سماء اب َنيه فيها.
تذكرت هذا و�أنا �أرى بيروت المنكوبة اليوم بتفجير مرفئها ،حائرة بين ع�شرات المذكرات
الق�ضائية ،والمرا�سالت الإدارية ال�ضائعة والمفقودة منذ �أعوام بين ثنايا الحكومات والدوائر
المتعددة.
وفي �أيار/مايو  ،1973حاول الجي�ش اللبناني اقتحام مخيمات الالجئين الفل�سطينيين،
و�سمع دوي الر�صا�ص والقذائف بالقرب من جامعة بيروت العربية ،فهرع طالبها يت�صدون
ُ
لهذه المحاولة ،و�أقاموا المتاري�س في الطرقات ،لتتحول مواقعهم �إلى ب�ؤر ا�ستقطاب لمئات
الطلبة القادمين من �أحزاب الحركة الوطنية من مختلف الجامعات والمدار�س الثانوية .وعلى
ه�ؤالء وغيرهم وقع الحق ًا جهد حماية �أحياء بيروت و�أمنها الداخلي ،وت�شكيل لجانها ال�شعبية،
لت�أمين م�ستلزمات المعي�شة وال�صمود خالل مرحلة الحرب الأهلية (.)1976 - 1975
بيروت الفل�سطينية احت�ضنتها الأحياء الفقيرة في الم�سلخ والنبعة والكرنتينا وتل الزعتر،
يوم التقى فيها المحرومون في �أر�ضهم مع المحرومين من �أر�ضهم ،وتقا�سموا لقمة الخبز
المغم�سة بالدم وويالت الحرب والتهجير واالجتثاث من �أكواخهم .بيروت ذاتها ُقرعت فيها
�أجرا�س كني�سة مخيم �ضبية الذي �سكنه الجئون فل�سطينيون م�سيحيون ،معلنة �أن �أبناء ال�سيد
هجرون ،و ُتحرق منازلهم على �أيدي بع�ض َمن ادعى االنت�ساب �إليه ،فكان
الم�سيح ُيقتلونُ ،
وي ّ
�شاهدين على زيف ا�ستخدام الدين والمذهب في
حرق الكني�سة ،وقتل �أبناء �ضبية وت�شريدهم،
َ
هبت نبيلة بربير لإغاثة
النزاعات الأهلية .وفي م�شهد مماثل كان ح�صار مخيم �شاتيال حيث ّ
�أطفاله ببع�ض الحليب ،ف ُقتلت على �أبوابه ،و�أرهب قاتلوها �أهلها و�أ�صدقاءها لدى محاولتهم
ت�شييعها �إلى مثواها الأخير .ه�ؤالء القتلة هم ذاتهم الذين يمار�سون اليوم �إرهابهم على �شباب
بيروت بدراجاتهم النارية ،وطلقاتهم في العيون ،محاولين حجب م�شهد بيروت التواقة �إلى
الحرية واالنعتاق من الف�ساد وحكم الطوائف.
جراء �سطوة المكتب الثاني ،قبل �أن تتنف�س ن�سيم
هي بيروت التي عانت مخيماتها �سابق ًا ّ
هب
الثورة ،وقبل �أن تتعر�ض لح�صار ذوي القربى الظالم ومعاركهم .وعند انفجار المرف�أ ّ
�شباب مخيماتها وفرق الدفاع المدني المحلية منذ اللحظات الأولى ،لإ�سعاف الجرحى،
والبحث عن المفقودين ،و�إغاثة المنكوبين ،وتقا�سم رغيف الخبز معهم ،فهم من بيروت ،و�إلى
وجهها الجميل ينتمون.
بيروت الفل�سطينية هي التي نثرت ن�سا�ؤها الجميالت الورد والأر ّز على المنا�ضلين الذين
قاتلوا دفاع ًا عنها في وجه االجتياح ال�صهيوني لها ،وهي التي وقف �شيبها و�شبانها على
�أر�صفة الطرقات يلوحون لهم ب�أيديهم ،ويهتفون لهم بحناجرهم ،ويحتفظون بهم في قلوبهم،
وهم في طريقهم �إلى مرفئها ال�شاهد على دمارها المتجدد .يومها �أ�ضحت بيروت هي بيروت
الكا�شفة عن الحقائق ،فبعد �أن غادرتها الف�صائل الفل�سطينية الم�سلحة تهاوت مقولة �أن هذه
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الأخيرة كانت �سبب ا�شتعال حربها الأهلية ،والم�سبب لمعاناة لبنان و�أهله� ،إذ بعد خروج
المقاومة ،بدت تلك الحرب الأهلية التي ن�شبت بين �سن َتي  1975و 1976كنزهة ق�صيرة،
قيا�س ًا بما تالها ،فقد ا�شتعلت الحروب بين الطوائف والمناطق ،وداخل كل طائفة ،وكل حزب
وف�صيل ،وفي كل حارة وزاروب .كانت حروب ًا للإلغاء وت�صفية الالعبين ،لإحكام القب�ضة على
الم�شهد كله ،وخاللها �شهدت بيروت �أعنف معاركها و�أق�ساها ،وتكر�س في البالد نظام طائفي
ال مثيل له ،يهيمن على مقدرات الدولة وي�ستبيحها ،في تواط�ؤ معلن بين �أمراء الحرب القدامى،
والنظام الطائفي ،واالحتكار ،والف�ساد ،ليك�شف انفجار المرف�أ الأخير عن خفايا وجه هذا
التواط�ؤ الب�شع ،وممار�ساته الممتدة عبر جميع الحكومات المتعاقبة ،والطوائف المتورطة فيه
ت�صر على �أن يعود �إلى
دوم ًا � .اّإل �إن هذه الكارثة ك�شفت في الوقت ذاته عن طاقات جديدة ّ
بيروت وجهها الحقيقي؛ وجه الحرية ،والديمقراطية ،وال�شفافية ،ال�ساعي للتخل�ص من الف�ساد
والنظام الطائفي؛ وجه ًا عربي ًا منتمي ًا �إلى �أمته و�أمالها وق�ضاياها ،وحينها فقط يعود �أي�ض ًا
�إلى بيروت وجهها الفل�سطيني الذي �ستحمله �أمواج بحرها الجميل �إلى �شواطىء يافا.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

فلسطين ُدولياً :صعود اليمين في العالم
وإعادة رسم التحديات

تحرير :جميل هالل ومنير فخر الدين وخالد فراج
 277صفحة

 10دوالرات

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

