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رأي

ب ـيــروت والـجـبــل مــن خ ــال إس ـقــاط الــدعــاوى
املقامة َّ
ضدها مهما كان حكمها قاسيًا ،وكان
يؤوي بعض العائالت في منازل ال يجرؤ أحدٌ
على دخولها ،بما في ذلك عناصر الدرك .وكان
للشيخ رجاله ،من قبضايات كان يلتقيهم في
ّ
قهوة «الحاج داوود» الواقع في جل البحر .إذ
كان ُ
كالمه مسموعًا بني القرى والناس ،وفق
ّ
ما أكده لي املعمرون من معاصريه.
كـنــا فــي نــزهــة عــائـلـيــة وأوق ـف ـنــا ال ـس ـيــارة في
ش ـ ــارع ال ـح ـم ــرا ،ح ـيــث م ـضــى أخـ ــي األص ـغــر
َ
ليشتري لنا بعض الفالفل ،وما لبث أن عاد
م ـن ــادي ــا أبـ ــي ألن ص ــاح ــب امل ـط ـعــم س ــأل ــه عن
اس ــم والـ ـ ـ ِـده مـسـتـشـب ُـهــا ب ــه .وع ـنــدمــا أجــابــه،
ً
ضيت راس بيروت بس
أدمعت عينه قائال« :ف ُ ِ
تــرك ـتــوا» .يــومـهــا ،عــرفــت عــن وج ــود العائلة
ف ــي رأس بـ ـي ــروت ق ـبــل زواج أبـ ــي وان ـت ـقــالــه
إلــى األشــرفـيــة ،فــرحـ ُـت بعدها وبسبب ّ
حبي
َ
للمعرفة أطرح أسئلة على أبي الذي كان قليل
ُ
ُ
سمعت منه بعض
يبادر بــه ،حتى
الكالم ،ال
ُ
ه ــذه ال ـق ـصــص ،فـيـمــا ع ـش ـ ُـت أو س ـم ـعــت من
سواه الباقي.
ّ
وتبي أن انتقال السكن إلــى األشرفية سببه
رغ ـبــة أم ــي ،ال ـتــي عــاشــت ه ـن ــاك ،حـيــث مــولــد
جـ ّـدتــي واسمها ملكة زي ــدان ،وهــي مــن أوالد
ُ
عـ ّـم األدي ــب جــرجــي زي ــدان ،وانتخبت رئيسة
(ملدى الحياة) ألهم أخوية في زمانها «الحبل
بال دنــس» التي اختارت جـ ّـدي نعمان صابر
شاعرًا لها .وماتت عشية الحرب األهلية ،فيما
عادت والدتي وتسلمت لسنوات مهمة أمينة
ّ
السر في فرع األخوية الكائن في كنيسة مار
يوحنا في األشرفية ،حيث كانت تتردد يوميًا
ل ـح ـضــور الـ ـق ــداس وت ــوزي ــع ال ـت ـب ـ ّـرع ــات على
املـســاكــن والـفـقــراء الــذيــن اع ـتــادوا انتظارها
يــومــا فــي األس ـب ــوع .وق ــد نـشــأت وال ــدت ــي بني
عائالت بيروتية كريمة كآل تويني ،مقدسي،
دب ـ ـ ــاس وس ـ ــاس ـ ــن ،وقـ ـ ــد بـ ــادلـ ــوهـ ــا ال ـت ـح ـيــة
واالحترام أينما صادفوها.
أمــا املبنى العائد إلــى جــدي (والــد أمــي) ،فقد
ب ـنــي ع ـلــى م ـســاح ــة ألـ ــف م ـت ــر ،وك ـل ــف ج ــدي
أربعمئة لـيــرة ذهبية جمعها خــال اغترابه
في املكسيك .لكن املبنى استولى عليه حزب
الكتائب بضرب احتيال قام به أحد أعضائه
(جان غاوي) الذي ّ
سجل عقد اإليجار باسمه،
مؤكدًا استعماله الشخصي الستقبال بعض
كناد
رفاقه في الحزب للعب الورق في أحيان ٍ
وليس ّ
كمقر حزبي ،قبل أن يصادروه لسنوات

طويلة ويخلوا بعض شققه خالفًا للقانون،
ل ـي ـش ـت ــروه ف ــي امل ـح ـص ـلــة وب ـع ــد م ـف ــاوض ــات
ُ
ّ
زهيد من املال ال يعادل خمسة
بمبلغ
عبثية
ٍ
ٍ
ّ
قيمته الحالية ،فيما ليس األمر
في املئة من
ِ
كـمــا ُي ـشــاع أن ج ــدي أو أخـتــي كــانــا يسكنان
الطبقة العلوية.
وم ــن ه ــذه الـقـصــص ( )2ال ـتــي ذك ــرت أضيف
خمسًا فقط باختصار:
1ـ كان أبي عضوًا في فريق كرة القدم «»Varsity
الخاص بالجامعة ،وتقاضى كمحترف ليرة
ذهبية عن كـ ّـل مباراة يخوضها الفريق ّ
ضد

منذ اغتيال
ّ
الجميل ،وأنا
َّ
ض مع
أتعر ُ
أبي الكبرى
عائلة ّ
لشتى أنواع
التعذيب والنفي
والحرمان
(مروان طحطح)

ال ـفــرق الـقــادمــة مــن خ ــارج لـبـنــان .وحـصــل أن
ق ـص ـ َـد ش ـخ ـ ٌـص ج ــدي ف ــي آخ ــر َأيـ ــام املـخـتــرة
طــالـبــا مـســاعــدة مــالـيــة ،وصـ ــادف حينها أنــه
ـاف ،ولــم يشأ أبــي أن
لــم يكن بـحـ ِ
ـوزتــه مــال ك ـ ٍ
َ
ففتح الجارور حيث يضع
يكس َر بخاطر أبيه،
ِ
ً
الليرات قائال للزائر أن يأخذ ما يريد ،فأخذ
َّ
وشيد به مبنيني صفراويي اللون في
الذهب
َّ
منطقة الصنائع ،بقيا ماثلني إلى يوم دلني
الثمانينيات.
أبي عليهما في مطلع
ً
ّ
2ـ نظمت الجامعة لطالبها رحلة بحرية إلى
إيطاليا في أول عهد موسوليني مدتها شهر،
ُ
اشتهر ّ
بحبه للفن واملعالم كان
ووالدي الذي
بــن املـســافــريــن عـلــى مــن الـسـفـيـنــة ،وعـنــدمــا
ُ
وص ــل إل ــى ه ـنــاك ط ـلــب م ـنــه ـ ـ بــاســم ال ــوف ــد ـ
إلقاء محاضرة باإلنكليزية ،بثت عبر اإلذاعة
َّ
فأعدها
الرسمية عن عالقة لبنان بإيطاليا.
وألقاها وختمها بالقولّ :إن املوج الذي ارتطمَ
بصخور شواطئ فينيقيا عــاد وارتمى على
ســواحــل روم ــا .وال ــذي حصل أن ًموسوليني
أعجب باملحاضرة ،فأرسل له بطاقة شخصية
مبلغ
مع إشارة بحسم سبعني في املئة من أي
ٍ
َ
مستوجب الدفع ،ما جعل اإليطاليني يخشون
تقاضي أي مال عند رؤية البطاقة.
ٌ
َ
شخص
حضر إلــى املختبر في أحــد األيــام
3ـ
ُ
سرياني من العراق طلب منه إجــراء تحاليل
وف ــق ن ـظــام كـنـيـسـتـهــم ق ـبــل ع ـقــد ق ــران ــه على
إح ـ ــدى ال ـف ـت ـي ــات ،ل ـي ـت ـبــن أنـ ــه مـ ـص ـ ٌ
ـداء
ـاب بـ ـ ٍ
ج ـن ـســي .وأم ـ ــام ك ـث ــرة اس ـت ـف ـس ــارات ــه قـ ــال لــه
َ ّ
َ
كيسًا من
والــدي :دمك متسخ .فأخرج الزبون َ
الــذهــب ووض ـعــه عـلــى ال ـطــاولــة ،فـ ــأردف أبــي:
َ ّ
ُ
واخرج من هنا،
ازداد اتساخًا ،خذ كيسك
لقد
فـهــدد الــرجــل باستعمال مــالــه لعقد ال ــزواج.
ّ
وم ــا إن خ ـ َ
ـرج حـتــى ات ـصــل أب ــي ببطركيتهم.
ّ
ليأخذ عينة
وبعد قرابة السنة مضى إليها
ّ
دم من البطريرك ،فسأله عن اسمه ،وملا أجابه
ً
قليال حتى ّ
أقبل جبينك ،وهــل ما
قــال :انحن
زال هناك ِ ٌ
أناس مثلك؟
4ـ ـ ـ م ـحــام ـيــان م ــن عــائـلـتـنــا ،ه ـمــا م ــن أب ـنــاء
ع ــم ألبـ ــي ،قـ ــررا أواخ ـ ــر الـسـتـيـنـيــات الـسـفـ َـر
إلــى الـخــارج ،بعدما ّ
تعرضا إلزعــاجــات من
كتائبيي شرتون لتأسيسهما ناديًا ثقافيًا
رياضيًا فيها ،وتقديم مسرحية «طواحني
الـ ـلـ ـي ــل» ،والـ ـت ــي حـ ـ ــازت ج ــائ ــزة م ــن وزارة
الـسـيــاحــة واستقطبت حــركــة سياحية إلــى
ُ
يبعد ثالثني
جبل
القرية الوادعة على سفح
ٍ
كيلومترًا عــن ب ـيــروت ،فيما أودع ــا األرب ــاح
فــي ص ـنــدوق ال ـن ــادي ،مــا س ـمـ َـح بـبـنــاء ّ
مقر
ل ــه .لـكــن قـبــل مـغــادرتـهـمــا لـبـنــان ،طـلــب أبــي
مــن أحدهما الــذاهــب إلــى أميركا الوسطى،

11

َ
ـص أرمـنــي أقــرضــه أربعة
أن يـســأل عــن شـخـ ٍ
ولم يعدها.
أولد
أن
قبل
وعشرين ألف ليرة
ّ
ّ
فعل ُ
قت مازحًا بالرغم من صغر سني :وهل
غريب ال
وصلت بك َالحال إلى الشفقة على
ٍ َ
استعطفك
تعرفه لتقرضه مالك ،وفقط ألنه
بطلبه؟
 5ـ عندما ُســرق مرفأ بيروت في عــام 1975
ُ
وحـ ــرقـ ــت ع ـن ــاب ــره وم ـس ـت ــودع ــات ــه تـمـهـيـدًا
ُ
إلفراغها ،سرقت وأتلفت أطنان من أثــواب
قماش بقيمة ستمئة ألــف ليرة لبنانية أو
ما يعادل مئتي ألف دوالر في حينه ،وهي
عائدة ملعمل األلبسة الذي كان والدي يملكه
َ
وك ــان اسـمــه كــونـتــرا ـ ـ  ،Contraفــأرســل أحـ ُـد
املسؤولني الكتائبيني من شرتون ـ والذي ال
ُ َ
ّ
دخل
يشرفني ذكر
اسمه ـ ألبي خبرًا حتى ي ِ
ً
إل ــى املــرفــأ شــاح ـنــة وي ـمــأهــا ب ــأي بـضــاعـةٍـ
َ
ُ
حضر أبــي إلــى املرفأ ،وبعدما
يرغب فيها.
ّ
تأكد من فقدان البضاعة أجاب املسؤول :لن
ً
َ
أطـعــم أوالدي م ــاال حــرامــا .فــاقـتــرب أحدهم
ع ــارض ــا بـيـعــه أرب ـع ــن أل ــف قـمـيــص مــاركــة
بأربعني ألف
بيار ك ــاردان ـ ،Pierre Cardin
َ
لـيــرة ،فــأعــاد على مسامعه املـقــولــة عينها،
اندفع ُ
َ
أحدهم من شرتون أيضًا وكان
إلى أن
ً
ّ
يـحــب والـ ــدي ق ــائ ــا :عــمــي س ــوف أحـمــل لك
بضعة أث ــواب فــي سيارتي ويمكنك رميها
ً
إن لــم تقبلها .وف ـعــا ،حملها فــي سيارته
َ
وأوصـلـهــا إل ــى امل ـنــزل ،فيما ع ــاد وأعـطــاهــا
أبي لزوج خالتي الذي حصل باسم الشركة
على اعتماد بنصف مليون ليرة من تاجر
م ــن ع ــائ ـل ــة ش ـل ـف ــون ف ــي أف ــري ـق ـي ــا لـ ـي ـ َّ
ـزوده
باأللبسة ،فنقل بفضلها عمله إلــى جزيرة
ق ـبـ َـرص ،عــارضــا عـلــى أب ــي مـشــاركـتــه ،لكنه
مجال ال يفقه فيه كثيرًا.
رفض املشاركة في
ٍ
َ
استعملت لقب شيخ ّ
ُ
ألن سعيد الشرتوني أرسل
()1
بعض مؤلفاته إلى السلطان عبد الحميد الذي منحهَ
ـرد من
هــو وعائلته الـلـقــب ،فيما لــم يستعمله ّأي ف ـ ٍ
أفرادها.
( )2قــد يـتـبــادر إل ــى ذه ــن الـبـعــض ال ـقــول :مــا شأنه
وعائلته؟ وأيــن دوره في كل ذلــك؟ وملــاذا يأتي على
ذكــر تلك التفاصيل؟ َوعليه أشير إلــى ّأن التشويه
امل ـ ـ ــادي واملـ ـعـ ـن ــوي ط ـ ــال ك ــل ال ـع ــائ ـل ــة ،م ــا اقـتـضــى
التوضيح قــدر اإلمكان ولــو ملــرة واحــدة ،كما أن من
مقال فقط ،إللقاء بعض
ـاب ،ال
ٍ
البديهي إصــدار كـتـ ٍ
جزء يسير مما فعلته في حياتي ،ألنه
الضوء على ٍ
ّ
متسع لذكره هنا ،وســوف ّ
يقدم هذا الكتاب ـ إذا
ال
رأى َ
النور يومًا ـ جوابًا شافيًا عن السؤال املطروح
ّ
الجميل
بـقــوة منذ زم ــن ،وه ــو :مل ــاذا لــم يحاكم أمــن
حبيب الشرتوني؟

آن أوان مواجهة الصهاينة العرب
ليث الشبيالت *
مل ــاذا كـثــرة القيل والـقــال وكـثــرة الفلسفة فــي أمر
واض ــح لـيــس حـتــى مــن الـسـهــل املـمـتـنــع :املــوضــوع
ل ـيــس ق ـطــر! امل ـط ـلــوب رأسـ ــه ال ـي ــوم وب ــاألم ــس هو
املـقــاومــة بجميع أشكالها الوطنية أو القومية أو
اإلسالمية ،شيعية أو سنية .املوضوع الذي يجري
منذ سنوات تحت أعيننا داخل أقطار كل منا نحن
«املناضلني» زعمًا ،ونستحي بل نخاف أن نجهر
به علنًا لحكامنا هو صهينة الحكومات العربية ثم
التوسع نحو صهينة الشعب العربي باختراع عدو
له غير الصهيونية.
ال ش ــك ف ــي أن إيـ ـ ــران خ ـصــم ول ـه ــا م ـشــروع ـهــا،
ولكنها بكل تأكيد ليست ع ــدوًا ،فهي تلتقي مع
ال ـعــرب الـصــادقــن فــي قضية فلسطني رغــم أنها
تختلف معهم في قضايا أخرى.
ولها مشروعها اإلقليمي الذي هو قومي أكثر منه
إسالميًا لألسف ،وما فيه من إسالم يضيق عند
ً
املذهب ،فيستفز وينفر بدال من أن يجمع.
مـنــذ ع ــام  1990ون ـحــن فــي مــؤتـمــراتـنــا السنوية
القومية واإلسالمية التي اعتزلناها أخـيـرًا ،بدأنا
نستعمل بـقــوة تعبير الصهيونية الـعــربـيــة ،ولــم
ي ـق ـلــدنــا ف ــي ذل ــك إال ق ـلــة قـلـيـلــة ح ـتــى ال ُيـغـضــب
اآلخرون حكامنا الغارقني في املشروع الصهيوني

تحت أعينناّ .إن الذي يجري اآلن أخطر بكثير من
 5حــزيــران  .1967فــي  5حــزيــران مــن ه ــذا الـعــام
إعـ ــان اح ـت ــال كــامــل لـلـصـهــايـنــة ال لـلـحـكــومــات
العربية ،وبالتالي لــأرض ومــن عليها فـقــط ،بل
وللعقل العربي بمجمله ،الذي لم تتحرك جماهيره
مطلقًا عندما أعلنت دول «عربية وإسالمية» ّأن
املقاومة الفلسطينية إرهــاب ،فهل هنالك صهينة
أكثر من هذا؟ فلسطني اليوم في مواجهة إسرائيل
واألمة العربيةّ .
ربي َلم أبقيتني حيًا!
ك ـفــى س ــذاج ــة مـصـطـنـعــة خــوفــا م ــن ال ـع ــواق ــب .ال
ت ـت ـنــاق ـشــوا ف ــي ج ــزئ ـي ــات أسـ ـب ــاب األزمـ ـ ـ ــة ،فـهــي
صغائر مهما كبرت ،وإنها تناقضات فرعية أمام
التناقض الرئيسي الذي ضيعناه في الربيع املسخ

ّ
إن الذي يجري
اآلن أخطر بكثير
من  5حزيران 1967

ً
ألم ــة ضـحـكــت م ــن جـهـلـهــا األمـ ــم .ك ـفــى ت ـخ ــاذال!
ّإن ال ـق ـيــادات والـتـنـظـيـمــات الـنـضــالـيــة املـتـصــاغــرة
فــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،ال ـتــي ك ــان ي ـجــري التحضير
لإلعالن الصهيوني هــذا تحت سمعها وبصرها
(وأنــا منها) ،والــذي كــان سـ ّـرًا مفضوحًا ال يغيب
ع ــن أم ـثــال ـهــم (وم ـث ـل ــي) ،ي ـجــب أن ت ـع ـلــن فشلها
وتنسحب .فكل من لم يتجرأ وبقي اليوم ال يتجرأ
على مواجهة حاكمه ،الذي تصهني بقوله له علنًا
إن سياستك صهيونية فليصمت ولـيـخــرج من
الحلبة ولينتقل إلــى مـقــاعــد املـتـعــاطـفــن ،وليترك
الـســاحــة للقلة الـتــي ستضحي بنفسها ملواجهه
قيادات الصهيونية العربية املجرمة .وعلى معظم
أصحاب العمائم الذين لم يتخذوا املوقف الشرعي
أن يــزي ـلــوا ع ـمــامــة ال تـسـتـحــق رؤوسـ ـه ــم شــرف
لـبـسـهــا .هــل مــن تعليق أيـهــا الــزمــاء «الـقــومـيــون
واإلس ــامـ ـي ــون» (مـ ـع ــذرة لـلـقـلــة م ـمــن رح ــم َ ربــي
ً
مـنـكــم) الــذيــن ب ــدال مــن أن تـثـبـتــوا عـلــى م ـبــدأي ال
لـلـتــدخــل األج ـن ـبــي وال لـلـعـسـكــر ،ان ـجــذب ـتــم نحو
الـعـسـكــرة واإلقـلـيـمـيــة وال ـت ــدوي ــل ،مستقيلني من
رفعة البقاء «ضميرًا» لألمة فوق تفاهات الحكام.
مـعــذرة للقساوة ،فمصلحة األمــة أهــم بكثير من
األخذ بخاطر مشاعرنا .ففي الحرب الجنرال الذي
يهزم يحاكم ويعدم.
* سياسي أردني

