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ماجد*

ك�أ�س العامل ل�سنة  1982وح�صار بريوت
لم تكن م�سابقة ك�أ�س العالم لكرة القدم (المونديال) في �سنة  1982ك�سابقاتها �أو
الحقاتها من ف�صول الم�سابقة التي ينتظرها الماليين من مح ّبي هذه الريا�ضة ،ففي
تلك ال�سنة ،وفي �صيفها تحديداً ،وبينما كانت بيروت تتح�ضر للمنا�سبة الحدث التي
ال تتكرر �إالّ مرة كل � 4أعوام ،ه ّزها حدث وح�شي �آخر ،تمثل في االجتياح ا إل�سرائيلي
للبنان وح�صار عا�صمته .عن تلك المرحلة وعن �شغف ''المونديال'' ووح�شية العدوان،
وما اعترى الكاتب من �أحا�سي�س ومخاوف ،تتحدث هذه المقالة.

مر
ّ

الوقت بطيئ ًا وثقي ًال في بداية �صيف
�سنة � ،1982سنة اجتياح �إ�سرائيل
الثاني للبنان وو�صول قواتها �إلى
العا�صمة بيروت.
الموت كان ال�سياق العام المخيم على
المدينة ،وتفا�صيل الحياة اليومية بين
جنازتين �أو م�سير َتي ت�شييع كانت �أ�شبه
بالتحايل على الخوف والملل وقلة الموارد في
انتظار المجهول� ،أو في انتظار مباريات ك�أ�س
العالم لكرة القدم!
العد العك�سي لبدء البطولة الكونية كان قبل
ّ
 6حزيران/يونيو ،تاريخ بدء االجتياح ،وهي
* �أ�ستاذ درا�سات ال�شرق الأو�سط والعالقات الدولية في
الجامعة الأميركية في باري�س.

اللحظة التي ننتظرها .ننام ون�صحو ونحتفي
يومي ًا باقترابنا من الموعد الأبهى .نجمع
�صور الالعبين ونل�صقها في �صفحات
�ألبومات ''الفيفا'' المخ�ص�صة لها ،التي ك ّنا
وح�سان ورغيد ومحمد وريا�ض
ن�شتريها طالل ّ
و�أنا من مكتبة ''الر�سالة العربية'' على تقاطع
خط الب�سطة وطلعة النويري .نتبادل مع �سائر
ّ
الأ�صحاب في الحي ،ثم في المدر�سة ،ال�صور
المكررة� ،إذ ال يملك واحدنا حين يبتاعها في
مغلفات �سميكة مغلقة �إمكان اختيارها ،ولهذا
غالب ًا ما تتكرر ال�صور ذاتها م�ؤجلة مهمتنا
في �إتمام �صفحات ِفرقنا الواحدة تلو الأُخرى.
�أذكر �أنني في  5حزيران/يونيو كنت قد
�أكملت �صفحات المنتخبات البرازيلية
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دمار يف بريوت ت�سببت به الغارات الإ�رسائيلية

والألمانية الغربية والبولونية والأرجنتينية،
و�أنه كان ينق�صني �صورة خوانيتو لأكمل
ال�صفحة الإ�سبانية ،وغرازياني لأكمل �صفحة
�إيطاليا ،وماريو�س تريزور لأكمل فرن�سا،
بينما كانت بقية ال�صفحات ما زالت فارغة �أو
ن�صف فارغة .وب ِق َيت كذلك .فالطيران
الإ�سرائيلي �أوقف م�سيرتنا في �إنهاء
''�ألبوماتنا'' و�أدمى انتظاراتنا ،وق�ص ُفه الذي
ا�ستهدف بيروت ع�شية بدء االجتياح البري
�سبق بدء ح�صارنا،
وتوا�صل على مدى �أ�سبوع َ
خ ّلف رعب ًا وقهراً رهيب ًا ،و�أبعد مكتبة
''الر�سالة'' ع ّنا ،نحن المقيمين على بعد
�شارعين منها ،في محلة ر�أ�س النبع .ولم �أعد
�أدري في �أي يوم ق�صفت الطائرات مبنى قريب ًا

ظن يا�سر عرفات
من المكتبة ،قيل �إن �شارون ّ
وتبين �أن الطيار الإ�سرائيلي �أخط�أ
مقيم ًا فيهّ ،
في تعداد البنايات عند �إطالق �صاروخه
عمار و ُقتلت �أ�سمهان
الفراغي ،فنجا �أبو ّ
�صديقة جدتي وجارتها في الحي نف�سه مع
عائلتها كلها.
�أقفلت مكتبة ''الر�سالة'' بعد ذلك ،وانطف�أ
مع �إقفالها �أمل العثور على خوانيتو
وغرازياني وتريزور و�سائر الالعبين
يعد لإتمام الألبوم
المفقودين من �ألبومي ،ولم ُ
في �أي حال معنى ما دام �إمكان الت�شارك �أو
التبادل �أو التفاخر به تال�شى ،ومثله �إمكانات
مراجعة الأ�سماء مع الأ�صحاب المتفرقين،
وتحدي الذاكرة عند ''ت�سميع'' الت�شكيالت
ّ
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دخان كثيف عقب �سل�سلة من الغارات اجلوية على بريوت

الرئي�سية المحتملة للمنتخبات والعبي
االحتياط المواكبين لها.

يف انتظار  13حزيران/يونيو
في  11حزيران/يونيو ،كان النا�س في
الحي على موعد مع كثير من اال�ستحقاقات.
القوات الإ�سرائيلية و�صلت �إلى خلدة وم�شارف
المطار ،و''القوات الم�شتركة'' تحاول الت�صدي
لها ومنعها من التقدم �أكثر .الق�صف يزداد
�شرا�سة ،والح�صار متوقع في �أي لحظة.
نازحون كثر يغادرون نحو البقاع ثم ال�شمال
عبر منفذ على طريق بيروت دم�شق ،و�آخرون
يتح�ضرون للمغادرة نحو الجنوب حيث هد�أ

القتال بعد معارك متفرقة كان �أعنفها في
قلعة ال�شقيف وفي مداخل مخيم عين الحلوة،
ثم على طريق الرميلة.
''�سيترنات'' المياه ت�صل �صباح ًا فيتجمع
حولها الأهل والجيران طلب ًا لملء الخزانات
و''الغالونات''َ .كميون جرار الغاز يدخل
الزاروب بعد ذلك منادي ًا على ب�ضاعته،
ح�ضروا جرارهم الفارغة
والباقون في الحي ّ
لتبديلها ،مع قلق من احتماالت غارة �أو ق�صف
ت�صيب �شظاياه الكميون فتفجر الحي ب�أكمله.
ال�شعور بالم�س�ؤولية ظهراً �أمام فرن الحطب
في ال�شارع الموازي ،حيث تنتظر ل�شراء ربطة
الخبز العربي في وقت تتقل�ص كميات الطحين
المتوافرة في ال�سوق ،تجعلك تكبر فج�أة �أو

كأس العامل لسنة  1982وحصار بيروت

مما ُذكر كله� ،أن
هكذا تظن نف�سك .والأهم ّ
بع�ض الجيران كانوا ي�ضعون اللم�سات الأخيرة
على التمديدات الكهربائية البديلة ،ويخبئون
في �أماكن �آمنة كميات من البنزين المخ�ص�ص
لإدارة محركات �سياراتهم بهدف �شحن
البطاريات التي يمكن ت�شغيل �إنارة ''نيون''
و�أجهزة تلفزيون قديمة عليها.
الحدث الكروي المنتظر بات على بعد
�ساعات ،وهو ،عالوة على الحديث في ال�سيا�سة
واحتماالت الح�صار ونتائجه ،ال�شغل ال�شاغل
لمحمد ومحيي الدين و�سامي ،كما لوليد
عيدو ،1جارنا الذي ي�ستعد ال�ست�ضافة َمن يريد
ركب
في منزله في الطبقة الثالثة ،حيث ّ
�صديق له بطارية كميون ''�سيك�س ويل'' قادرة
على الإنارة و�إ�شعال التلفزيون الأ�سود
والأبي�ض ل�ساعات طويلة ،ويمكن �شحنها
يومي ًا بجهاز دينامو ''خا�ص بالمنا�سبة''.
في  12حزيران/يونيو ،بدت ال�صورة
تقدم القوات الإ�سرائيلية
مقلقة لجهة ّ
وا�ستكمال طوقها حول بيروت ،ومطمئنة
لجهة تو ّفر الوقود والبطاريات و�أجهزة التلفزة
التي و�إن ا�ضطرت �أ�صحابها �إلى �ضربها
�أحيان ًا كي تثبت ال�صورة فيها �أو يتوقف
ت�شو�ش ال�صوت المنبعث منها ،ف�إنها على
بث محطة العربانية
الأقل قادرة على التقاط ّ
اللبنانية للأقمار ال�صناعية� ،أو التقاط �صورة
مغب�شة من محطات التلفزة الأردنية وال�سورية
ّ
والقبر�صية والم�صرية ،وحتى الإ�سرائيلية،
كافية لمتابعة المباريات التي �ستنطلق بعد
�أربع وع�شرين �ساعة .المهمة الحا�سمة
المتبقية كانت الت�أكد من �أن ''كالب البطارية''
المعتمدة في التمديدات �صلبة كفاية،
وال�شرائط الكهربائية �سليمة بما ال يفاجئ
�أحداً خالل لحظة ت�سديد كرة خطرة� ،أو تمريرة
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يمكن �أن تغير نتيجة مباراة.
النا�س يحاولون �أن يغفوا قلي ًال بعد الغداء
الخفيف ،بين موجة ق�صف و�أُخرى ،تعوي�ض ًا
عن نق�ص النوم� ،أو ا�ستباق ًا النعدامه المتوقع
في الليلة المقبلةّ � .أما نحن ،ال�صبيان
الكرويون ،فنلعب مباراة حامية ت�ستبق
ّ
االفتتاح الر�سمي لأعظم م�سابقة مع خ�شيتين:
خ�شية من ت�صاعد الق�صف الذي قد ي�ضطرنا
�إلى �إيقاف اللعبة في لحظة درامية ربما
تحرمنا من الفوز المحقق� ،أو من �إحراز تعادل
نراه في متناول فريقنا الخا�سر موقت ًا؛
وخ�شية من كثير من العرق والغبار وات�ساخ
المالب�س والأج�سام في وقت ترتفع الحرارة
ال�صيفية والرطوبة البيروتية ،وتتراجع كميات
المياه المخ�ص�صة لال�ستحمام والغ�سيل في
بيوتنا .ي�ضاف �إلى ذلك �أننا جميع ًا م�ضطرون
�إلى تج ّنب الخدو�ش والجروح التي �سيكتفي
ال�صيدلي المجاور لملعبنا ب�إعطاء ''�صبغة
اليود'' الحارقة لمعالجتها ،وفي هذا ما ي�ؤثر
�سلب ًا في �أدائنا .كنا نتمعن في قراءة ال�صحف
لأنها تروي ما جرى في مباريات البطوالت
الأوروبية التي اهتممنا كثيراً بها وجعلتنا
ننق�سم بين ليفربول ونوتنغهام فوري�ست� ،أو
بين بايرن ميونخ وهامبورغ� ،أو طبع ًا بين
ريال مدريد وبر�شلونة.
الوقت بطيء ،والق�صف �صباح 13
خط
مروع .الطيران �ضرب ّ
حزيران/يونيو ّ
الب�سطة الفوقا خلفنا ،والقوات الإ�سرائيلية
�أعلنت ر�سمي ًا بدء ح�صار العا�صمة.
الوقت بطيء ،وافتتاح ك�أ�س العالم الليلة
في بر�شلونة مع مباراة تجمع حاملة اللقب
الأرجنتين ،وبلجيكا المتبعة �أ�سلوب ًا جديداً
�سي�صبح مدر�سة خا�صة في اللعب ،يقوم على
ن�صب م�صائد الت�سلل لمهاجمة الخ�صم،
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و�إتالف �أع�صابه في �إ�ضاعة الفر�ص ،وتركه
يتناقل الكرة بال طائل ،ثم تنفيذ هجمات
م�ضادة �سريعة تخطف الأهداف.
يلتقي بع�ضنا عند وليد عيدو ،والبع�ض
الآخر في البيت القديم لآل ال�شامي .ي�ست�ضيفنا
�أبو خالد �صغاراً وكباراً في �صالونه ،وخالد
يدور علينا بالع�صير والبزورات .بلجيكا تهزم
الأرجنتين بهدف وحيد ،والفرح يغمرنا
النطالق الم�سابقة ب�سالم ،فقد كنا نخ�شى �أن
يلغيها االجتياح الإ�سرائيلي� ،أو �أن ي�صلها
بع�ض الغارات وتداعيات الح�صار فتتوقف.

الربازيل و�أملانيا واجلزائر
حينا ،كما في معظم �أحياء مدينتنا
في ّ
كرويان �أ�سا�سيان .حزب
المحا�صرة ،حزبان
ّ

الفريق الربازيلي خالل مونديال 1982

البرازيل المخ�ضرم و''الخبير'' باللعبة ،وحزب
�ألمانيا ،ال�شاب ،الذي برز في مباريات م�ساء
الأحد المنقولة ملخ�صاتها من الدوري
الألماني على تلفزيون لبنان .على �ضفاف
الحزبين الكبيرين ،ثمة محازبون لإيطاليا
وفرن�سا ،ثم لالتحاد ال�سوفياتي وبولونيا
والمجر (لأ�سباب عقائدية على ما كانوا
يرددون ،وبتكليف حزبي).
لكن ثمة مباراة لم يخطر في بال �أحد مدى
قدرتها على �إعادة ت�شكيل الخريطة الحزبية
بعيداً عن كل فرز �سابق .مباراة �ألمانيا
الغربية ،بقيادة برايتنر ورومينيغيه
وهروبي�ش وفي�شر وليتبار�سكي ،والجزائر التي
كان ا�سما رابح ماجر والأخ�ضر ب ّلومي �أكثر ما
نعرفه عنها .الجمهور غير الألماني ي�صطف
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الالعب اجلزائري ماجر حمتفي ًا بهدفه �ضد الفريق الأملاين

بالنكاية مع الجزائر ،وجمهور الألمان منق�سم
تقربه من بلد
بين �شعور بقومية عربية ّ
المليون �شهيد ،ورغبة في فوز �ألمانيا تج ّنبه
�شماتة الخ�صوم .الق�صف عنيف على بيروت
في  16حزيران/يونيو ،والتجمع �أقل من
العادة في بيت عيدو ،لكن المباراة مذهلة
ينزل وقعها على الجميع ك�صاعقة� ،إذ ُتظهر
توجهم بفوز تاريخي
علو كعب الجزائريين ف ُت ّ
ّ
بهدفين لماجر وب ّلومي في مقابل هدف
لرومينيغيه .ولوال خ�سارة جزائرية مفاجئة
�ضد النم�سا بعد خم�سة �أيام ،ثم تواطوء �ألماني
مع الأخيرة في  25من ال�شهر نف�سه ،لكانت
الجزائر حكم ًا في الدور الثاني2.

غطى �صوت ر�صا�ص ابتهاج القوات
الم�شتركة بالفوز الجزائري على �أ�صوات
الق�صف الإ�سرائيلي الذي اعتاد التراجع لي ًال
قبيل بدء المباريات .وغطى التبريك للجزائر �أو
ال�شماتة ب�ألمانيا على ما عداه من �أحاديث
على مدى �أيام .وا�ستمر الأمر على هذا النحو
لغاية الخروج الم�أ�سوي للبرازيل �أمام �إيطاليا
في  2تموز/يوليو ،بعد ع�شرة �أيام من بداية
حول ال�سحور �إلى منا�سبات
�شهر رم�ضان الذي ّ
لموا�صلة الحديث عن المباريات والتح�سر على
فر�صها ال�ضائعة.
ولعل التح�سر على البرازيل وقتذاك كان
(وما زال) من �أبرز ما يمكن ا�ستخال�صه من
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الالعب ا إليطايل باولو رو�سي حمتفي ًا بهدفه الذي حقق لفريقه الفوز بك�أ�س العامل و�أق�صى الفريق الأملاين

تلك الم�سابقة ،نظراً �إلى �أن كرة القدم لم تعرف
على الأرجح في تاريخها منتخب ًا بقوة
البرازيليين يومها ،وب�سحر �أدائهم الجماعي
ونجوميتهم الفردية .فمنتخب زيكو و�سقراط
وفالكاو و�سرجينيو و�إيدير وجونيور و�أو�سكار
قدم عرو�ض ًا بديعة �إلى �أن فاج�أه الدفاع
ّ
الإيطالي ب�صالبته وتما�سكه �أمام موجات
الهجوم ،ثم عاجله باولو رو�سي ب�أهداف كانت
كفيلة بالإطاحة به من البطولة.
التتمة معروفة :خروج فرن�سا �أمام �ألمانيا
في مباراة تراجيدية انتهت ب�إر�سال الحار�س
الألماني �شوماخر لالعب الفرن�سي باتي�ستون
�إلى الم�ست�شفى من دون معاقبته ال ب�ضربة
جزاء وال ببطاقة حمراء كانتا كفيلتين
ب�إي�صال الفرن�سيين �إلى النهائي؛ فوز �إيطاليا،

مفاج�أة البطولة ،على �ألمانيا في المباراة
ت�سيدها الطليان
النهائية للم�سابقة التي ّ
تكتيكي ًا ،معيدين �إلى روما ك�أ�س ًا لم يحظوا
بها منذ �سنة .1938

�أبو عمار و�إيطاليا والقوات املتعددة
اجلن�سيات
ذكر يا�سر عرفات �أكثر من مرة بعد انتهاء
ك�أ�س العالم ل�سنة � 1982أن الفريق الإيطالي
�أهدى المقاومة الفل�سطينية في بيروت
وحيا باولو رو�سي تكراراً (م�ستبد ًال
�إنجازهّ ،
على عادته الـ  Pبالـ  Bفي ا�سمه الأول) ك�أحد
�صانعي الفوز .وفي الحقيقة لم يثبت �أن الأمر
جرى فع ًال على هذا النحو ،ولو �أن ت�سريبات
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يا�رس عرفات وجمموعة من املقاتلني خالل ح�صار بريوت يف �سنة 1982

�صحافية تناقلت �أخباراً عن تعاطف معلن �أو
م�ضمر لرو�سي و�ألطوبي ّلي والعبين �آخرين مع
الفل�سطينيين ،كما ُرفعت �أعالم فل�سطينية في
احتفاالت �إيطالية رافقت عودة المنتخب
الأزرق �إلى بلده حام ًال الك�أ�س الأغلى في
العالم.
على �أن �أثر ما قاله �أبو عمار ،بمعزل عن
دقته ،معطوف ًا على ال�سلوك المحبب للجنود
الإيطاليين الذين و�صلوا �إلى بيروت �ضمن
القوات المتعددة الجن�سيات لمراقبة وقف
�إطالق النار وخروج المقاتلين الفل�سطينيين
�سهل من مهمة
وقيادتهم بعد الح�صارّ ،
ودي
الإيطاليين اللبنانية وجعلهم على
ٍ
تما�س ّ
دائم مع �أطفال و�شبان المخيمات الفل�سطينية
المنكوبة و�أحياء ال�ضاحية الجنوبية لبيروت.

هناك انت�شرت وحداتهم التي ن ّفذ جهازها
العب فريقهم
الطبي مهمات �إن�سانية ،كما َ
الع�سكري ــ الكروي فرق ًا محلية ،الأمر الذي
قربهم �إلى قلوب جيل جديد من ع�شاق كرة
ّ
القدم� ،سي�صبحون الحق ًا �إيطاليي الهوى،
ويجعلون �إيطاليا الحزب الكروي الثالث
لبناني ًا وفل�سطيني ًا.
� ّأما نحن ،فكانت نهاية ك�أ�س العالم في تلك
ال�سنة نهاية لأفراحنا ،وعودة �إلى يوميات
الحرب الطاحنة علينا ،و�إلى نق�ص المياه
والكهرباء والطحين والهواء ،و�أ�صوات الطائرات
والمدافع التي ح�صدت �آالف ًا كانت المباريات
الكروية �آخر ما �شاهدوا في حياتهم.
هكذا ،انتهى �صيف بيروتي تداخلت فيه
�أحالم كرة القدم و�آهاتها بالموت والغارات
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الجوية ،وعاد َمن نجا �إلى متابعة حياته
''الطبيعية'' ابتداء من الخريف .وال �أظن �أننا
عندما رجعنا �إلى المدر�سة في ت�شرين الأول/
�أكتوبر ،تحدثنا عن الح�صار وعن باولو رو�سي
وب ّلومي وعن خيبة الجيل البرازيلي الذهبي،
وال عن �ألبوماتنا التي ظلت ناق�صة و�ضاعت
كم من الأغرا�ض المتراكمة ،تمام ًا كما
بين ّ
�ضاعت في ذاكرتنا �أ�سماء �أ�سمهان و�أوالدها
ممن �سحقتهم النيران الإ�سرائيلية
وغيرهم ّ
وحولت بيوتهم �إلى مقابر جماعية...
ّ

ا�ستمرت الحياة بعد ذلك كله ،وتوالت
ك�ؤو�س العالم كل �أربعة �أعوام ،وها نحن ،في
�سنة  ،2018وبعد �ستة وثالثين عام ًا ن�ستعد
لك�أ�س عالم جديدة .ن�ستعد ونتذكر قوة ذلك
ال�شعور الذي انتابنا في حزيران/يونيو
� :1982شعور ب�أننا في قيد الحياة ما دامت
بطارية �سيارة جارنا ت�ش ّغل تلفازه وت�ش ّغل
معه عيوننا و�آذاننا وكامل حوا�سنا ،وترفع
عنا لت�سعين دقيقة وط�أة الح�صار والموت
والخوف من الطيران.

املصادر
1
2

�سيلقى وليد عيدو وابنه خالد حتفهما في عملية اغتيال �سيا�سي ا�ستهدفتهما في  13حزيران/يونيو
� ،2007أي بعد ربع قرن كامل من ا�ست�ضافتهما افتتاح ك�أ�س العالم في بيت �أ�سرتهما في ر�أ�س النبع في
بيروت (في  13حزيران/يونيو .)1982
عدل االتحاد الدولي لكرة القدم بعد ذلك من قانون الدور الأول ب�سبب التالعب الألماني ــ النم�ساوي
ّ
بالنتيجة ،بحيث فر�ض لعب المباراتين الأخيرتين �ضمن المجموعة الواحدة في الوقت نف�سه.
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(قضايا استراتيجية  /وجهات نظر إسرائيلية )5
استراتيجيا الجيش اإلسرائيلي
في ضوء المتغيرات اإلقليمية
والتهديدات المستجدة
إعداد وتحرير :أحمد خليفة
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