امللف

حتية �إىل بريوت

كرمي

مروة*

بريوت خيمتنا

لي�س

جديداً ما �أ�صاب بيروت ،بل لبنان كله ،في انفجار � 4آب�/أغ�سط�س ،2020
فهذه النكبة هي واحدة من النكبات التي �أ�صابت بيروت ،و�أولها في �سنة
551م في �أيام الرومان ،بعد �أن كانت قد �أ�صبحت مدينة ال�شرائع ،وقبل �أن يت�أ�س�س فيها
لبنان كوطن حديث بعد مت�صرفية جبل لبنان في �سنة .1863
من الطبيعي �إذاً عندما ُيذكر ا�سم بيروت �أن ُيذكر معها بال�ضرورة ا�سم لبنان ،والعك�س
ممن ينتمون انتماء حقيقي ًا �إلى
�صحيح ،و�أنا �أقول هذا و�أكرره مثلما فعل ويفعل �آخرون ّ
الوطن اللبناني الأ�صيل بتنوع �سماته وتعدد مكوناته ..الوطن الخالد الذي ت�شكل بيروت
لي�س فقط عا�صمة له ،بل جزءاً �أ�سا�سي ًا مكون ًا منه �أي�ض ًا ،و�إلى جانبها مدن تاريخية
�أعطت لبنان �سمة ال�شخ�صية الفريدة وعبقرية المكان ،مثل �صور و�صيدا.
''بيروت خيمتنا'' ..هذا ما قاله �شاعر الثورة الفل�سطينية محمود دروي�ش عندما زارها
وو�صف
في �أواخر ت�سعينيات القرن الما�ضي بعد غياب ق�صري دام خم�سة ع�شر عام ًا.
ُ
''بيروت خيمتنا'' الذي �أعطاه محمود دروي�ش هو اعتراف منه ووفاء با�سم فل�سطينيته لما
�أعطته بيروت و�أعطاه لبنان للق�ضية الفل�سطينية .غير �أن ت�أكيدي �أن بيروت خيمتنا� ،إنما
هو لأن بيروت هي � ّأمنا نحن اللبنانيين من جميع المناطق؛ �أمنا التي احت�ضنتنا عبر
ودفعت ودفعنا معها الثمن الباهظ ،مروراً بالحرب الأهلية ،حتى
التاريخ قديمه وحديثه،
ْ
الرابع من �آب�/أغ�سط�س.
عالقتي ببيروت بد�أت في �سنة  1939عندما كنت في التا�سعة من عمري .فقد ذهبت
�إلى بيروت في �صيف تلك ال�سنة مع والدي ال�شيخ �أحمد برفقة �شقيقي محمد ح�سين
ومرت�ضى واب َني عمي ال�شيخ زين عبد الح�سين وعبد الر�ضا ،ونحن ن�ضع على ر�ؤو�سنا
طرابي�ش ذلك الزمان التي كانت �سائدة في عدة عوائل كعائلتنا الدينية ،و�أُخرى مدنية.
عمنا الذي �صار فيما بعد يحمل �صفة ال�شيخ زين،
ذهبنا في ذلك التاريخ ال�ستقبال ّ
والذي كان عائداً من هجرة طويلة ق�ضاها في �سيراليون في �أفريقيا الغربية �أ�سوة
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بالعديد من المغتربين من �أبناء الجنوب اللبناني .لدى و�صولنا �إلى بيروت ،ف�إن �أول ما كان
يتوجب علينا فعله هو الذهاب فوراً �إلى المرف�أ ال�ستقباله على �أبواب الباخرة ،وكانت هذه �أول
و�آخر مرة �أدخل فيها �إلى مرف�أ بيروت .ولذلك ،ف�إنني ال �أذكر �شيئ ًا عن المرف�أ الذي ُد ّمر في 4
ودمرت معه مناطق وا�سعة من بيروت الخالدة.
�آب�/أغ�سط�سُ ،
ا�ستقبلنا عمي ،وذهبنا فوراً معه �إلى منزل عمتي الحاجة فاطمة في منزلها الواقع في
منطقة الب�سطة التحتا القريب من الجامع ال�شهير في ذلك المكان ،ثم توجهنا جميع ًا ،با�ستثناء
عمتي� ،إلى �شارع ''�سوق الطويلة'' في الق�سم الأخير منه حيث كانت تقع مكاتب جريدة ''النهار''،
لزيارة ن�سيبنا الإعالمي الكبير كامل مروة.
� ّأما الزيارة الثانية لبيروت فكانت في �سنة  ،1943حين �أر�سلني والدي لمتابعة درا�ستي
المتو�سطة في مدر�سة حو�ض الوالية العريقة في التاريخ .وفي �أثناء وجودي في بيروت في
تلك المدر�سة ،اعتقلت �سلطة االنتداب الفرن�سي حكومة اال�ستقالل .وكنت فور دخولي �إلى
المدر�سة قد �ش ّكلت مع زمالئي جمعية ثقافية كنت �أنا مديرها ،وكان رئي�سها عاكف حيدر الذي
�أ�صبح فيما بعد نائب رئي�س حركة �أمل .فقررنا �أن ن�شارك في االحتجاج على اعتقال حكومة
اال�ستقالل ،وخرجنا في تظاهرة من دون �أن نطلب �إذن ًا من �إدارة المدر�سة لكننا ُووجهنا على
الفور بالقنا�صة ال�سنغاليين ،الأمر الذي جعلنا نتفرق في االتجاهات كافة .و�أذكر �أنني �أ�ضعت
الطريق �إلى المنزل الذي كنت �أقيم فيه مع �شقيقي محمد ح�سين و�شقيقتي فاطمة القريب من
المدر�سة ،وبقيت �أبحث عنه على امتداد النهار حتى وجدته بمح�ض الم�صادفة.
و�أذكر �أنني بقيت �أربعة �أ�شهر في بيروت ،تعرفت خاللها ،وبم�ساعدة ابن عمي منير الذي
كان يتابع درا�سته في الجامعة الأميركية� ،إلى معالم المدينة� ،إذ ُزرنا جميع المعالم ،وحدثني
بالتف�صيل عن تاريخ بيروت القديم والحديث .وكان ل�ساحة البرج� ،ساحة ال�شهداء ،مكان خا�ص
في ذلك التجوال داخل بيروت .و�أذكر �أن ابن عمي منير رافقني �إلى ملهى فاروق الذي يقع في
�أعلى الجهة الغربية من �ساحة البرج لال�ستمتاع بم�شاهدة الراق�صة الم�صرية �سامية جمال.
إلي ،بدءاً من طفولتي ،مثل الحلم.
هذه ذكريات ال ُتن�سى جعلت بيروت بالن�سبة � ّ
في �سنة  1949عدت من العراق حيث كنت �أتابع درا�ستي برعاية ابن عم والدي ح�سين
مروة في بغداد ،وبد�أت �أزور بيروت للقاء ح�سين الذي كان قد ا�ستقر فيها بعد عودتنا من
أدر�س
العراق ،وذلك بمعدل كل �أ�سبوعين ،قادم ًا من مدر�سة بلدة �شم�سطار البقاعية التي كنت � ّ
في مدر�ستها ،وكنت �أم�ضي يومين ب�ضيافة ح�سين� ،أتجول فيهما في �شوارع بيروت برفقة نزار
ابنه البكر ورفيق العمر .لكن �أهم ما �أذكره في تلك الزيارات بين �سن َتي  1950و ،1953هو
ال�شاعر والأديب والمفكر عبد المطلب الأمين ،الدبلوما�سي والمحامي والقا�ضي ال�سابق ،الذي
ربطتني به عالقة �صداقة حميمة بوا�سطة ح�سين مروة ،و�صرت رفيق ًا له في زيارات مالهي
وبارات بيروت في مختلف مناطق المدينة .فيما بعد� ،صرت من �سكان بيروت في �ضاحيتها
الجنوبية ،وذلك عندما انتقلت مع العائلة من مدينة �صور �إليها ،وبعد ذلك ب�أعوام انتقلت �إلى
منزل في �شارع مار اليا�س ،و�صرت واحداً من �أبنائها تحقيق ًا لحلمي التاريخي.

بيروت خيمتنا

امللف

في �سنة � 1952أ�صبحت طالب ًا في الجامعة اللبنانية في العام الثاني لت�أ�سي�سها ،ونائب
الرئي�س لأول رابطة طالبية فيها ،وكان رئي�سها �صديقي التاريخي ف�ؤاد الترك ،و�صرت في
الوقت ذاته الم�س�ؤول عن منظمة الطالب في الحزب ال�شيوعي .وكان �آخر ما قمت به من موقعي
الم�شار �إليه التح�ضير لتظاهرة ا�ستنكاراً لزيارة وزير خارجية �أميركا فو�ستر داال�س الم�شبوهة،
وكانت تظاهرة حا�شدة انطلقنا فيها من منطقة البربير �إلى �ساحة البرج .و�صارت بيروت منذ
ذلك التاريخ مركزاً لمناه�ضة الأحالف الأجنبية ''حلف بغداد'' �أو''حلف ال�سنتو'' ،وفي الوقت
ذاته مركزاً لتظاهرات الت�ضامن مع الحركات الوطنية في الدول العربية ،م�شرق ًا ومغرب ًا ،وفي
مقدمها الثورة الفل�سطينية في مختلف مراحلها .و�صارت �أي�ض ًا مركزاً للت�ضامن ب�صيغ �شتى
مع الحركات الوطنية في دول �آ�سيا و�أفريقيا و�أميركا الالتينية.
وحولتني �إلى واحد من �أبنائها القادمين من
كانت تلك �إذاً البدايات التي ربطتني ببيروتّ ،
الجنوب ،و�أنا �أعتز ب�شدة بانتمائي �إليها ،و�إلى تاريخها القديم والحديث.
علي ،بحكم عالقتي ببيروت ومعرفتي بتاريخها القديم والحديث� ،أن �أكون
لم يكن �سه ًال ّ
تذكرنا بالنكبات ال�سابقة،
�شاهداً على ذلك التفجير الم�شبوه في المرف�أ ،والذي �أ�صابها بنكبة ّ
قديمها وحديثها ،وه ّز لبنان من �أق�صاه �إلى �أق�صاه.
وفي يقيني في �ضوء ما تقدم �أن بيروت التي �أعتز بانتمائي �إليها ال تزال تواجه من داخلها
ومن خارجها قوى ال تريد لها �أن تكون ا�ستمراراً لتاريخها القديم والحديث .بيروت لي�ست
خيمة لجميع اللبنانيين فقط ،بل �إنها �أي�ض ًا التعبير با�سم لبنان عن ال�سمة التي ارتبطت بهذا
البلد ك�صلة و�صل ثقافية بين ح�ضارات ال�شرق والغربّ � .أما �أولئك الذين �أ�شير �إليهم في الداخل
مما
والخارج ،فيحملون �أجندات ال ّ
تمت ب�صلة �إلى لبنان الذي نعتز به ،والذي نريده �أن يتحرر ّ
عبرت عنه ثورة 17
�أ�صابه وال يزال ي�صيبه على يدهم من نكبات � ،اّإل �إننا واثقون ب�أن ما ّ
ت�شرين الأول�/أكتوبر� ،سيفر�ض نف�سه على ه�ؤالء ،و�سيعيد لبنان �إلى �سماته ومكوناته ،وطن ًا
للحرية� ،سيداً حراً م�ستق ًال وجزءاً مكون ًا من العالم العربي ومن العالم كله.
غير �أن التذكير بثورة  17ت�شرين الأول�/أكتوبر يتطلب من الذين ي�شكلون قيادتها �أن
ي�ضعوا برنامج ًا واقعي ًا وا�ستراتيجي ًا لال�ستمرار فيها ،و�أن يدققوا ب�صورة واقعية في �آليات
الن�ضال لتحقيق ذلك البرنامج ،فيتج ّنبوا الوقوع في الأخطاء وال�شعبوية التي رافقت الثورة،
عما تحاول قوى النظام المهيمن على لبنان والمتحكمة في م�صائره بمختلف
ويبتعدوا ّ
جر الثورة �إليه.
فئاتهاّ ،
في تلك ال�شروط الم�شار �إليها ن�ستطيع الجزم ب�أن ثورتنا �ستنت�صر مهما يطل الزمن ،ومهما
يواجهها من �صعوبات .فهذا هو خيارنا من �أجل الم�ستقبل الذي نحرر فيه لبنان من كل ما
�أ�صابه على امتداد الأعوام المئة الما�ضية من تاريخ ت�أ�سي�سه الحديث ،وكي ُنبقي على بيروت،
تلك العا�صمة الخالدة ،خيمة �أبدية لنا.
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