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ّ
الوقت بطيئًا وثقياًل في بداية �صيف مر

�صنة 1982، �صنة اجتياح اإ�صرائيل 

الثاني للبنان وو�صول قواتها اإلى 

العا�صمة بيروت.

الموت كان ال�صياق العام المخيم على 

المدينة، وتفا�صيل الحياة اليومية بين 

جنازتين اأو م�صيرَتي ت�صييع كانت اأ�صبه 

بالتحايل على الخوف والملل وقلة الموارد في 

انتظار المجهول، اأو في انتظار مباريات كاأ�س 

العالم لكرة القدم!

العّد العك�صي لبدء البطولة الكونية كان قبل 

6 حزيران/يونيو، تاريخ بدء االجتياح، وهي 

اللحظة التي ننتظرها. ننام ون�صحو ونحتفي 

يوميًا باقترابنا من الموعد االأبهى. نجمع 

�صور الالعبين ونل�صقها في �صفحات 

األبومات ''الفيفا'' المخ�ص�صة لها، التي كّنا 

ان ورغيد ومحمد وريا�س 
ّ
ن�صتريها طالل وح�ص

واأنا من مكتبة ''الر�صالة العربية'' على تقاطع 

خّط الب�صطة وطلعة النويري. نتبادل مع �صائر 

االأ�صحاب في الحي، ثم في المدر�صة، ال�صور 

المكررة، اإذ ال يملك واحدنا حين يبتاعها في 

مغلفات �صميكة مغلقة اإمكان اختيارها، ولهذا 

غالبًا ما تتكرر ال�صور ذاتها موؤجلة مهمتنا 

في اإتمام �صفحات ِفرقنا الواحدة تلو االأُخرى.

اأذكر اأنني في 5 حزيران/يونيو كنت قد 

اأكملت �صفحات المنتخبات البرازيلية 

زياد ماجد*

كاأ�س العامل ل�صنة 1982 وح�صار بريوت

لم تكن م�صابقة كاأ�س العالم لكرة القدم )المونديال( في �صنة 1982 ك�صابقاتها اأو 

الحقاتها من ف�صول الم�صابقة التي ينتظرها الماليين من محّبي هذه الريا�صة، ففي 

تلك ال�صنة، وفي �صيفها تحديداً، وبينما كانت بيروت تتح�صر للمنا�صبة الحدث التي 

ال تتكرر اإالّ مرة كل 4 اأعوام، هزّها حدث وح�صي اآخر، تمثل في االجتياح االإ�صرائيلي 

للبنان وح�صار عا�صمته. عن تلك المرحلة وعن �صغف ''المونديال'' ووح�صية العدوان، 

وما اعترى الكاتب من اأحا�صي�س ومخاوف، تتحدث هذه المقالة.

* اأ�صتاذ درا�صات ال�صرق االأو�صط والعالقات الدولية في 
الجامعة االأميركية في باري�س.
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من المكتبة، قيل اإن �صارون ظّن يا�صر عرفات 

ن اأن الطيار االإ�صرائيلي اأخطاأ 
ّ
مقيمًا فيه، وتبي

في تعداد البنايات عند اإطالق �صاروخه 

ار وُقتلت اأ�صمهان 
ّ
الفراغي، فنجا اأبو عم

�صديقة جدتي وجارتها في الحي نف�صه مع 

عائلتها كلها.

اأقفلت مكتبة ''الر�صالة'' بعد ذلك، وانطفاأ 

مع اإقفالها اأمل العثور على خوانيتو 

وغرازياني وتريزور و�صائر الالعبين 

د الإتمام االألبوم 
ُ
المفقودين من األبومي، ولم يع

في اأي حال معنى ما دام اإمكان الت�صارك اأو 

التبادل اأو التفاخر به تال�صى، ومثله اإمكانات 

مراجعة االأ�صماء مع االأ�صحاب المتفرقين، 

وتحّدي الذاكرة عند ''ت�صميع'' الت�صكيالت 

واالألمانية الغربية والبولونية واالأرجنتينية، 

واأنه كان ينق�صني �صورة خوانيتو الأكمل 

ال�صفحة االإ�صبانية، وغرازياني الأكمل �صفحة 

اإيطاليا، وماريو�س تريزور الأكمل فرن�صا، 

بينما كانت بقية ال�صفحات ما زالت فارغة اأو 

ت كذلك. فالطيران 
َ
ن�صف فارغة. وبِقي

االإ�صرائيلي اأوقف م�صيرتنا في اإنهاء 

''األبوماتنا'' واأدمى انتظاراتنا، وق�صُفه الذي 

ا�صتهدف بيروت ع�صية بدء االجتياح البري 

ق بدء ح�صارنا، 
َ
وتوا�صل على مدى اأ�صبوع �صب

خّلف رعبًا وقهراً رهيبًا، واأبعد مكتبة 

''الر�صالة'' عّنا، نحن المقيمين على بعد 

�صارعين منها، في محلة راأ�س النبع. ولم اأعد 

اأدري في اأي يوم ق�صفت الطائرات مبنى قريبًا 

دمار يف بريوت ت�صببت به الغارات االإ�رسائيلية
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القتال بعد معارك متفرقة كان اأعنفها في 

قلعة ال�صقيف وفي مداخل مخيم عين الحلوة، 

ثم على طريق الرميلة.

''�صيترنات'' المياه ت�صل �صباحًا فيتجمع 

حولها االأهل والجيران طلبًا لملء الخزانات 

و''الغالونات''. َكميون جرار الغاز يدخل 

الزاروب بعد ذلك مناديًا على ب�صاعته، 

روا جرارهم الفارغة  والباقون في الحي ح�صّ

لتبديلها، مع قلق من احتماالت غارة اأو ق�صف 

ت�صيب �صظاياه الكميون فتفجر الحي باأكمله. 

ال�صعور بالم�صوؤولية ظهراً اأمام فرن الحطب 

في ال�صارع الموازي، حيث تنتظر ل�صراء ربطة 

الخبز العربي في وقت تتقل�س كميات الطحين 

المتوافرة في ال�صوق، تجعلك تكبر فجاأة اأو 

الرئي�صية المحتملة للمنتخبات والعبي 

االحتياط المواكبين لها.

يف انتظار 13 حزيران/يونيو

في 11 حزيران/يونيو، كان النا�س في 

الحي على موعد مع كثير من اال�صتحقاقات. 

القوات االإ�صرائيلية و�صلت اإلى خلدة وم�صارف 

المطار، و''القوات الم�صتركة'' تحاول الت�صدي 

لها ومنعها من التقدم اأكثر. الق�صف يزداد 

�صرا�صة، والح�صار متوقع في اأي لحظة. 

نازحون كثر يغادرون نحو البقاع ثم ال�صمال 

عبر منفذ على طريق بيروت دم�صق، واآخرون 

يتح�صرون للمغادرة نحو الجنوب حيث هداأ 

دخان كثيف عقب �صل�صلة من الغارات اجلوية على بريوت
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يمكن اأن تغير نتيجة مباراة.

النا�س يحاولون اأن يغفوا قلياًل بعد الغداء 

الخفيف، بين موجة ق�صف واأُخرى، تعوي�صًا 

عن نق�س النوم، اأو ا�صتباقًا النعدامه المتوقع 

ا نحن، ال�صبيان 
ّ
في الليلة المقبلة. اأم

ون، فنلعب مباراة حامية ت�صتبق 
ّ
الكروي

االفتتاح الر�صمي الأعظم م�صابقة مع خ�صيتين: 

خ�صية من ت�صاعد الق�صف الذي قد ي�صطرنا 

اإلى اإيقاف اللعبة في لحظة درامية ربما 

تحرمنا من الفوز المحقق، اأو من اإحراز تعادل 

نراه في متناول فريقنا الخا�صر موقتًا؛ 

وخ�صية من كثير من العرق والغبار وات�صاخ 

المالب�س واالأج�صام في وقت ترتفع الحرارة 

ال�صيفية والرطوبة البيروتية، وتتراجع كميات 

المياه المخ�ص�صة لال�صتحمام والغ�صيل في 

بيوتنا. ي�صاف اإلى ذلك اأننا جميعًا م�صطرون 

اإلى تجّنب الخدو�س والجروح التي �صيكتفي 

ال�صيدلي المجاور لملعبنا باإعطاء ''�صبغة 

اليود'' الحارقة لمعالجتها، وفي هذا ما يوؤثر 

�صلبًا في اأدائنا. كنا نتمعن في قراءة ال�صحف 

الأنها تروي ما جرى في مباريات البطوالت 

االأوروبية التي اهتممنا كثيراً بها وجعلتنا 

ننق�صم بين ليفربول ونوتنغهام فوري�صت، اأو 

بين بايرن ميونخ وهامبورغ، اأو طبعًا بين 

ريال مدريد وبر�صلونة.

الوقت بطيء، والق�صف �صباح 13 

ع. الطيران �صرب خّط 
ّ
حزيران/يونيو مرو

الب�صطة الفوقا خلفنا، والقوات االإ�صرائيلية 

اأعلنت ر�صميًا بدء ح�صار العا�صمة.

الوقت بطيء، وافتتاح كاأ�س العالم الليلة 

في بر�صلونة مع مباراة تجمع حاملة اللقب 

االأرجنتين، وبلجيكا المتبعة اأ�صلوبًا جديداً 

�صي�صبح مدر�صة خا�صة في اللعب، يقوم على 

ن�صب م�صائد الت�صلل لمهاجمة الخ�صم، 

ا ُذكر كله، اأن 
ّ
هكذا تظن نف�صك. واالأهم مم

بع�س الجيران كانوا ي�صعون اللم�صات االأخيرة 

على التمديدات الكهربائية البديلة، ويخبئون 

في اأماكن اآمنة كميات من البنزين المخ�ص�س 

الإدارة محركات �صياراتهم بهدف �صحن 

البطاريات التي يمكن ت�صغيل اإنارة ''نيون'' 

واأجهزة تلفزيون قديمة عليها.

الحدث الكروي المنتظر بات على بعد 

�صاعات، وهو، عالوة على الحديث في ال�صيا�صة 

واحتماالت الح�صار ونتائجه، ال�صغل ال�صاغل 

لمحمد ومحيي الدين و�صامي، كما لوليد 

ن يريد 
َ
عيدو1، جارنا الذي ي�صتعد ال�صت�صافة م

في منزله في الطبقة الثالثة، حيث رّكب 

�صديق له بطارية كميون ''�صيك�س ويل'' قادرة 

على االإنارة واإ�صعال التلفزيون االأ�صود 

واالأبي�س ل�صاعات طويلة، ويمكن �صحنها 

يوميًا بجهاز دينامو ''خا�س بالمنا�صبة''.

في 12 حزيران/يونيو، بدت ال�صورة 

مقلقة لجهة تقّدم القوات االإ�صرائيلية 

وا�صتكمال طوقها حول بيروت، ومطمئنة 

لجهة توّفر الوقود والبطاريات واأجهزة التلفزة 

التي واإن ا�صطرت اأ�صحابها اإلى �صربها 

اأحيانًا كي تثبت ال�صورة فيها اأو يتوقف 

ت�صو�س ال�صوت المنبعث منها، فاإنها على 

االأقل قادرة على التقاط بّث محطة العربانية 

اللبنانية لالأقمار ال�صناعية، اأو التقاط �صورة 

�صة من محطات التلفزة االأردنية وال�صورية 
ّ
مغب

والقبر�صية والم�صرية، وحتى االإ�صرائيلية، 

كافية لمتابعة المباريات التي �صتنطلق بعد 

اأربع وع�صرين �صاعة. المهمة الحا�صمة 

المتبقية كانت التاأكد من اأن ''كالب البطارية'' 

المعتمدة في التمديدات �صلبة كفاية، 

وال�صرائط الكهربائية �صليمة بما ال يفاجئ 

اأحداً خالل لحظة ت�صديد كرة خطرة، اأو تمريرة 
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البرازيل المخ�صرم و''الخبير'' باللعبة، وحزب 

األمانيا، ال�صاب، الذي برز في مباريات م�صاء 

االأحد المنقولة ملخ�صاتها من الدوري 

االألماني على تلفزيون لبنان. على �صفاف 

الحزبين الكبيرين، ثمة محازبون الإيطاليا 

وفرن�صا، ثم لالتحاد ال�صوفياتي وبولونيا 

والمجر )الأ�صباب عقائدية على ما كانوا 

يرددون، وبتكليف حزبي(.

لكن ثمة مباراة لم يخطر في بال اأحد مدى 

قدرتها على اإعادة ت�صكيل الخريطة الحزبية 

بعيداً عن كل فرز �صابق. مباراة األمانيا 

الغربية، بقيادة برايتنر ورومينيغيه 

وهروبي�س وفي�صر وليتبار�صكي، والجزائر التي 

كان ا�صما رابح ماجر واالأخ�صر بّلومي اأكثر ما 

نعرفه عنها. الجمهور غير االألماني ي�صطف 

واإتالف اأع�صابه في اإ�صاعة الفر�س، وتركه 

يتناقل الكرة بال طائل، ثم تنفيذ هجمات 

م�صادة �صريعة تخطف االأهداف.

يلتقي بع�صنا عند وليد عيدو، والبع�س 

االآخر في البيت القديم الآل ال�صامي. ي�صت�صيفنا 

اأبو خالد �صغاراً وكباراً في �صالونه، وخالد 

يدور علينا بالع�صير والبزورات. بلجيكا تهزم 

االأرجنتين بهدف وحيد، والفرح يغمرنا 

النطالق الم�صابقة ب�صالم، فقد كنا نخ�صى اأن 

يلغيها االجتياح االإ�صرائيلي، اأو اأن ي�صلها 

بع�س الغارات وتداعيات الح�صار فتتوقف.

الربازيل واأملانيا واجلزائر

نا، كما في معظم اأحياء مدينتنا 
ّ
في حي

ان اأ�صا�صيان. حزب 
ّ
المحا�صرة، حزبان كروي

الفريق الربازيلي خالل مونديال 1982
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غطى �صوت ر�صا�س ابتهاج القوات 

الم�صتركة بالفوز الجزائري على اأ�صوات 

الق�صف االإ�صرائيلي الذي اعتاد التراجع لياًل 

قبيل بدء المباريات. وغطى التبريك للجزائر اأو 

ال�صماتة باألمانيا على ما عداه من اأحاديث 

على مدى اأيام. وا�صتمر االأمر على هذا النحو 

لغاية الخروج الماأ�صوي للبرازيل اأمام اإيطاليا 

في 2 تموز/يوليو، بعد ع�صرة اأيام من بداية 

ل ال�صحور اإلى منا�صبات 
ّ
�صهر رم�صان الذي حو

لموا�صلة الحديث عن المباريات والتح�صر على 

فر�صها ال�صائعة.

ولعل التح�صر على البرازيل وقتذاك كان 

)وما زال( من اأبرز ما يمكن ا�صتخال�صه من 

بالنكاية مع الجزائر، وجمهور االألمان منق�صم 

به من بلد 
ّ
بين �صعور بقومية عربية تقر

المليون �صهيد، ورغبة في فوز األمانيا تجّنبه 

�صماتة الخ�صوم. الق�صف عنيف على بيروت 

في 16 حزيران/يونيو، والتجمع اأقل من 

العادة في بيت عيدو، لكن المباراة مذهلة 

ينزل وقعها على الجميع ك�صاعقة، اإذ ُتظهر 

جهم بفوز تاريخي 
ّ
 كعب الجزائريين فُتتو

ّ
علو

بهدفين لماجر وبّلومي في مقابل هدف 

لرومينيغيه. ولوال خ�صارة جزائرية مفاجئة 

�صد النم�صا بعد خم�صة اأيام، ثم تواطوء األماني 

مع االأخيرة في 25 من ال�صهر نف�صه، لكانت 

الجزائر حكمًا في الدور الثاني.2

الالعب اجلزائري ماجر حمتفيًا بهدفه �صد الفريق االأملاين
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مفاجاأة البطولة، على األمانيا في المباراة 

دها الطليان 
ّ
النهائية للم�صابقة التي ت�صي

تكتيكيًا، معيدين اإلى روما كاأ�صًا لم يحظوا 

بها منذ �صنة 1938.

اأبو عمار واإيطاليا والقوات املتعددة 

اجلن�صيات

ذكر يا�صر عرفات اأكثر من مرة بعد انتهاء 

كاأ�س العالم ل�صنة 1982 اأن الفريق االإيطالي 

اأهدى المقاومة الفل�صطينية في بيروت 

ا باولو رو�صي تكراراً )م�صتبداًل 
ّ
اإنجازه، وحي

على عادته الـ P بالـ B في ا�صمه االأول( كاأحد 

�صانعي الفوز. وفي الحقيقة لم يثبت اأن االأمر 

جرى فعاًل على هذا النحو، ولو اأن ت�صريبات 

تلك الم�صابقة، نظراً اإلى اأن كرة القدم لم تعرف 

على االأرجح في تاريخها منتخبًا بقوة 

البرازيليين يومها، وب�صحر اأدائهم الجماعي 

ونجوميتهم الفردية. فمنتخب زيكو و�صقراط 

وفالكاو و�صرجينيو واإيدير وجونيور واأو�صكار 

قّدم عرو�صًا بديعة اإلى اأن فاجاأه الدفاع 

االإيطالي ب�صالبته وتما�صكه اأمام موجات 

الهجوم، ثم عاجله باولو رو�صي باأهداف كانت 

كفيلة باالإطاحة به من البطولة.

التتمة معروفة: خروج فرن�صا اأمام األمانيا 

في مباراة تراجيدية انتهت باإر�صال الحار�س 

االألماني �صوماخر لالعب الفرن�صي باتي�صتون 

اإلى الم�صت�صفى من دون معاقبته ال ب�صربة 

جزاء وال ببطاقة حمراء كانتا كفيلتين 

باإي�صال الفرن�صيين اإلى النهائي؛ فوز اإيطاليا، 

الالعب االإيطايل باولو رو�صي حمتفيًا بهدفه الذي حقق لفريقه الفوز بكاأ�س العامل واأق�صى الفريق االأملاين
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هناك انت�صرت وحداتهم التي نّفذ جهازها 

ب فريقهم 
َ
الطبي مهمات اإن�صانية، كما الع

الع�صكري ــ الكروي فرقًا محلية، االأمر الذي 

بهم اإلى قلوب جيل جديد من ع�صاق كرة 
ّ
قر

القدم، �صي�صبحون الحقًا اإيطاليي الهوى، 

ويجعلون اإيطاليا الحزب الكروي الثالث 

لبنانيًا وفل�صطينيًا.

ا نحن، فكانت نهاية كاأ�س العالم في تلك 
ّ
اأم

ال�صنة نهاية الأفراحنا، وعودة اإلى يوميات 

الحرب الطاحنة علينا، واإلى نق�س المياه 

والكهرباء والطحين والهواء، واأ�صوات الطائرات 

والمدافع التي ح�صدت اآالفًا كانت المباريات 

الكروية اآخر ما �صاهدوا في حياتهم.

هكذا، انتهى �صيف بيروتي تداخلت فيه 

اأحالم كرة القدم واآهاتها بالموت والغارات 

�صحافية تناقلت اأخباراً عن تعاطف معلن اأو 

م�صمر لرو�صي واألطوبيّلي والعبين اآخرين مع 

فعت اأعالم فل�صطينية في 
ُ
الفل�صطينيين، كما ر

احتفاالت اإيطالية رافقت عودة المنتخب 

االأزرق اإلى بلده حاماًل الكاأ�س االأغلى في 

العالم.

على اأن اأثر ما قاله اأبو عمار، بمعزل عن 

دقته، معطوفًا على ال�صلوك المحبب للجنود 

االإيطاليين الذين و�صلوا اإلى بيروت �صمن 

القوات المتعددة الجن�صيات لمراقبة وقف 

اإطالق النار وخروج المقاتلين الفل�صطينيين 

ل من مهمة 
ّ
وقيادتهم بعد الح�صار، �صه

االإيطاليين اللبنانية وجعلهم على تما�ٍس وّدي 

دائم مع اأطفال و�صبان المخيمات الفل�صطينية 

المنكوبة واأحياء ال�صاحية الجنوبية لبيروت. 

يا�رس عرفات وجمموعة من املقاتلني خالل ح�صار بريوت يف �صنة 1982
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ا�صتمرت الحياة بعد ذلك كله، وتوالت 

كوؤو�س العالم كل اأربعة اأعوام، وها نحن، في 

�صنة 2018، وبعد �صتة وثالثين عامًا ن�صتعد 

لكاأ�س عالم جديدة. ن�صتعد ونتذكر قوة ذلك 

ال�صعور الذي انتابنا في حزيران/يونيو 

1982: �صعور باأننا في قيد الحياة ما دامت 

بطارية �صيارة جارنا ت�صّغل تلفازه وت�صّغل 

معه عيوننا واآذاننا وكامل حوا�صنا، وترفع 

عنا لت�صعين دقيقة وطاأة الح�صار والموت 

والخوف من الطيران. 

ن نجا اإلى متابعة حياته 
َ
الجوية، وعاد م

''الطبيعية'' ابتداء من الخريف. وال اأظن اأننا 

عندما رجعنا اإلى المدر�صة في ت�صرين االأول/

اأكتوبر، تحدثنا عن الح�صار وعن باولو رو�صي 

وبّلومي وعن خيبة الجيل البرازيلي الذهبي، 

وال عن األبوماتنا التي ظلت ناق�صة و�صاعت 

 من االأغرا�س المتراكمة، تمامًا كما 
ّ
بين كم

�صاعت في ذاكرتنا اأ�صماء اأ�صمهان واأوالدها 

ن �صحقتهم النيران االإ�صرائيلية 
ّ
وغيرهم مم

لت بيوتهم اإلى مقابر جماعية...
ّ
وحو

املصادر

�صيلقى وليد عيدو وابنه خالد حتفهما في عملية اغتيال �صيا�صي ا�صتهدفتهما في 13 حزيران/يونيو   1

2007، اأي بعد ربع قرن كامل من ا�صت�صافتهما افتتاح كاأ�س العالم في بيت اأ�صرتهما في راأ�س النبع في 

بيروت )في 13 حزيران/يونيو 1982(.

عّدل االتحاد الدولي لكرة القدم بعد ذلك من قانون الدور االأول ب�صبب التالعب االألماني ــ النم�صاوي   2

بالنتيجة، بحيث فر�س لعب المباراتين االأخيرتين �صمن المجموعة الواحدة في الوقت نف�صه.
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