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حتية �إىل بريوت

�أني�س حم�سن

بريوت �لتي �أبهرتني طفاًل و�حتوتني رجاًل

في بيروت، ب�سكل متقطع �أو متو��سل، منذ �لن�سف �لثاني من �سبعينيات �أ�سكن 

�لقرن �لما�سي، لكنني، كقاطن �سابق في مدينة �سور �لتي كانت ُتعتبر يومًا 

من �لأطر�ف �لمهم�سة، تعرفت �إلى بيروت منذ �لطفولة في �لن�سف �لأول من �ل�ستينيات.

ة ذكريات من طفولتي عن بيروت قد تكون ملتب�سة، بين ما هو حقيقي وما قد 
ّ
ثم

يكون ذ�كرة مرّكبة؛ من تلك �لذكريات تر�مو�ي بيروت ذو �للون �لأحمر و�لأبي�ض، و�لذي 

 يعالجانني في م�ست�سفى 
ّ

يمر في ذ�كرتي �أنني ر�أيته مرة، بل مر�ت، حين كان و�لدي

�لجامعة �لأميركية في بيروت و�أنا طفل، علمًا باأن �لتر�مو�ي توقف عن �لعمل في �سنة 

1965. وبالتالي، لو كانت تلك �لذ�كرة حقيقية، فاأكون قد ر�أيته وعمري ل يتجاوز 7 

�أعو�م، وفي هذ� �لعمر، ربما تكون �لذ�كرة حقيقية؛ لكنها �أي�سًا ربما تكون ذ�كرة مرّكبة، 

كوني در�ست في رومانيا حيث �لتر�مو�ي كان ول يز�ل و�سيلة نقل عامة �أ�سا�سية هناك، 

وكنت �أ�ستخدمه يوميًا في مطلع ثمانينيات �لقرن �لما�سي.

غير �أن �لذ�كرة �لحقيقية �لأكيدة، هي ذلك �لذهول �لذي ما زلت �أتذكره من طفولتي، 

لدى زيارتنا خاًل لي كان ي�سكن في �سارع �ل�ساد�ت في منطقة �لحمر�، �إذ عندما دخلنا 

ب�سيارة و�لدي �إلى بيروت كانت كلها م�ساءة، �إلى درجة كاد يغ�سى ب�سري فيها. و�ل�سبب 

في ذلك �أنني لم �أكن معتاد�ً على هذ� �لكم من �لإ�ساءة، ففي �سور كانت تنت�سر بين 

�لأحياء م�سابيح �سغيرة معلقة في �أعلى عمود خ�سبي ، وكانت ت�سيء بقعة �سغيرة 

فقط. كما �أنه لم يكن فيها، في تلك �لفترة، �سوى �سارعين مزّفتين فقط، بينما �سائر 

�لمدينة هو عبارة عن طرقات رملية تحيطها كثبان، ولم يكن موجود�ً فيها �آنذ�ك �سوى 

بناية و�حدة بخم�ض طبقات، قبل �أن يتم �إن�ساء بناية مماثلة، بمحاذ�ة �لمنزل �لذي كنا 

ن�سكنه وهو في بناية مرتفعة ن�سبيًا في �لمدينة، كونها تتكون من ثالث طبقات، بينما 

معظم �أبنية �سور هو عبارة عن بيوت من طبقة و�حدة، �أو طبقتين كحّد �أق�سى.

كانت �سور مدينة فقيرة، �ل�سيار�ت فيها قليلة �لعدد، ول مو��سالت د�خلية، ما عد� 

تلك �لتي بينها وبين �لقرى �لمحيطة، وبينها وبين �سيد� وبيروت، لكن فيها ما يكفي من 

�لحر�ك �ل�سيا�سي �لذي �أذكره تمامًا، وخ�سو�سًا مالحقة �لمكتب �لثاني للنا�سطين 
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�ل�سيا�سيين من �لأحز�ب �لقومية �أو �لحزب �ل�سيوعي، ومنهم �أحد �لنا�سطين من حركة �لقوميين 

�لعرب، و�لذي كان يهرع �إلى منزلنا هربًا من �لمالحقة، كوننا ن�سكن في بناية �ل�سيد عبد �للـه 

�سفي �لدين، و�لد �لنائب و�لوزير محمد �سفي �لدين، �لمح�سوب على �لعهد �ل�سهابي، وبالتالي 

نة من �لمد�همات �لأمنية.
ّ

فاإن �لبناية كانت مح�س

عا�ست �سور، �أ�سوة ب�سيد� وبيروت، في �لربع �لأخير من �ل�ستينيات ومطلع �ل�سبعينيات، 

حركة تظاهر�ت نا�سطة �سد �ل�سلطة، و�حتجاجًا على غالء �لأ�سعار، وكان �لطالب هم �لمحرك 

�لرئي�سي لهذه �لتظاهر�ت، كما كان �ل�سيادون من �لم�ساركين �لد�ئمين فيها.

�أذكر تحديد�ً و�حدة من �لتظاهر�ت كانت �لأكبر و�لأعنف، في نهاية �ل�ستينيات �أو بد�ية 

�ل�سبعينيات، وكنت �أ�ساهدها عن بعد كاٍف كي ل �أكون م�ساركًا فيها، ل�سغر �سني، وقد �سقط 

فيها �أول �سهيد، كان ��سمه على ما �أذكر، روبير غنيمة، وهو م�سيحي، بر�سا�سة �سرطي م�سلم، 

علمًا باأن �لتظاهر�ت كانت تندد بال�سلطة �لتي تهيمن عليها �لمارونية �ل�سيا�سية.

في �لوقت نف�سه، كانت بيروت ت�سج بالتظاهر�ت �لطالبية و�لعمالية �لتي لم نكن نعرف 

عنها، نحن �سغار �ل�سن، �سيئًا، لأن �لو�سيلتين �لوحيدتين لالأخبار كانتا �لتلفزيون و�لإذ�عة 

�للبنانيين �للذين لم يكونا ينقالن مثل تلك �لأخبار، بينما كانت �ل�سحف �لتي لم نكن نقر�أها، 

مقت�سرة على كبار �ل�سن.

حرب �ل�سنتني

ظلت عالقتي ببيروت من خالل و�لدي و�لزيار�ت �لعائلية، �إلى ما قبل حرب �ل�سنتين 

)1975 – 1976(، حين �أقنعني �سديق طفولة )كان يكبرني �سنًا( بالذهاب �إلى بيروت 

 .
ّ

لح�سور فيلم �سينمائي في �ساحة �لبرج، وق�ساء �لنهار هناك، وطبعًا من دون �إخبار و�لدي

وكان هذ� �ل�سديق يعمل في ح�سبة �سور )�سوق �لخ�سار(، وهو �سغير �ل�سن، مثله مثل كثيرين 

من فقر�ء �لمدينة، ويتابع در��سته في �لوقت ذ�ته، فالدعوة بالتالي كانت على ح�سابه، لأن 

م�سروف �لجيب �لذي كّنا ناأخذه لم يكن يكفي �سوى ل�سندوي�ض فالفل وزجاجة م�سروب غازي 

)جلول، �أو غالييني، ولحقًا �آر �سي(.

كانت تلك �لمرة �لأولى �لتي �أتجول فيها في �سو�رع �ساحة �لبرج، وقد �ساهدنا فيلمًا 

�سباحًا عند و�سولنا �إلى �لمكان، وكان بع�ض �ل�سينمات يعر�ض �أفالمًا متو��سلة على �متد�د 

24 �ساعة، ثم ''ت�سكعنا'' في �ل�سو�رع و�أكلنا �ساندوي�سات فالفل، وعدنا �إلى مدينتنا �ل�سغيرة 

�لتي كانت بد�أت تكبر �سيئًا ف�سيئًا.

بعد عام �أو �أكثر قلياًل من هذه �لمغامرة، �ندلعت حرب �ل�سنتين، وفي �أيامها �لأولى، ذهبت 

برفقة و�لدي �إلى بيروت، كي نو�سل خالتي وعائلتها �إلى �لمطار، لأنها كانت عائدة �إلى 

�ل�سعودية، �إذ �إنها كانت متزوجة من رجل �سعودي هاجر و�لده �سغير�ً �إلى فل�سطين وتزوج 

فيها، وبعد �لنكبة عا�ض فترة ق�سيرة في لبنان قبل �أن يعود �إلى �ل�سعودية وي�ستعيد جن�سية 

ارة، �إذ 
ّ
عرف لحقًا بالحو�جز �لطي

ُ
ذلك �لبلد. وفي منطقة �لد�مور، �سهدت لأول مرة ما بات ي
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ظهر فجاأة م�سلحون ملثمون )لم �أعرف في حينه ول �أعرف �ليوم �إلى �أي ميلي�سيا يمينية 

ينتمون(، ن�سبو� حاجز�ً وبا�سرو� �إيقاف �ل�سيار�ت، لكن �سيارتنا كانت قد عبرت قبل ثو�ٍن من 

ن�سب �لحاجز، وعرفنا لحقًا، بعد عودتنا �إلى �سور، �أنه تم خطف عدد من �لفل�سطينيين على 

هذ� �لحاجز.

لم تكن لي في �ل�سنة �لأولى من حرب �ل�سنتين عالقة مبا�سرة ببيروت، بل من خالل ما 

ن�ستمع �إليه من �أخبار، وما �أخبرني به �أخي �لكبير �لذي كان ع�سو�ً في حركة ''فتح''، عن 

ذهابه مع مجموعة من �سباب ''فتح'' في منطقة �سور، �إلى �لخندق �لغميق، بعد �أن تو�سعت 

�لم�ساركة �لفل�سطينية في �لحرب، وكذلك من خالل �لنازحين من بيروت �إلى �سور هربًا من 

�لمعارك، وخ�سو�سًا في مناطق �لتما�ض، وقد لجاأت عائلة تقطن في �ل�سياح �إلى �أقارب لها في 

ن هم في عمرنا عالقة لعب ولهو.
ّ
�سور، ربطتنا باأفر�دها مم

كانت �سور في تلك �لفترة قد تطورت بناء وبنية تحتية، وخ�سو�سًا بعد تمدد �لف�سائل 

ق كثير من فل�سطينيي �لأردن  �لفل�سطينية خارج �لمخيمات بعد ��ستباكات �سنة 1973، وتدفُّ

و�سورية ومن �لعرب �لمنا�سرين للفل�سطينيين و�لي�سار �للبناني، لموؤ�زرة �لقو�ت �لفل�سطينية – 

�للبنانية �لم�ستركة، كما تدفقت �أمو�ل عربية لمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، وتحول ميناء 

�ل�سيادين في �سور �إلى ��ستقبال �سفن �ل�سيار�ت �لم�ستعملة و�لمو�د �لغذ�ئية و�لأ�سلحة، وباتت 

�سور مدينة حقيقية تتو�سع �أفقيًا وعموديًا، فن�ساأت ع�سر�ت �لبنايات �لمتعددة �لطبقات �لتي 

لم�ض بع�سها �لطبقات �لع�سر، وقيل �إن كثير�ً من تلك �لبنايات هو لمنظمة �لتحرير �لفل�سطينية، 

و�إن كان م�سجاًل باأ�سماء لبنانيين، ومنها �لبناية �لتي �تخذها �لحاكم �لع�سكري �لإ�سر�ئيلي 

رها 
ّ
مقر�ً له بعد �جتياح �سنة 1982، في محلة جل �لبحر �سمالي �سرقي �لمدينة، و�لتي فج

�ل�ست�سهادي �أحمد ق�سير في ت�سرين �لثاني/نوفمبر 1982، وكانت بد�ية ل�سل�سلة من �لعمليات 

�ل�ست�سهادية �لكبيرة �سد �لجي�ض �لإ�سر�ئيلي.

حالت خطورة �لطريق �إلى بيروت طو�ل �سنة 1975، بيننا وبين زيار�تنا �لعائلية لأقاربنا، 

ولم �أكن قد �لتحقت في حينه باأتر�بي في �لذهاب �إلى جبهات �لقتال. لكن في �سنة 1976، 

بد�أت م�سيرتي في �لم�ساركة في �لمعارك، فذهبت �أوًل �إلى منطقة �سنين، ثم �إلى جو�ر مدينة 

جزين بعد دخول �لجي�ض �ل�سوري، لكن زيار�تي لبيروت كانت محدودة.

عالقتي �لحميمة ببيروت بد�أت عمليًا في �سنة 1977، مع ت�سجلي للدر��سة في جامعة 

في �إلى معالم �سارع �لحمر� و�لرو�سة، 
ّ
بيروت �لعربية، و�سكني في �سارع عفيف �لطيبي، وتعر

وعي�ض حياة ليل بيروت في هاتين �لمنطقتين مع زمالئي و�أ�سدقائي، ثم مجدد�ً في �سنة 

1979، عندما تفرغت للمرة �لأولى للعمل �لف�سائلي �لذي كنت �أتنقل خالله بين مخيم �ساتيال 

اح، وذلك قبل �أن �أترك لبنان للدر��سة في رومانيا.
ّ
و�ل�سي

ن 
َ
لم تكن �لأو�ساع �لأمنية مريحة في تلك �لفترة، لكن بيروت كانت حا�سنة حنونة ُت�سعد م

تحت�سنه. وقد تعرفت �إلى �سو�رعها، و�رتدت مقاهيها �لر�ئعة: �لويمبي و�لمودكا و�لهور�ض �سو 

و�لكافيه دو باري�ض، و�ساهدت �أجمل �لأفالم في �سينماتها: �لبيكاديلي و�ستر�ند  و�ل�سارول 
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و�إلدور�دو وفير�ساي و�لمونريال ومونتي كارلو وغيرها من �سينمات �لحمر�، وكذلك في 

�ل�سينمات �لأُخرى �لمنت�سرة في �أحياء بيروت في �لبربير و�لزيد�نية وغيرهما.

�أذكر تمامًا مطعم �ل�سمعة وحلويات �أبو علي في محلة �لفاكهاني، ومقهى دبيبو في 

�لرو�سة.. وبار جعيتا في �لحمر�. وكان هناك ملهى ليلي في �لرو�سة، لم �أعد �أذكر ��سمه، كان 

لنا رفيق يعمل فيه �ساقيًا، فكنا نذهب مت�سللين من دون �أي قر�ض في جيبنا؛ لكن ل باأ�ض، فاإن 

دنا 
ّ
�سم جانبًا، ثم يزو

ُ
رفيقنا �ل�ساقي كان يح�سم من كل كاأ�ض لزبون قلياًل، ويجمع ما ح

بكوؤو�ض ل تكاد تنتهي، وبـ ''بال�ض''.

كّنا مجموعة من �ل�سبايا و�ل�سباب من لبنان و�ل�سفة �لغربية و�لأردن، وقد �أ�سبحنا 

�أ�سدقاء، نلتقي بعد �نتهاء �ل�سفوف، ونتجه �سوب �لحمر� لنحت�سي �لقهوة في و�حد من مقاهي 

�ل�سارع، �أو نتناول طعام �لغد�ء في مطعم �سحرور في �لرو�سة، �أو ناأكل �ساندوي�سات من مطعم 

و�ض �سو�ء في �لرو�سة �أو �لحمر�... ول بد من ذكر مطعم ملك �لبطاطا.. �ساندوي�ض و�حد يكفي 
ّ
مر

كي ي�سبع �أكثر �ل�سبان �سرهًا.

ا عندما ن�ستاق �إلى �أكل �لبيت، فكّنا نتوجه �إلى محلة �لبربير، وتحديد�ً �إلى مطعم �لعرب، 
ّ
�أم

حيث كّنا نلتهم �لنيفا و�لفو�رغ و�لكرو�ض.. ما �أ�سهاها!

وبعد وجبة د�سمة كتلك، كنا نم�سي طوياًل من �لبربير �إلى �لرو�سة حيث نقف قلياًل كي 

نتاأمل �سخرتها �ل�سهيرة، قبل �أن نتجه نزوًل �سوب مدينة �لمالهي، وربما نحت�سي كوب قهوة 

في مقهى �ساتيال، �أو نكمل �سيرنا على طول �لو�جهة �لبحرية في �تجاه عين �لمري�سة.

بوخار�ست – بريوت - بوخار�ست

مي 
ُ

لم تكن �لثورة �سالحًا فقط، بل �نتفا�سة ثقافية و�جتماعية وتعليمية �أي�سًا. فقبل ما �س

�لع�سر �لذهبي لمنظمة �لتحرير في لبنان، كانت بيروت وحدها مدينة ت�سبه مدن �لغرب، بينما 

مدن �لأطر�ف مثل مدينة �سور، مناطق بتقاليد �سرقية تقليدية ومتزمتة �أحيانًا. لكن مع �نهيار 

�سلطة �لدولة ون�سوء �سلطة �لف�سائل �لفل�سطينية و�لأحز�ب �للبنانية و�نت�سار �ل�سالح، و�لتحاق 

كثير من �ل�سبان و�ل�سابات بتلك �لف�سائل و�لأحز�ب، �سهد �لمجتمع ثورة �جتماعية برزت من 

خالل تمتع �لمر�أة با�ستقاللية كبيرة، وب�سخ�سية جديدة غير تقليدية، فكانت متحررة فكر�ً 

فرد له �أبحاث عن �لثورة وتحرر �لمر�أة، وخ�سو�سًا ن�ساء 
ُ
وج�سد�ً، �لأمر �لذي ي�ستحق �أن ي

�لأطر�ف.

��ستفدت مثل كثيرين من �لكم �لهائل من �لمنح �لدر��سية في دول �لمع�سكر �ل�ستر�كي، فقد 

، �سمن مروحة من �لعرو�ض، در��سة �ل�سحافة في رومانيا، فو�فقت، و�لتحقت 
ّ
ر�ست علي

ُ
ع

بكلية �ل�سحافة في بوخار�ست في نهاية �سنة 1981.

كّنا ن�ستعد لتقديم �متحانات في كلية �ل�سحافة في بوخار�ست عندما بد�أ �لجتياح 

�لإ�سر�ئيلي في �سنة 1982، فقاطعُت مع كثيرين من �لطالب �للبنانيين و�لفل�سطينيين و�لعرب 

تلك �لمتحانات، وجئنا �إلى لبنان عبر مطار دم�سق، وتموقعنا في �لقماطية قرب عاليه، 



207 امللف بيروت التي أبهرتني طفاًل واحتوتني رجاًل

��ستعد�د�ً للدخول �إلى بيروت �لتي كّنا ن�ساهد كيف كانت ُتق�سف نهار�ً بجميع �أنو�ع �ل�سو�ريخ 

و�لقنابل �لتي كانت تحوله �إلى ليل، ولياًل فت�سيئها �لحر�ئق وبريق �لنفجار�ت؛ ولم ندخل 

بيروت، و�إنما حو�سرنا في �لجبل حيث ق�سفنا �لجي�ض �لإ�سر�ئيلي باأطنان من �ل�سو�ريخ 

و�لقنابل، فا�ست�سهد بع�سنا، و�أُ�سر بع�سنا �لآخر، ونجا �آخرون باأعجوبة، و�أنا منهم، فعدت �إلى 

رومانيا لأكمل در��ستي و�أتخرج من كلية �ل�سحافة في �سنة 1984.

دم�سق – بريوت

من بوخار�ست، كنت �أتلقف �أخبار لبنان بالتنقل بين موجات �لإذ�عات �لعربية من خالل 

ر�ديو �أح�سره لي �أخي من �ألمانيا، وكنت �ألتقط عليه �لموجات �لطويلة )LW( و�لمتو�سطة 

)MW(. ففي رومانيا ل خبر �سوى عن �لرئي�ض �لقائد �لأب نيكولي ت�ساوت�سي�سكو وزوجته 

�لمنا�سلة وو�لدة �ل�سعب �لروماني �إيلينا، عالوة على ما كان يت�سرب للف�سائل و�لأحز�ب 

عنا ما يجري في �ساتيال من مجازر، 
ّ
�للبنانية �لموجودة في رومانيا من �أخبار. هناك تتب

فتو��سل �لطالب �للبنانيون و�لفل�سطينيون/�للبنانيون مع �أهاليهم عبر �ل�سليب �لأحمر �لدولي، 

.
ّ
وكنت �أنا من هوؤلء، �إذ �طماأننت على �أهلي، وهم �طماأنو� علي

بعد �لتخرج، �نق�ست عدة �أ�سهر و�أنا �أبحث عن طريقة �أعود فيها �إلى لبنان �لذي �أُغلق �أمام 

�لفل�سطينيين، بل �إن �ل�سفارة �للبنانية في بوخار�ست رف�ست تجديد وثيقة �سفري �ل�سادرة عن 

�سمح لالجئين 
ُ
�ل�سلطات �للبنانية. وكان �لخيار �لوحيد �لمتاح هو �لذهاب �إلى دم�سق حيث ي

�لفل�سطينيين �لمنتهية �سالحية وثائق �سفرهم بالمرور عبرها �إلى لبنان.

رحلة �لعودة �إلى بيروت ��ستغرقت 4 �أعو�م ق�سيتها في دم�سق، مع زيار�ت عمل ك�سحافي 

عت �لن�سحاب 
ّ
في مجلة ''�لهدف'' لمخيمات بيروت و�ل�سمال و�لبقاع. وفي �سنة 1985 تتب

�لإ�سر�ئيلي من منطقة �سيد� حيث دخلُت مخيم عين �لحلوة �لذي كان يت�سرف، على �لرغم من 

�لن�سحاب، كاأنه ل يز�ل تحت �لحتالل.. غياب لل�سالح نهار�ً، ودوريات وكمائن لياًل، وقد 

ر�فقت خاللها كمينًا لن�ساء �لمخيم �لمقاتالت، وتعرفت �إلى مجموعات �لعمل �ل�سري �لتي كانت 

تعمل تحت �لحتالل.

قبل ذلك، في �سنة 1984، زرت مخيمات بيروت �لتي كانت ل تز�ل تعي�ض تحت وطاأة 

�لم�سايقات و�لمالحقات قبل �نتفا�سة 6 �سباط/فبر�ير �لتي �أخرجت �لجي�ض �للبناني �لمو�لي 

للرئي�ض �أمين �لجميل من بيروت، وخ�سو�سًا مخيم �ساتياًل �لذي لم يبر�أ من �لمجزرة �لتي 

�رتكبتها ميلي�سيات يمينية باإ�سر�ف مبا�سر من �لجي�ض �لإ�سر�ئيلي ووزيره �أريئيل �سارون.

وفي دم�سق، ومنها، تتبعت �أخبار حرب �لمخيمات، و�ّطلعت، بحكم عملي ك�سحافي وقربي 

من قياد�ت فل�سطينية، على �لو�ساطات �لتي كان بع�ض قادة �لحركة �لوطنية �للبنانية يقومون 

بها.

كانت دم�سق في حينها تو�أم بيروت، و�ل�سريان �لحيوي �لذي ي�سلنا، نحن ع�ساق بيروت، 

بمدينتنا �لتي �حت�سنتنا حتى بتنا جزء�ً منها، وباتت تجري في دمنا.
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حان �لوقت للعودة �إلى رحم تبّنانا نحن �لمولودين من رحم �آخر. كانت �سنة 1988 �سنة 

�لعودة �إلى بيروت للعمل في �إذ�عة ''�سوت �ل�سعب''، بالتو�زي مع دخول لبنان مرحلة جديدة 

تمثلت في �ل�سروع في �لبحث عن حل لحرب �أهلية ل تكاد تنتهي، بعد بلوغ عهد �أمين �لجميل 

ا ��ستحال �لتو�سل �إلى حل، بد�أت 
ّ
ن �سيخلفه؛ ولم

َ
نهايته من دون �لتو�سل �إلى تو�فق على م

�إرها�سات �تفاق �لطائف تتكون، مع بروز نجم قائد �لجي�ض �لعماد مي�سال عون �لذي تمرد 

رفت بحرب �لتحرير، وُق�سفت 
ُ
على �لحل، و�سّن حربين: في �سنة 1989 خارج �لبيت �لم�سيحي ع

خاللها بيروت �لغربية و�لطريق �إلى دم�سق و�سوًل �إلى �ستور�، وفي �سنة 1990 د�خلية �سد 

رفت بحرب �لإلغاء، وت�سببت بتخريب �لمنطقة �ل�سرقية وتهجير ع�سر�ت �آلف 
ُ
�لقو�ت �للبنانية ع

�لم�سيحيين �للبنانيين.

خالل تلك �لفترة، �ختبرت بيروت حالة �أمنية خطرة، وخ�سو�سًا من خالل ق�سفها �لمكثف 

وتو�لي �نفجار �ل�سيار�ت �لمفخخة �لتي خّفت قلياًل خالل حرب �لإلغاء، في �لوقت �لذي كانت 

عملية ترتيب �تفاق �لطائف قد و�سلت �إلى خو�تيمها، ولم يتبّق �أمامها �سوى �إز�حة �لعماد عون 

نه �لرئي�ض �لجميل رئي�سًا لحكومة ع�سكرية �ن�سحب منها �لجنر�لت 
ّ
من بعبد�، بعدما عي

�لم�سلمين، لتبقى حكومة بجنر�لت م�سيحيين فقط.

لكن على �لرغم من �لمخاطر �لأمنية في بيروت، كانت �لحياة متو��سلة، نهار�ً ولياًل؛ فبعد 

�نتهاء عملنا في �إذ�عة �سوت �ل�سعب، وغالبًا بعد �لو�حدة بعد منت�سف �لليل، كنا نذهب �إلى 

�سارع بل�ض حيث ناأكل مناقي�ض من �أفر�ن لبنان، �أو نتجه �إلى عين �لمري�سة لحت�ساء �لقهوة، 

 وهذ� �أمر مار�سناه حتى في ليل �ليوم نف�سه �لذي تعر�ست فيه �لإذ�عة لق�سف مركز بقذ�ئف

�لـ 155 ملم.

بد�أت مرحلة �لطائف في نهاية �سنة 1989 ب�سيل جديد من �لدم، فبعد �أيام على �نتخاب 

رينيه معو�ض رئي�سًا للجمهورية �لثانية في 5 ت�سرين �لثاني/ نوفمبر 1989، �سهدت بيروت 

تفجير�ً في 22 من �ل�سهر نف�سه ��ستهدف معو�ض �لذي ُقتل مع مر�فقين له وبع�ض �لمدنيين، 

فانُتخب �ليا�ض �لهر�وي بعد يومين رئي�سًا، لكن �لعماد عون بقي م�سر�ً على �لبقاء في ق�سر 

بعبد�. وفي 13 ت�سرين �لأول/�أكتوبر 1990، كانت �ل�ساعة �ل�سفر �لتي تم �لتو�فق عليها 

ددت، وذلك عبر عملية ع�سكرية �سورية بم�ساركة �لق�سم من 
ُ

�إقليميًا ودوليًا لإز�حة عون قد ح

�لجي�ض �للبناني �لمتمركز في �لمناطق �لو�قعة تحت �سيطرة �سورية و�لأحز�ب و�لقوى �لتابعة 

و�لمتحالفة معها، فُق�سف ق�سر بعبد� بالطائر�ت �لحربية �ل�سورية، و�حتمى عون بال�سفارة 

�لفرن�سية ليعلن من هناك �ل�ست�سالم ويغادر �إلى باري�ض حيث ظل حتى �سنة 2005.

تفجري�ن وحروب كربى و�سغرى

باإبعاد عون �إلى خارج لبنان، ثم �سجن رئي�ض �لقو�ت �للبنانية �سمير جعجع، و�أي�سًا �إبعاد 

ر�ً ملحوظًا مع �إبر�ز �أدو�ر لقياد�ت �لتحقت 
ّ
�لرئي�ض �أمين �لجميل، �سهدت �لمنطقة �لم�سيحية تغي

بالجو �ل�سوري، و�أُخرى ن�ساأت من خالل هذ� �لوجود، بينما كانت �لمنطقة �لأُخرى قد وقعت 
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كاملة قبل ذلك تحت �ل�سيطرة �ل�سورية. وب�سبب �لدعم �لإقليمي و�لدولي ل�سورية في لبنان، 

تمّكن �لنظام �ل�سوري من �لهيمنة على �لقر�رين �ل�سيا�سي و�لأمني �للبنانيين بد�ية، ثم مد يده 

ة �لرئي�ض رفيق �لحريري بدعم من �ل�سعودية، �أحد 
ّ

�إلى �لقت�ساد لحقًا، و�لذي كان من ح�س

�لأطر�ف �لرئي�سية في �تفاق �لطائف.

كان �لعامان �لأولن من �لت�سعينيات بمثابة مرحلة تمهيدية لو�سول �لحريري �إلى رئا�سة 

�لحكومة في �سنة 1992، و�لذي تولى �لملف �لقت�سادي وبا�سر �إعادة �لإعمار، وخ�سو�سًا و�سط 

بيروت ومطارها �لدولي، وبقي على وئام مع �لنظام �ل�سوري وعلى خالف مع بع�ض حلفائه في 

لبنان حتى �سنة 2000، حين تولى ب�سار �لأ�سد �لرئا�سة �ل�سورية بعد وفاة و�لده حافظ �لأ�سد، 

ف�ساءت �لعالقات، ول �سيما بعد �أن مّد �لنظام �ل�سوري يده �إلى �لملف �لقت�سادي، و�سوًل �إلى 

�سنة 2005 حين �أظهر �لحريري مياًل �إلى �لنف�سال عن �لحلف �ل�سوري، ليلقى حتفه في تفجير 

في 14 �سباط/فبر�ير 2005، ُعّد في حينه �أكبر �لتفجير�ت �لتي ي�سهدها لبنان.

كنت حينها قد �نتقلت منذ 5 �أعو�م �إلى �لعمل في جريدة ''�لم�ستقبل''، و�سهدُت �لمتغير�ت 

�لمذهلة �لتي حدثت في حينه، حين نزل مئات �لآلف �إلى �ل�سارع في �نتفا�سة �سبقت �لربيع 

�لعربي �لذي �نطلق من تون�ض في نهاية �سنة 2010.

نجحت �نتفا�سة 2005 في دفع �لجي�ض �ل�سوري �إلى �لخروج من لبنان، لكن حلفاء دم�سق 

كانو� �أقوياء كفاية لمت�سا�ض �رتد�د�ت زلز�ل �لخروج �ل�سوري، وخ�سو�سًا بوجود قياد�ت 

تقليدية على ر�أ�ض تحالف 14 �آذ�ر �لمناه�ض للوجود �ل�سوري، و�لتي �ساهمت في و�أد �نتفا�سة 

رفو� با�سم تحالف 8 �آذ�ر، في وقت �نت�سرت 
ُ
2005 بعد تحالفها مع حلفاء دم�سق �لذين ع

عمليات �غتيال بتفجير عبو�ت في �سيار�ت قياد�ت و�سخ�سيات مح�سوبة على 14 �آذ�ر.

وبينما كان يبدو �أن لبنان في طريقه �إلى تجاوز زلز�ل �غتيال �لحريري، وخ�سو�سًا 

جل نمو في �لدخل �لقومي، وتدّفق �ل�سياح �إلى �لبلد، حدثت حرب تموز/يوليو 
ُ

�قت�ساديًا، �إذ �س

2006 بين حزب �للـه و�إ�سر�ئيل، وفيها ُدمر معظم �لبنية �لتحتية للبنان، على �لرغم من عدم 

قدرة �إ�سر�ئيل على ت�سجيل �نت�سار حا�سم على حزب �للـه.

مرة �أُخرى بد� كاأن لبنان مقدم على نه�سة �قت�سادية جديدة في �أعقاب �نتهاء حرب 

2006، وبعد معركة نهر �لبارد في �سنة 2007 بين تنظيم ''فتح �لإ�سالم'' �لإرهابي و�لجي�ض 

�للبناني، و�لتي ت�سببت بتدمير �لمخيم �لفل�سطيني. غير �أن حزب �للـه وحلفاءه �جتاحو� بيروت 

في �أيار/مايو 2008، وحدث في ذلك �ليوم �أمر لن �أن�ساه ما حييت؛ فقد �سمعت مجدد�ً عبارة 

تكررت بمكبر�ت �ل�سوت بينما كّنا محا�سرين في حر�ض �سغير على �أطر�ف مدينة عاليه في 

ب �سّلم ت�سلم.. ما تغير في �لعبارة �لتي �سمعتها في ليل 8/7 �أيار/مايو 
ّ
�سنة 1982: مخر

2008 هو كلمة ''م�ستقبل'' بدًل من كلمة ''مخرب''... كان �أفر�د �لميلي�سيات �لتي ق�سفت مبنى 

جريدة ''�لم�ستقبل'' وحا�سرتنا د�خل مبنى �لجريدة وفي فندق �لبوريفاج �لمجاور، ي�سرخون: 

''م�ستقبل.. �سّلم ت�سلم''!!

وما ز�د �لو�سع �سوء�ً في لبنان في مرحلة �لعقد �لثاني من �لقرن �لو�حد و�لع�سرين، �نتقال 
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ثور�ت �لربيع �لعربي �إلى �سورية، و�ندلع حرب �سرو�ض تدّخل فيها حزب �للـه مبا�سرة، في 

�لوقت �لذي كان قد �سيطر ب�سكل مبا�سر وغير مبا�سر على �لحياة �ل�سيا�سية و�لإد�رية �لر�سمية 

في لبنان، عبر تحالفه مع �لتيار �لوطني �لحر برئا�سة مي�سال عون.

نخر �لف�ساد جميع مفا�سل �ل�سلطة �ل�سيا�سية و�لإد�رية في لبنان، وتمدد �لف�ساد �أفقيًا 

وعموديًا، بالتو�زي مع تمدد تدّخل حزب �للـه بدفع �إير�ني، في م�سكالت �لمنطقة كلها، من 

�سورية �إلى �لعر�ق و�سوًل �إلى �ليمن، وهذ� كله م�سحوبًا بزيادة �ل�سغط �لأميركي على �إير�ن 

في �أعقاب و�سول دونالد تر�مب �إلى �لبيت �لأبي�ض، ثم �ل�سغط �لأميركي و�لعربي على �إير�ن 

ة على �ت�ساع �لإقليم، بل �لعالم.
ّ
وحزب �للـه، عبر عقوبات �قت�سادية، وحرب �سري

كان لبنان عامة، وبيروت تحديد�ً، قد دخال �عتبار�ً من �سنة 2008، مرحلة هبوط متدرجة 

على مختلف �ل�سعد �ل�سيا�سية و�لإد�رية و�لقت�سادية، وو�سلت في �لن�سف �لثاني من �سنة 

 من �لف�ساد غير محتمل، لتنفجر �نتفا�سة ثانية في 
ّ
2019 �إلى و�سع �قت�سادي ومعي�سي وكم

17 ت�سرين �لثاني/�أكتوبر 2019، �سد جميع �لفئة �لحاكمة، �لمو�لية لإير�ن ودم�سق، وتلك 

�لمعاِر�سة لها، تحت �سعار ''كلن يعني كلن''، و�لتي �أُطلق عليها و�سف ''�أوليغار�سية''.

وبينما كانت �أجو�ء لبنان ملبدة بو�سع �قت�سادي ومعي�سي خانق �أطاح بكثير من مظاهر 

�لزدهار �ل�سابقة، بحيث تعطلت �لحياة في معظم �سو�رع بيروت �لتجارية و�ل�سياحية، وبد� 

�سارع �لحمر� �ل�سهير مقفر�ً بمتاجره ومطاعمه وفنادقه �لتي باتت تقفل �لو�حدة تلو �لأُخرى، 

و�سمرت �لحركة تمامًا في و�سط بيروت �لتجاري، ولم يبَق �سوى �سارع �لجميزة و�متد�ده �إلى 

ن يريد �أن يرتاح قلياًل �أن يلجاأ �إليها، 
َ
�سارع مار مخايل و�سوًل �إلى �لأ�سرفية، مناطَق يمكن لم

ى عند �ل�ساد�سة وب�سع دقائق من بعد ظهر يوم �لثالثاء 4 �آب/�أغ�سط�ض، �نفجار هائل في 
ّ
دو

بيروت، �سعر كل منزل فيها باأنه قريب منه، لتتو�سح �لماأ�ساة باأن ق�سمًا كبير�ً من بيروت ُدمر، 

وخ�سو�سًا منطقَتي �لجميزة ومار مخايل، و�أن �أ�سر�ر�ً كبيرة وقعت في �لأ�سرفية، بينما ُدمر 

�لق�سم �لأكبر من مرفاأ بيروت حيث وقع �نفجار يقال �إنه ب�سبب تخزين �أطنان من نتر�ت 

�لأمونيوم ب�سكل فو�سوي، ووجود مو�د متفجرة وم�ستعلة في �لعنبر نف�سه.

ل على �أنه ر�بع �أقوى �نفجار في �لعالم، 
ّ
ج

ُ
بيروت �ليوم... وبعد �لنفجار �لزلز�ل �لذي �س

تبدو في ثوب حزن ل يليق بها، ويتيمة على ماأدبة لئام: بو�رج حربية غربية ر�ست في مرفاأ 

بيروت �لمدمر، وج�سور جوية بين مطار�ت �لعالم ومطار بيروت تجلب �لم�ساعد�ت.. بينما �أهل 

بيروت �لمنكوبون و�لمتم�سكون بكر�متهم و�لمطاِلبون باإعادة بناء �سريعة، ل يجدون �سوى 

�سلطة فاقدة لل�سعور، وفجور قياد�ت �سيا�سية ما بعده فجور، وتوزيع لح�س�ض غذ�ئية كاأنهم 

ا فيرو�ض كورونا، فينت�سر ويتمدد.
ّ
�سحاذون، في �لوقت �لذي تحتجز �لم�سارف �أمو�لهم.. �أم

�سوء �سغير �لُتقط في �سارع �لجميزة بعد يومين من �لماأ�ساة، ي�سي باأن بيروت ل تموت؛ 

ع بابها �ل�سغير 
ّ
حانة �سغيرة في �ل�سارع �لمدمر �أ�سرت، على �لرغم من ذلك �لدمار، �أن ت�سر

�لمخلوع �لذي �أعيد تركيبه، لرو�د �عتادو� �رتيادها وهم لي�سو� من �ل�سبان �ل�سغار.. ي�سربون 

كاأ�ض �لحياة على �لرغم من �لموت، ويعلنون �أن بيروت عنقاء تولد من �لرماد. 




