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حتية �إىل بريوت

كرمي مروة*

بريوت خيمتنا

جديد�ً ما �أ�ساب بيروت، بل لبنان كله، في �نفجار 4 �آب/�أغ�سط�س 2020، لي�س 

فهذه �لنكبة هي و�حدة من �لنكبات �لتي �أ�سابت بيروت، و�أولها في �سنة 

551م في �أيام �لرومان، بعد �أن كانت قد �أ�سبحت مدينة �ل�سر�ئع، وقبل �أن يتاأ�س�س فيها 

لبنان كوطن حديث بعد مت�سرفية جبل لبنان في �سنة 1863.

ذكر معها بال�سرورة ��سم لبنان، و�لعك�س 
ُ
ذكر ��سم بيروت �أن ي

ُ
من �لطبيعي �إذ�ً عندما ي

ن ينتمون �نتماء حقيقيًا �إلى 
ّ
�سحيح، و�أنا �أقول هذ� و�أكرره مثلما فعل ويفعل �آخرون مم

�لوطن �للبناني �لأ�سيل بتنوع �سماته وتعدد مكوناته.. �لوطن �لخالد �لذي ت�سكل بيروت 

لي�س فقط عا�سمة له، بل جزء�ً �أ�سا�سيًا مكونًا منه �أي�سًا، و�إلى جانبها مدن تاريخية 

�أعطت لبنان �سمة �ل�سخ�سية �لفريدة وعبقرية �لمكان، مثل �سور و�سيد�.

''بيروت خيمتنا''.. هذ� ما قاله �ساعر �لثورة �لفل�سطينية محمود دروي�س عندما ز�رها 

في �أو�خر ت�سعينيات �لقرن �لما�سي بعد غياب ق�سري د�م خم�سة ع�سر عامًا. وو�سُف 

''بيروت خيمتنا'' �لذي �أعطاه محمود دروي�س هو �عتر�ف منه ووفاء با�سم فل�سطينيته لما 

�أعطته بيروت و�أعطاه لبنان للق�سية �لفل�سطينية. غير �أن تاأكيدي �أن بيروت خيمتنا، �إنما 

نا نحن �للبنانيين من جميع �لمناطق؛ �أمنا �لتي �حت�سنتنا عبر 
ّ
هو لأن بيروت هي �أم

 ودفعنا معها �لثمن �لباهظ، مرور�ً بالحرب �لأهلية، حتى 
ْ
�لتاريخ قديمه وحديثه، ودفعت

�لر�بع من �آب/�أغ�سط�س.

عالقتي ببيروت بد�أت في �سنة 1939 عندما كنت في �لتا�سعة من عمري. فقد ذهبت 

�إلى بيروت في �سيف تلك �ل�سنة مع و�لدي �ل�سيخ �أحمد برفقة �سقيقي محمد ح�سين 

ومرت�سى و�بَني عمي �ل�سيخ زين عبد �لح�سين وعبد �لر�سا، ونحن ن�سع على روؤو�سنا 

طر�بي�س ذلك �لزمان �لتي كانت �سائدة في عدة عو�ئل كعائلتنا �لدينية، و�أُخرى مدنية. 

نا �لذي �سار فيما بعد يحمل �سفة �ل�سيخ زين، 
ّ
ذهبنا في ذلك �لتاريخ ل�ستقبال عم

و�لذي كان عائد�ً من هجرة طويلة ق�ساها في �سير�ليون في �أفريقيا �لغربية �أ�سوة 
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بالعديد من �لمغتربين من �أبناء �لجنوب �للبناني. لدى و�سولنا �إلى بيروت، فاإن �أول ما كان 

يتوجب علينا فعله هو �لذهاب فور�ً �إلى �لمرفاأ ل�ستقباله على �أبو�ب �لباخرة، وكانت هذه �أول 

ر في 4 
ّ
و�آخر مرة �أدخل فيها �إلى مرفاأ بيروت. ولذلك، فاإنني ل �أذكر �سيئًا عن �لمرفاأ �لذي ُدم

�آب/�أغ�سط�س، وُدمرت معه مناطق و��سعة من بيروت �لخالدة.

��ستقبلنا عمي، وذهبنا فور�ً معه �إلى منزل عمتي �لحاجة فاطمة في منزلها �لو�قع في 

منطقة �لب�سطة �لتحتا �لقريب من �لجامع �ل�سهير في ذلك �لمكان، ثم توجهنا جميعًا، با�ستثناء 

عمتي، �إلى �سارع ''�سوق �لطويلة'' في �لق�سم �لأخير منه حيث كانت تقع مكاتب جريدة ''�لنهار''، 

لزيارة ن�سيبنا �لإعالمي �لكبير كامل مروة.

ا �لزيارة �لثانية لبيروت فكانت في �سنة 1943، حين �أر�سلني و�لدي لمتابعة در��ستي 
ّ
�أم

�لمتو�سطة في مدر�سة حو�س �لولية �لعريقة في �لتاريخ. وفي �أثناء وجودي في بيروت في 

تلك �لمدر�سة، �عتقلت �سلطة �لنتد�ب �لفرن�سي حكومة �ل�ستقالل. وكنت فور دخولي �إلى 

�لمدر�سة قد �سّكلت مع زمالئي جمعية ثقافية كنت �أنا مديرها، وكان رئي�سها عاكف حيدر �لذي 

�أ�سبح فيما بعد نائب رئي�س حركة �أمل. فقررنا �أن ن�سارك في �لحتجاج على �عتقال حكومة 

وجهنا على 
ُ
�ل�ستقالل، وخرجنا في تظاهرة من دون �أن نطلب �إذنًا من �إد�رة �لمدر�سة لكننا و

�لفور بالقنا�سة �ل�سنغاليين، �لأمر �لذي جعلنا نتفرق في �لتجاهات كافة. و�أذكر �أنني �أ�سعت 

�لطريق �إلى �لمنزل �لذي كنت �أقيم فيه مع �سقيقي محمد ح�سين و�سقيقتي فاطمة �لقريب من 

�لمدر�سة، وبقيت �أبحث عنه على �متد�د �لنهار حتى وجدته بمح�س �لم�سادفة.

و�أذكر �أنني بقيت �أربعة �أ�سهر في بيروت، تعرفت خاللها، وبم�ساعدة �بن عمي منير �لذي 

كان يتابع در��سته في �لجامعة �لأميركية، �إلى معالم �لمدينة، �إذ ُزرنا جميع �لمعالم، وحدثني 

بالتف�سيل عن تاريخ بيروت �لقديم و�لحديث. وكان ل�ساحة �لبرج، �ساحة �ل�سهد�ء، مكان خا�س 

في ذلك �لتجو�ل د�خل بيروت. و�أذكر �أن �بن عمي منير ر�فقني �إلى ملهى فاروق �لذي يقع في 

�أعلى �لجهة �لغربية من �ساحة �لبرج لال�ستمتاع بم�ساهدة �لر�ق�سة �لم�سرية �سامية جمال. 

، بدء�ً من طفولتي، مثل �لحلم.
ّ
هذه ذكريات ل ُتن�سى جعلت بيروت بالن�سبة �إلي

في �سنة 1949 عدت من �لعر�ق حيث كنت �أتابع در��ستي برعاية �بن عم و�لدي ح�سين 

مروة في بغد�د، وبد�أت �أزور بيروت للقاء ح�سين �لذي كان قد ��ستقر فيها بعد عودتنا من 

�س 
ّ
�لعر�ق، وذلك بمعدل كل �أ�سبوعين، قادمًا من مدر�سة بلدة �سم�سطار �لبقاعية �لتي كنت �أدر

في مدر�ستها، وكنت �أم�سي يومين ب�سيافة ح�سين، �أتجول فيهما في �سو�رع بيروت برفقة نز�ر 

�بنه �لبكر ورفيق �لعمر. لكن �أهم ما �أذكره في تلك �لزيار�ت بين �سنَتي 1950 و1953، هو 

�ل�ساعر و�لأديب و�لمفكر عبد �لمطلب �لأمين، �لدبلوما�سي و�لمحامي و�لقا�سي �ل�سابق، �لذي 

ربطتني به عالقة �سد�قة حميمة بو��سطة ح�سين مروة، و�سرت رفيقًا له في زيار�ت مالهي 

وبار�ت بيروت في مختلف مناطق �لمدينة. فيما بعد، �سرت من �سكان بيروت في �ساحيتها 

�لجنوبية، وذلك عندما �نتقلت مع �لعائلة من مدينة �سور �إليها، وبعد ذلك باأعو�م �نتقلت �إلى 

منزل في �سارع مار �ليا�س، و�سرت و�حد�ً من �أبنائها تحقيقًا لحلمي �لتاريخي.
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في �سنة 1952 �أ�سبحت طالبًا في �لجامعة �للبنانية في �لعام �لثاني لتاأ�سي�سها، ونائب 

�لرئي�س لأول ر�بطة طالبية فيها، وكان رئي�سها �سديقي �لتاريخي فوؤ�د �لترك، و�سرت في 

�لوقت ذ�ته �لم�سوؤول عن منظمة �لطالب في �لحزب �ل�سيوعي. وكان �آخر ما قمت به من موقعي 

�لم�سار �إليه �لتح�سير لتظاهرة ��ستنكار�ً لزيارة وزير خارجية �أميركا فو�ستر د�ل�س �لم�سبوهة، 

وكانت تظاهرة حا�سدة �نطلقنا فيها من منطقة �لبربير �إلى �ساحة �لبرج. و�سارت بيروت منذ 

ذلك �لتاريخ مركز�ً لمناه�سة �لأحالف �لأجنبية ''حلف بغد�د'' �أو''حلف �ل�سنتو''، وفي �لوقت 

ذ�ته مركز�ً لتظاهر�ت �لت�سامن مع �لحركات �لوطنية في �لدول �لعربية، م�سرقًا ومغربًا، وفي 

مقدمها �لثورة �لفل�سطينية في مختلف مر�حلها. و�سارت �أي�سًا مركز�ً للت�سامن ب�سيغ �ستى 

مع �لحركات �لوطنية في دول �آ�سيا و�أفريقيا و�أميركا �لالتينية.

لتني �إلى و�حد من �أبنائها �لقادمين من 
ّ
كانت تلك �إذ�ً �لبد�يات �لتي ربطتني ببيروت، وحو

�لجنوب، و�أنا �أعتز ب�سدة بانتمائي �إليها، و�إلى تاريخها �لقديم و�لحديث.

، بحكم عالقتي ببيروت ومعرفتي بتاريخها �لقديم و�لحديث، �أن �أكون 
ّ
لم يكن �سهاًل علي

�ساهد�ً على ذلك �لتفجير �لم�سبوه في �لمرفاأ، و�لذي �أ�سابها بنكبة تذّكرنا بالنكبات �ل�سابقة، 

قديمها وحديثها، وهّز لبنان من �أق�ساه �إلى �أق�ساه.

وفي يقيني في �سوء ما تقدم �أن بيروت �لتي �أعتز بانتمائي �إليها ل تز�ل تو�جه من د�خلها 

ومن خارجها قوى ل تريد لها �أن تكون ��ستمر�ر�ً لتاريخها �لقديم و�لحديث. بيروت لي�ست 

خيمة لجميع �للبنانيين فقط، بل �إنها �أي�سًا �لتعبير با�سم لبنان عن �ل�سمة �لتي �رتبطت بهذ� 

ا �أولئك �لذين �أ�سير �إليهم في �لد�خل 
ّ
�لبلد ك�سلة و�سل ثقافية بين ح�سار�ت �ل�سرق و�لغرب. �أم

ا 
ّ
 ب�سلة �إلى لبنان �لذي نعتز به، و�لذي نريده �أن يتحرر مم

ّ
و�لخارج، فيحملون �أجند�ت ل تمت

رت عنه ثورة 17 
ّ
�أ�سابه ول يز�ل ي�سيبه على يدهم من نكبات، �إّل �إننا و�ثقون باأن ما عب

ت�سرين �لأول/�أكتوبر، �سيفر�س نف�سه على هوؤلء، و�سيعيد لبنان �إلى �سماته ومكوناته، وطنًا 

للحرية، �سيد�ً حر�ً م�ستقاًل وجزء�ً مكونًا من �لعالم �لعربي ومن �لعالم كله.

غير �أن �لتذكير بثورة 17 ت�سرين �لأول/�أكتوبر يتطلب من �لذين ي�سكلون قيادتها �أن 

ي�سعو� برنامجًا و�قعيًا و��ستر�تيجيًا لال�ستمر�ر فيها، و�أن يدققو� ب�سورة و�قعية في �آليات 

�لن�سال لتحقيق ذلك �لبرنامج، فيتجّنبو� �لوقوع في �لأخطاء و�ل�سعبوية �لتي ر�فقت �لثورة، 

ا تحاول قوى �لنظام �لمهيمن على لبنان و�لمتحكمة في م�سائره بمختلف 
ّ
ويبتعدو� عم

 �لثورة �إليه.
ّ
فئاتها، جر

في تلك �ل�سروط �لم�سار �إليها ن�ستطيع �لجزم باأن ثورتنا �ستنت�سر مهما يطل �لزمن، ومهما 

يو�جهها من �سعوبات. فهذ� هو خيارنا من �أجل �لم�ستقبل �لذي نحرر فيه لبنان من كل ما 

�أ�سابه على �متد�د �لأعو�م �لمئة �لما�سية من تاريخ تاأ�سي�سه �لحديث، وكي ُنبقي على بيروت، 

تلك �لعا�سمة �لخالدة، خيمة �أبدية لنا. 




