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حتية �إىل بريوت

�أني�س حم�سن
بريوت التي �أبهرتني طف ًال واحتوتني رج ًال

�أ�سكن

في بيروت ،ب�شكل متقطع �أو متوا�صل ،منذ الن�صف الثاني من �سبعينيات
القرن الما�ضي ،لكنني ،كقاطن �سابق في مدينة �صور التي كانت ُتعتبر يوم ًا
من الأطراف المهم�شة ،تعرفت �إلى بيروت منذ الطفولة في الن�صف الأول من ال�ستينيات.
ثمة ذكريات من طفولتي عن بيروت قد تكون ملتب�سة ،بين ما هو حقيقي وما قد
ّ
مركبة؛ من تلك الذكريات ترامواي بيروت ذو اللون الأحمر والأبي�ض ،والذي
يكون ذاكرة ّ
والدي يعالجانني في م�ست�شفى
يمر في ذاكرتي �أنني ر�أيته مرة ،بل مرات ،حين كان
ّ
الجامعة الأميركية في بيروت و�أنا طفل ،علم ًا ب�أن الترامواي توقف عن العمل في �سنة
 .1965وبالتالي ،لو كانت تلك الذاكرة حقيقية ،ف�أكون قد ر�أيته وعمري ال يتجاوز 7
مركبة،
�أعوام ،وفي هذا العمر ،ربما تكون الذاكرة حقيقية؛ لكنها �أي�ض ًا ربما تكون ذاكرة ّ
كوني در�ست في رومانيا حيث الترامواي كان وال يزال و�سيلة نقل عامة �أ�سا�سية هناك،
وكنت �أ�ستخدمه يومي ًا في مطلع ثمانينيات القرن الما�ضي.
غير �أن الذاكرة الحقيقية الأكيدة ،هي ذلك الذهول الذي ما زلت �أتذكره من طفولتي،
لدى زيارتنا خا ًال لي كان ي�سكن في �شارع ال�سادات في منطقة الحمرا� ،إذ عندما دخلنا
ب�سيارة والدي �إلى بيروت كانت كلها م�ضاءة� ،إلى درجة كاد يغ�شى ب�صري فيها .وال�سبب
في ذلك �أنني لم �أكن معتاداً على هذا الكم من الإ�ضاءة ،ففي �صور كانت تنت�شر بين
الأحياء م�صابيح �صغيرة معلقة في �أعلى عمود خ�شبي  ،وكانت ت�ضيء بقعة �صغيرة
فقط .كما �أنه لم يكن فيها ،في تلك الفترة� ،سوى �شارعين مز ّفتين فقط ،بينما �سائر
المدينة هو عبارة عن طرقات رملية تحيطها كثبان ،ولم يكن موجوداً فيها �آنذاك �سوى
بناية واحدة بخم�س طبقات ،قبل �أن يتم �إن�شاء بناية مماثلة ،بمحاذاة المنزل الذي كنا
ن�سكنه وهو في بناية مرتفعة ن�سبي ًا في المدينة ،كونها تتكون من ثالث طبقات ،بينما
كحد �أق�صى.
معظم �أبنية �صور هو عبارة عن بيوت من طبقة واحدة� ،أو طبقتين ّ
كانت �صور مدينة فقيرة ،ال�سيارات فيها قليلة العدد ،وال موا�صالت داخلية ،ما عدا
تلك التي بينها وبين القرى المحيطة ،وبينها وبين �صيدا وبيروت ،لكن فيها ما يكفي من
الحراك ال�سيا�سي الذي �أذكره تمام ًا ،وخ�صو�ص ًا مالحقة المكتب الثاني للنا�شطين
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ال�سيا�سيين من الأحزاب القومية �أو الحزب ال�شيوعي ،ومنهم �أحد النا�شطين من حركة القوميين
العرب ،والذي كان يهرع �إلى منزلنا هرب ًا من المالحقة ،كوننا ن�سكن في بناية ال�سيد عبد اللـه
�صفي الدين ،والد النائب والوزير محمد �صفي الدين ،المح�سوب على العهد ال�شهابي ،وبالتالي
مح�صنة من المداهمات الأمنية.
ف�إن البناية كانت
ّ
عا�شت �صور� ،أ�سوة ب�صيدا وبيروت ،في الربع الأخير من ال�ستينيات ومطلع ال�سبعينيات،
حركة تظاهرات نا�شطة �ضد ال�سلطة ،واحتجاج ًا على غالء الأ�سعار ،وكان الطالب هم المحرك
الرئي�سي لهذه التظاهرات ،كما كان ال�صيادون من الم�شاركين الدائمين فيها.
�أذكر تحديداً واحدة من التظاهرات كانت الأكبر والأعنف ،في نهاية ال�ستينيات �أو بداية
ال�سبعينيات ،وكنت �أ�شاهدها عن بعد ٍ
كاف كي ال �أكون م�شارك ًا فيها ،ل�صغر �سني ،وقد �سقط
فيها �أول �شهيد ،كان ا�سمه على ما �أذكر ،روبير غنيمة ،وهو م�سيحي ،بر�صا�صة �شرطي م�سلم،
علم ًا ب�أن التظاهرات كانت تندد بال�سلطة التي تهيمن عليها المارونية ال�سيا�سية.
في الوقت نف�سه ،كانت بيروت ت�ضج بالتظاهرات الطالبية والعمالية التي لم نكن نعرف
عنها ،نحن �صغار ال�سن� ،شيئ ًا ،لأن الو�سيلتين الوحيدتين للأخبار كانتا التلفزيون والإذاعة
اللبنانيين اللذين لم يكونا ينقالن مثل تلك الأخبار ،بينما كانت ال�صحف التي لم نكن نقر�أها،
مقت�صرة على كبار ال�سن.

حرب ال�سنتني
ظلت عالقتي ببيروت من خالل والدي والزيارات العائلية� ،إلى ما قبل حرب ال�سنتين
( ،)1976 – 1975حين �أقنعني �صديق طفولة (كان يكبرني �سن ًا) بالذهاب �إلى بيروت
والدي.
لح�ضور فيلم �سينمائي في �ساحة البرج ،وق�ضاء النهار هناك ،وطبع ًا من دون �إخبار
ّ
وكان هذا ال�صديق يعمل في ح�سبة �صور (�سوق الخ�ضار) ،وهو �صغير ال�سن ،مثله مثل كثيرين
من فقراء المدينة ،ويتابع درا�سته في الوقت ذاته ،فالدعوة بالتالي كانت على ح�سابه ،لأن
م�صروف الجيب الذي ك ّنا ن�أخذه لم يكن يكفي �سوى ل�سندوي�ش فالفل وزجاجة م�شروب غازي
(جلول� ،أو غالييني ،والحق ًا �آر �سي).
كانت تلك المرة الأولى التي �أتجول فيها في �شوارع �ساحة البرج ،وقد �شاهدنا فيلم ًا
�صباح ًا عند و�صولنا �إلى المكان ،وكان بع�ض ال�سينمات يعر�ض �أفالم ًا متوا�صلة على امتداد
� 24ساعة ،ثم ''ت�سكعنا'' في ال�شوارع و�أكلنا �ساندوي�شات فالفل ،وعدنا �إلى مدينتنا ال�صغيرة
التي كانت بد�أت تكبر �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
بعد عام �أو �أكثر قلي ًال من هذه المغامرة ،اندلعت حرب ال�سنتين ،وفي �أيامها الأولى ،ذهبت
برفقة والدي �إلى بيروت ،كي نو�صل خالتي وعائلتها �إلى المطار ،لأنها كانت عائدة �إلى
ال�سعودية� ،إذ �إنها كانت متزوجة من رجل �سعودي هاجر والده �صغيراً �إلى فل�سطين وتزوج
فيها ،وبعد النكبة عا�ش فترة ق�صيرة في لبنان قبل �أن يعود �إلى ال�سعودية وي�ستعيد جن�سية
الطيارة� ،إذ
ذلك البلد .وفي منطقة الدامور� ،شهدت لأول مرة ما بات ُيعرف الحق ًا بالحواجز ّ
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ظهر فج�أة م�سلحون ملثمون (لم �أعرف في حينه وال �أعرف اليوم �إلى �أي ميلي�شيا يمينية
ينتمون) ،ن�صبوا حاجزاً وبا�شروا �إيقاف ال�سيارات ،لكن �سيارتنا كانت قد عبرت قبل ثوانٍ من
ن�صب الحاجز ،وعرفنا الحق ًا ،بعد عودتنا �إلى �صور� ،أنه تم خطف عدد من الفل�سطينيين على
هذا الحاجز.
لم تكن لي في ال�سنة الأولى من حرب ال�سنتين عالقة مبا�شرة ببيروت ،بل من خالل ما
ن�ستمع �إليه من �أخبار ،وما �أخبرني به �أخي الكبير الذي كان ع�ضواً في حركة ''فتح'' ،عن
ذهابه مع مجموعة من �شباب ''فتح'' في منطقة �صور� ،إلى الخندق الغميق ،بعد �أن تو�سعت
الم�شاركة الفل�سطينية في الحرب ،وكذلك من خالل النازحين من بيروت �إلى �صور هرب ًا من
المعارك ،وخ�صو�ص ًا في مناطق التما�س ،وقد لج�أت عائلة تقطن في ال�شياح �إلى �أقارب لها في
ممن هم في عمرنا عالقة لعب ولهو.
�صور ،ربطتنا ب�أفرادها ّ
كانت �صور في تلك الفترة قد تطورت بناء وبنية تحتية ،وخ�صو�ص ًا بعد تمدد الف�صائل
الفل�سطينية خارج المخيمات بعد ا�شتباكات �سنة  ،1973وتد ُّفق كثير من فل�سطينيي الأردن
و�سورية ومن العرب المنا�صرين للفل�سطينيين والي�سار اللبناني ،لم�ؤازرة القوات الفل�سطينية –
اللبنانية الم�شتركة ،كما تدفقت �أموال عربية لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،وتحول ميناء
ال�صيادين في �صور �إلى ا�ستقبال �سفن ال�سيارات الم�ستعملة والمواد الغذائية والأ�سلحة ،وباتت
�صور مدينة حقيقية تتو�سع �أفقي ًا وعمودي ًا ،فن�ش�أت ع�شرات البنايات المتعددة الطبقات التي
الم�س بع�ضها الطبقات الع�شر ،وقيل �إن كثيراً من تلك البنايات هو لمنظمة التحرير الفل�سطينية،
و�إن كان م�سج ًال ب�أ�سماء لبنانيين ،ومنها البناية التي اتخذها الحاكم الع�سكري الإ�سرائيلي
فجرها
مقراً له بعد اجتياح �سنة  ،1982في محلة جل البحر �شمالي �شرقي المدينة ،والتي ّ
اال�ست�شهادي �أحمد ق�صير في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1982وكانت بداية ل�سل�سلة من العمليات
اال�ست�شهادية الكبيرة �ضد الجي�ش الإ�سرائيلي.
حالت خطورة الطريق �إلى بيروت طوال �سنة  ،1975بيننا وبين زياراتنا العائلية لأقاربنا،
ولم �أكن قد التحقت في حينه ب�أترابي في الذهاب �إلى جبهات القتال .لكن في �سنة ،1976
بد�أت م�سيرتي في الم�شاركة في المعارك ،فذهبت �أو ًال �إلى منطقة �صنين ،ثم �إلى جوار مدينة
جزين بعد دخول الجي�ش ال�سوري ،لكن زياراتي لبيروت كانت محدودة.
عالقتي الحميمة ببيروت بد�أت عملي ًا في �سنة  ،1977مع ت�سجلي للدرا�سة في جامعة
وتعرفي �إلى معالم �شارع الحمرا والرو�شة،
بيروت العربية ،و�سكني في �شارع عفيف الطيبيّ ،
وعي�ش حياة ليل بيروت في هاتين المنطقتين مع زمالئي و�أ�صدقائي ،ثم مجدداً في �سنة
 ،1979عندما تفرغت للمرة الأولى للعمل الف�صائلي الذي كنت �أتنقل خالله بين مخيم �شاتيال
وال�شياح ،وذلك قبل �أن �أترك لبنان للدرا�سة في رومانيا.
ّ
لم تكن الأو�ضاع الأمنية مريحة في تلك الفترة ،لكن بيروت كانت حا�ضنة حنونة ُت�سعد َمن
تحت�ضنه .وقد تعرفت �إلى �شوارعها ،وارتدت مقاهيها الرائعة :الويمبي والمودكا والهور�س �شو
والكافيه دو باري�س ،و�شاهدت �أجمل الأفالم في �سينماتها :البيكاديلي و�ستراند وال�ساروال
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و�إلدورادو وفير�ساي والمونريال ومونتي كارلو وغيرها من �سينمات الحمرا ،وكذلك في
ال�سينمات الأُخرى المنت�شرة في �أحياء بيروت في البربير والزيدانية وغيرهما.
�أذكر تمام ًا مطعم ال�شمعة وحلويات �أبو علي في محلة الفاكهاني ،ومقهى دبيبو في
الرو�شة ..وبار جعيتا في الحمرا .وكان هناك ملهى ليلي في الرو�شة ،لم �أعد �أذكر ا�سمه ،كان
لنا رفيق يعمل فيه �ساقي ًا ،فكنا نذهب مت�سللين من دون �أي قر�ش في جيبنا؛ لكن ال ب�أ�س ،ف�إن
يزودنا
رفيقنا ال�ساقي كان يح�سم من كل ك�أ�س لزبون قلي ًال ،ويجمع ما ُح�سم جانب ًا ،ثم ّ
بك�ؤو�س ال تكاد تنتهي ،وبـ ''بال�ش''.
ك ّنا مجموعة من ال�صبايا وال�شباب من لبنان وال�ضفة الغربية والأردن ،وقد �أ�صبحنا
�أ�صدقاء ،نلتقي بعد انتهاء ال�صفوف ،ونتجه �صوب الحمرا لنحت�سي القهوة في واحد من مقاهي
ال�شارع� ،أو نتناول طعام الغداء في مطعم �شحرور في الرو�شة� ،أو ن�أكل �ساندوي�شات من مطعم
مرو�ش �سواء في الرو�شة �أو الحمرا ...وال بد من ذكر مطعم ملك البطاطا� ..ساندوي�ش واحد يكفي
ّ
كي ي�شبع �أكثر ال�شبان �شره ًا.
� ّأما عندما ن�شتاق �إلى �أكل البيت ،فك ّنا نتوجه �إلى محلة البربير ،وتحديداً �إلى مطعم العرب،
حيث ك ّنا نلتهم النيفا والفوارغ والكرو�ش ..ما �أ�شهاها!
وبعد وجبة د�سمة كتلك ،كنا نم�شي طوي ًال من البربير �إلى الرو�شة حيث نقف قلي ًال كي
نت�أمل �صخرتها ال�شهيرة ،قبل �أن نتجه نزو ًال �صوب مدينة المالهي ،وربما نحت�سي كوب قهوة
في مقهى �شاتيال� ،أو نكمل �سيرنا على طول الواجهة البحرية في اتجاه عين المري�سة.

بوخار�ست – بريوت  -بوخار�ست
لم تكن الثورة �سالح ًا فقط ،بل انتفا�ضة ثقافية واجتماعية وتعليمية �أي�ض ًا .فقبل ما ُ�سمي
الع�صر الذهبي لمنظمة التحرير في لبنان ،كانت بيروت وحدها مدينة ت�شبه مدن الغرب ،بينما
مدن الأطراف مثل مدينة �صور ،مناطق بتقاليد �شرقية تقليدية ومتزمتة �أحيان ًا .لكن مع انهيار
�سلطة الدولة ون�شوء �سلطة الف�صائل الفل�سطينية والأحزاب اللبنانية وانت�شار ال�سالح ،والتحاق
كثير من ال�شبان وال�شابات بتلك الف�صائل والأحزاب� ،شهد المجتمع ثورة اجتماعية برزت من
خالل تمتع المر�أة با�ستقاللية كبيرة ،وب�شخ�صية جديدة غير تقليدية ،فكانت متحررة فكراً
وج�سداً ،الأمر الذي ي�ستحق �أن ُيفرد له �أبحاث عن الثورة وتحرر المر�أة ،وخ�صو�ص ًا ن�ساء
الأطراف.
ا�ستفدت مثل كثيرين من الكم الهائل من المنح الدرا�سية في دول المع�سكر اال�شتراكي ،فقد
علي� ،ضمن مروحة من العرو�ض ،درا�سة ال�صحافة في رومانيا ،فوافقت ،والتحقت
ُعر�ضت ّ
بكلية ال�صحافة في بوخار�ست في نهاية �سنة .1981
ك ّنا ن�ستعد لتقديم امتحانات في كلية ال�صحافة في بوخار�ست عندما بد�أ االجتياح
الإ�سرائيلي في �سنة ،1982
فقاطعت مع كثيرين من الطالب اللبنانيين والفل�سطينيين والعرب
ُ
تلك االمتحانات ،وجئنا �إلى لبنان عبر مطار دم�شق ،وتموقعنا في القماطية قرب عاليه،
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ا�ستعداداً للدخول �إلى بيروت التي ك ّنا ن�شاهد كيف كانت ُتق�صف نهاراً بجميع �أنواع ال�صواريخ
والقنابل التي كانت تحوله �إلى ليل ،ولي ًال فت�ضيئها الحرائق وبريق االنفجارات؛ ولم ندخل
بيروت ،و�إنما حو�صرنا في الجبل حيث ق�صفنا الجي�ش الإ�سرائيلي ب�أطنان من ال�صواريخ
والقنابل ،فا�ست�شهد بع�ضنا ،و�أُ�سر بع�ضنا الآخر ،ونجا �آخرون ب�أعجوبة ،و�أنا منهم ،فعدت �إلى
رومانيا لأكمل درا�ستي و�أتخرج من كلية ال�صحافة في �سنة .1984

دم�شق – بريوت
من بوخار�ست ،كنت �أتلقف �أخبار لبنان بالتنقل بين موجات الإذاعات العربية من خالل
راديو �أح�ضره لي �أخي من �ألمانيا ،وكنت �ألتقط عليه الموجات الطويلة ( )LWوالمتو�سطة
( .)MWففي رومانيا ال خبر �سوى عن الرئي�س القائد الأب نيكوالي ت�شاوت�شي�سكو وزوجته
المنا�ضلة ووالدة ال�شعب الروماني �إيلينا ،عالوة على ما كان يت�سرب للف�صائل والأحزاب
تتبعنا ما يجري في �شاتيال من مجازر،
اللبنانية الموجودة في رومانيا من �أخبار .هناك ّ
فتوا�صل الطالب اللبنانيون والفل�سطينيون/اللبنانيون مع �أهاليهم عبر ال�صليب الأحمر الدولي،
علي.
وكنت �أنا من ه�ؤالء� ،إذ اطم�أننت على �أهلي ،وهم اطم�أنوا ّ
بعد التخرج ،انق�ضت عدة �أ�شهر و�أنا �أبحث عن طريقة �أعود فيها �إلى لبنان الذي �أُغلق �أمام
الفل�سطينيين ،بل �إن ال�سفارة اللبنانية في بوخار�ست رف�ضت تجديد وثيقة �سفري ال�صادرة عن
ال�سلطات اللبنانية .وكان الخيار الوحيد المتاح هو الذهاب �إلى دم�شق حيث ُي�سمح لالجئين
الفل�سطينيين المنتهية �صالحية وثائق �سفرهم بالمرور عبرها �إلى لبنان.
رحلة العودة �إلى بيروت ا�ستغرقت � 4أعوام ق�ضيتها في دم�شق ،مع زيارات عمل ك�صحافي
تتبعت االن�سحاب
في مجلة ''الهدف'' لمخيمات بيروت وال�شمال والبقاع .وفي �سنة ّ 1985
دخلت مخيم عين الحلوة الذي كان يت�صرف ،على الرغم من
الإ�سرائيلي من منطقة �صيدا حيث
ُ
االن�سحاب ،ك�أنه ال يزال تحت االحتالل ..غياب لل�سالح نهاراً ،ودوريات وكمائن لي ًال ،وقد
رافقت خاللها كمين ًا لن�ساء المخيم المقاتالت ،وتعرفت �إلى مجموعات العمل ال�سري التي كانت
تعمل تحت االحتالل.
قبل ذلك ،في �سنة  ،1984زرت مخيمات بيروت التي كانت ال تزال تعي�ش تحت وط�أة
الم�ضايقات والمالحقات قبل انتفا�ضة � 6شباط/فبراير التي �أخرجت الجي�ش اللبناني الموالي
للرئي�س �أمين الجميل من بيروت ،وخ�صو�ص ًا مخيم �شاتي ًال الذي لم يبر�أ من المجزرة التي
ارتكبتها ميلي�شيات يمينية ب�إ�شراف مبا�شر من الجي�ش الإ�سرائيلي ووزيره �أريئيل �شارون.
واطلعت ،بحكم عملي ك�صحافي وقربي
وفي دم�شق ،ومنها ،تتبعت �أخبار حرب المخيماتّ ،
من قيادات فل�سطينية ،على الو�ساطات التي كان بع�ض قادة الحركة الوطنية اللبنانية يقومون
بها.
كانت دم�شق في حينها تو�أم بيروت ،وال�شريان الحيوي الذي ي�صلنا ،نحن ع�شاق بيروت،
بمدينتنا التي احت�ضنتنا حتى بتنا جزءاً منها ،وباتت تجري في دمنا.
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حان الوقت للعودة �إلى رحم تب ّنانا نحن المولودين من رحم �آخر .كانت �سنة � 1988سنة
العودة �إلى بيروت للعمل في �إذاعة ''�صوت ال�شعب'' ،بالتوازي مع دخول لبنان مرحلة جديدة
تمثلت في ال�شروع في البحث عن حل لحرب �أهلية ال تكاد تنتهي ،بعد بلوغ عهد �أمين الجميل
ولما ا�ستحال التو�صل �إلى حل ،بد�أت
نهايته من دون التو�صل �إلى توافق على َمن �سيخلفه؛ ّ
�إرها�صات اتفاق الطائف تتكون ،مع بروز نجم قائد الجي�ش العماد مي�شال عون الذي تمرد
و�شن حربين :في �سنة  1989خارج البيت الم�سيحي ُعرفت بحرب التحرير ،و ُق�صفت
على الحلّ ،
خاللها بيروت الغربية والطريق �إلى دم�شق و�صو ًال �إلى �شتورا ،وفي �سنة  1990داخلية �ضد
القوات اللبنانية ُعرفت بحرب الإلغاء ،وت�سببت بتخريب المنطقة ال�شرقية وتهجير ع�شرات �آالف
الم�سيحيين اللبنانيين.
خالل تلك الفترة ،اختبرت بيروت حالة �أمنية خطرة ،وخ�صو�ص ًا من خالل ق�صفها المكثف
وتوالي انفجار ال�سيارات المفخخة التي خ ّفت قلي ًال خالل حرب الإلغاء ،في الوقت الذي كانت
يتبق �أمامها �سوى �إزاحة العماد عون
عملية ترتيب اتفاق الطائف قد و�صلت �إلى خواتيمها ،ولم ّ
عينه الرئي�س الجميل رئي�س ًا لحكومة ع�سكرية ان�سحب منها الجنراالت
من بعبدا ،بعدما ّ
الم�سلمين ،لتبقى حكومة بجنراالت م�سيحيين فقط.
لكن على الرغم من المخاطر الأمنية في بيروت ،كانت الحياة متوا�صلة ،نهاراً ولي ًال؛ فبعد
انتهاء عملنا في �إذاعة �صوت ال�شعب ،وغالب ًا بعد الواحدة بعد منت�صف الليل ،كنا نذهب �إلى
�شارع بل�س حيث ن�أكل مناقي�ش من �أفران لبنان� ،أو نتجه �إلى عين المري�سة الحت�ساء القهوة،
وهذا �أمر مار�سناه حتى في ليل اليوم نف�سه الذي تعر�ضت فيه الإذاعة لق�صف مركز بقذائف
الـ  155ملم.
بد�أت مرحلة الطائف في نهاية �سنة  1989ب�سيل جديد من الدم ،فبعد �أيام على انتخاب
رينيه معو�ض رئي�س ًا للجمهورية الثانية في  5ت�شرين الثاني /نوفمبر � ،1989شهدت بيروت
تفجيراً في  22من ال�شهر نف�سه ا�ستهدف معو�ض الذي ُقتل مع مرافقين له وبع�ض المدنيين،
فان ُتخب اليا�س الهراوي بعد يومين رئي�س ًا ،لكن العماد عون بقي م�صراً على البقاء في ق�صر
بعبدا .وفي  13ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1990كانت ال�ساعة ال�صفر التي تم التوافق عليها
�إقليمي ًا ودولي ًا لإزاحة عون قد ُحددت ،وذلك عبر عملية ع�سكرية �سورية بم�شاركة الق�سم من
الجي�ش اللبناني المتمركز في المناطق الواقعة تحت �سيطرة �سورية والأحزاب والقوى التابعة
والمتحالفة معها ،ف ُق�صف ق�صر بعبدا بالطائرات الحربية ال�سورية ،واحتمى عون بال�سفارة
الفرن�سية ليعلن من هناك اال�ست�سالم ويغادر �إلى باري�س حيث ظل حتى �سنة .2005

تفجريان وحروب كربى و�صغرى
ب�إبعاد عون �إلى خارج لبنان ،ثم �سجن رئي�س القوات اللبنانية �سمير جعجع ،و�أي�ض ًا �إبعاد
تغيراً ملحوظ ًا مع �إبراز �أدوار لقيادات التحقت
الرئي�س �أمين الجميل� ،شهدت المنطقة الم�سيحية ّ
بالجو ال�سوري ،و�أُخرى ن�ش�أت من خالل هذا الوجود ،بينما كانت المنطقة الأُخرى قد وقعت

ال
ال واحتوتني رج ً
بيروت التي أبهرتني طف ً

امللف

كاملة قبل ذلك تحت ال�سيطرة ال�سورية .وب�سبب الدعم الإقليمي والدولي ل�سورية في لبنان،
تم ّكن النظام ال�سوري من الهيمنة على القرارين ال�سيا�سي والأمني اللبنانيين بداية ،ثم مد يده
ح�صة الرئي�س رفيق الحريري بدعم من ال�سعودية� ،أحد
�إلى االقت�صاد الحق ًا ،والذي كان من ّ
الأطراف الرئي�سية في اتفاق الطائف.
كان العامان الأوالن من الت�سعينيات بمثابة مرحلة تمهيدية لو�صول الحريري �إلى رئا�سة
الحكومة في �سنة  ،1992والذي تولى الملف االقت�صادي وبا�شر �إعادة الإعمار ،وخ�صو�ص ًا و�سط
بيروت ومطارها الدولي ،وبقي على وئام مع النظام ال�سوري وعلى خالف مع بع�ض حلفائه في
لبنان حتى �سنة  ،2000حين تولى ب�شار الأ�سد الرئا�سة ال�سورية بعد وفاة والده حافظ الأ�سد،
مد النظام ال�سوري يده �إلى الملف االقت�صادي ،و�صو ًال �إلى
ف�ساءت العالقات ،وال �سيما بعد �أن ّ
�سنة  2005حين �أظهر الحريري مي ًال �إلى االنف�صال عن الحلف ال�سوري ،ليلقى حتفه في تفجير
في � 14شباط/فبراير ُ ،2005ع ّد في حينه �أكبر التفجيرات التي ي�شهدها لبنان.
و�شهدت المتغيرات
كنت حينها قد انتقلت منذ � 5أعوام �إلى العمل في جريدة ''الم�ستقبل''،
ُ
المذهلة التي حدثت في حينه ،حين نزل مئات الآالف �إلى ال�شارع في انتفا�ضة �سبقت الربيع
العربي الذي انطلق من تون�س في نهاية �سنة .2010
نجحت انتفا�ضة  2005في دفع الجي�ش ال�سوري �إلى الخروج من لبنان ،لكن حلفاء دم�شق
كانوا �أقوياء كفاية المت�صا�ص ارتدادات زلزال الخروج ال�سوري ،وخ�صو�ص ًا بوجود قيادات
تقليدية على ر�أ�س تحالف � 14آذار المناه�ض للوجود ال�سوري ،والتي �ساهمت في و�أد انتفا�ضة
 2005بعد تحالفها مع حلفاء دم�شق الذين ُعرفوا با�سم تحالف � 8آذار ،في وقت انت�شرت
عمليات اغتيال بتفجير عبوات في �سيارات قيادات و�شخ�صيات مح�سوبة على � 14آذار.
وبينما كان يبدو �أن لبنان في طريقه �إلى تجاوز زلزال اغتيال الحريري ،وخ�صو�ص ًا
اقت�صادي ًا� ،إذ ُ�سجل نمو في الدخل القومي ،وتد ّفق ال�سياح �إلى البلد ،حدثت حرب تموز/يوليو
 2006بين حزب اللـه و�إ�سرائيل ،وفيها ُدمر معظم البنية التحتية للبنان ،على الرغم من عدم
قدرة �إ�سرائيل على ت�سجيل انت�صار حا�سم على حزب اللـه.
مرة �أُخرى بدا ك�أن لبنان مقدم على نه�ضة اقت�صادية جديدة في �أعقاب انتهاء حرب
 ،2006وبعد معركة نهر البارد في �سنة  2007بين تنظيم ''فتح الإ�سالم'' الإرهابي والجي�ش
اللبناني ،والتي ت�سببت بتدمير المخيم الفل�سطيني .غير �أن حزب اللـه وحلفاءه اجتاحوا بيروت
في �أيار/مايو  ،2008وحدث في ذلك اليوم �أمر لن �أن�ساه ما حييت؛ فقد �سمعت مجدداً عبارة
تكررت بمكبرات ال�صوت بينما ك ّنا محا�صرين في حر�ش �صغير على �أطراف مدينة عاليه في
مخرب �س ّلم ت�سلم ..ما تغير في العبارة التي �سمعتها في ليل � 8/7أيار/مايو
�سنة ّ :1982
 2008هو كلمة ''م�ستقبل'' بد ًال من كلمة ''مخرب'' ...كان �أفراد الميلي�شيات التي ق�صفت مبنى
جريدة ''الم�ستقبل'' وحا�صرتنا داخل مبنى الجريدة وفي فندق البوريفاج المجاور ،ي�صرخون:
''م�ستقبل� ..س ّلم ت�سلم''!!
وما زاد الو�ضع �سوءاً في لبنان في مرحلة العقد الثاني من القرن الواحد والع�شرين ،انتقال
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تدخل فيها حزب اللـه مبا�شرة ،في
ثورات الربيع العربي �إلى �سورية ،واندالع حرب �ضرو�س ّ
الوقت الذي كان قد �سيطر ب�شكل مبا�شر وغير مبا�شر على الحياة ال�سيا�سية والإدارية الر�سمية
في لبنان ،عبر تحالفه مع التيار الوطني الحر برئا�سة مي�شال عون.
نخر الف�ساد جميع مفا�صل ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارية في لبنان ،وتمدد الف�ساد �أفقي ًا
تدخل حزب اللـه بدفع �إيراني ،في م�شكالت المنطقة كلها ،من
وعمودي ًا ،بالتوازي مع تمدد ّ
�سورية �إلى العراق و�صو ًال �إلى اليمن ،وهذا كله م�صحوب ًا بزيادة ال�ضغط الأميركي على �إيران
في �أعقاب و�صول دونالد ترامب �إلى البيت الأبي�ض ،ثم ال�ضغط الأميركي والعربي على �إيران
�سرية على ات�ساع الإقليم ،بل العالم.
وحزب اللـه ،عبر عقوبات اقت�صادية ،وحرب ّ
كان لبنان عامة ،وبيروت تحديداً ،قد دخال اعتباراً من �سنة  ،2008مرحلة هبوط متدرجة
على مختلف ال�صعد ال�سيا�سية والإدارية واالقت�صادية ،وو�صلت في الن�صف الثاني من �سنة
وكم من الف�ساد غير محتمل ،لتنفجر انتفا�ضة ثانية في
� 2019إلى و�ضع اقت�صادي ومعي�شي ّ
 17ت�شرين الثاني�/أكتوبر � ،2019ضد جميع الفئة الحاكمة ،الموالية لإيران ودم�شق ،وتلك
المعارِ�ضة لها ،تحت �شعار ''كلن يعني كلن'' ،والتي �أُطلق عليها و�صف ''�أوليغار�شية''.
وبينما كانت �أجواء لبنان ملبدة بو�ضع اقت�صادي ومعي�شي خانق �أطاح بكثير من مظاهر
االزدهار ال�سابقة ،بحيث تعطلت الحياة في معظم �شوارع بيروت التجارية وال�سياحية ،وبدا
�شارع الحمرا ال�شهير مقفراً بمتاجره ومطاعمه وفنادقه التي باتت تقفل الواحدة تلو الأُخرى،
يبق �سوى �شارع الجميزة وامتداده �إلى
و�ضمرت الحركة تمام ًا في و�سط بيروت التجاري ،ولم َ
لمن يريد �أن يرتاح قلي ًال �أن يلج�أ �إليها،
�شارع مار مخايل و�صو ًال �إلى الأ�شرفية،
َ
مناطق يمكن َ
دوى عند ال�ساد�سة وب�ضع دقائق من بعد ظهر يوم الثالثاء � 4آب�/أغ�سط�س ،انفجار هائل في
ّ
بيروت� ،شعر كل منزل فيها ب�أنه قريب منه ،لتتو�ضح الم�أ�ساة ب�أن ق�سم ًا كبيراً من بيروت ُدمر،
وخ�صو�ص ًا منطق َتي الجميزة ومار مخايل ،و�أن �أ�ضراراً كبيرة وقعت في الأ�شرفية ،بينما ُدمر
الق�سم الأكبر من مرف أ� بيروت حيث وقع انفجار يقال �إنه ب�سبب تخزين �أطنان من نترات
الأمونيوم ب�شكل فو�ضوي ،ووجود مواد متفجرة وم�شتعلة في العنبر نف�سه.
بيروت اليوم ...وبعد االنفجار الزلزال الذي ُ�س ّجل على �أنه رابع �أقوى انفجار في العالم،
تبدو في ثوب حزن ال يليق بها ،ويتيمة على م�أدبة لئام :بوارج حربية غربية ر�ست في مرف أ�
بيروت المدمر ،وج�سور جوية بين مطارات العالم ومطار بيروت تجلب الم�ساعدات ..بينما �أهل
بيروت المنكوبون والمتم�سكون بكرامتهم والمطا ِلبون ب�إعادة بناء �سريعة ،ال يجدون �سوى
�سلطة فاقدة لل�شعور ،وفجور قيادات �سيا�سية ما بعده فجور ،وتوزيع لح�ص�ص غذائية ك�أنهم
�شحاذون ،في الوقت الذي تحتجز الم�صارف �أموالهمّ � ..أما فيرو�س كورونا ،فينت�شر ويتمدد.
�ضوء �صغير ال ُتقط في �شارع الجميزة بعد يومين من الم�أ�ساة ،ي�شي ب�أن بيروت ال تموت؛
ت�شرع بابها ال�صغير
حانة �صغيرة في ال�شارع المدمر �أ�صرت ،على الرغم من ذلك الدمار� ،أن ّ
المخلوع الذي �أعيد تركيبه ،لرواد اعتادوا ارتيادها وهم لي�سوا من ال�شبان ال�صغار ..ي�شربون
ك�أ�س الحياة على الرغم من الموت ،ويعلنون �أن بيروت عنقاء تولد من الرماد.

