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حتية �إىل بريوت

حممد علي

الأتا�سي*

موت بريوت وقيامتها

�أتيت

�إلى بيروت و�سكنت فيها منذ �سنة  ،١٩٩٩قادم ًا من باري�س حيث كنت �أتابع
في؛ تزوجت فيها
درا�ستي الجامعية .ع�شرون عاما ع�شت المدينة وعا�شت َّ
و�أ�س�ست عائلة؛ عملت وكتبت في �صحفها و�صورت �أفالمي �أو �أنتجتها في �إ�ستوديوهاتها؛
�أن�ش�أت �صداقات وحظيت بعداوات؛ بنيت حياة عادية وراكمت ذكريات؛ ر�أيت كيف تحيا
المدينة وتموت ،وتموت وتحيا ع�شرات المرات .حتى كان انفجار بيروت.
بمن �ست�صبح زوجتي� ،سونيا ،الآتية من برلين
عندما التقيت في بيروت لأول مرة َ
عرفت عن نف�سها قائلة�'' :أنا بيروتية''!
والمقيمة في بيروتّ ،
للوهلة الأولى ا�ستغربت جوابها ،لكنني �سرعان ما قبلت معها �أن االنتماء �إلى المدن
ال يحتاج �إلى �أوراق ثبوتية �أو جوازات �سفر ،وال �إلى �أختام ر�سمية �أو �شهادات ميالد.
كنت وال �أزال �أغبطها على �سهولة هذا التماهي و�سال�سة هذا االنتماء� .أنا من جهتي
وبعد ع�شرين عام ًا �أم�ضيتها في بيروت ،لم �أ�ستطع يوم ًا �أن �أقول عن نف�سي �أنني
''بيروتي'' .ربما كان ال�سبب هو تفهمي وتعا�ضدي مع ح�سا�سية كثير من الأ�صدقاء
اللبنانيين من �شبهة الو�صاية والهيمنة واالبتالع التي كثيراً ما ميزت �أبواق النظام
ال�سوري ب�ش�أن لبنان .وربما كان ال�سبب� ،أنني كنت وال �أزال م�سكون ًا بمدينتي الأم دم�شق؛
بعالقة تكاد تكون ''�أوديبية''� ،إلى درجة �أن لهجتي كثيراً ما خانتني و�أحرجتني �أمام
علي المدن وتحيلني كلها �إلى ال�شام ،و�أفاجىء نف�سي ومن
�أ�صدقائي اللبنانيين ،فتلتب�س ّ
حولي كلما و ّليت وجهي �شطر بيروت بالقول �أنني'' :نازل ع ال�شام'' �أو ''رايح ع ال�شام''.
علي الأمكنة والأزمنة ،ف�أقول و�أنا عائد
حتى عندما �أكون في زيارة لدم�شق كانت تلتب�س ّ
�أدراجي �إلى بيروت�'' :أنا نازل على ال�شام''.
الم�سافة التي تف�صل بيروت عن دم�شق ال تزيد على  ١٢٠كيلومتراً ،لكن بيروت تدير
ظهرها لدم�شق مثلما تديره لمدن الداخل كافة.
كذلك هي حال المدينة مع بحرها ،وربما تكون بيروت المدينة ال�ساحلية الوحيدة في
* كاتب ومخرج سوري.

امللف

العالم التي تدير ظهرها بهذا العناد والإ�صرار لبحرها ،بحيث ال تكاد ت�شعر بالبحر وال تراه في
�شوارعها وف�ضاءاتها العامة .حتى كورني�شها البحري يبدو مقتطع ًا منها وعنها ،وقائم ًا بذاته
ولذاته �إلى جوار البحر.
بيروت �أي�ض ًا باتت تدير ظهرها لو�سطها التجاري ،بعد �أن انت�شرت فيه المربعات الأمنية،
ووئدت ال�سياحة والتجارة لم�صلحة �إبقائهما حكراً على طبقة
وف�شل م�شروع �إعادة الإعمارُ ،
ال�سيا�سيين و�أزالمهم.
تعي�ش بيروت المتمنعة �أوهام المدينة المكتفية بذاتها ولذاتها ،لكنها في الآن نف�سه تكاد
تكون �أكثر المدن اللبنانية تلبنن ًا ،و�أكثر المدن العربية عروبة ،و�أكثر مدن الم�شرق �شرقية،
و�أكثر مدن المتو�سط متو�سطية� .إنها في الوقت نف�سه اجتماع قرى وطوائف ومدن وبحار وبالد
ولغات وتم ّثالت تتعاي�ش وتت�صارع كلها في المدينة نف�سها ،وداخل الت�سمية نف�سها التي هي
''بيروت'' ،من دون �أن يمتلك �أحد لغز هذه المدينة وال حتى مفاتيحها.
و�صلت �إلى بيروت في نهاية الت�سعينيات ،قبل �أ�شهر قليلة من وفاة الرئي�س ال�سوري حافظ
الأ�سد ،وكانت الهيمنة ال�سورية على لبنان في �أوجها ،والتوريث وال�صراع على ال�سلطة في
�سورية يتك�شف مخا�ضهما ومفاعيلهما في بيروت �أكثر منه في دم�شق .ومع ذلك ،ف�إن ال�ساحة
اللبنانية كانت قد بد�أت ت�شهد تحركات �سيا�سية وثقافية متنامية �ضد الو�صاية ال�سورية في
لبنان ،وذلك مع و�صول الجنرال �إميل لحود �إلى �سدة الرئا�سة بدعم من ب�شار الأ�سد الذي تم
ت�سليمه ملف العالقات ال�سورية  -اللبنانية.
يومها كانت ال�صحافة اللبنانية الورقية ال تزال فاعلة ووازنة �سيا�سي ًا وثقافي ًا على الرغم
من وط�أة القب�ضة الأمنية ال�سورية ،وكانت �صفحات الر�أي وال�صفحات الثقافية والمجالت
والدوريات تعك�س حيوية الإبداعات الفنية والنقا�شات الفكرية وال�سيا�سية التي تدور في �أرجاء
المدينة.
� ّأما ما كان يفوت الإن�سان من �أخبار وحوارات على �صفحات الجرائد ،فكان ي�ستدركه في
مبنيي جريد َتي ''ال�سفير'' و''النهار''� ،أو في محا�ضرات الجامعة الأميركية� ،أو
الطريق م�شي ًا بين َ
في مقاهي الحمرا وحاناتها� ،أو في ف�ضاءات المدينة الثقافية ودور ن�شرها ومعار�ضها
وم�سارحها كم�سرح المدينة وم�سرح بيروت .كان قلب بيروت الثقافي في منطقة ر�أ�س بيروت ال
�شارعي الحمرا وبل�س.
يزال وقتها ينب�ض بين
َ
با�شرت الكتابة الدورية في ملحق ''النهار'' ،وب�صحبة اليا�س خوري
في بداية �سنة ٢٠٠٠
ُ
و�سمير ق�صير عرفت كيف تكون الثقافة وال�صحافة �أعلى كعب ًا من ال�سيا�سة وال�سيا�سيين،
و�أم�ضى عزيمة من جبروت الم�ستبدين وبط�ش النظام الأمني ال�سوري اللبناني الذي كان ُيطبق
بخناقه على �سورية ولبنان.
فتح ''الملحق'' �صفحاته للأقالم ال�سورية المعار�ضة ،وتبعه في ذلك العديد من ال�صحف
اللبنانية ،وبات الإنترنت كفي ًال ب�إي�صال هذه المقاالت �إلى القارىء ال�سوري قبل اللبناني،
وبد�أت ب�شائر ربيع دم�شق وبياناته ومقاالت ك ّتابه وكاتباته ون�صو�ص المداخالت التي
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�أُلقيت في منتدياتهُ ،تن�شر تباع ًا في �صحف بيروت ،قبل �أن تلتف عائدة �إلى دم�شق من خالل
وجمعت تواقيعه الـ  ٩٩في
ال�شبكة العنقودية .فبيان الـ  ٩٩الذي �شكل باكورة الربيع الدم�شقيُ ،
وت�صدر ال�صفحات الأولى لجرائدها
الداخل ال�سوري ،ظهر �إلى العلن في بيروت ال في دم�شق،
ّ
وتناقلته وكاالت �أنبائها.
كان يكفي �أن يكتب �أمثال �أنطون مقد�سي وريا�ض الترك من داخل دم�شق رف�ض ًا للتوريث،
متحدين مملكة ال�صمت وهيبة الوريث و�سلطته ،حتى
وين�شروا مقاالتهم في ال�صحف اللبنانية
ّ
يرتفع �سقف الكالم المعار�ض عالي ًا ،ويت�شجع كثيرون وكثيرات في �سورية ولبنان ليدلوا
بدلوهم في هذا ال�سياق .وعندما �سحب الأمن العام اللبناني جواز �سفر �سمير ق�صير و ّقع
المثقفون ال�سوريون بيان ًا ت�ضامني ًا معه ،كما و ّقعوا بيان ًا �آخر �ضد التمديد للرئي�س اللبناني
�إميل لحود.
في �أيلول�/سبتمبر  ٢٠٠١اع ُتقل ريا�ض الترك في دم�شق ،لكن بيروت الثقافية �سمحت بعد
عدة �أيام من هذا االعتقال ،لفيلمي الوثائقي الأول ''ابن العم'' �أن ُيعر�ض �ضمن فاعليات
مهرجان �أيلول�/سبتمبر ،و�أن يظهر ريا�ض الترك بال�صوت وال�صورة على �شا�شة ''م�سرح
بيروت'' ،بينما هو حبي�س زنزانات ب�شار الأ�سد� .أذكر وقتها كيف اعتذرت ال�سيدة ن�ضال الأ�شقر
مديرة ''م�سرح المدينة'' عن العر�ض المبرمج �أ�سا�س ًا للفيلم على م�سرحها و�أغلقت �أبواب الم�سرح
في وجهنا ،وكيف وافق روجيه ع�ساف من دون تردد على طلب اليا�س خوري �أن يفتح ''م�سرح
بيروت'' لعر�ض الفيلم على الرغم من تهديدات الأمن العام .يومها كنت �أ�س�أل نف�سي ماذا يمكن
�أن يفعل فيلم ب�سيط مثل فيلمي في زحمة الفنون التجريبية والتجهيز والفن المفهومي ،والتي
كانت �سائدة في الحقل الفني في بيروت ،لكنني �أدركت �أن المنطلق والأ�سا�س لنجاح �أي عمل
فني وت�أثيره هو �أن يكون ابن زمانه ومكانه ،ال ابن �أ�سواق الفنون المعولمة.
�شارعي الحمرا وعبد العزيز في مقابل مقهى الويمبي ومقهى
بعدها ب�أ�شهر ،وعند تقاطع
َ
المودكا ،على بعد مئات الأمتار من مقر اال�ستخبارات ال�سورية في ر�أ�س بيروت ،اعت�صمت
مجموعة من النا�شطين والنا�شطات الي�ساريين برفقة �سهى ب�شارة حاملين الالفتات للمطالبة
بالإفراج عن ريا�ض الترك وعن بقية المعتقلين ال�سيا�سيين في �سورية.
كانت بيروت المدينة والثقافة تتدخل في �ش�ؤون دم�شق ال�سلطة والهيمنة ،بكل ما لهذا
التدخل من ح�سا�سية ودقة ومخاطر.
غير �أن هذا الت�ضامن وهذه الوقفات والأفعال الجريئة في مواجهة النظام الأمني
ال�سوري  -اللبناني الم�شترك ،ما لبثت �أن تراجعت في الأعوام التالية بعد �أن �أطل الموت بر�أ�سه
وبد�أت �أعمال العنف والتفجير واالغتياالت ،وذلك بالتزامن مع غزو العراق و�سقوط بغداد
واالنق�ضا�ض على ربيع دم�شق و�صو ًال �إلى اغتيال الحريري.
كان �سمير ق�صير �أنبل الأقالم ال�صحافية في المدينة و�أكثرها جر�أة وتحدي ًا للمنظومة
الأمنية التي كانت تدير البلدين ،وقد �أ�صاب اغتياله الثقافة و�أهلها في مقتل ،بحيث بات هذا
الو�سط الثقافي وال�صحافي مك�شوف ًا بالكامل �أمام �آلة القتل والترهيب.

موت بيروت وقيامتها

امللف

� ّأما الت�ضامن الذي �أظهره اللبنانيون فيما بينهم في مواجهة العدوان الإ�سرائيلي في �سنة
 ،٢٠٠٦ف�سرعان ما �سينقلب �إلى تنابذ وطغيان لفئة على الأُخرى .ولم يكن يكفي �أن يموت
�سميرنا ،بل كان ال بد من تلقين هذه المدينة الع�صية والمتنوعة در�س ًا في الطاعة� ،إذ جرى في
� ٧أيار/مايو  ٢٠٠٨ا�ستباحة �أحياء بيروت ،ومحاولة اقتحام المناطق الجبلية حيث نفوذ
جنبالط ،وبع�ض المناطق في �صيدا ،وقد ُجرح و ُقتل قرابة � ١٠٠إن�سان بريء من دون �أن يتم
توقيف �أحد �أو تقديمه �إلى المحاكمة.
كان � ٧أيار/مايو يوم ًا فا�ص ًال في تاريخ منطقة ر�أ�س بيروت� ،إذ انعدم الأمن والأمان،
وغادرها كل َمن كان يخ�شى بط�ش حزب اللـه وحلفائه في اتجاه المناطق ال�شرقية لبيروت،
وافتتحت جريدة ''الأخبار'' الموالية لحزب اللـه مكاتبها في قلب الحمرا و�أ�صبحت البوق
الإعالمي الأعلى �صوت ًا فيما ي�سمى ''ثقافة الممانعة'' ،في الوقت الذي ت�سارعت وتيرة ت�آكل
الف�ضاءات الثقافية الم�ستقلة و�إغالق المقاهي والم�سارح و�إقفال ال�صحف ودور الن�شر و�صاالت
العر�ض.
مع اندالع الثورة ال�سورية في �سنة � ،٢٠١١شكلت بيروت محطة �إجبارية للنا�شطين
والنا�شطات ال�سوريين والفاعلين الثقافيين الهاربين من بط�ش النظام ال�سوري .و�ساعد و�صول
هذا الجيل الجديد ،في �ضخ ن�سغ الحياة و�أ�سئلة الربيع العربي في �شرايين المدينة ،وهو الذي
�أتى �إليها حام ًال هموم ًا �سيا�سية وثقافية وجندرية وممار�سات فنية ومو�سيقية وب�صرية تبتعد
عن مقولة ''الفن للفن'' التي راجت في بع�ض الأو�ساط الفنية والثقافية في بيروت ،وال ترتبط
بالممار�سات الثقافية والأ�شكال الأدبية مثل ال�شعر والرواية والمقاالت الأدبية والفكرية التي
خبرتها بيروت الثقافة العربية في ال�ستينيات وال�سبعينيات عندما احت�ضنت كثيراً من الفاعلين
الثقافيين العرب.
�سرعان ما �سيختلط ه�ؤالء ال�سوريون وال�سوريات ،ويتفاعلون مع �أقرانهم من ال�شباب
اللبناني الذين يحملون الهموم نف�سها ويلتقون معهم في الممار�سات الفنية والب�صرية
والثقافية .فمن مو�سيقى الراب �إلى الفيديو �آرت والتجهيز� ،إلى الم�سرح التجريبي� ،إلى الأفالم
الوثائقية التي تحمل ر�ؤية الم�ؤلف وذاتيته� ،إلى الكتابة البديلة.
و�ست�شكل �أحياء الجميزة ومار مخايل والجعيتاوي و�صو ًال �إلى الدورة وفرن ال�شباك،
ب�شوارعها ال�ضيقة وف�ضاءاتها الثقافية البديلة وحاناتها ومقاهيها وبيوتها القديمة و�شققها
التي يتقا�سمون غرفها و�إيجارها ،حا�ضنة فنية واجتماعية و�إن�سانية لهم جميع ًا ،بعد �أن باتت
منطقة ر�أ�س بيروت ع�صية عليهمّ � ،إما لغالء الإيجارات فيها ،و� ّإما ل�سيطرة الميلي�شيات الموالية
لحزب اللـه والنظام ال�سوري عليها.
مع ذلك� ،سيلقن هذا الجيل ال�شاب ال�سوري اللبناني ،في قلب ر�أ�س بيروت في الجامعة
لدينا�صورين من دينا�صورات ال�شعر والمو�سيقى في العالم العربي ،هما
در�سين
الأميركيةَ ،
َ
�أدوني�س وزياد الرحباني ب�سبب مواقفهما الملتب�سة من الثورة ال�سورية ومن جرائم النظام
ال�سوري �ضد �شعبه .فعندما ُدعيا �إلى الجامعة في فتر َتين متعاقبتين للقاء الطالب ،لم يتوقع ال
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ويعروا �أمام الح�ضور التبا�س مواقفهما ال�سيا�سية
�أدوني�س وال زياد الرحباني� ،أن يتجر�أ الطالب ّ
والإن�سانية تجاه ما يحدث في �سورية.
لقد ظن معظم �أفراد الجيل الفني ال�سوري ال�شاب في البداية �أن بيروت هي محطة موقتة في
انتظار عودتهم �إلى �سورية الحرة ،لكنهم �سرعان ما اكت�شفوا �أن رحلتهم هذه �ستطول ،و�أن
لبنان ب�سبب قيود الإقامة والعمل التعجيزية والعن�صرية المنفلتة من عقالها لي�س المكان
الأمثل لهم للعي�ش الكريم والعمل المبدع ،فغادره معظم َمن �سنحت له الفر�صة للتوجه �إلى
�أوروبا وبرلين تحديداً ،في رحلة لجوء طويلة بال عودة قريبة .وهكذا خ�سرت الحياة الثقافية
ت�ضخ طاقات هائلة في �شرايين المدينة الثقافية.
في بيروت مواهب �شابة كان في �إمكانها �أن
ّ
� ّأما َمن بقي منهم ،فانخرط مع �أقرانه من ال�شباب اللبناني في الممار�سات الفنية والثقافية
البديلة من دون قيود �أو حدود ،وعندما �أطلت ثورة  ١٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ،كانوا جزءاً ال
ذكرتهم بثورتهم المغدورة ،بل لأن مطالبتها بدولة القانون
يتجز�أ منها ،لي�س فقط لأنها ّ
والمحا�سبة والم�ساواة هي مطالبهم ،و�أحالمها في الحرية والكرامة هي �أحالمهم ،و�ساحات
وف�ضاءات مدينة بيروت الثائرة� ،أو ما تب ّقى منها ،هي �ساحاتهم وف�ضاءاتهم و�أماكن عي�شهم.
وليذكرنا
و�أتى انفجار بيروت! ليعيد لكثيرين منهم �صدمة انفجار دم�شق وحلب وحم�ص،
ّ
ب�أننا كلنا في االنفجار �شرق...
و�أتى انفجار بيروت! لأكت�شف �أنني في هذا االنفجار الكبير ''بيروتي'' ،لكنني ''عائد �إلى
ال�شام''.
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية
ومؤسسة التعاون

حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة:
التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد
نظمي الجعبة
 460صفحة

 20دوالراً
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