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ا    "مرفوعة على جادة سليم سالم تقول ان      " يافطة"ثمة   ر من احتوائه روت اآب ل وال   ". بي الشعار جمي
ادة       ى الج دى في يافطات اخرى مرفوعة عل ي تتب ب، ولكن شرط ان ننسى هواجس صاحبه الت ري
دة    ر جري يس تحري دي دخل اهللا، رئ ى ان يقبضها مه ة يصعب حت ة قومجي ر لفظي ها، وهي تجت نفس

ثا" اً       " لبع ين راهن ن البعَث ي م الم المتبق ى إع ّيم عل ابقًا والق د     . س ة اح ع اليافط ذي وّق رغم ان ال ف
د  "، شيء من قبيل   "الشارع البيروتي "ديناصورات ما سمي ذات يوم       و العب راءة ومع    " اب من دون الب

د    ر قص ن غي و ع يفه، ول ي توص اب ف ه اص ابراتي، اال ان ف المخ ن التوظي ر م  .الكثي
و بيروت في هذه االيام اآبر من ان يحتويها شيء، وخصوصًا الشعارات المنبوشة من زمن               فعًال، تبد 

ات انتهت       " الشارع البيروتي"ولى، وهي بالتأآيد اعقد من ان يختصرها        ه ادبي ى ب ذي تتغن النمطي ال
.مدة صالحياتها، ان آان لها يوم صالحية

ا العرب، آبرت ف             ك، ال شيء               بيروت اليوم عادت رمزَا آبيرا في دني ع احد ذل أة من دون ان يتوق ج
ة                انظروا،  : يحتويها، وال شيء يقزمها بعد اآلن، فباتت تستطيع ان تخاطب مجددًا اخواتها في العروب

أن نهضتكم                 ئكم ب ا انب ا ان لقد قمت من الخوف، قهرت الصمت وحراسه، تحديت العسس والتسلط، وه
 !ممكنة من جديد، يا عرب
 .لى شهادة في العروبةلم تكن بيروت في حاجة ا

ه من                     م تنل في امس ليس بعيدًا، اعطت بيروت مدينة الرغد والدلع، اعطت القضية العربية احتضانًا ل
ل                  ة الصارخ، قب اي عاصمة عربية اخرى، آما يستطيع ان يشهد الفلسطينيون، فأضحت وجع العروب

ة االول      ة العربي بحت المدين ين اص ة ح ام المقاوم درها وس ى ص ع عل ل  ان تض رد المحت ي تط ى الت
.االسرائيلي عنوة

ا            ى من مقاومته م حت د يكون اه رة ق ام االخي د العربي    . لكن ما تفعله بيروت في االي راع الغ ه اخت  .ان
ة الواعد          ا ال ُتختصر بـ         . فبيروت اليوم هي وجه العروب دًا ألنه ذلك تحدي ي  "وهي آ " الشارع البيروت

بل ان  . االيام هو ان وجه العروبة لم يعد مرادفًا للعبوس        ولعل اثمن ما اثبتته بيروت في هذه        . النمطي
ادات           الشباب والشابات الذين تحّدوا منع التظاهر واسقطوا الحكومة هم اولئك الذين اعتدنا سماع االنتق
ا شككنا      نهم النن في حقهم لكثرة ارتيادهم حانات شارع مونو وغيره من اماآن اللهو والسهر، فعذرًا م

.بهم
ًا، هؤال ة طبع ة اجتماعي وا من فئ ول ان المتظاهرين والمعتصمين ليس وا وحدهم، واالصح الق ء ليس

اطعون                       ًا يتق نهم جميع بعض تصويره، لك و لل د يحل ا ق واحدة، وال طبعًا من فئة طائفية واحدة، رغم م
اة الحرة                     ى طلب الحي ودهم ال ذي يق اة ال ا        .عند شيء واحد، هو حب الحي اة ي د طابت الحي ابشروا، فق

!عرب
ي       ى في مسلسل الموت العرب ة األول روت القتيل ًا، آانت بي ين عام ل ثالث ن   . قب ًا، تعل ين عام د ثالث بع

د  بيل العرب الوحي د س م يع وت ل روت ان حب الم م  . بي ة اه روت الحي تقبل بي ا، اصبح مس ذا، ربم ل
م ي                          ه في حك غ ابشع تجليات ذي بل ى    للعرب بما ال يقاس من بقاء هذا النظام العربي المحّنط ال صر عل

 لذا، صار انبعاث بيروت اهم بما ال يقاس من ديمومة هذا. خنق شعبين بحجة تالزم مصيرهما
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زرع          ى ان ي الحزب الذي ادعى االنبعاث فلم يأت اال بالخراب، مصرًا حتى في حشرجاته االخيرة عل
. الموت

ن، . قد يغيب هذا المعنى النتفاضة بيروت عن بعض الذين يشارآون في صناعتها             وا    ولك  سواء ادرآ
اءتهم من                          ة التي ج دليل التحي ان، ب ذلك او لم يدرآوا، فإن ما فعلوه حتى اآلن ذهب ابعد من حدود لبن
امير قطر، ويا ليت االمير ينقل غبطته الى العاملين الدائمي العبوس والتشكيك في المحطة الفضائية                   

ا    ر     التي يقال انه يملك معظمها، فيتخلون عن التسويق الضاليل المخ ا من دوائ ة وغيره برات االيراني
.التزوير

اول ترآيب فضائح  ة والسورية تح ابرات اللبناني زة المخ ال ان اجه ة"يق هداء " اخالقي احة الش ي س ف
 .لتشويه سمعة االعتصام الدائم فيها

دمار      وال                  وآأنه يحق لحراس ال ه من االم ا جمع داني م ا يعرف القاصي وال االخالق فيم وا ب  ان يتغن
ة             " االخالقية" . هذا المدير العام وذاك الخاص في نصف دزينة االجهزة االمنية التي خطفت الجمهوري

" سقطة "وآأن ال شيء يلح اآثر من ارسال بائعات الهوى المحترفات حول خيم المعتصمين امًال في                 
ين االوساط      . مجتمعية، بعدما فشلت الفتنة الطائفية    " فتنة"اللها من اجل زرع     يتمكنون من استغ   ة ب فتن

ر                    ا االآث ة في مظاهره ة االوآراني اهي مع التجرب ى التم د ينزعون ال ذين ق االآثر محافظة واولئك ال
.حميمية

دلي                     اريخ ال ذا الت يس ه ه المؤرخ، أل ذي يعرف ي ال ل الناصع   وليكن، أليس تاريخ بيروت، تاريخها الفعل
ر في                          يم آبي م يكن اول زع ة؟ أل ة الوطني ى الحري على ان الحرية االجتماعية هي المدخل االضمن ال
ادة                           ى الج ة عل ذي رفعت اليافطات القومجي ذا نفسه ال ي سالم، ه ليم عل ة، اي س تاريخ بيروت الحديث

يدة نزعت ال         رز الول س ن،    الحاملة اسمه، واحدًا من اشجع المحدثين، بل المشجع االب حجاب في العل
 ابنته عنبرة؟

ري، مشروع              روت، اي رفيق الحري ه بي يم عرفت اعي آلخر زع  أليس المشروع االقتصادي واالجتم
ة                          واء الحري احثين عن ه ة للسياح العرب الب روت آقبل ان بي تعادة مك انفتاح يقوم في االساس على اس

ا       )واحيانًا االحتراف (االجتماعية، وان شاب ذلك شيء من االنحراف         ة، بم ؟ أليست الحرية االجتماعي
الي                             ورات المخمل والبرتق ين ث روت افضل وسيط ب الم، هي التي تجعل بي ى الع اح عل تعنيه من انفت

وهذا العالم العربي الذي بدا في منأى عن اي تغيير حين آان العالم بأسره يتغير؟
ر      ال رفيق الحري ودون    قد يكون السياح العرب هربوا من بيروت بعد جريمة اغتي نهم سوف يع ي، لك

يأتون ايضًا للبحث                 ل س اة، ب ّذات الحي حين يكون حل ربيع بيروت، ولن يكتفوا هذه المرة بالتسوق ول
.عن اثر لالحمر واالبيض الذي يكلل اليوم عاصمة العرب

قد يكون اخواننا السوريون، من عمال ورجال اعمال ومثقفين، جفلوا لحظة مما خالوه عدائية موجهة               
ر                ضدهم ف  ون اآث يما هي ثمرة االستبداد الذي يخنقهم هم واللبنانيون، لكنهم سيعودون اهًال النهم يعرف

 .من غيرهم ان ربيع العرب، حين يزهر في بيروت، انما يعلن أوان الورد في دمشق
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