
043 امللف

حتية �إىل بريوت

�صمري ق�صري*

بريوت يا بريوت**

بيروت على اأن تكون ديكوراً لالأفالم، لكن �شيئًا ما تغير ودعاها لتلعب درجت 

ها به مارون 
ّ

دور الأبطال اأو الأبطال الم�شادين. ذاك هو الدور الذي خ�ش

بغدادي في الفيلم الذي قّدمه في نهاية تخرجه من المعهد العالي للدرا�شات ال�شينمائية 

ور الفيلم ''بيروت يا بيروت'' عام 1974، من دون ميزانية كبيرة 
ُ

في باري�س. �ش

بال�شتراك مع الممثل الم�شري الكبير عزت العاليلي. مو�شوع الفيلم نقد يوجهه �شاب 

م هواج�س اأبناء جيله 
ّ
يناهز الخام�شة والع�شرين من العمر اإلى مدينته العاجزة عن تفه

ال�شيا�شية والفكرية والثقافية والفنية والوجودية والجن�شية، والمفتوحة رغم ذلك على 

جميع الحتمالت. اإنـه فيلـم الوداع، �شهادة ا�شتثنائية عن اللحظة التي �شبقت ال�شقوط. 

''بيروت يا بيروت'' ي�شور مدينة اأُخرى مختلفة عن تلك التي طالعناها من خالل العديد 

من الأفالم الم�شرية العاطفية اأو الأفالم البولي�شية الطويلة الأوروبية والأميركية. ولنا 

اأن نلمح فيه منذ ذلك الحين هذا المزيج من الت�شنج والخفة اللذين �شيك�شف عنهما لحقًا، 

في زمن الحرب، المخرج الألماني فولكر �شلوندورف )Volker Schlöndorff( في فيلمه 

ر''، والمخرج الجزائري فاروق بلوفة في فيلمه ''نهال''. وهذا قبل اأن ير�شم مارون 
ّ
''المزو

بغدادي نف�شه لوحة عن بيروت تتميز بقدر اأكبر من العبثية في فيلمه الروائي الثاني 

ر ''بيروت يا بيروت'' لم يكن قد ك�شف 
ّ
و

ُ
''حروب �شغيرة'' عام 1982. لكن العنف يوم �ش

عن نف�شه بعد. �شحيح اأن مارون بغدادي ا�شت�شعر نهاية قريبة للمدينة، ولكن همه 

الأ�شا�شي في الفيلم كان التعبير عن طموحات جيل ي�شعى اإلى التغيير ويتبّنى، كالمخرج، 

جميع طروحات الي�شار.

لم يكن مارون بغدادي يغالي في ت�شويره المختلف لبيروت. اتخذت بيروت في 

فيلمه، بالرغم من كونها قلعة ال�شتهالك والليبرالية القت�شادية، هيئة مدينة ي�شارية، 

* موؤرخ، واأكاديمي، و�شحافي لبناني ا�شت�شهد في بيروت في 2 حزيران/يونيو 2005.
** هذا الن�س هو الف�شل الحادي والع�شرون من كتاب: �شمير ق�شير، ''تاريخ بيروت''، ترجمة ماري طوق غو�س 

)بيروت: دار النهار، 2006(.
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على الأقل في مظهرها الخارجي. وكانت التظاهرات والم�شرحيات والإ�شرابات ومعار�س 

الر�شم تعطي النطباع باأن الهواء نف�شه بات ثوريًا. وفي كلية الآداب العليا، كان اأبناء المعجزة 

اللبنانية والطبقة الم�شيحية الفرانكوفونية يحت�شون ال�شمبانيا احتفاًل بالن�شر النهائي 

للماري�شال الفييتنامي جياب.

محى ويحتجب ل�شالح ال�شراع الطائفي، فالتاريخ يعيد 
ُ
وجب على �شراع الطبقات اأن ي

نف�شه، كما في القرن التا�شع ع�شر، حين لم ت�شفر ثورة طانيو�س �شاهين عن �شيء. عبثًا ا�شترعت 

دت لندلع الحرب الأهلية بين 
ّ
هذه الثورة انتباه كارل مارك�س، فكل ما فعلته هو اأنها مه

الدروز والموارنة في الجبل. قرن م�شى على هذه الأحداث وبدا الم�شهد الطائفي معه للبنان، 

عت حدوده، اأكثر تباينًا، وبدت م�شارات النحراف اأكثر تعدداً. كما اأن المقاومة 
ّ
الذي تو�ش

الفل�شطينية، من خالل وجودها على ال�شاحة اللبنانية، بلورت روؤية للعالم معادية لالإمبريالية 

ب�شكل جذري، داعية اإلى قيام ''فييتنام وفييتناميين وعدة فييتنامات''، لكنها خلقت في الوقت 

نف�شه تناق�شات اأُخرى ارتدادية اإلى اأبعد الحدود بين الم�شيحيين والم�شلمين. اأ�شارت الأحداث 

الراهنة اإلى �شرخ عميق يلوح في الأفق، ل بل ينذر بحرب اأهلية و�شيكة. حتى لو لم تكن الأمور 

معلنة بو�شوح، بدا بليغًا جداً التداول الذي �شهدته، قبل اأ�شهر قليلة من اندلع الحرب، كلمة 

عيد تق�شيم جزيرة قبر�س المجاورة بعد اجتياح الأتراك لها �شيف 
ُ
''قبر�شة'' التي راجت ب

.1974

هة البركان حما�شة هوؤلء الذين عار�شوا حالة الجمود القائمة، 
ّ
لم يلجم هذا العي�س تحت فو

ول اندفاع هوؤلء الذين ينوون الحفاظ عليها مهما كّلف الأمر، ول عدم مبالة اأهل بيروت 

الغارقين في الثروة والملذات. واإذا تمعنا في قراءة ال�شحف ال�شادرة في تلك الفترة لراأينا اأن 

البالد والمدينة تحدوهما رغبة عارمة في ال�شير في جميع التجاهات في اآن.

راً من جميع القوى القت�شادية والجتماعية والأيديولوجية التي كانت ُتخ�شعه لها 
َ
م�شتثم

انطالقة بيروت، بدا لبنان، بعد مرور ثالثة عقود على ا�شتقالله، بلداً يخو�س غمار معركة 

تغييرات �شاملة تتعدى حدود نظامه ال�شيقة. ومنذ اأوا�شط ال�شتينات، اأ�شارت دلئل كثيرة، رغم 

�شعوبة ال�شتدلل عليها مبا�شرة، عن هذا ال�شعي لإيجاد اأنماط جديدة للتعبير، وعن م�شار 

لتجديد المجال ال�شيا�شي - لكنه بقي عقيمًا. ثمة ظاهرة ع�شية على الو�شف تقريبًا تتحكم 

ر عنها اأكثر من الوقائع الملمو�شة، وهي هذه ال�شهية 
ّ
ب�شورة هذه الدينامية الجديدة وتعب

المتنامية باطراد لل�شيا�شة، وقد اأ�شاء عليها فيلم ''بيروت يا بيروت''، والتي و�شمت بطابعها 

قطاعات �شتى من الحياة الجتماعية، بدءاً بالمجال الثقافي.

فورة ثقافية

ا جرى في 
ّ
اف الأبلغ تعبيراً عم

ّ
من بين اآلف الم�شارات الفنية، يبدو م�شار روجيه ع�ش

المجال الثقافي. روجيه ع�شاف هو اأحد اأكبر وجوه الم�شرح في لبنان، ول يزال في اأوج عطائه 

مع اإطاللة القرن الواحد والع�شرين. متحدراً من عائلة م�شيحية متغربنة تنتمي اإلى الطبقة 
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الو�سطى - مثل مارون بغدادي االأ�سغر �سنًا منه - ومن اأم فرن�سية، كاد ال يعرف التحدث 

بالعربية في �سبابه. وكان يوؤدي اأدواره بالفرن�سية في بداية عمله كممثل في اأوا�سط ال�ستينات، 

�سواء في اإطار الن�ساطات الم�سرحية لل�سبيبة الطالبية الكاثوليكية، اأم في التلفزيون الحقًا. ولم 

 ب�سع �سنوات حتى �سار ا�سمه على األ�سنة النا�س عام 1968، عندما اأخرج م�سرحية 
ّ
تكد تمر

مجدلون التي كتب ن�سها هنري حاماتي، اأحد مثقفي الحزب ال�سوري القومي االجتماعي، 

وقامت بلعب دور البطولة فيها ن�سال االأ�سقر، ابنة اأ�سد االأ�سقر اأبرز زعماء الحزب نف�سه. منعت 

قوى االأمن الم�سرحية بالقوة في الم�ساء االأول لعر�سها الأنها تندد بالموقف ال�سلبي الذي 

اتخذته الدولة حيال ما يجري في الجنوب وتدعوها لدعم المقاومة الفل�سطينية. فما كان من 

الفرقة اإاّل اأن انتقلت مع جمهورها اإلى مقهى الهور�س �سو حيث قدمت ''مجدلون'' و�سط 

الم�ساركة العفوية للح�سور، وبقي هذا الم�سهد اإحدى اللحظات االأكثر تاأثيراً في ذاكرة بيروت 

الثقافية. من بعدها، �سعى روجيه ع�ساف الإقناع الممثل الكوميدي الكبير �سو�سو اأن يلعب تحت 

اإ�سرافه دور البطولة في م�سرحية ''اآخ يا بلدنا''، وهي م�سرحية تت�سم بنبرات �سعبوية. والحقًا، 

اعتنق روجيه ع�ساف االإ�سالم وُفتن بالثورة االإيرانية فجعل من نف�سه المدافع ال�سر�س عن 

المزارعين ال�سيعة في جنوب لبنان. ثم ا�ستلهم الروؤية الم�سرحية المبدعة التي و�سمت م�سرح 

اآريان منو�سكين Théâtre du soleil، لي�ستعيد بعد الحرب نف�سًا مدينيًا، لكن مع االإبقاء على 

وفائه الدائم لق�سايا المحرومين.

عنا لم�سار روجيه ع�ساف والمبدعين االآخرين اأبناء جيله، نرى اأن اللحظة الف�سل 
ّ
وفي تتب

النجالء االأمور كانت الهزيمة العربية عام 1967. عندئذ اجتاح النزاع االإ�سرائيلي - العربي 

الم�سهد الثقافي واأعاد اإحياء الم�ساعر المكبوتة اإلى العلن. حتى ذلك الحين، كانت بيروت 

جمهورية االآداب العربية تمثل جزءاً من الم�سهد البيروتي الثقافي فباتت بدءاً من تلك اللحظة، 

لحظة وعي الهزيمة، تمثله على اأكمل وجه. كانت الحياة الثقافية في بيروت، وهي حياة لم 

يغب عنها البعد ال�سيا�سي، تتالءم بامتياز مع موجة الت�ساوؤالت العارمة التي اأثارتها الهزيمة. 

وبف�سل عزيمة جانين ربيز، التي لم تحل اأ�سولها البورجوازية دون حملها لقب جانين 

الحمراء، ا�ست�سافت دار الفن، باالإ�سافة اإلى معار�س الر�سم الكبرى، ندوات احتّدت فيها 

رت جليًا عن �سيطرة الي�سار على الم�سهد الثقافي. لم تكن االإنتليجن�سيا وحدها 
ّ
ال�سجاالت وعب

المعنية بالتغيير الحا�سل، بل كان الجمهور يتابع اأي�سًا ما يجري. والدليل على ذلك تطور 

الم�سرح في اتجاه م�سمون �سيا�سي معلن اجتذب اإليه فنانين �سعبيين.1 اآنذاك، اقتب�س جالل 

خوري، رفيق درب الحزب ال�سيوعي - ووالده كان الخياط ال�سيوعي الم�سهور للطبقة البيروتية 

الراقية - م�سرحية اأرتورو اأوي )Arturo Ui( من �سمن روؤية تنطبق على النزاع االإ�سرائيلي - 

العربي. ثم حقق نجاحًا الفتًا في م�سرحيته التي اأعادت اإحياء �سخ�سية جحا ال�سعبية للتنديد 

ا م�سرح ريمون جبارة، الذي اآثر العبثية، فاأجاب عن االأ�سئلة 
ّ
بما يجري في جنوب لبنان. اأم

الكبرى المطروحة اآنذاك دون اأن يتو�سل الخطاب ال�سيا�سي المبا�سر.

ولم تكن جمهورية االآداب بمناأى عن التداعيات. اأثار ن�سر كتاب الفيل�سوف ال�سوري 
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�ضادق جالل العظم ''نقد الفكر الديني'' في بيروت ف�ضيحة، وهو اأحد الكتب الذي يطرح على 

ب�ضاط البحث الم�ضائل الجوهرية في الثقافة العربية. �ضودر الكتاب باإيعاز من المراجع 

الدينية، ولم تنجح التعبئة التي اأعقبت هذا الإجراء في رفع الحظر عن الكتاب، لكنها اأرغمت 

على الأقل الرقابة ال�ضيا�ضية على التراجع. والدليل على ذلك ا�ضتمرار الأعمال الج�ضورة في 

الم�ضرح والن�ضاط المحموم لدور الن�ضر. فبالرغم من �ضابقة �ضادق جالل العظم، كان جوهر 

ال�ضجالت الجارية في العالم العربي ينعك�س في اإ�ضدارات النا�ضرين في بيروت التي ات�ضمت 

ب�ضبغة ي�ضارية وا�ضحة، الأمر الذي �ضنع �ضهرة دور الن�ضر النا�ضئة كدار الطليعة التي يملكها 

البعثي ب�ضير الداعوق، ودار ابن خلدون باإدارة محمد ك�ضلي، وهو ع�ضو قديم في حركة 

ا دار الفارابي 
ّ
 لفترة وجيزة اإلى منظمة العمل ال�ضيوعي في لبنان. اأم

ّ
القوميين العرب وان�ضم

فكانت تابعة للحزب ال�ضيوعي اللبناني، وحاولت انطالقًا من خّطها المارك�ضي التقليدي 

مناف�ضة الدُّور الأُخرى. ونجحت في جعل ن�ضاط الحزب يمتد اإلى خارج الحدود اللبنانية. 

وان�ضم اإلى ُدور الن�ضر هذه الموؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�ضر باإدارة الموؤرخ الفل�ضطيني 

عبد الوهاب الكيالي. وفي غ�ضون ذلك، كان مركز الأبحاث الفل�ضطيني التابع لمنظمة 

التحرير وموؤ�ض�ضة الدرا�ضات الفل�ضطينية، وهي موؤ�ض�ضة م�ضتقلة، اأطلق �ضجالت حادة من 

خالل ترجمات ُنقلت عن العبرية ومن�ضورات ت�ضع في اأولوياتها معالجة تطور اإ�ضرائيل 

اثة اللبنانيون والفل�ضطينيون 
ّ
وال�ضراع الإ�ضرائيلي - العربي. وفي كلتا الموؤ�ض�ضتين، كان البح

يعمالن معًا لدرجة اأنه لم يعد بالم�ضتطاع التمييز بينهم. ولحقًا اجتذب المعهد العربي 

اثة لبنانيين اآخرين من بينهم و�ضاح �ضرارة واأحمد بي�ضون 
ّ
له ليبيا بح

ّ
لالإنماء الذي تمو

وهما قطبان عتيدان من اأقطاب الم�ضهد الثقافي والفكري، لكن لن يت�ضنى الوقت لهذا المعهد 

بال�ضروع في اأعماله قبل اندلع �ضرارة الحرب. كما �ضعت �ضل�ضلة من المجالت اإلى تقديم 

اأجوبة على الأ�ضئلة الكبرى التي اأعقبت هزيمة 1967، وتحديداً مجلة ''الطريق'' وهي الناطقة 

بل�ضان الحزب ال�ضيوعي، و''درا�ضات عربية'' و''الفكر العربي المعا�ضر'' و''مواقف'' برعاية 

ال�ضاعر اأدوني�س بعد تركه مجلة ''�ضعر''، حيث الإبداع الأدبي ي�ضير جنبًا اإلى جنب مع الهموم 

الفل�ضفية.

اأ�ضحت بيروت مركزاً للن�ضر العربي بحيث اجتذبت اإليها معظم الأدباء والفنانين. ل �ضك اأن 

مقهى الدولت�ضي فيتا فقد بريقه. فعندما ت�ضّلم حزب البعث ال�ضلطة في دم�ضق وبغداد، لم تعد 

بيروت مركز الجاذبية للحزب كما كانت حين اأقام فيها مي�ضال عفلق لمدة طويلة. �ضحيح اأن 

البعثيين المتمردين في �ضفوف الحزب ق�ضدوا بيروت كالجئين �ضيا�ضيين، لكن وح�ضية 

ين اللذين ا�ضتلما الحكم وقدرة اأجهزتهما ال�ضتخبارية على التدخل في لبنان دفعتا 
َ
النظام

المنفيين اإلى العمل في الخفاء. وي�ضكل اختطاف ال�ضحافي ال�ضهير في جريدة ''النهار'' مي�ضال 

اأبو جودة، الذي غالبًا ما كان ينتقد النظام ال�ضوري، دلياًل �ضاطعًا على قدرة التدخل هذه التي 

تمتع بها الموالون لحزب البعث اأو الذين يعملون لم�ضلحته. لكن القدرة على المواجهة التي 

�ضت اإلى حد كبير عن الفراغ الذي خلقه حزب البعث 
ّ
تمتعت بها المقاومة الفل�ضطينية عو
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ف�سمت اإلى �سفوفها، في بيروت وفي الموؤ�س�سات التابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية في 

معظم االأحيان، مفكرين ومنا�سلين وافدين من تون�س والمغرب وال�سودان والعراق وم�سر. وال 

يمكن اإغفال الحديث عن الفل�سطينيين اأنف�سهم، من اأمثال محمود دروي�س الذي غادر حيفا عبر 

طريق مو�سكو - وكان اإلى ذلك الحين ع�سواً في الحزب ال�سيوعي االإ�سرائيلي. لم تتعدَّ اإقامته 

في القاهرة ب�سعة اأ�سهر، ثم اأتى ليقيم في بيروت عام 1972 حيث اأم�سى ع�سر �سنوات تجاوز 

خاللها لقب �ساعر المقاومة لي�سبح اأحد اأهم االأ�سوات ال�سعرية في نهاية اأواخر القرن 

ها التوفيقي المذهل كما تدّل عليه 
ّ
المن�سرم بعد اأن اأتاحت له االإقامة في بيروت اأن يت�سبع بجو

اآثاره المطبوعة في بيروت والحقًا في باري�س.

غدت �سحافة بيروت �سورة م�سّغرة عن عالم م�سّغر، ومهياأة �سلفًا لمواكبة االأحداث 

والمتغيرات. ولم تحل الهدنة االإ�سرائيلية - العربية غير المعلنة من تمويل الحكومات العربية 

ل�سحافة بيروت، ال بل زادت منه ب�سبب ازدهار ع�سر النفط. لكن المهاترات ال�سيا�سية الم�ستمرة 

اأف�سحت المجال، على االأقل، في ارتفاع وتيرة االأ�سوات الم�سككة للراديكالية المتطرفة. �سحيح 

 كلها، لكن تعاطف النا�س مع الجماعات الي�سارية طغى على جميع 
َ
اأن الخالفات لم ُتمح

العناوين. وفي عام 1972، ا�ستطاع طالل �سلمان، بف�سل تمويل ليبي اأن يطلق جريدة ''ال�سفير'' 

التي اأرادت اأن تكون ''جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان''، وقد 

ر'' و�سحيفة 
ّ
�ست في مكاتبها نخبة من اأف�سل �سحافيي العرب. ثم برزت �سحيفة ''المحر

ّ
تمر

''بيروت'' المواليتان للعراق و�سحيفة ''النداء'' الناطقة الر�سمية بل�سان الحزب ال�سيوعي اللبناني 

ف على هذه 
ّ
لتكمل �سورة ال�سحافة الناطقة با�سم الي�سار اللبناني. ولكن، كان يمكن التعر

النزعة في �سحف اأُخرى من بينها جريدة ''النهار'' التي اأ�سبحت العنوان المهيمن في مجال 

لت، ب�سورة دائمة االأرقام القيا�سية في قائمة المبيعات. تمحورت كل 
ّ
ال�سحافة و�سج

التناق�سات على ال�ساحة اللبنانية في مبناها القائم في �سارع الحمراء. وظل مكتب مي�سال اأبو 

ة للقادة الفل�سطينيين بعد اأن كان محّط رحال البعثيين، 
ّ
ل اإلى محج

ّ
جودة، الذي غالبًا ما تحو

فيما كان مكتب غ�سان تويني الذي يعلوه بثالث طبقات، نقطة التقاء رجال الحكم حيث ُت�سنع 

الحكومات وُتحّل، ومورد اأهل الفكر. وكانت مكاتب تحرير هذه الجريدة الليبرالية، في 

الطبقتين الثانية والثالثة، مرتعًا لمنا�سلي الي�سار ومن بينهم ال�سحافي ال�ساب اأمين معلوف 

ا ''ملحق النهار الثقافي'' الذي اأُطلق عام 
ّ
الذي توّلى االإ�سراف على ال�سفحة االقت�سادية. اأم

1976 برعاية اأن�سي الحاج فكان منبراً لالإبداع ال�سعري و''هايد بارك'' المعار�سة ال�سيا�سية 

والفكرية.

ة جورج نقا�س العابر من 
ّ
و�ساركت ال�سحافة الفرانكوفونية في هذه الفورة الفكرية. وبهم

رت جريدة ''االأوريان'' عن تعاطفها مع الثقافة 
ّ
فكر ''باري�س'' )Barrès( اإلى الفكر الي�ساري، عب

الفرن�سية من خالل ال�سفحات االأدبية التي اأ�سرف عليها جورج �سحادة ردحًا من الزمن، وعن 

دها �سمير فرنجية ابن اأخ الرئي�س العتيد، الذي اأُطلق عليه لقب 
ّ
روحية المعار�سة التي ج�س

ا جريدة 
ّ
''البيك االأحمر'' ب�سبب ن�ساله في الحزب ال�سيوعي، ثم على هوام�س هذا الحزب. اأم
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''لوجور''، الذي اأطلقها عام 1965 مناه�سون لل�سهابية وعلى راأ�سهم غ�سان تويني بدعم مالي 

من بع�س رجال االأعمال فلم ت�ستجب كثيراً لم�سالحهم. ففي ظل اإدارة جان �سويري واإدوار 

�سعب، مرا�سل جريدة ''لوموند''، تميزت الجريدة باأ�سلوب مفعم بال�سباب وروحية ليبرالية - 

ين. وفيما تاألق فيها مروان حمادة، �سقيق 
َ
فو�سوية ذهبت غالبًا بعك�س اتجاه مموليها الرئي�س

ب من الحزب التقدمي اال�ستراكي بزعامة جنبالط، 
ّ
ال�ساعرة ناديا تويني والوزير العتيد المقر

د تطلعات جيل تاأثر بانتفا�سة اأيار 
ّ
كان الملحق ال�سادر عنها Un Jour des jeunes، يج�س

]مايو[ 68 ل�سباب فرن�سا، وكذلك بتجربة حركة التحرر العربية الراديكالية اإثر هزيمة 1967. 

وُدمجت ال�سحيفتان في جريدة واحدة عام 1971 تحت عنوان L’Orient Le Jour فجمعت 

المواهب االأدبية والمعار�سة البيروتية الراقية تحت �سقف واحد.

الطالب يف ال�شارع

ي�سهد الم�سار الذي �سلكته جريدة ''لوريان لوجور'' كما ي�سهد م�سار روجيه ع�ساف على 

اأهمية المنعطف الذي عرفه لبنان في نهاية ال�ستينات اإثر تداعيات هزيمة 1967، باالإ�سافة 

اإلى انطالقة الثورة الطالبية في فرن�سا عام 1968. وانعك�ست اآثار هذا التالقي بين 

مع 67 مع 68 فاإنك تح�سل على 69 اأي على 
ُ

الظاهرتين - وقد دفع بالبع�س للقول اإنه اإذا ج

اتفاقية القاهرة - ب�سكل ملمو�س في اأو�ساط طالب الجامعات وبع�س المدار�س. واجتاحت 

تاأثيرات اأيار ]مايو[ 68، بفعل ثقافة جيل ال�سباب في المجتمع اللبناني، النخب الفكرية 

الفرانكوفونية وق�سمًا كبيراً من اأبناء العائالت الراقية. ومنذ بدء العام الدرا�سي 1968 - 

1969، ت�سكلت لجنة عمل في لي�سيه البعثة العلمانية حيث كان عدد من المتعاونين الفرن�سيين 

يعملون للتن�سيق والتعاون بين الحركات الطالبية الفرن�سية واللبنانية، وكذلك في المعهد 

العالي لالآداب الذي اأ�س�سه غبريـال بونور )Gabriel Bounoure(. تولى اأعمال التن�سيق في تلك 

الحقبة مي�سال كورفان )Michel Corvin( وهو اأ�ستاذ اأدب متخ�س�س في الدرا�سات الم�سرحية، 

وقد تركزت تلك الحركة الراديكالية في �سفوف ال�سبان المنتمين اإلى الطبقات المي�سورة. 

وتالقت هذه الراديكالية مع حركة الرف�س التي اأطلقها طالب الجامعة االأميركية باالإ�سافة 

د ال�سبيل لن�سوء حركة 
ّ
ا مه

ّ
اإلى االأفواج الكبيرة لطالب الجامعة اللبنانية التابعة للدولة، مم

طالبية وا�سعة النطاق بين 1968 و1975. 2

وبالرغم من القمع اال�ستن�سابي الذي مار�سته ال�سرطة، ت�ساعفت االإ�سرابات والتظاهرات 

ب�سكل يومي في بع�س الحقبات. و�سمت المواكب المتجهة اإلى ق�سر االأوني�سكو حيث مقر وزارة 

التربية اأو اإلى �ساحة النجمة اأمام البرلمان، ع�سرات االآالف من ال�سباب ومن بينهم اأوالد العديد 

من الوزراء والنواب، واأو�سك ابن �سقيق رئي�س الجمهورية وابن �سقيق رئي�س الوزراء، الأكثر من 

مرة، اأن يم�سيا ليلتهما في مركز ال�سرطة. وفي ما يتعدى ال�سباب المي�سور، �سملت حركة 

االعترا�س الطالب من جميع االأو�ساط وكافة الجامعات، ال بل تعدتها اإلى الموؤ�س�سات الخا�سة 

التي يرتادها اأبناء الطبقة الو�سطى كلي�سيه البعثة العلمانية الفرن�سية اأو موؤ�س�سات البورجوازية 
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الكبيرة مثل االإنترنا�سيونال كولدج في الجامعة االأميركية، لت�سل اأخيراً اإلى المدار�س الر�سمية. 

وباالإ�سافة اإلى الرهانات ال�سيا�سية واالأيديولوجية، ظلت ال�ساحة ال�سيا�سية مفتوحة على كل 

االحتماالت.

وكان البعد االجتماعي للحركة الطالبية ملمو�سًا ب�سكل خا�س في الجامعة اللبنانية حيث 

كان الطالب ينتمون اإلى الطبقات ال�سعبية والو�سطى، وحيث تبرز م�ساكل االندماج االجتماعي 

ب�سبب انعدام فر�س العمل اأمام الخريجين من الجامعة اللبنانية، االأمر الذي اأبقى الطالب في 

حال من التعبئة ال�ساملة.3 وفي الواقع، لم تكن المواد النظرية التي يتهافت عليها طالب 

الجامعة اللبنانية تفتح لهم اآفاقًا وظيفية اأبعد من التعليم اأو الح�سول على الوظائف 

ِعد بفر�س عمل م�سجعة فهو الحقوق. لكن االنت�ساب 
َ
ا االخت�سا�س الوحيد الذي ي

ّ
المتوا�سعة. اأم

اإلى فرع الحقوق �سهد اإقبااًل ملحوظًا اأ�سحى معه التاأهيل لل�سلك الق�سائي اأمراً غير ذي جدوى 

ب�سبب اال�سطرابات االجتماعية وال�سيا�سية التي طراأت.

وهكذا، �سّكل افتتاح كليَتي هند�سة وطب تابعتين للدولة مطلبًا دائمًا للحركة الطالبية، لكن 

ال�سلطة لم ت�ستجب لهذا الطلب. وكان من المتعذر على الطالب الذين نالوا �سهادات في الطب من 

االتحاد ال�سوفياتي بف�سل المنح التي كان الحزب ال�سيوعي يوزعها، من ممار�سة المهنة قبل 

نجاحهم في امتحان خا�س ي�سمى الكولوكيوم، خالفًا لهوؤالء الذين يحملون �سهادات من 

فرن�سا اأو الواليات المتحدة.

ين 
ُ
وك�سف النظام بو�سوح اأنه عاجز عن ا�ستيعاب ما يح�سل. �سعى غ�سان تويني، بعد اأن ع

وزيراً للتربية في اأول حكومة �ُسكلت في عهد فرنجية اإلى ا�ستيعاب حركة المعار�سين فنزل اإلى 

ال�سارع وتحاور مع المتظاهرين، لكن م�سعاه لم يكّلل بالنجاح الأنه لم يحَظ بدعم رئي�س 

ح باال�ستقالة من من�سبه تعبيراً عن غ�سبه وا�ستيائه من توليه من�سب 
ّ
الجمهورية، وعندما لو

الوزارة، جاء دور الطالب ليت�سامنوا معه من خالل تظاهرات جديدة. ثم تولى من�سب وزارة 

التربية وزراء اآخرون من بينهم المهند�س هنري اإده الذي اأقاله فرنجية عام 1973 - وهي 

قال فيها وزير في تاريخ الجمهورية اللبنانية كله.
ُ
المرة الوحيدة التي ي

ولم تخفف الم�ساكل الخا�سة بالتربية، وتحديداً تلك المتعلقة بالجامعة اللبنانية، من 

الطابع ال�سيا�سي البارز للمعار�سة الطالبية.4 كانت الحركة الطالبية، التي ت�سكل حلقة الو�سل 

بين �سجاالت االإنتليجن�سيا وال�سراعات االجتماعية، تعّزز الت�سيي�س المتنامي للن�ساالت 

النقابية في اأو�ساط الطبقة العاملة واأي�سًا في الفئات الو�سطى. تدفق الطالب اإلى ال�سوارع على 

اإثر القمع الدامي لتظاهرة قام بها مزارعو الجنوب وكذلك اأثناء اإ�سراب لعمال م�سنع غندور. 

ومن هذا الف�سل االأخير الذي اأوقع قتلى، ا�ستوحى بول مطر، وهو مغنٍّ ملتزم، اأغنية بالفرن�سية 

تدعو الم�ستمعين اإلى تجنب اأكل ال�سوكوال الأنه ملوث بدم االأبرياء، وكان وقع هذه االأغنية 

اإيجابيًا في �سفوف زمالئه ال�سبان الفرانكوفونيين المعار�سين في المعهد العالي لالآداب. وما 

حفز التعبئة الطالبية قربها من مراكز المقاومة الفل�سطينية. ا�ستبقت المظاهرات التي انطلقت 

مع حلول العام 1968 ال�سجال ال�سيا�سي الر�سمي، وو�سعت في الواجهة م�ساألة المكانة التي 
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يحتلها لبنان في ال�سراع االإ�سرائيلي - العربي ودعم الكفاح الفل�سطيني الم�سلح.5 انتظم 

الطالب تحت هذا ال�سعار ووا�سلوا تحركهم بانتظام لمطالبة ال�سلطة بانتهاج �سيا�سة دفاعية 

عن جنوب لبنان �سد الهجمات االإ�سرائيلية واإعالن مناه�سة ال�سلطة للمخططات االأميركية، ال 

�سيما في اأو�ساط طالب الجامعة االأميركية.

بالطبع، لم تكن منظمات الي�سار تخت�سر وحدها الم�سهد الطالبي، وبالمقابل، كان خطابهم 

يوؤثر في كل االأحزاب النا�سئة في الو�سط الطالبي ومن بينها حزب الكتائب. واإذا كانت �سجالت 

ية �سهر خاللها ب�سير الجميل م�سد�سه في وجه طالب كلية 
ّ
االأحداث ال تزال تحتفظ بذكرى مدو

االآداب، فاإن فرع �سوؤون الطالب الكتائبيين الذي اأ�سرف عليه كريم بقرادوني ومي�سال �سماحة، 

وهما وزيران عتيدان في فترة ما بعد الحرب - كان اأقل جنوحًا نحو اليمين من �سائر اأق�سام 

الحزب. كان هذا الق�سم ميااًل للحوار واالنفتاح على العروبة ويتالقى طوعًا مع اأحزاب الي�سار 

على العديد من الم�سائل، وتحديداً فيما يخ�س المطالب المتعلقة بالجامعة اللبنانية. وبين 

لدت في اأح�سان الجامعة اللبنانية واجتذبت 
ُ
الكتائب والي�سار، كانت هناك حركة الوعي التي و

اإليها عدداً متناميًا من ال�سبان الم�سيحيين االآتين اإجمااًل من االأرياف والمقاطعات، مت�سلحة 

قبل كل �سيء بخطاب علماني ذي م�سمون اجتماعي طاٍغ.

ا�سطدمت ال�سهابية، في ظل نظام �سارل حلو، بمنطقة م�سدودة. وتعاظمت حال المراوحة 

في ظل عهد فرنجية الذي ك�سف فجاأة عن عجزه عن اللحاق بالديناميات التي تتجاذب 

المجتمع اللبناني وتطويعها في هذا الظرف الدقيق. ال �سك اأن فرنجية اأر�سى في مطلع عهده 

''حكومة من ال�سباب'' ال تتجاوز اأعمار اأع�سائها االأربعين برئا�سة �سائب �سالم. كما حافظ 

على الموؤ�س�سات المدنية التي اأن�ساأها الرئي�سان �سهاب وحلو6 التي وا�سلت تطورها وفقًا 

 �سنة 1971 والذي 
ّ
للخطط المر�سومة لها اآنفًا، كتوفير الدواء لالأمرا�س الم�ستع�سية الذي اأُقر

كان امتداداً لموؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي عام 1964. وبعد اأن تال�ست حالة الغبطة االأولى 

بعد م�سي ال�سهور االأولى لوجوده في الحكم، كان وا�سحًا مع ذلك اأن الدولة لم يكن يحكمها 

منطق حازم مت�سلح بالع�سرنة. ال بل خالفًا لذلك، رف�س فرنجية تقديم الدعم لوزرائه 

المجددين، لغ�سان تويني اأواًل والدكتور اإميل بيطار الذي كان ينوي اإ�سالح �سيا�سة الدواء 

واليا�س �سابا الذي حاول اإيجاد تعرفة جمركية ت�سجع ال�سناعة، واأخيراً هنري اإده الذي اأُقيل 

في اأجواء م�سحونة للغاية. ومنذ نهاية ''حكومة ال�سباب''، بعد �سنة من ت�سكيلها، اأعاد فرنجية 

ن ابنه وزيراً واأطلق �سيا�سة التهاون 
ّ
اإحياء الزبائنية ومحاباة االأقارب - حتى اإنه عي

االقت�سادي المتحررة من كل قيد، ولم يبُد عليه اأنه مهتم بتقديم اأجوبة على االأ�سئلة 

الجوهرية التي ُتطرح با�ستمرار منذ اال�ستقالل، والتي جعلتها التطورات االجتماعية اأكثر 

اإلحاحًا.

ولم تكن الت�سكيالت الحكومية ممثلة لالأطراف االجتماعية الجديدة، با�ستثناء ''حكومة 

ر طوياًل. والحق يقال، كانت حالة الجمود ال�سيا�سي القائمة يج�سدها 
ّ
ال�سباب'' التي لم تعم

وجود فرنجية نف�سه على �سّدة الحكم. وفيما كانت تقود بيروت، بو�سفها عا�سمة الثقافة، 
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 اأنديتها باألف �سجال و�سجال، كان لبنان محكومًا من 
ّ
حركة االإبداع في العالم العربي وت�سج

الرئي�س االأكثر خ�سونة في تاريخه. وكانت الر�سوم الكاريكاتورية ت�سوره مرتديًا ثياب فالح 

حاماًل بندقية ال�سيد في كتفه، وكاأنها تريد اأن ت�سير اإلى �سخرية القدر التي جعلت منه حاكمًا 

على بيروت المدينة الراقية على حد قول األبرت حوراني.7

لكن االأمر ال يتعلق فقط ب�سخ�س الرئي�س. بدا النظام كله عاجزاً عن اإحراز اأي تقدم في عام 

1972 - قادت االنتخابات الت�سريعية اإلى البرلمان فريق الزعماء والوجهاء التقليديين. ومع 

ذلك، كانت هناك بع�س االإ�سارات القوية التي ت�سير باأن �سفحة �سيا�سية جديدة قد ُفتحت. في 

ق المر�سح البعثي على ر�سيد كرامي من حيث عدد االأ�سوات التي نالها. وفي دائرة 
ّ
طرابل�س تفو

بيروت الثالثة ك�سفت النتيجة ب�سكل جلي عن اأزمة ثقة يواجهها النظام. �سحيح اأن �سائب 

�سالم ا�ستطاع اأن يوؤمن النجاح الثنين من حلفائه في القائمة االنتخابية، لكن حليفه 

االأرثوذك�سي انهزم اأمام مناف�سه في التنظيم ال�سعبي النا�سري نجاح واكيم الذي ال يتجاوز 

الخام�سة والع�سرين من عمره. واأظهرت النتائج االنتخابية اأن الناخبين ال�سّنة في الدائرة 

اقترعوا اإفراديًا ل�سالح وجهاء طائفتهم، فيما اقترعوا ب�سكل مركز لل�سخ�سية التي تمثل 

المعار�سة في الطائفة االأُخرى. وما خال هاتين الحالتين وبع�س ال�سخ�سيات االأُخرى المنتمية 

اإلى الي�سار المعتدل والذين انُتخبوا في اأغلبيتهم بف�سل �سبكات التحالف التقليدية التي اأقامها 

جنبالط؛ وما خال نواب حزب الكتائب الموجودين على الجهة االأُخرى من الم�سهد ال�سيا�سي - 

وكلهم ال ي�سكلون اإاّل 15% من مجمل نواب البرلمان - فاإن مجل�س النواب الجديد ظل على غرار 

المجل�س ال�سابق، عاجزاً عن مواجهة التطورات االجتماعية الم�ستجدة على ال�ساحة اللبنانية. 

وكان عقم النظام االنتخابي بديهيًا، ال ل�سيء، اإاّل اأقّله ب�سبب التفاوت بين التمدنن المتنامي 

لل�سكان منذ عقدين من الزمن وبين اإلزام المواطنين االقتراع في دوائر النفو�س التابعين لها 

ولي�س في مركز اإقامتهم اأي في المكان الحقيقي لعملهم ومحيطهم االجتماعي، اأي في المكان 

الذي يمار�سون فيه عملهم الفعلي ون�ساطهم االجتماعي حيث تتبلور هويتهم الحقيقية.8

وفي ال�سنة التالية اأثبتت اأزمة 1973 عجز النظام الكلي.

تناحر الطوائف

عت اأزمة 1973 م�ساألة تقا�سم ال�سلطة بين وجهاء الطوائف.9 وبالرغم من فترة الهدوء 
ّ
�سر

التي �سادت العالقات اللبنانية - الفل�سطينية، كانت الم�ساألة ال تزال مطروحة، فوقوف 

الم�سلمين اللبنانيين اإلى جانب المقاومة الفل�سطينية عّزز موقعها التفاو�سي مع الدولة. ومن 

ثمار هذا التحالف اأنه �ساعف من قدرة الم�سلمين على المواجهة، واألقى ال�سوء على مدى الغبن 

الذي كان يتذمر منه وجهاوؤهم. واأ�سبـح اآنـذاك كـل اأمر مطروح مثاراً للنعرات والح�سا�سيات. 

فاأتفه االأمور المتعلقة باآداب الر�سميات والبروتوكول، اإذا ما اأُخّل بها، واإن بالحّد االأدنى، باتت 

ُتعتبر انتهاكًا لكرامة الطائفة الم�سلمة. لكن، تجدر االإ�سارة اإلى اأن الوجهاء الذين ا�ستكوا من 

الغبن الالحق بطائفتهم لم يكونوا في الحقيقة يولون اإاّل اهتمامًا �سكليًا بالمظالم التي يعاني 
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منها الق�سم االأكبر من ناخبيهم.10 ولم يكونوا يطمحون على م�ستوى قاعدتهم ال�سيا�سية اإاّل اإلى 

د نفوذ الموارنة بتم�سكهم بمن�سب رئا�سة 
ّ
اإعادة التفاو�س ب�ساأن تقا�سم ال�سلطة حيث تج�س

الجمهورية.

كان الرئي�س، في نظر االأعيان الم�سلمين، يت�سرف وكاأنه في نظام رئا�سي فيما كان 

د�ستوريًا غير م�سوؤول، وبالتالي غير قابل للعزل. بالمقابل، كانوا يعتبرون اأن الم�ساركة التي 

فتر�س على رئي�س الوزراء الذي 
ُ
يطالبون بها باإمكانها اإ�سالح الطابع البرلماني للنظام، وي

يختاره النواب ولي�س رئي�س الدولة اأن يكون م�سوؤواًل عن ال�سلطة التنفيذية. والم�ساركة تعني 

اأي�سًا المنا�سفة بين الم�سيحيين والم�سلمين في البرلمان بداًل من ن�سبة �ستة اإلى خم�سة 

المعمول بها. كما يجدر االهتمام بالجانب الع�سكري من الم�ساركة، فالجي�س يجب اإ�سالحه 

ه المحافظة على اأر�س الوطن ودرء الهجمات التي تقوم بها 
ّ
فتر�س به اأن يكون جي�سًا هم

ُ
وي

اإ�سرائيل، ويجب اإن�ساء قيادة ع�سكرية متعددة الطوائف للجي�س بداًل من اأن ي�سطلع بها قائد 

الجي�س الماروني وحده. ولم ي�سع االأعيان الم�سلمون، اإبان حملتهم المعتدلة في النهاية، 

الميثاق الوطني مو�سع �سك، ال بل ا�ستندوا اإليه. لكن حملتهم ا�سطدمت بالرف�س القاطع الذي 

اأظهره فرنجية ومعظم رجال ال�سيا�سة الم�سيحيين.*

وكان النت�سار المقاومة الفل�سطينية على اأر�س الجنوب تاأثير مبا�سر على اأو�ساط ال�سيعة، ال 

�سيما اإن اإدراكهم للخلل القائم في النظام االجتماعي كان اأكثر حّدة بكثير. �سحيح اأن رئا�سة 

المجل�س كانت من ن�سيبهم، لكن تركيز اهتمامهم على من�سب الرئا�سة فاق اهتمام اأبناء 

ة التي ينتمي اإليها رئي�س الوزراء. ثم اإن الطائفة ال�سيعية اعتبرت نف�سها ممثلة 
ّ
الطائفة ال�سني

ب�سكل �سيئ في جهاز الدولة، وتحديداً على �سعيد الوظائف العامة، علمًا اأنها باتت الطائفة 

يد اأن 
َ
االأكثر عدداً في البالد، ح�سبما توؤكد الوقائع. هذا �سحيح، لكنه مبالغ فيه اإلى حد بعيد. ب

الرهان تعدى م�ساألة توزيع ال�سلطات. على اأية حال، لم يكن الوجهاء هم الذين يتحركون 

نظر اإليهم ب�سفتهم حلفاء ''الحكم 
ُ
للمطالبة بنزع الغبن عن الطائفة ال�سيعية، فهم اأي�سًا كان ي

ك االأكبر االإمام مو�سى ال�سدر، رئي�س المجل�س االأعلى للطائفة ال�سيعية 
ّ
الماروني''. وكان المحر

الذي اعتمد خطابًا جديداً كان يطالب فيه بالعدالة االجتماعية ويعار�س في الوقت نف�سه 

هموا باأنهم عقبة في طريق ازدهار الطائفة. وفي االإطار  زعماء الطائفة التقليديين الذين اتُّ

نف�سه، بدا هذا التجيي�س اأكثر راديكالية الأن االإمام كان على ات�سال مبا�سر بجماهير 

المحرومين.

عه في ذلك بدايًة المكتب الثاني في 
ّ
و�سعى االإمام ال�سدر اإلى تنظيم الطائفة ال�سيعية، و�سج

 المكتب الثاني اآنذاك الوقوف في وجه الزعماء المناه�سين لل�سهابية من 
ّ
ال�ستينات. وكان هم

الطائفة ال�سيعية، وتوجيه الطبقة العمالية ال�سيعية الم�ستقلة، المنت�سرة باطراد في �سواحي 

بيروت، في قنوات االعتدال.11

* في عام 1989، ا�ستعاد اتفاق الطائف معظم هذه النقاط، با�ستثناء ما يتعلق بقيادة الجي�س، واأُدرجت عام 1990 
في الد�ستور.
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ولم يلبث اأن ات�سم خطاب االإمام ال�سدر ومعه ن�ساطه بالت�سلب في المواقف نتيجة �سل�سلة 

من العوامل ت�سافرت في بداية ال�سبعينات، ومن بينها احتدام ال�سراعات االجتماعية 

واال�ستقطاب الطائفي وتفكك �سلطة الدولة في جنوب لبنان والدمار الذي �سهدته هذه المنطقة 

على يد الجي�س االإ�سرائيلي، باالإ�سافة اإلى هجمة الي�سار المارك�سي. لم يتردد االإمام بين 1973 

و1974 في اإحياء تجمعات �سعبية وا�سعة �سمت ع�سرات االآالف من االأ�سخا�س الم�سلمين في 

حتفل عالنية بحمل ال�سالح الذي اعُتبر ''زينة الرجال''. 
ُ
اأغلبيتهم. وخالل هذه التجمعات كان ي

ولكن اال�ستعمال المتكرر لكلمة ''محرومين'' اأ�سفى على االإمام هالة ثورية، وقد قام بمبادرات 

رمزية كمثل م�ساركته في محا�سرات اأُقيمت في زمن ال�سوم في اإحدى كنائ�س بيروت فذاع 

�سيته على اأنه رجل حوار وانفتاح. لكن طائفته ظلت متم�سكة ب�سرورة اإعادة �سياغة 

الم�ساركة الطائفية من خالل اإدخال نخب �سيعية جديدة في النظام.

اأدى تمركز المقاومة الفل�سطينية اإلى اإحياء منطق اآخر، اأكثر راديكالية في االأو�ساط 

ال�سيعية. وفي ما يتعدى الهدف الذي كان يطمح اإليه زعماء الطوائف الم�سلمة والمتعلق باإعادة 

التوازن اإلى الو�سع الموؤ�س�ساتي القائم، كان الي�سار يجد اأي�سًا في الدعم الذي تقدمه المقاومة 

الفل�سطينية حافزاً يدفعهم لمناق�سة الزعماء التقليديين والمنطق الطائفي لالإمام ال�سدر في اآن. 

�سحيح اأن الي�سار ترّفع عن الممار�سات الطائفية من خالل اإعادة طرح الطائفية ال�سيا�سية على 

جدول البحث، ال بل اإعادة طرح ال�سلطة برمتها، لكنه كان يتورط، رغمًا عنه في لعبة ال�سراع 

الدائر بين الطوائف. فمن خالل التعبئة التي كان �سعارها الدفاع عن المقاومة الفل�سطينية 

وتحت �ستار التحرر القومي، ا�ستقامت المعادلة التي تجمع الم�سلمين المطالبين بالم�ساركة 

بالفئات الي�سارية المعار�سة لنظام الحكم القائم. وعالوة على ذلك ح�سل التبا�س في مفهوم 

�سقط من ح�سابه اأن عدداً من الم�سيحيين ي�سكل اأي�سًا جزءاً من هذه 
ُ
''الجماهير ال�سعبية''، اإذ بداأ ي

الجماهير.

ولم يكن االإمام ال�سدر بمناأى عن تاأثير االإ�سكالية االجتماعية التي يتمحور حولها الي�سار، 

ر عنها مرات عدة.12 وبدورها طغت مقولة 
ّ
بالرغم من مناه�سته الدوؤوبة لل�سيوعية التي عب

''المحرومين'' التي ا�ستفا�س فيها االإمام ال�سدر على خطاب الي�سار نف�سه. وانت�سرت �سيغ 

ج مقولة اأن ال�سيعة يوؤلفون ''الطائفة المحرومة'' ال بل الطائفة - الطبقة، 
ّ
وتعابير مغلوطة ترو

وقد احتل هذا الراأي الهجين المن�سوب اإلى منظمة العمل ال�سيوعي اللبناني الكثير من الم�ساحة 

درج في اأي 
ُ
في اأعمدة ال�سحف اللبنانية وا�سُتعمل �سمن �سياقات �سحفية بالرغم من اأنه غير م

عتمد كمفهوم قط، ولم يكت�سب اأية قيمة نظرية.13 ومع ذلك 
ُ
ن�س يتعلق ببرنامج لحزب، فهو لم ي

كان االأثر الذي مار�سته مدمراً. ومن خالل هذه االنزالقات، اآل االأمر بالي�سار ]اإلى[ ركوب موجة 

ت للحزب ال�سيوعي اللبناني والحزب ال�سوري 
ُ
االنق�سام الطائفي. ونتيجة لهذه التطورات، َثب

القومي االجتماعي اأن قاعدة المنا�سرين في حزبيهما ت�سهد اإقبااًل ملحوظًا من لون طائفي 

واحد على ح�ساب االنتماءات القديمة في الو�سط الم�سيحي. وعلى راأ�س التحالف الي�ساري، كانت 

هناك �سخ�سية كمال جنبالط الذي، بالرغم من روؤيته االإ�سالحية، طرح نف�سه كناطق بل�سان 
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الطوائف الم�سلمة ولي�س فقط الدرزية، وكان موقفه هذا يزيد من التماهي الحا�سل.

اإاّل اإن الميل اإلى التجدد ال�سيا�سي، الجلي في اأو�ساط الحركة الطالبية وفي المجال 

ال�سيا�سي، اأف�سى، من الناحية العملية، اإلى اإعادة انبعاث للمرجعيات الطائفية. وبا�ستثناء 

هوؤالء الملتزمين باأفكارهم حتى النهاية، ظل االنتماء الطائفي يحدد الهوية �سواء اللبنانوية اأم 

العروبية، وطالت الظاهرة اأو�ساط ال�سباب.14 واأظهر بع�س الي�ساريين تنبهًا لالأمر وبينهم 

ر قرية م�سيحية حيث 
ّ
�سو

ُ
الكاتب الم�سرحي جالل خوري، ففي م�سرحية ''الرفيق �سجعان'' ي

الوالء ال�سيا�سي �سواء كان لمو�سكو اأو لوا�سنطن ناتج عن خ�سومات محلية. وعلى م�ستوى 

ر عن ذاتها عن طريق تجيي�س االأجرا�س �سد الماآذن، 
ّ
البالد، كانت الخيارات االأيديولوجية تعب

والعك�س هو ال�سحيح.

و�سهدت الحياة ال�سيا�سية ا�ستقطابًا طائفيًا ملحوظًا على ال�سعيد اليومي،15 حتى لو تابعت 

بيروت تجلياتها في االقت�ساد والثقافة واأنواع الترفيه. بالطبع، ال يمكن اعتبار جميع 

الم�سيحيين والم�سلمين في حالة مواجهة. فبالرغم من الت�سنجات في العالقات بين فرنجية 

والوجهاء ال�سّنة، ظلت الت�سكيالت الحكومية تعبيراً عن اأزمة التعاي�س الحا�سلة على م�ستوى 

البلد. وبعد اأن و�سلت حكومة الرئي�س تقي الدين ال�سلح المو�سعة اإلى طريق م�سدودة، ت�سكل 

رف عنه تقربه من 
ُ
فريق وزاري جديد برئا�سة اأحد اأقربائه، النائب ر�سيد ال�سلح الذي ع

ت حكومته ممثلين لمختلف الكتل النيابية ومن بينها حزب الكتائب. وبالرغم من 
ّ
جنبالط. �سم

ذلك، كانت االأمور المطروحة في العمق تدور في فلك االأزمة، اإذ عاد الخالف الحاد حول عروبة 

لبنان يطرح نف�سه، واأُ�سقط من الح�ساب اأن الحكومة التي تولت اإخراج البالد من الحرب االأهلية 

عام 1958 والتي كان بيار الجميل في عدادها قد اأكدت ب�سكل ال يقبل التاأويل الهوية العربية. 

باتت االنتماءات الطائفية وا�سحة كانت اأم مموهة ت�سيطر على كل ال�سجاالت، محّفزة من جهة 

حمى التغيير، ومتم�سكة من جهة اأُخرى بالثوابت االأيديولوجية وال�سيا�سية. وما عادت م�ساألة 

الوجود الفل�سطيني الم�ستثمرة في ال�سراعات اللبنانية ُتطرح في اإطار جدلي مع اأن الو�سع 

د اأو ي�سهل ت�سوراً ما الإزالة الت�سنج ال�سيا�سي 
ّ
االإقليمي �سهد اآنذاك تغيراً كان باإمكانه اأن يمه

والطائفي القائم.

�شعود التطرف

اأثبت امتحان القوى الذي جرى في اأيار ]مايو[ 1973 اأن حالة انق�سام المجتمع والطبقة 

ال�سيا�سية ال ت�سمح بتحجيم المقاومة الفل�سطينية وال بت�سفيتها من دون تعري�س البالد 

الأخطار ج�سيمة. في الظاهر بدا وكاأن الجميع ا�ستخل�س العبر من االأحداث ال�سابقة. واأ�سارت 

بع�س الدالئل اإلى اأن �سفحة جديدة ُفتحت مع افتتاح حوار ر�سمي بين حزب الكتائب ومنظمة 

التحرير. كما اأظهر فرنجية ت�سامنًا مع �سورية خالل حرب ت�سرين ]اأكتوبر[ عام 1973، ما 

�سمح له بالتقارب مع نظام الرئي�س حافظ االأ�سد. ال بل جرى تعيين فرنجية اأثناء قمة الرباط 

ليمثل كافة روؤ�ساء الدول العربية في منظمة االأمم المتحدة خالل الدورة الخا�سة التي عقدتها 
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الجمعية العمومية للبحث في �سوؤون الم�ساألة الفل�سطينية في نوفمبر/ت�سرين الثاني 1974، 

 
ّ
وحيث كان على عرفات اأن يعلن ظهوره الأول مرة اأمام الجمعية العامة لالأمم المتحدة. �سم

ين اأ�سبَقين، باالإ�سافة اإلى 
َ
الوفد، الذي رافق فرنجية، كميل �سمعون و�سارل حلو ب�سفتهما رئي�س

رة 
ّ
روؤ�ساء الحكومة وروؤ�ساء المجل�س ال�سابقين بغية �سمول التمثيل كافة الفئات اللبنانية المعب

عن وحدة البالد في دفاعها عن الق�سية العربية. كانت التطورات التي ي�سهدها الو�سع 

االإقليمي اإثر حرب اأكتوبر ]ت�سرين االأول[ من �ساأنها اأن تخفف ظاهريًا من هذا الت�سنج. وبدا 

االعتدال �سيد الموقف في جميع العوا�سم العربية كما اأظهرت ذلك قمة الرباط. ت�ساعف نفوذ 

العربية ال�سعودية، وهي الحليفة الأميركا، بعد قرار وقف ت�سدير النفط والثروات التي تدفقت 

ا الواليات المتحدة، وبالرغم من ت�سامنها مع 
ّ
عليها نتيجة تثبيت اأ�سعار النفط الخام. اأم

اإ�سرائيل خالل الحرب، فاإنها اأن�ساأت عالقات قوية مع القاهرة وكذلك مع دم�سق. قام ريت�سارد 

نيك�سون بجولة ناجحة في ال�سرق االأدنى في ربيع 1974، قبل اأ�سابيع قليلة من ا�ستقالته. 

وبدا اأن حاًل �سلميًا الأزمة ال�سرق االأو�سط بداأ يلوح في االأفق، وقد ان�سمت اإليه منظمة التحرير 

من خالل اإعالنها برنامجًا انتقاليًا تتنازل فيه عن هدفها الرامي اإلى تحرير كامل لفل�سطين، 

ل�سالح دولة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

لكن التخلي عن خيار القوة ل�سالح الحلول الدبلوما�سية كان مخادعًا. وفيما بدا العرب 

َكم وال ت�سعى اإاّل 
َ
راغبين في حل �سلمي لالأزمة، كانت الواليات المتحدة تقوم اآنذاك بدور الح

اإلى احتواء ال�سراع وفقًا الأولوياتها بالذات، وا�سعة في ال�سدارة منطق اإدارة االأزمة بدل 

يد اأن الم�ساحة اللبنانية بدت في مكان والح�سابات 
َ
ال�سعي الجدي اإلى حّل النزاع �سلميًا.16 ب

االأميركية في مكان اآخر. وبالرغم من اعتماد المقاومة الفل�سطينية موقفًا براغماتيًا 

دبلوما�سيًا، �سكل وجودها في لبنان اإخالاًل بالنظام، لي�س فقط من خالل عمليات الكومندو�س 

التي ن�سطت عبر الحدود، ولكن اأي�سًا وب�سكل خا�س عبر االهتمام الدولي الذي حظيت به 

 
َ
منظمة التحرير الفل�سطينية انطالقًا من بيروت. لم تكن اإ�سرائيل ت�سك في ذلك اإطالقًا، ولم ت�سع

ب�سبب من ذلك اإلى التخفيف من عملياتها الع�سكرية في االأرا�سي اللبنانية، بل على العك�س، 

ا�ستخدمت طيرانها لق�سف المخيمات المنت�سرة في بيروت وطرابل�س في نوفمبر ]ت�سرين 

الثاني[ عام 1974، فيما كانت مواقف عرفات وفرنجية في منظمة االأمم المتحدة، المتزامنة 

عمليًا مع تلك االعتداءات، ت�سهد لخيار ال�سلم الذي ارت�سى به العرب باعتماد �سيا�سة معتدلة. 

ولم تنق�ِس اأ�سابيع على دورة االأمم المتحدة حتى قامت اإ�سرائيل باجتياح قرية كفر�سوبا في 

منطقة العرقوب وكادت اأن تزيلها من الوجود.

كان لبنان الحلقة االأ�سعف في المنطقة، ونظراً لهذا االأمر، لم ي�ستطع لبنان اأن يقطف ثمار 

ت�سوية النزاع االإ�سرائيلي - العربي، بل ازدادت حّدة ال�سراع الدائر على اأر�سه خالفًا لذلك، 

وتجمعت على اأر�سه كل العوامل الموؤدية اإلى االإخالل باال�ستقرار والتي ينوي المنطق االأميركي 

الإدارة االأزمة اأن يبعدها عن �سائر دول المنطقة ويح�سرها داخل الحدود اللبنانية. في لبنان، 

ر عن نف�سه ويتج�سد على 
ّ
وفي لبنان فقط، كان باإمكان النزاع االإ�سرائيلي - العربي اأن يعب



124جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0562020

االأرا�سي ويرفع ال�سعارات المناه�سة للنظام االأميركي. وظلت المقاومة الفل�سطينية توجه 

المحورين، محور ال�سراع مع اإ�سرائيل ومحاربة ال�سيا�سة االأميركية. وبالرغم من قبولها �سابقًا 

بمبداأ الحل ال�سلمي لالأزمة عبر التفاو�س، يبقى اأنها بدافع من تكوينها االأ�سا�سي قادرة اأن 

تعتمد االأ�ساليب الثورية ب�سبب الدعم الجماهيري الذي تحظى عليه من �سرائح وا�سعة من 

الفئات ال�سعبية التي ت�سجعها على اتخاذ مواقف مت�سلبة.

لم تفقد م�ساألة الوجود الفل�سطيني اإذاً �سيئًا من حّدتها في ال�سجاالت اللبنانية. بل خالفًا 

لذلك، ا�ستدت الحملة التي �سّنتها االأطراف الم�سيحية حول مقولة انتهاك ال�سيادة والتجاوزات 

الفل�سطينية. في مطلع عام 1975 اتخذت هذه الحملة انعطافة اأكثر حدة عندما قّدم بيار 

ية يندد فيها بتخلي الدولة عن �سلطتها ويطلب فيها باالتفاق مع �سمعون، 
ّ
الجميل مذكرة مدو

اإجراء ا�ستفتاء حول الم�ساألة. لكن، ميدانيًا، اأ�سبحت مرحلة الجدل جزءاً من الما�سي واأخلت 

المكان لمرحلة التعبئة ال�سعبية. بداأت ُت�سكل ميلي�سيات مت�سلة باالأحزاب الم�سيحية وتتدرب 

على ا�ستعمال االأ�سلحة بف�سل الدعم الذي حظيت به من القطاعات النافذة في الجي�س، على 

اأعلى م�ستوى لقيادة االأركان واأجهزة اال�ستخبارات. وبدا اأن اأخ�سام الوجود الفل�سطيني قاموا 

بتحليل دقيق لتبعات اأزمة اأيار ]مايو[ 1973. واإذا كان الجي�س عاجزاً الأ�سباب داخلية 

وخارجية معًا عن فر�س نف�سه على منظمة التحرير الفل�سطينية، فاإن هناك و�سائل اأُخرى 

متوفرة.

كانت االأ�سلحة متوفرة منذ وقت طويل في لبنان كما اأظهر ذلك الر�سا�س الذي اأُطلق 

ابتهاجًا بانتخاب فرنجية عام 1970 ل�ساعات عدة متوا�سلة في الجبل وفي جميع االأحياء 

الم�سيحية في بيروت. لم تكن ظاهرة الميلي�سيات جديدة تمامًا في االأو�ساط الم�سيحية، اإذ 

ات�سمت الكتائب منذ تاأ�سي�سها عام 1936 ببنية �سبه ع�سكرية. و�سكلت ذكرى االحتفال بحزب 

الكتائب منا�سبة �سنوية للقيام بعر�س في البذات الع�سكرية في �سوارع بيروت. وكانت هذه 

القوى المنخرطة بانتظام في الم�ساحنات مع ال�سيوعيين اأو القوميين ال�سوريين تت�سارك بقوة 

في المواجهات التي جرت عام 1958. كما كان لحزب الطا�سناق االأرمني جناح �سبه ع�سكري. 

ولكن، منذ نهاية ال�ستينات وظاهرة العنف تتخذ اأ�سكااًل متعددة. بعد ظهور المقاومة 

الفل�سطينية على ال�ساحة اللبنانية، ح�سلت تدريبات ع�سكرية في �سفوف منا�سلي حزب 

الكتائب اأكثر تعقيداً وتطوراً.17 في عام 1973 بلغت ميلي�سياتهم حداً كافيًا من التما�سك لكي 

تتمركز في ال�سوارع، ال بل لت�سطلع بم�سوؤولية الدفاع عن االأحياء الم�سيحية. كذلك ح�سلت 

رفت بميلي�سيا ''النمور''، وكانت لرئي�س 
ُ
تدريبات في حزب الوطنيين االأحرار ل�سمعون ع

الجمهورية ميلي�سياته في منطقة زغرتا حيث تقدي�س ال�سالح عادة ترقى اإلى عهد بعيد. وكان 

االإقبال على اقتناء ال�سالح يالحظ في بيروت نف�سها حيث تنامى اهتمام ال�سكان الم�سيحيين 

خت�سر بـ ''الكال�سين'' 
ُ
ب�سراء قطع ال�سالح الحربي الفردي، وخ�سو�سًا الكال�سينكوف الذي كان ي

�سرى في معظم االأحيان من المخيمات 
ُ
كما درجت اللـهجة المحلية على ت�سميته، وكان ي

الفل�سطينية!



057 امللف بيروت يا بيروت

بعد 1973، بات كل �سيء معلنًا، ولم يعد باالإمكان اللجوء اإلى الذرائع، فقد اعتمدت قيادة 

الجي�س، باإيعاز من فرنجية نف�سه، �سيا�سة �سبه ر�سمية تف�سح المجال اأمام الميلي�سيات 

الم�سيحية التزود المنتظم باالأ�سلحة وتمنحها ت�سهيالت لتدربها. وكان النظام يغ�ّس الطرف 

اأي�سًا عن االأعمال التي يقوم بها �سغار ال�سباط، ومن بينهم الجنرال العتيد مي�سال عون الذي 

ت اأع�ساء من البورجوازية 
ّ
كان ين�سط الإن�ساء ميلي�سيا جديدة اأطلق عليها ا�سم ''التنظيم'' و�سم

الو�سطى المي�سورة. بات التدرب �سمن الميلي�سيات ي�سبق االلتحاق بالحزب التابع لها - هذا 

في حال كانت تابعة الأحد االأحزاب. ولم تعد دورات التدريب الع�سكري تقت�سر فقط على 

المنت�سبين اإلى االأحزاب التي تنظمها. بات وجود ميلي�سيا بحد ذاته و�سيلة للتعبئة وكاأن 

ال�سعارات االأيديولوجية لم تعد مهمة. تجاوزت ظاهرة الميلي�سيات على اأية حال االنق�سامات 

الحزبية التقليدية، وبدت وكاأنها معيار الت�سرف ال�سيا�سي بالن�سبة لو�سط م�سيحي هاج�سه 

الوحيد ''الدفاع عن ال�سيادة''. ال �سك اأن فئات من ال�سكان الم�سيحيين ظلوا بمناأى عن هذه 

الظواهر. وكانت هناك عدة �سخ�سيات تتميز ب�سلوكها ال�سيا�سي عن �سمعون والجميل، كريمون 

اإده، اأحد اأقطاب التحالف الثالثي القديم، رغم اأنه كان متحفظًا جداً حيال العمل الفل�سطيني، 

فهو لم يوافق على اتفاق القاهرة وطالب مراراً ول�سنوات بتحييد الحدود مع اإ�سرائيل من خالل 

ن�سر قوات حفظ ا ل�سالم الدولية على الحدود مع اإ�سرائيل. لكن ذلك لم ي�ستطع الحوؤول دون 

ت�سكل ميلي�سيا من قبل بع�س اأن�ساره التقليديين في منطقة الدكوانة بجوار مخيم تل الزعتر.

بات التعبير عن ال�سيادة يتم باإحكام الح�سار على المخيمات الفل�سطينية التي اأقامت 

حواجز ع�سكرية حول مراكز تواجدها، واأخ�سعت ال�سكان لعمليات تفتي�س دقيقة �سعر معها 

المواطن اللبناني باأنه غريب في وطنه. لكن، بالن�سبة لالأكثرية، كانت ال�سيادة رمز الهوية 

الوطنية/الطائفية التي يجب الدفاع عنها كما تتج�سد من خالل بنية ال�سلطة.18 من هنا الدور 

المركزي الذي لعبه حزب الكتائب منذ عقود ظنًا منه باأنه البديل عن الدولة اأو االحتياط 

اال�ستراتيجي لها.19 وكان ح�سول النزاعات الناتجة عن التجاور وانت�سار الم�سلحين 

الفل�سطينيين المبالغ فيه حول المخيمات ي�ساعد على ترويج مقولة ''ال�سيادة المنتق�سة''، وقد 

ر عن نف�سه في تموز ]يوليو[ 1974 من خالل احتكاك م�سلح افتعله بع�س المفترين، وما 
ّ
عب

كان منه اإاّل اأن تحول اإلى مواجهات م�سلحة بين ميلي�سياويين ينتمون اإلى حزب الكتائب 

وفل�سطينيين في منطقة الدكوانة.

لم تكن االأحزاب الم�سيحية وحدها التي ت�سلحت. فالي�سار اأي�سًا عمد اإلى ال�سالح ولو في 

مرحلة الحقة، وت�سهد على ذلك حالة عدم التح�سر للمواجهة التي اأظهرها اأن�ساره في ربيع 

1975. �سحيح اأن العديد من اللبنانيين التحقوا مبا�سرة بحركات فل�سطينية وتدربوا نتيجة 

لذلك على ا�ستعمال االأ�سلحة، لكن االأحزاب لم تنخرط في هذه الطريق اإاّل بعد اأزمة اأيار ]مايو[ 

1973. واآنذاك، دفع التحالف الذي ن�ساأ بين الي�سار والمقاومة الفل�سطينية، بمنظمة التحرير 

الفل�سطينية اإلى توفير تدريب ع�سكري لالأحزاب اللبنانية المتحالفة معها وتزويدها ببع�س 

االأ�سلحة. وفيما اتخذ تطور الميلي�سيات في اأو�ساط الم�سيحيين �سعاراً له ''الدفاع عن ال�سيادة''، 
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كان ال�سعار المحفز لدى الي�سار ''الدفاع عن الثورة الفل�سطينية وعروبة لبنان''. ال �سك اأن 

الي�سار كان، خلف هذه ال�سعارات، يبحث عن �سيء اآخر بالرغم من اأن فكرة ا�ستالم ال�سلطة بقوة 

ال�سالح لم ُتطرح قط، ولم تخطر على بال اأحد من قبل. وكان جنبالط بو�سفه اأحد اأركان 

ال�سلطة ومن دعاة تطوير النظام ال�سيا�سي في الوقت نف�سه، قد اعتبر الوجود الفل�سطيني ورقة 

يفاو�س بها �سركاءه/اأخ�سامه في الطبقة ال�سيا�سية اأكثر منها رافعة تدفعه اإلى واجهة 

ال�سلطة: اأي اأنه اأراد بالمقابل حداً اأدنى من االإ�سالحات االجتماعية االقت�سادية وتعدياًل في 

بنية النظام من خالل م�ساركة اأو�سع للم�سلمين، وذلك الأن الحلفاء الطبيعيين لمنظمة التحرير 

الفل�سطينية �سيكونون قادرين والحالة هذه على حمل المنظمة على القبول بتف�سير جدي 

فق هو نف�سه اإلى ذلك خالل ت�سلمه وزارة الداخلية عام 1970. 20
ُ
وحا�سم التفاق القاهرة، كما و

وكانت اأحزاب اأُخرى كالحزب ال�سيوعي ومنظمة العمل ال�سيوعي تحديداً، تتبّنى هذا الخيار 

ين جداً من جنبالط. ومع ذلك، لم ي�ستطع هذا 
َ
المعتدل في العمق، وكان هذان الحزبان مقرب

الخيار ال�سيطرة على التطورات الحا�سلة ميدانيًا فتدفق االأ�سلحة ولغة التحدي ال�سائدة اأف�سال 

كل المحاوالت المبذولة، واأخليا ال�ساحة للمواجهة الع�سكرية. اتجهت ف�سائل �سغيرة متجذرة 

في الطبقة العمالية الم�ستغلة اإلى العمل المبا�سر. وقامت منظمة ثورية ا�ستراكية لبنانية عام 

1974 بمحاولة �سطو على بنك اأوف اأميركا )Bank of America( الواقع في و�سط بيروت متخذة 

بع�س موظفي الم�سرف رهائن. كما ظهرت مجموعة �سغيرة اأُخرى في بيروت ودم�سق في 

ربيع 1975 بعد اندالع الحرب تطلق على نف�سها ا�سم المنظمة ال�سيوعية العربية. واأدى تدّخل 

بع�س الدول العربية اإلى اإذكاء نار المزايدات. وا�ستعادت الحركة النا�سرية وحدتها بعد اأن 

ا نظام المراقبة الزبائني المزدهر في ال�ستينات 
ّ
كانت مفككة، لتركب موجة العنف الم�سلح. اأم

فكان متعطاًل منذ وفاة عبد النا�سر، والمكتب الثاني ال�سهابي م�سرذمًا.21 وارتبط القب�سايات 

الجدد الذين ظهروا على ال�ساحة اآنذاك بـ ''اأولياء اأمر'' من الخارج، من �سورية والعراق وليبيا 

وخ�سو�سًا المنظمات الفل�سطينية.22 ووّلد تماهي الي�سار مع الم�سلمين �سعوراً بالر�سى في 

االأو�ساط الي�سارية فتح الباب وا�سعًا اأمام ا�ستعادة دور القب�سايات اإن لم نقل الع�سابات.23 

ولكن، بدل اأن تحّد هذه الفو�سى من التعبئة الطائفية في �سفوف اأركان ال�سلطة، فقد دفعت 

رجال الحكم ال�سّنة اإلى م�سايرة لغة ال�سارع مع اأنهم لم يكونوا يم�سكون بزمامه.

ظفت المخاطر الناتجة عن انت�سار ال�سالح واال�ستقطاب الطائفي بطريقة دراماتيكية في 
ُ
وو

نهاية �سهر �سباط ]فبراير[ الذي يمكن اعتباره مقدمة الحرب االآتية،24 وهي التي بداأت في 

�سيدا ثم انتقلت اإلى بيروت. ففيما كان معروف �سعد، وهو نائب �سيدا ال�سابق واأحد اأبرز 

القيادات النا�سرية، ي�سير على راأ�س تظاهرة �سغيرة قام بها ال�سيادون احتجاجًا على اإن�ساء 

�سركة كبيرة لل�سيد البحري، اأ�سابته ر�سا�سة اأطلقها اأحد الجنود وقتلته. وما زاد االأمر تفاقمًا 

هو اأن ال�سائعات التي �سرت في االأو�ساط ال�سعبية اأخذت تتحدث عن ارتباط �سمعون بال�سركة 

الجديدة التي تنوي احتكار �سيد االأ�سماك، علمًا اأن معروف �سعد هو الذي قاد حركة الع�سيان 

في مدينته عام 1958 �سد �سمعون. وتحولت حركات اال�ستياء واالحتجاج العارمة التي 
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اأثارتها هذه الحادثة اإلى مواجهات بين النا�سريين والي�سار بدعم من الهيئات الفل�سطينية من 

حت�سر فوق �سريره في م�ست�سفى 
ُ
جهة وبين الجي�س من جهة اأُخرى. وفيما كان معروف �سعد ي

الجامعة االأميركية، توا�سلت التعبئة في ال�سارع، وفي االتجاهين المعاك�سين. لم يكن جنبالط 

راغبًا في الت�سعيد وحاول اإنقاذ الحكومة، لكن اأحزاب الي�سار انت�سرت بكثافة في �سوارع 

ا االأحزاب الم�سيحية فرّدت على خروج الجي�س من �سيدا من خالل 
ّ
بيروت وفي غير مكان. اأم

ا�ستعرا�س كبير لقوتها تاأييداً له. ا�سُتدعي ال�سعب الم�سيحي في لبنان للقيام بتظاهرة وطنية 

في بيروت، وتقدم التظاهرة رجال ال�سرطة فوق دراجاتهم، وان�سم اإلى الموكب الذي جال 

االأحياء الم�سيحية في بيروت طالب حزب الكتائب وحزب الوطنيين االأحرار النا�سطين عادة 

يواكبهم مراهقون فتيان و�سبايا بثياب المدر�سة ا�سُطحبوا في با�سات مدر�سية باأعداد كثيفة 

من قراهم في الجبل بمباركة الراهبات واالأ�ساتذة.

وهكذا، اكتملت جميع العنا�سر كل منها على حدة لتتالقى في بيروت وتكتمل �سورة 

المواجهة المحتمة تدريجًا. وا�ستعر�س زياد الرحباني، االبن المبدع والطفل المعجزة لفيروز 

وعا�سي الرحباني عام 1974 التفاعل الناجم عن ت�سادم هذه العنا�سر في م�سرحيته 

الغنائية ''نزل ال�سرور'' حيث يظهر اأحد الجائعين المنادين بالثورة في نزل عائلي اجتمعت فيه 

�سخ�سيات متباينة للغاية. فالمدينة المختلطة اجتذبت االأ�سداد وكانت عاجزة عن �سهرها في 

بوتقة واحدة. ات�سعت الهوة بين التح�سر والمواطنية، بين ال�سعي اإلى التمايز الفردي واالنكفاء 

اإلى ال�سرنقة الطائفية، ازداد التعار�س بين االنفتاح االقت�سادي والثقافي وبين الديناميات 

التعبوية التي ا�ستدعتها االرتكا�سات الدفينة، والمفارقة التي اأثارتها عملية االنطواء على 

الهويات ''ما دون القومية'' في �سميم عا�سمة الق�سية العربية.

عا�شمة الأمل

بعد المواجهة التي جرت في �سيدا، اندلعت ال�سرارة يوم االأحد في 13 ني�سان ]اأبريل[ 

1975 وكانت انطالقتها في عين الرمانة، ال�ساحية الم�سيحية ال�سعبية، حيث كان بيار 

معت طلقات ر�سا�س و�سقط اأحد حرا�س 
ُ

الجميل ي�سارك في تد�سين اإحدى الكنائ�س. وفجاأة، �س

بيار الجميل قتياًل. و�سودف مرور با�س يقّل فل�سطينيين كانوا عائدين من احتفال تكريمي 

في مخيم تل الزعتر، اإلى مخيم �ساتيال، فوقعوا في كمين �سقط فيه 27 قتياًل في �سفوفهم. 

وللحال، بداأت المواجهات بين عين الرمانة وال�سياح، ال�ساحية المواجهة والمكتظة ب�ساكني 

حزام البوؤ�س. وبداأ الظهور الم�سلح يجتاح جميع االأحياء وتدريجًا.

وع�سية الثالث ع�سر من اأبريل/ني�سان، دخل لبنان في دوامة الحرب. بداأت الحرب على �سكل 

جوالت ثم ات�سعت رقعة اال�ستباكات في الثاني من اأيار ]مايو[ )اأي الجولة الثانية( حتى بلغت 

طريق دم�سق وخلقت هناك ما ي�سمى خط تما�س. في البداية، لم ي�ساأ اللبنانيون الكالم اإاّل عن 

االأحداث، ولم ي�سرعوا في ا�ستعمال كلمة ''حرب'' اإاّل مطلع الخريف. ولكن، خلف ا�ستعمال 

التورية هذه، كانت الحرب قد اندلعت في بيروت منذ الربيع وبدت المدينة م�ست�سلمة لها بلذة 
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م�سوؤومة. ات�سعت المعارك تدريجًا لكن ع�سكرة المجتمع اأوحت دفعة واحدة بات�ساع حالة 

الحرب. لم تمتد المواجهات اإلى خارج حدود المدينة ولم يكن ال�سكان مجرد �سهود على 

المواجهات الدائرة اأو �سحايا لها، ولم تفر�س االأجهزة الحربية نف�سها على ال�ساحة البيروتية 

رغمًا عن اإرادة ال�سكان. بداأت المواجهة بين �سكان االأحياء المجاورة وامتدت لت�سمل كل اأحياء 

العا�سمة. بداأت التعبئة النف�سية للحرب قبل اأن تكتمل التعبئة الم�سلحة، وتم االنتقال من 

اال�ستقطاب الطائفي اإلى المواجهة. اأ�سبح الحي المجاور فجاأة اأر�سًا محظورة بحيث ال يمكن 

الدخول اإليه من دون التعر�س للخطف اأو القتل وبات االآخر ي�سكل خطراً ملمو�سًا. ن�سطت 

االأعمال الحربية الرئي�سية في كافة اأرجاء المدينة وتبادل الطرفان قذائف المدفعية وانت�سر 

نة راحوا يزرعون الموت في 
ّ

القنا�سة على �سطوح االأبنية العالية، ومن اأماكنهم المح�س

د لن�سوء خط تما�ٍس وا�سح بين ''هم'' و''نحن''. وبالرغم من اأن 
ّ
ال�سوارع المواجهة. كل ذلك مه

الجغرافيا الطائفية للمدينة كانت غير مكتملة فقد بقي العديد من االأحياء متجان�سًا، االأمر الذي 

�ساهم في التباعد الذي اأخذ يف�سل �سيئًا ف�سيئًا بين بيروت ال�سرقية وبيروت الغربية.

وكل ما فعلته فترة الهدوء في ال�سيف بعد ''جولة'' ثالثة هو اأنها جي�ست النفو�س اأكثر، 

ت 
ّ
وكانت الحكومة الم�سغرة التي �ُسكلت الإطالق الحوار الوطني برئا�سة ر�سيد كرامي و�سم

كميل �سمعون ب�سفته وزيراً فوق العادة، غير قادرة على التفاهم. وبعدها انتقلت المعارك اإلى 

محيط مدينة زحلة ثم ا�ستعلت الجبهة بين زغرتا وطرابل�س - المدينتين التابعتين لرئي�س 

خت الحرب اأقدامها في بيروت. في 17 اأيلول/�سبتمبر، 
ّ
الجمهورية ورئي�س الحكومة ثم ر�س

اأُ�سرمت النار في االأ�سواق القديمة غربي �ساحة ال�سهداء. وبعد �سهر طالت الحرب منطقة 

الفنادق الكبرى المواجهة للبحر.

في بداية �سهر دي�سمبر/كانون االأول، دخل و�سط المدينة دوامة الحرب بعدما كان يوؤمل 

عقب كل فترة هدوء فا�سلة بين جوالت العنف ا�ستعادة الحياة الطبيعية: اأثبتت اإحدى الحمالت 

التاأديبية التي اأوقعت ع�سرات القتلى بين �سفوف الم�سلمين - وبع�س الم�سيحيين الذين �سقطوا 

خطاأ - اأن و�سط المدينة لم يعد باإمكانه اأن يكون مكانًا للقاء بين اللبنانيين. وخلف المقاتلين، 

بداأ النهابون يعدون اأنف�سهم للعمل المنظم. واأحيانًا كان يتبادل المقاتلون والنهابون االأدوار. 

 )Banco di Roma( والبنكو دي روما )British Bank( جرى تجريد الم�سرفين البنك البريطاني

ل البلد 
ّ
�س المرفاأ لعملية �سطو منظمة.25 ازداد النزاع تعقيداً وتحو

ّ
من جميع محتوياتهما، وتعر

اإلى �ساحة حرب �ساملة. في اأول حزيران/يونيو 1976 دخل الجيـ�س ال�سـوري اإلى لبنان 

لمواجهة حلفائه القدامى في الي�سار والمقاومة الفل�سطينية. وقبل ذلك التاريخ، اأُوقفت 

الهجومات على مواقع الميلي�سيات الم�سيحية التي ا�ستطاعت اأن تحظى بدعم �سورية واإ�سرائيل 

معًا، واأُحكم الح�سار على مخيم تل الزعتر الذي �سقط في غ�سون �سهرين و�سقط معه اآالف 

القتلى. من جهة اأُخرى، اأّدت الم�سالحة التي جرت بين دم�سق والقاهرة في الخريف اإلى ت�سريع 

الوجود ال�سوري عبر قوات الردع العربية اإثر القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية، ومن بين 

المهام التي ا�سطلعت بها دعم جهود الرئي�س الجديد اليا�س �سركي�س الإعادة الو�سع اإلى طبيعته.



061 امللف بيروت يا بيروت

اخلريطة رقم 2: خريطة بريوت الكربى املق�شومة اخلريطة رقم 1: خط الّتما�س خالل احلرب.

اإىل �رشقية وغربية يف نهاية احلرب.

لكن الحرب لم تنتِه. ترك اغتيال كمال جنبالط، الذي جرى ربما باأمر من الرئي�س حافظ 

االأ�سد، الي�سار يتيمًا، بالرغم من توّلي ابنه وليد قيادة الحزب التقدمي اال�ستراكي، االأمر الذي 

زاد من حّدة التناق�سات الطائفية فيما بعد. وعلى المدى المبا�سر، اأدى اإ�سعاف الي�سار اإلى 

توفير هام�س اأكبر للتدخل ال�سوري في مراقبة البالد، وزاد في الوقت نف�سه من تورط منظمة 

التحرير الفل�سطينية في ال�سوؤون اللبنانية. في غ�سون ذلك، اأتاحت المحاوالت الإعادة الهدوء 

اإلى بيروت القيام بو�سع م�سروع الإعادة اإعمار و�سطها المدمر، لكن �سرعان ما انتقلت الحرب 

فوراً اإلى الجنوب حيث ا�ستطاعت اإ�سرائيل اإقامة �سريط اأمني داخل االأر�س اللبنانية ي�سمل 

ثالث مناطق ت�سرف عليها الميلي�سيات الم�سيحية. وبعد زيارة ال�سادات الإ�سرائيل في نوفمبر 

]ت�سرين الثاني[ 1977، تمكنت اإ�سرائيل اأن تت�سرف بحرية وتبادر للقيام باأول اجتياح وا�سع 

ا اأدى 
ّ
م�سك به حلفاوؤها المحليون، مم

ُ
في مار�س/اآذار 1978 تعّدى حدود ''حزام االأمان'' الذي ي

اإلى تمركز قوات الطوارئ الدولية في الجنوب التي �سرعان ما ا�سطرها اإلى توّلي مهام اأمنية 

واأحيانًا تلّقي ال�سربات. في غ�سون ذلك، اأدى التغيير في الجغرا�سيا�سة االإقليمية اإلى قطع 
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التحالف القائم بين �سورية واالأحزاب الم�سيحية، كما اأدى الت�سنج الملحوظ في بيروت ال�سرقية 

رف هذا الف�سل 
ُ
منذ خريف 1987 اإلى حدوث مواجهات عنيفة طيلة اأ�سهر ال�سيف الثالثة. وع

من الحرب بـ ''معركة االأ�سرفية''. وبالرغم من المبادرة اإلى ت�سوية جديدة، بقي و�سط المدينة 

الذي تاأثر بهذه المعركة ''جبهة تقليدية'' حتى 1982. ولم تمنع العودة الجزئية اإلى الو�سع 

الطبيعي من تفاقم االن�سقاقات، ووطدت االأحزاب الم�سيحية بزعامة ب�سير الجميل �سالتها 

بالحكومة اليمينية في اإ�سرائيل التي يتراأ�سها مناحم بيغن. و�سل التحالف اإلى ذروته اأواًل في 

ربيع 1981 خالل معركة زحلة واأزمة قواعد �سواريخ �سام ال�سورية الم�سادة للطائرات 

المنت�سرة في البقاع التي ا�ستتبعها التدخل الدبلوما�سي للواليات المتحدة، وثانيًا خالل 

الغارات الجوية على اأحياء بيروت، واأخيراً في حزيران ]يونيو[ 1982، اإبان االجتياح 

االإ�سرائيلي االأكبر للبنان.

وخالل ب�سعة اأيام، تحول االجتياح الذي بداأ في 6 حزيران ]يونيو[ بقيادة اأريئيل �سارون 

�س هذا 
ّ
وزير الدفاع االإ�سرائيلي اإلى ح�سار منظم لبيروت الغربية. وخالل ثالثة اأ�سهر تعر

الق�سم من المدينة الذي احت�سد فيه المقاتلون الفل�سطينيون ومقاتلو الي�سار اإلى ق�سف مركز 

على المدينة جواً واأر�سًا وبحراً. �سيطر الطيران االإ�سرائيلي �سيطرة تامة على الجو واأخذ ي�سول 

ويجول في طلعات ا�ستعرا�سية مع فارق وحيد هو اأن هذه الطلعات ت�سببت في وفاة االآالف. 

ر مبنى في منطقة ال�سنائع بثانية واحدة اإثر اإلقاء ''قنبلة فراغية'' وال�سبب اأن 
ّ
وذات يوم ُدم

االإ�سرائيليين ظنوا اأن عرفات موجود فيه. لكن، ب�سرف النظر عن هذا الق�سف وعن محاولة 

اختراق عبر المطار، ا�سطدم الجي�س االإ�سرائيلي بمقاومة �سر�سة. واأخيراً فر�ست الواليات 

المتحدة حاًل �سيا�سيًا فاأر�سلت قواتها البحرية لتن�سم اإلى جنود الفيالق الفرن�سية والم�ساة 

االإيطاليين لحماية الجالء المنظم للقادة الفل�سطينيين وغالبية المقاتلين من بيروت. وفي 

غ�سون ذلك، اأتاح وجود جي�س االحتالل االإ�سرائيلي تاأمين الن�ساب النعقاد مجل�س النواب 

تمهيداً النتخاب ب�سير الجميل رئي�سًا لجمهورية لبنان.

ن خطابه 
ّ
لم يت�سنَّ للقائد الع�سكري الم�سيحي الوقت لكي يرتدي الزي الر�سمي حتى لو �سم

العديد من االألفاظ المع�سولة. بعد ثالثة اأ�سابيع من انتخابه وقبل ع�سرة اأيام من حلول الموعد 

لت�سلمه مهامه، ت�سببت محاولة اعتداء على مقر الحزب في مقتله ومقتل الكثير من رجاله. 

حكم الح�سار على بيروت الغربية وي�سادر 
ُ
وللحال اأفاد الجي�س االإ�سرائيلي من الفر�سة لكي ي

ن رحيل القوى المتعددة الجن�سيات. وتلقائيًا، ت�سّكلت مقاومة جديدة في 
ّ
االأ�سلحة الثقيلة ويوؤم

�سفوف االأحزاب والحركات. وفيما كان جورج حاوي االأمين العام للحزب ال�سيوعي ومح�سن 

اإبراهيم االأمين العام لمنظمة العمل ال�سيوعي يطلقان النداء لت�سكيل جبهة المقاومة الوطنية 

اللبنانية، كان بع�س اأن�سارهم باال�ستراك مع اأن�سار الحزب القومي وبع�س الفدائيين 

الفل�سطينيين الذين بقوا في لبنان، ينفذون عمليات ع�سكرية �سد الجي�س االإ�سرائيلي. وخالل 

نزهة كان يقوم بها ثالثة جنود في �سارع الحمراء وخالل جلو�سهم على ر�سيف اأحد المقاهي، 

اأطلق منا�سل في الحزب القومي ال�سوري الر�سا�س عليهم واأرداهم قتلى.
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كانت بيروت اأول عا�سمة عربية تقع تحت االحتالل االإ�سرائيلي، وانطلقت حركة المقاومة 

ال�سعبية التي اأ�سفرت في ظرف ثالث �سنوات، عن ان�سحاب الجي�س االإ�سرائيلي من كافة االأرا�سي 

اللبنانية المحتلة وتحديداً من مدن �سيدا و�سور والنبطية. لكن، لالأ�سف، ح�سلت في �سهر اأيلول 

]�سبتمبر[ 1982 اأفظع مجزرة ب�سرية جماعية هي مجزرة �سبرا و�ساتيال حيث ُقتل اأكثر من األف 

مدني فل�سطيني ولبناني على يد مقاتلين في ميلي�سيا القوات اللبنانية بمباركة الجي�س االإ�سرائيلي.

واأعادت هذه المجزرة التي اأثارت ردود فعل عالمية القوى المتعددة الجن�سيات اإلى بيروت 

للقيام بمهمتين: حماية ال�سكان الفل�سطينيين المدنيين من جهة، وتقديم الدعم الأمين الجميل 

الرئي�س الجديد، االأخ االأكبر لب�سير الجميل الذي جرى انتخابه ب�سبه اإجماع نتيجة االنفعال الذي 

اأثاره مقتل اأخيه. وبما اأنه كان اأكثر اعتدااًل في مواقفه من اأخيه المتوفى، اأو ربما ب�سبب من ذلك، 

رغم اإ�سرائيل على االن�سحاب دون 
ُ
لم ي�ستطع اأمين الجميل اأن يتفاهم مع القوات اللبنانية، وال اأن ي

 ال�سيادة. وظهرت التناق�سات الطائفية من جديد وعادت معها الحرب االأهلية 
ّ

تقديم تنازالت تم�س

عبر ال�سوف بين القوات اللبنانية ودروز وليد جنبالط. وا�ستعّدت �سورية التي عززت ت�سلحها 

بف�سل االتحاد ال�سوفياتي اأيام اأندروبوف، لل�سغط من جديد، فيما اأدى الخالف بين اإيران 

والواليات المتحدة اإلى القيام بعملية انتحارية �سد ال�سفارة االأميركية تبعتها عمليتان 

انتحاريتان متزامنتان �سد مع�سكر المارينز ومقر دراكار للجنود الفرن�سيين. وو�سط هذه االأجواء، 

عادت الحرب اإلى بيروت في خريف 1983. وعادت من جديد البيروتان، بيروت ال�سرقية وبيروت 

ر نف�سه حتى عام 1990 موعد انتهاء ما 
ّ
الغربية وبينهما خط الّتما�س نف�سه وو�سط المدينة المدم

ي ''حرب التحرير'' التي اأعلنها الجنرال مي�سال عون �سد الجي�س ال�سوري.
ّ
م

ُ
�س

لم تتغير جغرافيا بيروت، بل ظل الترقب �سيد الموقف. اأخذت بيروت الغربية، التي ت�سكل 

الق�سم الغالب من المدينة االإدارية تبهت ابتداء من الثمانينات بالمقارنة مع بيروت ال�سرقية 

التي وا�سلت امتدادها المتزايد على ال�ساطئ ال�سمالي لتطال مرتفعات الجبل. وفي البيروَتين، 

طالت المعارك جميع االأحياء بالتناوب اأو بالتزامن. لكن ال�ساهد االأكبر على طول الحرب كان 

الميدان المقلق لو�سط المدينة. وبعد كل فترة هدوء، اأ�سبح و�سط المدينة المكان الذي يج�سد 

الرف�س ال�ستعادة ال�سالم.

وعندما كانت الحياة ت�سعى اأحيانًا ال�ستعادة مجراها في االأمكنة االأُخرى، كانت ''الجبهات 

التقليدية'' تاأتي لال�ستقرار فيها بطريقة اآلية لتمنع عودة الحياة اإلى طبيعتها. نجا �سارع 

الم�سارف المهجور من الدمار باإرادة خفية من اأ�سحاب المال والنفوذ من جميع الطوائف. 

ا و�سط المدينة 
ّ
دتها الحرب. اأم

ّ
وانتقلت اإلى بع�س االأنحاء مجموعات من حزام البوؤ�س التي �سر

الواقع بين �ساحة ال�سهداء و�ساحة النجمة و�سارع فو�س و�سارع األلنبي و�سوق الطويلة، ف�سار 

م�سرحًا للكالب ال�ساردة الباحثة عن قوتها. ونمت االأ�سجار والنباتات البرية التي لم يقف 

بوجهها �سيء من قلب ركام االأبنية لتعلن موت المدينة. وكانت الهياكل المتفحمة لفندَقي 

فيني�سيا وال�سان جورج تحر�س و�سط العا�سمة الكو�سموبوليتية لل�سرق التي لم تعد اإاّل عا�سمة 

االألم. 
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اآثار احلرب يف و�صط بريوت )1990(.

اآثار احلرب يف و�صط بريوت )1990(.

متثال ال�صهداء املنخور بالر�صا�س و�صظايا القذائف.
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بناية بركات، من ت�صميم املهند�س يو�صف اأفتيمو�س على خطوط الّتما�س القدمية، طريق ال�صام.

اآثار احلرب يف و�صط بريوت )1990(.
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