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إهــــــداء
إلى صدي َق ِتك الشِّ ِّريرة ،ومنها إليك؛
تاب مهدى أ َّو ًل إلى ليلى ،ث ُ َّم ِلذكراك.
هذا ال ِك ُ
اســتأنفت بَــ ْدء َمشْ ــروعي وعنونتُــه ليلــى ظـَــننتُني
حيــ َن
ُ
ـي
ـب رِوايَـ ًة عــن أ ّمــي .لك َّنـ َـك ،مســا َء ذلــك اليـ ِ
أكتُـ ُ
ـوم الصيفـ ّ
الواقــع فيــه  23آب  ،2016وب َحــ ْد ِس قفّــا ِء أثــ ٍر ِمقْــدام،
ظ ّهــرتَ لــي ِ
الماس ـ َة
ـي ّ
ـتالجي وأرحا ِمـ َ
بواط ـ َن بحثــي النوسـ ّ
ِ
والليــل فــي أ ّولــه
ُ
قلــت لــي
بســاحلِ الـــ َمتنِ الجنوبــي.
َ
ـش« :مــا يَ ُحثُّـ ِ
ـك هــو ال َحنيـ ُن،
بنبراتِــك الهادئــة وصوتــك األجـ ّ
ـح وأطعمـ ٍة وخُضَ ــر،
ـي موجـ ٌع إلــى أزمنـ ٍة و َروائـ َ
حنيـ ٌن أصلـ ّ
إلــى الباذنجــان وال ِف ْجــل يللــي بي ْنشَ ـ ّـك ِب ـذْرة ِب ـذْرة».
ـت ُمصي ًبــا .كــم أنــا مز ُروع ـ ٌة مــن حيــث أدري أو ال
كــم كُنـ َ
أدري فــي هــذه الذاكــرة وفــي هــذه األرض .شَ ـ َبكتني ليلــى،
ِ
تناســلت خيــو ُط
ْــم خالِهــا َعبــد اللــه الحــاج؛
ب
ِخيــوط ُحل ِ
ْ
حكاي ِتهــا ونســجت لــي وألمثالــي أجمل الــرؤىَ .حلُمنــا ،نحن
أهـ َـل الســاحل ،أهـ َـل نــداء البحــر بوطــنٍ شُ ـ ّيد علــى فكــرة
الجبــل الحصيــنُ .حلْمنــا بلبنان الكيــان والنظام الســاهر على
أبنائــه كاد أن يتح ّقــق .كاد ...كاد ...وئــد .عســى أن يتح ّقــق.
لمياء المب ّيـض
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شُ ك ٌر ال َينقَضي
للصديــقِ ال َّزميــل فــي ُم َؤ َّس َســة طُ ُرقـ ٍ
ـات للحيــاة
أَ ِديْـ ُن َّ
األســتاذ رونــي ألفــا بالشُّ ـ ْك ِر ال َع ِميــق ل َحضّ ــي وحثّــي
ْ
نقاشً ــا وقــراء ًة ومراجعــ ًة صبــور ًة كــي أنجــ َز هــذا
ال ِكتــاب العزيــز.
الشُّ ــ ْك ُر َم ْو ُص ٌ
ــول لألســتاذ أنطــوان َســامة الــذي
علــي بالمالحظــات ِ
الســديدة،
ْ
لــم
القاســيَة َّ
يبخــل ّ
األســتاذة أمــل ح ـ ّوا التــي أعادتنــي إلــى
َ
ولصديقتــي ْ
ن ِ
الصفــر بعــد ال ِق ـراءة األولــى وش ـ َّج َعتني علــى
ُقطــة ِّ
تفاصيــل أضافَــت إلــى الكتــاب
َ
الغَــ ْوص أكثَــ َر فــي
كل االم ِتنــان لفريــق
بُعــ ًدا شــخصيًّا أعمــق .وأخيــ ًراّ ،
دار الجديــد الــذي َسـهِر واعتنــى ـ كمــا يفعـ ُـل دائ ًمــا
ـ كــي يَصـ َـل كتابــي إلــى ال ُق ـ ّراء ومنهــم أهلــي فــي
ِ
ســاحل ال َمتــن الجنوبــي بال ُحلّــة اآلنــق.

شجـــرة العائلــة

مصطفــى الحاج بلقيــس محمــد الحاج

عبدالله محمد الحاج
1975-1899

مالــك الحاج

ســلمى الحاج

منيــر الحاج

ء

أحمــد الحاج

فضــل الحاج

يمنــى الحاج

ليلــى الحاج

إبراهيــم الحاج

ُه ِويّة بلقيس والدة ليلى

ُه ِويّة مصطفى والد ليلى

مــن اليميــن إلــى اليســار أوالد بلقيــس ومصطفــى الحــاج :فضــل ،ســلمى ،أحمــد ،منيــر،
وفــي الصــف األمامــي ليلــى وإبراهيــم)١٩٤٥( ،

مــن اليميــن إلــى اليســار :ليلــى الحــاج ،عايــدة الريّــس ،إبراهيــم وزوجتــه ليلــى الريّــس،
ﻳُﻤنــى وخُضــر الحــاج فــي مطــار بيــروت عــام 1968

أُنثَــى في بنا َيــة َيعقوبيــان
ـت ليلــى ال َمــرأ َة الوحيــد َة الهارب ـ َة مــن الذئــب،
ليسـ ْ
ـب التَّرحــال إلــى حيــاة ال تُش ـ ِب ُهها.
ذئـ ِ
ليلــى صــور ٌة مص ّدقــ ٌة َعــن آالف نســا ٍء استنســ َخ ُه َّن
ــلي كا َن فيــه ال ِّديــ ُن
ال َحنيــ ُن إلــى َعبــقِ زَمــانٍ َع َس ٍّ
ـب ُمتا ًحــا عبــر أثيــر اإلذاعــات ،والتنـ ّو ُع
معا َملَـ ًة ،والحـ ُّ
ِ
البيــوت ال ُمتصا ِفحــة.
تعــاش فــي
ُ
نِع َمــ ًة
(((
كا َن ذلــك « َوطَــ َنذاك» فــي سـ ِ
ـاحل المتــن الجنوبــي
ـاحل المتــن الجنوبــي :عنقــو ٌد مــن «القــرى» الزراع ّيــة (ســابقًا) تقـ ُع
((( سـ ُ
َّ
فــي قضــاء ال َمتــن ـ ُمحافظــة َجبــل لبنــان .امتــدت المنطقــة بســرعة ُمطـرِدة
خــال الحــرب األهل ّيــة مــن خلــدة جنوبًــا ،إلــى الجنــاح وشــاطئ األوزاعــي
ـوح والتمـدّد مــن
غربًــا ،و َعيــن الرمانــة وال َحـدَث شــرقًا حتّــى ليُظـ ّن أ ّن ال ُجمـ َ
صفــة «الضاحية».
ت ُعتبــر بلديّاتهــا اليــوم وتحديــدًا الغبيــري التــي تضــم نــادي الغولــف
ومجموعــة مــن المنتجعــات البحريــة ثانــي أغنــى بلديــات لبنــان.
ـادي األســمنت والدمــار شــوارعها وأزقّتهــا :الش ـيّاح
لَ ـ ّو َن أحم ـ ُر الــد ّم ورمـ ّ
ـ عيــن الر ّمانــة ،يــوم انــدالع الحــرب األهل ّيــة ،مجــزرة صب ـرا وشــاتيال يــوم
ائلي بيــروت ( ،)١٩٨٢حــرب المخيّمــات ،وأخيــ ًرا
احتّــل الجيــش اإلســر ّ
االعتــداء اإلســرائيلي عــام .2006

19

مــن لبنــان ،قَبــل إطــاقِ التسـ ِ
ـميات والنــار علــى مــا
تبقّــى مــن ليــلِ ليلــى ،وليالــي ٍ
آالف يشــ ِب ْه َنها مــن
َح َملَ ـ ِة شـ ِ
الصع َبــة.
ـهادات األنوثَــة َّ
كا َن ذلــك « َوطَــ َنذاك» فــي سـ ِ
ـاحلِ ال َمتــن الج ُنوبــي
مــن لبنــان ،قَبــل أن تحمـ َـل ليلــى أسـرارها وأوالدهــا
مــن َمخبــ ٍإ إلــى َمخبــ ٍإ ،ومــن َحنيــنٍ إلــى َحنيــن،
كالم غَيــ ِر ُمبــاح.
ً
وتســك َُت زم ًنــا
طويــا َعــن ٍ
خالــي ال َوفــاض ،ت َ ْخــ ُر ُج
ــل إلــى َحضــرة ليلــى
تَد ُخ ُ
َ
تِلميــذًا يتَعلّــم شَ ــغَف ال َحيــاة.

عيــو ُن ليلى تـشـتَـعـــ ُـل ب َفــر ٍح دَفينٍ حين تـســــــألُها
ـاحلِها ،سـ ِ
َعــن سـ ِ
ـاحل األ َم ـراء .تَــكا ُد تس ـ َم ُع نَبضـ ِ
ـات
قَلبهــا تَص ـ ُرخ ،قَ َبضـ ٍ
ـات تطْ ـ ُرق األبــواب .تخ ِبــرك َعــن
«األرســانيين» الذيــن ســكَنوه حتــى  ،1770و َعــن
األميــر الشَ
ــهابي((( «الفَقيــر» يُشــا ِغ ُب فــي بَيــت
ّ
ُمربِّ َيتــه فــي بَلــدة بُــرج ال َبراجِنــة حيــث كانَــت تقيــم
((( األميــر بَشــير الثانــي الشَ ــهابي الكبيــر :أ َحــد أم ـراء جبــل لبنــان مــن
آل شــهاب َح َكــم المنطَقــة بيــن  1697و .1842نشــأ يتيــم األب فقيـ ًرا رغــم
جــذوره النبيلــة ،بعي ـدًا َعــن أ ِّمــه التــي تز َوجــت بَعــد وفــاة والــده قاســم
شــهاب وس ـكَنت ســاحل المتــن الجنوبــي .يُعتبــر أ َحــد أش ـ َهر األم ـراء فــي
تاريــخ لبنــان وبــاد الشــام عمو ًمــا ،وأحــد أبــرز والة الشــرق العربــي فــي
العصــور الحديثــة ،وآخــر أم ـراء لبنــان الفعلييــن.

20

ـي
وال َدتُــه ال ُمت َزوجــة ،و َعــن األميــر فَخــر ال ِّديــن ال َمعنـ ّ
الكبيــر(((.
ِذكريــاتُ ليلــى تتنقَّــل ُمختالــ ًة بَيــن َمــ ِّد الشَ ــغ ِ
َف
و َج ـ ْز ِر ال َحنيــن إلــى َز َمــنٍ ُم َعلَّــقٍ فــي َمطلــع ال َقــرن
الص ّبــار .تســ ُرق
ــب بَيــن «أربــاع» ُ
العشــرين .تَل َع ُ
ِ
ِ
َفتــح بخفَّــ ٍة
«األكيدنــي»
ث َمــرات
والـ«حنبــاس» .ت ُ
ِ
بوابــات الحدائــقِ الزاه َيــة فــي بَلــدات
«ســاقوطة»
الشــ ّياح والغبيــري وبُــرج البراجِنــة وحــا َرة ح َريــك.
بيــوتٌ قليل ـ ٌة تُزيّــن ِمســاحات خض ـراء بَيــن بســاتين
ال ُحمضيــات وأشــجار ال َنخيــل .بيــوتٌ هانئــ ٌة ت َــز َر ُع
ــهل فَســي ًحا يَ ْربِــ ُط َصنوبــر بيــروت
فَر ًحــا و ُح ًّبــا َس ً
ب ِعقــد نَهــر الغَديــر.
فــي هــذه األرض ال َخصيبــة َز َر َعــت ليلــى َمــع أبيهــا
أشــجا َر التْــوت وقَطَ َفــت ال َحريــر.
ـرح فــي عي َنــي ليلــى حيــن تتَذكّــر كَيــف
ينطَفـ ُ
ـئ ال َفـ ُ
((( األميــر فَخــر الديــن ال َمعنــي الثانــي الكبيــر ( 1572ـ  :)1635أحــد
أمـراء لبنــان مــن آل َمعــن الــدروز حـكّام إمــارة الشــوف بيــن  1120و1623
فــي الفتــر ِة التــي تو ّحــدت فيهــا إمــارات الســاحل الشــامي .كان أشــهر أمـراء
خصوصــا .ح َكــم المناطــق ال ُممتــدة بَيــن يافــا
بــاد الشــام عمو ًمــا ولبنــان
ً
وطرابلــس باعتــراف الدَولــة ال ُعثمانيــة ورِضاهــا .ويُعتبــر األميــر ال ِفعلــي
األ َّول للبنــان ِ
ومؤســس لبنــان ال َحديــث.
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انقَلــب ال َدهــر ف َخ ِســر سـ ِ
ـاحل األُمـراء بهــا َءه وانتَ َصــر
اإلســ َمنت .صــار ِ
ضاحيَــ ًة َرماديَّــ ًة َعنيفَــ ًة ُمع َّنفــة،
شــا ِه َد ِعيــان علــى قَ ْهـ ِر َمــن لجــأ إليــه ،وشــا ِه ًدا علــى
بـ ْؤ ِس حــال «الوافديــن إليــه» :من ُهــم َمــن أتــاه نا ِز ًحــا
ـؤس
ُم َه َّجـ ًرا ،ومنهــم َمــن َ
قصـ َده طلبًــا للـرِزق .قهـ ٌر وبـ ٌ
ل ّفــا ِ
العاصمــة بيــروت ب َحبــل ُحــزنٍ س ـ ّري.
ِ
ســاحلُها ال َهنــيء بَيــن
تتَذكّــر ليلــى كَيــف تحــ َّو َل
(((
ـاس تش ـتَ ِع ُل
 1975و 1989إلــى خطــوط ت َوت ُـ ٍر وتَمـ ٍّ
بَيــن حيــن وحيــن ب ُدم ـ ُد ِم بنــا ِدق الق ّناصيــن وهــوا ِة
فيق بَعدهــا علــى
ِ
األلعــاب الناريَّــة المؤذيَــة ،لتســتَ َ
بطـ ٍ
ـي
ـوالت ُمعلَّق ـ ٍة عنــد حيطــانٍ باهتــةِ .س ـج ٌِّل يومـ ٌّ
لل ِنســيان.
أحــداثٌ كُبــرى حفَــرت َوج ًعــا دائ ًمــا فــي وجــدان
ِ
الســاحل ،أكثَ ُرهــا ألَ ًمــا َمجــ َزر ُة
ليلــى وأهــلِ هــذا
أيــام
َصبــرا وشــاتيال فــي  16أيلــول  .1982ثالث َــ ُة ٍ
تواصــل فيهــا فُنونًــا ُجنــو ُن القَتــلِ ،
َ
وثــاثُ ليــا ٍل
مارســتْ ُه مجموعــاتٌ مــن القــ ّوات اللبنان َّيــة و َجيــش
دامــت حــروب لبنــان «األهليَّــة» الســاخنة مــن  1975إلــى،1990
(((
ْ
وتس ـ ّببت بمقتــل نحــو  120ألــف شــخص فَضـ ًـا َعــن الجرحــى والمغ ّيبيــن
وال ُمه ّجريــن والمهاجريــن.
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لبنــان الجنوبــي وال َجيــش اإلســرائيلي .ألَـــ ٌم اســتَم ّر
مــع امتــدا ِد ِ
ـي ال َمفتــوح بَيــن ال َّرئيــس
الص ـراع ال َعبثـ ّ
األســد و َرئيــس ُم َنظَّ َمــة فَتْــح ِ
ياســر
الســوري حا ِفــظ َ
َعرفــات فــي مــا ُعـر َِف بــ« َحــرب الــ ُمخ َّيمات» طيلــة
ٍ
ســنوات (أيــار 1985ـ حزيــران  )1988كان
ثــاث
َوقُو َدهــا ال َمســاكي ُن.
سـ ِ
ـاح ُل األ َمـراء األخضَ ــر حدي َقـ ُة ليلــى طفلَـ ًة وصبيّــة
نتصــف ث َمانين ّيات
ان َقلَــب ال َدهـ ُر علَيه فأضحــى منذ ُم َ
القَــرنِ ال ِعشــرين ُمربَّ ًعــا أمن ًّيــا كَبيــ ًرا تكــ ّررت عليــه
االعتــداءات بعدمــا ت َحـ َّول «بَ ْيــت ال ُمقاومــة»؛ أَكث ُرهــا
ت َدميـ ًرا َحــرب ت َمــوز  ،2006قَضــت علــى مــا تبقّى من
ـي ُمختَلَــط ومــن ِمســاحات األَمــلِ ب َغـ ٍـد
نَســي ٍج اج ِتماعـ ٍ
ـت ُركا ِمــه كتُ ًبــا
ـت ليلــى داف ًنــا ت َحـ َ
أخضَ ــر .ت َد َّمــر بَيـ ُ
طيــب
حــب مســمو َح ًة ،ورائحــ َة
َممنو َعــ ًة و َر َ
ٍ
ســائل ٍّ
تَن ـ ُزف مــن َمناديــلِ «الجورجيــت األبيَــض» هــي ك َُّل
مــا َورث َتــه ليلــى َعــن أ ِّمهــا بلقيــس الجميلــة.
تَد ُخــل علــى َحفــاوة ليلــى فــي الطابــقِ الرا ِبــع مــن
تلفــت ال َنظــ َر َصراحــ ًة.
ِعمــار ٍة َســمراءِ ،عمــار ٍة ال
ُ
ـري َء الذ ّمـ ِة لتكتَ ِشـ َـف بَعــد حيــن أنَّــك فــي
تَد ُخلُهــا بـ ْ
ـائح فــي ت ـر ٍ
اث غَزيــر.
قَلــب ال َمدينــة ال ِمعمــاري .سـ ٌ
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تفاصيـ ُـل َصغيــر ٌة َجميلـ ٌة ُمتق َنـ ٌة تُــد ِرك َُك شــيئًا فشــيئًا،
تتغَل َغـ ُـل ف ِيـ َـك ،تُهديـ َـك ف َر ًحــا ال ت َف َهــم َمبعثَــه ،يَظ َهــر
ــف بَعــد حيــن أنَّــك
لَــك « َمــع االســ ِتعمال» لتَ ْكتَ ِش َ
ـاديَ ،رسـ َمتْه َعبقريَّـ ُة ال ِمعماريَّيــن
فــي َمــكانٍ غَيــر عـ ٍّ
السويســريَّين أدور وجوليــار ،ولهمــا بصمــات كثيــرة
فــي بــا ٍد كُ ِّنيــت يو ًمــا بـ«سويس ـرا الشَ ــرق» (((.
تسـ ُ
ـأل ليلــى َعــن ِسـ ّر هويَّــة ال َعمــارة «السويســريَّة»
ـس ِ
فــي بلـ ٍـد ُمتَ َه ِّجـ ٍ
بالحيــاد .تخ ِبـ ُرك َعــن جــورج أدور
السـ ِ
ـريء الــذي أَت َقــن لُع َبــة التَخ ِّفــي َوراء مــا
ـاحر ال َجـ ْ
الســتائر» ،م َّيــزت َمبانيــه
يُعـ َرف بتقن َّيــة «الواجِهــات َ
ببســاط ِة َمظ َهرِهــا الخارجــي وأعطَتهــا أناقَـ ًة داخليَّــة
ورا َحـ ًة وجمال َّيـ ًة نــادرة.
((( جــورج أدور [ :]Georges Addorمهنــدس ِمعمــاري سويســري (1920
ـ  .)1982امتــاز أســلوبه المعمــاري باســتعمال تقنيَّــة الواجهــات ـ الســتائر،
والجــرأة فــي ال ُمقاربــة الفن َّيــة ُمســتله ًما أجــواء ثالثين ّيــات القــرن العشــرين
َ .Trentes Glorieusesهنـد ََس فــي أقــل مــن  16عا ًمــا نحــو َ 60مب ًنــى فــي
ينســحب مــن الحيــاة المهنيَّــة
العالــم ،بعضهــا ش ـيّد فــي لبنــان ،قبــل أن َ
ـوذج إدار ٍة إنتاج َّيــة غيــر
ـ
ونم
تــاركًا إرثًــا مــن الهندســة المعماريَّــة المبتكــرة
َ
َمســبوقة ج َمعــت التصميــم والبنــاء فأصبَحــت شــركته فــي طليعــة عالــم
ال َعقــارات فــي جنيــف .تح َّولــت الشَ ــركة بَعــد وفاتــه إلــى & Julliard
 Bolligerوهــي ال َيــوم تُع ـ َرف باســم .De Planta & Portier
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تجــد ليلــى فــي جــورج أدور شَ ــريكًا لهــا فتستَ ِ
رســل
فــي لُعبــة التَح ُّفــظ والتَخ ّفــي ،وت ُخبــرك ِق َّص ـ َة ذلــك
ال ُمبــدع الــذي طالمــا تج َّنــب ِ
الدعايــة وال ُمناســبات
االجتماع َّيــة ،و« َهن ـ َد َس» فــي لبنــان َمبنــى القَصــر
الرئاســي وال َمصــرف ال َمركــزي و َمبنــى الســتاركو
ومبانــي خاصــ ًة أخــرى ،ثــم انســحب فجــأة
َ
مــن ال َحيــاة ال ِمهنيَّــة تــاركًا إرث ًــا مــن الهن َدســة
ال ِمعماريَّــة ال ُمبتكــرة فــي ُمعظــم بِلــدان العالــم.
والسـ ِ
ـاحر أدور تـ َرك بَصماتِــه علــى قَلــب ال َمدينــة في
كَــراكاس((( ،شــارع الثَقافــة وال َهــوى والفَــرح وبنايَــة
موســيس يَعقوبيــان((( ـ منــزل البعثــات الديبلوماسـ ّية
((( شــارع كـراكاسُ :محــا ٍذ شــارع الحمـراء فــي منطَقــة رأس بيــروت .كان
مركــز تنظيمــات سياس ـ َّية وحزب َّيــة ،بينهــا مقــا ٌّر للحــزب الســوري القومــي
خصوصــا
االجتماعــي ،وعليهــا أعالمــه الســوداء الموســومة بالزوبَعــة،
ً
فــي شــارع خالــد علــوان بَطَــل عمليَّــة الويمپــي ( 24أيلــول  )1982ضــ َّد
ائلي وهــي عمل ّيــة ذات رمزيَّــة كبيــرة ت ُ َمثّـ ُـل بدايــة أعمــال
الجيــش اإلس ـر ّ
ال ُمقاومــة ضـ َّد القـ ّوات اإلسـرائيليَّة فــي بيــروت .هــذا التمــازُج الحزبــي بيــن
 1975و 1982كا َن يتح ـ َّول أحيانًــا مواجهــة داميــة فــي حــرب شــوارع بَيــن
المســلحين قَبــل أن تعــود الحيــاة إلــى َمجراهــا الطبيعــي.
((( َعمــارة يعقوبيــان :أصحابُهــا يَعقــوب موســيس يَعقوبيــان وأوالده
يوكســل ومارســيل وابنتــاه إيســل ونورســيل .بَ َنوهــا فــي شــارع كــراكاس
ســنة  .1966كانَــت أ َّول ُمج ّمــع َســكني ذي مب َن َييــن يتألفــان مــن  138شـقَّة
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والف ّنانييــن والمثقّفيــن ومربــض ڤينــوس أحــد أشــهر
مالهــي بيــروت الليل َّيــة فــي «أيــام العــز».
تُطلِــق ليلــى اب ِتســام ًة َمهزومــ ًة ســلفًا حيــن
تذكِّ ُرنــي كَيــف تح َّولــت «ال َخاليــا الدبلوماســ َّية»
إلــى « َخاليــا َغرام َّيــة» و« َخاليــا أمن َّيــة» بَعــد ت َ َدفُّــقِ
ُم َه َّجــري ال َحــرب وصعــود أمرائِهــا ،وكيــف تُــرِك
َملهــى ڤينــوس ل َمصيــرِه وبــاع مكَناتــه بالمفــ َّرق
ٍ
وحانــات أص َبحــت َمــع الوقــت
لمقــا ٍه كثيــرة
ٍ
حميــات سياســ َّية ومراكــز شــباب َّية وثقاف َّيــة،
َم
منهــا حانــة أبــو إيلــي آخــر َمعاقــل الشــيوعيَّة،
تزيّ ُنهــا صــ َور لينيــن وتروتســكي وتشــي غيفــارا
وجــورج حــاوي ووجــو ٍه أخــرى محل َّيــة وعالم َّيــة.
تُخبرنــي ليلــى أ َّن محميـ ٍ
ـات صغيــر ًة ونــوا ِد َي شــعريَّة
از َدهــرت فــي جــوار حانــة أبــو إيلــي يتنافــس فيهــا
الشُ ــعراء واألدبــاء ،منهــا مقهــى َج ـ َدل بي َزنطــي تزيّ ُنــه
ومحــل ومخــزن .تن ـ ّوع س ـكَّانُها مــن ف ّنانيــن ودبلوماس ـيّين .كمــا احتضَ نــت
تحص َنــت
ملهــى فينــوس قَبــل أن يســكنها ُمه َّجــرون خــال الحــرب األهل َّيــةّ .
فيهــا عــام  2012خاليــا مســلحة ،وفــي  24أيــار اقت َحــم الجيــش اللبنانــي
شــقة «مجموعــة  »13ال ُمتَّهمــة باغتيــال رفيــق الحريــري وال ُمرتبطــة بـ«خل َّية
أحمــد أبــو َعـدَس» المقـ َّرب مــن الــرأس ال ُمدبِّــر فــي المجموعــة خالــد طــه.
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صــ َور ُمثقفيــن وأ َدبــاء كمح َمــد شُ ــكري وأ َمــل
ُدنقــل وأدونيــس والطَيــب صالــح (المفضّ ــل لــدى
ليلــى) ،يســتَقبِل زوا َره ب ِعبــارة« :اِقــ َرع بقــ َّوة فــإ َّن
ِــب ليلــى منطَقــ ُة كَــراكاس،
ال َحيــاة َص ّمــاء» .تُعج ُ
اجتماعــي َحضــاري،
فهــي فُســح ُة تمــا ُز ٍج طائفــي
ّ
و َموطــئ اإلنجيلييــن ال ُمرســلين و َموجــات التَبشــير
البروتســتانت َّية :فالجا ِمعــة األميرك َّيــة فــي بيــروت(((،
ـي الكتمان.
َدغ َدغــت أحــا َم ليلــى ال َبعيــدة وبَق َيــت طـ ّ
هــل تعرِفيــن أ َّن شــارع كَـراكاس هــو ال َمقلــب الغَربي
لشــارع ال َحمراء((( ؟
((( منطَقــة رأس بيــروت :موقعهــا ال ُمميَّــز جغرافيًّــا حــثّ مؤسســي الكليَّــة
البروتســتانتيَّة الســوريَّة ( )١٨٦٦التــي أضحــت الحقًــا الجامعــة األميركيّــة
علــى تأســيس حرمهــم الجامعــي علــى أرضهــا .حفّــز تأســيس الجامعــة
علــى انتشــار الفيـ ّـات والمبانــي الســكنيَّة التقليديّــة ال ُمحاطــة بالحدائــق.
ـكاني وتب ـدّل أنمــاط العيــش
ُمنتصــف القــرن العشــرين ومــع التزايــد السـ ّ
شُ ــ ّيدت مبــان مرتفعــة للســكن وافتتحــت المقاهــي والمحــال التجاريّــة.
تميّــزت المنطَقــة بســبب تأثيــر الجامعــة بتن ّوعهــا الجميــل.
((( مــن أبــرز شــوارع رأس بيــروت .ترتَبــط ِق َّصتــه بــ« ُحماتــه» فــي
القــرن الثالــث عشَ ــر (الفتــرة ال َمملوكيَّــة) .أدخــل الـ ـ َمماليك نظــام رقابــة
يحمــي الســاحل مــن هجمــات صليبيَّــة فبنــوا أبـراج ُمراقبــة كلَّفــوا ال َعشــائر
ـي رأس بيــروت
لحراســتها ،منهــا َعشــيرة بَنــي األح َمــر البِقاع َّيــة ســكنت غَربـ َّ
ـي اســمها فــي هــذا الشــارع.
ومــع اندثارهــا بَقـ َ
المصــدر :مقــال شــارل الحائــك« ،أســماء شــوارع بيــروت ،تاريــخ مجهــول»،
جريــدة األخبــار ،الجمعــة  1نيســان .2011
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ش ـيَّد فيــه المماليــك أبرا ًجــا قديم ـ ًة وأتــوا بعشــيرة
بنــي األحمــر البِقاع َّيــة ِ
لحمايتهــا .ثــم ُر ِّحلَــت
ال َعشــائ ُر و ُد ِّم ـ َرت األبــراج وبَقــي اســم «ال َحمــراء».
ٍ
نظيمات
ِق َّصتُــه ال َحديثــة « َحرب َّيــة» كذلــك :ترتَبــط بتَ
سياس ـيَّة ِ
وحزبيَّــة يســاريَّة وبتســمية  West Beirutأو
«بيــروت الغَرب َّيــة» .شــار ٌع أضــا َع ُهويَّتــه فتحــ َّول
ُجغرافيــا قيــ َد الــ َدرس ،وبــات ســكّان ُه َمخف ّييــ َن
ورأي و ُهويَّــةَ .مــكا ٌن َهجي ـ ٌن
قَس ـ ًرا و َمكتومــي قَيـ ٍـد ٍ
تغلــي فيــه أفــكا ٌر وت
َجــارب وت َيــاراتٌ و ُمخابــراتُ
ُ
ٍ
وحانــات َرديئــة،
الكَــون فــي ُد ْور ســينما و َمقــا ٍه
ِ
ُــص ب ُكتّــاب و ُمثقفيــن
وعلــى َص
فحــات جرائــ َد تَغ ُّ
و ُمناضليــن َعــرب وغي ِر ُهــم مــن األُ َمــم ،غاليريهــات
وصحــف وم َجــات وكتُــب
و َمســارح و ُد ْور ســينما ُ
وأشــرِطة «كاســيت» ،مشــاريع أمم َّيــة ،مشــاريع
قوم َّيــة ،مشــاريع ثوريَّــة ،مشــاريع ُمســتقبلٍ
بألــوانِ الرايــات ال ُمتَ ِ
عــددة ،تتَجالــس وتتَســامر
ثــم ...تن َدثِــر.
ـب ليلــى منطَقـ ُة كَـراكاس ،ألنَّهــا تكـ َر ُه ال َنمــا ِذج
تُع ِجـ ُ
للصفــاء الطائفــي والسياســي ،وتِلـ َـك األحيــاء
الفا ِقعــة َ
تُخفــي فيهــا محــاوالت االخ ِتــاط ال َوهمــي انطــوا ًء
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ســ ِم ًجا ونز َعــ ًة لتَكريــس «اللحظــة الغيتَويَّــة» كمــا
وصفهــا يو ًمــا صديـ ٌـق ش ـ ّرير.
َ
تُك ِمــل ليلــى َســرد رواي ِتهــا َعــن المدينــة« :تعرفيــن
طب ًعــا َمــن هــو أح َمــد الشُ ــقيري؟»( ،((1وتُــر ِدف قبــل
أن تنتَ ِظــر جوابًــا قرأتْــه ب ِفط َن ِتهــا« :ال أصـ ّدقَ .معقول!
أليــس فــي ُم ّخكُــم ذاكِــرة؟ أح َمــد الشُ ــقيري ،يــا
ٍ
رئيــس ل ُم َنظَّ َمــة التَحريــر
اب َنتــي الجا ِهلــة ،كا َن أ َّو َل
الفلســطين َّية .ومــا ال يذكُــره العا َّمــة عنــه :إنشــا ُؤه
ســنة  1965أ َحـ َد أبـ َرز مراكِــز األبحــاث ل َج ْمـعِ الوثائقِ
القَديمــة وال ُم ِ
عاصــرة ال ُمتَّ ِصلــة ِ
بالصــراع ال َعربــي
ـي بال َمعانــي:
ُ
الصهيونــي وأرشَ ــفتها .أذكُــر قَولــه الغَنـ ّ
ـطيني أم َريــنَ :عقـ َـل ال ُم َنظَّ َمــة
«أنشــأتُ في ُكــم كفلسـ ٍّ
وهــو َمركــز األبحــاث ،و َعضــات ال ُمقاومــة وهــو
َجيــش التَحريــر».
( ((1أحمــد أســعد الشُ ــقيري ( 1908ـ  :)1980مؤســس ُم َنظَّ َمــة التحريــر
الفلســطينيَّة وأول رئيــس لهــا .تن ّحــى عــن رئاســة المنظمــة وشــغل َمنصــب
األميــن العــام ال ُمســاعد للجامعــة العربيَّــة ،ووزيــر الدولــة الســعودي
لشــؤون األمــم المتَحــدة ،وســفير الســعوديَّة فــي األمــم المتَحــدة .عاصــر
العهدَيــن العثمانــي والبريطانــي ،أســس الجيــش الفلســطيني النظامــي
(جيــش التحريــر الفلســطيني) ولــد فــي عهــده مركــز األبحــاث الفلســطيني.
المصدر :وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين َّية
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الصهاينــ َة
ــج
ُ
األرشــيف َ
تَض َحــك ليلــى ب َمــرارة« :أز َع َ
فن َهبــو ُه ود َّمــرو ُه فــي حزي ـران  1982عندمــا احتلــوا
بَيــروت الغربيَّــة ثــ َّم ف َّجــروه بســيارة ُمف َخ َخــة فــي
شــباط  1983علــى مــا أذكُــر»(.((1
ال أعــرِف لمــاذا اختــار أح َمــد الشُ ــقَيري كَــراكاس
َمركــ ًزا ل َنشــاط ال ُم َنظَّ َمــة ال ِفكــري والثَّقافــي .ربمــا
لصــوت
لقُربِــه مــن ال َبحــر وكورنيــش ال َمنــارة ،أو َ
ال َمــوج ورائ َحــة ال ِملــح وطَعــم ِفنجــان القَهــوة فــي
كل ذلــك أو ...ربمــا
ـب ّ
الـــ  .Grotte aux Pigeonsربمــا أحـ َّ
اشــتاق إلــى عــكّا.
( ((1مركــز األبحــاث :بُعيْ ـ َد تأْســيس أحمــد الشُ ــقيري «ال ُم َنظَّ َمــة» (أيــار
ّ )1964أســس لهــا مركــ ًزا لألبحــاث ( 28شــباط  )1965لــ« َج ْمــع وثائــق
قديمــة و ُمعاصــرة ُمتَّ ِصلــة ِ
بالص ـراع العربــي ـ الصهيونــي ،ومتابعــة َجمــع
مــا يســتج ّد منهــا ،وتنظيــم ُســبل اإلفــادة مــن هــذه الوثائــق» .فــي حزيـران
 1982اســتَهدفتْ ُه القــ ّوات العســكريَّة اإلســرائيل َّية مــع مؤسســات أخــرى
تابعــة ل ُم َنظَّ َمــة التحريــر وداهمــت إحــدى الوحــدات شُ ـقَّة المركــز ونه َبــت
أرشــيفه ومحتويــات المكتبــة نهبًــا منهجيًّــا والحقــت العامليــن فيــه .وفــي
مقــال نشــرته الباحثــة هنــاء ســليمان علــى موقــع جدل َّيــة ( 9تشــرين األول
الســجلت تهديــ ٌد
َّ
 )2018جــاء أ َّن «ســرقَة األرشــيف تــدُل علــى أ َّن تلــك
ـي وأن اإلســتيال َء عليهــا اســتيال ٌء علــى الذاكــرة الفلســطينيَّة»
إضافـ ٌّ
https://www.jadaliyya.com/Details/38042.
انتهــى عمــل المركــز عنــد تَفجيــر ال َمبنــى بســيارة مفَخخــة ( 5شــباط )1983
شــخصا ،بينهــم  8مــن موظّفيــه ،وب َجــرح نحــو 107
تســ َببت ب َمقتــل 18
ً
آخرين.عــام  1985تــم ن ْقــل المركــز إلــى قبــرص.
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وال أعــرِف أيضً ــا لمــاذا اختــا َر أن يُجــاو َر «ال َمعهــد
أسســته
األلمانــي لألبحــاث الشَ ــرق َّية» ،ال َعريـ َـق الــذي َ
أول فــي
الجمع َّيــة الشــرق َّية األلمان َّيــة ســنة ً 1961
شُ ـقَّة مــن رأس بَيــروت قَبــل أن ينتَقــل إلــى فيــا مــود
فــرج اللــه فــي زقــاق البــاط .ال ِعلــم ُعمو ًمــا يجــاور
ال ِعلــم .وكانــت لــه أيامئـ ٍـذ َمنزِل ـ ٌة كبيــر ٌة ب َرغــم ِقلَّــة
ال ُمتعلّميــن .أمــا األرشــيف يــا اب َنتــي ،ذاك ال َوطــن
نســي َّإل مــن الفُقهــاء ،فــكا َن وســيبقى َميــدان
ال َم ّ
َمعـ َ
الســرديات وتطويــع
ـارك مــن نــو ٍع آخــر ،معــارِك َ
ال ُح َجــج والب ّينــات واالســتيالء علــى الذاكِــرة أو...
اغتيالهــا .ولنــا فــي ذلــك حديــثٌ آخــر ،وربمــا أكثــر.
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ليلى الحاج سبعين ّيات القرن العشرين

أزيد ُهــ َّن ِعشقًــــا
كيـــف ُ
َ
ـي
نازِح ـ ًة إلــى كَ ـراكاس ْ
قس ـ ًرا ِعــن ليــلِ ســاحلِها البهـ ّ
وأضــواء قنابِــل تَ ّمــوز اإلســرائيليَّة ،كانَــت ليلــى
الســ َنة فــي ِ
موطنهــا .إســقا ُط
ــب جميــع أشــ ُهر ّ
ت ُِح ُّ
احيَــة»((( اسـ ًما علــى سـ ِ
«الضّ ِ
ـاحلِها يُزعجهــا ،ويضيـ ُـف
إليهــا شــيئًا مــن ُحــزنٍ فســيح.
إلــي ب َعينيهــا الصغيرتيــن الثائرتيــن وتقــول:
تَنظــ ُر ّ
ِ
«ســاحلُنا ،يــا ابنتــي ،لَــم يَكــن يو ًمــا بيتًــا للبــؤس.
ِ
الســاح ُل
األنــس َســ َك َن هــذه األرجــاء .لَــم يَكــن
ُ
ليــس
يَو ًمــا ضاحيَــ ًة للمســتَض َعفين .ولِــ َم يكونُهــا؟ َ
لالســ ِت ِ
ضعاف طائِفَــ ٌة أو مذ َهــب .المســتض َعف:
كل ِ
مواطــنٍ ال تَشــ َمله الدولَــ ُة برِعاي ِتهــا وأب ّوتِهــا.
ُّ
الصــدر هــو أ َّول َمــن أطلَــق
((( «ضاحيــة ال ُمســتض َعفين» :السـيّد موســى َ
اســم «ضاحيـ َة المحروميــن» علــى المنطقــة .أمــا اليســار اللبنانــي فأســماها
«ضاحيــة البؤس».
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ليــس دي ًنــا وال طائِفَــة .هــو َديْــ ٌن لنــا
االســ ِتضعاف َ
فــي ِذ ّمــة الدولَــة إن ك ّنــا ِفعـ ًـا طـ ّـاب حـ ّـق .إســقا ُط
االســتضعاف علــى ال َمشــا ِعر الدينيَّــة اسـ ِتهانَ ٌة بالديــنِ ،
ـب ل ِفكــر َة ال ّدولَــة ،وقَتـ ٌـل لفكــر َة المواطَ َنــة .هــذا
ونَهـ ٌ
ِ
َنويــري بامتيــاز».
الســاحل ت
ٌ
تُرتِّــب ليلــى خصلــ َة شَ ــعرها األبيــض القَصيــر وراء
أ ُذنِهــا ال ُيمنــى ،وتختَصــر ابتســا َمتَها وال َحنيــن ال َدفين.
فَخــورة هــي بهال ِتهــا الماسـيَّة اللَ َّماعــة تزيّــن ُحريتهــا
وتزي ُدهــا ِســح ًرا .تأخــذ نف ًَســا عميقًــا ،تنظُــر فــي
(((
داخلــي وتُــر ِدف« :نحــ ُن مــن الســكّان األصلييــن
إذا جــا َز التَّعبيــر .عائــاتٌ مــن مســلمين شــيعة
((( الســكّان «األصليــون» :تحلــو هــذه التَســم َية لمجموعــة عائــات
شـكّلت نســيج منطقــة ســاحل المتــن الجنوبــي فــي أوائــل القــرن العشــرين
مــن المســلمين الشــيعة والســ َّنة ومــن المســيحيين الموارنــة والــروم
األرثوذكــس ،يفتخــرون بمــكان إقامتهــم ولهجتهــم المم َّيــزة .تولَّــدت لديهــم
نقمــة عميقــة لــم تم ُحهــا الســنوات والتغيّـرات السياسـيَّة حيــال «الوافديــن
الجــدد» ،بســبب تغييــرات ســريعة فــي منطقتهــم مــن حيــث نشــاطها
االقتصــادي وصورتهــا ال ُمختلطــة ال ُمنفتحــة .معظــم «الوافديــن الجــدد»
نزحــوا مه َّجريــن مــن الجنــوب اللبنانــي بســبب االعتــداءات االســرائيليَّة
ال ُمتَكــررة علــى ال ُقــرى ،وعمليــات الخطــف واالعتقــال والتعذيــب والقتــل.
ووفَــد آخــرون ،أكثرهــم َّفلحــون وأبنــاء قُــرى ،مــن مناطــق البقــاع طلبًــا
للــرزق فــي المدينــة ،فتحـ ّول ســاحل المتــن الجنوبــي تدريج ًّيــا حـزام بــؤس
يلـ ّـف العاصمــة.
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ِ
ســاحل
َســيج منطقــة
وســ َّنة ومســيحيين شــك ْ
ُ
َّلت ن َ
ال َمتــن الجنوبــي فــي أوائــل القــرن العشــرين».
تُعـ ِّدد ليلــى ،ب َفــر ٍح ،عائــات غُصــن و َز كُّــور وماضــي
ونْعيــم ومعــ َّوض ،وآل الحــاج وحاطــوم وكَنــج
وســليم و َعالمــة وال َحركــة و َرعــد.
و َخليــل وفَرحــات ْ
وحماســتهم لالن ِتخابــات
تذكُــر أهواءهــم السياس ـ َّية
َ
وان ِقســامهم بَيــن مؤيِّ ٍ
ــد الشــمعونيَّة والكتائــب
والكُتلــة الوطن َّيــة.
تضحـ ُـك ب ُخبـ ٍ
ـث لذيــذ وهــي تقــول ...« :وقــد نُف ـ ِر ُط
أصلــي ووا ِفــد ،وفــي
أحيانًــا فــي التمييــز بَيــن
ٍّ
كل
التمســك بـ«لَهج ِتنــا الســاحل َّية» المم َّيــزة .لَكــ َّن َّ
ُّ
َمــن تَه َّجــر أو ُه ِّجـ َر مــن َســهلٍ بِقاعــي فَقيـ ٍر ُمه َمــلٍ ،
ِ
ســاحلنا
جنــوب ُمعتــ ًدى َعليــهَ ،و َجــ َد فــي
أو مــن
ٍ
ـت دون أن نُــدرك ُعمــق
مــاذًا .بســاطَة َعيشــنا حالـ ْ
التغ ُّيـرات الســريع ِة التــي أصابَــت ِمنطقتَنــا ونشــاطَها
االقتصــادي والسياســي ،وطب ًعــا صورت َهــا ال ُمختلَطــة
ـت
ال ُمنف ِتحــة .لَــم نَســت ِفق مــن ذهولِنــا َّإل وبيئتُنــا باتـ ْ
ـكاني ذاتَ ت َ َز ُّمــت دينــي و َعــدد مــن
منطقـ َة تكاث ُـ ٍر ُسـ ٍّ
ُحســين ّيات و َمســاجد و َم ّ
حــال أزيــاء «شَ ــرع َّية».
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هكــذا :بَيــن لَيلــ ٍة وضُ حاهــا أصبَحنــا غُربــاء فــي
ُ
اغتيــال َحيــا ٍة
َمنازِلنــا .وهــذا أســوأ تَهجيــر.
أح َببناهــا دونَمــا َوفــاة .تخ َّيلــي أن تنوجــدي فجــأة
نــك وي َح ّو ِ
َصــف َصديــقٍ يُ َخ ِّو ِ
تحــت ق ِ
لــك غَريبــ ًة
َ
ِ
تاريخــك ،أن تَشــ ُعري بأن ِ
َّــك ُملغَــا ٌة فــي
َعــن
ُملْــ ِكك وبي ِئ ِتــك وبَي ِتــك وبَيــن أهلِــك .أليــس هــذا
َصل ًبــا وجل ُجلــ ًة وشــقاء؟
ــج ليلــى نف ًَســا مــن لُفافتهــا ،وتســتلُّها برشــاقَ ِة
ت ُم ُّ
أصاب ـعِ مح ـ ِّر ِك ال ُدمــى .ينتَش ـلُني صوتُهــا مــن ص ـ َو ِر
ِ
الســاحلِ ال ُملطَّــ ِخ باألخضــر .صــوتُ ليلــى يُنســيني
غ َُّصــ ًة تخ ُنقُنــي ،يعي ُدنــي إلــى كَــراكاس ،ين ِّب ُهنــي
إلــى خطــو َرة اآلتــي« :ل َن ُع ـ ْد إلــى بيــروت ،مدي َنتــك
التــي تح َّولــت أوطانًــا عــدة «بيروتــات» يــا َعزيزتــي
أشـ َب َه ِب ُجمهوريـ ِ
ـكل جمهوريَّــة فيهــا
ـات َمــو ٍز َو َعـ َوز .لِـ ّ
َع ِ
واصــ ُم مــن يا ِف ٍ
وأعــام و َمقــا ّر رســم َّية علــى
طــات
ٍ
َهيئــة صــ َو ٍر عمالقَــ ٍة فــي األنفــاقِ وعلــى الجســور.
قســم ِ
العاصمــة علــى شَ ــكل
اتفــاق ســايكس بيكــو َّ
لــكل
المؤس َســة األمِّ .
ستنســ ٍخ ِب ِعنايَــ ِة
ّ
«فرانشــايز» ُم َ
صــح
حــي بيئَتُــه الجِيوسياســ َّية «جمهوريّتُــه» إذا
َّ
ٍّ
36

ٍ
التَعبيــر .مــن لــونٍ
ــي
واحــد :بُــرج أبــي َحيــ َدر و َح ّ
اللِّجــا وال َخنــ َدق الغَميــق وزْقــاق البــاط وطَل َعــة
ال ّنويــري وال َبسـطَة ،ومــن لــون آ َخــر :بَربــور وعائشَ ــة
المصيطْ ِبــه وال َخنـ َدق الغَميــق .أمــا
بـكّار ونُتَـ ٌـف مــن َ
شــارِع ال َحمـراء ورأس بيــروت ِ
فعاص َمتهمــا السياسـ َّية
«كَــراكاس».
ـت
تأخ ـ ُذ ليلــى م َّج ـ َة تَب ـغٍ أخــرى وت ُك ِمــل« :أنــا بِنـ ُ
ث َقافَــة ال َحيــاة .فــي ُمراهقَتــي اســتَ َعضْ ُت َعــن
بحــب االطّــا ِع واالســ ِتطالع.
فروضــي المدرســ َّية
ِّ
فــي بلوغــي و َه َرمــي ألزمتْنــي َحفي َداتــي الثــاث،
يُمنــى وســا َره وجــود ،بال َعــو َد ِة إلــى قوا ِعــد اللُّغتَيــن
الفرنســ َّية والعرب َّيــة ،فصــرتُ أســتَر ُِق ال َنظَــر إلــى
ليــا وأد ِّو ُن أج ِوبَــ َة تماري ِنهــ َّن ثــ َّم أُشــر ُِف
كُتبِهــ ّن ً
علــى ِ
فروض ِهـ َّن بَعــد عو َدتِ ِهـ َّن مــن ال َمدرســة .أحــا ِو ُل
ـاح أ َّمتَنــا بِثقافَـ ِة
أن أوا ِجـ َه ثقافَـ َة ال َمــوت التــي تَجتـ ُ
ٍ
آتيــات
بــاب ال َبيــت
ال َحيــاةِ .عن َدمــا تُطْلِلْــ َن مــن ِ
ٍ
ســوالت لل َحيــاة فــي
مــن مد َر َســ ِته َّن ،أرى فيهــ َّن َر
أو ِج بُزو ِغهــا وأُف ِّكــر :كيـ َـف أزي ُدهـ َّن ِعشـقًا لل َحيــاة؟
ِــض أحال َمهــ َّن ال َجميلــ َة
َ
الســبيل كــي ال تجه َ
كيــف َ
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اص ـ ُة فــي بي ِئ ِته ـ َّن؟ كيـ َـف أقتَلِ ـ ُع
الجمهوريّــاتُ ال ُمتر َّ
فهام التــي ســتد ّو ُر وتق ـ ّو ُض نِهايـ ِ
عالمـ ِ
ـات
ـات اإلس ـ ِت ِ
ِ
كيــف أخفــي عالمــات التع ُّجــب مــن
نصوصهِــ ّن؟ َ
بَــونٍ ِ
شاســعٍ بَيــن مــا تتعلَّم َنــه فــي مدرســ ِته َّن
ال َعلمانيَّ ـ ِة ج ـ ًّدا ومــا ستس ـ َمع َنه فــي كَ ـراكاس وفــي
«الصديقَــة» ال ُمحيطَــة؟ حفيداتــي
ال ُجمهوريّــات َ
طاعنــاتٌ فــي ال َب ـراءة .تَ ْف ُرشْ ـ َن جميــع أنــوا ِع الزي َن ـ ِة
فــي قلو ِبهِــ َّن لل َمولِ ِ
ــد الن َبــوي الشَ ــريف ولميــا ِد
ال َمســيح مجتَ ِم َعينَ .علمانيّــات َحيــال موا َج َهــة
ُجمهوريّ ٍ
الشــوكي.
ــات طائف َّيــ ٍة حتــى ال ُّنخــا ِع
ّ
كيــف أزي ُدهــ َّن ِعشــقًا لل َحيــاة؟ ستســألْ َنني يَو ًمــا،
َ
ـب ،عــن ال َفــرق بَيــن ال ُمس ـلِ ِم وال َمســيحي
وه ـ َو قَريـ ٌ
ــهل و ُمق ِن ًعــا .ثــ َّم ســتَ ُعد َن مــن
وســيكو ُن َجوابــي َس ً
طــام ال ُجمهوريّ ِ
ــات ال ُمحيطَــ ِة بأســئلَ ٍة أخــرى
ُح ِ
الســ َّن ِة والشــي َعة ،وســيكو ُن جوابــي
كالفَــرقِ بَيــن ُ
ــهل كذلــك .لك َّن ُهــ َّن ســت ُعد َن بأســئل ٍة َعــن أســئلَة
َس ً
يز ِّو ُد ُهــ َّن بِهــا ِ
اصــة،
مواطنــو ال ُجمهوريــات ال ُمتر َّ
ـات اليا ِفطـ ِ
ُجمهوريـ ِ
ـات واألنفــاقِ وال َزواريــب .عندهــا
الســهلة.
ســأكو ُن عاجِــ َز ًة َعــن األجوبَــ ِة َ
ــواب
َ
كيــف أزي ُدهــ َّن ِعشــقًا لل َحيــاة؟ لَــم يَعــد ال َج ُ
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ِ
الجــواب
َواميــس الحيــا ِة الســعي َدة.
متوافــ ًرا فــي ق
ُ
علــي أن أحــ َر َص علــى
مؤ ْدل ٌ
َــج بامتيــاز ،وســيكو ُن َّ
ت ِ
َزويــد يُمنــى وســا َرة و ْجــود بالمؤونَــ ِة الالز َمــ ِة
لموا َج َهــة كــ ٍّم هائــلٍ مــن ُخر ٍ
كل
افــات ستســ َمع َنها َّ
يَــوم.
و َجدتُها!

ســأخب ُر ُه َّن ِق ّصتــي العاديّــة ِجـ ًّدا َعــن ال َمــكان َحيــث
ـت فــي سـ ِ
ـخصا
ت َرع َرعـ ُ
ـاحلِ المتــنِ الجنوبــي ولَــم أ َر شَ ـ ً
ِ
َبــل تِلــك
واحــ ًدا يــر ّو ُج لِثقافَــ ِة القَتــلِ وال َمــوت ق َ
ـرب اللَعينــة.
ال َحـ ِ
ســأخب ُر ُه ّن ِقصــص بَلقيــس الص ّبــاح ومصطفــى
الحــاج وجِريــس الطيّــار وج ّدتــي الحاجــة ماريــا
العلمــة العاملــي((( الشــيخ يوســف الص ّبــاح.
وأبيهــا ّ
((( العامليّــون :اســتوطنوا جبَــل عامــل (أو جبَــل الجليــل أو جبَــل الخَيل أو
بــاد بشــارة أو بــاد المتاولــة أو البشــا َرتين) .واالســم يُطلَــق علــى أر ٍ
اض فــي
جنــوب لبنــان وبعــض أر ٍ
اض حدوديــة شــمالي فلســطين المحتلّــة .في معظم
الســبائيّة ،ها َجــرت
المصــادر أن التســمية ترقــى إلــى قبيلــة «بنــي عاملــة» َّ
مــن ال َيمــن بعــد انهيــار س ـ ّد مــأرب ونزلــت هــذه الجبــال .اكتســب جبــل
عامــل أهميَّــة ِعنــد الشــيعة اإلماميَّــة العتبارهــا بــادًا مباركــة ُمتَّ ِصلــة ببــاد
بَيــت ال َمقــدس .أشــه ُر العاملييــن :بهــاء الديــن العاملــي ومحســن األميــن
صاحــب أعيــان الشــيعة وزينــب فـ ّواز العامل ّيــة صاحبــة الرســائل الزينب ّيــة.
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ـص خالــي عبداللــه الحــاج وشــقيق ََّي
ســأخب ُر ُه َّن ِقصـ َ
فَضْ ــل وابراهيــم ،وابــن َع ّمــي ُم ِ
حســن ســليم وابنــه
الص ّبــار» علــى
لُقمــان ،وكيـ َـف ُربّينــا فــي «ربَيعــات َّ
ث َقافَـ ِة ال َحيــاة .ســأخبِره َّن َعــن ِعشــقي إســا َم ال ِعلْـ ِـم
الــذي َح َمـ َـل بعنايَ ـ ٍة َع ِط ـ َر ٍة بَيــن أص َغ َري ـ ِه ال َجوا ِه ـ َر
والفلســفيَّة للحضــا َر ِة اليونانيَّــة ،ف َن َحتَهــا
ال ِعلميَّــة
َ
َــل مــا فيهــا ث ُــ َّم ص َّد َرهــا إلــى أوروبــا إســا ًما
وصق َ
َ
الوســطى مــن تَثاؤبِهــا ،و َح َّر َرهــا مــن
أي َق ـ َظ ال ُعصــو َر ْ
أســاطيرها ،وأســ َه َم فــي ِحراث َــ ِة بَســاتينِ ِفكرهــا
وإبداعاتِهــا .وســأح ّدث ُ ُه َّن َعــن الشــي َعة والتشَ ــ ُّيع،
وأعلّ ُمهــ َّن أ َّن ال َمــوت لَــم يكُــن ال َهــ َدف األســمى
ـام باسـ ِـم
للثَــو َر ِة ال ُح َســين َّية .فمــا اقت َرف ـ ُه ُم َّدعــو اإلسـ ِ
ـاب الل َحــى
ـض أصحـ ِ
ـام هــو قتْـ ُـل صــو َر ِة اللــه .بعـ ُ
اإلسـ ِ
التــي يســرح بَيـ َن ث َناياهــا دو ُد ال ِفت َنـ ِة فَتَنــوا وأســاؤوا
إلــى مالييــنِ الفَتيـ ِ
ـات وال ِنســا ِء أمثــا ِل يُ َمنــى وســا َرة
فيــدي زيــاد وجــاد.
شــباب ب ُعمــ ِر َح
و ُجــود ،وإلــى
ٍ
َّ
غَســلوا ُعقولَهــم وقلوبَهــم بمــا ٍء ُم َدنّســ ٍة َم َســ َختْهم
أصنا ًمــا قاســ َية.
ـي إســا َم ال َرح َم ـ ِة بَ ـ َد َل
كيـ َـف أُعي ـ ُد إلــى أق ـ َّر ِة َعينـ َّ
إســام اللّحــى المتّ ِســ َخ ِة بال َم ِ
ــوت والدمــاء؟
ِ
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كيــف أُعيــ ُد إلــى زيــاد وجــاد ثِ َقتَهمــا ب ُرجولــ ٍة ال
َ
تَكابُــ َر فيهــا علــى ال ِرقَّــ ِة وال َحنــان؟
كيـ َـف أُعي ـ ُد إليهِمــا ِث َقتَهمــا بذُكوريَّ ـ ٍة ُمتصالِح ـ ٍة َم ـ َع
ـب وال َرح َم ـ ِة ،منحــاز ٍة لالحت ـرام؟
ال ُحـ ِّ
و َجدتُها ...و َجدتُها!

سأُخ ِب ُرهم ِق َّصتيِ ...ق َّصتي العاديَّة ِج ًّدا».

تَتَ َوقَّـ ُـف ليلــى َعــن الـكَالم .تَضَ ـ ُع برِفــقٍ كِتابَهــا جان ًبــا.
تســتَ ُّل لُفافَتَهــا ب َع َصبيَّــ ٍة تحــا ِو ُل الســيطَ َرة عليهــا.
ـب لحظـ ٍ
ـت
ـات فــي َحني ِنهــا ث ُ ـ َّم تعــو ُد« :أنــا ِب ْنـ ُ
تَغيـ ُ
ِ
لســاحل ال َمتــن الجنوبــي.
النوســتالجيا ال َحقيق َّيــة
ـج َحنينــي
ـواس ال َخمــس .أعالِـ ُ
نوســتالجيا مل َّونــة بال َحـ ّ
بالروائــح واألطعمــة .فــي انتمائــي إلى َمسـ ِقط رأســي
نكهـ ٌة مــن توا ِبـ َـل وأط ِع َمــة ،صـ َو ٌر مــن بُقــول وفواكِــه
ـي كلَّمــا ُعــدتُ إلــى سـ ِ
ـاحلي ،ألــوا ُن َصنوبَـ ٍر
تعــود إلـ ّ
ِ
وحمض ّيــات .طَعــ ُم ال ِفجــلِ وال َّرشــاد والبا ِذنجــان
وخُضَ ــر بســيطة ِ
وحنبــاس.
َــص علــى موســيقى نَهــ ِر
ِعطْــ ُر الف ّ
ُــل وال َح َبــقِ يتراق ُ
ِ
الغَديــر ،وحــرار ُة ال َرمــلِ
الســاخن تتَســل َُّل إلــى
41

ٍ
َــق علــى تِــا ِل َر ْمــلٍ تصــا ِر ُع
ضحــكات شــقيَّ ٍة تتَزحل ُ
قريــب وتبلــغ َمشــارِف الشــيّاح.
ٍ
أمــواج شــاطئٍ
َ
ـج مــن َس ـ ْمعٍ
أح ُّبهــا ،هــذه األرض! شَ ـغَفي بهــا َمزيـ ٌ
َحص ـ َد
وبَ َص ـ ٍر وذَوقٍ وشَ ـ ّمٌ .
أرض حرث ْناهــا ل َنز َرعهــا ون ُ
ـش َعــن َحصــا ٍد مــن نَــو ٍع
ثِما َرهــا .وك ّنــا كذلــك نفتّـ ُ
آ َخــر :هنـ َ
ـأس أن تسـ ّميَها
ـاك فــي «الضاحيَــة» كَمــا ال بـ َ
أنـ ِ
ـرب زَمالَــة
ـت انتَظَمـ ُ
ـت فــي ال َع َمــلِ السياســي .قُـ َ
َــت بــي ِســ َّن ال ُرشــد ُمرا َهقَــ ٌة
المخ ّيمــات((( ،بلَغ ْ
كل شــيء بال ُجملَــة :ال َنظريـ ِ
ـات
نبي ـ ُع فيهــا ونشــت َري َّ
كل شــيء يَظـ ُّـل فــي ال ُمطلَق
وال َمفاهيـ َم واألحاســيسُّ .
حاســة االن ِتقــاء
حتــى نبلُـ َغ ِسـ َّن ال ُرشْ ــد فتَنتَ ِظـ َم فينــا َّ
ونتحـ َّول مــن ال ُجملَــة إلــى «ال ُم َفـ َّرق» .نتــز َّوج ِفكـ َر ًة
واحــد ًة أو أكثَــر ،ونَتّ ِب ـ ُع نَمطًــا ِ
واحــدةًَ ،م ـ ّر ًة ِ
ِ
واح ـ ًدا،
ــب القُــد َر َة علــى ت َطويــعِ َم ِ
نطــقِ «ال ُمفــ َّرق»
ونَكتَ ِس ُ
ِب َحســب أهوائِنــا وأم ِز َج ِتنــا .نَتــز َّوج مــن ال ُمطلَــق.
يَصيـ ُر لَ َدينــا ثالثـ ُة أوال ٍد أو أكثَــر بـ«ال ُمفـ َّرق»َ .عكــس
َم ِ
ٍ
بحانــوت َصغيــ ٍر يَبيــ ُع
نطــق ال ِتجــا َرة إذ نبــدأ
بـ«ال ُمف ـ َّرق» وننتَهــي بـ«مــول» كَبيــر يَبي ـ ُع بال ُجملَــة.
((( مخ ّيمــا بُــرج البراجنــة وصبــرا وشــاتيال أقيمــا علــى أر ٍ
اض تابعــ ٍة
الجنوبــي.
لبلديّــات ســاحل المتــن
ّ
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بينمــا فــي ال َحيــاة نبــدأ بال ُمطلَــق ث ُ ـ َّم نذ َهــب إلــى
«ال ُمفــ َّرق».

تتوقَــف ليلــى َعــن الــكالم ال ُمبــاح .طويلـ ٌة رِحلتهــا في
ذاكرتهــا ال َموجوعــة ،هــي الطوباويَّــة الوســطى بَيــن
شــقيقتين ،تتســلَّح ب َخمســة أشــقّاء ،واثِقــ ًة بكَمالِهــا
ُرغــم ال ُنقصــان .تت َرنَّــح ُمختالَــ ًة بَيــن «أللــ ُه أكبَــر»
ِ
الســموات»ِ .
ســاحلِ
أوكســجين
و«أبانــا الــذي فــي َ
ال َمتــنِ الجنوبــي اآلتــي مــن َخمســين ّيات هــذا ال َقــرن
الياســمين مــن بُســتان ذا كِ َرتِهــا.
يمــأ رئتَيهــا ،و ِعطـ ُر َ
لَــم تد ُخــل ليلــى يَو ًمــا إلــى َمــكانٍ فــي أرجــا ِء طفولَ ِتها
إال وكانَــت تَشــع ُر أنَّــه ُملـ ٌـك لهــا .فــي سـ ِ
ـاحلِ ال َمتــنِ
ِ
البيــوت بيوتَهــا ،تد ُخلهــا
الجنوبــي كانَــت جميــ ُع
بــدون اســ ِتئذان .ال َمــكان فــي عقلهــا للســاقوطَ ِة
ِ
البيــوت
ــب فــي جميــع
واألقفــال .كانَــت تقــرأُ ال ُح َّ
ـب الرح َمــن.
وفــي جميــع كُتـ ِ
ِ
ســاح ُل ليلــى يســ ُك ُن عيونَهــا ال ُمل َّونَــ َة بال َحنيــن.
يتَ َبرعــ ُم كلّمــا وقفــت ت ُســ ِّرح شَ ــع َرها أمــا َم
ـب كمي ًنــا فــي َخيالهــا لوطَــنٍ ُمختــا ٍر
ال ِمــرآةُ .
تنصـ ُ
ِــل ُمســ ِّيل ٌة
تف ِّجــ ُر ُه شَ ــ َغفًا ،وتن َفجِــ ُر َم َعــ ُه قَنا ب ُ
َ
خيــال األحــام.
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بي َن ِش ْمر وإيكاريوس
يتوســ ُط َعقــا ًرا
كا َن بيتُنــا الوالِ ُّ
ــدي فــي ال ُغبَيــري َّ
فَســي ًحا َخ َّصــص منــه والِــدي حيّــ ًزا لتربيَــ ِة األبقــا ِر
وصنا َعــ ِة األلبــان واألجبــان .كا َن زبائِ ُنــه ِ
يقصدونَــه
مــن جميــع أنحــا ِء بيــروت وضَ واحيهــا ليشـتَروا اللَبـ َن
واللَبنــة و ُمشــتقّاتهما ،ألنَّهــم كانــوا ي ِثقــون بــأ َّن مــا
ـدي الحــاج ُمصطفــى «كا َن ب َخيـرِه»
ـرج مــن بَيــن يَـ ّ
يَخـ ُ
ــا دون زيــا َد ٍة أو نُقصــان.
كا ِم ً
ـي مــن َخي ـ ِر لبنــان بَعدمــا بق َرتُــه ال َحلــوب
مــاذا بقـ َ
كل لَ َب ِنهــا إلــى أهــلِ
السياســة؟ نح ـ ُن أكَلْنــا
أعطَــت َّ
َ
يــأكل
وأط َع ْمنــا مــن خيــ ِر أبــي ،واليــو َم نجــ ُد َمــن ُ
صناديــق ســريَّة هــي بمثابَــة
ويشــ َر ُب وحــ َده مــن
َ
بَقــر ٍ
ات َحلــوب تُثــري أفــرا ًدا وتجعلُهــم أك َبــ َر مــن
َخزي َنــة الدولَــة.
أي وال ٍء لل َّد ولــة نأ ُمــل ِب ـ ِه إذا كا َن الــوالء لألفــراد
ُّ
أقــوى مــن الــوالء لَهــا؟ وكيــف الــوال ُء لَهــم ال
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يَكــون أقــوى مــن الــوالء لَهــا مــا دامــوا َد ولــ ًة
وأي
فــي ال َد ولَــة ،أو َد ولــ ًة أقــوى مــن الدولَــة؟ ُّ
ِ
لبيــوت الدولَــة طا لَمــا
َره َجــ ٍة أو َرهبَــ ٍة تَبقَيــان
أ َّن بيــوتَ بعــض األفــراد أكبَــ ُر مــن بيوتِهــا،
وأســوا َرها أكثــ ُر ارتفا ًعــا؟
علــى ســي َرة البيــوت ،كا َن ال بـ ّد ل َبي ِتنــا مــن أن يتَّ ِسـ َع
لعائلـ ٍة كبيـ َرة ،وقــد أسـ َه َم ْت هن َدسـتُه التقليديَّــة فــي
اســتيعاب أفــرا ِد العائلــة :دا ٌر فَســي َح ٌة محاطَــة ٌمــن
الجانِ َبيــن ب ُغـ َر ٍف علــى ال َنحــو الــذي نـراه فــي البيــوت
اللبنان َّيــة التقليديَّــة.
ــت
بَلقيــس كانَــت اب َنــة َعــ ّم والــدي «اللَّــ َزم» ربَّ ْ
ٍ
ــهادات عاليــة ،لكــ ّن
ُحصــل شَ
ث َمانيــة أوالد .لَــم ت ِّ
مــال كا َن ِ
حاضــ ًرا فــي
ذكاءهــا ال ُمتَّقــد ِفت َنــ ًة و َج ً
كل ِ
فاصلـ ٍة مــن حياتنــا .كانَــت تَقــرأ ب َن َهـ ٍـم وت َكتُــب
ّ
ب ُيســ ٍر غيــ ِر عادييــن حتــى تخــا َوت حيطــا ُن بي ِتهــا
َمــع ُرفــوف ال ُكتُــب .أورثَتْنــا جمي ًعــا ،نحـ ُن أوال َدهــا،
هــذه اللّوثَــة ال ُمبا َركــة التــي و ِرث َتهــا هــي مــن دون
شَ ــك َعــن َج َّدتــي ماريــا ،اب َن ـ ِة َع ـ ّم العالِـ ِـم الكبي ـ ِر
الصبّــاح(((.
َح َســن كا ِمــل َ
الص ّبــاح 16( :آب  1894ـ  31أذار  )1935عالِــم لبنانــي
((( حســن كامــل َّ
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كَــم كانَــت َدهشــ ُة حفي َدتــي يُمنــى وفَر َحتُهــا
ــفت أ َّن فــي عرو ِقهــا بَعضً ــا
كبيرتيــن حيــن اكتشَ ْ
مــن جينــات هــذا العالِــم الــذي اعتُ ِب ـ َر مــن كِبــار
ال ُمكتَشــفين وال ُمختَرعيــن فــي العالَــم .ال َوحيــ ُد
الــذي تجــ َّرأ علــى ُمناقَشــة آرا ِء العالِــم الكبيــر
َــب «إديســون الشــرق»
آينشــتاين .أع َجبهــا لَق ُ
بســبب غَــزارة االخ ِتراعــات التــي
الــذي ال َز َمــه َ
س ـ َّجلها ،وأه ُّمهــا جِهــا ٌز لتَحويــل الطاقَــة الشَ مس ـ َّية
إلــى طاقَــ ٍة كه َربائيَّــة ُمســتَم َّرةَ ،ع َرضَ ــه علــى
ال َملِــك فَيصــل األ َّول َملِــك ال ِعــراق ل َيتبنــاه ،ثــم
علــى ال َملِــك عبــد ال َعزيــز ِبــن َســعود الس ـ ِتخدامه
فــي َصحــراء ال ُّربــع الخالــي .مــاتَ الص ّبــاح فــي
ظـ ٍ
ـروف غامضــة .بعضُ هــم يعتَقــد أنَّــه اغتيــل علــى
ولِــد فــي النبط ّيــة (جنــوب لبنــان) .د َرس فــي الكل َّيــة اإلنجيل َّيــة الســوريَّة
مؤسســة ماساتشوســتش الفنيَّــة فــي
(الجا ِمعــة األميركيــة حاليًــا) وفــي َّ
بوســطن .الــذ ّرة والنســب ّية مــن مجــاالت اهتمامــه إذ كتــب وناقــش فــي
الموضوعيــن .ت ُنســب إليــه عشــرات االختراعــات ُســ َّجلت فــي  13دَولــة،
ونظريــات حســابيّة فــي مجــال الهندَســة الكهربائيَّــة .مــن أهــم اختراعاتــه:
اإللكترونــيُ ،م ِ
ــل صــور و َمناظــر،
رس ُ
جهــاز إرســال تلفزيونــي لالنعــكاس
ّ
جهــاز لتفريــغ الشَّ ــحن الكهربائــي فــي الفضــاء ،جهــاز لتحويــل الطاقــة
الشمســ َّية طاقــة كهربائ َّيــة مســتم َّرة.
بتص ّرف عن مصادر الشبكة المفتوحة
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يَ ِ
عــض األوفيــاء مــن بل َدتِــ ِه
ــد الصهاينــة .ولــوال بَ ُ
ال َن َبط ّيــة ،لمــا بَقــي مــن ِذكــراه الكثيــر .لــم يكــن
ُمصطفــى ل َيمتَ ِ
ــد َح بَلقيــس علَ ًنــا ،هــو المأخــو ُذ
وشــي ٌء مــن
ب َجمالهــا وذكائهــاِ .حشــم ٌةَ ،خفَــ ٌر،
ْ
َعصــب َم َنعــا ُه مــن
حيــاء ،ال ذُكوريَّــة تل ّوثهــا وال ت ُّ
عيض عــن اإلطــرا ِء
الســر ال ُمبــاح .يسـتَ ُ
اإلفصــاح َعــن ّ
بشــهاد ٍة َحنون ـ ٍة يج َهــر بهــا إذ يقــول لبلقيــس إنَّهــا
«ص َّباح ًّيــا» .يســتعي ُر هــذا الــذَكاء
َو ِرث َــت ذكا ًء َ
خســر فــي
ليُ َعيّــر بِــه شــقيقها عبداللــه حيــن يَ َ
االن ِتخابــات النياب َّيــة ،فيقـ ُ
ـول لــه ماز ًحــا« :يــا خــال،
الص َّباحــي يِن َف َعــك هلَّــق».
ِّ
خــل الــذكا َ
َخمســ ٌة وثالثــو َن يو ًمــا ف ََصلَــت َمــوتَ أبــي
(عــاش ِســتًا َوتِســعي َن َســ َنة) َعــن َمــوت أ ّمــي
َ
(عاشَ ــت ث َمانيــن) .كا َن ذلــك عــام  1989فــي ِع ـ ّز
(((
ــل واحــدَ :حــ ْر ُب اإللغــاء
َحربَيــن بَطَلَ ُهمــا َر ُج ٌ
((( حــرب اإللغــاء :فــي كانــون الثانــي  ،1990شَ ــهد لبنــان صرا ًعــا عســكريًّا
بيــن الجنـرال ميشــال عــون (رئيــس الحكومــة العســكريَّة آنــذاك) ،والقـ ّوات
اللبنان َّيــة فــي مناطــق بيــروت الشــرق َّية تســ ّبب بقتــل أكثــر مــن 1000
شــخص خــال األشــهر التاليــة .وفــي آذار مــن العــام ِ
نفســه أَعلــن الجن ـرال
عــون َوقــف القتــال وص ـ َّرح باســتعداده للموافقــة علــى ات ّفــاق الطائــف.
عــن المصــادر المفتوحــة
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ــرب التحريــر((( .األولــى بَيــن الجنــرال ميشــال
و َح ُ
َعــون مــن جِهــة والقــ ّوات اللبنان َّيــة مــن جِهــ ٍة
أخــرى ،قُتــل فيهــا أكثــر مــن ِ
ألــف شَ ــخص خــال
ــرب األُخــرى بَي َنــ ُه وبَيــن القــ ّوات
أشــهر .وال َح ُ
ال ُمسـلَّحة الســوريَّة فــي لبنــان ،إلــى جانِــب و َحــدات
الجيــش اللبنانــي المواليــة ل َرئيــس الجمهوريَّــة
ــص.
اليــاس الهــراوي ورئيــس الحكومــة َســليم ال ُح ّ
ُح ِســ َمت ال َمعركــة فــي  13تشــرين األ ّول 1990
الســوري القَصــر الجمهــوري
عندمــا اقتَحــم الجيـ ُ
ـش ُّ
وانتَهــت معهــا ال َحــرب األهل َّيــة اللبنان َّيــة .هاتــان
ال َحربــان أكَّ َدتــا لــي أنَّنــا ،نَح ـ ُن اللبنان ّييــن ،فَ ّنانــون
ـروب َصغيــرة
فــي ال َنح ـ ِر واالن ِتحــارَ .حربــانِ بَيــن َحـ ٍ
ِ
كثيــرة تَقتُـ ُـل فيهــا وتُقتَـ ُـل فــي ال ِفعــلِ
الواحـ ِـد ،وفــي
ـكري دار نهايــات الحــرب األهل َّيــة اللبنان َّيــة
((( حــرب التحريــرِ :صـرا ٌع َعسـ ٌّ
ـش اللبنانــي الموالــي لرئيــس الحكومــة
بيــن  1989و1990وفيــه تَوا َجـ َه الجيـ ُ
العســكريَّة ميشــال عــون والقـ ّوات المسـلَّحة الســوريَّة فــي لبنــان مدعومــة
مــن الجيــش اللبنانــي ومواليــة لرئيــس الجمهوريَّــة اليــاس الهـراوي ورئيــس
ـصُ .ح ِســم النـزاع فــي  13تشــرين األول  1990عندمــا
الحكومــة ســليم الحـ ّ
اقتَحــم الجيــش الســوري القصــر الجمهــوري ومعاقــل عــون الرئيس ـ َّية ،راح
ضحيّتَــه مئــات المدنييــن والعســكريين اللبنانييــن ،بــه اختتمــت الحــرب
األهل َّيــة اللبنان َّيــة الســاخنة.
بتص ّرف عن مصادر الشبكة المفتوحة
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اللَّحظَــ ِة ِ
الواحــ َدة ،فــا ت َعــو ُد تُــدرِك َمــن القاتِــل
و َمــن القَتيــل.
ــدي فــي الغبَيــري ،كمــا بيئتُنــا
كا َن بيتُنــا الوالِ ّ
آنــذاك ،حديقَــ ًة ُمشــذَّب ًة ال يتَمايَــز فيهــا ُمســلِ ٌم
َعــن َمســيحي .ولهــذا لــم تكُــن عبــارة ِ
«حــوار
ـش إســامي َمســيحي»
إســامي َمســيحي» أو «تَعايُـ ٌ
ُمد َر َجــة فــي قامــوس التَخاطــب الــذي تَ َربَّينــا عليــه.
بالمناســبة ،كَلِم ـ ُة «تَعايُــش» هـ ِـذ ِه َس ـ ِم َجة َهجي َنــة
ٍ
وقتئــذ كا َن عيشً ــا واحــ ًدا
ال أح ُّبهــا ،أل َّن مــا كا َن
وليــس تَعايُشً ــا .لهــذه ال َكلِ َمــة رائحــ ُة تــكاذ ٍُب ال
ـاش َهنيًّــا بَيــن َصـ ِ
ـوت أذانٍ
كل َمــن عـ َ
تَخفــى علــى ّ
وقَ ـ ْر ِع أجــراس.
ــرب اللبنان َّيــة فــي خانَــ ِة
ليــس َس ً
ــهل أن نوث َ
ّــق ال َح َ
َ
بيح ال ُمح َّرمــات
ـي ،فيمــا الطائفيَّ ـ ُة ت َس ـتَ ُ
ِص ـرا ٍع سياسـ ٍّ
ــل مــن ِ
ظــام
وتَج َع ُ
الصــرا ِع السياســي ِســتار ًة ل ِن ِ
ـب بحقو ِقهــا فــي
َ
محاصص ـ ٍة طائف َّيــة .طَوائِـ ُـف ت ُطالِـ ُ
دهــش حتــى القَــ َر ِف
ٌ
تَعايُــش كا ِذب ،وال ُحقــوقُ .م
ـام ،بَعضهــم مــع
اكتشــافك أ َّن قا َدتهــا كانــوا َعلــى وئـ ٍ
بَعــض ،يتبا َدلــو َن ال َخدمــات علــى جان َبــي ُخطــوط
التَّمــاس .ال ُمقاتلــون يَســقطو َن «لِ َيحيــا لبنــان» ل ِكــن
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ـي الثَــرواتُ
َمــن «يَحيــا» ِفعـ ًـا أو باألحــرى «تَحيــا» هـ َ
والعصب ّيــات القاتِلــة.
واألحقــا ُد
َ
ـي ال َوحي ـ َدة التــي مــا زالَــت ُمس ـتَ ِع َر ًة مــن
َحربُنــا هـ َ
ـس ال َجدي ـ َد ُة أكثَــر َســماكَ ًة مــن
دو َن َمدا ِفــع .ال َمتاريـ ُ
أكيــاس ال َرمــلِ  ،و ُدشَ ــ ُمها أغلَــ ُظ مــن تِــا ِل ال َح ِ
ِ
ديــد
واألســمنت التــي ســ ّو َرت ِ
ــرب
العاصمــ َة ِخــال ال َح ِ
األهليَّــة.
ا ُنظُــري إلــى حال ِتنــا ال َيــوم ،تَجِــدي ال َمســيحيين
َحــت
يتَح ّدثــون َعــن ُحقو ِقهــم ومناط ِقهِــم ت َ
ناصفَــ ِة ِ
ُمســ ّم ِ
وص َّحــ ِة التَمثيــلِ  ،وتقلِقُهــم
يات ال ُم َ
وجوديًّــا ِح َّصتُهــم ِ
ِ
إدارات الدولَــة ،وتجِــدي
داخــل
الســ َّنة يتَح ّدثــو َن َعــن موا ِقعهــم فــي ال َب ِ
لــد
َ
أهــل ُ
و ُحرماتِهــا ،واألرثوذُكــس والكاثوليــك أيضً ــا يتَح َدثــون
َعــن موا ِقعهــم فــي ال َبلــد ُمقابــل ال ُمســلمين ،ث ُــ َّم
تَ ِجــدي ال َموارنــة والبروتِســتانت وال ـ ُدروز والشــي َعة
َفســها دولَــة ،و َجمي ُعهــم
َّ
َحســب ن َ
وكل طائِ َفـ ٍة منهــم ت َ
ُــا ُب ِح َص ٍ
ــص فــي دولَــ ٍة هزيلــ ٍة مســكين ٍة
ِفعليًّــا ط ّ
ُــا َب دولَــة.
ُمســتَض َعفَة...ال ط ّ
ـك ،كَيـ َـف للُبنــان أن يَ ْف ـ ِر َز ِ
قولــي لــي ،بربِّـ ِ
مواطنيــن
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كيــف يَفْــ ِر ُز
فيمــا ال ُمواطَ َنــ ُة ُمتَشَ ــظيَّ ٌة َممنوعــة؟ َ
لُبنــان غَيــر تلــك ال َمخلوقــات الطائف َّيــة وه ـ َو يَنمــو
علــى فيتامينـ ِ
ـات الطَوائِــف ومؤسســاتِها ،والموا َج َه ـ ُة
الدائــ َرة فيــه لَيســت موا َج َهــ ًة دينيَّــة بَــل ماليَّــة
ســلطَويَّة ب ُمفــ َر ٍ
دات دين َّيــة طائف َّيــة.
ِ
فــردات ت َغيَّــر ُمنــ ُذ أوائــلِ
ال شــيء فــي ال ُم
ِ
ــبعينيات إلــى اليــوم .هــل ث ُرنــا يو ًمــا؟ هــل
الس
َ
فَ َعلنــا مــا علينــا ِفعلُــه لتَقويَــ ِة َمنا َع ِتنــا ال َوطن َّيــة؟
الح يو ًمــا فــي تشــرين.
ولــو أ َّن بَ َ
صيــص أمــلٍ َ
نَحـ ُن بِحا َجــة إلــى كَلِ َم ـ ٍة َســواء .كلمـ ٌة تَج َمــع كمــا
يقــول اللــه تعالــى« :قُـ ْـل يــا أهـ َـل ال ِكتــاب تَعالَــوا
إلــى كلِم ـ ٍة َســواء بَي َننــا وبينكــم َّأل نَ ْع ُب ـ َد إال اللــه
وال نُشْ ـر َِك بــه شــيئًا» (آل ِعمــران.)164:
َدعينــي أقـ ُ
ـول أيضً ــا ولَــو أ َّن ال َج ْهـ َر بهــذا األمـ ِر اليــوم
ـرب مــن الســوريال َّية :لَــم نُ َف ـ ِّرق فــي األربَعين ّيــات
ضَ ـ ٌ
ســيحي
ــني وشــيعي وبَيــن َم
ّ
وال َخمســينيّات بَيــن ُس ّ
ِ
الســاحل ال َهنــيء
َــل ،فــي ذلِــك
و ُمســلِم.على األق ّ
َحيــثُ تَ َرع َرعــت.
كا َن أبــو جــوزف جِر ِيــس الط ّيــار يَدخـ ُـل إلــى بَي ِتنــا
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ـي التَحيَّــة علــى
يَ ْسـ ِب ُق ُه َصوتُـ ُه الواثِــق .وقَبـ َـل أن يُلقـ َ
والِــدي يضُ ــ ّم أمــي ال ُمتل ّحفَــة بِمنديلِهــا األبيــض،
يُق ّبلهــا مــن كَ ِت ِفهــا ويقـ ُ
ـس هــذه،
ـول لوالــدي« :بَلقيـ ُ
ِلــت
يــا ُمصطَفَــى ،أختــي مــن غَيــ ِر أ ّمــي» .مــا ز ُ
أســ َم ُع َصــوتَ أبــي ال َر ُجــل ال ُمحا ِفــظ دون تَطَــ ُّرف
ــك مــن دونِ شَ ّ
يــ ُر ّد علــى َصدي ِقــه« :أختُ َ
ــك...وال
ُــب إذنًــا».
حا َجــ َة ألن تَطل َ
كَــم « ُمصطفــى» مــن هــذا ِ
ـي اليــوم فــي مــا
الطـراز بَقـ َ
ِ
«الضاح َيــة الجنوب َّيــة» ل َبيــروت؟ كَــم بَلقيــس؟
يُ َسـ ّمى
كَــم جِريــس الط ّيــار؟ أو اليــاس مع ـ ّوض؟ أو غبريــال
الخــوري؟ وكَــم امــرأ ٍة شــيع َّي ٍة بوِشــا ِح «الجورجيــت»
األب َيــض تَتجــرأ ال َيــو َم علــى اسـ ِتقبا ِل قُبلَـ ٍة أخويَّــة مــن
ـيحي أمــا َم زَوجِهــا ال ُمحا ِفــظ؟
َرجــلٍ َمسـ ّ
ـت فــي الخامسـ َة
أنــا يــا اب َنتــي مــن مواليـ ِـد  .1943كُنـ ُ
عشــر َة ِعندمــا ان َدلَ َعــت ثَــو َرة  .(((1958يو َمهــا ف َقــط
بــدأتُ أدر ُِك ال َمعنــى القاتِــل لل َنعــر ِ
ات ال َمذهب َّيــة،
((( «ثــورة  :»١٩٥٨هــي لحظــة مفصليّــة مــن تاريــخ لبنــان شــهدتْ
حــروب شــوارع بيــن أنصــار الرئيــس كميــل شــمعون والمدافعيــن عــن
َ
الناصريّــة والوحــدة المصريّــة ـ الســوريّة وإنــز ًال عســكريًّا أميرك ًّيــا.
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والتَطلُّــع اللبنانــي إلــى الخــارج كأ َّن فــي َج ْعبَــ ِة
حلــول جا ِهــزة ألز ِ
َمــات الداخــل .ســيا َح ُة
ً
األج َنبــي
أزمــات ومؤتَم ـراتِ ،حــوار طُرشــان ،مــن لــوزان إلــى
جنيــف إلــى ســان كلــو ،ومــن الطائــف إلــى ال َدوحــة
و ...جميعهــا أمــو ٌر بــدأت تَتَكــ َّون منــذ عــام .1958
أتذكريــن حيــ َن أتَتْ ِ
ــك يُمنــى َمــع َصديقهــا نديــم
َمســاء ذلــك ال َيــوم التشــريني مــن  2019يســأالنَك
َعــن ث َــورة 1958؟ إذ َســ ِمعا الثــ ّوار يتَح َّدثــون َعنهــا
ويحلِّلــون األز َمــة اللبنان َّيــة وأصولَهــا ،ويتَســاءلون إن
وكل مــا
كانَــت ث َــورة « 1958بروفَــة» َحــرب ّ 1975
أتــى بَع َدهــا.

بِربِّــك :كيــف ســ َيبني الشَ ــباب َوط ًنــا توقَّفَــت
َــف ُمربّــوه علــى
ذاكِ َرتُــ ُه ِعنــد االســتقالل ،واختَل َ
كِتــاب تاريــخ ،فاختــاروا بَتــ َره ظَ ًّنــا من ُهــم أ َّن
ال َوقــت كفيـ ٌـل باغتيــال الذاكِــرة؟ يو َمهــا لــم ت َكتـ ِ
ـف
يُمنــى بـــويكيپيديا .لــم يَ ِ
شــف االنترنــت غَليلَهــا.
أد َركَــت ب َح ْد ِســها أ َّن لألز َمــة جــذو ًرا أع َمــق.
اســتَعا نَت بذاكِ َرتــي لتَخيــ َط ذاكِ َرتَهــا .ذا كِ َرتــي
ِص َّنــار ُة َح ْب َك ِتهــا ،أمــا ال ُخيــوط ف ُخيوطُهــا هــي.
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خفــي
وكَيــف ال تَكــون هكــذا ،وقصتــي را بِــ ٌط َم ٌّ
ِ
بَيــن
طموحهــا إلــى َوطَــنٍ يُش ـ ِب ُهها ،و َو َج ـعٍ عميــقٍ
ــح مــن ث ُقــوب ذاكــر ٍة ُمغتالــة.
يَنضَ ُ
يو َمهــا أخبرتُهــا َعــن تأميــم قَنــاة الســويس
( ،)1956عــن بِدايــة ضُ ْع ِ
ــف الوجــو ِد البريطانــي
فــي المنطقَــة العربيَّــة ،عــن قــرار الواليــات
األوســط
المتَّحــدة األميرك َّيــة دخــول الشَ ــرق
َ
ــرب بــاردة َمــع اإلتحــاد الســوفياتي،
َو ْســ َط َح ٍ
وعــن توتُّــرات ونِزاعــات ســا َد ت فــي ِمصــر
ـض الرئيــس
وال ِعــراق واألر ُد ّن وســوريا .آنــذاك رفَـ َ
كميــل شَ ــمعون قَطْــع العالقــات الدبلوماســ َّية
مــع الــ ُد َول التــي ها َجمــت ِمصــر بَعــد أز َمــة
الســويس ،مــا يُع ـ َرف بـ«ال ُعــدوان الثالثــي» ش ـ َّنت ُه
بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل ،هــو ثانــي الحــروب
العرب َّيــة اإلســرائيل َّية بَعــد َحــرب  ،1948وأحــد
أهــ ّم األحــداث العالميَّــة التــي أســ َهمت فــي
تَحديــد ُمســتقبل التــوازن الدولــي بَعــد ال َحــرب
العالميَّــة الثانيــة.
ـض الرئيــس شَ ــمعون قَطْـ َع العالقــات الدبلوماسـ َّية
َرفْـ ُ
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َمــع الــ ُد َول الثــاث التــي ها َجمــت ِمصــر ،أغضَ ــب
الرئيــس ال ِمصــري جمــال عبــد الناصــر((( والعروبييــن
ـض رئيــس
فــي البــاد فثــاروا .وجــاء مد ِّويًــا كذلــك َرفْـ ُ
الصلــح الــذي لــم يشــأ االســ ِتقالة
الحكومــة ســامي ُ
الســ ّن ّية ف َدفَــ َع
تَحــت ضَ غــط الشــارع وال ِّزعامــات ُّ
الثَ َمــن غال ًيــا :أُحـرِق َمن ِزلُــه وقُ ِتــل ابـ ُن أخيــه وحيــد.
أصـ ّر الرئيــس شَ ــمعون علــى َمو ِقفــه وتب ّنــى فــي آذار
َ
 1957إدخــال ال ِبــاد فــي ِ
«حلــف بغــداد» األميركــي
اإلنكليــزي الفَرنســي برغــم ُمعارضــة رئيــس الــوزراء
اللبنانــي رشــيد كرامــي و ِقــوى لبنان َّيــة كال َبطريــرك
المارونــي مــار بولــس بطــ ُرس المعوشــي((( وكمــال
((( جمــال عبــد الناصــر ( 15كانــون الثانــي  1918ـ  28أيلــول :)1970
ثانــي رؤســاء مصــر بعــد الثَــورة .تولّــى الســلطة مــن  1956حتّــى
وفاتــه .هــو أ َحــد قــادة ثــورة  23ت ّمــوز  1952التــي أطاحــت بال َملِــك
فــاروق (آخــر حاكــم مــن أســرة محمــد علــي) .بعــد تس ـلُّم عبــد الناصــر
الرئيــس محمــد نجيــب فــي اإلقامــة الجبريَّــة إثــر تنامــي
ال ُحكــم وضــع
َ
الخالفــات بيــن نجيــب ومجلــس قيــادة الثــورة .بعــد الثــورة اســتقال
رئيســا
عبــد الناصــر مــن الجيــش وتولّــى رئاســة الــوزراء ث ُــ َّم اختيــر ً
وفــق اســتفتاء  23حزيــران .1956
للجمهوريَّــة فــي  25حزيــران 1956
َ
((( بولــس بطــرس المعوشــي ( 1894ـ  :)1975البطريــرك المارونــي الرابــع
والســبعون ( 1955ـ  .)1975أ َّول بطريــرك مارونــي ح َمــل لقــب «كاردينــال».
السـدّة البطريركيَّة عام
البطريــرك بشــارة بطــرس الراعــي ،خــال ِعظــة توليــه ُّ
 2011سـ ّماه «بطريــرك االنفتــاح بحكمــة علــى العالميــن العربــي والغربي».
كان َمو ِقــف البطريــرك المعوشــي ،كمو ِقــف ســلَفه البطريــرك عريضــة،
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جنبــاط وآخريــن اعتبــروا ِ
«حلــف بغــداد» ت َهديــ َد
القوميَّــ ِة العربيَّــ ِة ،ورفَضــوا االل ِتحــاق بال َمشــروع
األميركــي .و ِعنــد إعــان الوحــدة بَيــن ِمصــر
وســوريا ( 22شــباط « :)195٨الجمهوريَّــة العربيــة
(((
ــب
ال ُمتَّحــدة»
انقســ َم اللبنانيــون بَيــن ُمطالِ ٍ
َ
ِ
ـام إلــى الوِحــدة ال َعربيَّــة و ُمتَ َح ِّمـ ٍ
ـس للتحالُف
باالنضمـ ِ
مــع ال َغــرب.
بَعــد بعـ ِ
ـض الوقــت ات ُّ ِه ـ َم الرئيــس شَ ــمعون بتزويــر
االنتخابــات النيابيَّــة إذ غيَّــر فــي الدوائــر اإلنتخابيَّــة
كــي يأتــي ب َبرلمــان يُعــ ِّدل ال ُدســتور ويُمــ ِّدد لَــه
واليَتــهُ ،مكَــ ّر ًرا بذلــك ت َجربــة َســلَ ِفه الشَ ــيخ بشــارة
الخــوري فــي أيــار .1947
شَ ــرارة ث َــورة  1958ان َدلَ َعــت فــي  6أيــار ،وات ََّســعت
مؤي ـدًا اســتقالل لبنــان مــع تعاونــه وانفتاحــه علــى الشــرق .وأيضً ــا كمــا
سـلَ ُف ُه البطريــرك عريضــة ،عــارض االنتــداب الفرنســي علــى ســوريا ولبنــان.
((( الجمهوريَّــة العربيَّــة المتّحــدة :اتحــاد سياســي بيــن ســوريا ومصــر (1
شــباط  ،)1958أُعلِــن رســميًا فــي  22شــباط .بمو َجبــه َمثَّلَــت ســوريا الجنــاح
الشّ ــمالي للجمهوريَّــة العرب َّيــة المتّ ِحــدة ،ومصــر جناحهــا الغربــي .عاصمــة
الدولَــة :القاهــرة ،رئيســها جمــال عبــد الناصــر؛ ألغ ِيــت الجنسـيَّتان الســوريَّة
والمصريَّــة ،و ُو ِض َعــت جنسـ َّية جديــدة باســم الجمهوريَّــة العرب َّيــة المتَّحــدة.
أنهيــت الوحــدة بانقــاب عســكري فــي دمشــق يــوم ( 28أيلــول .)1961
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الصحافــي نَســيب
فــي اليَــوم التالــي إث ْــ َر اغتيــا ِل َ
ال َمتنــيِ ،
صاحــب َجريــدة «ال ِتلِغــراف» ِ
الواســعة
االن ِتشــار ،و ُعضــو ِ
الحــزب التَقدمــي اإلشــتراكي
ال ُم ِ
عــارض الرئيــس شَ ــمعون والــذي اعتبــر التمديــد
لــف البــاد .ع َّمــت
اب عــا ٌّم َّ
لــه «جريمــة» .إضــر ٌ
التَظا ُهــرات األراضــي اللبنان َّيــة ،ق ُِط َعــت الطُرقــات،
أُعلِ َنــت الثَــورة علــى ال ِنظــام ،وظَ َهــ َر ال ُمســلَّحون
والمتاريــس فــي بيــروت .نَ َعــم :ال ُمســلَّحون
والمتاريــس ،صــو َرة َع َرفْ ِتهــا أنـ ِ
ـت فــي طفولَ ِتك .أســرع
الرئيــس شَ ــمعون بتَقديــم شــكوى إلــى َمجلــس األمــن
ُمت ِه ًمــا ال ُجمهوريَّــة ال َعرب َّيــة ال ُمتَّحــدة بإرســال ِ
الســاح
َعــن طَريــق ســوريا.
ـت عندهــا صب َّيـ ًة فــي الخا ِم َسـ َة َعشَ ــرة مــن ُعمـ ِر
كُنـ ُ
ال ُزهــور .أذكُـ ُر كَيــف كا َن ال َجميــع فــي بَي ِتنــا يُتا ِب ُعون
أخبــار َســيطَ َر ِة الثّــوار وال ُمحتَ ّجيــن علــى ال َبســطَة
والمصيطبــة والطَريــق الجديــدة ،و ُمحــاوالت
َ
الســيطرة علــى
القــ ّوات التابِعــة لكمــال جنبــاط َ
طَريــق بيــروت دمشــق واح ِتــال َمطــار بيــروت
الدولــي .ل ِكــ ّن ال َجيــش اللبنانــي قَطَــ َع َعليهــا
الطَريــق ،يُســانِده ُمس ـلّحون مــن ِ
الحــزب الســوري
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القومــي االجتماعــي ،وآخــرون تابِعــون للميــر َمجيــد
أرســان َخصــم جنبــاط السياســي .الجيــش اللبنانــي
«سـ ْحق الثَــورة»،
بقيــا َدة فــؤاد شــهاب رفــض يو َمهــا َ
وفَضَّ ــل ال َع َمـ َـل علــى احتوائهــا وكا َد أن يَن َجــح .لكــن
ُســقوط الحكو َمــة ال ِعراقيَّــة المواليــة للغَــرب فــي
 14أيــار َدفَــ َع وزيــر الخارج َّيــة اللبنانــي آنــذاك
شــــــارل مالــك((( إلــى الطلــب َرســم ًيا مــن الواليــات
المتّحــدة التَد ُخــل ال َعســكري لــر ّد هجــوم المعارضــة
عــن ِ
العاصمــة بيــروت.
َلــب
اِســتجاب الرئيــس األميركــي أيزنهــاور لط ِ
الرئيــس شَ ــمعون فــي مــا ُس ـ ّمي ب َع َمليَّــة «الخ َّفــاش
األز َرق» ( 15تمــوز  ،)1958وكان هــذا أ َّول ت َطبيــقٍ
((( شــارل حبيــب مالــك ( 1906ـ  :)1987سياســي ودبلوماســي
ومف ّكــر لبنانــي .العربــي الوحيــد الـ ـ ُمشارك فــي صياغــة وإِعــداد اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان (كانــون األول ِ )1948
بصفَتــه رئيــس المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتَّحــدة .كان وزيــر الخارجيَّــة
(تشــرين الثانــي  1956ـ أيلــول  ،)1958ووزيــر التربيــة والفنــون الجميلــة
(تشــرين الثانــي  1956ـ آب  )1957فــي حكومــة ســامي الصلــح
علــى عهــد الرئيــس كميــل شَ ــمعون .تــرأس الجمعيَّــة العامــة لألمــم
المتَّحــدة بيــن  1958و .1959فــي بدايــات ال َحــرب األهل َّيــة اللبنان َّيــة
ســاهم فــي تأســيس الجبهــة اللبنان َّيــة ،وكا َن مــن أبــرز منظّريهــا.
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حــق أميــركا بالت َدخــل
عملــي لمبــدإِ «أيزنهــاور»(((ّ :
ّ
ــل األســطول
فــي الــدول ال ُمهــ َّددة بالشــيوعيَّةَ .د َخ َ
وســيطَ َر نَح ـ َو ُ 14000جنــدي مــن
الســادس بيــروت َ
ال َجيــش األميركــي والمارينــز علــى َمطارهــا الد َولــي
ــح وجودهــم فــي
والمينــاء ومداخــل ال َمدينــة .ونَ َج َ
ينســحبوا فــي تشــرين األول
قَ ْمــع ال ُمعارضــة قَبــل أن َ
.1958
إخ َوتــي وأنــا ك ّنــا شــهو ًدا علــى ث َــورة  .1958أربَ َعــة
أشــ ُه ٍر ونَيــف كانَــت كافيــة لتَحويــل مــا أرا َدتــ ُه
ال ِقــوى ال َعلمانيَّــة الديموقراطيَّــة أن يكــون ثَــور ًة ِضـ َّد
االل ِتحــاق بالغَــرب واالل ِتفــاف علــى الديموقراطيَّــة
مــن ِخــال التَمديــد وتَعديــل الدســتور ،إلــى «مينــي»
ـرب طائفيَّــة ُم َقـ ِّززة ،كا َن القَتـ ُـل واالغتيـ ُ
ـال أيّامــذاك
َحـ ٍ
ُمرعبًــا ّأســه الهويَّــات الطائفيَّــة.
((( مشــروع إيزنهــاور :فــي خطبــة ألقاهــا الرئيــس األميركــي دوايــت
أيزنهــاور ( ٥كانــون الثانــي ِ )1957ضمــن «رســالة خاصــة إلــى الكونغــرس
حــول ال َوضــع فــي الشــرق األوســط» .أن الــدول التــي ســتطلب المســاعدة
االقتصاديّــة والعــون المســلّح فــي حــال تع ّرضهــا للتهديــد ســوف يُلبّــى
طلبهــا .وذكــر أيزنهــاور التهديــد الســوفياتي بإصــداره التــزام القــ ّوات
االميركيــة« :تأميــن وحمايــة الوحــدة الترابيَّــة واالســتقالل السياســي ألمــم
أي أ ّمــة تســيطر
ت َطلــب تلــك المســاعدات ضـ ّد عــدوان مســلح صريــح مــن ّ
عليهــا الشــيوع َّية الدول َّيــة».
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حاســبْنا؟ هــل اســتَخلَصنا الــ ُدروس وال ِعبَــر؟
هــل َ
كل.
َهــل َع ِملنــا علــى ُمعالَ َجـ ِة الشَ ــر َخ الــذي َح َصــل؟ ّ
اِختَرنــا «األمنيزيــا» أو باألحــرى «النســيان اإلنتقائــي»،
و َم َحونــا مــن ذاكِرتِنــا ال َوطن َّيــة مــا اش ـتَ َرك مؤرخــون
الصغــرى» .أ ْج ـ ِز ُم أن أز َمــة
علــى تَســميَ ِته بـ«ال َحــرب ُ
ـي كمــا أكّ ـ َد ِم ـرا ًرا ال ُمف ّكــر
 1958كانَــت البدايَــة وهـ َ
ِ
المعضلــة
والكاتِــب كريــم مــر ّوة« :ت َعبيــ ٌر عــن
المحاصصــة الطائف َّيــة
اللبنان َّيــة التاريخ َّيــة ،وهــي
َ
ــل
واالتِــكال علــى ال ِقــوى اإلقليميَّــة والد َوليَّــة ل َح ّ
مشــاكِل لبنــان ،واسـ ِتجالب مشــاكل هــذه الـ ُد َول إلــى
لبنــان» .بلــى :تلــك «األز َمــة» هــي تما ًمــا كمــا اعتَبَ َرها
السياســة الدكتــور ســامر فرنج َّيــة:
الكاتِــب وأســتاذ
َ
«نقطَــة ارتــكاز للمؤ ّرخيــن» ،وهــي « ِمف َْصليّــة لفهــم
تح ـ ُّوالت لبنــان وبدايــات الحــروب والثــورات ،وهــي
عــام اكتشــاف ضعــف لبنــان».
لَــم يَسـ َمع الرئيــس كميــل شَ ــمعون نصي َحــة البَطريرك
المارونــي مــار بولــس بُطــرس المعوشــيَ .خ ِســ َر
َحــت ضَ ِ
غــط التَد ُّخــات الخارجيَّــة ال َعربيَّــة
رِهانَــه ت َ
وبخاصــة مــن َمبعــوث الرئيــس أيزنهــاور:
واألجنب َّيــة،
ّ
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بــدل منــه
الدبلوماســي روبــرت د .ميرفــي .تَقَــ َّر َر ً
رئيســا
انتخــاب قائــد الجيــش ال ُمعتــدل فــؤاد شــهاب ً
للجمهوريَّــة تواف ًقــا مــع الرئيــس جمــال عبــد الناصــر.
َّلت حكومــ ٌة رباع َّيــة ،فيهــا العميــد
بَعدهــا تشــك ْ
ريمــون إده وزيــر للداخل َّيــة.
مــا زلــت أذكُــر خالــي ال َحبيــب عبداللــه يُ ـ َر ِدد أمــام
ز ّواره و ُمناصريــه« :ال ُمســتقبل للبنــان فــي ِظــل
ال ِنظــام الطائفــي المولِّــد لألزمــات»ُ ،مكــر ًرا قولــه
الصحيحــة لحـ ّـل ال َمســائِل
أيــا َم النيابـ ِة إِ َّن «ال ُمعالجــة َ
اللبنان َّيــة تَتطلّــب جِهــازًا غَيــر الجِهــاز القائِم ،و ُدســتو ًرا
غَيــر ال ُدســتور ِ
ـخاصا مــن َخلْــقٍ و ُخلُــقٍ
الحاضــر ،وأشـ ً
َجديديــن»(.((1
مــاذا تعلّمنــا مــن أحــداث 1958؟ مــاذا ت َغ ّيــر؟
الســلطة بَعدمــا
جميعهــم شــقّوا طَريقَهــم إلــى ُ
ث ّبتــوا علــى أكتا ِفهِــم أج ِن َحــ ًة َمضمونَــة مــن ريــش
ـاب
نَعــام الطائف َّيــة ،وجميعهــم طــاروا فــي فَضــا ِء ألقـ ِ
والســعا َدة.
الفخا َمــ ِة والمعالــي ّ
( ((1وهيــب معلــوف ،نائــب الشــعب الــكادح :ســيرة عبداللــه الحــاج
(1899ـ  ،)1975دار النهــار للنشــر ،بيــروت ،الطبعــة أولــى ،كانــون األول
 ،2007ص.161 .
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جميعهــمّ ...إل عبداللــه الحــاج إذ تالشــى كــي ال أقــول
شُ ِ
ــط َب ُحضــو ُره و َدو ُره الريــادي وأفــكا ُره ال َجريئــة
مــن كتــب التاريــخ.
َ
فــوارق فــي االغتيــال :را َهــن عبداللــه الحــاج
ال
علــى أ َّن أجنح ـ َة الطائف َّي ـ ِة س ـ َيكو ُن َمصي ُرهــا ك َمصي ـ ِر
ـي ،أي
ـي اإلغريقـ ّ
أج ِن َحـ ِة إيكاريــوس ال َبطَــل الميثولوجـ ّ
أ َّن شَ ــم َعها َســيذوب فتَس ـ ُق ُط األجســام التــي ت ُص ّفـ ُـق
بِهــا.
أخطــأ عبداللــه ِ
الحســاب! يَبــدو أ َّن شَ ـ ْم َع الطوائـ ِ
ـف
ــذوب ،ومــا ز َال ال ُمحلّقــون بأج ِن َح ِتهــا يَجوبــو َن
ال يَ ُ
ِ
الســلطة.
ف
َضــاءات ُ
هــذا ال ِنظــا ُم ال َهجي ـ ُن أل َغــى عبداللــه الحــاج ،فبــاتَ
ـي فــي لبنــان.
بِمثابَــة إيكاريــوس ال ّنظــام الطائِفـ ّ
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عبدالله الحاج | العراق
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عبدالله الحاج
في الخمسين ّيات

بي َن مح َّمد وجون
تأ ُخــذ ليلــى َم ّجــ ًة أنيقــ ًة مــن ســيجارتها الفرنســ َّية،
ـي بعيــونٍ ِ
باســمة ،وتُــر ِدف بصـ ِ
ـوت ال َحكواتي
تَنظُــر إلـ ّ
اللَعــوب:
«تســألي َنني دائ ًمــا َعــن خالــي عبداللــه .حســ ًنا!
ســأخبُرك ِق َّصتــه وســتَعجبين .عبداللــه الحــاج كا َن
ـب إلــى قلــب أ ِّمــه الحا َّجــة ماريــا الص ّبــاح
االبــن األ َحـ ّ
مــن بَيــن أبنائهــا الثَمانيــة وبناتهــا الســت .وهــي
ـب
ـاب و ُحـ ٍ
كانَــت لــه َمالكَــه الحــارِس ،وم َح ـ ّط إعجـ ٍ
المســا َحــ ّد ال ِعبــادة.
ماريــا اآلتيَــة مــن أرض الجنــوب تز َّوجــت مح َّمــد
ـري ابـ َن السـ ِ
ـاحلَ .ح َملَــت
الحــاج ،التا ِجـ َر ال َوســيم الثَـ َّ
ســنواتِها الثــاثَ َعشــر َة مــن النبطيّــة إلــى بســاتين
أوس ـ َع
الغ َبيــري حيــث بنــى لهــا الحــاج مح َّمــد دا ًرا َ
مــن أحال ِمهــا.
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الدينــي ال َمعــروف الشَ ــيخ
ماريــا اب َنــ ُة ال َمرجِــع
ّ
يوســف الص ّبــاح ،ال ُمتوقِّــد ُة ذكا ًء ص َّباح ًّيــا وشَ ــ َغفًا
بال ِعلــم لَــم يتك ـ َّرس ،هــي اب َن ـ ُة َع ـ ّم العالـ ِـم الكبيــر
ال َمغــدور ِبــه َحســن كا ِمــل الص ّبــاح «أُقحوانَــة َجبــل
عا ِمــل» .ك ّنــا نســ ّميه « َجبــل ال َجليــل» أو « َجبــل
ال َخيــل» أو « ِبــاد الـ ـ َمتاولة» .جمـ ُ
ـال ج َّدتــي أل ّمــي
كل منطقــة سـ ِ
ـاحل ال َمتــن
كا َن َمضْ ـرِب ال َمثَــل فــي ّ
الجنوبــي ،تزيّنــه هال ـ ٌة ُمبارك ـ ٌة طالمــا م َّيــزت أهــل
َجبــل عا ِمــل .العامليّــون ،يــا اب َنتــي ،تُــراثٌ
شــيعي
ٌّ
َمعــروف .إنهــم أَقــ َد ُم الشــي َعة .لَــم يســبِقهم إلــى
التشــ ُّيع إال َجماعــ ٌة َمحصــور ٌة مــن أهــلِ ال َمدينــة
ال ُمك َّرمــة .كا َن فــي م َّكــة والطائــف وال َي َمــن والعـراق
شــي َع ٌة قليلــون ،وكا َن أكثَـ ُر الشــي َعة فــي ذلــك الوقــت
أهـ َـل َج َبــل عا ِمــل .مــا مــن قَريــة فــي تلــك ال ِبــاد
ـرج
ال ُمباركــة ،ال ُمتَّصلــة ببــاد بَيــت المقـ ِـدس ،إال َخـ َ
منهــا َجماع ـ ٌة مــن ُعلمــاء اإلمام َّيــة وفقهائهــا ،حتَّــى
قيــل إن َعـ َد َد ُعلمائهــم يقــارب ُخمــس َعــدد ُعلمــاء
الشــي َعة ،وكــذا مؤلفاتهــم ُمقارنــة مــع مؤلَّفــات
الباقيــن.
مح َّمــد الحــاج ،المأخــوذ بماريَّــا حـ َّد العبــادة ،ح َّقــق
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جمي ـ َع أحال ِمهــا بال ِع ـ ّز والجــاه وشَ ـيَّ َد لهــا بَيتًــا مــن
طابقيــن («حــا َرة» ب ُمســ َّمى ذلــك ال َزمــان) .حيــن
ق ـ َّررت ابَنــة الشَ ــيخ ال َجليــل أن ت ُ َعلِّــم بنيهــا وبناتِهــا
فــي غَيــر المــدارس الدين َّيــة فاجــأت َجرأَتُهــا ج ـ ّدي
لك َنــه لــم يُحاجــج ِحكمتَهــا وال قــاو َم قـ َّوة شَ ــخص َّيتها.
وحصــل أوال ُدهــا ِعل ًمــا وت َربيــ ًة
كا َن لهــا مــا أرادتَّ ،
حديثيــن ،متفلّتيــن مــن َمنهــج التلقيــن َوســطوة
المدرســة الدين َّيــة التــي ارتادهــا آنــذاك معظــم أبنــاء
جيلهــم فــي البيئــة الشــيع َّية ال ُمحافظــة .وكا َن لهــذا
ال َمنهــج األث ـ َر األك َبــر فــي َمســيرة عبداللــه.
طالمــا تســاءل ُْت« :مــاذا لَــو لَــم تكُــن ماريَّــا رو ًحــا
حـ َّرة ِ
عاشــقة لل ِعلــم وال َمعرفــة؟ مــاذا لَــو كانَــت امرأ ًة
عاديَّ ـ ًة كغَيرهــا مــن نِســاء ذلــك الزمــان ،مستس ـلِم ًة
ل َمصيرهــا ،راضيــة بقــرارات زَوجهــا تاجِــر ال َحريــر
اآلتــي مــن ال ِفالحــة؟ مــاذا لَــو أص ـ َّر مح َّمــد الحــاج
علــى إرســال أوالده إلــى المدرســة الدين َّيــة؟ هــل
يم ِكــن تتبُّــع َمســار «مــاذا لَــو» فــي جميــع ُمفترقــات
طُ ـ ُرقِ ال َحيــاة؟
تسا ُؤ ٌل ،يا اب َنتي ال َحبيبة يتح َّدى لُعبَة األقدار.
ـي و ُمنيــر ،ال ُكلّ َّيــة ال َحرب َّيــة
َد َخـ َـل ولَــدا ماريــا ،علـ ٌّ
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فــي اس ـطَنبول ((( فــي عشــرينيّات ال َقــرن الماضــي.
مقتــول ب َرصــاص الطَيــش
ً
َخــرج منهــا ُمنيــر
علــي ضابطًــا فــي َد ورة الرئيــس
وتخــ َّرج منهــا
ّ
(((
فــؤاد شــهاب الــذي أصبَــح فــي مــا بَعــد قائ ـ ًدا
ورئيســا لل ُجمهور يَّــة اللبنانيَّــة ،وربطَتْــ ُه
لل َجيــش
ً
بــه صداقــ ٌة متي َنــة ا ت ََّصلَــت بأخيــه عبداللــه
فتوطَّــدت ال َعالقــة بَيــن الر ُجليــن وكا َن مــن
المق َّربيــن القالئــل إليــه.
علــي
علــى ِخــاف مــا ف َعلــه عبداللــه ،لَــم يشــأ ّ
السياس ـ َّية أو العســكريَّة علــى
َخــوض ِغمــار الحيــاة ِّ
ال َّر ْغــم مــن كونِــه مؤ َّهـ ًـا لذلــك ،لكنــه آثَــر التو ُّجــه
فأسســا عائلتَيــن
َمــع شــقيقه فايــز إلــى ال َبرازيــل َّ
( )1ال ُكلّيَّــة الحربيَّــة فــي اســطنبول :كانَــت أكاديميــا تحظــى ب ِإقبــال
طـ ّـاب «الواليــات العرب َّيــة» ألنَّهــا توفّــر تعلي ًمــا بِمعاييــر منهج َّيــة عاليــة،
خصوصــا لِمــن لــم يتحـدّروا مــن عائــات َميســورة.
ول ُمرتاديهــا فــرص عمــل
ً
( )2فــؤاد عبداللــه شــهاب ( 19آذار  1902ـ  25نيســان :)1973رئيــس
جمهوريَّــة لبنــان ( 1958ـ  )1964قائــد ســابق للجيــش ورئيــس حكومــة
عســكريَّة أســبق .انتُخــب بعــد أحــداث  1958خل ًفــا للرئيــس كميل شَ ــمعون.
جــاء مرشَّ ـ ًحا توافقيًّــا تحــت شــعار «ال غالــب وال مغلــوب» .قــام ب ِإصالحــات
إداريَّــة وســعى إلــى تحســين عالقــة لبنــان بالــدول العرب َّيــة .تعـ ّرض لالنتقــاد
بســبب صرامــة الحكــم العســكري وتد ّخــل «المكتــب الثانــي» (المخابـرات)
فــي إدارة الحكــم .تعـ ّرض نظامــه ســنة  1962لمحاولــة انقالب َّيــة فاشــلة قــام
بهــا الحــزب الســوري القومــي االجتماعــي.
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وأعمــال مز َدهــ َرة مفضِّ ليــ َن بِــا َد البُــ ِّن علــى بِــا ِد
ً
َ
الحنطــي أكثَــر أم ًنــا
ســحوق
األرز .ربَّمــا أل َّن ال َم
َّ
وساس ـ ِتها.
وأمانًــا مــن َمســاحيقِ
السياس ـ ِة اللبنان َّيــة َ
َ
خــال َس ِ
َ
ــنوات ال َحــرب
ــت زيفُهــا
مســاحيق ث َ ُب َ
ُ
ـي َجعفــر فــي ال ِبــاد وأصبَــح
األهليَّــة ومــا بَعــد .بقـ َ
مـ ّـاكًا كبي ـ ًرا .أمــا أص َغــر األبنــاء ،فَضْ ــل ،فاختــا َر أن
ِ
الــرأس
ــب فــي
يُنهــي حياتَــه ُمنتَ ِحــ ًرا
َ
برصاصــة ُح ٍّ
فــض أهلُــه تزوي َجــه مــن حبي َب ِتــه البه َّيــة
بَعــد أن َر َ
بهيَّــة ســليم.
َخ َســار ُة ُمنيــر وفَضْ ــل كانــت أكبـ َر مــن طاقـ ِة الحا َّجــة
ماريَّــا علــى االح ِتمــالِ .عنــد َعو َدتــه مــن الواليــات
المتَّحــدة األميركيــة َحيــث أنهــى در َاســتهَ ،وجــ َد
عبداللــه والدتَــه فــي حال ـ ٍة َعصب َّيــة ونَفس ـ َّية صعبــة،
َــق
فأتــى بســ ّيد ٍة مكســيك َّية اســ ُمها أنجيلينــا ،أطل َ
األهــل فــي مــا بَعــد اســم «إنْخلِــة» لتَهتــ َّم
ُ
عليهــا
بالوالِــدة ال َحبيبــة.
عندمــا تُوفّ َيــت الحا َّجــة ماريَّــا (أَ ِ
واخــر  )1936لَــم
يشــأ عبداللــه ،الغــارِق فــي األســى مــن ِف ـراق شَ ـ ّـق
الــروح ،أن تغــا ِد َر «إن ِْخلــة» ال َبيــت الكبيــر أل َّن
َــف
َيــف َمــن َســ َك َنت رو َحــهَ .عط َ
فــي حضورهــا ط َ
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عليهــا وعلــى أوال ِدهــا و َر َعــى شــؤونَها حتــى وفاتِهــا.
أس ـ ُرد هــذه الحا ِدثــة للداللــة علــى وفــا ِء ال َر ُجــل.
هــذه القي َمــة لَــم تفارقْــه طيلَــة حياتِــه ولَــم
يلطّخهــا ال جــا ٌه وال عــ ٌّز وال علــ ٌم وال مــال .وفــا ٌء
لــك ُّل َمــن َمــ ّد يَــد المســاعدة لَــه يو ًمــا .وفــا ٌء
لجا ِم َع ِتــه كولومبيــا((( التــي غ َّيــرت َمســار حياتِــه
َــل يُ ِ
ظــام ت َ َب ّرعــات ماديَّــة.
فظ َّ
رســل إليهــا بان ِت ٍ
قصـ ُة عبداللــه السياســي واإلنســان ،ابنِ سـ ِ
ـاحل ال َمتن
َّ
ـي ال ُمســا ِفر علــى أحــام ال َعلم َنــة والحداثــة،
الجنوبـ ّ
المتأثّــر بال َبســاطة وثقاَفــة ال َع َمــل وااللتـزام والتَّ َحــرر،
تليــق
قصــ ٌة ُ
حا ِمــل لــواء الديمقراط َّيــة االشــتراك َّيةَّ ،
بــكل مــا للكلِمــة مــن َمعنــى،
هوليــوودي ّ
بفيلــم
ٍ
ّ
فاس ـ َمعيها واحكُمــي ب َن ِ
فســك.
ولِــ َد خالــي عــام  1899فــي بَلــدة الغبَيــري ،فــي
بَيــت أبيــه األشــ َبه بــدارة النبــاء .تحــ َّول ال َيــوم
مب ًنــى تجاريًّــا َمعروفًــا بـــبنك صــادرات إيــران .بــدأ
دراســته فــي ِســ ّن متأ ّخــرة بالمدرســة االبتدائ َّيــة
َ
( )3جامعــة كولومبيــا :مــن أعرق وأشــهر الجامعــات األميرك ّيــة النيويورك ّية.
خ ّرجــت ساسـ ًة وعلمــاء نالــت كوكبـ ٌة منهم جوائــز نوبــل المرموقة.
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التاب َعــة لليســوعيين .لَــم يمكُــث فيهــا ســوى
ســنتين إذ «تمــ َّرد» علــى َصرامــة نِظــام التعليــم
اليســوعي فغادرهــا .لكــن أ َّمــه ماريَّــا لَــم تستَســلم
بــل أدخلتْـ ُه ســنة  1914إلــى المدرســة االسـ ِتعداديَّة
التابِعــة للكليَّــة اإلنجيليَّــة الســوريَّة (التــي أضحــت
ٍ
عامئــذ
اليــوم :الجا ِمعــة األميركيــة ـ بيــروت).
اندلعــت ال َحــرب العالم َّيــة األولــى ،والجا ِمعــة
بَعيــدة ،والطُرقــات غَيــر آمنــة ،والجــوع وفقــدان
المــوا ّد األوليَّــة يهــ ّددان العائــات .لكــن ال شــيء
ي ِقــف فــي َوجــه ماريَّــا.
رتــاح عبداللــه بســرعة ل َجــ ّو االن ِفتــاح فــي الكليَّــة
اِ َ
ـي القائــم
اإلنجيل َّيــة ،وتماهــى مــع نموذَجهــا التعليمـ ّ
علــى ح ّريَّــة التعبيــر وروح نقديَّــة وليبرال َّيــة صــا َرت
نس ـقًا فكريًّــا فــي فلس ـفَة اإلصــاح وال َحداثَــة
الح ًقــا َ
التــي حا َجــج بهــا .وكا َن الن ِغماســه فــي النشــاط
الطلبــي ولعالقاتِــه الن ّديــة مــع أســاتِذتها ،أبلَــغ األثَــر
ّ
فــي تطويــر شــخص َّيته القياديَّــة وقدراتــه الســجال َّية
والخطاب َّيــة.
تتوقَّـ ُـف ليلــى فجــأة .تشـلَح َعبــاءة ال َحكواتــي .تو ّجـ ُه
ـوص فــي أعماقــي وتســأل:
ـي نظراتِهــا الذك َّيــة .تغـ ُ
إلـ َّ
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يــت والــ َد ِك وقــ َّر ِ
«أتذكُريــن حيــن ت َح َّد ِ
رت دخــول
الجا ِمعــة األميرك َّيــة فــي بيــروت((( م ـ َع ،أو مــن دون،
موافقــة أو مســاعدة أ َحــد؟ أتذكُريــن كيــف َرف ْعـ ِ
ـت
أمــا َم أع ُيننــا رســالة القَبــول فــي الجا ِمعــة ك َمــن يَرفَــع
ِ
َعلَــم االن ِتصــار فَــوق ٍ
قــرأت علينــا
رؤوس َمهزومــة؟
بص ٍ
ٍ
عــزم
ــوت ثائــ ٍر
نابــض بَ ِ
يو َمهــا ف َرمــا َن قــرارِك َ
رأيــت
اليائــس .فــي ذلــك ال َيــوم مــن َربيــع 1984
ُ
ِ
تصميمــك ِعنــاد الحا َّجــة ماريَّــا ،وفــي ِســمات
فــي
ـام ال َمحظــو ِر عنـ ِ
توسـ ْم ُت
شاكســة وإرا َدة اق ِتحـ ِ
ـدك َّ
ال ُم َ
َخصـ َ
ـال خالــي عبداللــه وســليقَته.
حربُنــا فــي الثَمانين ّيــات ،يــا اب َنتــي ،لَــم تكــن َحربًــا
عالم َّيـ ًة كالّتــي عاشَ ــها عبداللــه .لكـ َّن قــرا َرك عا َمذاك
ـهل وال عاديًّــا بال ِنســبة لنــا .كانَــت أزمنـ ُة
لَــم يكــن سـ ً
تب زَمــن القلّــة .حيات ُنــا
ال َّرخــاء قــد ولَّــت ،واســتَ ّ
رأســا علــى َع ِقــب ،وحروبنــا الصغيــرة
انقلبَــت ً
ضَ ربــت ضاحيتَنــا وأعمالَنــا وأرزاقَنــا ؛ أن َهكــت ِقوانــا
( )4الكل َّيــة البروتســتانت َّية الســوريَّة :أضحــت عــام  ١٩٢٠جامعــة بيــروت
ـس دانيــال بلــس ( 1823ـ )1916
األميركيّــة .أسســها المبشــر األميركــي القـ ّ
وكان أ َّو َل رئيــس لهــا .تقدي ـ ًرا لــه س ـ ّمي الشــارع المالصــق لســورها شــارع
بلــس ،وأَطلــق اســم بلــس هــول علــى أ َحــد مبانيهــا.
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وأر َدت الِعــ َّز والجــا َه فأصبَحنــا فقــراء وإن بضَ ربَــ ٍة
غيــر قاض َيــة.
كنــت أعــرِف فــي قَــرا َرة نَفســي أن ِ
َّــك ،يــا اب َنتــي،
وريثَــة الرغبَــة بتَســلُّق ِهضــاب الطُمــوح ،وتمل َ
َّــك
فيــك ِعنــا ٌد ت ََســل َّل إلــى جيناتِ ِ
ِ
ــك مــن خــا ٍل إلــى
خــال ،وف َعـ َـل ِفعلــه ِ
داخــل عقلِــك .كُنـ ِ
ـت يــا اب َنتــي،
الصفــات .انتَقلَــت إليـ ِ
ُمســت َق ًّرا طبيع ًّيــا لهــذه ِ
ـك مــن
جيــلٍ إلــى جيــل .لَــم تطلُــب منــك إذ َن ُدخــول.
ِ
عليــك فرضً ــا ُمحبَّبًــا.
نفســها
فرضَ ــت َ
طب ًعــا كا َن لـ ِ
ـك مــا ِ
أردت .د َخلـ ِ
ـت الجا ِمعــة األميركيــة
ـاب واسـ ًعا ِإلخ َوتـ ِ
وفتَحـ ِ
ـك بَعـ َد ِك.
ـت البـ َ
تتوقَّـ ُـف ليلــى .تنظُـ ُر راضيـ ًة إلــى لُفاف ِتهــا المشـتَعلة،
ـي المغرورقتَيــن بالدمــوع .ت ـراءت
وتسـ ُ
ـرح فــي عينـ َّ
لــي ،وأنــا أسـتَ ِم ُع إلــى شَ ـ ِ
ـريط ليلــى ،مشــا ِهد البــؤس
الصعبــة مــن
الــذي «خاوانــي» فــي تلــك المرحلــة َ
بوصلــ َة جأشــي .و َجدت ُنــي
حياتــي .لِ َو ْهلــ ٍة أضَ ُ
عــت َ
ألملِ ـ ُم هشاشَ ـ ًة ِخلْتُنــي أخفَيتُهــا َعــن عينــي ليلــى
َس ٍ
نســي حتــى ظننتُنــي
ً
ــنوات
طــوال فــي قُمقُــم َم ّ
ّصــت مــن مأســاتي .غَل َبتْنــي ليلــى و َو َجــ َدت
تخل ُ
القُم ُقــم.
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ـحت ذاكِــرة أحزانــي ِ
بضحكـ ٍة متلعثمــة ،وأب َحــرتُ
َم َسـ ُ
عواصــف ِ
بَعيــ ًدا َعــن ِ
عواطفــي إلــى ِدفء ِقص ِتهــا
ونظ ـر ِ
ات الرضــا فــي عينيهــا الحنونتيــن أبحــثُ َعنهــا
وفيهــا َعــن ن ْفـ ٍ
ـس ُمتَش ـظِّ َية ألـ َـف شــظ َّية .وج ْدت ُنــي،
مــن حيــث ال أدري ،أتماهــى َمــع ِمح َنــ ٍة عاشــها
خالهــا عبداللــه أوائــل ال َقــرنَ ،و َصلــت شَ ــظاياها إلــى
ط َبقــات وســطى ســاءت أحوالهــا الماديَّــة فجــأة ِعنــد
بدايــة ال َحــرب األهل َّيــة فــي لبنــان عــام .1975
ضبــاب لُفافــة ليلــى .خ َّبــأَتْ ورا َءه َمــرارة
كثيــف
ٌ
ُ
ـس لــم ِ
الســنين ال ِعجــاف ورِفعـ َة نَ ْفـ ٍ
يكســرها ضيــق.
ِّ
فعـ ًـا :كا َن تراجـ ُع األحــوال ســب ًبا أساسـ ًّيا لقـرار أبــي
مدرســة «أتينيــه بيــروت» .لــم يكــن
إخراجنــا مــن َ
يــرى ضَ ــر ًرا كبيـ ًرا علــى مسـتَق َبلِنا أن نُك ِمــل تحصيلنــا
ـي فــي مــدار َِس أقـ ّـل كل َفــة ،ولَــو أ ّدى ذلــك إلى
العلمـ ّ
ـض المكتسـ ِ
َخســا َرة بعـ ِ
ـبات األكاديميَّــة .لك ـ َّن ليلــى،
ال ُم ِصــ ّرة علــى التعليــم ال َنوعــي ال ُمن َف ِتــح ،تمــ َّر َدت
و َعقَــدت ال َعــزم علــى المواج َهــة .هــي أيضً ــا ال
شــيء َوقَـ َـف فــي َوج ـ ِه تَصمي ِمهــا ،مثلمــا لــم ي ِقــف
ـي ٌء أمــا َم عزيمـ ِة ماريَّــا َج َّدتِهــا ألُ ِّمهــا .زا َرت
يو ًمــا شـ ْ
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ُمديــر المدرســة مســيو أنطــوان شْ ـلَنك .أس ـ َّرت لَــه
ب َمكنوناتِهــا .انتَ َز َعــت من َحــ ًة جزئ َّيــ ًة مــن المدرســة
وأق َن َعــت شــقيقها فَضْ ــل ب َجــدوى مســاعدتها إلبقــاء
األوالد فــي َمد َر َسـ ِتهم فــكا َن لهــا أيْضً ــا مــا أرا َدت .لــم
تخطــئ ليلــى ال َهــدف .كا َن ِ
واض ًحــا أمامهــا .التَعلي ـ ُم
ـي كا َن طريقَنــا للخــروج مــن المأســاة ،ثر َوت ُنــا
النوعـ ُّ
التــي ال يُمكــن ألحـ ٍـد أن ينتَز َعهــا م ّنــا مهمــا َص ُع َبــت
الظـ ُ
ـروف وجــار الزمــان .طب ًعــا ال يُمكــن تت ُّبــع مســار
«مــاذا لَــو» فــي جميــع مفترقــات طُــرقِ ال َحيــاة.
لك ـ ْن مــاذا لــو لــم تَن َجــح ليلــى فــي إبقــاء أوال ِدهــا
مدرســ ٍة ليبرال َّيــ ٍة منف ِتحــة كـــأتينيه بيــروت؟
فــي َ
مــاذا لــو لــم يَكــن المســيو شْ ـلَنك مربّ ًيــا اســتثنائ ًّيا؟
مــاذا لــو كانَــت هــي أ ًّمــا عاديَّ ـ ًة مستَس ـلِ َم ًة لل َق ـرا ِر
ـوري ولألقــدا ِر الظالِمــة؟ التج ِربَـ ُة ال تُقــاس علــى
الذُكـ ّ
حــام
هــذا ال َنحــو بــل بميــزانِ الوضــو ِح وجــرأ ِة اق ِت ِ
حتــوم ومشاكَســ ِة القَــ َدر.
ال َمحظــو ِر وتَ َحــ ّدي ال َم
ِ
يكفــي أن يرا ِفقنــا هــذا ال ِمقيــاس فــي مر ِ
احــل
حياتِنــا حتَّــى نتي َّق ـ َن أنَّنــا فــي المــكان األمثَــل.
تعــو ُد ليلــى مــن ضبابهــا لتُك ِمـ َـل الروايَــة مــن حيــثُ
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انقَطـ َع حبلُهــا« :ال ُمشاكَسـ ُة وإراد ُة اقتحــام ال َمحظــور
كانتــا يــا اب َنتــي لوث َ ـ ًة أخــرى ورث ِتهــا ،ات ََّصلــت إليـ ِ
ـك
َعبــر األجيــا ِل مــن خا ٍل إلــى أ ٍّم إلــى أوالد .قَـرا ُر دخول
َفســها ُم َجــد ًدا.
الجا ِمعــة األميرك َّيــة ُمكلِــف .المع َركــة ن ُ
ـي تحـ َّو َل باإلصـرا ِر ن ِ
مع َركــة ِقسـ ٍ
َفسـ ِه من َحـ ًة
ـط جا ِمعـ ٍّ
تنــا َو َب علــى تغط َي ِتهــا صنــدوق الجا ِمعــة األميرك َّيــة
ث ُــ َّم مؤسســة ال َحريــري((( ذات الفَضْ ــل فــي ت َعليــم
طالــب مــن خيــر ِة شــباب
أكثــر مــن ثالثيــن ألــف
ٍ
الطبَقــات الوســطى والفقيــرة وشــابّاتِها أواخــر فتــرة
ال َحــرب األهل َّيــة ،وإنقا ِذهــم بالتّالــي مــن أقــدا ٍر كانَت
لتَكــون بائســة.
مؤسســة تربويَّــة غيــر ربح َّيــة َّأسســها
()5
مؤسســة رفيــق الحريــريّ :
َّ
ســنة  1979رئيــس وزراء لبنــان رفيــق الحريــري (اغتيــل فــي بيــروت فــي
المؤسســة إبّــان الحــرب اللبنان َّيــة من ًحــا لنحــو
 14شــباط  .)2005قدَّمــت
ّ
مســتحق ،وبنســبة عطــاء  ،%100وســقف بلــغ
 36100طالــب لبنانــي
ّ
نحــو  200ألــف دوالر للطالــب الواحــدَ .د َر َس  3200طالــب فــي الواليــات
المتَّحــدة وكنــدا ،ونحــو  8500منهــم فــي الــدول األوروب َّيــة (فرنســا ،إيطاليــا،
ألمانيــا ،إســبانيا) وشــمال أفريقيــا (المغــرب ،تونــس ،الجزائــر) وتــوزَّع
ـدارس ليســيه عبــد القــادر
الباقــون علــى جامعــات لبنــان .تديــر َّ
المؤسسـ ُة مـ َ
والحريــري الثانيــة والثالثــة وجامعــة رفيــق الحريــري فــي المشــرف .راهــن
الرئيــس الحريــري بعــد ال َحــرب األهليَّــة علــى تعليــم اللُبنانييــن واالســتثمار
فــي ال ُنخــب المثقَّفــة المؤ َّهلــة أن تنقــل لبنــان إلــى حالــة ِ
الســلم والنمــو
والرفاهيــة .كا َن يقــول« :إذا ب ـدّك تط ـ ّور شــعب ،الزم تعلّمــه».
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تَصمي ُمــك اليائــس ،يــا اب َنتــي ،ورغبتُــك الجا ِم َحــة فــي
ـويَ ،حـ َّوال المن َحــة إلــى فُرصــة
َهزي َمــة ال ُركــود ال َمع َنـ ّ
ــت أُســرت ُنا فــي
ال إلــى م َّنــة .وبفَضــل عزي َمتــك بَق َي ْ
ِحضــنِ الجا ِمعــة األميرك َّيــة ،وبَق َيــت الجا ِمعــة جــز ًءا
عزيـ ًزا مــن تاريخنــا ،مــن ذاك َرتنــا الجين َّيــة أكا ُد أقــول،
ــا ِ
حاســ ًما فــي خياراتِكُــم ال ِمهن َّيــة ،إخوتــك
وعا ِم ً
ـت ِ
ـت ،فــي وقـ ٍ
وأنـ ِ
الحــق.
ـي بق َّوة،
ُمجـ َّد ًدا تُفَا ِجئْنــي الــ«مــاذا لَــو» ،ف َيطـ ُرق قلبـ َ
وتتصــار ُع الصـ َو ُر فــي بالــي وأنــا أتا ِبـ ُع اإلنصــاتَ إلــى
ليلى .
فــي روايَ ِتهــا ســنوات عبداللــه فــي المدرســة
االســتعداديَّة تختــز ُن ليلــى الكثيــف مــن «الــ ُمعاش»
أيــام ال َحــرب
يعيــش
ُ
التاريخــي .كا َن لبنــان
أصعــب ِ
َ
العالم َّيــة األولــى علــى مــا َذكَ ـ َرت .المجاع ـ ُة ض َربتْــه
الصميــم فمــاتَ كثيــرو َن جو ًعــا علــى قارِعــ ِة
فــي َّ
أقــل تأث ُّــ ًرا
الجنوبــي كا َن َّ
ســاحل ال َمتــن
ُ
الطرقــات.
ّ
مــن ِ
مناطــق أخــرى ،ربَّمــا أل َّن أهلَــه كانــوا ُمكتفيــن
ذات ًّيــا مــن الزراعــة فــي أراضيهــم ،وربمــا أل َّن هــذا
ِ
لتهريــب القمــ ِح واألر ّز والســكّر
الســاحل كا َن َممــ ًّرا
ِ
ـب أبطــا ٍل ســاهموا ِسـ ًّرا فــي
والــكاز .كا َن َممـ ًّرا لتهريـ ِ
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تَنظيــم التَعبئــة ال َعســكريَّة بَيــن الضبّاط والعســكريين
ال َعــرب فــي الجيــش ال ُعثمانــي ،فقا َومــوه و َوقفــوا
ســ ًّدا مني ًعــا فــي مواج َهــ ِة ظُل ِمــه وج َبروتِــه.
قصتها وتتابِع:
تستعي ُد ليلى زِمام َّ
أصـ َّرت َج َّدتــي ماريَّــا أن يُ ْك ِمـ َـل اب ُنهــا عبدالله دراسـتَه
ــت علــى أن ِ
تصلــه
فــي الكليَّــة االنجيليَّــة ،و َح َر َص ْ
ــب
حوائ ُجــه ال ُمنشّ ــاة
وأطايــب ال َبيــت و ُعطــور ال ُح ّ
ُ
وال َحنــان وهــو متتلم ـ ٌذ علــى أيــدي اإلفرنــج .تُحضّ ــر
لــه السـلَّة أو المطبق ّيــة ِ
وترسـلُها كلَّمــا كا َن ذلــك ُمتا ًحــا.
غالبًــا مــا كانَــت شــقيقته بَلقيــس ترا ِفـ ُـق ال ِمرسـ َ
ـال في
رحلَ ِتــه مشـ ًيا حتَّــى محلَّــة ال َبربيــر((( ،ث َـ َّم بالترامــواي
حتَّــى محطَّــة غراهــام((( ،قُبالــة الجا ِمعــة األميرك َّيــة
فــي رأس بيــروتُ ،مث ِّبتــ ًة مــن غَيــر أن تــدري ِصلَــة
ال َوصــلِ األبديَّـ ِة بال َر ِحــم ،هــي التــي أصبَحــت حقي َقـ ًة
َحبلَهــا السـ ّري .كثيـ ًرا مــا ح َّدثَتْنــي بَلقيــس َعــن تلــك
ـي البَربيــر أو محلّــة البَربيــر :اســم عائلَــة بيروتيَّــة تعــود جذو ُرهــا
( )6حـ ّ
ـمي باســمها أحــد أحيــاء بيــروت.
إلــى ِشــبه ال َجزيـ َرة العربيَّــة وسـ َ
ّــف فيــه الترامــواي المتَّجِــه مــن
( )7محطَّــة غراهــام :مــكان كا َن يتوق ُ
قصــة طريفــة:
بيــروت إلــى رأس بيــروت قبالَــة الجا ِمعــة األميركيَّــة .ولالســم َّ
ـب فــي الجا ِمعــة الدكتــور غراهــام يعطــي موظَّـ َـف الترامــواي
كان أســتاذ الطـ ّ
عنـ َد وقو ِفــه (إلدخــال الــركّاب أو إخراجهــم) مجيديَّــة واحــدة (عملَــة ترك َّيــة
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الرحــات و ُمشــا َهداتِها طوابيـ َر الجائعين والمتَسـ ِّولين
ٍ
طرقــات َمنســ َّية .كانَــت
ال ُملقــاة أجســادهم علــى
عيناهــا الخضـراوان تغر ْورِقــان بالرمــادي ب ِفعــلِ جـرا ٍح
ـري باكِـ ًرا وتركــت فيــه نُدوبًــا أبَديَّــة.
آلَ َمــت قل َبهــا الطـ ّ
فــي َح ـ َر ِم ال ُكلّ َّي ـ ِة االنجيل َّيــة حــاول الجِهــا ُز اإلداري
ِ
طبيعــي لتال ِمــذ ٍة احتــوى
الحفــاظ علــى َمظهــ ٍر
ّ
ـاب أهــلِ بال ِدهــم.
مشــاع َرهم التَوتُّــر وال ُحــزن بمصـ ِ
الوســت هــول((( بــإدارة المســ ِتر
كا َن َمبنــى ْ
بايــارد دودج ،ال َوحيــ َد المنــ َّور كهربائ ًّيــا ،و ُملتقــى
النشــاطات الرياض َّيــة والفكريَّــة .فــي رحــاب هــذا
ال َمبنــى توطّــدت َصداقــ ُة عبداللــه
بشــخصينِ
َ
ســيكون لهمــا أث َــ ٌر عظيــم فــي حياتِــه :المســ ِتر
دودج (أصبــح الحقًــا رئيــس الجا ِمعــة) ،واألســتا ُذ
الشــاب مح َّمــد الزيــن((( ابــ ُن عالِــم الديــن
فــي ذلــك ال َّزمــان) لقــاء تســمية محطَّــة الوقــوف هــذه علــى اسـ ِمه وكانــت
عيادتــه قريبــة مــن خــط الترامــواي.
( )8الوســت هــول :مب ًنــى فــي حــرم الجا ِمعــة األميركيَّــة ،علــى اســم
روبــرت َهالِـ ِـدن وســت ،جــاء مــن جا ِمعــة برنســتون األميركيَّــة إلــى بيــروت
وتب ـ ّوأ فيهــا مراكــز عــدة طيلــة  23ســنة.
( )9االســتاذ م َّحمــد الزيــن :ابــن عالــم ديــن مــن جبــل عا ِمــل كا َن عضــو
مجلِــس اإلدارة فــي جبــل لبنــان أيــا َم ال ُحكــم العثمانــي.
د َّر َس مح ّمــد فــي المدرســة االســتعداديَّة ( 1911ـ  )1914وفــي الجا ِمعــة
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الشــيعي مــن بَلــدة كَيفــون ،ذو أفــكار تق ّدميّــة،
ّ
ِ
ِ
ومؤســس
ــب دعــوات َصريحــة لل َعلمانيَّــة،
صاح ُ
جمعيَّــة سياســيَّة َســ َعت إلــى إلغــا ِء الطائفيَّــ ِة
مــن ال ِنظــام السياســي اللبنانــي واالســ ِتقالل َعــن
الســلطنة ال ُعثمانيَّــة ،ض َّمــت ُمثَقَّفيــن تق ّدميّيــن
َ
ِ
ســاحل ال َمتــن الجنوبــي وبيــروت
مــن منطقــة
وطرابلــس .وســيكون للـــمس ِتر زيــن الحقًــا تأثيــ ٌر
فــي تكويــن ال َوعــي ال ِفكــري ـ ال َنقــدي ـ السياســي
لعبداللــه ،والفَضْ ــل فــي تع ُّر ِفــه علــى مفاهيــم
ال َعلمانيَّــة والوطنيَّــة والقوميَّــة .فــي حلقاتِــه
(((1
التقــى ابــن ضَ يعتــه َعبــد الكريــم ِ
قاســم الخليــل
األميركيــة ( 1919ـ َّ .)1921أســس جمعيَّــة سياســيَّة ســعت إلــى إلغــاء
توصـ ًـا الــى تطبيــق ال َعلمان َّيــة الشــاملة،
الطائف َّيــة مــن النظــام السياســي ُّ
الســلطنة ال ُعثمانيَّــة .ض َّمــت
و َد َعــت إلــى القوميَّــة العربيَّــة واالســتقالل عــن ّ
طلبــه فــي الجا ِمعــة و ُمثَقَّفيــن تقدمييــن مــن منطقــة
الجمع َّيــة عــددًا مــن ّ
الجنوبــي ،بينهــم عبداللــه الحــاج مــن الغبيــري ،حســن
ســاحل ال َمتــن
ّ
محمــد عبــاس حاطــوم مــن بــرج البراجنــة ،جميــل نجــا مــن بيــروت،
عبداللــه منقــارة مــن طرابلــس ،عبــد الكريــم قاســم الخليــل مــن الشــياح.
(َ )10عبــد الكَريــم قاســم الخليــل :ولــد ســنة 1884فــي بــرج البراجنــة .هــو
الس ـ ّر ّي لحركــة عربيَّــة قاومــت االحتــال العثمانــي
القائــد األ َّول والزعيــم ِّ
صيــف َّ .1915أســس أ َّول جمع َّيــة عرب َّيــة سـ ّريّة فــي اســطنبول ســنة 1905
باســم «الشــبيبة العربيَّــة» النفصــال البــاد العربيَّــة عــن اإلمبراطوريَّــة
العثمان َّيــة باســتخدام العمــل المسـلَّح وتأســيس الدولــة العرب َّيــة المســتقلّة.
شــمل نشــاطه كامــل بــاد الشــام والعـراق ونَجــد ِ
والحجــاز وال َي َمــن ،واتصــل
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الســ ِّر َّي ل َحركــة عربيَّــة قا َمــت ضــ َّد
ال َّزعيــ َم ِّ
االحتــال ال ُعثمانــي َصيــف  ،1915وأ َحــد الشُ ــهداء
الذيــن أع َد َمهــم الوالــي ال ُعثمانــي الســفاح جمــال
باشــا( ،((1نهــار  21تمــوز  1915فــي ســا َحة البُــر ِج
التــي ُسـ ّميَت بَع َدهــا ســاحة الشُ ــهداء( ((1وأصبَحــت
وبخاصــة إمــام اليَ َمــن حينهــا يحيــى حميــد الديــن.
بأعيانهــا وقادتهــا،
َّ
كان لــه دور ســ ّري رئيــس فــي تنظيــم تعبئــة عســكريَّة بيــن الضبــاط
والعســكريين العــرب فــي الجيــش العثمانــي وحضّ هــم علــى المشــاركة
ـي خــال
فــي برنامجــه لالســتقالل عــن الدولــة العثمان َّيــة ،وكان لــه دور علنـ ّ
المفاوضــات مــع الدولــة العثمان َّيــة باســم العــرب ،للحصــول علــى حقوقهــم
المدنيَّــة خــال المؤتمــر العربــي األ َّول (باريــس  ،)1913ومنــع أنصــار فرنســا
فــي المؤتمــر مــن فــرض أجندتهــم علــى مق َّرراتــه.
المصــدر :يوســف خــازم ،عبدالكريــم الخليــلِ :مشــعل العــرب األول  1884ـ
 ،1915دار الفارابــي ،بيــروت .٢٠١٧
( )11أحمــد جمــال باشــا ( 1873ـ  :)1922والــي بغــداد العثمانــي .ن ـك َّل
بالعــرب بعــد هزيمتــه فــي قنــاة الســويس ( 3شــباط  )1915وســقوط
 1500جنــدي عثمانــي بنيــران مدفع َّيــة البــوارج البريطان َّيــة والفرنســ َّية.
ح َّمــل القيـ ِ
ـادات العرب َّيــة العســكريَّة والمدن َّيــة مســؤول َّية إخفاقــه فاســتبدل
بكتائــب غالبيَّــ ُة جنودهــا أتــراك .ف ََصــل
كتائــب غالبيَّــ ُة جنودهــا عــرب
َ
َ
وأرســلهم إلــى مناطــق بعيــدة
وظائفهــم
مــن
البارزيــن
العــرب
ــاط
الض ّب
َ
وأخــذ يعتقــل زعمــاء وطنييــن ومفكّريــن عربًــا وينـكّل بهــم حتــى المــوت.
إعــدام  13لبنانيًــا وســوريًا فــي ســاحة الشــهداء ،أتبعهــم يــوم  ٦أيّــار ١٩١٦
بأحــد وعشــرين وطن ًيــا .لُ ِّقــب بجمــال باشــا الس ـفّاح.
( )12ســاحة الشــهداء :غيَّــر الفرنسـيّون اسمهـــا إلــى «ســاحة المدافــع»
 La Place des Canonsتي ُّم ًنــا بإنـزال العســكر الفرنســي فــي بيــروت ()1886
وتمركــز المدفع َّيــة الفرنس ـ َّية فيهــا .لــم يــاقِ االســم الجديــد روا ًجــا مــن
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ـكل طا ِم ـ ٍح إلــى غـ ٍـد ح ـ ّر.
م ـذّاك ُملت ًقــى طبيعيًّــا لـ ّ

تســتط ِر ُد ليلــى فتُخ ِب ُرنــي َعــن الشَ ــهيد الخليــل ،ابــن
جــاب بِــاد الشّ ــام ونَجــد ِ
والحجــاز
الشــيّاح الــذي
َ
وال َيمــن ُمقاو ًمــا التَتريــك ُمسـتَنهضً ا العروبَــة .تخ ِب ُرنــي
بحماســة الثــ ّوار َعــن دوره فــي َوضْ ــعِ بَرنامــ ٍج
لتوحيــد التعليــم فــي البــا ِد العرب َّيــ ِة الســ ِتنهاض
ـاوالت التتريـ ِ
أبنــاء األ َّمــة الذيــن كانــوا ضحيَّــة محـ ِ
ـك
الســ ّر ّي
وإلغــا ِء عروبَتهــم .تخبرنــي أيْضً ــا َعــن َدوره ّ
فــي تَنظيــم التَعبئــة ال َعســكريَّة بَيــن الضُ بــاط
وال َعســكريين ال َعــرب فــي ال َجيــش ال ُعثمانــي ،وكَيــف
حضَّ هــم علــى المشــارك ِة فــي بَرنامجــه لالســتقالل َعــن
ال َد ْولَــة ال ُعثمان َّيــة .لــم أكــن أع ـرِف أ َّن البــن ضَ يعتــي
ــل فــي َرفــد الثَــورة العرب َّيــة الكبــرى (بقيــادة
الفَضْ َ
َيصــل)
ـي وابنــه األميــر ف َ
شَ ــريف َم َّكــة ُحســين بــن علـ ّ
باألنصــار ،مــا أ َّدى إلــى طَــرد ال ُعثمانييــن مــن البــاد
العرب َّيــة َســنة  .1918طب ًعــا لــم يكــن االنتصــار ُممك ًنــا
صــا
لــوال مســاعدة البريطانييــن ،مــع أ َّن ســع َيهم أَ ً
الشــعب ومــن ســلطات اعتمــدت بعــد االســتقالل تســمية ســاحة البُــرج.
وألن ذاكــرة بيــروت الشــفه َّية ح َّيــة ال ت ـزال التســميتان (البــرج والشــهداء)
مســتخدمتين.
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كا َن لثَــور ٍة عربيَّـ ٍة خالصــة دون تعــاون َمــع أيَّــة جِهــة
ـت دور الشَّ ــهيد الخليــل
ـت حيــن عرفـ ُ
أجنب َّيــة .ذُهلـ ُ
فــي ال ُمفاوضــات َمــع ال َد ْولَــة ال ُعثمانيَّــة باســم
ال َعــرب لنيــل حقو ِقهــم المدن َّيــة خــال المؤتمــر
ـت لنشـ ِ
ـاطه
العربــي األ َّول(( ((1باريــس  .)1913و َع ِجبْـ ُ
َــق الح َركــة
السياســي القومــي ال َعربــي الــذي أقل َ
ـيس فــي مق ـ ّره
الصهيونيَّــة العالميَّــة ،فز َر َعــت َجواسـ َ
ال ُمســمى المنتــدى األدبــي فــي اس ـطَنبول وأوق َعــت
ويس ـ ْوقَه إلــى
ِبــه وس ـ َّهلت لجمــال باشــا أن يعتقلــه ُ
ـول
ديــوان ال َحــرب ال ُعرفــي فــي عاليــه َمــع رفا ِقــه وصـ ً
إلــى محاك َم ِتهــم ث ُــ َّم إعدا ِمهــم.
كل ذلــك فــي كتُــب التاريــخ ال َمبتــورة
لــم نقــرأ َعــن ّ
التــي نشــأْنا عليهــاُ .حر ْمنــا مــن الشــعور بال َف ْخــ ِر
( )13المؤتمــر العربــي األ َّول :نظَّمــه مفكّــرون وسياســيّون وقوميّــون
عــرب فــي قاعــة الجمع َّيــة الجغراف َّيــة (باريــس  ٢٣حزيــران .)١9١٣
حضــره  23مندوبًــا عــن لبنــان وســوريا والعــراق وفلســطين ومراقبــون
مــن ِمصــر وغيرهــا مــن األقاليــم ال َعربيّــة .ناقــش المؤتمــر أربَــع قضايــا:
1ـ االحتــال األجنبــي والنضــال الوطنــي2 ،ـ حقــوق العــرب فــي الدولــة
العثمانيــة3 ،ـ ضــرورة اإلصــاح والحكــم الذاتــي 4ـ المها َجــرة مــن
وإلــى ســوريا .أصــدر المؤتَمــر قــرارات طالبــت الدولــة العثمان َّيــة
باإلصــاح وبال ُحكــم الذاتــي وباعتبــار اللغــة العرب َّيــة لغــة رســم َّية.
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ـيُ .حر ْمنــا مــن
ـي إلــى ال ُحلْــم العربـ ّ
الن ِتمائنــا ال ِفعلـ ّ
تفاصيــل تمــأ فَــرا َغ ُمخ َّيل ِتنــا بالحيــاةُ .منعنــا مــن
التماهــي َمــع أبطالِنــا ولــم نعــرف َعنهــم ســوى أنَّهــم
ـس إنســانُنا!
شُ ــهداء .كــم بَخـ ٌ
تخ ِب ُرنــي ليلــى عــن «شَ ــهيد ال َعــرب األ َّول ،شَ ــهيد
ال َعــرب ال ُم َكـ َّرم ،و ِمشـ َعلِ ال َعــرب األ َّول» كمــا أســماه
ـكل ذلــك وفــي
المــؤرخ َعجــاج ن َويهــض .تخ ِب ُرنــي بـ ّ
عي َنيهــا يقيــ ٌن أ َّن اإلعــدا َم ال يتــ ّم َرم ًيــا بالرصــاص أو
شــنقًا ف َحســب ،بــل بالالمبــاالة ،بال ِنســيان ال ُمتَ َع َّمــد،
وب َقطْــع ِصلَـ ِة اإلنســان بمسـ ِق ِط ِ
رأســه .وهــذا النــوع
ـت ال َمعــدوم
مــن اإلعــدام أقســى وأش ـ َنع ،ألنَّــه يُميـ ُ
كل يــوم .شُ ــهداء الحريَّــة واالســتقالل أُ ِ
عدمــوا مــ َّر ًة
َّ
ِ
حواســها،
واح ـ َدة ،أمــا ليلــى ،إذ أُب ِع ـ َدت َعــن ذاكِ ـ َر ِة ِّ
ـوم ألـ َـف ميتَــة.
فتمــوتُ َّ
كل يَـ ٍ
م َّجــ ٌة طويلــة مــن لُفافَتهــا وواصلــت ال ِق َّصــة مــن
َحيــث ت َركَتهــا تَت َدحــرج« :ت َوطَّــدت العالقــة بَيــن
أوائــل ال ِعشــرين ّيات
َ
خالــي عبداللــه والمســ ِتر زيــن
وكا َن لهــا أثَــر كبيــر فــي نشـ ِ
ـاطه لنش ـ ِر فكــرة إلغــاء
الطائف َّيــة وال َدعــوة إلــى ال َعلمان َّيــة الشــا ِملة ،مــا
ـت كثي ـ ًرا عــن أث ـ ٍر
أثــا َر َحفيظــة رجــال الديــن .بَ َحثـ ُ
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للـــمس ِتر زيــن فــي المرا ِجــع التاريخيَّــة والكُتــب .إنــه،
كمــا خالــي عبداللــه والشــهيد َعبــد الكريــم الخليــل،
ومؤسســة فــي ِ
نَمــا ِذج نــا ِدرة ِ
تاريخنــا الحديــث .إنمــا
َم ـ َرض «األمنيزيــا» فــي بِال ِدنــا ُمزمــن فتّــاك.
َ
يــف
نــال عبداللــه البكالوريــوس فــي العلــوم َص َ
 .1922غــا َدر إلــى ِعـراق ال َملِـ ِ
فيصــل وزاول تعليــم
ـك َ
ِ
الموصــل.
الســنة فــي ثانويَّــة
التاريــخ ســنتَين وبَعــض ّ
تواصلِــه
كا َن َمســكونًا بــرو ِح جا ِمعتــه فحافــظ علــى ُ
َمعهــا عبــر َمجلَّــة الكل َّيــة ،كانَــت لــه فيهــا مســاهمات
كثيــرة َمحفوظــة فــي أرشــيفها ،وكان لــه نشــاط مــع
فــرع متخرجــي الجا ِمعــة فــي ال ِع ـراق.
ـب خالــي ِبــا َد مــا بَيــن ال َّنهريــن ،وق ـ َّرر ال َعــودة
أحـ ّ
إليهــا بَعــد تحقيــقِ ُحلْمــه باســتكمال دراســاتِه
ال ُعليــا فــي الواليــات المتَّحــدة األميركيَّــة .أبحــر إليهــا
بحماســ ِته ومثال َّيتــه وتَهــ ّو ٍر غيــر قليــل.
ُمتَســلِّ ًحا
َ
لكـ ّن أحال َمــه العظيمــة تَك ََّسـ َرت علــى َرصيــف مينــاء
شــيربورغ( ((1فــي النورمانــدي الفرنســيَّة أل َّن أوراقَــه
وســياحي علــى ضفــاف بحــر المانــش
وتجــاري
عســكري
( ((1مينــاء
ّ
ّ
ّ
(منطقــة النورمانــدي ،فرنســا).
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الرســميَّة الالزمــة ل ُدخــو ِل ِ
أرض ال ُحلــم الكَبيــر لَــم
تكــن ُمكت ِملــة.
االرتطــام ب َرصيـ ِ
ـام
ـف الوا ِق ـعِ كا َن ُم َد ّويًــا .ر ُجـ ٌـل بأحـ ٍ
عظي َمــة ٍ
آت مــن ِع ـراق الملــوك علــى أج ِن َحــة ال ِث َقــة
والطُمــوح يَنك َِســر علــى َرصيـ ِ
ـف مينــا ٍء غَفــل .كيــف
ُ
مس ُ
والمــال
ــك بأحال ِمــه
يُلَ ْملِــ ُم َخيبَتَــه؟ كيــف يتَ َّ
ُــص و َجمــ ُر الطُمــو ِح يُحــرِق؟
ينق ُ
رغــم ال َخيبــة ،ش ـ َّمر عبداللــه اب ـ ُن ماريَّــا َعــن زُنــو ِده
وراح يب َحــثُ َعــن َعمــلٍ يَقيــ ِه ال َعــ َوز .تــوكَّل علــى
ن ِ
ـادل فــي أ َحــد مطا ِعــم المينــاء عا ِقـ ًدا
َفســه و َع ِمــل نـ ً
حــل أتــى بــه قَــ َد ٌر بَعــد
حــلٌّ .
ال َعــزم علــى إيجــا ِد ّ
أشـ ُه َر قليلــة علــى َمتْــنِ َصــوت المسـ ِتر دودج ُمد ِّويًــا
ِ
ـائل بإلحــاح« :مــاذا تف َعــل ُهنــا يــا مس ـ ِتر
غاض ًبــا سـ ً
عبداللــه»؟ هـ َ
ـال ال َر ُجــل أن يَــرى ِخ ّري ًجــا ال ِم ًعــا مــن
ـب فــي مينــا ِء
جا ِمعتــه يع َمــل نــا ِد ًل فــي مطعـ ٍـم كئيـ ٍ
َرحيــل.
لــم يتــ ُرك المســ ِتر دودج مينــاء شــيربوغ إال
وعبداللــه برف َق ِتــه علــى َمتــنِ ســفينة الـــماجِس ِتك،
أك َبــر ُســفن العالــم فــي ذلــك الزمــان .أبــى الرئيــس
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أن يَتــ ُرك طالبــه ُمنك َِســ ًرا مهزو ًمــا فــي مينــا ِء فَنــاء
ف َح َملَـ ُه َم َعـ ُه إلــى ِ
أرض ال َوعــد و َح َّقــق ُحلْـ َم ِخ ّري ِجــه
َ
دخــول كليَّــة ال ُمعلّميــن فــي
ال َنجيــب وســ َّهل لــه
ـب منحــة دراس ـ َّية
جا ِمعــة كولومبيــا ال َعريقــة بموجـ ِ
ُمعتَبَــرة.
فــي جا ِمعــة كولومبيــا تتل َمــذ عبداللــه علــى أ َحــد أبرز
أعــام الترب َيــة الحديثــة األميركييــن فــي ال ِنصــف األ َّول
ـي لل َحركــة
مــن القــرن العشــرين :الفَيلســوف الطَّليعـ ّ
التقدميَّــة األميركيَّــة وعالِــم ال َنفــس جــون ديــوي(،((1
أحــد زعمــاء الفَلســفة البراغمات َّيــة التــي ت ْربِــ ُط
ظــام الواقــع
النظريّــات بالواقــع دون الخضــوع ل ِن ِ
ِ
والتقاليــد ال َموروثــة مهمــا كانَــت َعريقــة .بإشــرا ِفه
احــات فــي كتابــة
ٌ
ــب عبداللــه أطرو َحتَــه :إقتر
كتَ َ
المنا ِهــج فنــال شــهادة الماجِســتير ،وكان لديــوي
ِ
األث َــر ِ
ســلوك الخــال ال ِفكــري
الحاســم فــي تكويــن
متخصــص فــي علــم
أميركــي
( ((1جــون ديــوي ( 1859ـ  )1952عالــم
ّ
ّ
النفــس والتربيــة .مــن ر ّواد الفلســفة البراغمات َّيــة ومــن أوائــل مؤسســيها.
ارتبَــط اســمه بفلســفة التربيــة إذ حــدَّد الغــرض مــن التعليــم وربــ َط
النظريــات بالواقــع دون الخضــوع للنظــام المفــروض والتقاليــد الموروثــة
ولــو كانــت عريقــة.
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ــم تو ّجهاِتــه السياســيَّة
وآرائــه االجتماعيَّــة وفــي َر ْس ِ
االشــتراك َّية.
ـج فــي أميــركا! تَض َحــك ليلــى
الخــال االشــتراكي تأَدلَـ َ
ـاي ُمل ّونَـ ًة بألــوان
مــن عالمــات ال َدهشَ ــة علــى ُم َح َّيـ َ
أقـ ِ
ـواس قُـ َزح« :نعــم يــا اب َنتــي ،هــذه ليســت ِق َّصـ ًة
مــن ِق َصصــي ال ُخراف َّيــة ،وال ســيناريو فيلــم حاكتْــه
ُمخيّلتــي .إنهــا وا ِقعــة َح َدثــت فعـ ًـا ســنة .»1925
ُمجـ ّد ًدا ترفَ ُعنــي الـ«مــاذا لَــو» إلــى ســما ٍء افتراض َّيــة.
أمــواج األطلَســي
يطــ ُرق قلبــي بقــ ّوة ،تتَقا َذفُنــي
ُ
الرماديَّــة البــاردة وتل ُفظُنــي علــى ُصخــور مينــاء
شــيربورغ .إنهــا الـ«مــاذا لــو» عنــد كل مفــرقٍ مــن
ـي عبداللــه نــا ِد ًل فــي َذلِــك
طُــرقِ ال َحيــاة :مــاذا لَــو بقـ َ
نســي علــى شــاطئ النورمانــدي؟
ال َمقهــى الــ َرث ال َم ّ
مــاذا لَــو تأ َّخــ َرت رحلَــة المســ ِتر دودج دقائــق أو
أب َك ـ َرت ُهني َهــة؟ مــاذا لَــو َد َخـ َـل حانَ ـ ًة أخــرى وكا َن
عبداللــه فــي المط َبــخ يحضّ ــر َسـلَطة فَرنسـ َّية لضَ يـ ٍ
ـف
جائــع؟ هــل كا َن عبداللــه ل ُيك ِمــل مشــوا َره فــي
الحيــاة علــى نَحــو مــا أك َملَــه؟ هــل كا َن سـيُ َقيَّض لــه
الوصــول إلــى ال ُحلــم األميركــي العظيــم وال ُدخــول
ـي في شــيربورغ
إلــى الجا ِمعــة ال َعريقــة؟ َهــل كا َن بقـ َ
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ـس نُـ ُدل أو مديــر
بقيَّــة حياتِــه وانتَهــى ِبــه األمــر رئيـ َ
مشــتريات فــي حانَــة َمغمــو َرة ال يعرفُهــا أ َحــد؟ هــل
كا َن أك َمـ َـل طَري َقــه إلــى أميــركا أَم عــاد خائ ًبــا َمهزو ًمــا
إلــى ِبــاد ماريَّــا؟
ما ِس ُّر تَغ ُّير األقدار؟
ـأي قُـ ْد َرة يتحـ َّول لقــاء أو ُصدفَــة أو كلِ َمــة أو مو ِعــد
بـ ِّ
ـي أو َح َركَــة أو إيمــا َءة ،بأيَّــة قُــ ْد َرة
أو حــا ِدث عرضـ ّ
يتَح ـ َّول ك ُُّل هــذا إلــى َحيــاة مكتَ ِملَــة؟

ـوات علــى إيقــا ِع ِ
آالف ال َحيـ ِ
ـش َ
آالف المصادفــات،
نعيـ ُ
ف َهــل هــي مصادفــاتٌ مدبّـ َرة؟ أم وقائ ـ ُع فــي متا َه ـ ِة
األعمــار؟
مئــاتُ ِ
آالف الكتُــب كُ ِت َبــت َحـ َ
ـول هــذه األسـ ِئلَة دو َن
أي منهــا علــى مينــا ٍء أو رصيــفُ .جـ ُّـل مــا
أن يس ـتَ ِق َّر ٌّ
الســي ُر َمــع األقــدار.
يُمكــن اســتنتا ُجه هــو َّ
عبداللــه نــا ِد ُل لَحظَـ ِة االن ِكســار صــا َر نائ ًبــا وزعي ًما أل َّن
بصـ ِ
ـوت المسـ ِتر دودج .شــي ٌء مــن
ال َقـ َد َر شــا َء ونــاداه َ
روح البروتســتانتيَّة يل َف ُحنــي وأنــا أتأ َّمـ ُـل هــذه ال ِق َّصــة
روح لــم ألتَ ِقطْهــا،
الحقيق َّيــة ترويهــا ليلــى بشَ ـغَفٌ .
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ـت
ربَّمــا لقُصــو ٍر بــي .التج ِربَ ـ ُة اليســوعيَّة ،كمــا تربَّيـ ُ
عليهــا ،نظريَّ ـ ٌة َجبريَّ ـ ٌة و ُمنقــا َد ٌة ب َف ـ َر ٍح و َرجــاء نح ـ َو
ومؤنس ـ َنة.
األســمى .البروتســتانت َّية ُمغا ِم ـ َرة ،مؤنِســنة
َ
األولــى ِ
منفص َمــة َعــن تو ُّحــلِ ال َيديــن ،األخــرى ت َ ْغ ِم ُس
جوارِحهــا فــي ال َوحــل وت ُبقــي رأْ َســها مشــدو ًدا َصــوب
الســماء.
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الوافــد بعباءتين
ُ
صيــف  1926عــاد عبداللــه إلــى شَ ــر ِقه الجديــد
َ
الص َخــب والجــاز
وأضــوا ُء تَ ْجرِب ِتــه الغنيَّــة فــي مدينـ ِة َ
تُنيــر لــه الطريــق ،عــاد ليُطْلــق أُولــى ثوراتــه مــن دار
ال ُمعلميــن العاليــة فــي بغــداد :ثــورة علــى المنا ِهــج
التعليميَّــة كمــا أرســاها اب ـ ُن مدين ـ ِة َحلــب ال ُم َنظِّــر
(((
القَومــي الع َربــي الشَ ــهير سـ ِ
مؤســس
ـاطع ال ُحصــري
ّ
وزارة ال َمعــارف الســوريَّة (ِ )1919
وواضــع ال َمنا ِهــج
التربويَّــة فــي ســوريا وال ِع ـراق.
ـاجل عبداللــه بضَ ــرورة شَ ـ ْح ِذ ِ
ـس
فــي بغــداد سـ َ
الحـ ّ
قصــي ال ِعلمــي
ال َنقــدي لل ُمتَ َعلِّــم واحت ـرام مبــادئ التَ ّ
وال ُمســاءلة والتَشــديد علــى التربيــة ال ِعلم َّيــة ونَشــر
( )١ســاطع بــن مح ّمــد هــال ال ُحصــري ( 1879ـ ُ :)1968مفّك ـ ٌر ســوري
مــن َحلَــب وأ َحــد رمــوز القوم َّيــة العرب َّيــة فــي ال َعصــر الحديثَّ .أســس وزارة
المعــارف الســوريَّة ( )1919وسـ َّن المناهــج التربويَّــة فــي ســوريا والعـراق.
شــارك فــي تأســيس كل َّيــة الحقــوق فــي جامعــة بغــداد .كان مستشــا ًرا لــدى
جامعــة الــدول العرب َّيــة.
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ِ
ســاطع ال ُحصــري
القيَــم الديمقراطيَّــة فيمــا كا َن
ِ
واالنضبــاط وتقويــة الشــعور
يُ َنظِّــر بالــوالء والتش ـ ُّدد
القومــي.
خــال إقامــة عبداللــه فــي ال ِعــراق تعــ َّرف إلــى
ُرســتم َحيــدر((( كمــا حــاز علــى ثقــة ال َملِــك فَيصــل
رئيســا لديوانِــه ال َملَكــيَ .ع ِمـ َـل عبداللــه
األ َّول فع َّينــه ً
ُمعاونًــا لرســتم بيــك ( ،)1927فاكتســب ُد ْربــ ًة فــي
عالَــم السياســة وال ُحكــم .كانــت ت َجرِب ـ ًة تأسيس ـ ّية إذ
إ ّن المــد ّرس الشــاب ،مــن حيــثُ لــم يكُــن يَ ِ
نتظــر،
ـس فــي شــؤون السياســة ال ِعراق َّيــة وتَعقيداتهــا.
ان َغ َمـ َ
إثْــر تعييــن ُرســتم َحيــدر وزيـ ًرا للماليَّــة فــي حكو َمــة
رئيســا
الســعيد (ُ ،)1930ع ّيــن خالــي عبداللــه ً
نــوري َّ
َيصــل
للديــوان ال َملَكــي بال َوكالــة و ُمستشــا ًرا للملــك ف َ
األ َّول (.)1934
توالــت أحــداثُ ال ِعــراق :اِنقالبــات واغتيــاالت
وتوتّــرات أمن َّيــة ،فعــاد إلــى لبنــان ســنة .1937
اقــي مــن أصــل لبنانــي
( )٢محمــد رســتم حيــدر ( ١٨٨٩ـ  :)١٩٤٠عر ّ
(بعلبــك) ،شَ ــغل مناِصــب وزاريَّــة فــي ال َعهــد الملكــي .يــوم  22كانــون
الثانــي  1940اغتالــه المفــ ّوض المفصــول مــن الخدمــة حســين فــوزي
توفيــق مطلقًــا عليــه أعيــر ًة ناريّــة فــي مكتَبــه فــي وزارة المال َّيــة.
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هالَــه كَــم تغيَّــرتْ ضَ يعتُــه الهانئــة :ان َح َســ َرت
الســكَّان،
زراعــة ال َحريــر ،ها َجــر عــد ٌد كبيــ ٌر مــن ُّ
خصوصــا ،إلــى بلــدان أميــركا الالتين َّيــة؛
ال َمســيح ّيين
ً
َحلَ َب ـ ُة ِســباقِ ال َخ ْيــل (أُ ِ
نشــئت ســنة  1927فــي غابَــة
الصنوبــر ِشــمال الش ـيّاح) اس ـتَقطَبَ ْت واِفديــن ُجــد ًدا
َّ
مــن ِ
مناطــق بقاع َّيــة لل َع َمــل فيهــا ،اِزداد ال ُعمــران
العشــوائي ،فــإذا بهــا منطقــة مهملــة ،مه ّمشــة ،تَنـ ُدر
فيهــا القيــادات ،غيــر ممثّلــة سياسـ ًّيا بســبب اعتمــاد
الموســعة فــي ُمحافظــة َجبــل
الدائــرة االنتخابيَّــة
َّ
لبنــان ،تَ ْمثيلُهــا بيــن  1927وعشـ َّية انتخابــات نيســان
ـب ِ
واحـ ٍـد مــن ِبــاد ُجبيــل :أحمــد
 ،1951اختُـز َِل بنائـ ٍ
الحســيني ،تع ّينــه ســلطة االنتــداب الفرنســي.
ِ
ســاحل ال َمتــن الجنوبــي عنــد َعــو َدة
هكــذا كا َن
عبداللــه إلــى َم ْســ ِقط ِ
رأســه.
وأثــا َر الواف ـ ُد بعباءتَيــه ال َملك َّيــة وال ِعلم َّيــة اهتمــام
شُ ــ ّبان منطَق ِتــه فتوافَــدوا للت َعــ ُّرف علــى ابــن
الضَّ يعــة الــذي ســاكَ َن الملــوك .أُعجِبــوا ب َحديِثــه
ال َد ِمــث وأســلوبه المباشــر و َم ِ
نطقــه ال ِعلمــي،
فتحلَّقــوا َحــول األســتاذ ـ الزعيــم المتواضَ ــع
البَســيطَ .جذبَت ُهــم أفــكاره الداعيــة إلــى التَّحــ ُّرر
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مــن االســ ِتعمار الفرنســي ،و َرفــض التقاليــد
المور َوثــة ،وحماســ ِته لل َعلمان َّيــة الدي ُمقراط َّيــة
والعدالــة االجتماع َّيــة ،و ِدفا ِعــه عــن حقــوق
المــرأة .أكثــر مــا م َّيــزه وزا َد مــن تحلُّــق الشــباب
حولــه« :إطالقُــه نقاشً ــا ال مح َّرمــات فيــه ،حــول
ِ
الدفــاع َعــن حقــوق المــرأة وإعــادة ال َنظَــر فــي
تقاليــد اجتماع َّيــة ودين َّيــة موروثــة انطالقًــا مــن
َدع َوتــه إلــى َســ ْير ال ُمجتمــع فــي طريــق التَطَــ ُّور
ال َمدنــي الحديــث.»...
تَض َحـ ُـك ليلــى إذ تَـتَـــذكَّر« :ال أذكُــر َمــن شـ َّجعه على
َخــوض السياســة .البدايــات كانــت غَيــر ُمشَ ــ ِّجعة:
خــاض ثالثــة انتخابــات َعــن ال َمق َعــد الشــيعي
َ
ولــم يوفَّــق :األولــى ( )1937فــي الكُتلــة الشــعب َّية
وســليم َصعــب ومح َّمــد َجميــل
مــع جــورج َعقــل َ
بَيهــم ،الثانيــة ( )1943فــي الكُتلــة الدســتوريَّة مــع
الرئيــس بشــاره الخــوري((( ،و َخ ِســر وحــده بَعــد
انقــاب الالئحــة عليــه وفــوز أح َمــد ال ُحســيني
لبنانــي
( )٣الشــيخ بشــارة خليــل الخــوري ( 1890ـ  :)1964أول رئيــس
ّ
بعــد االســتقالل ( )1943وأ َحــد مؤسســي نِظــام ال ُحكــم فــي لبنــان.
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ثانيــ ًة ،والثالثــة ( )1947خاضَ هــا ُمنفــر ًدا بَعــد أن
الرئيــس بشــارة الخــوري ،و َخ ِســر
أص َبــح ُمعارضً ــا
َ
قيــل حينهــا .لكنــه ثابَــ َر وفــا َز فــي
بالتزويــر كمــا َ
ِ
انتخابــات  1951فد َخــل للمــ َّرة األولــى النــد َوة
الشــيعي فــي قَضــاء
البرلمانيَّــة نائبًــا َعــن ال َم ْق َعــد
ّ
الشــيعي فــي ال َجبهــة االشــتراك َّية
ب َعبــدا ،والركــن
ّ
الوطنيَّــة((( أ َّول ائ ِتـ ٍ
ـي تحـ َّو َل كُتْلَــة نيابيَّــة
ـاف انتخابـ ّ
َّأسســها َمــع كمــال جنبــاط وأنـ َور ال َخطيــب وكميــل
وغســان ت َوينــي وإميــل البُســتاني وبيــار
شَ ــمعون ّ
إده وديك ـران توســباط ،فباتــت ســري ًعا أه ـ َّم كُتْلَــة
معارِضــة ِ
اجتماعــي.
ذات برنامــج
ّ

عــا َد الخــال ثانيــ ًة إلــى البَرلمــان نائِبًــا َعــن دائــرة
بيــروت الرابعــة فــي انتخابــات  ،1953ثامــن انتخابات
خــاض َمعركــة غَيــر
تشــريعيَّة بعــ َد االســتقالل.
َ
ِ
بــأدوات وقــدر ٍ
ٍ
متواضعــة جــ ًدا ،و َهــ َزم
ات
تقليديَّــة
نافســا قويًّــا :وزيــر الماليَّــة ِ
مؤســس الكليَّــة
والدفــاع ّ
ُم ً

( )٤الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة ( :)1951أطلقهــا نـ َّواب ورد ذك ُر ُهــم فــي
ـص .هــي أ َّول ائتــاف انتخابــي تح ـ َّول كُتلــة نيابيَّــة عارضــت التَمديــد
النـ ّ
لرئيــس الجمهوريَّــة بشــارة الخــوري وحضَّ تْ ـ ُه علــى الت َنحــي بــدون إراقَــة
دمــاء أو ت َهديــد بُن َيــة ال ّنظــام السياســي.
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العامليَّــة فــي بيــروت رشــيد يوســف بيضــون((( ،فنــال
ِضعــف أصواتــه.
لمــاذا عــا َد عبداللــه الحــاج نائِ ًبــا َعــن دائــرة بيــروت
ال َعــن َجبَــل لبنــان؟ تفصيـ ٌـل مهـ ٌّم ولَــو بــدا ت َحصيـ ًـا
حصـ ًـا ،أدعـ ِ
ـوك يــا ابنتــي للتوقُّــف ِعنــده والتف ُّكــر
ُم َّ
أل َّن لــه أ ِدلَّــة كثيــرة.
لَمــاذا حــا َذ َر عبداللــه الحــاج الت َرشُّ ــح َعــن
الشــيعي فــي َج َبــل لبنــان؟ أألنَّــه َعــ َرف
ال َمق َعــد
ّ
ُمســبقًا أ َّن الزعامــات أقــوى مــن البرامــج؟ أألنَّــه،
ــل الزعا َمتَيــن الجنبالطيَّــة والشــمعونيَّة،
فــي ِظ ِّ
لــم يَكُــن لــه مــكان فــي ِمــزاج شــعبي يَركُــ ُن
ل ُحكــم الزعامــات؟
كا َن خالــي مت َع ِاط ًفــا وقري ًبــا جـ ًدا مــن كميل شَ ــمعون
لك َّنــه كا َن واقع ًّيــاَ .ع ـ َر َف أ َّن مســألَة تَشــكيل اللوائــح
االنتخاب َّيــة مختلِفَــة تَما ًمــاِ ،
بحســاباتها وتوازناتهــا،
عــن مســألَة الصداقــة والتعاطُــف َمــع زَعيـ ٍـم أو َمــع
( )٥رشــيد يوســف بيضــون ( 1889ـ  :)1971سياســي لبنانــي أســس
حــزب الطالئــع فــي بيــروت ،وفيهــا أنشــأ مــدارس ومعاهــد العامليَّــة .شَ ــغل
ِ
مناصــب وزاريَّــة ع ـدَّة فــي حكومــات لبنان َّيــة ،وانتُخــب نائ ًبــا ع ـدَّة دورات
فــي البرلمــان اللبنانــي.
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ـداث معيَّ َنــة أو عالقـ ٍ
آ َخــر علــى خلفيَّـ ِة أحـ ٍ
ـات عائليَّــة
مم ّيــزة.
ولُ
وضــح ِ
لــك أكثــر :كان فــي جبــل لبنــان زعيــ ٌم
ْ
ْ
(((
شــيعي ،هــو محمــود ع ّمــار  .ومــن
ذو حضــور
ّ
الطريــف تكنيتُــه بمحمــود حســين َدرويــش .وكان
حســين َدرويــش أ َحــد شُ ـ َركاء نِمــر كميــل شــمعون
(والِــد الرئيــس) فدعــم الشَّ ــمعونيون محمــود ع ّمــار
بَــ َدل عبداللــه الحــاج َعــن دائــرة ب َعبــدا رغــم
صداقــة وزمالــة خالــي بكميــل شــمعون .المصالــح
يــا ابنتــي تأتــي قَبــل البرا ِمــج! ولــم يتد ّخــل
الحليــف والصديــق كَمــال جنبــاط أو ينا ِقــش فــي
ـيعي فــي َجبــل لبنــان ،تــا ِركًا
تســم َية ال ُمرشَّ ــح الشـ ّ
األمــر للزعا َمــة المارونيَّــة ال ُمتَمثِّلَــة آنــذاك بكَميــل
نمــر شَ ــمعون.
حســين ونِمر يأخذُنــا بَعي ًدا
التو ُّغـ ُـل فــي العالقَة بيـ َن َ
إلــى عالَــم التجــا َرة ،المشَ ــرو َعة علــى طريــق ال َحرير،
( )٦محمــود حســين درويــش ع ّمــار ( 1920ـ  :)2010محــامٍ ونائــب
ووزيــر ،ولــد فــي بُــرج البراجنــة .مــن أركان ِحــزب الوطنيّيــن األحــرار.
شــا َرك فــي تأســيس ال َمجلــس اإلســامي الشــيعي األعلــى ،وجمعتْــه صداقــة
باإلمــام الســ ّيد موســى الصــدر.
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وال َممنوعــة علــى طُرقــات أخــ َرى َمقصيَّــة .كانــت
الحصــة الشــيع َّية ،بالرِضــا والتســليم ال ُجنبالطــي،
َّ
حص ـ ِة ال َخصــم وال َحليــف الشَّ ــمعونيُ .خصو َم ـ ٌة
مــن َّ
وأحـ ٌ
ـاف وتَســلي ٌم ورِضــا وتقاس ـ ٌم وتوزي ـ ُع مناصــب،
قيَــ ٌم َد َمغَــت تلــك الفتــرة وســيَّ َرت شــؤو َن ال ِنظــام
قَ ْبـ َـل اع ِتاللِــه بســنوات.
السياســي:
العندليــب
كان بيتُنــا يغ ّنــي علــى شَ ــد ِو
ِ
ّ
ولــكل مــن أشــقائيُ :منيــر ومالِــك وفَضْ ــل
ٍّ
خالــي.
قصتــه مــع تلــك الحقبــة.
وأح َمــد وابراهيــمَّ ،
ُمنيــر ،أكبَـ ُر أشـقّائي ،كا َن ُمتوقِّــد الــذكا ِء واألق َرب سـ ًّنا
صصــا فــي
وذكا ًء وجمـ ً
ـال إلــى بَلقيــس ،تخب ُرنــي عنــه ِق ً
ـي ونبو ِغــه فــي الرياضيـ ِ
ـام
ـات علــى أيـ ِ
اإلبــداع المدرسـ ّ
مدرس ـ ِة ال ُحــرش الرســم َّية وكان يَــد ُرس فيهــا حســين
كا ِمــل (شــقيق العالِــم الكَبيــر َح َســن كامــل الصبّــاح
قريــب ج َّدتــي ماريَّــا) .ذكاؤه الص ّباحــي كا َد يَج َعــل
منــه عالِ ًمــا لــوال ظُلــم مصادفـ ٍة من َعتْــه مــن اســتثمار
حــل المســائلِ الرياض َّيــ ِة والفيزيائ َّيــ ِة
موا ِهبِــه فــي ِّ
ال ُمع َّقــدة إذ تَ َعـ َّرض فــي سـ ّن ُمب ِكــرة لحــا ِدث سـيّا َرة
ـي،
أل َز َمـ ُه ال ِفـراش وأعاقَـ ُه عــن متابَعــة تَحصيلــه ال ِعلمـ ّ
فاكتفــى بمســك دفاتــ ِر ال ُمحاســبة العموم َّيــة فــي
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بلديَّــة الغبيــري((( عنــد انفصالِهــا عــن الشّ ــيّاح(((،
فــي مغا َمراتِــ ِه االنتخاب َّيــة.
ورفيــق خالــي عبداللــه ِ
مالِــك َخطفَتــ ُه أمنياتــه المتأر ِج َحــة إلــى البرازيــل،
ـي وفايــز.
ال ِبــاد ال َبعيــدة التــي َسـ َب َق ُه إليهــا خاالنــا علـ ّ
( )٧بلديَّــة الغبيــري :علــى سـ ِ
ـاحل ال َمتــن الجنوبــي فــي محافظــة جبــل
لبنــان .ثانــي أك َبــر بلديَّــة فــي لبنــان مــن حيــث مصــادر الدخــل والمســاحة.
ُســميّت تي ّم ًنــا بنبت ـ ٍة بريَّ ـ ٍة َورديَّــة اســمها «الغبيــرة» اش ـتَهرت بهــا .قبــل
القــرن التاســع عشــر ،لــم يتجــاوز َعــد ُد س ـكّانها األلــف نســمة يعتمــدون
علــى الزراعــة وإنتــاج الحريــر .عمران ًّيــا امتــازت بمنــازل ريف ّيــة مشــ ّيدة
علــى األراضــي الزراعيَّــة فاشــتهرت باســم بســاتين الغبيــري منطقــة قصــور
الصنوبــر ،س ـكَنها كبــار رجــاالت السياســة ،أبرزهــم
منتشــرة بَيــن أشــجار َ
توســعت ُعمرانيًّــا بفنــادق ومســابح علــى شـ ِ
ـاطئها
الرئيــس ريــاض الصلــحَّ .
ِ
الرملــي أبرزهــا الـــسان ســيمون ،وهــي تمتلــك جــوار العاصمــة شــبَكة
طرقــات حيويَّــة .ارتفــع َعــدد س ـكّانها بازديــاد الوافديــن إليهــا مــن القــرى
ُمســتفيدين مــن نَهضتهــا ومــن موقعهــا المتاخــم لبيــروتَ .ح َصــدت
الغبيــري إرثًــا ثقيـ ًـا خــال الحــرب فهــي علــى خطــوط التمــاس .د َّمــرت
المعــارك معظــم أبنيــة واجهتهــا الشــرق َّية .ســنة  1982دافَــع عنهــا أهلهــا
فلــم يدخلهــا الجيــش اإلســرائيلي ،لكــن مذبَحــة ُمخيَّمــي صبــرا وشــاتيال
شــوهت تاريخهــا .فــي تَمــوز ُ 2006د ّمــر ِقســم كبيــر منهــا فــي الهجــوم
االس ـرائيلي المعــروف بـــ « :حــرب لبنــان الثانيــة» أو «حــرب تمــوز».
ـي بيــروت ،تر ِب ـ ُط المدينــة بال َجبــل والبِقــاع بطرقــات
( )٨الشّ ـيّاح :جنوبـ ّ
تأسســت بلديَّتها ســنة  .1890ســك َنها الصحافي
ـام.
ـ
الش
دول َّيــة أبرزهــا طريــق
ّ
ّ
والسياســي ميشــال زكّــورَ ،ووديــع نعيــم الــذي تــرأس َوفــد لبنــان إلــى األمــم
المتَّحــدة ،وحاكِــم مصــرف لبنــان الســابق المحامــي إدمــون نعيــم .تع ّرضــت
لدمــار هائــل أيّــام الحــرب.
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عــاش مالِــك ومــاتَ دو َن أن أعرِفــ ُه إال مــن صــو َر ٍة
َ
ُمعلَّقــ ٍة علــى جِــدار َحســ َر ٍة لوالدتــي تــكا ُد تَع ِرفُهــا
ِ
أمهــات لبنــانَ ،حفَــ َرت فــي ذا كِ َرتــي خوفًــا
أغلــب
ُ
ٍ
ِ
اليــأس وال َرحيــلِ
خطــف علــى هويّــات
ُمزم ًنــا مــن
يصيــب يو ًمــا أوالدي .وال يفارقنــي ُحــز ُن خالــي
قــد
ُ
عبداللــه؛ تحذِّرنــي َرنّ ـ ُة كلماتِــه مــن مخاطــر تهجي ـ ٍر
وهجـرات هــي مــن صلــب تاريخ لبنــان البلــد الصغير.
كا َن ير ِب ـ ُط أســبابها بضيــقِ الحــال وتناقُــص الفــرص.
ـب فــي الص ُحــف و َع َّبــر عــن قَلَ ِقــه فــي َمجالِ ِســه
كَتَـ َ
وفــي َمجلِــس النــ َّوابَ « :مــن ي ُمــ ّر بــدار القنصل َّيــة
البرازيل َّيــة يعلَــم ويش ـ ُعر بالخطَــر الــذي ي َه ـ ِّدد هــذا
الوطــن مــن اســتمرار الهجــرة علــى الصــورة الجاريَــة
كل ذلــك َسـ َب ُبه الشــركات واألســعار
فــي هــذه األيّــامُّ .
والغــاء والبطالــة وقلَّــة المــوارد»((( .فمــاذا نقــول
بالقنصل ّيــات العرب َّيــة
وكل يــوم ونحــن نَمــ ُّر
اليــوم ّ
ُ
واألجنب َّيــة؟ هــل نلــو ُم الشــركات واألســعار والغــاء
والبطالــة؟ أم نلــوم أنف َُســنا ألنَّنــا لــم نص َنــع وط ًنــا
ألوالدنــا؟
شــقيقي فَضْ ــل امتَ َهـ َن ال ُمحاســبة من بــاب االختصاص
()٩
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ـي وورث َعــن الخــال وعلــى طري َق ِتــه شَ ـ َغفَه
الجا ِمعـ ّ
ـيوعي والتنظيــم
بالسياســةَ « .غطَـ َ
ـس» فــي ال ِفكــر الشـ ّ
ِ
الحزبــي فــكا َن مهنــدس الحــزب ماليًّــا فــي َمرحل ِتــه
التأسيسـيَّة ،وأحــد الذين ،ســنة  ،1964بدأوا ال ُمناقشــة
ال ِفكريَّــة السياســيَّة التنظيميَّــة لتكريــس اســتقالليَّة
الحــزب الشــيوعي اللبنانــي( ((1عــن ِ
ِ
الحــزب الشــيوعي
فــي ســوريا .وطــوال ال َعهــد الشَ ــهابي ال أذكــر أ َّن
خصوصــا،
ـقيقي فَضْ ــل وابراهيــم
ً
أف ـراد عائِلَتــي ،وشـ َّ
َع َرفــوا يو ًمــا ِ
واحــ ًدا راحــة البــال أو االســ ِتقرار فــي
ـوي .ففضــل ظـ َّـل ِ
ناش ـطًا تحــت األضــواء،
ال َمنــزل األبـ ّ
ـب الظــروف ،حتــى ِ
ـوم مــن حياتــه.
وفــي أص َعـ ِ
آخــر يـ ٍ
اللبنانــي :أقــدَم حــزب فــي لبنــان ،تأســس
الشــيوعي
( )١٠الحــزب
ّ
ّ
ســنة  ،1924وهــو مــن أهــ ّم فصائــل حركــة التحــ ُّرر الوطنــي اللبنانيَّــة
والعرب َّيــة .ض ـ َّم ِ
مناضليــن مــن ُمختلــف الطوائــف اللبنان َّيــة ومــن أقل ّيــات
قوميَّــة فــي لبنــان ،الســيما األقليَّــة األرمنيَّــة .اســتقطَب نقابــات وجمعيّــات
َــب ُمثَقَفــة وأصحــاب مهــنٍ ُحــ َّرة وكُتَّابًــا وصحافييــن .شــكَّل
مهن َّيــة ونُخ َ
ِ
الشــيوعيّون حزبَهــم باســم حــزب الشَ ــعب وأصــدروا جريــدة اإلنســان َّية،
ولــم يتصــل بـــ «الكومنتــرن» َّال عــام  ،1927وتغ َّيــر اســ ُم ُه مــن ِحــزب
الشَ ــعب إلــى ال ِحــزب الشــيوعي ،وكا َن ذلــك شــرطًا لالنتســاب .تــ َّم حظْــره
بَعــد االســتقالل .شــارك فــي أحــداث َ 1958مــع مناوئــي الرئيــس كميــل
شَ ــمعون ،وربَطتــه عالقــة مميّــزة َمــع ِ
الحــزب التقدّمــي االشــتراكي .كا َن أ َّول
َمــن نــادى بتَحديــد ســاعات ال َعمــل بثمانــي ســاعات فــي اليــوم ،وأ َّول َمــن
وا َجــه االح ِتــال اإلس ـرائيلي عــام ِ 1982ضمــن « َجبهــة المقاومــة الوطنيَّــة
اللبنان َّيــة» .مــن أش ـ َهر أمنائــه العا ّميــن جــورج حــاوي (اغتيــل عــام .)2005
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لَــم تُفارِقــه البَســمة وال رباطــة الجــأش حتــى عندمــا
طالــت االغتيــاالت بكواتــم الصــوت أركانًــا مــن ِ
الحزب
ِ
ومناطــق
الشــيوعي فــي بيــروت والضاحيــة والجنــوب
الفلســفة وال ُمفكّــر َح َســن َحمــدان
أخــرى ،كأســتاذ َ
( َمهــدي عا ِمــل) ،وال ُمف ّكــر حســين مــر ّوة (اغتيــل فــي
َســريره) والف َّنــان ال ُمق َعــد نــور طوقــان.
شــقيقي األصغــر ابراهيــم الــذي نــال منحــ ًة مــن
الجامعــة اللبنان ّيــة «انتـ َز َع» دكتــوراه فــي الرياض ّيــات
مــن جا ِمعــة الســوربون فــي فرنســا بدر َجــة متَف ـ ّوق.
فــي بدايَــة الســتينيّات قــا َو َم َعرضً ا ســخيًّا لتبَـ ُّو ِء َم ْق َع ٍد
تعليمــي رفيــع فــي الجا ِمعــة الفرنســ َّية ال َعريقــة
ٍ
نفســها ،وفضَّ ــل ال َعــودة إلــى األرض األ ّم والجامعــة
(((1
األ ّم مشــاركًا َصديقــه الدكتــور َح َســن مشــ َّرف ّية
( )١١الدكتــور حســن مشــرف ّية ( :)2018-1925تلميــذ مدرس ـتَي القديــس
يوســف (عينطــورة) واإلخــوة المريمييــن (بيروت).خ ّريــج جامعــة الســوربون
فــي باريــس عــام َّ .1951أســس كل َّيــة العلــوم فــي الجامعــة اللبنان َّيــة وكا َن
َعميدَهــا األول ( 1960ـ ُ .)1964عيّــن وزيـ ًرا للتصميــم العــام (تشــرين األول
ُ )1970محتفظًــا ب َمركــزه َعميــدًا لكليَّــة العلــوم .اِســتقال فــي آذار 1972
وعــاد إلــى ِعمــادة كل َّيــة العلــوم حتــى نهايــة  .1977فــي َمســيرته النضال َّيــة
أنــه قـدّم اســتقال ًة جماعيَّـ ًة مــع  85أســتاذًا فــي كليَّــة العلــوم (مــن أصــل 87
الســلطات علــى شـراء أرض فــي الشــويفات وإنشــاء ُمج َّمــع
أســتاذًا) لــ َح ّض ُ
ال َحــدَث الجامعــي .تــ َّم تدشــين الحــرم فــي ســبعين ّيات القــرن الماضــي
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فــي تأســيس كُليَّــة العلــوم( ((1فــي منطقــة ال َح ـ َدث.
والدكتــور مش ـ َّرف ّية ،ال َمعــروف بـــال َعميد ال ُم ِ
تواضــع،
َعلَ ـ ٌم آخــر طَــواه النك ـران وال ِنســيان ،هــو أول عميــد
لكُل َّيــة العلــوم ،ووزيــر التَصميــم ( )1970فــي حكومــة
الرئيــس صائــب ســام .رافَقــه شــقيقي إبراهيــم
ُــاب
وزوجتــه ليلــى الريّــس فــي نضالــه َمــع الط ّ
واألســاتِذة دفا ًعــا َعــن حقوقهــم وحقــوق الجا ِمعــة
ال َوطن َّيــة وســاروا َم َعـ ُه فــي التظاهـرات واالعتصامــات
واإلضرابــات .نَك َهــ ُة أ َمــل عذبــ ٌة فــي ذلــك ال َز َمــن
برعايــة الرئيــس شــارل حلــو وحضــور رئيــس الحكومــة رشــيد كرامــي.
ض َّمــت أرضُ ــ ُه الحقًــا ُمج َّمــع مدينــة رفيــق الحريــري الجامعيَّــةَ .وضَ ــ َع
قانــون التفـ ُّرغ ألســاتذة الجامعــة ،ودافَـ َع بشَ راســة عــن «العائلــة الجامع َّيــة»
طيلــة ثالثــة عقــود جعــل خاللهــا كليَّــة العلــوم َصر ًحــا علميًّــا محتر ًمــا فــي
خصوصــا فــي فرنســا التــي تو َّجــه إليهــا خ ّريجــون لدراســة
لبنــان والخــارج،
ً
الدكتــوراه وال َعــودة الــى الكل َّيــة ل َر ِ
فدهــا بال ُخ ُب ـرات واف ِتتــاح اخ ِتصاصـ ٍ
ـات
جديــد ٍة فيهــا.
( )١٢كل َّيــة العلــوم :مــن أوائــل كُلّيــات الجا ِمعــة اللبنان َّيــة وأكبرهاِ .
أنشــئت
ســنة  ،1959وفــي الســبعينيّات شـكَّلت نــواة ُمج َّمــع مدينــة رفيــق الحريــري
الجامعيَّــة فــي ال َحـدَث ،أكبَــر ُمج َّمــع جامعــي فــي الجامعــة اللبنانيَّــة .تضُ ـ ُّم
الكل َّيــة خَمســة فــروع تغطــي أربَــع محافظــات فَضـ ًـا عــن ِ
العاصمــة وتم َنــح
شَ ــهادت فــي الرياضيّــات واإلحصــاء والمعلوماتيَّــة والفيزيــاء واإللكترونيــك
وعلــوم الحيــاة واألرض والكيميــاء والكيميــاء الحيات َّيــة والعلــوم الجيولوج َّيــة
والجيولوجيــا النفط َّيــة.
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الجميــل ال أنســاها .د ّرس إبراهيــم فــي كليَّــة العلــوم
حتــى تَقا ُع ِ
يخســر فيهــا حياَتــه أكثَــر
ــده ،وكاد أن َ
مــن مـ َّرة خــال ال َحــرب األهليَّــة ُمداف ًعــا َعنهــا ِدفــاع
ال َمغاويــر َعــن األوطــان الضائِ َعــة ،حار ًِســا أســرا َرها
العلميَّــة وأحــام ُعلمائهــا ممــن تشَ ـظَّت طموحاتهــم
وتناثَــرت ِهجــر ًة قَســريَّ ًة فــي بُلــدان العالــم.
مــا حقَّقــه إبراهيــم مــن ت َحصيــلٍ جامعــي حقَّقــه
أح َمــد فــي تَحصيــل الـرِزق .حــا َز شــهادة الســرتيفيكا
وتحـ َّول إلــى ال ِتجــا َرة ثـ َّم إلــى تخليــص البضائــع فــي
مؤسســة
ـح فــي إدا َرة َّ
مينــاء بيــروت ،ثــم اســتق َّر ون َجـ َ
تجاريَّــة.
الوســط بَيــن شــقيقتين،
أمــا أنــا فك ُ
ُنــت الشــا ِهد َ
وأكا ُد أقــول بَيــن ِحقبتيــن .فالكبــرى َســلمى تز َّوجــت
زوا ًجــا تقليديًّــا بســ ّي ٍد مثق ٍ
َّــف راقٍ مــن آل ُمرتضــى
و َه َجــرت بــل ربمــا تَ َه َّج ـ َرتْ مــن ضَ يعتهــا الســاحل َّية
والصغــرى يُمنــى أن َهــت
إلــى َمدينــة الشَ ــمس بَعلبــكُ .
در َاســتها الجامع َّيــة فــي الجا ِمعــة اللبنان َّيــة وتز َّوجــت
حبيبهــا ال ُمهنــدس البيروتــي ال َوســيم مــن آل الكــردي.
ها َجــرت َم َعــه إلــى حيــثُ وجــدا للــرِزق والنجــاح
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ـت رفي َقــة دربــي حيثُمــا حلَلْــت.
سـ ً
ـبيل ،وب َقيَـ ْ
ـت ابن
أمــا أنــا فلَــم أشــأ يو ًمــا أن أغــادر ِق َّصتــي :تز َّوجـ ُ
ـي الوالــدي
الضَ يعــة ،و ِعشـ ُ
ـت علــى َمق ُرب ـ ٍة مــن بيتـ َ
الــذي ته َّجــرتُ منــه وإليــه م َّرتيــن :أُولــى حيــن َد َّمـ َرت
ال َحــرب األهل َّيــة منزلــي
الزوجــي (الشــ ّياح طريــقِ
ّ
ـي ح ّريتــي
صيــدا القَدي َمــة) ،واألخــرى حيــن عــا َدت إلـ َّ
و ُعــدتُ أ ًّمــا إلــى ُحضــنِ أ ّمــي.
حصلــة هــذه الســيرة :منــه َمــا
َحصــا ٌد َوفيــ ٌر فــي ُم ِّ
َح َص ْدنــا ُه ،ومنــه ...مــا َح َص َدنــا.
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َحن َجـــ َرة حريَّـــة
ـوام األســما ِء
ســأخ ِب ُر ِك َعــن عبداللــه الحــاج َوس ـ َط أكـ ِ
ـي .عندمــا
ـي والوطنـ ّ
التــي م ـ َّرت فــي فَضائنــا السياسـ ّ
أقــول إ َّن الر ُجـ َـل كا َن ظا ِهــرةً ،فإنَّمــا ألؤكِّــد أنَّــه كا َن
نظــام
فلتَــة شَ ــوط َعلمان َّيــة فــي
طائفــي ُمســرطَنٍ
ٍ
ٍ
الشــوكي .مــن هــذه ال َخلف َّيــة كا َن
حتَّــى ال ُّنخــاع
ّ
ِخطابُــه نديًّــاَ ،مســكونًا بن َب ِ
ِ
النــاس والشــارع.
ــض
 ...الشــارع؟ اعذرينــي يــا ابنتــي! لــم تَ ُعــد هــذه
الســبعين ّيات
التَســمية ت َليــق .فـ«الشــارع» قَبــل َ
كان شَ ــري َع ًة للتآخــي والجِــوار وانقلــب إلــى شُ ــرع ٍة
لحقــوقِ المتقاتليــن .ال َيــوم أصب َحــت الشــوارع ت َُسـ ّمى
بأســماء شُ ــهداء «ماتــوا ليحيــا لبنــان»! أمــا كا َن لبنــان
ليحيــا مــن دونِ أولئــك الشُ ــهداء؟ ألــم ي ُكــن أج َمــل لو
كل
أنَّهــم َحضَ نــوا أوال َدهــم وأحفا َدهــم وشــاخوا مثــل ِّ
قصــا فــي لبنــان دونَمــا حا َجــة
ال َبشَ ــر ،وعاثــوا طَربًــا و َر ً
ألن تُ َرقَّــص توابيتُهــم فــي الشــوارع؟
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اعذُرينــي مـ َّر ًة َجديــدة :أ َخذَنــي الشــار ُع إلــى أكيـ ِ
ـاس
ـب تُح ِّركُهــا َرشَ ــقات
ال َرمــلِ وال ُدشَ ـ ِـم ،إلــى أوتــا ِر ال ُرعـ ِ
الق ّناصيــن ،إلــى ِشــعار ِ
ات البطولَ ـ ِة الزائ َف ـ ِة مكتوب ـ ًة
َع ْجلــى علــى حيطــانِ اليــأس ،بَ ـ َد َل أن يأخذَنــي إلــى
حيــثُ أمســياتُ ِ
الشــع ِر ورائحــة الشــاي الســيالني في
الســاموفار يَن ـزِل فــي االس ـتَكانَ ِة « َخم ـ ًرا للمؤمنيــن»،
ِ
صيــف ال ِعشــقِ وبا َعــة
وبَــ َد َل أن يأخذَنــي إلــى َر
الكَســتناء وال َفـ َر ِح المفتــو ِح علــى جميــع االحتمــاالت.
ـي الر ُجــل َمرم ًّيا
عبداللــه الحــاج! نَ َعــم .لِ َن ُعــد إليــه .بَقـ َ
الســنينَ .صوتُــه كا َن
علــى قا ِر َعــة النســيان عش ـرات ّ
نشــازًا بال ُمقارنــة َمــع َجوقَــة «الطائفتاريــا» ...طريقتي
اللغويَّــة ألخلُ ـ َط الطائف َّيــة بال َعســكر .تخ َّيلــي عندمــا
تكونيــن طائف َّيــة ِب ِبـ َّز ٍة إفرنج َّيــة أو ب ِبـ َّزة عســكريَّة!
لَــم يُ ـرِد يو ًمــا دخـ َ
ـول ال َّنــدوة البرلمان َّيــة مــن أجــلِ
َم ِ
جــد األرشــيفَ .خــ َرج منهــا ب ُهــدوء ،تــا ِركًا أرشــيفًا
مــن ال َمعانــي وال ِع َبــر فــي ت َمثيــلِ النــاس ِ
والدفــاع عــن
مصالِ ـ ِح ال ِبــاد.
وســ َط الفَســاد واإلفســاد ،وا َجــ َه عبداللــه َعهــ َد
ــب ال ُم َبر َمــج
الســاطين ِم َمــن لــم ي َوفِّــروا مــن ال َن ْه ِ
قــي ُم ِ
مســكًا بطَبشــور ِة
حتَّــى َصنــا ِد َل الفُقــراء .بَ َ
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توســطي ال َد ْخـ َـل والطا ِمحيــن إلــى التَّحـ ُر ِر
الفُقـراء و ُم ِّ
مــن طُغيــانِ ال ِّزعامـ ِ
ـب النــاس في
ـات والطائفيَّــة .خاطَـ َ
ِ
ـس
العاصمــة بَيــروت وفــي ضَ واحيهــا بلُ َغـ ٍة بَيضــاء ليـ َ
فــي َعبا َءتِهــا ِســوى َصفــاء ال ِقيَــم .وثو َرتُــه علــى الفَقـ ِر
والظُلـ ِـم والفَســا ِد لــم تسـتَثْنِ رجـ َ
ـال الديــنِ وتسـلُّطَهم
علــى الحيــاة ال َم َدنيَّــة .لَــم يَسـتَ ِح مــن تَوجيـ ِه األســئلَة
ال ُمز ِع َجــة إلــى الحكو َمــة مــ َّر ًة تِلــ َو أخــرى َح َ
ــول
ُممارسـ ٍ
ـات رأى فيهــا غُب ًنــا وتَميي ـ ًزا كتَخصيـ ِ
ـص مبال ـ َغ
كبيــرة مــن ال َقطْـعِ النــا ِدر ل َعقيلـ ِة رئيـ ِ
ـس الجمهوريَّــة
والطــاب فــي
فيمــا البِــاد تواجِــه أز َمــ ًة ماليَّــة،
ُ
الصعبــةُ ،مطالبًــا
الخــا ِر ِج ُمحتاجــون إلــى ال ُعملَــة َ
ليســت قضيَّــة
بال ُمصارحـ ِة وال ُمحاســب ِة« :أل َّن القَضيَّــة َ
أشــخاص بَــل قضيَّــة مبــدإِ تعــاونٍ عــا ٍّم ل َجميــع
المواطنيــن»((( .كذلــك فَ َعـ َـل بال ِنســبة لزيــاد ِة ضع َفــي
((( «إنَّنــا إن ك ّنــا نهتَــ ّم بشــيء ،فــأن نجعــل هــذه الجمهوريَّــة ُمثلــى.
أي شــخص تنــاول ال َقطْــع النــادر إذا كا َن مــن غيــر
علينــا أن نحاســب ّ
مســتحقّيه ،بينمــا المســتحقّون وهــم تالميــذ قــد حرمــوا منــه ،ونحــن فــي
أش ـ ّد الحاجــة لل ِعلــم والتربيــة .لذلــك أرجــو أن أُجــاب عــن هــذا الســؤال،
أل َّن القض َّيــة ليســت قض َّيــة أشــخاص بــل قض َّيــة مبــدأ تعــاون عــا ّم لجميــع
ـب أن نثبــت للجميــع أنَّنــا فــي هــذه الجمهوريَّــة ال نراعــي
المواطنيــن .نحـ ّ
مواط ًنــا علــى مواطــن ،فالجميــع متســاوون».
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ِ
خصصــة ألعمــا ِل بنــا ِء مطــا ِر بيــروت،
ال َن
فقــات ال ُم َّ
ـكيل لج َنــة برلمانيَّــة للتَحقيــقِ فــي األمـ ِر
ُمقتَر ًحــا تشـ َ
االحتياطــي والمشــاكلِ
ظــل نَفــا ِد
وبخاصــة فــي ِّ
َّ
ّ
الماليَّــة الحــا َّدة(((.
كثيــر ٌة هــي المعــار ُِك التــي خاضَ هــا لِقَناعــ ٍة منــه،
ِ
التأســيس ل ِفعــلِ ال ُمحاســبة:
بوجــوب
والتــز ٍام
ِ
«كل ِ
مواطــن» مهمــا عــا شــأنَه ،وعلــى
محاســبة ّ
((( «كنــت قــد تقدَّمــت إلــى هــذا المجلــس باقتــراح تشــكيل لجنــة
برلمان َّيــة للتحقيــق فــي العشــرين مليــون ليــرة التــي زادت عــن الـــ 25
مليــون ليــرة المق ـدَّرة ألعمــال المطــار إذ ال يجــوز أن نوافــق علــى َصــرف
 20مليــون ليــرة خالفًــا للتقديـرات .قُـ ِّد َرت للمطــار اعتمــادات بـــ 25مليــون
ليــرة فــا يمكننــا أن نوافــق علــى َصــرف  45مليــون ليــرة قبــل أن نكــون
صادقيــن تجــاه أنفســنا وضميرنــا .واج ُبنــا يتطلّــب منــا أن نع ّيــن لجنــة
برلمان َّيــة للتحقيــق بهــذا االمــر )...( .نعلـ ُم أن الحكومــة كانَــت تعاقــدت مــع
شــركة وســتنكهوس التــي تقــول الحكومــة إنَّهــا أخطــأت ودفعــت لهــا 25
أي أســاس سنســتم ُر
ألــف دوالر أجــرة دروس أتــت مغلوطــة .ال أدري علــى ّ
فــي أعمالنــا ( )...وال أدري إذا كا َن أحــد م ّنــا يطاوعــه ضميــره علــى تصديــق
خاصــة أ َّن معالــي الوزيــر صـ ّرح أ َّن االحتياطــي قــد
هــذه المبالــغ الجســيمةّ ،
نفــد ،وأنَّنــا نعانــي ع ـدَّة مشــاكل ماليَّــة ( )....أيهــا الســادة ،إ َّن فــي قضيَّــة
المطــار أخطــاء واضحــة ،وأنــا أضــع مســؤوليَّة التم ُّنــع عــن تشــكيل لجنــة
تحقيــق علــى عاتــق هــذا المجلــس».
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ٍ
فلــس يتناولَــه مــن الخزينــة»(((ِ .فكْــ ُره
«كل
ّ
«ال َدولَتــي» (مــن َدولــة) كا َن مبن ًّيــا علــى قَناعــ ٍة
الطريــق
وهــي
أكيــ َد ٍة أ َّن ال َدولــة هــي مشــرو ُعنا،
ُ
َ
إلــى ال ُمســتقبل .قبــل أكَثَــر مــن َســبعي َن ســن ًة كا َن
يثي ـ ُر َحفيظَتــه ســو ُء النوعيَّــة فــي خ َدمــات بديهيَّــة
كالمــاء والكهربــاء ،ويؤ ِّجــج ث َو َرتَــه االســتهتار بمــا ِل
ــف فــي َمجلِ ِ
ِ
ــس النــ ّواب جا ِهــ ًرا
النــاس ،فــكان يَ ِق ُ
ســائل أن ت ِ
بال َحقائــقِ ،
ُحاســب
ً
فاض ًحــا االرتكابــات،
«كل ِ
مواطــن أيًّــا كا َن ...ألنَّنــا ف َقــط ب ُمراقبــة
البــا ُد ّ
ال ُحــكّام وإخضا ِعهــم لل ُمحاســبة وال ُمســاءلة نبنــي
األوطــان»(((.
أنـ ِ
ـت يــا ابنتــيِ ،م َمــن يعتَ ِقــدون َخطَـأً أ َّن لبنــان اليَــوم
((( «عندمــا قدَّمــت ســؤالً لــم أســتهدف األشــخاص الذيــن ذكرتهــم ،بــل
أحببــت أن أظهــر للعالــم وللبنانييــن خاصــة أ َّن هــذه البــاد ِ
كل
تحاســب ّ
كل ِفلـ ٍ
ـس يتناولــه مــن الخزينــة.
أي مــكان علــى ع َملــه ،وعلــى ّ
مواطــن فــي ّ
إذا كانَــت الحكومــة حتــى اآلن تتهــرب مــن ســؤالي ،مــع أنَّنــي طلبــت أن
يُطبــع ويـ َوزَّع جــواب الحكومــة عليــه ،وإذا كا َن مكتــب المجلــس لــم يجـ ِر
شــيئًا ،فهــذا نَقــص فــي حياتنــا البرلمانيَّــة».
المصدر :محاضر مجلس النواب ،في  10تموز 1951
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ـب لـ ِ
ـك فــي
صــو َرة مشـ َّوهة َعــن لبنــان األمــس .ال ذَنـ َ
ذلــك فالذاكــر ُة ُمغتالــة .اِســألي َمــن كانــوا شــهو ًدا
ـيف َمجلِـ ِ
ـس النــواب
علــى تِلــك الفَتــرة .اِســألي أرشـ َ
ِ
أرشــيف
والمحاضــ َر الرســم َّي َة ل َجلَســاتِه .راجعــي
َ
الصحــف :النهــار ،األنبــاء ،البَيــرق.
ُّ
 ...اِســألي َعــن الشــا ِعر ُع َمــر الزع ّنــي((( وأزجالــه
ومونولوغاتــه الناريَّــ ِة الشــهيرة .أتظُنيــ َن أ َّن َم ِ
ــق
نط َ
شـراء ِ
الذ َمـ ِـم لــم ي ُكــن ســائ ًدا يَومــذاك؟ بالطَّبــع كان.
ـركات العابــر ِة القــا ّر ِ
وبخاص ـ ٍة لــدى الشَ ـ ِ
ُخصــص
ات ت ِّ
َّ
فــي دراســات َجدواهــا نِسـبَ ًة مئويَّـ ًة لشـراء الضَ مائــر.
الف ُ
َــرق الوحيــ ُد بَيــن َز َمــنِ خالــي وهــذا الزمــان
البائــسِ :
الســعر آنـ َ
ـذاك كا َن ُمرتف ًعــا ،والضَ مي ـ ُر أكث ـ َر
((( عمــر ال ّزع ّنــي ( 1895ـ  :)1961شــاع ٌر بــار ٌز ُع َ
ــرف فــي بَيــروت
ودمشــق والقاهــرة باســتخدام ف ِّنــه للنقــد والثــورة ضـ َّد الظلــم المجتمعــي.
لُقّــب بـ«شــاعر الشــعب» و«ابــن البلــد» و«فولتيــر العــرب» و«مولييــر
الشــرق» ،وهــو بــرأي الناقــد عمــر فاخــوري« :أحــد أعظــم اله ّجائيــن بيــن
شــعرائنا ألنّــه اســتحدث الهجــاء اإلجتماعــي» .عنــه قــال أميــن ال َّريحانــي:
«عمــر ال ّزع ّنــي ليــس شــاع ًرا فحســب ،إنــه مربــي األجيــال» .ألقــى أشــعاره
ـي وألحانًــا باللغــة المحكيَّــة كــي يفهمهــا ويقرأهــا النــاس مــن ُمختلَــف
أغانـ َ
الخلف ّيــات التعليم َّيــة .وال ي ـزال ف ّنــه ســائدًا وشــائ ًعا حتّــى اليــوم.
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ارتفا ًعــا ،أ ّمــا فــي ز َم ِننــا هــذا فاألســعار تهــا َوت و َم َعهــا
وس ـ ُه َل ِش ـراؤها ب ِتس ـعٍ مــن فَضَّ ــة!
تهــا َوت الضَ مائ ـ ُرَ ،

كابوســا حقيق ًيــا
خــال واليَ ِتــه النياب َّيــة كا َن عبداللــه
ً
لشـ ٍ
ـركات((( مــن بقايــا امتيــاز ِ
ـي،
ات االنتـ ِ
ـداب الفرنسـ ّ
تمــا َدت فــي اح ِتــكا ِر ال َمرافــقِ العامــ ِة كال َك ْهربــاء
والميــاه وإنتــاج التُرابــة ،وفــي اس ـ ِتغال ِل المواطنيــن
واالس ـ ِتهتار ب َم ِ
صالحهــم .ثــاروا واحت ّجــوا علــى قَطْ ـعِ
الميــا ِه وغــا ِء أســعا ِر الكهربــاء وض ْع ِ
ــف اإلنــار ِة
ِ
َــف عبداللــه َم َع ُهــم
وانقطا ِعهــا
المتواصــل(((َ .وق َ
ُمطال ًبــا الشــركات بتحســين خ َدماتِهــا و َوض ـعِ ت َعرفَــة
((( خــال الواليــة الثانيــة مــن َعهــد الرئيــس بشــارة الخــوري ،كانَــت
ٍ
ثــاثُ
شــركات :شــركة كهربــاء بَيــروت (الفرنســ َّية ـ البلجيك َّيــة) ،وشــركة
شـكّا للترابــة ،وشــركة المــاء ،تدي ُرهــا شــركات أجنبيَّــة ذاتُ امتيــاز مــن بقايــا
امتيــازات االنتــداب الفرنســي.
((( «إ ّن شــركة الكهربــاء التــي يشــكو منهــا َجميــع أفــراد الشــعب ال
فلســا واحــدًا ضَ ريبــة دَخــل .تعطــي المســتهلكين فئــات مختلفــة
تدفــع ً
ٍ
واحــد وصناعــ ٍة واحــد ٍة ،تتحكَّــ ُم بالمشــتركين كأنَّهــا التز َمتهــم .إذا
ألمــ ٍر
كانَــت هــذه الشــركة ال تقــوم بواجبهــا بدَفــع الضَ ريبــة ،أطلُــب أن يُطبَّــق
عليهــا قانــون ضَ ريبــة الدَخــل ،وأن تضــع ت َعرِفــة عا َّمــة يتســاوى فيهــا جميــع
ال ُمســتهلكين مــن أصحــاب المطابــع والصناعــات وغيرهــا .وإذا لــم تُغ ّيــر
هــذه الشــركة وض َعهــا ،أطلــب أن يمتَنــع الشَ ــعب عــن دَفــع االشــتراكات
لهــا ،حتــى نؤ ّدبَهــا إن كانَــت الحكومــة ال تســتطيع ذلــك».
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عا َّمــة يتَســاوى فيهــا َجمي ـ ُع ال ُمســتهلكي َن مــن دو َن
تَميي ـزٍ ،طال ًبــا منهــا أن ت َقــو َم بوا ِجبِهــا ب َدف ـعِ ضَ ريب ـ ِة
ــعب عــن َدفــعِ االشــتر ِ
اكات
ال َدخــل ّ
وإل امتَ َنــ َع الشَ ُ
لهــا.
للذهــاب بَعيــ ًدا فــي
هــذه الكيميــاء كانَــت َســ َن َد ُه
ِ
ال ُمســاءل ِة وإحــرا ِج ال َمصالــ ِح ال ُمركَّبــة(((ِ .عندمــا
أُسـ ِق َط اقترا ُحـ ُه تعييـ َن لج َنــة برلمانيَّــة للتَّحقيــق فــي
مــت أ َّن مجلــس إدارة شــركة ترابــة شــكّا يتألــف مــن ســبعة
((( « َعلِ ُ
أعضــاء هــم س ـتّة لبنانييــن وأرب َعــة أجانــب ،وأ َّن اللبنانييــن يملكــون فــي
الشــركة  25بالمئــة فقــط ،ومــع ذلــك ت ُعتبــر لبنان َّيــة خالفًــا لألصــول .ومراقب
الحســابات ال ِمســتر جــون ســتيوارت ،ال ُمعيَّــن مراقبًــا مــن ِقبَــل الحكومــة،
ُمســاهم فــي الشــركة وأ َحــد مالكــي أســهمها ،وذلــك خالفًــا للقانــون
اللبنانــي أيضً ــا .والضَ ريبــة التــي تدف ُعهــا ،وهــي نحــو مليــون ونصــف مليــون
ليــرة ،هــي ربــع مــا يتو َّجــب عليهــا دف ُعــه بنــا ًء علــى أرباحهــا .أمــا شــركة
ـت أنَّهــا إذا با َعــت الكيلــوات لل ُمســتهلك العــادي بـ  15قرشً ــا،
الكهربــاء ف َعلِمـ ُ
الوســط بخمســة قــروش ،وبقرشــين للصناعــات والب ّيــارات
ولل ُمســتهلك َ
والمطاحــن ومعامــل النجــارة ،تســتطيع أن تربَــح أكثــر مــن عشَ ــرة بالمائــة.
العســل وغيرهــا مــن شــركات
كمــا أ َّن شــركة ميــاه بَيــروت والمنفــوخ ونَبــع َ
المــاء تربــح أكثــر مــن عشْ ــرة بالمئــة إذا باعــت متــر المــاء بـــ 25ليــرة .لــذا
علــى المجلــس أن يســعى إلــى تخفيــض هــذه األســعار .وأقتــرح تشــكيل
لجنــة تنظــر فــي إنتــاج هــذه الشــركات وكم َّيــة الدخــل التــي تجنيهــا
الحكومــة ،وعــدد اللبنانييــن الذيــن يشــتغلون فــي هــذه الشــركات ،وإذا
كانَــت هــذه الشــركات تط ِّبــق دفتــر امتيازهــا».
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ِ
وأحيــل طلَبــ ُه إلــى
َ
الشــركات االســتثماريَّ ِة
أعمــا ِل
الحكومــة وكا َن لبعــض أعضائهــا مصالِــح في الشـ ِ
ـركات
يتواطـأُون م َعهــا ويحمونهــاَ ،دعــا إلــى تَشــكيلِ لِجــانٍ
شــعب َّي ٍة فــي أحيــا ِء ال ُمــدنِ والقُــرى وح ّرضهــا علــى
ـام الشــا ِمل و َرفْـ ِ
ـض َدفـعِ فَواتيـ ِر الكَهربا ِء
اإلضـر ِ
اب العـ ِ
والمــا ِء والضغـ ِ
ـط لتَخفيـ ِ
ـض أســعا ِر الترابَــة والمطال َبـ ِة
بتطبيــقِ ضَ ريب ـ ِة الدخــلِ التصا ُعديَّــة.
استبشَ ـ َر ِ
ناخبــوه بـــ «طاقَــة» ُحريَّــة كانَت على َوشَ ـ ِ
ـك
ـح فــي ِجــدا ِر اسـ ِتبدا ِد ط َبقـ ٍة حاكِ َمـ ٍة ُمتح ِّك َمــة
أن تُفتَـ َ
َ
َ
تحريــك نَخ َوتِهــا،
حــاول ِمــرا ًرا وتِكــرا ًرا
و َمحكو َمــة
التمســك بحقــوقِ ال َدولــة
داعيًــا إياهــا أن تتَّ ِحــد فــي ُّ
وأل تتســا َهل مــع األج َنبــي أل َّن فــي التســا ُهلِ َمهانـ ًة،
َّ
ومؤسســاته لَـ ْن
ـب باحتـر ِام قوانينــه َّ
وأل َّن َمــن ال يُطالـ ُ
يلقــى احترا ًمــا مــن أ َحــد(((.
((( «نحـ ُن ال نطالــب بإلغــاء اإلمتيــازات إنَّمــا هــي قض َّيــة كرامــة وطن َّيــة.
مــن العــار علينــا أن نكــون ُمهانيــن و ُمســتخدَمين عنــد األجنبــي وفــي بالدنا.
مــن العــار علينــا أن نُعا َمــل ِ
بحطَّــة فــي ع ْقـ ِر دارنــا .القضيَّــة قضيَّــة كرامــة
نتمســك بالحقــوق التــي لنــا والتــي نحــن
وطن َّيــة ً
أول وأخيـ ًرا .وإذا نحــن لــم ّ
مصدَرهــا ،وإذا تســاهلنا مــع الغَيــر ،فنحـ ُن ندف ُعــه ليتســهين بنــا وبكرام ِتنــا
وحقو ِقنــا .قــد نختَلــف فــي قضايانــا الداخل َّيــة ،أمــا فــي مكافَحــة األجنبــي
وشــركاتِه فمــن واجبنــا أن نكــون َجبهــة واحــدة ،وال ننقَســم علــى بعضنــا.
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ـب النــاس
بَيــروت والضَ واحــي شـكَّلتا َمل َعبَــه فـر َ
اح يؤلِّـ ُ
ويؤلِّــب عليهــم :يؤلِّبهــم ضــ َّد الفَســاد والفاســدين
ويؤلِّــب ال َنخــ َوة فيهِــم علَّهــم ينتَفضــون .خاطَ َبهــم
َحيــث ال َوجــع .ح َّمل ُهــم مســؤول َّية مصائِرهــم طال ًبــا
كل ب َحســب وزناتِه،
منهــم مقا َومــة الفَســاد واإلفســادٌّ ،
جتمعــي وليــس مجــرد تكليــف
مــل ُم
أل َّن اإلنقــاذ َع ٌ
ٌّ
فــي صنــدوق اقت ـراع .ولــم ي َوفِّــر فــي انتقاداتــه َمــن
رآه «يفضّ ــل َعـ َدم التضحيــة بربـ ٍح يــد ُّره عليــه الفَســاد
فــي ســبيل مــا ســيد ُّره عليــه اإلصــاح لــو ضَ ّحــى
وســا َعد علــى تحقي ِقــه»(.((1
ِ
وحاســ ًما
َعنيفًــا كا َن ِخطا بُــه بــا شَ ــعبو يَّة،
فإ ّما أن نَعوم جمي ًعا أو نغ َرق جمي ًعا».
المصدر :محاضر مجلس ال ّنواب ،في  6كانون األول 1951
ـي حيــثُ هــو ـ
(« ((1إنَّنــا لــن نســتطيع اإلنقــاذ لوحدنــا .علــى ّ
كل لبنانـ ّ
فــي القريــة وفــي المعمــل وفــي الســوق وفــي المكتــب وفــي الشــارع ،فــي
لبنــا َن أو فــي ديــار الغُربــة ـ أن يف ّكــر بمــا يســتطيع َع َملــه إلنقــاذ البــاد.
كل منــا أن
إ َّن البــاد لنــا جمي ًعــا وعلينــا أن نع َمــل علــى إنقاذهــا .علــى ّ
ـب ِ
مقدرتــه .إ َّن الحالــة
يع َمــل ويقــاوم الفَســاد والطُغيــان حيــث هــو و َح َسـ َ
أص َبحــت ال تُطــاق والمســتقبل فــي خَطــر ،فهــل نحــن فاعلــون مــا هــو
كل منــا إلنقــا ِذ هــذا الوطــن»؟ (األنبــاء 14 ،أيلــول  1951فــي
متو ِّجــب علــى ٍّ
كتــاب وهيــب معلــوف ،نائــب الشــعب الــكادح :ســيرة عبــد اللــه الحــاج
( 1975ـ  ،)1899المذكــور ص.47.
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ُ
يقــول ويعنــي مــا
بــا ديماغوجيَّــة .يَعنــي:
ــل بــ ِه األمــ ُر إلــى التَحريــض .نَ َعــم
يقــولَ .و َص َ
التَّحريــض! بر بِّ ِ
ــك قولــي لــي :مــا قي َمــ ُة ُم َم ِثــل
الشَ ــعب الــذي ال يحــ ِّر ُض شَ ــع َبه علــى الثــو َرة
ضــ َّد الظُلــم وال َهــوان؟ فــي ذلــك كا َن متأ كّــ ًد ا
ــعب ف َحســب بَــل أ نَّــ ُه واحــ ٌد
أ نَّــ ُه ال يمث ُ
ِّــل الشَ َ
النــاس ي ِقفــون ُهــم
منــه .كا َن وا ثِقًــا مــن أ َّن
َ
أيضً ــا إلــى جا نِبــه .ف َهــل أخطــأ ِ
الحســاب؟
صحيــح أ َّن خالــي عبداللــه كا َن َحن ُجــ َر َة الطَبقــة
ٌ
الوســطى ومــا دون ،وزئي ـ ًرا علــى الطَبقــة ال ُمخمليَّــة
ومــا فَــوق ،لك َّنــه لــم ي ُكــن أب ـ ًدا ض ـ َّد ال ُمخ َمــل هــو
الــذي تَربّــى علــى ال َحريــر .كا َن ببســاط ٍة ضــ َّد أن
خمــل علــى نَــو ِل ر ُجــلٍ جائــع!
ــج ال ُم ُ
يُ َ
نس َ
ليــس يســار يّا غَوغائيًّــا كمــا ا تَّهمــوه ،بــل كان
ُم ِ
ــا فــي التأســيس ل َعدالــ ٍة
ناصــ ًرا ُمناد يًــا وفا ِع ً
اجتماع َّيــ ٍة هــي ،كمــا يحلــو ِ
لــك أن ت ُــر ّد دي
أســاس ال َّرفــا ِه والتَنم َيــ ِة البشــر يَّ ِة
لــي دائ ًمــا،
ُ
جتمعــي ال ُمســتدام.
ــلم ال ُم
والس ِ
ّ
ِّ
َ
وكيــل
َ
نقــول عــن خالــي إنَّــه كا َن
ال بــأس إذًا أن
كل ِق ٍ
ــرش مــن مــا ِل
ريصــا علــى ِّ
الكا ِدحيــنَ « ،ح ً
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(((1
حــب أن ِ
ــف َدو َره،
يص َ
ال ُم َكلَّــف» كمــا كا َن يُ ُّ
ـب َصباحاتِهــم ال ُحلــوة ال ُمزدانــة بشـ ٍ
ـبابيك مــن
وربيـ َ
األحــام المســتحيلة.
ِ

بُــذو ُر الثــو َر ِة كمــا تل َّق َنهــا مــن ال ِمســتر مح َّمــد ال ّزيــن
(أســتاذه فــي الجا ِمعــة األميرك َّيــة) ِ
والحقًــا مــن
المســتر جــون ديــوي (أســتاذه فــي جا ِمعــة كولومبيــا)
تَمظ َهــ َرت فــي صوتِــ ِه وموا ِق ِفــ ِه وصالبَــ ِة وقو ِفــ ِه
ــق والديمقراطيَّــة وال َعدالَــة
إلــى جانِ ِ
ــب قيَ ِ
ــم ال َح ِّ
االجتماع َّيــة ،وفــي َر ِ
فضــ ِه الثاب ِ
حاصصــ َة
ِــت ال ُم َ
الطائفيَّــ َة التــي كانَــت بــدأت تن ُخــ ُر َج َســ َد ال ّنظــام
ــش.
اللبنانــي ال َه ّ
ّ
ال ِعلّــة ،يــا ابنتــي ،لــم ت ُكــن فــي الدســتو ِر يو َمهــا وال
الســلط ِة و َجبـ ِ
ـروت المــال،
فــي المنا ِهــج بــل فــي ِعلَّــة ُ
يتناســب ومقاسـ ِ
ـات
ـح ال ُدســتور مطّاطًــا َ
عندمــا يص ِبـ ُ
الطُموحــاتُ .خــذي َمقــاس أي َخ ْص ـرٍ ،مــن األن َحـ ِ
ـف
(« ((1إنَّنــي ِ
واحــد مــن هــذا الشــعب ووكيـ ٌـل عــن ال ُم َكلَّــف اللبنانــي،
كل قــرش مــن مــال ال ُم َكلَّــف ،أريــد أن أســأل
ومه َّمتــي أن أحــ َرص علــى ِّ
الحكومــة.»...
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ـي
إلــى األكث ـ ِر بدان ـ ًة وأَلبســي ِه ِسـ ً
ـروال بزنّــا ٍر مطّاطـ ّ
تناســق
الســروال ذاتُــه فــي ُ
وقولــي لــي مــاذا ت َريــن؟ ِّ
ـام َمــع ال َنحيــلِ والبَديــن .هل تغيَّر شــيء ُمنــذ ١٩٤٣
تـ ٍ
الس ـراويل وفاعل َّيــة المطّــاط؟
ســوى تغيي ـ ِر نوع َّيــة َ
ـام
«لم ـ َّر ٍة واحــد ٍة وأخيــرة» ...كــم س ـ ِمعناها من ـ ُذ أيـ ِ
أيــام الســاطينِ ال ُجــ ُدد؟
الســلطانِ القَديــم إلــى ِ
ُ
الســلطة والتش ـ ُبث بهــا.
نَعــو ُد دائ ًمــا إلــى مشــروع ُ
نَعــود إلــى «م ـ ّر ٍة ِ
واح ـ َد ٍة وأخي ـ َرة» لــم تكــن يو ًمــا
مـ َّر ًة أخيـ َرة .هــذا مــا أرا َد عبداللــه الحــاج موا َج َهتَــه:
ِ
ِ
ّصــوص
النصــوص مــن أجــلِ الل
موا َج َهــة َســبي
(((1
ُــم ال َمســاكي َن فــي َدولــة» .
واغ ِت ِ
صــاب « ُحل ِ
نَ َعــم يــا ابنتــي! ال ِعلَّــة لــم تكــن يو ًمــا فــي الدســتور
وال فــي ال َمنا ِهــج .ولــو كا َن األمــ ُر كذلــك لــكا َن
(« ((1إنَّنــا إصالحيّــون .نهـدُف إلــى إنقــاذ الدَولــة مــن المهالــك ال َمحتومــة
وتص ُّرفاتهــا فيهــا منــذ بدايــة ال َعهــد االســتقاللي
التــي سـ َّير خصو ُمنــا أعمالهــا َ
(َ )...ع َرضْ نــا هــذا الوضــع الشــاذ ،وقُلنــا فــي حينــه إ َّن الدَولــة ال تقــوم علــى
فئــة ِ
واحــدة مــن الشَ ــعب ،فئــة المواليــن ف َحســب .وقُلنــا إ َّن ال ُمعارضــة
أســاس فــي الشَ ــعب ،وهــي منــه ولــه ،وهــي التــي ِ
تحاســب وتنتَ ِقــد
وتراقــب».
مــن كتــاب وهيــب معلــوف ،نائــب الشــعب الــكادح :ســيرة عبــد اللــه
الحــاج ( 1975ـ  ،)1899المذكــور ص 47 .و .88
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األجــدى بِنــا أن نَعــود جمي ُعنــا إلــى منه ـ ِج الرئيـ ِ
ـس
الصلــح ،وضع ِتــه كالق ََســم فــي َصــد ِر َمكتَ ِبــك
ريــاض ُ
فــي َمعهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي
ـكل َمــن أتـ ِ
كأنّــي بـ ِ
ـك تريدي ـ َن ل َن ِ
ـاك طالِ ًبــا
فســك ولـ ّ
ل َمعرفَ ـ ٍة أو الس ِتشــار ٍة فــي أمــو ِر إدار ِة الشــأنِ العــام
ـكل شــا ِر َد ٍة ووارِد ٍة فــي اإلصــا ِح
لألصــل ،لـ ِّ
أن يَعــو َد ْ
َر َســمها ذلــك ال َبيــان األ َّول ِ
منهــج
بحنكَــ ِة العــارِف.
ٌ
أهــداك إيــا ُه ال ُم ِ
ِ
بــدع جــورج
ثميــ ٌن ِب ُحلّــ ٍة ثمينــ ٍة
الزع ّنــي( ((1الف ّنــان المتميّــز برؤي ِتــه الفكريَّــة
والوطن َّيــة والثقاف َّيــة.
عبداللــه الحــاج كا َن أيضً ــا منهج ًّيــا .واألفــكار التــي
ــج بهــا ،ضَ َّمنهــا برنام ًجــا أعلَــ َن َعنــ ُه فــي 21
حا َج َ
أيــار َ 1951مــع ثمانيــة مــن زمالئــه فــي ال َمجلــس
( ((1جــورج الزع ّنــي ( 1942ـ  :)2015فنــان مــن بيــروت .يح ِمــل دكتــوراه
مــن الســوربون (باريــس  .)1972كا َن صاحــب رؤيــة فكريَّــة ووطنيَّــة
متقدِّمــة .لــه إنجــازات فــي ال َّنحــت وال َرســم وال ِكتابــة واألفــام ،و ُمســاهمات
أث ْــ َرتْ ال َعمــل الثقافــي والوطنــيُ .ع َ
ــرف بـ«األســطورة» الفريــدة لدَعمــه
الف ّنانيــن وترويــج بَيــع اللوحــاتِ ،
وحمايــة األعمــال الفنيَّــة ،ودَعــم ال ُكتّــاب
ال ُجــدد وال َنشْ ــر ،وترتيــب ال ُمناســبات الثقاف َّيــة ال ســيما « ِمهرجــان المكحول»
خــال فَوضــى ال َحــرب األهليَّــة وت َ َفلُّــت ِ
الســاح والميليشــيات .ع ِمـ َـل لتغليب
صــورة التمـدُّن علــى صــورة ال َخـراب .بَـ َر َع مــن خــال مــا ُعـر َِف بـ« ُمحتَــرف
الزع ّنــي» (رأس بيــروت) فــي تنظيــم َعش ـرات المعــارض الوطن َّيــة.
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النيابــي :كمــال ُجنبــاط وكميــل شَ ــمعون وغســان
توينــي وأنــ َور ال َخطيــب وإميــل البســتاني وبيــار
إ ّده وديكــران توســباط .يومهــا تشــ ّكلَت أ َّول كتلَــة
برلمان َّيــة ُمعارِضــة ِ
ـي اجتماعــي،
ذات برنا َم ـ ٍج إصالحـ ٍ
ُســ ِّم َيت ال َجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة ،وســرعان مــا
غ ـ َدت كتلَــة مؤثِــرة فــي الحيــا ِة البرلمانيَّ ـ ِة اللبنانيَّــة،
وبرغــم قلَّـ ِة ع ـ َدد أعضائهــا أَســقطت فكــرة «تمديــد
الواليــة» بتحــ ُّر ٍك سياســي ِســلمي شــعبي ( ُعــر َِف
يَو َمهــا بـــالثو َر ِة البيضــاء) أ ّدى إلــى اســ ِتقالة رئيــس
الجمهوريَّــة بشــارة الخــوري الــذي لــم يتــر َّدد فــي
ـي و ِمن َع ـ ِة الوطَــنِ علــى
السـ ِ
ق ـرارِه تَفضيـ َـل ِّ
ـلم األهلـ ّ
ط ِ
ِ
جديــد الواليــة .كَــم نفت ِقــ ُد لشــجاع ِة
ُموحــ ِه بتَ
الرجــا ِل فــي ز َمــنٍ يُض ّحــي فيــ ِه ال َجميــ ُع بال َوطــن!
ّهــام التــي
« ِكلُّــن يَعنــي كلُّــن» هــي َصر َخــ ُة االت ِ
ِ
ســاحات تشــرين األول  2019وقــد
د َّوت فــي
كانَــت لربَّمــا أصــ َد َق تَعبيــ ٍر عــن الفَــرا ِغ الــذي
شَ ـ َعر ِبــه ـ للحظَـ ٍة صا ِدقـ ٍة ـ أهـ ُـل البَلــد المفجــوع،
و ُهلعــوا حيــن اكتشــفوا غيــاب َمــن اعتقــدوا أنَّــه
ــل أ لَ َم ُهــم وأحال َم ُهــم فــي ســاحات القَــرار
يح ِم ُ
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والمســؤوليَّة .صر َخــة ُمعبِّــرة ســتتناقلُها األجيــال
أرشــيف ال َمرحلــة.
وتُغْنــي
َ
أذكُــ ُر جيــ ًدا أ ْن يــو َم الرئيــس كَميــل شَ ــمعون
ديــق خالــي عبداللــه و َحليفُــه فــي ال َجبهــة
َص ُ
االشــتراك َّية الوطن َّيــة ات َّخــذ ســنة  1958مســا ًرا
ُمخالفًــا تو ُّج ِ
هــات ال َجبهــة التــي رشَّ ــحته للرئاســة
ـات ِحلـ ِ
ـاض فــي متاهـ ِ
ـف بغــداد آمـ ًـا ِبتَجديــد
فخـ َ
واليَ ِتــه الرئاســيَّة هــو أيضً ــا ،اِعتَــذ َر عبداللــه عــن
صداقَ ِتــه واتَّ َحــد ِضـ َّده مــع َجبهــة االتِّحــاد ال َوطنــي
ُ
رفــاق شَ ــمعون الســابقون :غســان
وبيــن أركانهــا
ت َوينــي وأن ـ َور ال َخطيــب وكمــال ُجنبــاط وغَيرهــم
ِممــن لَســت أذكُرهــم.
الحقيقــي أن
اِســمعيني ج ّيــ ًدا يــا اب َنتــي :ال َو َجــ ُع
ُّ
وأل نُكلِّــف أنفُســنا تج ُّنبــه.
ــل ال َوجــعِ َّ
نعــرف أَ ْص َ
الســاكِ ُت عــن الفَســا ِد والتَّس ـل ُِّط شــيطا ٌن أخــرس قــد
ال يخلــو مــن الظَّـ ِ
ـي وال َجمــا ِل لكنــه
ـرف والبـراءة وال ُرقـ ّ
بمواصفـ ٍ
ـات كاملــة ،قــاد ٌر علــى إلغــا ِء الطَب َقــة
شــيطا ٌن
َ
السياسـ َّية ِ
الفاســدة فــي صنــدوقِ االقتـراع ،وبَـ َد َل أن
يُلغيهــا يَق َبــل بــأن تُلغ َيــه.
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خطــاب عبداللــه الحــاج كا َن خطيــ ًرا علينــا جمي ًعــا،
ُ
نحــ ُن عائلَتــه الصغيــرة ومــن َحملــوه إلــى ال َنــدو ِة
النياب َّيــ ِة م َّرتيــن ١٩٥١:عــن قضــاء بعبــدا وال َمتــن
و ١٩٥٣عــن بَيــروت ِ
العاصمــة .ســ ّم ْيتُ ُه «خطيــ ًرا»
ألنَّــه نــادى بف َْصــلِ الديــن عــن ال َدولــة .ســتقولين إ َّن
ال َمقولَ ـ َة قديمــةَ ،ســب َق ُه إليهــا ر ّواد ال َنهض ـ ِة العرب َّي ـ ِة
فــي لبنــان وال َمشــرق .لك ـ َّن عبداللــه أخ ـ َر َج ال َمقولَـ َة
األدب السياســي ،ح َّر َرهــا مــن دفّــات الكتــب،
مــن ِ
أدخلَهــا إلــى البرامــج االنتخاب َّيــة والمناب ـ ِر السياس ـ َّي ِة
والصحـ ِ
ـف الرئيسـ ِة فــي البــاد ،و َح َف َرهــا م َد ِّويَـ ًة فــي
ُ
أرشـ ِ
ـيف َمجلـ ِ
ـس النــواب َ
أول اقت ـراح لقانــونِ الــزوا ِج
ال َم َدنــي االختيــاري.
األرشــيف! أعــر ُِف تَما ًمــا كَــم َع َنــت ِ
لــك هــذه
المؤسســة ـ ال َم َه ّمــة فــي بدايــة حياتِــك ال ِمهن َّيــة
َّ
مؤسس ـ ِة المحفوظـ ِ
حي ـ َن ســا َه ِ
ـات
مت فــي انتشــا ِل َّ
الوطنيَّــة مــن دمــار ال َحــرب األهليَّــة .كُنـ ِ
ـت تقولي ـ َن
بشَ ــغ ِ
حفــل الذاكــر ِة
األرشــيف َم ُ
َف العــارِف إ َّن
َ
ـام الــذي يُضفــي ِ
الصـ َ
ـدق
ال ُمجتمع َّيــة ،تشـ ّبهي َن ُه بال َمقـ ِ
ـتخلص الوثائـ ُـق وفيهــا األدلَّــة
علــى ال َمعرفــة ،منـ ُه تُسـ ُ
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ـص الماضي.
والبيّنــات ،ومــن األدلَّــة تَظ َهـ ُر حقائـ ُـق تَ ُخـ ُّ
ـي...
ـي ،أرشـ ٌ
أرشـ ٌ
ـيَ ،محكـ ّ
ـي ،مرئـ ّ
ـيف إلكترونـ ّ
ـيف ورقـ ّ
منظو َمــة متكاملــة مــن التَذكُّــر وال ِنســيان أعـر ُِف أنَّهــا
ِ
تســتهويك جــ ًّدا ُربمــا ألنَّهــا تُحــ ّرر ،و ُربمــا ألنَّهــا
تَشــفي.
عندمــا َوقَـ َـف عبداللــه الحــاج وسـ َّمى الفاســدين فــي
الســلط ِة الحاكمــة ،سـ َّج َل ســابِقة ال أذكـ ُر أنَّهــا
كــو َر ِس ُ
تكــ َّررت .مــا تكــ َّرر ال يعــدو كونــه وعــو ًدا بالقضــا ِء
علــى الفاســدي َن وال ُمرتشــي َن وعاقــدي الصفقــات،
وتك ـ ُّر أحيانًــا أســما ُء ســارقين ِصغــار َمحميّيــن مــن
ســارقين كِبــار ال أســما َء ل ُهــم ،إال إذا كانــوا مــن أقربــاء
«را ِجــح» ال ِكذبــة فــي ال َمســرح الرحبانــي.
ربّــاه! كَــم أشــع ُر بالخجــلِ فــي وطــنٍ مــا ز َال صــوت
عبداللــه الحــاج مدويًّــا فيــه بعـ َد ســبعي َن ســنة ،ومــا
زال بــا ال مــاء وال كهربــاء ،وال َمــن يُجيــب عــن ســؤا ِل
ُممثــلٍ لأل َّمــة ،وال َمــن يُ ِ
ـؤول عــن َع َملِـ ِه أو
حاســب مسـ ً
مــا يتناولُـ ُه مــن الخزينــة.
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بي َن فرج الله وعبد الله
كل ر ُجــل عظيــم امــرأة» ،كما يُقــال .ووراء كميل
«وراء ّ
شَ ــمعون مــود مط ـران فــرج للــه((( :س ـ ّيدة ُمجتمــع
وسياســة فــي القَــرن الماضــي وكانــت علــى َجمــال
وأناقــة .يُقــال إ َّن لهــا فَضـ َـل إطــاقِ َج ـذْوة شَ ــمعون
السياســ َّية وانطالق ِتــه وتق ُّربِــه مــن البريطانييــن.
زو َجتُــه زَلفــا تا ِبــت ،ابنــة بلــدة ب َحمــدون ال َجبل َّيــة،
كا َن لــي َح ـ ّظ الت َع ـ ُّرف بهــا عــن قُــرب عندمــا كانــت
تــزو ُر بَيــت خالــي عبداللــه برِفقــة الرئيــس شَ ــمعون،
كانَــت فاتِنــة ال يُشـ َبع مــن ال ّنظَــر إليهــاَ .ع ِملَــت َ
خالل
َعهــد زوجِهــا علــى فَتــح هيــاكل بعل َبــك لل ِم ْهرجانــات،
( )١مــود مطـران فــرج اللــه (  ١٩٠٩ـ  :)١٩٩٥ســيد ُة مجت َمـعٍ لَ َمــع اسـ َمها
فــي ِ
أواخــر خمســين ّيات القــرن الماضــي .فــي حــرم بيتهــا األنيــق ـ الــذي
أضحــى اليــوم معهــد األبحــاث األلمانــي ـ كان الرئيــس كميــل شــمعون
ورشــيد كرامــي وغيرهمــا يلتقيــان بالديبلوماســيين الغربييــن مــن فرنســيين
وبريطانييــن.
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وواكبَــت نَهضَ ــة الفنــون علــى أنوا ِعهــا ،وأسـ َه َمت فــي
إحيــاء التُ ـراث اللبنانــي.
ِ
الســاح َرة امتــا زَت بحنك ِتهــا وعالقا تِهــا
مــود
السياســ َّية والدبلوماســ َّية واألمن َّيــة المتَعــ ّد دة.
حاولــت اســترجاع هــذه ِ
الحقْبــة مــن ُحضــور
ُ
مــود مطــران فــرج اللــه ابنــة العائلــة البعلبكيّــة
الس ِ
راســقَة ((( ،لكنــي
اإلقطاع ّيــة وربيبــة
حــي ّ
ّ
لــم أجــد مرا ِجــع عنهــا ّإل شَ ـ ٍ
ـذرات قليل ـ ًة أب َرزهــا
للصحافــي والكا تِــب ســمير
فــي روايــة يُمنــى َ
ُ
َتــب ونشَ ــ َر
عطاللــه ((( ،لعلَّــه
يعــرف أكثَــ َر ممــا ك َ
فــي روا يَ ِتــه هــذه.
( )٢سرســق :أســرة بيروتيّــة أرســتقراطيَّة مــن طائف ـ ِة الــروم األرثوذكــس.
ارت َبــط اسـ ُمها بأبــرز األحــداث اللبنان َّيــة منــذ القــرن التاســع عشــر .نســجت
بفضــل ثروتهــا عالقــات وطيــدة مــع الحــكّام األجانِــب مــن الســلطنة
العثمانيَّــة فاالنتــداب الفرنســي .ســكن أفرادهــا فــي بلــدة البربــارة (شــمال
ـي حمــل اســمهم «حــي
لبنــان) ثــم انتقلــوا إلــى بيــروت واســتق ّروا فــي حـ ّ
السر ِاسـقَة» (األشــرفية) .أشــهر مبانيــه قصــر الليــدي كوكْـ ِر ْن ومتحــف نقــوال
سرســق (د ّمرهمــا انفجــار مرفــأ بيــروت فــي  4آب  2020وترميمهمــا جــا ٍر ).
( )٣ســمير عطــا اللــه :كاتــب وصحافــي لبنانــي مــن مواليــد بيــروت .١٩٤١
ع ِمــل فــي صحيفــة النهــار ومجلتــي األســبوع العربــي والص ّيــاد اللبنانيَّتيــن،
وصحيفــة األنبــاء الكويت َّيــة .يمــزج السياســة بــاألدب والثقافــة بالحـدَث .لــه
والســفر.
أكثــر مــن عشــرة مؤلفــات فــي التاريــخ والروايــة َ
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ْــت إ َّن الرئيــس شَ ــمعون كا َن
قــد ال توافقيــن إذا قُل ُ
يحظــى ب َحضانــة بريطان َّيــة ظا ِهــرة ،حتــى وصفــه
البَعــض بــــال َعميل البريطانــي .ال ِ
أقصــد أنَّه بــا َع بال َده
لإلنكليــز أو لغيرِهــم مــن قــا َدة اإلف َرنــج .المشــ ِكلَة
ـب
فــي التَســمية هــي فــي ُغلُـ ِّو اســتعمالِها حيــثُ يَغلـ ُ
(((
خصوصــا عن َدمــا
عليهــا الطابِــع «اليوضاســي»
ً
َّــق األمــ ُر باألحــكام السياســيَّة.
يتعل ُ
أعــو ُد ِ
الرئيــس
بــك إلــى َمشــروع أيزنهــاور((( .كا َن
ُ
ـي آنــذاك ِ
ـب كونغــرس بــا ِده ،ال َمجلِس
يخاطـ ُ
األميركـ ّ
َــي الرئيــس شَ ــمعون
النــ ّواب اللبنانــي ،لكــ ّن أ ُذن ّ
كانتــا ُم ِ
نصتَتيــن فــي َ
تلــك اآل ِونــة .يومهــا ،قــ َّرر
رئيــس أعتــى قـ َّوة َعســكريَّة فــي العالَــم أ َّن بإمــكان
( )٤يوضــاس أو يهــوذا اإلســخريوطي :تلميــ ٌذ خــان المســيح وســلَّمه
لقتلتــه مقابــل  30مــن الفضَّ ــة ،ثــم ِ
نــد َم علــى فعلتــه وانتحــر.
( )٥مشــروع أيزنهاور:شــرحه الرئيــس األميركــي دوايــت أيزنهــاور ( 5كانــون
الثانــي  )1957خــال خطبــة ألقاهــا أمــام الكونغــرس َحــول الوضــع فــي
أي بلـ ٍـد علــى طلــب المســاعدة االقتصاديَّــة
الشــرق األوســط.مبدؤها قــدر ُة ّ
أو ال َعــون مــن الق ـ ّوات المس ـلَّحة األميركيــة إذا تع ـ َّرض للتَّهديــد مــن دَولــة
خــص أيزنهــاور فــي مبدئــه التَّهديــد الســوفياتي مؤكّــدًا التــزام
أخــرىّ .
الق ـ ّوات األميركية«:تأميــن وحمايــة الوحــدة الترابيَّــة واالســتقالل السياســي
أي
لألمــم التــي تطلــب تلــك المســاعدات ضـ َّد عــدوان مسـلَّح صريــح مــن ّ
أ َّمــة تســيطر عليهــا الشــيوع َّية الدول َّيــة».
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أي بَ ٍ
لــد طلَــب ال ُمســاعدة االقتصاديَّــة األميركيَّــة أو
ّ
ال َعــون مــن الق ـ ّوات ال ُمس ـلَّحة األميرك َّيــة إذا تع ـ َّر َض
لتهديــد َدولــة تابِعــة لل ُمعســكر الشــيوعي .علــى
ـرض أن ي َوفّــر أيزنهــاور
ال ُمســتوى اإلقليمــي كا َن ال َغـ ُ
ِ
ديــا مــن االس ِتســام لجاذبيَّــة
لألنظمــة ال َعربيَّــة بَ ً
َجمــال عبــد ِ
الروســي
الناصــر((( وأن يعــ ُزل الــ ُد َّب
َّ
الم َؤدلَــج شــيوع ًّيا.
ــل الرئيــس شَ ــمعون بمتاهــات ال َحــرب
مــا َد ْخ ُ
البــا ِر َدة بي ـ َن الواليــات المتَّحــدة األميرك َّيــة واالت ّحــاد
الســوفياتي؟ هــل ظ ـ َّن ح ًّقــا أ َّن كالم أيزنهــاور َحـ َ
ـول
تأميــن الوحــدة التُرابيَّــة ِ
وحماي ِتهــا ،واالســ ِتقالل
ألي أ َّمــ ٍة ُمحتا َجــة لل َّدعــم ،يعنــي لبنــان
السياســي ّ
ّ
تحديــ ًدا؟ أيزِنهــا ِور كا َن يصــ ّو ُب علــى االتحــاد
الســوفياتي مــن خلف َّيــة ال ُعــدوان الثُالثــي((( الشَّ ــهير
ِ
وح ِ
لــف بغــداد ،ولــم تَ ْخطُــ ْر ببالِــه أبــ ًدا مصالِــح
لبنــان ،وال بالتأكيــد مصالِــح الرئيــس شَ ــمعون
( )٦جمال عبد الناصر ( ١٩١٨ـ  :)1970راجع الهامش ص43 .
( )٧العــدوان الثالثــي (حــرب َ :)1956حــرب شـ ّنتها علــى مصــر بريطانيــا
وفرنســا وإس ـرائيل .هــي ثانــي الحــروب العربيَّــة اإلس ـرائيليَّة بعــد حــرب
 ،1948وأحــد أهــم األحــداث العالم ّيــة التــي ســاه َمت فــي تحديــد مســتقبل
التــوازن الدولــي بعــد الحــرب العالم َّيــة الثانيــة.
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رئيســا ككميــل
بتَجديــد واليَ ِتــه الرئاســيَّة .ولكــن ً
شَ ــمعون بَلَــغ أوج شــعب َّيته بأســلوبِه ال ُمم َّيــز
وجاذب َّيتــه الشــخص َّية وأناقَ ِتــه الراق َيــة ،لمــاذا
سياســة
يقا ِمــ ُر بــأوراق الشِّ ــقاق والتَفرِقــة؟ كانَــت َ
لبنــان الخارج َّيــة تنطلــق مــن الحفــاظ علــى نِقــاط
التــوازن فــي عالقــات لبنــان الدوليَّــة وال َعربيَّــة.
الحيــاد اإليجابــي (كمــا كا َن ِ
يصــ ُّر عليــه خالــي
عبداللــه) تضا ُم ًنــا مــع الــد َول ال َعرب َّيــة التــي علــى
ــكل و َمضمونًــا إزاء
تتمســك بــه شَ ً
جا ِمع ِتهــا أن َّ
المعســك َرين الشَ ــرقي والغَربــي مــن دون التفريــط
ْ
بالقض َّيــة ال ُمحقّــة للشَ ــعب الفلســطيني .فلمــاذا
َخــ َر َق شَ ــمعون القا ِعــدة الجوهريَّــة بانحيــازه إلــى
الم َعســكر األميركــي ُم ِ
لح ًقــا لبنــان ب َمشــروع أيزنهــاور
سياسـ ًة تعــادي الناصريَّــة التــي كا َن يؤي ُدهــا
ُمنتَ ِه ًجــا َ
ِقســ ٌم كبيــ ٌر مــن اللبنانييــن؟
هــل وقَ ـ َع شَ ــمعون ضَ ح َّيــة ال َدولــة ال َعميقــة التــي
غال ًبــا مــا كانَــت حســابات ُها مختلِ َف ـ ًة عــن ِحســابات
ال َدولــة التقليديَّــة؟ الــد َول ال َعميقَــة د َو ُل أق ِبيَــ ٍة
ــح غيــر مرئ َّيــة ت َخــ ُدم أهدافًــا أب َعــ َد مــن
ومصالِ َ
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االســتراتيجيّات وأقــ َرب إلــى ِحمايَــة الكارتيــات
ُنســج عالقــات
المال َّيــة والدين َّيــة ،فــي أقبيتهــا ت َ
غري َبــة َعجي َبــة وتُع َقــد َصفقــاتٌ ال تَخطُــر ببــال ،فيهــا
ســكري
السياســي واالن ِقــاب ال َع
يتقَــ َّرر االغتيــال
ّ
ّ
وكل مــا يح ِمــل طابَــع المؤا َم ـ َرة الكُبــرى وال ُحــروب
الصغــرى.
ُ
شُ ــه َر ُة الرئيــس شَ ــمعون والكاريزمــا ال ُمضافَــة إلــى
هالَ ِتــه الرِئاســ َّية ،و َمتانَــة عالقاتِــه الد َول َّيــة ،وقُربُــه
مــن اإلنكليــز تَربيَــ ًة وثقافــ ًة ،مظاهــر تج َعلُنــي
ـاس مــع الــدو ِل
أس ـتَ ُ
نتج ،افتراضً ــا ،أنَّــه كا َن علــى تَمـ ٍّ
ال َعميقَــة ،ربمــا ظ ًّنــا منــه أ َّن التماهــي َم َعهــا
و ُمجاراتَهــا يشـكِّالن َمدخـ ًـا لترســي ِخ حضــورِه وواليَ ِتــه
وربّمــا تجديدهــا بمأمــنٍ عــن تفاصيــل َحيــاة الــد َول
التقليديَّــة .وافتراضً ــا كذلــك ،أعتَ ِقــ ُد أ َّن شَ ــمعون
وقَ ـ َع ضَ ح َّيــة ال َدولــة ال َعميقــة ،وطموحــات ال َبعــض
َريســة
بالعالميَّــةَ .م َعــ ُه وقَــ َع لبنــان َمــ َّرة أخــرى ف َ
المعــا َدالت الدول َّيــة.
ــل األحــداثَ فــي تلــك الفتــ َرة يُســ ِب ُغ شــيئًا
لس ُ
تس ُ
َ
مــن ال َم ِ
نطــق علــى فَرض َّيتــيَ :رفَضَ ــت ســوريا و َمصــر
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مشــروع أيزنهــاور ،بينمــا فــي لبنــان َمبعــوثُ الرئيـ ِ
ـس
الخــاص جيمــس ريتشــاردز((( أجــرى
األميركــي
ُّ
ُمحادثـ ٍ
ـات مــع الرئيــس شَ ــمعون ب ُمشــاركة وتســهيل
(((
وزيــر الخارج َّيــة شــارل مالــك انتَهــت بإعــان
ٍ
شــترك يؤكّــ ُد َرغبــة الط َرفَيــن فــي التعــاون
بَيــانٍ ُم
ضمــن إطــار َمشــروع أيزنهــاور .وهكــذا ،بَــ َدل أن
قــت فــي بنــاء َدولَــة
يَصــر َِف الطَــ َر ُف اللبنانــي ال َو َ
اح
إصــا ٍح و َحوكَ َمــة وشــفافيَّة وعدالــ ٍة اجتماعيَّــة ،ر َ
المســؤولو َن ِ
ٍ
اســتثناءات
الواحــ ُد تِلــ َو اآل َخــر ،مــع
قليلــة ،يتَلَ ّهــو َن بالخطــط اآل ِيلَــة إلــى ت َجديــد ُعهو ِد ِهم
تأكيــد َســطو ِة طوائ ِفهــم ِ
ِ
وح َص ِصهــا.
أو
ٍ
وقــاض انتخــب
( )٨جيمــس بريولــو ريتشــاردز ( 1894ـ  :)1979محــامٍ
عضــ ًوا ديمقراط ًّيــا فــي الكونغــرس عــن واليــة كارولينــا الجنوب َّيــة .شــغل
منصــب المســاعد الخــاص لشــؤون الشــرق األوســط للرئيــس الجمهــوري
دوايــت أيزنهــاور.
( )٩شــارل حبيــب مالــك ( 1906ـ  :)1987سياســي ودبلوماســي
ومفكّــر لبنانــي .كان العربــي الوحيــد المشــارك فــي صياغــة اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان (كانــون األول  )1948بصف ِتــه رئيــس المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتّحــدة .وزيــر الخارجيَّــة
اللبنانيــة (تشــرين الثانــي  1956ـ أيلــول  )1958ووزيــر التربيــة والفنــون
الجميلــة (تشــرين الثانــي  - 1956آب  )1957فــي حكومــة ســامي الصلــح
فــي عهــد الرئيــس كميــل شــمعون .تــرأس الجمعيَّــة العامــة لألمــم
المتّحــدة بيــن  1958و .1959ســاهم إبــان بدايــات الحــرب األهل َّيــة
اللبنان َّيــة فــي تأســيس «الجبهــة اللبنان َّيــة» وكا َن مــن أبــرز منظِّريهــا.
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ـس الرئيــس شَ ــمعون مــن تســونامي عبــد ِ
الناصــر
تو َّجـ َ
ُ
وصــول األمــوا ِج
ســائل ِعــ َّدة أه ُّمهــا
وقــرأَ فيــه َر َ
واألفــوا ِج الناصريَّــة إليــه .عبــد ِ
الناصــر ش ـك ََّل ج ّراف ـ ًة
شــعب ّي ًة حقيق َّيــة ِ
لألنظمــة ال َعرب َّيــة فــي الخمســين ّيات
وكا َن َمصــ َدر قَلَــقٍ للمنطقــة ال للرئيــس شَ ــمعون
العالــم
وباألخــص بَعــد أن تحــ َّو َل ُحلــ ُم
وحــ َده،
ِ
ّ
ـادي إلــى وا ِقـعٍ ملمـ ٍ
ـوس مــع ال ُجمهوريَّة
ـي االتحـ ّ
العربـ ّ
ال َعرب َّيــة المتّحــدة( ((1التــي ضَ َّمــت َمصــر وســوريا.
ٍ
لشــخص
لــم تكُــنِ الســا َح ُة المســيح َّية ُمط َّوبَــ ًة
أو أحاديَّــة أو مرجع َّيــة وحيــ َدة ،وقــرا ُر الرئيــس
شَ ــمعون بالتَّو ُّجـ ِه غَربًــا لــم يحـ َظ بمواف َقـ ِة بَطريَــرك
ال َموا ِرنَــة مــار بولــس بُطــرس المعوشــي( .((1ت َماهــى
ـي بيــن ســوريا ومصــر
( )١٠الجمهوريَّــة العربيَّــة المتّحــدة :ات ّحــاد سياسـ ّ
( 1شــباط  )1958أُعلــن رســم ًيا فــي  22شــباط 1958؛ مثّلــت ســوريا الجنــاح
الشــمالي للجمهوريَّــة العرب َّيــة المتّحــدة ،ومصــر جناحهــا الغربــي .عاصمــة
الدولــة القاهــرة ورئيســها جمــال عبــد الناصــر .ألغيَــت الجنسـيّتان الســوريَّة
والمصريَّــة وحمــل ســكّان ســوريا ومصــر جــوازات الجمهوريّــة العرب ّيــة
المتّحــدة.
( )١١بولــس بُطــرس المعوشــي ( 1894ـ  :)1975البطريــرك المارونــي
الرابــع والســبعون ( 1955حتَّــى وفاتــه) .أ َّول بطريــرك مارونــي يحمــل لقــب
«كاردينــال» .لقّبــه البطريــرك بشــارة بُطــرس الراعــي عــام  2011خــال ِعظَــة
ت َ َوليــه الس ـدّة البطريرك َّيــة :بـــ «بطريــرك االنفتــاح بحكمــة علــى العاَلميــن
العربــي والغربــي» .كا َن مو ِقفــه كمو ِقــف َس ـلَ ِفه البطريــرك عريضــة مؤي ـدًا
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المعوشــي مــع عبــد ِ
ـح نَحــو ُمحالَف ِتــه
الناصــر و َج َنـ َ
فــي رؤي ِتــه للقضايــا العرب َّيــة وعلــى ِ
رأســها القض َّيــة
الفلســطين َّية .هكــذا يُمكــ ُن فَهــ ُم ال ُخصو َمــ ِة بَيــن
المعوشــي وشَ ــمعون .األ َّول َم
قدســي( ((1ال َهــ َوى،
ّ
البريطانــي الــذي
واآلخــر ُمتَمــا ٍه مــع المشــرو ِع
ّ
بــا َر َك َو ْعــد بَلفور(ُ .((1خصو َم ـ ٌة فقطي َع ـ ٌة َحتَّــى قيـ َـل:
«بإيــام شَ ــمعون ِطلــع ال َحشــيش َع دراج بكركــي».
فبيــن بَطْــ َرك ال َعــرب والرئيــس المتَفرنــج وضعــت
الحــرب لب َنتَهــا األولــى فــي البُنيــان اللبنانــي
مســتحضر ًة معهــا عــ َّدة الدمــا ِر والقتــلِ والتَّهجيــ ِر
والتَّشــريد.
ـت سـ ّن ال ُرشــد فلــم أ ِع أ َّن جنــود
فترتئـ ٍـذ لــم أكــن بلغـ ُ
المارينــز (القـ ّوات البحريَّــة األميرك َّيــة) الذي َن اسـتَعا َن
اســتقالل لبنــان مــع تعــاون وانفتــاح علــى الشــرق .وكســلفه عــارض
االنتــداب الفرنســي علــى ســوريا ولبنــان.
ِ
ِ
( )١٢جانِــح فــي ميولِ ـ ِه نح ـ َو القــدس فــي فلســطين المحتلَّــة ومناصــر
قض َّي ِتهــا.
(َ )١٣و ْعــ ُد بَلفُــور أو إعــان بَلفُــور :بيــان الحكومــة البريطانيَّــة فــي
ـودي»
ـي للشــعب اليهـ ّ
الحــرب العالم َّيــة األولــى لدعــم تأســيس «وطــن قومـ ّ
فــي فلســطين.
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(((1

بِهــم الرئيــس شَ ــمعون يش ـكّلو َن تد ّخـ ًـا إمبرياليًّــا
وتَع ّديًــا ســا ِف ًرا علــى ســيا َدتنا الوطن َّيــة .كُنــت فــي
ـدام قَويَّ ـ ٍة
عت َوق ـ َع أقـ ٍ
بَي ِتنــا فــي الغبيــري يــوم َس ـ ِم ُ
ـوات و َهمهمـ ٍ
َمصحوبَـ ٍة بِهدي ـ ٍر وأصـ ٍ
ـات فــي الشــارِع.
ـت َمجمو َعــة مــن
عت إلــى َحدي َق ـ ِة َمن ِزلِنــا فرأيـ ُ
ســا َر ُ
(((1
المارينــز تَ ْع ُبـ ُر الشــارِع بَعدمــا ن َّفـذَت إنـز ًال علــى
شــاطئ األوزاعــي و َوصلَــت إلينــا مــن جهــة الشــياح
كنــت فــي وضع َّيــ ٍة
َنيســة مــار اليــاس.
ُ
ب ُمحــاذاة ك َ
َــوي منهــا إلــى التأهيــل،
أقــرب إلــى التَّهليــل ال َعف ّ
َ
لالب ِتســام ِة الطفول َّيــ ِة الســاذَج ِة التــي ت َزيّــن بــ َّزة
ال ُجنــدي األميركــي ِ
هليــل مواكَ َبــ ًة
ولســحر القــ َّوة .التّ ُ
ِ
ـب و ُمســايَ َر ًة للضَ جيـ ِج ب ِمثلِــه .لــم يَقطَــع
لل َجـ ّو
الصاخـ ِ
ِ
صــوت شــقيقي فَضْ ــل نادانــي مــن
تَهليلــي ِســوى
يطلب
غُرفَ ِتــه .ظ َننـ ُ
ـت أنــه ،وهــو ال َمريــض فــي رئت ِيــهُ ،
ِخد َم ـ ًة أو يسـ ُ
ـأل حا َجــة ،هــو الســاكن روحــي ب ُح ِّبــه
والســيطرة علــى أقاليــ َم كبيــرة،
( )١٤اإلمبريال َّيــة  :Imperialismال ُحكــم َ
وســعي دولــ ٍة لتوســيع ســلطتها وتأثيرهــا عبــر االســتعمار العســكري
والثقافــي والسياســي واســتخدام القـ َّوة العســكريَّة ووســائل أخــرى .ويمكــن
تعريفهــا بهيمنــة اقتصاديَّــة وعســكريَّة وسياسـ َّية لدَولــة علــى دَولــة أخــرى.
لعبــت اإلمبرياليَّــة دو ًرا كبيــ ًرا فــي تشــكيل العالــم المعاصــر ،وأتاحــت
انتشــار األفــكار والتقنيــات وأســهمت فــي تشــكيل عالــم أكثــر عولمــة.
( )١٥ق ّوات مشاة بحريَّة الواليات المتّحدة األميرك َّية.
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ِ
أســتوض ُح طَلَبــ ُه
عــت إليــ ِه
ولُط ِفــه وإنســانيَّ ِتهَ .ه َر ُ
فعا َجلَنــي ب َِصف َعتَيــنِ وأمطَ َرنــي بوابِــلٍ مــن كلِمــات
ِقــدوم اإلمبريال َّيــة
ُفولــي ب
اللــوم علــى ت َهليلــي الط
ِ
ِ
ّ
ـت أذكُـ ُر بيــن مــا قالَــه« :علــى
وغز َوتِهــا إيانــا .ومــا زِلـ ُ
شــو َمبســوطَه»؟ كان شَ ــقيقي الثائــر يُعانــي م َرضً ــا
رئويًــا (قضــى عليه ســنة َّ .)2008أســس مكت ًبــا لتدقيق
ِ
الحســابات فــي بيــروت بَعــد أن اســتقال مــن وظيفـ ٍة
ُمعتبــرة فــي دائــر ِة ضريبـ ِة ال َدخــلِ فــي وزا َر ِة المال َّيــة
حيــثُ َع ِمــل ســنتَين لــم يســتَطع خاللهمــا التأقلُــم
كالســيف فــي تطبيقِ
مــع « َجــو الوظيفــة» .كا َن حــا ًّدا َ
ــيئ
القانــون ،رافضً ــا ّ
كل ُممارســ ٍة غَيــر أخالق َّيــة ت ُِس ُ
ـوم ال َدولــة ِ
والخدمــة العا َّمــة ،وه ـ َو ج ـ َّرب
إلــى َمفهـ ِ
َحظَّــه ســابقًا مد ِّر ًســا فــي التَعليـ ِـم العــام فــي منطَ َقــة
الجنــوب التــي أف َق َرهــا التســلّط واإلقطــاعُ .هنــاك
أيضً ــا لــم يَسـ ِ
ـتطع «التأقلُــم مــع ال َجــو» .أذكُـ ُر حا ِدثـ ًة
ر َّددهــا كثيــرون وال يعرِفــون أنَّــ ُه بطلُهــا :اســتَدعاه
أح َمــد األسـ َعد فَــو َر تعيي ِنــه مد ِّر ًســا ،و َعـ َر َض عليــه أن
ـاح فــي بَي ِتــه دو َن حا َج ـ ٍة
«يق َبـ َ
ـض َمعاشــه وهــو ُمرتـ ٌ
عليــم أوالد الجنــوب» .وحيــ َن
َفســ ُه بتَ ِ
أن يُر ِه َ
ــق ن َ
ـاب فَضْ ــل الحــاج كَيـ َـف يتعلَّ ـ ُم
ســألَ ُه المــد ّرس الشـ ُ
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التالميــذ جــا َءه ال ـ َر ّد الشَ هير«:ولَشــو بَد ُهــم يتعلّمــو
يــا أســتاذ ،مــا ابنــي كا ِمــل معلَّــم»(.((1
عبداللــه الحــاج وأوال ُد شــقيقته ال َحبيبــة وغَي ُرهــم
لــم
تعلَّمــوا ،واكتَشَ ــفوا آالفًــا ِمثلَهــم يَحلَمــون بال ِع ِ
كل يَــوم .الفَقــ ُر والظُلــ ُم واإلقطــا ُع
ويُم َنعــون َعنــه َّ
ـب األعمــى ت َمت َر َســوا بَي َنهــم وبَيــن أحال ِم ِهــم
والتَّ ُّ
عصـ ُ
بالتحــ ُّرر واالن ِعتــاق .ولكــن مــا ال َع َمــل؟ يزيدونَهــم
فقـ ًرا َعـ َوزًا ويأْ ًســا ويخبرونهــم ع ّمــن «يَتعلَّــم َعنهــم»،
و«يدا ِفــع َعنهــم» ،و«يَع َمــل مــن أجلِهــم» .يُ ْق ِنعونَهــم
ـام َعظَمــة ،ويعظّمــون
بالصبـ ِر والرِضــا ،يُرضونَهــم بأحـ ِ
َ
وفاءهــم ِ
لبؤســهم ،ف َيمضــي ال ُعمـ ُر بَيــن مـرار ٍة وشَ ــقا ٍء
وقَناعــة تُفنيهــم «نقطــة ورا نقطــة» ،تما ًمــا ك َحفــ ِر
ال َح َجــر.
عبداللــه كا َن َمحظوظًــا .أه َدتـ ُه الحيــاة مســتر دودج.
اآلالف مــن ِ
ُ
أصدقائــه وأترابِــه فــي ال َوطَــن فتَّشــوا
إقطاعــي لبنانــي .رئيــس مجلــس
( )١٦كامــل األســعد (  1932ـ :)2010
ّ
النــواب الســادس بعــد االســتقالل لثــاث مــرات .مجمــوع فتــرة رئاســته:
 14ســنة و 9أشــهر .هــو مــن عائلــة سياس ـ َّية بــارزة .والــده أحمــد األســعد
سياســي تــرأّس مجلــس النــواب وتولّــى عــدة وزارات .ج ـدّه عبــد اللطيــف
األســعد كان نائ ًبــا فــي المجلســين النيابييــن األول والثانــي .عــارض االنتــداب
الفرنســي.
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عــن مســتر دودج ولــم ي ِجــدوهَ .وجــدوا ِع َوضً ــا عنــه
يحــب أن يســ َم َع كلِ َمــة «مســتر»
«مســ ِتر» آ َخــر
ُّ
تخــرج ذليلــ ًة مــن حناجِــر األتبــاع واألزالم حتَّــى
ُ
الجس ِ
ــد
كالســرطانِ فــي َ
رســ َخ اإلقطــا ُع وينمــ َو َّ
يتَ َّ
ال َهزيــل .مئــات مــن عبداللــه الحــاج تــ َّم اغتيال ُهــم
باســم ال َرغيــف والــ َدواء والتَّعليــم ،وكان عبداللــه
ِ
ـف الشّ ـ ِ
لألسـ ِ
ـديد
الحــاج نَمو َذ ًجــا َمعـ ً
ـزولَ ،
وصوته كا َن َ
َصوتًــا فــي بريَّــة.
خاصــ ٌة فــي وجدانــي .قــ َّو ُة
لشَ ــقيقي فَضْ ــل منزلــة ّ
الرابــط بيننــا غال ًبــا مــا تذكّرنــي بمــا كا َن ي َج َمــع
بَلقيــس وعبداللــه .وجـ ٌع ُمزمــن يصيبُنــي مــن فُقــدان
ــب فَضْ ــل َدو ًرا كبيــ ًرا فــي حياتــي
ِش ّ
ــق الــروح .لَ ِع َ
وفــي حياتِكــم أنـ ِ
ـال ب ُرتبَ ـ ِة
ـت وإخ َوتِــك .كان لكــم خـ ً
والِ ٍ
ــب أُبُ َّوتِــ ِه الب َن ِتــه ال َوحيــ َدة .كانَــت
ــد إلــى جانِ ِ
متجســدتين فيكــم،
الصلبــة
رو ُح ـ ُه الثائــرة وعزي َمتُــه َّ
ِّ
وكــذا عمـ ُـق التزا ِمــه وجرأتِــه وإقدا ِمــه .مــا كان يم ـ ُّر
يــو ٌم ِ
ــا ِعصام ًّيــا،
واحــ ٌد إال ويســأل َعنكــم .كا َن َر ُج ً
ث َبــت علــى مبادئِــ ِه وقَناعاتِــه السياســ َّية فلــم يَ ِحــد
ات وتحــ ُّو ٍ
اءات وت َغ ُّيــر ٍ
َعنهــا رغــم إغــر ٍ
الت كَبيــ َر ٍة
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باألنظ َمــة خــال ال َعقــد الماضــي مــن ِ
أل َّمــت ِ
تاريخنــا
السياســي.
ول ِئــن كا َن خالــي النائِــب عبداللــه الحــاج قياديًّــا بــارزًا
ـي ،فــا بُـ َّد ،إنصافًــا لفَضْ ــل ،أن أذك َر ُه
فــي ال َعمــلِ النيابـ ّ
أعــام كبــا ٍر فــي الحــزب الشــيوعي اللبنانــي:
َمــع
ٍ
جــورج حــاوي وكريــم مــر ّوة وغســان الرفاعــي وخليــل
الدبــس وجــورج بطــل ونديــم عبدالصمــد وحســين
حمــدان ورهيــف فيــاض وخليــل ن ّعــوس وســواهم
ِم َمــن أُطلِ َقــت عليهــم تَســم َية «الشــباب» ألنَّهــم أ َّول
َمــن بــدأ ال ُمناقشــ َة الفكريَّــة السياســ َّية التَّنظيم َّيــة
فــي الحــزب ســنة  ،1964وك َّرســوا اســتقالليَّتَ ُه عــن
ِ
الحــزب الشــيوعي الســوري وعــن االلتحــاق األعمــى
بالقيــادة الســوفيات َّية« .لَب َننــوا» الحــزب وعانــوا
مــن قيــاد ٍة حزب َّيــة كانَــت تُ ْؤثِــر االنصيــا َع والتبع َّيــة
ِ
وســط َعـ َد ِم اكتـر ٍ
ـهابي بِمــا
لألنظمــة البوليسـيَّة ْ
اث ِشـ ّ
حصــل ،بلــغ حــ َّد عرقَلَــ َة «الشــباب» دو َن أن
كا َن يَ َ
الصداقَ ـ ُة بيــن الرئيــس فــؤاد شــهاب وخالــي
تَش ـ َف َع ّ
عبداللــه وخالــي َعلــي (زميــل شــهاب فــي الكل َّيــة
الحربيَّــة ـ إســطنبول).
ذات فتــر ٍة كانَــت لألحـزاب اليســاريَّة والقوم َّية وحزب
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البَعــث( ((1مشــاري ُع سياســيَّة واجتماعيَّــة وقوميَّــة.
فكــ َرة ال ُعروبَــة بــا َن َم ِ
ِ
اب
عدنُهــا مــع
إفــاس األحــز ِ
ـي للحــزب الشــيوعي،
المنظِّــرة للقوميَّــة العربيَّــة .بَقـ َ
بَعــد انطــوا ِء َع ِ
ٌ
خجــول مــن
الذهبــي ،رصيــ ٌد
هــده
ّ
ٍ
هامــات كبيــر ًة ظلّــت
نوســتالجيا مبَعثــ َرة ،ولــو أ َّن
قــا ِدرة علــى التَ َس ـلُّل إلــى الحيــاة العامــة مــن خــال
عناويــ َن اجتماعيَّــة جا ِمعــة.

الحقيقــ ُة المــ َّرة أ َّن مشــاري َع حزبيَّــ ًة غَيــ َر مذهبيَّــ ٍة
كا َن يُمكــن أن تشــك َِّل ت ُربــ ًة َخصيبــ ًة ألحــزاب
تبــق منهــا برامــج ُم ْق ِنعــة.
َعلمانيَّــة ،أفْل ََســت ولــم َ
(خصوصــا
وال ُمنــادون بالدولــة المدن َّيــة الديمقراط َّيــة
ً
ـيوعي
مــن الطائفـ ِة الشــيعيَّة حيــثُ بنــى الحـ ُ
ـزب الشـ ُّ
يص ّوتــون
الصلبــة يو ًمــا) أخــذوا فــي غالب َّيتهــم َ
نواتَـ ُه َ
( )١٧حــزب البعــث العربــي االشــتراكي :أسســه فــي ســوريا ميشــال عفلــق
وصــاح البيطــار وزكــي األرســوزي .تبنــى مفهــوم البعثيَّــة («النهضــة» أو
«الصحــوة») :خليــط إيديولوجــي مــن القوميَّــة العربيَّــة والوحــدة العربيَّــة
واالشــتراك َّية العرب َّيــة واإلمبريال َّيــة .تدعــو البعث َّيــة إلــى توحيــد الوطــن
العربــي فــي دولــة واحــدة .شــعار الحــزب «وحــدة ،حريَّــة ،اشــتراكيَّة»،
مبــادئ ترمــز إلــى الوحــدة العرب َّيــة والتحـ ّرر مــن الســيطرة والتدخــل غيــر
العربــي.
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ـت ِشــعا ِر
ألحـز ٍ
اب مذهبيَّـ ٍة أبرزهــا حــزب اللــه( ((1تحـ َ
مقاوم ـ ِة العــد ّو.

غُربَتــي الذاتيَّــة َمر ُّدهــا َرفضــي َدفــ َن ِ
اإلرث الــذي
ِ
وخــاالك فَضْ ــل وابراهيــم.
ت َركَــ ُه خالــي عبداللــه
األ َّول َ
تــرك إرث ًــا َعلمان ًّيــا وال ُحلــ َم بدولَــ ٍة مدن َّيــ ٍة
أســلوب حياتِــه ،فــكان أ َّول َمــن اقتــ َر َح فــي
صــا َغ
َ
مجلِــس النـ َّواب َمشــرو َع قانــونِ األحــوال الشــخصيَّة
فــي لبنــان علــى قا ِعـ َد ٍة غيــر طائف َّيــة ،وتركَّــز نِضالُـ ُه
علــى هــذا ال َمشــروع فــي َدو َرت َيــن انتخابيّتيــن
(1951و .)1953أمــا خـ ِ
ـاالك فَضْ ــل وإبراهيــم فتَ ـ َركا
ـري دو َن أن تَنطفــئ فــي
إرثًــا علــى شــكلِ نتــا ٍج ِفكـ ٍّ
قل َبيهمــا ُجــذو ُة ال ِعلــم وال َدولَــة المدن َّيــة والعدالَ ـ ِة
االجتماعيَّــة.
قلــت إنَّــه كا َن جــز ًءا
ال أبالِــ ُغ فــي َمــد ِح األ َّول إذا
ُ
مــن ال َدولَــة را ِفضً ــا أن يَكــو َن جــز ًءا مــن الســلطَة.
ـي والتالشــي
َرفَـ َ
ـض عبداللــه الحــاج التوريــثَ السياسـ َّ
األخالقــي أمــام ُمغرياتهــا .لَــم يُكــ ِّدس ســوى ث َــر َوة
ـكري شــيعي يوالــي واليــة الفقيــه
ـي ـ عسـ ٌّ
( )١٨حــزب اللــه :حـ ٌ
ـزب سياسـ ٌّ
والجمهوريــة اإلِســامية اإليرانيــة.
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الســم َعة .ولــم يتعبَّــد ،بعــ َد تعبُّ ِ
ــده للــهِ ،ســوى
ُ
لل َمصل َحــة العا َّمــة.
السياسـ ِة فــي
اُنْظُــري ال َيــو َم إلــى حــا ِل معظــم رجــا ِل
َ
األب إلــى
لبنــانُ :ســلطاتٌ تَنتَ ِق ُ
ــل مــن ال َجــ ِّد إلــى ِ
ال َحفيـ ِـد فــي ح َركِـ ٍة تسـتَولِ ُد التقليـ َد البائِــد مــن دونِ
َخجــلٍ  ،ثــم انظــري إلــى عبداللــه الحــاج الــذي كا َن
السياســة.
أبًــا لثالث َـ ِة أوال ٍد لــم يقـ ُرب أحـ ٌد منهــم ُدنيــا
َ
متــى يــزو ُر أحال َمنــا الوطن َّيــة أمثـ ُ
ـال عبداللــه الحــاج؟
متــى يت َح َّقــق ُحلمنــا ب َدول ـ ٍة م َدن َّي ـ ٍة حضاريَّ ـ ٍة ترعــى
ـوق ِ
بال َعــدل والقُســطاس حقـ َ
مواطنيهــا؟
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«تطلي ِس ْرت» أو لُفافة ديوجين
ســألتْني ليلــىَ « :هــل تعلَميــن أ َّن أكثــر الجا ِمعــات
صــاص لَــم تعرِضْ ــه أَ ٌّي منهــا
ال َعريقَــة ينق ُُصهــا اخ ِت ٌ
فــي الئح ـ ِة االخ ِتصاصـ ِ
ـات لديهــا؟» وأر َدفَــت دو َن أن
فرصــ َة تفكُّــر« :إجــا َز ٌة جامعيَّــة فــي فــ ِّن
تُعطيَنــي َ
ال ّنقـ ِ
ـأس أن تتطـ َّور إلــى ماجســتير
ـاش والتحــاور ،ال بـ َ
ُــب فدكتــوراه».
تَخاط ٍ
فهام علــى َوجهــي وزيــاد ًة
كانَــت تنتَ ِظـ ُر عال َمـ َة االسـ ِت ِ
قصــ َة
فــي التَطميــنِ أضافَــت« :طب ًعــا تعرفيــن َّ
ـت «ط َّق ـ ِة
ـوب الشــوا ِر َع تحـ َ
ديوجيــن الــذي كا َن يَجـ ُ
فانوس ـ ُه و ُمطْلِ ًقــا ِعبا َرت ـ ُه الشَّ ــهيرة:
الشــمس» حا ِمـ ًـا َ
ــش َعــن إنســان!»
«أفتّ ُ
ـوق إلــى أزمنـ ِة ال ِنقـ ِ
ـاش ول َغــة ال ت َعـ ُ
أتـ ُ
ـرف ال َمتاريــس.
مشــكلَتُنا فــي ال َحقائــقِ ال ُمعلَّ َبــةَ :منظومــاتٌ ُم َن َّمطــة
تَع ـر ُِف مــن أي ـ َن تبــدأ وإلــى أي ـ َن تَنتهــي .ال ُمجتَم ـ ُع
143

ال يتطــ َّور إن لــم يكــن مفتو ًحــا علــى االح ِتمــاالت،
إنتــاج ذاتِــه ب َملــل .ال بِــاد ُمز َدهــر ًة بــدون
فيُعيــد
َ
انفتــا ٍح وموا َج َهـ ٍة شُ ــجاع ٍة مــع األصوليـ ِ
ـات ال ُمتحكِّمـ ِة
الحاكِمــة ،ماديَّ ـ ًة كانــت أو َمعنويَّ ـ ًة أو دين َّيــة.
طَبــ ُع ليلــى الثَورجــي يَتســلَّل إلــى أقــوا ٍل وأفعــا ٍل
مــن بِنـ ِ
ـت الثَمانيــن بعينيهــا الفت َّيتيــن .ليلــى التــي
لــم تَعتَــب عليهــا ُمظا َهــرة ولــم يَ ُفتْهــا اعتصــام.
ــب .اِ ختَ َزلــت علــى
عاشَ ــت حياتَهــا كمــا ت ُِح ّ
طريق ِتهــا أرشــيفًا ح ًّيــا َعــن ال َبلــد وشــؤونِ ســكّانِه
وأوجا ِعهــم ال ُمســتم َّرة .مئــاتٌ مــن التظاهــرات
َمشَ ــت فيهــا ليلــى .ر َّددت ِ
الشــعارات التــي اقتن َعــت
بهــاَ .غ َّنــت لشُ ــعراء ال ِنضــال الذيــن انتَقَتهــم « َع
الطَبل ّيــة» ِممــن قَ َرنــوا ال َقــول بال ِفعــل وفــق مــازو َر ِة
قيـ ٍ
ـاس مــن ُصنــع مبــادئ عاشَ ــت علــى ضيائهــا .لــم
تَســت ِح يو ًمــا مــن ان ِتقــا ِد َمــن ســا َوم أو ماطَــل أو
« َمشــى أعــ َوج» .لَــم تَح ِمــل يو ًمــا َعل ًمــا مل َّونًــا إال
بألــوان ق َي ِمهــاَ .علَــ ٌم ِ
واحــ ٌد َو ِرث َتــ ُه َعــن خالِهــا.
إلــي وال تَرانــي .تُشــ ِعل لفافَتَهــا وت ُــر ِدف:
تَنظُــر ّ
«ال ُمعلَّــب يكــون ِ
داخــل ُعلبَــة وغالِبًــا يأخ ـ ُذ شَ ــكلَها.
اِفتَحــي علبَ ـ ًة تَـ َري مــا تس ـتَو ِعبه فَقــط ال غَيــرَ .هــل
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نَســتطيع أن نف ّك ـ َر خــارِج ال ُعلَــب؟ َهــل نَســتطيع أن
نَكس ـ َر طـ َ
ـوق المنــازِل؟

فــي اللُغــة اإلنكليزيَّــة مــا يُشــي ُر إلــى ذلــك ِعندمــا
يُطلَــب مــن ال ُمتلقِّــن أن يُفكِّــ َر خــارِج العل َبــة أي
«آوت أوف ذي بوكــس» كمــا تَقـ ُ
ـول يُمنــى َحفيدتــي
«تُقبُرنــي»َ .متــى نَ ِج ـ ُد فــي العربيَّــة ُمرا ِدفًــا يُس ـ ِعفنا
ـب واألنمـ ِ
ـاط ال َمرســو َم ِة َسـلَفًا؟
فــي ال ُخــروج مــن ال ُعلَـ ِ
فــي بَيـ ِ
ـت هــذه الل َغــة الخا ِر َجــة عــن
ـت بَلقيــس ِعشـ ُ
التَعليــب وتَد ّربَــت َحن ُجرتــي عليهــا .ســا َع َدنا فــي
ذلــك والــدان من َف ِت َحــان و َخمســة أش ـقّاء وشــقيقتَانِ
لــي أدمنــوا فنــو َن ال ِجــدا ِل وال ِّنقــاش .كانــوا يش ـبِهو َن
ِســوا ًرا مــن أحجــا ٍر كَري َمــةُ ،مختلِفَــة فــي اللــونِ
متَّ ِحــ َدة فــي ُهويَّــة ال َمصــوغ!
دروســا علــى
ُّ
كل القَمــ ِح ال ِفكــري فــي بَي ِتنــا كا َن َم ً
بَيـ َدر ال ِف ْكـ ِر ال َيســاري ،يَتشَ ـ َّمس علــى َحـرا َر ِة أحــام
اســتل َصوت َــ ُه مــن
َّ
خالــي عبداللــه ،النائــب الــذي
بُ َّحـ ِة شَ ــع ِب ِه حيـ َن د َخـ َـل النــدو َة النيابيَّــة ســنة 1951
نائ ًبــا عــن قَضــاء بعبــدا ،وبَعدهــا ســنة  1953نائ ًبــا
َعــن ِ
الشــعب الــكادح»
«نائــب
العاصمــة بيــروت.
ِ
ُ
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الــذي َم َحــت َدو َره ذاكِــر ٌة سياسـيَّة أصابهــا أَلْزهايمــر
شــطب اســ ًما مــن القَيــد ال َوطنــي ،ف َيتــر ّدد حي ًنــا
ويَختفــي َعــن ضَ ميــر ال َحيــاة السياس ـ َّية ...ال فــارِق
فــي االغتيــال!
تلــك اللغــ ُة التــي طالمــا َســ ِمعتُها تَـــتَ َردد فــي
أرشــيف فــي َمجلــس
بَي ِتنــا َعســى يَكــون لهــا
ٌ
الص ُحــف أ َّن ُمج َمــل ِحــوارات
النــواب .قــرأتُ فــي ُ
ال َمجلِــس الداخليَّــة والســريَّة باتَــت َمحفوظَــة علــى
أســطوانات بفَضــل درايَــة أمينــه العــام الدكتــور
عدنــان ضاهــر ،وأ َّن َعمل َّيــة نَقــلِ الداتــا ال ُمه َّمــة
انت َهــت ،وأصبَــح ال ِّنظــام الرقمــي يتيــح َعــو َد ًة إليهــا
مه َّم ـ ًة ألنَّهــا تَـ ـك ِْش ُف مــا قبـ َـل األحــداث والتعليـ َـق
عليهــا والتحذيـ َر منهــا .فيــا ح َّبــذا لــو تكــون ُمتاحـ ًة
للنــاس علــى رابِــط إنترنــت ألمثالــي مــن ُمدمنــي
الصوت َّيــة
ـس َماع ،ولــو تكــون التَســجيالت َ
القـراءة والــ َ
شــباب لبنــان وشــابّاتُه
َموجــودة ،لــكا َن َســ ِم َع
ُ
حقائِــق َمطويَّــة يحتاجونَهــا ل َيخلعــوا َعنهــم أوها ًمــا
كثيــرة نشــأُوا عليهــا فيبنــوا َوعيهــم ال َوطنــي علــى
حقائــق تُحــ ِّرر و ُربمــا
قا ِعــدة ال َحقائــق التاريخيَّــة.
ُ
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تَشــفي .أتم ّنــى أن تُكشَ ـ َـف يو ًمــا للباحثيــن و ُعلمــاء
السياســة والمؤرخيــن ومؤلّفــي كُتُــب التاريــخ
َ
المفقــودة «عمــ ًدا» مــن المنا ِهــ ِج التربويَّــة.
تأخـ ُذ م َّجـ ًة مــن ســيجارتِها األنيقــة .تر ُمقُنــي بنظــر ٍة
جانب َّيــة وتُتابِــعَ « :هــل ت َعلميــن كَــم مــ َّر ًة شَ ــكَت
لــي اب َنتُـ ِ
ـك منهــج دراس ـ ِتها؟ تقـ ُ
ـول ُمحتــا َر ًة إنَّهــا ال
تَ ِج ـ ُد فــي كُتُبهــا أث ـ ًرا لمــا أخ ِب ُرهــا إيــاه« .الكُتــب
تَكـ ِـذب يــا تيتــا» .أليــس إخفــا ُء ال َحقائــق أو بَعضهــا
ـي ،تَرمــي علــى كا ِهلــي قَلقَهــا أل َّن
ك َِذبًــا؟ تأتــي إلـ َّ
ِ
وأصدقا َءهــا فــي غُربَ ـ ٍة ع ّمــا باتَــت هــي
زُمال َءهــا
تد ِركُــه ب ُحكـ ِـم االن ِتقــال .ال ُحــز ُن يتس ـلَّل مــن عينــي
شــبابِها وغ َُّص ـ ُة يُتـ ٍـم كافيَــة إلشــعا ِل ثــو َرة .تحـ ُ
ـاول
ــض
أن تكتُ َمهــا َع ّنــي بــدو َن قَناعــة .شــعو ٌر غا ِم ٌ
يجتــاح
باالنقطــاع عــن مواطَنــ ٍة وهويَّــ ٍة جا ِمعــة
ُ
اللحظــة.
ـاج هويَّتنــا ال ُملغــاة
يؤلِ ُمنــي ُحــزن يُمنــى! كَــم تحتـ ُ
ــا أنتروبولوج ًّيــا سياســ ًّيا تاريخ ًّيــا سوســيولوج ًّيا
َع َم ً
ِ
خصوصــا أحــداث عقْــد
مؤس ًســا جوهــ َر الهويَّــة،
ً
ـت ت َغ ّي ـر ٍ
ات َه ـ َّزت
 1950ـ  ،1960وهــي فَتــر ٌة َّأسسـ ْ
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نقيــب فيهــا لك ِ
َشــف
الكَيــان .كَــم يُفيــد اليــو َم التَ
ُ
أوهــام وبنــا ٍء ُمشــتَ َرك!
أســرا ٍر وكَســ ِر
ٍ
أُ ٍّف! اســتط َردنا كثيــ ًرا .ل َن ُعــد إلــى ث َقافَــ ِة ال ِن ِ
قــاش
وال َع ِ
ــص
كــري يَــو َم كا َن ِفكريًّــا ،وباأل َخ ّ
صــف ال ِف ّ
ـس النيابــي .ث َقافَ ـ ُة ِ
فــي ال َمجلـ ِ
الحــوار زَم ـ َن تالقُــح
األفــكا ِر فــي ِ
أواســط القَــرن الماضــي ،كا َن فيــه
نــو ٌع مــن الرِفعــة وال َبيــان حتَّــى فــي أوج ِ
الخــاف.
النــاس يتناقَشــون .كانــوا
كيــف كا َن
مدهــش
ٌ
َ
ُ
يُلِ ّمــون بِقوا ِعــد االرتبــاط ،ولــم يكــن فــي بــا ِل أحـ ٍـد
أن يتخطّاهــا إلــى حيــثُ
ُ
االنــزالق إلــى المتا َهــة.
ٍ
حــراك ِ
ٌ
فهــوم «إدا َرة ال ُهويَّــة».
أختصــ ُره
فترتئــذ ِب َم ِ
ِ
الــذات عبــ َر اآل َخــرُ .محاولَــ ُة مالقاتِــ ِه إلــى
عــي
َو ُ
ـض َعنــه إرهاصــات إدا َرة
المش ـتَ َرك .هــذا مــا تَتم َّخـ ُ
ال ُهويَّــة فــي زَمــنِ البِدايــات.
عبداللــه الحــاج كا َن أ َحـ َد أركانِ هــذه اإلدا َرة الداخل َّية
الخاصــة والعا َّمــة َعلــى َحـ ِّد َســواء ،لكــن بدونِ
للــذات َّ
ـح
ـح األقــوا ِل َصريـ ُ
موا َربـ ٍة أو ت َملُّــقٍ أو ُمصانَعــةَ .صريـ ُ
ِ
قامــوس
األفعــال .لــم تســتَهوه قوا ِعــ ُد اإلنشــا ِء فــي
ــروج علــى ل َغ ِتهــا
ِّ
السياســ ِة ال َبرلمان َّيــة فاختــا َر ال ُخ َ
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ِ
بتقاليدهــا وال ِ
بلباســها .كا َن
و ُمفرداتهــا ولَــم يتقيَّــد
بَســي َط المظ َه ـ ِر بَســي َط الهِنــدام .ســيكا َرتُه الشــعب َّية
«ت َطلــي ِســرت غَليــظ»((( ال تفــار ُِق شــ َفتَيه .مــا ّد ٌة
خــام ب َنكه ـ ِة ال ِفجــلِ والبا ِذنجــان فــي َمس ـ ِق ِط ِ
رأســه
ـاب القُصــو ِر
ـاحلي ،لــم تَل َم ـ ْع فــي ُمســا َم َر ِة أصحـ ِ
السـ ّ
ـروال واح ًداِ :ســروال
وال فــي ُمغازلَـ ِة ال ِنســاء .اِرتَــدى ِسـ ً
ناخبيــه .د َّخـ َن لفافَـ ًة ِ
ِ
واحـ َدة« :تَطلــي َســرت غَليــظ».
ـش االحتــكا َر وأخطبــو َط
وا َجـ َه بلغـ ٍة ِشــب ِه عاريـ ٍة َوحـ َ
ِ
ناقصــات وااللتزامــات((( و ُزر ِ
ِ
ــركات
افــات الشَ
ال ُم
األجنب َّيــة التــي نَ َمــت فــي الحدائــقِ الخلف َّيـ ِة لقُصــو ِر
الساســة والرؤســاء.
َ
ـيء ُمعلّميهــا.
ـب خالــي مد َرسـ َة النــاس واسـتَ َّ
أحـ َّ
ظل فَـ ْ
(((
باســم ِحرمانِهــا و َحــ َّر َض نيا َمهــا  .لــم يَتــ ُرك
نَطَــق
ِ
((( تطلي ِس ْرت :ماركة سجائر ترك َّية مصنوعة في إسطنبول.
((( «جــرى تلزيــم َســبعة آالف وخمســمئة ِمتــر مربَّــع بــاط لمصلحــة
حــل
رســت علــى َم ّ
المطــار .وال ُمناقصــة التــي أج َرتهــا اللجنــة التنفيذيَّــة َ
الســادة درويــش الحــداد ال ُم َمثّــل بأ َحــد أعضــاء اللجنــة :الشــيخ فــؤاد
الخــوري .هــل يجــوز ،شَ ــر ًعا و ُعرفًــا ،ألعضــاء لجنــة مصلحــة تلزيــم األعمــال،
ِ
وهــم ِ
شــروطها والمطَّلعــون علــى خفايــا المصلحــة ،أن
واضعــو دفتَــر
يشــتركوا فــي المناقصــات وأخــذ االلتزامــات مــن أنفســهم وألنفســهم»؟
المصدر :محاضر مجلس النواب ،في  6تشرين الثاني 1951
يتحســس بأمــان الفئــات الفقيــ َرة
((( «بر َهــن عبداللــه الحــاج أنَّــه َّ
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َحبـ َـل غَســيلٍ ِ
ـاب ديمقراطيَّــة
واحـ ًدا إال نَشَ ـ َر َعليــه ثيـ َ
ـوب اإلقطــا ِع َحقيقــة.
ـوب ال َعدالَ ـ ِة زو ًرا وثَـ َ
لب َِســت ثَـ َ
عكســت طوباويَّتَهــم وأحال َمهــم
كا َن للنــاس ِمــرآ ًة
ْ
الصغيــرة .تذكَّــري ج ّيــ ًدا :أخطَــ ُر مــا فــي َر ُجــلِ
َ
عــي العا َّمــة
السياســ ِة قُد َرتُــه علــى ُمخاطَبــ ِة ال َو ِ
َ
و َوع ِي ِهــم فــي ال َوقـ ِ
ـت ذاتِــه ،واالسـ ِتقرا ِر فــي أعما ِقهــم،
وتَحريـ ِ
ـك نَخ َوتِهــم .هــذا ِ
ـح
الط ـراز مــن القــا َدة ُمرشّ ـ ٌ
جســدي.
سياســي أو
دائمــا لنو َعيــن مــن االغتيــال:
ّ
ّ
ســايروا عبداللــه الحــاج وكافــأوه باالغتيــال األ َّول.
خصصــوا ال َنــو َع اآلخــر آلخريــن أتــوا مــن بَعـ ِـده .بلــى:
َّ
ال فــار َِق فــي االغتيــال!
ـت وإخوتــي ن ْك َبـ ُر علــى أخبــا ِر خالــي .نَكاد نَسـ َمع
كُنـ ُ
هــوري يُــ َد ّوي فــي أر ِوقــ ِة َم ِ
جلــس األ َّمــ ِة
َصوتَــه ال َج
ّ
ِدفا ًعــا َعــن المــا ِل العــام وحقــوقِ اللبنانييــن .ك َّنــاه
ـاس بـ« َوكيــلِ الحـ ّـق» و«فــارس ال ُجــرأة وال َخطابــة»
النـ ُ
والوســطى وأنَّــه يعيــش فــي َصميمهــا فيفــرح ألفر ِ
احهــا ويتألــم آلال ِمهــا
وشــع َرت هــذه الفئــات أ َّن عبداللــه الحــاج منس ـلِخ مــن أحشــائها م َمثــل
لرغباتِهــا ،لِــذا رأيناهــا فــي االنتخابــات األخيــرة ( )1953تصــ ّوت لَــه
وتوصلــه إلــى النــدوة بأكثريَّــة سـ ِ
ِ
باندفــاع كلّــي ِ
ـاح ِقة رغــم فق ـرِه وانعزالِــه
ورغــم مكانــة خص ِمــه ال َوزيــر رشــيد بيضــون المال َّيــة والحكوم َّيــة».
جريدة األنباء ـ  14آب .1953
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و« ُم َصــ َّدق لبنــان»((( و«عبداللــه كهربــاء» .كَ ِر َهــ ُه
كثيــرون واتَّهمــوه بالغَوغائ َّيــ ِة والديماغوج َّيــة.
ِ
النــاس ال ُبســطاء حيــن
أطــ َر ُف األلقــاب جــا َء ُه مــن
أســ َموه «عبداللــه لَ ْم َبــة» لموا ِقفــ ِه ال َعنيــدة ضــد
اح ِتــكا ِر شَ ــرك ِة الكهربــاء التــي َه ـ َّدد بالثَــور ِة عليهــا
وتَحطي ِمهــا((( إن لــم تخَضَ ــع لقوانيــنِ ال ِبــاد وت ُخ ِّفــض
أســعا َرها وتُ َح ِّســن َخدماتِهــا وت َدفَــع ُمتو ّجباتِهــا مــن
ورســوم ال َبلَديَّــة.
ضريبــ ِة ال َدخــل
ِ
مــع عبداللــه الحــاج أص َبــح فَصـ ُـل ال ْديــن والـــبزنِس

((( ُم َح َمــد ُم َص ـدِّق :كا َن محاميًــا ومؤل ًفــا ووزي ـ ًرا وبرلمانيًــا بــارزًا قبــل
رئيســا لــوزراء إيــران ســنة  .1951أدخلَــت إدا َرتــه إصالحــات
أن يصبــح ً
اجتماع َّيــة وسياســ َّية واســعة كالضمــان االجتماعــي وتنظيــم اإليجــارات
واســتصالح األراضــي .بلــغ شـأْ ًوا شــعبيًّا كبيـ ًرا بتأميــم صناعــة ال ِّنفــط اإليرانيَّة
بعدمــا كا َن البريطان ّيــون يســيطرون عليهــا ُمنــذ  1913عبــر شَ ــركة ال َنفــط
(سـ ّم َيت الح ًقــا «شــركة ال َنفــط البريطان َّيــة» أو بــي بــي).
األنجلــو ـ إيران َّيــة ُ
َ
تس ـبَّبت قراراتُــه بانقــاب أطا َح ـ ُه يــوم  ١٩آب  ١٩٥٣بعــد اســتفتاء مــز َّور
لحــل البرلمــان فــي عمل َّيــة ُمشــتركة لل ُمخابــرات البريطان َّيــة واألميرك َّيــة
ّ
وسـجِن ثــاث ســنوات ثــم
ُسـ ّميت «عمليَّــة أجاكــس» .أُســقطَت حكو َمتــهُ ،
أطلِـ َـق س ـراحه إنمــا بقــي فــي اإلقامــة الجبريَّــة حتَّــى وفاتــه ســنة .1967
المصدر :بتص ّرف عن ويكيبيديا الموسوعة الح ّرة ـ ُم َحمد ُم َص ِدق
((( «أقـ ُ
ـول للحكو َمــة عل ًنــا :إن لــم تهتـ َّم بأمــر هــذه الشــركة (الكهربــاء)
لمــا فيــه صالــح الشَّ ــعب فســأثور علــى ِ
رأس الشَّ ــعب وأحطِّم هذه الشــركة».
المصــدر :محاضــر مجلــس النــواب ،فــي  20كانــون األول 1951
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َعــن ال َّدولــة نقطــ ًة مركزيَّــ ًة فــي إصــاح ِالبُنيَــ ِة
السياس ـ َّية وليــس فَقــط فــي إصــا ِح البن َي ـ ِة الفكريَّــة
والذهن َّيــةَّ .أســس نقابــة ُمزارعــي ال ُدخــان ،وناضَ ــل
لل َحـ ّد مــن أســعا ِر ال ُخبـ ِز والتُرابـ ِة والمــا ِء والكهربــاء،
ظــام التربَــوي .كان أ َّول ال ُمطالبيــن
وإصــا ِح ال ِن ِ
بال َعدالــة الضريب َّيــة للحــ ِّد مــن فــوارِق اجتماع َّيــة
تح ـ ِر ُم ال ُمجتمعــات ف ـ َرص التنميــة الحقيق ّيــة .أذكــر
تــداول أســرتنا افتتاح َّي ـ َة غَســان ت َوينــي فــي النهــار.
رســا فــي الثــو َرة
كلمــاتُ عا ِقــلٍ كبيــ ٍر ال زالــت َد ً
والمســؤول َّية ال َيــوم وك َُّل يَــوم« :الشَ ــعب الــذي يَص ِبــر
علــى الظُلــم ال يَص ِبــر علــى الجــوع وال َعطــش ،والــذي
اب بــاده ال يس ـكُت عــن َخ ـراب بَي ِتــه،
ال يَ َهت ـ ّم بخ ـر ِ
ُفوســها بالروحيَّــة
والقلّــة المختــارة التــي ت َفــور ن ُ
الثوريَّــة الحقيق َّيــة ،عليهــا أن ت َعــرِف كَيــف ت َقــود
الذيــن يثــورون مــن أجــل ال َمصلحــة الوطن َّيــة خــال
الخاصــة»(((.
ثورتِهــم ب ِفعــلِ تأث ُّرهــم بمصالِحهــم
َ
((( (« )...قـ َ
ـال صديقــي وزميلــي األســتاذ عبداللــه الحــاج إنَّــه إذا اســتم َّر
الحــال علــى مــا هــو ،س ـ َيقود ِ
بنفســه الشَ ــعب فــي ث َورتــه علــى الشــركات
ـص دمــاء الشَ ــعب .وقــد عيَّــن مجلــس النــواب علــى
االســتثماريَّة التــي تمتـ ُّ
خاصــة للمناقشــة فــي َموضــوع الشَّ ــركات االســتثماريَّة .وال
جلســة َّ
األث َــر َ
بجلســة المناقشــة فيعــود عــن
نعــرف مــا إذا كا َن عبداللــه الحــاج ســيكتفي َ
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ولكــن ...أيــن ث ـ ّوا ُر اليَــوم مــن هــذا ال َوعــي الصافــي
ومــن ُد ِ
روس التاريــخ؟ مــاذا تَعلَّ َمــت ال ِقلَّــة ال ُمختــارة
مــن تجربَــة الرجــاالت ال ِكبــار؟ وكَيـ َـف األكث ـ ُر ِحنك ـ ًة
بين ُهــم ســ َيقو ُد الذيــن يثــورون ب ِفعــل ال َو َجــع دو َن
ِ
الســقوط فــي ِفعــلِ التفرِقــة؟
اتهــام الخــال بالغوغائ َّيــة
نقــدي علــى
فــي ر ٍّد
ِ
ٍّ
ُ
يقــول وهيــب َمعلــوف فــي كتابِــه
والديماغوجيَّــة،
(((
يســتحق أن يصــدر بطبعــة جديــدة :
الــذي
ّ
السياســة وزُعمــاء الطوائـ ِ
ـف
«الكثيــرون مــن ُمحترِفــي
َ
كأزالم
واإلقطــا ِع ِممــن يتعا َملــون َمــع المواطنيــن
ٍ
وزبائــ َن وال يســت ِم ّدون مشــروعيَّتَهم مــن تواصلِهــم
تهديــده بالثــو َرة ( .)...قــد يقــال إ َّن مــا يهـدِّد عبداللــه الحــاج بالثــو َرة عليــه
ليــس ب َموضــوع ثــو َرة ( )...وفــي هــذا ال َقــول الكثيــر مــن الحـ ّـق .غيــر أنَّــه
كل الحـ ّـق ألن الشــعب الــذي يَ ْص ِبـ ُر علــى الظلــم ال يَ ْص ِبـ ُر علــى الجوع
ليــس ّ
وال َعطــش ،والــذي ال يهتــ ّم بخــراب بــاده ال يســكت عــن خــراب بَيتــه،
والقلّــة المختــارة التــي تفــور نفوســها بالروح َّيــة الثوريَّــة الحقيق َّيــة ،عليهــا
أن تعــرف كيــف تقــود الذيــن يثــورون مــن أجــل المصلحــة الوطنيَّــة خــال
ِ
الخاصــة .وهــذا مــا يبــدو أ َّن عبداللــه
بمصالحهــم
ثو َرتهــم ب ِفعــل تأث ّرهــم
َّ
الحــاج ...قــد ع َرفــه».
المصدر :غسان تويني ،النهار ـ  21كانون األول 1951
((( مــن كتــاب وهيــب معلــوف ،نائــب الشَ ــعب الــكا ِدح :ســيرة عبداللــه
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مــع جمهورِهــم وثق ِتـ ِه ب ِهــم وبمــا يقولــون ،لــم يجدوا
تفســي ًرا للظاهـرِة (أي ظا ِهــرة عبداللــه الحــاج) ِســوى
خيصــة.
وص ِفهــا بالديماغوجيَّــة لك ِ
َســب الشــعبيَّة ال ّر َ
السياســة تتعلَّــق أ َّو ًل بال ِق َيــم وبالُقــد َرة علــى
لكــن
َ
ِ
النــاس وكَســب ثِقَتهــم،
التواصــل الف ّعــال مــع
ـح تصنيــف ظا ِهــرة الحــاج فــي خانَــة
وعليــه ال يصـ ّ
سياســي
الديماغوجيَّــة .إنَّهــا دليــل َع َمــلٍ لنهــ ٍج
ّ
ناجِــح».
نهــج تَم َّيــز دو ًمــا ِب ُجــرأة طروحاتِــه،
هكــذا خالــيٌ :
ـعب ُمباشَ ــر ًة
كال ُمطالبَــة بان ِتخــاب ال َرئيــس مــن الشَ ـ ِ
ُمخال ًفــا بذلــك األع ـر َاف ،أو بطَــر ِح مشــاريع قوانيــن
إللغــا ِء الطائفيَّــ ِة مــن قانــونِ االن ِتخــاب (،)1952
ــق التَصويــت أســ َو ًة بالرجــال ،أو
وإعطــاء ال َمــرأة َح َّ
ـي لألحوال الشــخصيَّة
تقديــم أ َّول َمشــرو ِع قانــونٍ َمدنـ ّ
( .)1953هــل كان يــدرِك أ َّن هذه االقتراحات َســتكلِّفه
مق َعــده النيابــي وهــو لــم يـ َر فيــه يو ًمــا محطًّــا لرِحا ٍل
بــل س ـكَّة انطــاقٍ نح ـ َو مواطَ َنــة حقيق َّيــة؟
تخ ّيلــي معــي الــى أيــن َو َصـ َـل هــذا ال َر ُجــل! ال َيــوم
يتباهــون أنَّهــم بلَغوا فـ َم الت ّنيــن إذ يُطالبون بالنســب َّية
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قانونًــا لالن ِتخــاب .تأ َّخــروا ســبعي َن َســنةَ .ســبقَهم
ـاب يحـ ِّرر
عبداللــه الحــاج فــي ال ُمطال َبــة بقانــون ان ِتخـ ٍ
ال ُمرشَّ ــح مــن التَّبع َّيــة ل َرئيــس الئ َح ِتــه((( .لَــم ي َق َبــل
أي
ـي فــي الئِ َح ـ ِة ّ
أن يتَح ـ َّول النائِــب إلــى َرقـ ٍـم إضافـ ّ
انتخــاب
زعيــم كائ ًنــا َمــن كان .لــذا ها َجــم قانــو َن
ٍ
ٍ
ســا َد فــي ال َخمســينيّات كـ ّر َس نفــوذًا عظي ًمــا لزعمــاء
اللوائــح الذيــن كانــوا أشــباه آلِ َهــ ٍة يتص َّدقــو َن علــى
االنضمــام إلــى لوائِ ِحهــم َوفـ َـق شُ ـ ِ
َمــن يَطلُــب ِ
ـروط
كســب ،ويتقاضَ ــون منــه أثمانًــا خياليَّــة تــكاد ال
ال َم َ
تُص ـ َّدق ،وشــروطًا تحالف َّيــة أش ـ َبه بال ـر ِِّق واالس ـ ِتعبا ِد
والسياســي.
الشــخصي
ّ
ّ
ـب
آ َمــن عبداللــه الحــاج أ َّن ال ُمعارضــة الحقيق َّيــة يجـ ُ
ٍ
ــلطات غَيــر
أول علــى ُس
أن ت ُمــ َّر بقَطــعِ الطَريــقِ ً
((( «كلّنــا يعلــم أ َّن ُمعظــم النـ ّواب فــي ال َمجلــس ينتَســبون إلــى قوائــم
إقطاع َّيــة طائف َّيــة ت َعمــل القــ َّوة الخف َّيــة ،بالتَّعــاون مــع زعمــاء هــذه
ـي
القوائــم ،علــى محاولــة إيصــال َمــن تشــاء منهــم إلــى ال َمجلــس النيابـ ّ
لتحقيــق األغــراض .لذلــك ُحــرِم الشــعب اللبنانــي ،منــذ تأســيس الحيــاة
النياب َّيــة فــي البــاد ،مــن إيصــال ممثليــن حقيق ّييــن عنــه يُســيطرون علــى
ِ
ويحاســبون فــي تنفيــذ القانــون» (مــن كتــاب وهيــب
التَشــريع ويرا ِقبــون
معلــوف ،نائــب الشَ ــعب الــكا ِدح :ســيرة عبداللــه الحــاج ( 1975ـ ،)1899
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محــدو َدة يتي ُحهــا قانــون االنتخــاب لِ ِغيــانِ السياس ـ ِة
ِ
ملــوك وأُمــرا ِء
مــن أهــلِ المــا ِل والســط َوة ،ومــن
الطوائــف .لــذا جا َهــ َر بِضــرو َرة تضييــق الدوائــر
االنتخاب َّيــة وزيــادة َعد ِدهــا و َجعلِهــا علــى أســاس
كل دائــر ٍة أو نائ َبيــن علــى األكثــر.
ـب واحـ ٍـد مــن ّ
نائـ ٍ
كا َن يــرى أ َّن الطائف َّيــة قــد تتالشــى تدريج ًّيــا إذا اعتــا َد
ـي :انتخابــات شــعب َّية
ـعب علــى انتخـ ٍ
الشـ ُ
ـاب الطائفـ ّ
يكــون الفَــر ُد فيهــاُ « :مرتبطًــا بالقانــون وال َدولــة
ـب بعي ـ ًدا
فَقــط ال بقائم ـ ٍة أو طائف ـ ٍة أو زَعيــم» .ذَهـ َ
الســبعة
فــي ُجرأتــه فــكا َن أ َّول َمــن اقتَــ َر َح ِقســ َمة َ
والســبعين مق َعــ ًدا نياب ًيــا فــي َمجلــس 1951إلــى
َ
ـب علــى
اثنيــنَ :مجلِــس شــيوخ مــن  22عض ـ ًوا يُنتَخـ ُ
ِ
أســاس الطائفــة ويَكــو ُن ك َمجلِــس اللــوردات فــي
بريطانيــا ،و َمجلِــس نُــ ّواب مــن  55عضــ ًوا ،كا ِمــل
ٍ
أســاس غيــر
الصالح ّيــات التشــريع َّية ،يُنتَخــب علــى
ُقســم البِالد
طائفــي ،فتُلغــى ال ُمحافظــات واألقض َيــة وت َّ
لــكل منهــا ُعضــو
إلــى اثنتَيــن وعشــرين مديريَّــةٍّ ،
فــي َمجلــس الشــيوخ ،وإلــى  55دائــرة انتخابيَّــة،
ـكل منهــا نائــب .ثــم يُســتغنى َعــن َمجلــس الشــيوخ
لـ ٍّ
عندمــا يطمئــ ّن الشــعب ويَ ُ
ــزول الشــعور الطائفــي
فــي البــاد.
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اح عبداللــه الحــاج لــم ي ـ َر النــور .لك ـ َّن
طب ًعــا ،اقت ـر ُ
جلســين عــا َدت فظهــرت فــي ُدســتو ِر
ِفكــرة ال َم َ
الطائـ ِ
ـروب أهل َّيــة م َد ِّمــرة ،ولــم
ـف ( )1989بَع ـ َد حـ ٍ
يُ َن َّفــذ منــه شــي ٌء أل َّن الطَب َقــة السياسـ َّية باألمـ ِ
ـس كمــا
ـض إضعـ َ
ـاف قُدراتِهــا «التَس ـلُطيَّة» وت ُقاتِـ ُـل
اليَــوم ترفُـ ُ
ــس أَ َّي مــا يفــك ُّك ال ُبن َيــة الطائف َّيــة لل ِنظــام
َمــن يَ َم ُّ
ولــو بَعــد ُعمــ ٍر طويــل .ونحــ ُن ،إن ســ ِمعنا َمــن
يُنــادي زو ًرا بإلغــاء الطائف َّيــة ،نَع ـرِف َحـ َّـق ال َمعرفــة
ـي هــو الثا ِبــت وال ُمتَحـ ّول.
أ َّن ُ
ـي اليَومـ ّ
الســلوك الطائفـ ّ
وهــذه الرشــاقة ت َحمــي بُنيانًــا َصل ًبــا تَوافَــق ال َجمي ـ ُع
علــى حمايَ ِتــه.
تخ َّيلــي أن يتق َّمــص عبداللــه الحــاج فــي نُســ َخ ٍة
َعصريَّــة ،وينــادي مــن ال َبرلمــان بف َْصــلِ الديــنِ َعــن
الدولــة .مــاذا يُم ِكــن أن يَحـ ُدثَ ؟ هــل تَذكريــن عندما
لــ َّوح رئيــس الجمهوريَّــة األســبَق اليــاس الهــراوي
االختيــاري؟ تو َّحــدت ال َمرجِع ّيــات
دنــي
ّ
بالــ َزواج ال َم ّ
الدين َّيــة التــي كانَــت فــي ذُر َوة خالفاتهــا ،ونَزلــت
إلــى الشــارع وأسـ َقطَت ال َمشــروع .ولــم ت ُطــاول قَتـ َـل
ال ُحلـ ِـم َعوا ِقــبَ .س ـلِ َمت أيــدي الطوائــف مــن ال ـ َد ِم
ال َمهــدور ،وكا َن أخطَــ َر مــا فــي االغتيــا ِل االس ِتســا ُم
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لهــذا ِ
َــل
الطائفــي القاتِــلِ المســتقبل .ظ ّ
المنطــق
ّ
ـفوك حتَّــى اليــوم علــى ِ
الـ َّد ُم ال َمسـ ُ
األرض دون ُحر َمــة،
ٍ
فرصــ ًة
ال عصب َّيــة يســتَف ُّزها ،وال ز
َعامــات تَنتظــر َ
ـاري بال ِنســبة لف َْصــلِ
ـي االختيـ ّ
تَقت ِن ُصهــا .الـ ُ
ـزواج ال َمدنـ ّ
الديــنِ َعــن الدولــة هــو ك ِنســب ِة ال َنه ـ ِر إلــى البَحــر.
نــادى عبداللــه الحــاج باإلبحــار قبــل أكثَــر مــن ٧٥
حمام فــي
َســنة فيمــا اليــوم يَكتفــي ال َب ُ
عــض باالســ ِت ِ
ـي َصغيــر .باللــه عليـ ِ
ـك ،قولــي لــي َمــن
ميــاه نَهـ ٍر فَرعـ ّ
يَذكُــر النائــب ال َعلمانــي مــن سـ ِ
ـي
ـاحل ال َمتــن الجنوبـ ّ
الــذي قَــ َرن الق َ
َــول بال ِفعــل ،و َذ َهــب بَعيــ ًدا فــي
قناعاتِــه ،حا ِمـ ًـا ِفك ـ َر ًة ديمقراط َّي ـ ًة ثابتــة َعــن َحيــا ٍة
سياســ َّية ُمنف ِتحــة علــى َحداثــة راق َيــة؟
مــ ّرت الســنوات وبَقــي عبداللــه الحــاج طيلَــة
جــوب شــوارِع
حياتِــه النياب َّيــة كمــا ديوجيــن :يَ
ُ
تحــت «طَقَّــ ِة شَ ِ
ــا
ــمس» المصالِــح ،حا ِم ً
اإلصــا ِح
َ
فانوســه ،را ِفضً ــا االس ِتســام ،بان ِتظــار َع ًصــا ِســحريَّة
َ
(((
ـاح البــاد  .ف َهــل َمــن يُعي ُدنــا ال َيــوم
يَحتا ُجهــا إصـ ُ
((( «إ ّن اســتمرار الظلــم فــي بعــض األســعار ِ
الفاحشــة علــى الشــعب فــي
التُـراب والمــاء والكهربــاء هــو نتي َجــة للفســاد التــي أشــار إليــه دَولــة رئيــس
الــوزراء فــي إحــدى الجلَســات الســابقة عندمــا أثــار بَعــض ال ُزمــاء مــا إذا
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إلــى فانـ ِ
ـام
ـوس خالــي و َدفاتِــره المل َّون ـ ِة بلَــونِ األحـ ِ
ال َممنو َعــة فــي َوطــنٍ َســليب؟

َّلت
تعترينــي دو ًمــا أنانيَّـ ٌة ذات طَابَــع عائلي كُلَّمــا توغ ُ
بسـ ِ
فــي العالَـ ِـم ال َبسـ ِ
ـط الــذي َر َس ـ َمه خالــي
ـيط وال ُم َّ
عبداللــه .وأش ـ ُع ُر بكرام ـ ٍة وطن َّي ـ ٍة ،ولــو علــى شَ ــكلِ
ـض ،كُلَّمــا اســتذكَرتُ تلــك القا َم ـ َة الوطن َّيــة
َجنيــنٍ َغـ ٍّ
الجريئــة ،مــا يجعلُنــي أخــ ُر ُج مــن ُعقــد ِة الذاتيَّــ ِة
ـي األر َحــب.
العائل َّيــة إلــى المــدى الوطنـ ّ
أي َمـ ًد ى يبلُــغ اعتــزا زُك
قولــي لــي بصرا َحــة :إلــى ّ
بلبنانيَّتـ ِ
ـك اليَــوم وأنـ ِ
ـت ت َــ ْمثُلين ِشــب َه عاريـ ٍة مــن
مواط َنــ ٍة حقيق َّيــة بَيــن أيــدي ضُ ّبــاط ال ُحــدو ِد
ِ
حضــاري
طــارات العا لَــم؟ لبنــان إشــعا ٌع
فــي َم
ّ
وتجربــ ٌة ديمقراط َّيــة َرغــم ثقوبهــا ،وبيئــ ٌة أغناهــا
كانَــت الحكومــة تع َمــل جاهــدة فــي تنفيــذ بَرنامجهــا .وقــد أجــاب دَولــة
رئيــس ال ُحكومــة فــي وق ِتــه أ َّن اإلصــاح فــي هــذا البلــد يحتــاج إلــى عصــا
ســحريَّة ،وأشــار إلــى الفســاد مــن رشـ َوة ومحســوبيَّة وتدا ُخــل نفــوذ .ال شـ ّـك
فــي أ َّن مــا قالــه دَولــة الرئيــس فــي حينــه ،مــن أ َّن اإلصــاح يحتــاج إلــى عصا
ســحريَّة هــو َصحيــح ،وال شـ َّـك فــي أ َّن الفســاد القائـ َم فــي البــاد هــو َصحيح
أيضً ــا .إنّمــا غيــ ُر الصحيــح أن نســ َمع ذلــك ونحــ ُن هنــا وال نأتــي بع َمــلٍ
ـوب أو نو ِجــد العصــا الســحريَّة لتُصلــح الفســاد».
يقــو ُم علــى اإلصــا ِح المطلـ ِ
المصدر :محاضر مجلس النواب ،في  4كانون األول 1951
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التن ـ ّو ُع وغ ـذّى ِفكرهــا .اإلعــا ُم اليَــوم ال يُغطّــي مــن
الص ِ
أخبــار بال ِدنــا ســوى أكيـ ِ
فقات
ـاس القُمامــة ونَـتَـــنِ َ
والمــا ِل ال َو ِســخ ونك َهــة ال ُمخـ ِّدرات .فكَيــف ال تشـ ُّمنا
الــكالب البوليس ـ َّية فــي مطــارات العالــم؟
يوســم عبداللــه الحــاج بال ُمغــاالة .ال بــأس .ال
قَــد َ
َخطَ ـ َر وراء إضفــاء َمشــروعيَّ ٍة لهــذه ال ُمغــاالة ألنَّهــا
عــا تأسيســيَّة .نَ َعــمَّ :أس َســت لِ َنمــوذَج .بالطَّبــع
ِف ً
َ
ــا و ُمنــ َّز ًل .عبداللــه
ثــال ُمكتَ ِم ً
بذلــك ِم ً
ال أعنــي
الحــاج نَمــوذ ٌَج يُحتَــذَى .إنَّــه «نَموذَجانــي» ،إذا
ــح التَّعبيــر ،يَ ْصلُــح لالطّــاع عليــه والبِنــاء علــى
َص َّ
نتائِجِــه فــي ال َحيــا ِة العا َّمــة .نحــ ُن أمــا َم نَمــوذَج
تُ َح ِّركُ ـ ُه ال َجــرأة والتجربــة الب َّنــا َءة .تَج ِربَــة التَماهــي
المؤسســات ،واألهـ ّم
َمــع الــذات اللبنان َّيــةَ ،مــع بِنــاء
َّ
َمــع تجربَــة بِنــاء َدولَــ ٍة َمدن َّيــ ٍة تكــو ُن مر ِج ِع َّيتُهــا
مرجِع َّي ـ ًة حصريَّــة و َوحي ـ َدة .وهــذا ال يلغــي بُع َدنــا
ِ
الدينــي أو الالانتمــاء.
قــي وال انتما َءنــا
ّ
المناط ّ
َمســا ِق ُط ِ
أهــل
َصقــل شــخص َّيتَنا .نحــ ُن ُ
رؤوســنا ت ُ
ِ
ــب ال
ســاحل ال َمتــن
الجنوبــيَ ،صحيــح .هــذا جانِ ٌ
ّ
أط َرحــ ُه فــي الظل َمــة ِعن َدمــا ِ
قــاب َعــن
أكش ُ
ــف ال ِّن َ
َحياتــي اليَــوم.
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يُقـ ُ
ـال إ َّن عبداللــه الحــاج كا َن ماســونيَّا( .((1ال ُمش ـ ِكل ُة
ليســت فــي التُّه َمــة بــل فــي نَظ ـ َر ِة النـ ِ
ـاس
يــا اب َنتــي َ
ال َمفطوري ـ َن علــى نظريَّ ـ ِة المؤا َمــرة ،علــى ِفك ـ َر ِة أ ْن
َبيعــي للتَّرقّــي االجتماعــي ،ولَــو
ال وجــو َد لمســا ٍر ط ٍّ
َمـ َّر هــذا ال َمســار مــن الجا ِمعــة األميركيــة فــي بيــروت
أو مــن الســوربون أو حتَّــى مــن جا ِمعــة كولومبيــا
ال َعريقــة .إذا ح َّقـ َـق ال َر ُجــل أو ال َمــرأة العاديَّــان نجا ًحــا
فهــو نِتــاج مؤا َمــر ٍة ال تراكُــم ِ
عناص ـ ِر نَجــاح.
فــي نظَرِهــم ال بــ َّد أنــه َســلَك طريقًــا «قادوم َّيــة»
( Short cutكمــا تقولي ـ َن لــي أحيانًــا) ،طري ًقــا خا ِر َجــة
َعــن مألـ ِ
ـوف الطُرقــات .ال ُمشــكلَة فــي َع ـ َد ِم تم ُّكــن
ُمجت َم ِعنــا مــن وعــي أ َّن اإلنســا َن قــد يُ َص َّنــف خــارِج
ْــل
التُه َمــة الســهلَة ونِطــاق ال ِّري َبــة ،وأ َّن نمــا ِذ َج ِمث َ
عبداللــه الحــاج وأمثالِــه أتــوا إلــى ال َع َمــل العــا ّم
( ((1الماســونيَّة أو الب ّنــاؤون األح ـرار :منظَّمــة أخويَّــة عالميَّــة يتشــارك
أفرادُهــا عقائــ َد وأفــكا ًرا واحــد ًة حــول األخــاق والماورائيّــات وتفســير
خاص ـ ًة
بالس ـ ّريّة والغمــوض الشــديدين َّ
ال َكــون والحيــاة واإليمــان .تتَّصــف ّ
ـب
فــي شــعائرها ،مــا جعلهــا َمح ـ ّط تســاؤل َحــول حقيقــة أهدافهــا .ذهـ َ
مــن ســعى لفهمهــا إلــى أ ّن ُحلْــم المنتميــن إليهــا الســيطرة علــى العالــم
والتح ّكــم بــه .وهــي ت ُ َه ـ ٌم وأســاطير لــم تؤكّدهــا الوقائــع.
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لــم وال َع َمــل خــارج الطَــوقِ
الطائفــي
مــن ِ
بــاب ال ِع ِ
ّ
«الزعائمــي» هــي نمــا ِذ ُج ُممكِّنــة بــل ضروريَّــة
أو
ّ
الرتِقــاء ال ُمجتَمــع.
أن ِ
يصــل عبداللــه الحــاج إلــى مــا بل َغــه مــن موا ِقــع
نياب َّيــة وشــعب َّية فــا بــ َّد أ َّن للمؤامــ َر ِة دو ًرا فــي
إيصالِــه .وأن يخـ ُرج مــن ُمجتَمـعٍ ُمغـرِقٍ فــي التقليـ ِـد
ِّــق مــا حقَّقــه بقُدراتِــه الذاتيَّــة،
والبَســاط ِة ويحق َ
ـري .تلــك ِذهن َّي ـ ٌة وطري َق ـ ُة تفكي ـ ٍر تــكا ُد
فمســا ٌر تآمـ ّ
تكــون ِديانَـ ًة َردي َفــة :ديانَـ َة الخرافَــة والمبالَ َغــة ،فــي
ُمجت َمــعٍ مؤدلَــ ٍج باألســطو َرة ،حائِ ِ
ــك َوهــمُ ،مدمــن
ُخ َزعبَــات .هــذه ثقافَــة ُمر ِعبَ ٌة وليـ َد ُة ِمـزا ِج الطوائِف
الــذي يَمنـ ُع فَهـ َم تطَـ ِّور ال ُمجتَمـعِ مــن خــارِج َم ِ
نطــق
المؤا َمــرة ،ويُح ِك ـ ُم الطَـ َ
ـوق علــى النمــا ِذ َج ال ُمغاي ـ َرة.
ـي الــذي حــا َو َل ذات فتــر ٍة أن يف َه ـ َم
واليســا ُر اللبنانـ ّ
ـي لَــم
العالقَ ـ َة بَيــن األوليغارش ـيَّ ِة( ((1وال ِنظـ ِ
ـام اللبنانـ ّ
اج الطوائِــف.
يُع ـ َط ف َ
ُرصــة التَّ َبلــور .التُه َمــة ِم ـز ُ
ـكل مــن ال ُحكــم تنحصــر
( ((1األوليغاركيَّــة  Oligarchyـ حكــم األقليَّــة :شـ ٌ
الســلطة السياســ َّية فيــه بفئــ ٍة صغيــرة مــن ال ُمجتمــع تتمتَّــع بالمــال أو
النســب أو الســلطة العســكريَّة .وغالبًــا مــا تســيطر علــى ِ
األنظمــة والــد َول
َ
األوليغارك َّيــة عائــات نافــذة معــدودة تُــورث النفــو َذ والقـ َّوة مــن جيــل إلــى
آخــر.
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لألســف ،ات ََّصلَــت هــذه األمز َجــة إلــى جيل ُكــم .بلَ ُدنــا
َ
ورثَ هــذه الموبِقــات ولــم يف َعــل شــيئًا ليغ ّيــر
فيهــا .لبنــان صــا َر ســميكًا ال ِ
موضــع ش ـفّافًا فيــه .ال
يُم ِكـ ُن ال َنظـ ُر َعبــر ثقو ِبــه .مق َفـ ٌـل طائِف ًيــا ومــن دون
الســلطَة فقــط بــل فــي الثقافَــة
ثقــوب ،ال فــي إنتــاج ُ
إنتــاج الُســلطة أص َبــح كلّــه
وال ُعمــران واالجتمــاع.
ُ
ــح
بطريقــة  .Short cutشــ َبك ٌة زبائن َّيــة ونِظــا ُم مصالِ َ
ـي
وحافــاتٌ وبوســطات .مرشَّ ــحون علــى مق َعــد نيابـ ّ
ِ
األصــوات
فــي منطقَــة يحصــدون أك َبــ َر عــ َدد مــن
ث ـ َّم يَختَفــون ِعن ـ َد حلــو ِل بوس ـطَ ٍة انتخاب َّيــة أخــرى.
فهــوم فــي آنَ :مفهــو ٌم أل َّن
أمــ ٌر َمفهــو ٌم وغيــ ُر َم
ٍ
ـوم أل َّن المغامريــن
ِمـزاج الطوائِــف فتّــاك ،وغيـ ُر مفهـ ٍ
ض ـ َّد هــذا ال ِم ـزاج يَظ َهــرون ك َقـ ِ
ـوس ق ـ َز ٍح ويَختَفــون
ِ
كقــوس قــز ٍح أيضً ــا .ال يت ُركــون أثــ ًرا .وجو ُدهــم،
عملُهــم ،كفا ُحهــم ،إنجازاتهــم ،شــعب َّيتهم ...جميعهــا
كأنَّهــا انفــرا ُط ضبــاب.
كا َن عبداللــه الحــاج أســي َر تلــك ِ
الحق َبــ ِة األولــى
بأُطُرِهــا و ُم ِ
ـب الظَّــن أنَّــه لــن
ناخهــا السياســي ،وأغلَـ ُ
َ
ظــروف بيئَ ِتــ ِه العائل َّيــة
يتكــ َّرر كشــخص َّية ،أ َّو ًل أل َّن
والثقاف َّيــة تغ َّيــرت ،وثان ًيــا أل َّن البيئَــة السياســ َّية
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ِ
رأســا علــى َع ِقــب .أ َّول
الحاض َنــة آنــذاك انقلَبَــت ً
تغييـ ٍر َجــذري طــرأ علــى البيئَـ ِة العا َّمــة هـ َو ان ِتفــا ُء
ضــرو َر ِة تَحلّــي الشَّ ــخص بأكثَــر مــن هويَّــة .ال ِّنظــا ُم
القَديـ ُم كا َن ُم ِبد ًعــا بامتالكــه طُرقـ ٍ
ـات فرع َّيــة ،ثقوبًــا،
شُ ـقُوقًا قــد ين ُفـ َذ مــن خاللهــا الشَّ ــخص إلــى انفتــا ٍح
أو تَمــا ٍه أو تالقُــ ٍح مــع الهويَّ ِ
ــات ال ُمحاذيــةَ ،مــع
اآل َخ ـ ِر بإرهاصـ ِ
ـات ِفك ـرِه وتالويــنِ َعقي َدتِــه .واليــوم
أرى الشُّ َ
والزواريــب ال ُم ِبد َعــة تالشَ ــت نِهائ ًيــا
ــقوق
َ
ولــم ي ُع ـ ْد بِمقــدو ِر اإلنســان التماهــي َمــع الت َن ـ ُّوع.
توفــي خالــي عبداللــه يَــوم األ َحــد  1حزي ـران .1975
ـرب اللبنان َّيــة أطب َقــت علــى حياتِنــا فيمــا
كانَــت ال َحـ ُ
نعيــش حالَــة إنــكا ٍر شَ ــديدة .بَيتــي ال ُمش ـرِف علــى
ـي لل ِقتــا ِل فــي منطق ـ ِة الش ـيّاح قُبال ـ َة
ال َخ ـ ّط الرئيسـ ّ
(((1
ـح
ســا َح َة البَريـ ِـد علــى طَريــقِ َصيــدا القَديمــة أصبَـ َ
يــش فيــه .ك ُُّل شــيء ضــا َع فــي
ِمتر ًاســا يص ُعــب ال َع ُ
لحظــات الغَفلَــة إلــى غيــر َرج َعــة.
َحملْتُ ُكــم و َه َربْــت ،الجئـ ًة إلــى بــاد بلقيــس الغارِقــة
فــي َخ َســارة شـ ّـق الــروح و َرفيــق الفكــر و ُد ّرة ال َعيــن.
( ((1طريــق صيــدا القديمة :المســار من سـ ِ
الجنوبي نح َو صيدا
ـاحل ال َمتــن
ّ
فــي الجنــوب اللبنانــي مــرو ًرا بطريــق بلـدَة ال َحـدَث والشــويفات الداخل َّيــة.
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ُحزنُهــا أصبَــح مل َجئــي الدائــمُ .عــدْتُ إلــى ك ِ
ــي
ُرس َّ
ـمس الطفولـ ِة علــى شُ ــرفَ ِة ب َيـ ِ
«المقشَّ ــش» ،إلــى شَ ـ ِ
ـت
لقيــس و ُمصطفــى ،ال ُمطلَّــة علــى روائــ ِح َحديقَــ ِة
بَ
َ
ع َّمتــي َح ْســ َنة ســليم ،والــدة ُم ِ
حســنُ .عــدتُ أ ًّمــا
إلــى َحدي َقــة طفولتــيَ ،صديقـ ًة ل ُحــزنِ أ ّمــيَ ،حبيسـ َة
َصمـ ِ
ـوح مــن َصالتِهــا رائح ُة
ـت عينيهــا الخضراويــن ،تفـ ُ
الياســمين.
ـي ورقَّ ـ ُة َ
الغــا ِر األزلـ ّ
كأن خالــي عبداللــه اختــار يــوم وفاتــه َمو ِعـ َد األفــول
ب َداللــة ال َرم ـ ِز وق ـ َّوة الشُ ــعو ِر بال َنك َبــة اآلت َيــة :فــي 1
حزي ـران َ 1976دخــل ال َجيــش الســوري لبنــان فاتِ ًحــا
ـاب الملَعــب علــى ِمص ـراع الي ـأْس.
بـ َ
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لُــقـمــــان
لــم يت ـ ُر ْك خالــي عبداللــه وريثًــا سياس ـ ًّيا بال َمعنــى
ـدي للكلِمــة ،وال اب ـ ُن ع َّمتــي ُمحســن ســليم(((.
التقليـ ّ
السياســة علــى طري َق ِتــه.
ـوض غمــار
هــو أيضً ــا شــا َء َخـ َ
َ
لــم يبـ َـق أث ـ ٌر كبيــر لدورِهمــا ،كمــا لــم يبـ َـق الكثيــر
مــن تج ِربَــة مح َّمــد الزيــن وعبــد الكريــم الخليــل
وغيرهمــا مــن الــر ّواد.
ـي
ال أغالــي فــي ال َقــول إ َّن أَلْ ْزهاي ِمــر التاريــخ اللبنانـ ّ
ال َحديــث اغتــال تجربتَيــن سياســ َّيتين نادرت َيــن فــي
ـي ومحــامٍ مــن حــارة
(ُ )١محســن ســليم ( ١٩١٨ـ  :)٢٠٠٠نائـ ٌ
ـب وحقوقـ ٌّ
ـ حريــكُ ،عــرِف بانفتاحــه وليبرال ّيتــه .ترشّ ــح جــوار صديقــه ريمــون إدّه
م ّرتيــن للفــوز بالمقعــد الشــيعي فــي بــاد جبيــل .فــاز لــدورة نيابــة واحــدة
ـغلت الــرأي
عــام  ١٩٦٠عــن دائــرة بيــروت الثانيّــة .ترافــع فــي قضايــا شـ ْ
ـي كامــل مــر ّوة ،منــع كتــاب ليلــى بعلبكــي ســفينة
العــا ّم :اغتيــال الصحافـ ّ
حنــان إلــى القمــر .كا َن مــن أشَ ــ ّد المدافعيــن عــن الشّ ــرعيّة والدســتور
وحقــوق اإلنســان .مــن مؤلّفاتــه :ســيادة الدســتور فــي لبنــان ،دفا ًعــا عــن
ـي.
القــدس ،لبنــان والعالــم العربـ ّ
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سـ ِ
ـي .م َّه ـ َدت لعمليَّتَــي االغتيــال
ـاحل ال َمتــن الجنوبـ ّ
تَصف َيــ ٌة َمعنويَّــ ٌة ثقاف َّيــة واجتماع َّيــة مــن أقــ َرب
كل علــى طريق ِتــه
النــاس إليهمــا .ربَّمــا ألنَّهمــا اختــاراٌّ ،
ومــن دون موا َربــة ،أن يكونــا فــي غَيــر بي ِتهمــا ،فجــا َء
االغتيــال ُمركَّبًــا.
قـرا ُر التَصف َيــة هــذا أراه اعترافًــا بقـ َّو ٍة مــا كان يُمكــن
لهاتَيــن التجربتَيــن أن ت ُف ّجــراه يو ًمــا مــن ينابيــ َع
لثقافـ ٍة سياسـ َّي ٍة وطن َّيـ ٍة تَــروي أحال ًمــا ب َدولـ ٍة ُمســتقلَّة
عــن الظُلــم واالسـ ِتغالل ،بمنظو َمـ ٍة نابــذ ٍة للطوائف َّيــة،
عابــرة للمذهب َّيــةُ ،م ِ
ناصــرة لل َعدالــة االجتماع َّيــة،
مؤسســات عصريَّــة.
تس ـيّ ُرها َّ
(((
علــي للُقمــان بــنِ ُم ِ
حســن
أرى فــي االغتيــا ِل ال ِف ّ
كاتــب ِ
وناشــ ٌر
((( لُقمــان ســليم ( 17تمــوز  1962ـ  ٣شــباط :)2021
ٌ
ومخــرج أفــام توثيق َّيــة وقائــد رأي ُمدا ِفــع عــن حقــوق اإلنســان؛ ُملتَــزم
بالتَوعيــة الثقافيَّــة والسياســيَّة َحــول مواضيــع ال ُمواطَنــة وال ُح ّريات.ناقــ ٌد
فــي مقاالتِــه وإطالالتِــه التلفزيون َّيــة لحــزب اللــه وجميــع األحـزاب الطائف َّيــة
والتوتاليتاريّــة .ابــ ُن عائلــة لبنانيَّــة شــيعيَّة مؤث ّــرة ُعرفــت بوشــائجها مــع
ال ُن َخــب المســيحيَّة .والدتُــه الباحثــة ســلمى ِمرشــاق بروتســتنتيّة مــن شــوام
مصــر .والـدُه المحامي محســن ســليم :نائــب في البرلمــان اللبنانــي ( 1960ـ
 .)1964ســافر لُقمــان ســنة  1982إلــى باريــس لدراســة الفلســفة فــي جامعة
الســوربون .عــا َد إلــى بيــروت ســنة  ،1988وبعــد عاميــنَّ ،أســس دار الجديــد
دار طليع ّيــة لعبــت دو ًرا محوريًــا فــي المشــهد النشــري .لــم يغــادر دارة
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(ولــو أ َّن تَجربَتــه السياسـيَّة فــي غَيــر ُمسـتَ َق ّر) امتدا ًدا
نمــاذج ثقاف َّيــة
واحــ ًدا ل ِفعــلِ اإللغــاء .وهــو إلغــا ُء
َ
سياســ َّية َخر َجــت عــن جِســم التَقليــد .تجرِبتــان
كل علــى طريق ِتهــاِ ،مســاحة ِفكريَّــة ُمختلفــة
خلَقَتــاٌّ ،
كل
تصــ َّدت للقــ َّوة «االكتســاحيَّة» وأقلقَــت را َحــة ّ
ُســلطة متقَو ِق َعــة فــي َمذهب َّي ِتهــا .نِضــاالن َح َمــا
وســيف الح َّجــة والب َّينــات.
ُســلطان ال ِعلــم واالن ِفتــاح َ
كِال ُهمــا ابــ ُن بيئَ ِتــه لــم يخــ ُرج عنهــا أو منهــا وإن
ـاش تما ًمــا
كا َن لــه حيالهــا فَه ُمــه الخــاص .كال ُهمــا عـ َ
كمــا شــاء « ُمنحــازًا» ُمعط ًيــا لِذَاتــه «شــرع َّية» ِخد َمــة
وطَ ِنــه وال ُمســاهمة فــي ُرق ّيــ ِه ورِف َعــة شــأنِه.
أصيــا فــي رؤي ِتــه للـــهنغار((( وأُ َمــم
ً
لُقمــان كا َن
التنقيبي
للتوثيــق واألبحــاث((( .مشــروعان ط َّوبا عملَــه
ّ
أجــداده «العــودة» ـ وهو االســم الــذي كان يُطلق على هــذه األرض الزراعية.
((( الهنغــار :معناهــا األصلــي َمــكَا ٌن إلِ يــواء وت َْصلِيــح الطائِــ َرات .شــ ّيد
والــد لقمــان المبنــى لتأجيــره وهكــذا كان حتّــى انــدالع الحــرب .حيــن
ّأســس لقمــان أمــم للتوثيــق واألبحــاث ف ّكــر وشــريكته مونيــكا بورغمــان
ـي ل َعــرض األفــام وإقامــة المعــارض
إلــى تحويــل المــكان إلــى َمرك ـ ٍز ثقافـ ّ
والنــدوات واللقــاءات الفكريَّــة .هنغــار أ َمــم اســتقطَب ُجمهــو ًرا متن ّو ًعــا.
مؤسســة لُبنان َّيــة غَيــر حكوم َّية تُعنــى بال َعمل
((( أُ َمــم للتوثيــق واألبحــاثَّ :
تخص ًصــا بذاكــرة الحــروب
تأسســت ســنة  2005مركـ ًزا ُم ّ
التَّوثيقــي وال َبحثــيَّ .
وتاريــخ لبنــان والمنطقــة .أُ َمــم تنطلــق مــن الماضــي ،تقــرأه ومنــه تحــاول
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ـي فــي
فــي تسـ ِميَتَين ،وكانــا ِفعـ َـل حراثـ ٍة ببُعـ ٍـد عقالنـ ّ
بيئــة باتَــت تَعيــش علــى ال َمشــاع ِر ال َعصب َّيــةَ .ص َهــر
فتــح
فتــاح ّ
كل المغاليــق  ،Master keyبِــه َ
لُقمــان ُم َ
الموصــد مــن أبــواب تاري ـ ٍخ رفضنــا م ـ ّرة تلــو الم ـ ّرة
نؤســس
أن نقاربــه برباطــة جــأش .وكَيــف لنــا أن ِّ
لســام فــي هــذه ال ِبــاد وفــي هــذه المنطقــة ،إن لــم
َ
نتَصالــح مــع تاريخنــا؟
أخبَرنــي يو ًمــا أنَّــه أنقَــ َذ كتبًــا وأفــكا ًرا تركهــا
أصحابهــا علــى قارعــة بيوتهــم وفــي ســال
ــق.
كــت ألنَّــه كان ِف ً
ال ُمهمــات .ضَ ِح ُ
عــا َعلــى َح ّ
لقــد وجــد يو ًمــا مذكَّــرات ســ ّيد ٍة مــن قريــ ِة
الشّ ــبانيّة الجبليــة ،اس ـ ُمها أســماء َســركيس .كَتَبَــت
ــب والفلســفَة وخبايــا ال َنفــس البشــريَّة
عــن ال ُح ّ
بالفرنســيَّة والعربيَّــة ســنة  .1893كنــ ٌز مــن كنــوز
جميــل أن نلتقــط مــن المنســ ّيات
ٌ
التاريــخ! كَــم
التفكيــر بالحاضــر والمســتقبل .عشــرون عا ًمــا وأمــم تن ّقــب وتبحــث .جــوار
نشــاطاتها المتعدّدة أنتجت الجمع ّية كت ًبا ومنشــورات عــن اللجوء والمغ ّيبين
والمحاكــم العســكريّة وغيرهــا .راجــع مواقــع أمــم ومكتبتهــا وخزائنهــا.
www.umam-dr.org | www.memoryatwork.org
www.menaprisonforum.org
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قصصــا ُعمرهــا أكثَــر مــن  130ســنة
والمهمــات ً
ونَحتســي م َّرهــا وحل َوهــا بتوقيــت اليــوم!
أخبَرنــي أيضً ــا أنَّــه انتَشــل كتابــات يوســف نَجــا
ســكرتير غُرفــة التجــارة والصناعــة فــي بيــروت .يبــدو
أنَّــه َح ِفـ َظ سـ ّج ًل ذهب ًّيــا للعالَــم ال َعربي ،وهــو انتُ ِخ َب
ـس شَ ـ َر ٍف لِجمع َّيــة الشـ ّبانِ المسـلِمين فــي ذلــك
رئيـ َ
رئيســا ل َمح ِفــل االســتقالل رقــم .3
ال َّزمــان وكا َن ً
كَــم جميـ ٌـل أن نجم ـ َع مهمــات ونَص َنــع منهــا مــوا َّد
العمــل
ُ
خا ًمــا للتحا ُجــج والتالقُــح وللتســا ُمر أحيانًــا.
التوثيقــي بهــذا ال َمعنــى يُكســبُ َك مــن حيــثُ ال
ُّ
تــدري لياق ـ ًة فكريَّــة وإنســان َّية أكيــدة ويُب ِعــدك عــن
التعصــب والتقوقُــع وقَتْــل الح َّجــة آثــا ٌم
القَســ َوةُّ .
تجـ َر ُح لياقتَنــا اإلنســان َّية وتُف ِقدنــا قُد َرتنــا علــى قـراءة
ِ
ِ
العواطـ ِ
ـب
تاريخنــا بهــدوء بعيـ ًدا عــن َســيل
ـف وتصلُّـ ِ
وصري ـ ِر الدوغمــا .القَس ـ َوة تمن ُعنــا مــن
اإليديولوجيــا َ
ســتقبل ربَّمــا
ٌ
ِصناعــة ُمســتقبلٍ متَّصــلٍ بأصال ِتنــاُ .م
كل ع َملِــه فــي الهنغــار
أكثــ ُر تفــا ُؤ ًل .مــن هنــا أ َّن َّ
وأُ َمــم للتوثيــق واألبحــاث أراه كــي يُبقــي َم ِ
نطــق
الهــدوء وال ُح َّجــة صا ِمــ ًدا فــي بيئ ِتنــا فتَبقــى «ذاتَ
ِصلــة» ب ُم ِ
حيطهــا ولبنان َّي ِتهــا.
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ـت َم َعه في ال ِقـراءة السياسـيَّة ،لك َّنني
كَثيـ ًرا مــا اختل ْفـ ُ
ـغت ذكا َءه و َمعرفَتــه ال َموســوع َّية وبَراعــة لُ َغ ِتـ ِه
استَ َسـ ُ
ـي
ـت ته ـ ُّو َره وفَضَّ لـ ُ
وق ـ َّوة الســرد .لُمـ ُ
ـت لــو أنَّــه بَقـ َ
ـاني ،كاتبًــا ومف ّك ًرا وشــا ِع ًرا
فــي بُعـ ِـده َ
ـفي اإلنسـ ّ
الفلسـ ّ
ِ
ومؤ ِّر ًخــا ،ودا ًرا ِ
والفالســفة
واســعة ِمضيافَـ ًة لل ُمفكّريــن
غرب.كنــت
والف َّنانيــن والباحثيــن مــن ال َمشــرِق وال َم
ُ
أستَشــ ِع ُر فــي َجرأتِــه طَيشً ــا طفول ًّيــا با ِذ ًخــا لــم
يت َخـ َّـل َعن ـ ُه َر ُجـ ًـا .و َخلـ َـف ِســتارة ال َعبث َّيــة التــي كان
يمارســها أحيانًــا ،امتــدا ٌد لطفولـ ٍة حـ َّرة وذكاء مــوروث
ُ
كنــت أرى صالبَــة فــي القَنا َعــة
و ِمــراس صعــب.
ُ
ــت بإصــراره علــى
يســقيها إرثٌ َجميــل .كــم أُع ِج ْب ُ
نَحـ ِ
ـت حيِّ ـ ٍز فــي الذاكــر ِة ال َجماعيَّــة لقَســو ٍة ســا َدت
بال َدنــا قــد يكــون ُعنوانهــا جرائــم ال َحــرب األهل َّيــة أو
َمجــازر َصبـرا وشــاتيال ،أو مآســي ال ُمعتقــات الســوريَّة
ِ
المتواصــل لل ِنظــام ،أو قَسـ َوة مــن نــو ٍع آخــر
والقَمـعِ
آتيــة ب ِغـ ٍ
ـاف ُمن َّمــق تَحــت ُعنــوانِ إعمــا ٍر مــن ُهنــا
أو «تَطويـرٍ» مــن ُهنــاك Development ،ب ُمســمى هــذا
ال َزمــان .إنهــا قَسـ َوة َمحـ ِو ذاكِــر ِة َمــكانٍ َعريــقٍ ِمثـ َـل
ِ
ٍ
أرشــيف
ثــل
أرشــيف ِم َ
فُنــدقِ الكارلتــون أو دَفــنِ
اســتوديو بَعلبــك .آه ،ثُــم آه مــن القَس ـ َوة!
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زُرتُ الهِنغــار غَيــ َر مــ َّرة .ح َّولَــ ُه لُقمــان إلــى َمركــ ٍز
ِ
ثقافــي ل َع ِ
عــارض الفن َّيــة
األفــام ال َبديلــة وال َم
ــرض
ِ
والمســرحيَّة عــن القضايــا ال ُحقوقيَّــة .شـيَّ َد بَيتَــه كمــا
ـت بَحـ ٍ
ـث وحديق ـ َة نقـ ٍ
ـاش وتحــاو ٍر وتعــا ُرف
أراد :بَيـ َ
يجتَ ِمــ ُع فيهمــا ال َمســكونو َن ب َمســأل ِة الذاكــر ِة مــن
كتّــاب وباحثي ـ َن ومثقَّفي ـ َن وف ّناني ـ َن ونــاس عادييــن
تَســك ُنهم أســئل ًة كثيــرة .كُنــت أف ـ َر ُح ل َعــودة األلــوانِ
ــل لُقمــان.
إلــى َحديقــ ِة ع َّمتــي .وأُفكِّــرَ :حســ ًنا فَ َع َ
بيــت و ُملتقــى فــي حديق ِتنــا
أخيــ ًرا بــاتَ للذاكِــ َر ِة ٌ
ال َخضـراءُ .هــدوء ال َحدي َقــة وفَـ َر ُح َعصافيرهــا يقابِل ُهمــا
ِ
صــوت ال ِمذيــا ِع و َعصبيَّــة ا ِإلســ َمنت .ربَّمــا
ُجنــو ُن
علــي أن أشــ ُك َر ِعنــاده فــي ال ُمحافظــ ِة علــى تلــك
َّ
ال ِمســاحة ال َخضـراء مــن ذاكِــرة طفولتــي ،وأنــا أشـ ُعر
ـي تعـ َّرض لإلبــادة .أ ِجـ ُد فــي َحديقـ ِة بَ ِ
يت
أ َّن َّ
كل ماضـ َّ
ع َّمتــي « َحس ـ َنة» مســاحة ُصمــو ٍد لذكرياتــي .ذاكِــر ُة
ال َمــكانِ ال َوحيــدة التــي تُصالِ ُحنــي َمـ َع ضَ ي َعتــي التــي
ِ
حبــوس ورا َء قُضبــانِ َصمتــي.
وماضــي ال َم
أضَ عتُهــا
َّ
لُقمــان لَــم يَتــ ُرك بيئتَــه .لــم يغــادر الضَ يعــة
وال َبيــت األب َيــض وج َني َنــة المانغــا و«ربيــع» الص ّبــار.
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لــم يَقبَــل أن يَصيــ َر الجئًــا أو ســائ ًحا أو تائ ًهــا َعــن
َلــب ثقاف ِتــه و«ضاحي ِتــه» التــي لــم ت ُغــا ِدره ولــم
ق ِ
يُغا ِدرهــا .لَهــا نَشَ ــر العاليلــي وخليــل رامــز ســركيس
ــب ال َممنوعــة،
وســيوران وتســيالن وخاتمــي وال ُكتُ َ
ـب شــيع َّيته الذات َّيــةَ .صنـ َع
ُمسـتَنهِضً ا العالم َّيــة مــن قَلـ ِ
لِذاتــه حيّ ـ ًزا ُممان ًعــا علــى طري َق ِتــه ،لتفــاؤل ال َعقــل،
ل ُمقا َرعــة األفــكار ،للِقــاء اآل َخــ ِر دو َن َخــوف ،ح ِّيــ ًزا
ِ
ـي ح ًّيــا اله ًيــا عا ِبثًــا
لآلخ ـ ِر
ونقيضــه .فضَّ لــت لــو بقـ َ
لــف األســوار واألســفار.
الســ َمر وال َمع ِرفَــة َخ َ
يَــز َر ُع َ
رسـ ْم ب َهيئـ ِة ِ
ناشـ ٍ
ـيُ ،معـ ٍ
ـارض
فضَّ لـ ُ
ـت لــو لــم يُ َ
ـط سياسـ ّ
ُمخالـ ٍ
ـف ُموافــقٍ ال فــرق .جميعهــا أوصـ ٌ
ـاف مت َج ّه َمــة
نفســجي أو مــا كانَــه.
القلــم ال َب
ــل ذا
ال تُشــب ُه الر ُج َ
ِ
ّ
ـس
فضَّ لـ ُ
ـس ِمثلَـ ُه وليـ َ
ـت لــو لــم يترافَــع َعنــه َمــن ليـ َ
ــل َعكــس ذلــك .كان واجِبــه أن
ِمثلَ ُهــم .إنمــا َح َص َ
يُحا ِفــظ علــى ال َحيــاة فــي دارِه ،وأن يَضْ َمــن ان ِتقـ َ
ـال
بثــي غَلــب فان َقطَــع
ال َمعرِفــ ِة باألجيــال .طب ُعــه ال َع ُّ
حبــل الرِوايَــة .هــي ذي الـ«مــاذا لــو» مــن جديــد،
ُ
ســم جســو ٍر خيال َّيــة.
وقدرتُهــا ال َعجيبــة علــى َر ِ
ِنــت َحتَّــى ال َعظــم الغ ِتيالِــه ليلــة الثالــث مــن
حز ُ
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شــباط  2021فــي إحــدى قُــرى جنــوب لُبنــان ،ولل ُعثُور
عليــه ُجثَّــة ِ
داخــل ســ ّيارتِه ال َمركونَــة غَص ًبــا علــى
ـرعي
جانِــب الطَريــق .وتب َّيــن مــن ت َقريــر الطَبيـ ِ
ـب الشَ ـ ّ
ـت رصاصــات ،خمســة فــي الــرأس
إصابَــت لقمــان بسـ ّ
ِ
وواحــدة فــي الظَهــر .مــاتَ َوحيـ ًدا بَعيـ ًدا َعــن مربَّ ِعــه
ـي.
ـانيَ .م َع ـ ُه ان َقطَ ـ َع َحبـ ُـل رِواي ـ ٍة َخفـ ّ
اإلنسـ ّ
ـي يَحـ ُّط رِحالَــه ُمرتا ًحــا .ربَّمــا كا َن
أرى الظَــام السياسـ ّ
بي َننــا ولَــم نُــدرِك ذلِــك ،نحـ ُن الذيــن تفيــأوا يو ًمــا ِظـ َّـل
أحــام لبنان َّيتنا.
ِ
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من دبّ ِاسها إلى َع ّب ِاسها
«الذُهــان أص َعــب مــن ال ُعصــابَ ،عكــس مــا يؤكِّــد
المعالِجــون النفسـ ّيون وأط ّبــاء ِعلــم النفــس» .تقولُهــا
ليلــى ب ِرقّ ِتهــا الواثِقــة ،وتُتا ِبــع دون أن ت ِ
َنتظـ َر ر ًّدا ،هــي
ـض
التــي ال تَنتَ ِظـ ُر شــيئًا مــن أ َحــد« :يقولــو َن إ َّن ال َمريـ َ
ـاب ال يَعـر ُِف أنَّــه ال يَعـرِف م َرضَ ــه ،ولذلــك
فــي ال ُعصـ ِ
حيل .يُ ُ
وســائل
َ
الطبيــب
حــاول
يبــدو ِشــفاؤه ُمســتَ ً
ُ
ـي» ويفشَ ــل .هــذه ال َنظريَّــة التــي
شَ ـتَّى َمــع «ال ُعصابـ ّ
ـب شــيئًا مــن ال َحقي َقــة فــي ِ
ـي،
الطـ ّ
قــد تُصيـ َ
ـب النفسـ ّ
ـح علــى األمـر ِ
اض الطائفيَّــة .الذُهــا ُن فــي الــدا ِء
ال ُ
تصـ ُّ
ـذاب األكـ َبـــر .أن ت َعـر َِف أنَّــك تعرِف
ـي هـ َو ال َعـ ُ
الطائفـ ّ
ـائل شَ ـتّى لتُ ِبـ َّـل منــه ،وأن
أصـ َـل الــداء وأن تُحــا ِو َل َوسـ َ
ْ
تبــوء محاوالتِـ َـك بالفَشــلِ الذَريــع.
فــي دا ِء الطائف َّيــة ُعصابُـ َـك نِع َمـ ٌة ربّان َّيــة ألنَّــه يضيـ ُـف
رهــم ال َجهــلِ ال ُمطلَــقِ إلــى ُج ِ
رح َ
ــك
ً
قليــا مــن َم ِ
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ـيِ .عندمــا تكــو ُن طائفيًّــا مــن دونِ أن تُــدرِك
الطائفـ ّ
َم ِ
ـت َحت ًمــا أسـ َع ُد شَ ـ ٍ
ـخص فــي
خاطـ َر هــذا الــداء فأنـ َ
ُجمهوريَّ ـ ِة الطوائــف .أت َع ُس ـ ُهم ه ـ َو الــذي يُــدر ُِك أ َّن
َســرطانَ ُه َخبيــثٌ و ُم ِ
نتشــر ،ويُــدر ُِك فــي اآلنِ ذاتِــ ِه
ـب ل ُمحاوالتِ ـ ِه النجــاح .فــي
أنَّـ ُه َمهمــا فَ َعـ َـل لَــن يُكتـ َ
ــش َســعي ًدا.
ــش طائف ًّيــا دو َن أن تَــدري ت ِع ْ
لُبنــانِ ،ع ْ
َ
تأتيــك ال ِّن َعــ ُم مــن حيــثُ لَــم تَحتَ ِســب .أ ّمــا أن
ـجل ن ِ
ـي،
ـض علــى ِسـ ّ
تنتَ ِفـ َ
ُفوسـ َـك وعلــى قَيـ ِـد َك الطاِئفـ ّ
فســتكو ُن َمنبــوذًا َمقص ًيــا و ُمتمـ ّر ًدا علــى َســرطانٍ قيـ َـل
َ
لَــك إنَّـ ُه َجميـ ٌـل ووســيم ،وإنَّــه ِ
ـب لَـ َـك ،و َمقاسـ ُه
مناسـ ٌ
َحف ـ ٌر وتَنزيـ ٌـل َعليــك.
ـي.
أنــا مصابَـ ٌة بالنــو ِع األخطَـ ِر مــن الطائفيَّــة :الذُهانـ ُّ
ِ
يجعل َ
ــف بالتَجربَــ ِة وال ُمقا َرنَــ ِة وعبــ َر
ُــك
تكتش ُ
َخيبـ ِ
ـوس فــي مرطبــانِ
ـات األ َمــلِ الكَثي ـ َر ِة أنَّـ َـك َمحبـ ٌ
غــط َمــع َو َرقَــة ِ
ضَ ٍ
جاجــي
الصقَــة علــى جِــدا ِر ِه ال ُز
ّ
ـي تح ِمـ ُـل اس ـ َم طائِفَتــك .بإمكانِـ َـك طب ًعــا أن
الخارِجـ ّ
ـئت ِ
داخـ َـل ال َمرطبــان ،وأن تُحــا ِو َل
تَتح ـ َّر َك كَيفمــا ِشـ َ
أي مــكانٍ منــ ُه
اســ ِتحداثَ ث ٍ
ُقــب فــي فُتح ِتــ ِه أو ّ
لتَخــ ُر َج منهــا .ولكــن ...مــا إن تَخــ ُرج إلــى ال َهــوا ِء
الطَلــقِ َحتّــى يُصي َب َ
ــك ال َهريــان والتلَــف.
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نَحــ ُن بَشــ ٌر َمضغوطــون فــي قَواريــر ،واألفضَ ــل أن
بســام
صــاب َحتَّــى نَن َكبِــس
نَتم ّنــى ألنفُســنا ال ُع
ٍ
َ
ــت ِص ِ
فــات
ٍ
واستســام تا َّميــن .هكــذا نت ّمــ ُم ونُثَ ّب ُ
هويّاتنــا ال َهجي َنــة مــن ســا َع ِة الــوال َد ِة إلــى ســا َع ِة
ـات ُمق َّدســة؛ أيقونـ ٍ
ال َمــوت ،أيقونـ ٍ
ـات َملعونــة ت َختصـ ُر
الكَيــان.
ــح ب َرشــاقَة ال أف َه ُمهــا
تُح ّي ُرنــي ليلــى .أراهــا تتأر َج ُ
بَيــن الثَــو َرة واالستســام .أريـ ُد أن أســألها .أتَم ِتـ ُم وال
أتج ـ ّرأ .تقــرأ َحي َرتــي فتُ ِ
مســك بِك ّفــي ،تفتَحهــا نَح ـ َو
الســماء ،تتأ َّمـ ُـل ُخطوطَهــا وت َعــو ُد منهــا إلــى خيـ ِ
ـوط
َ
قص ِتهــاِ « :عندمــا أســتَعي ُد ســي َر َة عبداللــه الحــاج
َّ
أُدر ُِك أ َّن تَجربَتَــه اســتثنائيَّةَ .خــ َر َج خالــي ســري ًعا
مــن القُمقُــمِ .س ِ
لســلَ ٌة مــن األقــدا ِر نَشــلَته مــن
َمصي ـ ِر َمراطبيــن الضَ غــط :ســلي َقتُ ُه الثائ ـ َرة ،الشَ ــيخ
مح َمــد الزيــن ،المســ ِتر دودج ،الجا ِمعــة األميركيَّــة
تــاح علــى َهــواء أميــركا الطَّلــق
فــي بيــروت ،االن ِف ُ
وأفــكار جــون ديــوي وجا ِمعــة كولومبيــا ،االطّــا ُع
ال َوثيــق َعلــى تاريــخ لبنــان ،تَحالفاتُــه السياســيَّة،
واأله ـ ّم األه ـ ّم رائ َحــة الفُصــو ِل فــي سـ ِ
ـاحلِ ال َمتــنِ
واسـ َـك ال َخمــس ُهنــاك
ـي .يَكفــي أن تَ ِثـ َـق ب َح ّ
الجنوبـ ّ
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ـدام ِ
ـس
حتَّــى تَتح ـ َّرر .طب ًعــا َمــع قليــلٍ مــن اإلقـ ِ
وحـ ّ
ال ُمغامــ َرة.
ــق ليلــى ســحابَة ُدخــانٍ مــن لُفافــة ســيكا َرتِها
تُط ِل ُ
الفرنســيَّة« :قليلــون يَعرِفــون أ ّن عبداللــه الحــاج
لرئاســة ال ُجمهوريَّــة فــي لبنــانَ .حــ َدثَ أن
ــح َ
تَرشَّ َ
ترشَّ ــح مح َّمــد الجســر بَعــد ان ِتهــا ِء واليَــ ِة شــارل
دبّــاس .كا َن دبّــاس أرثوذكسـ ًّيا و ُعـرِف َعهـ ُده بآفتَين:
َرنســي (وت َحديــ ًدا
لالنتــداب الف
االنصيــا ِع الكا ِمــل
ِ
ّ
لل ُمفـ َّوض الســامي َهنــري بونســو) ،وتفشّ ــي الفَســا ِد
وتح ُّولِ ـ ُه فــي َعهـ ِـده إلــى عــا َدة».
ُ
ِّــب
تقــول ليلَــى َعــن الدبَّــاس إنَّــه اســتخ َد َم معق َ
ــب ال َخ َدمــات
ُمعا َمــات اســمه عبــاس ،ســلَّ َمه َمكتَ َ
ـام باالســ ِتحصا ِل علــى أوراقٍ ثبوت ّيــ ٍة و ُمعامــات
للقيـ ِ
ِ
المواطنــو َن يحتاجونَهــا فــي حياتِهِــم
ثائــق كا َن
و َو َ
ال َيوم َّيــة .لــم يَتــوا َن ع ّبــاس َعــن قَبـ ِ
ـض ال ُرشــى لِقــاء
ِ
للمواطنيــن يتو َّجهــو َن إليــه
ِخدماتــه .كا َن َمق ِْصــ ًدا
كلَّمــا وا َجهــوا َع َق َبــة أو أعيا ُهـ ُم إيجا ُد وثي َقـ ٍة أو أرادوا
ُمخالَ َف ـ َة القانــون .أث ـ َرى ع ّبــاس ،ت َقــول ليلــى ،وأث ـ َرى
َم َع ـ ُه ُمعلِّ ُم ـ ُه ال َرئيــس دبّــاس .وأل َّن القا ِف َي ـ َة مؤات َيــة،
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ثــل أ َّن الفَســاد «مــن عبّــاس إلــى َدبّــاس» ،أو
اج َم ُ
ر َ
أ َّن الفَســاد فــي ال َدولَــة «مــن ع ّب ِاســها إلــى َدبّ ِاســها».

ـح عبداللــه الحــاج لرئاس ـ ِة ال ُجمهوريَّ ـ ِة أم ـ ٌر
أن يتَرشَّ ـ َ
كل َم ِ
نطق :أن يَترشَّ ــح ِض َّد
اسـ ِتثنائي .أ ّمــا الخــارِج َعــن ِّ
َصدي ِقـ ِه كميــل شَ ــمعون .نـ َ
ـال يَو َمهــا كميــل شَ ــمعون
ـال عبداللــه الحــاج َصوتًــا ِ
َ 76صوتًــا ،ونـ َ
ـح
واحـ ًدا يُ َر َّجـ ُ
أنَّـ ُه َصوتــه أس ـ َقطَه فــي صندوقَــة االقت ـراع .لَــم يَ َنــل
خالــي ولَــو َصوتًــا ِ
ِ
أصــوات ال َم ِ
جلــس
واحــ ًدا مــن
يحتــاج
والســبعين خــار َِج َصوتــه .ف َهــل
الســ ْب َع ِة َ
َ
ُ
الطائفــي
اللبنانــي إلــى َمديــح؟ ال ِنظــا ُم
االختــا ُط
ّ
ّ
ِ
ســاحقَةٌ .
حيل أن
غــول يثيــ ٌر ال ُرعــب .مســتَ ٌ
ج ّرافَــة
ـام غَيــر صالِــح! وفيمــا أُرا ِجـ ُع
تَكــو َن ُمصلِ ًحــا فــي نِظـ ٍ
هــذه التَج ِربَــة ،أتســا َءل :أأنــا لُبنان َّيــة؟ ومــا معنــى أن
أَكــون ؟ علــى األقـ ّـل أُحــا ِو ُل ُملـكًا .ل ِكــن لمــاذا يَمن ُعنــا
لبنــان مــن أن نَنتمــي إليــه؟
أســتَرجِع عبداللــه وأنظُــ ُر إلــى كَف ِ
ّــك يــا اب َنتــي.
ثالثــو َن أمضَ ي ِتهــا « ِعنـ َد األ َمــم» ثــم ِ
الح ًقــا فــي إدار ِ
ات
الدولَــة والشــأنِ العــام ترفُضيــن التَعليــب .و ِعنــ َد
اخ ِتمــا ِر تَجربَتــك فــي اإلدا َرة العا َّمــة تتَســاءلي َن عــن
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َمعنــى ِ
«الخد َمــة»؟ كيـ َـف تكونيــن فــي ِخد َمــة لبنــان
ـب شــيعيَّة لبنانيَّــة
عن َدمــا ت َُص َّنفيـ َن بلَــونِ ال ُعلَــبُ :علَـ ٌ
أو لبنان َّيــة شــيع َّية؟ شــيع َّية بَحتــة؟ أم لبنان َّيــة بَحتــة؟
أم َخلي ـ ٌط ُم ِ
ـي
ـس َعــن غَيــر َوعـ ٍ
ـي َهجيــن متَلَ ّبـ ٌ
واطنـ ٌّ
ثــوب األ َمم َّيــة؟ تَتســاءلي َن إن كانَــت تَ ْج ِربَتُ ِ
ــك فــي
َ
اإلدا َر ِة العا َّمــة قي َمــة ُمضافَــة؟ ولِ َمــن؟ للشــي َعة؟ أم
للبنــان؟ وكَيـ َـف ي ـر ِ
ـيعي فــي لبنــان؟ َحلي َفــة؟
اك الشـ ُّ
َيــف يَــر ِ
الســ ّن ّي
َصديقَــة؟ متواطئَــة؟ َهجينــة؟ ك َ
اك ُ
َيــف تتَحــ ّدد عالقات ُــك
وال َم
رزي و..؟ وك َ
ســيحي والــ ُد ّ
ّ
ال ِمهن َّيــة واالنســان َّية والحالَــة هــذه؟
ِ
ســاحلنا ،يــا اب َنتــي ،نَبــدأ حيات َنــا فــي األ ِزقَّــة.
فــي
نَتَربّــى ِصبيانًــا وبَ ٍ
نــات فــي ال َبســاتينِ وال َحدائِــق
وفــي الك ِ
َنائــس وال َمســاجِد ثــ َّم فــي َمــدار َِس
ُمختلَطَــة َعلمان َّيــة وجا ِم ٍ
عــات جا ِمعــة .فــي هــذ ِه
ال َمرحلَــة يَنمــو َمعنــا تدريج ًّيــا شــعو ُرنا أنَّنــا ننتَمــي
ِ
الجنوبــي
إلــى الالطائفَــة .فــي
ســاحلِ ال َمتــنِ
ّ
ِ
إليــك أ َّن
ــحري يَه ِمــس
كا َن ينمــو معنــا شــي ٌء ِس
ٌّ
باســ ِتطا َع ِت ِك أن تَكونــي شــيع َّية وأن تَترشَّ ــحي إلــى
ـبب بَسـ ٍ
ـيط ه ـ َو أ َّن شــيع َّيتَك
لسـ ٍ
رئاس ـ ِة ال ُجمهوريَّــة َ
َ
ـت ومــا أنـ ِ
ال َعالقَــة لهــا ال َبتَّــة ب َمــن أنـ ِ
ـت َعليــه .ال
تُســلِّ ُم ِك الجا ِم َعــة شَ ــها َدة الماســ ِترز أو الدكتــوراه
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نــك إن ِ
قــال َع ِ
أو اإلجــازَة َممهــو َر ًة بطائ َف ِتــك .ال يُ ُ
َّــك
مارون َّيــة ُمجــازَة فــي ال ُحقــوقِ أو ســ َّنية حا ِملــة
ـب أو ُدرزيَّــة ُم ِ
هندســة أو ...أنـ ِ
ـت
دكتــوراه فــي الطُـ ّ
ِ
ومهندســة فَقــط.
محاميــة وطَبيبــة
ـي ّإل ال ّنظــام .أعت ِقـ ُد
َعجيــبُّ .
كل مــا فــي حياتِنــا َم َدنـ ٌّ
ليســت فَقــط فــي مــا َس ـ َبق .أن
أ َّن األز َمـ َة الحقيق َّيــة َ
نُحــا ِو َل ال َعــو َد َة إلــى ألــوانِ سـ ِ
ـي
ـاحلِ ال َمتــنِ الجنوبـ ّ
قــت تَتحــ َّو ُل طائ َفتُ ِ
َممنــوعَ .مــ َع ال َو ِ
ــك إلــى َدولَــ ٍة
روح َّيــة ِ
داخــل الدولَــة الماديَّــة فــي الخــارِج .تَنف َِصـ ُم
ـك َدولتَيــنَ :دولـ ًة تُؤدلِ ُجـ ِ
وتَــرى فيـ ِ
ـك و َدولـ ًة ال تهتَـ ُّم
ــص
باســ ِتعا َدتِ ِك إلــى كَ َن ِفهــا ،دولــ ًة تعيــ ُد ِك إلــى ال َن ّ
وأخـ َرى يُ ِ
ناسـ ُبها أن تَتح ّولــي إلــى كَبيـ ٍ
ـي فــي
ـس طائِفـ ٍ
ال َمرطبــان.
أخطَ ـ ُر مــا فــي األم ـ ِر أن تَظلَّــي ثائ ـ َرة .كــم يتع ـذ َُّب
اإلنســان عندمــا يعـر ُِف أ َّن ُهنـ َ
ـاك َدولــة مم ِك َنــة خــارِج
نُفايـ ِ
كل يَــومَ .دولــة فيها
ـات الدولــة التــي نلتَقــي فيهــا َّ
ـاس فــي إدار ِ
ات ال َّدولــة و َعشـراتُ دبّــاس فــي
ألـ ُـف ع ّبـ َ
النــاس بَيــ َن َدبّ ٍ
ِ
ِ
ــاس
رأس ه َر ِمهــا و َعــد ٌد كبيــ ٌر مــن
و َع ّبـ ٍ
ـاس َمكبوســو َن فــي َمراطبيــن إلــى أبَـ ِـد اآلبِديــن...
آميــن!
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علي ،لمياء ،علياء

اليــــأس العــــارِف
ُ
أنـ ِ
ـت يــا اب َنتــي ،جــز ٌء مــن ال ِّروايَة .شــقيق ُِك وشــقيقتُ ِك
وأنـ ِ
علي أن
ـتَ :حلقــاتٌ ثَــاث في ِق َّصــة األجيــال .كا َن َّ
ـات فــي َوجـ ِه ِ
أح ِمـ َـل َســيف الثَبـ ِ
ـري،
الخطـ ِ
ـاب ال ُعنصـ ّ
ـي ،وأنتُــم تَـكـ ـ َبرون فــي
ـي ،اللُبنانَـ ّ
ـوي ،الغَبـ ّ
اإلقصائـ ّ
علــي أن أبقــى ثائــ َر ًة
ُجنــونِ ال َح ِ
ــرب األهل َّيــة .كا َن َّ
يــش ِ
ُمنتَ ِفضَ ــة كَــي تتَمكَّنــوا مــن ال َع ِ
ــجام َمــ َع
بانس ٍ
ــم نشــأنا َعليهــا فــي أســرة ُم ِ
تعــدد ِة المذا ِهــب
ق َي ٍ
الدينيَّــة واالتِ
ِ
جاهــات ال ِفكريَّــة ،كَــي ال يَخطفَكــم
َو ْهـ ُم شَ ــخص ّيات تُن ِزلُهــا الذاكِــرة اللُبنان َّيــة فــي َمن ِزلَــة
ٍ
ٍ
أيقونــات
أيقونــات ُمقدســة أو
«األيقونــات» ،ســواء
َملعونــة.
ســنواتُكم ِ
ـدارس ُمختلطَــة
الدراس ـيَّة َعلــى مقا ِعـ ِـد مـ َ
َعلمان َّيــة فــي أتينيــه بيــروت ثــم فــي مد َرســة الــكَر ِمل،
رســخت في ُكــم ق َي ًمــا ات َّصلَــت إلي ُكــم ِب ُحكـ ِـم ال ِوراث ـ ِة
َّ
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ـي ُمن َف ِتــح .ربمــا هــذا مــا
َ
وص َقلَهــا َج ـ ٌّو تربَـ ٌّ
ـوي ليبرالـ ٌّ
غـذَّى فيكــم َهــوى الثَو َرة ،بال َمعنــى ِ
مي
ـلمي التَق ُد ّ
السـ ّ
والتَــوق الدائـ ِـم إلــى ال ُحريَّ ـ ِة ال ِفكريَّ ـ ِة ونَبـ ِـذ ال ُعنـ ِ
ـف
ــق .أتســا َء ُل َدو ًمــا إن كا َن فــي األمــ ِر
واحتــر ِام ال َح ّ
تراكُـ ٌم عابـ ٌر األجيــال .شــي ٌء مــن فـرا َد ِة الهويَّـ ِة يتَّصـ ُـل
ـي
ـي .أهـ َ
مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ ب َحبــلِ ُس ـ ّر ٍة غَيــر َمرئـ ّ
ق ـراءاتُ كالســيك ّي ِ
ـي مــن
ـي األوروبـ ّ
ات ال ِفك ـ ِر الفرنسـ ّ
ألبيــر كامــو إلــى ســيمون دو بوفــوار وبوريــس فيــان؟
هــي العوالِــمُ ،متخيّلــة أو ُمســتوحاة ،لغارســيا
أم َ
ماركيــز ويوكيــو ميشــيما وســائر اآلتي ـ َن إلــى َمكتب ـ ِة
بَي ِتنــا مــن أصقــا ِع ِ
العربــي
األدبــي
األرض؟ أم تُراث ُنــا
ّ
ّ
مــن نَجيــب َمحفــوظ إلــى إدريــس الشَ ـرايبي وآســيا
وصنــع اللــه إبراهيــم
َجبــار وعبــد ال َرحمــن ُمنيــف ُ
وغَيرهــم؟
ال أذكــ ُر َمــن َ
قــال إن« :األ َدب هــو الرئــة الثانيــة
للثَــو َرة» وإ َّن «ال ِكتابــة ت َســت ِف ُّز األفــرا َد وال َجماعــات
ل َيســترجِعوا َمصائ َرهــم ال َمســلوبَ َة منهــم» .ألذلــك
ُســتباح َحيــا ُة ال ُمفكّريــ َن ب َخ ِ
مــس
تُق َمــ ُع ال َكلِمــة وت
ُ
ٍ
طلقــات أو أكثَــر؟
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الســيكولوجيا ســتيوارت
أذكُـ ُر جيّـ ًدا كتابًــا لبرو ِفســور َ
ليبرمــان((( يف ّنــد الديناميّ ِ
ــات العابِــر َة األجيــا ِل
ـي كإحــدى اآلليّـ ِ
ـات التــي
ونَظريَّــة االتّصــا ِل البيولوجـ ّ
ِ
تتيــح نَقــل الميــر ِ
مارســات
الثقافــي لألســ َر ِة وال ُم
اث
ّ
وال ُمعتقـ ِ
ـدات مــن جيــلٍ إلــى جيــل .فهــل كا َن َهــوى
الثَــو َرة «بالميــراث» مــا َدف َعكــم إلــى االســ ِتجابَة
لل ِنــداء؟ نِــداء َد ٍم ال يُقــا َوم؟ هــل تَس ـ َّربَت ِب ُمقتضــى
النشــأ ِة الق ـ َّو ُة الجينيَّــة لِـ ـ ُحلْم ال ُمســا َهمة فــي بِنــاء
يــش القَلــق
َدولَــة وربَّمــا ُمســتَقبل يج ّنبُنــا يو ًمــا َع َ
وتَكبُّــد ال ُرعــب وتَح ُّمــل االن ِفصــال وأوجا ًعــا ،آ ٍه منهــا،
ـرب علــى
عانينــا منهــا َرد ًحــا طويـ ًـا ونَحـ ُن نعيـ ُ
ـش ال َحـ َ
َمقربــ ٍة مــن «خــط التَّمــاس» ِ
الفاصــلِ بَيــ َن َحنيــنِ
الياســمينِ وقَســ َوة ال َرصــاص؟
َ
أنتُــم أوالدي ،جِــز ٌء مــن الروايَــةَ ،حلقــاتٌ ث َــاث
فــي ِق َّصــة األجيــال .شــقيقتُك عليــاء الطال َبــة
البا ِر َعــة فــي ال َمد َرســة ال َوطن َّيــة لــإدارة فــي
َفســي ِ
وباحــثٌ مــن جامعــة القديــس
((( ســتيوارت ليبرمــان:
ٌ
طبيــب ن ٌّ
جاورجيــوس فــي لنــدنِ .
صاحــب نظريّــات عــن محافظــة األســرة علــى
ه ِّويتهــا وثقافتهــا الفريــدة وآليّــات جينيَّــة تســاهم فــي انتقــال التقاليــد
ـي إحــدى الطُــرق
األســريَّة مــن جيــلٍ إلــى آخــر .يــرى أن االت ّصــال البيولوجـ ّ
لنقــلِ الخصائــص إلــى األجيــال التاليــة.
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فرنســا ،ال ُم ْكتَ ِنــز قلبُهــا ش ـ َغفًا «بيولوجيًّــا» بالشــأنِ
العــامَ ،عق ـ َدت ال َعــز َم علــى الهِجــر ِة ال ِم ْهن َّي ـ ِة بَع ـ َد
أن َس ـ ِمعت ُمدي َرهــا ال َم ْه ـ ُزو َم م َّرتيــن أمــام ذكائهــا
يقــول« :بعــد نا ِقصنــا وحــدة شــيعيّة تتْ َفلَســف
لــي وارتَقَــت
َعلينــا» .ها َجــ َرت إلــى ال َبنــك ال ُد َو ّ
إلــى ِ
ــب َرفيعــة ث ُــ َّم َحطَّــت رِحالَهــا كبيــر َة
مناص َ
االقتصادييــ َن فــي َمصــارِف عالميَّــة وأصبَحــت
ـت أن تنصــا َع ل ِمعا َدل ـ ٍة
الـــ  Miss Aliaإنكليزيَّــة .أبَـ ْ
قاتِلَــة :أن تَكــون شــيع ًّيا  %101أو ال تكــون.
ــت أن تَتقَــ ّد َم هويَّتهــا الشــيعيَّة علــى الهويَّــة
أب َ ْ
اللُبنان َّيــةَ .ع َرفَــت بـ«الميــراث» (كمــا َع ـ َرف خالَهــا
ابراهيــم مــن قَبلِهــا ِعندمــا ُســ َّدت أمــا َم ط ِ
ُموحــ ِه
أبــواب رئاســ ِة جا ِم َع ِتــ ِه الغاليــة) أ ْن ال َمــكان لَهــا
ُ
فــي ال ُمعا َدلَــة ِ
الفاشــلةِ .
أنــت خــار َِج المعا َدلَــ ِة
إذا كنـ ِ
ـت خــار َِج الطائِ َفــة .ال وجــو َد لها ِمـ ٍ
ـش علــى
ال ُحــدو ِد اإلقليم َّيــ ِة للطَوائِــف .ال وجــو َد لفَضــا ٍء
ــكاك ِ
دبلوماســي أو لفُســح ٍة ال اح ِت َ
لــك فيهــا ِمــ َع
ٍّ
ٌ
احتــكاك نَتي َجتُــه ال َحتم َّيــة
الطائفــي.
ِســم
الج ِ
ّ
ِــراح َمفتو َحــ ٌة َعبــ َر األزمنــة.
ُــروح مز ِع َجــ ٌة وج ٌ
ق ٌ
أنــت ،علِ ِ
ِ
قــت فــي الشــقوقِ ب َمع َّيــة هويَّتَــك
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«الفرنكوفونيَّــة» الحالِمــة .اختَ ِ
األمــل مذهبًــا
َ
ــرت
وحا َججـ ِ
ـي الــذي
ـت ب َنظريَّــة ماركــس للتراكُــم ال َك ّمـ ّ
َوعــي .ق ِ
ِــكل ِعــ َّزة
ُلــت يو ًمــا ب ّ
يــؤ ّدي إلــى تَغييــ ٍر ن ّ
علــى منبــ ِر تكري ِم ِ
ــك فــي دا َرة فرنســا فــي «قصــر
ـي الطَريـ ُـق إلــى
الصنوبــر» إ َّن« :ال َّدولــة القــا ِدرة هـ َ
ـي مشــرو ُعنا
ال ُمســتقبل» ،وإ َّن« :ال َّدولــة القــادرة هـ َ
ولــ ُه مســتقبل».
ُعدنــا لقــ َّو ِة ال َنمــو َذ ِج الــذي تُح ِّركُــ ُه التَّج ِربَــة
ِ
الــذات اللُبنانيَّــة،
الب ّنــا َءة .تَج ِربَــة التَماهــي َمــ َع
المؤسســات ،واأله ـ ّم األه ـ ّم َم ـ َع ت َج ِربَــة
َم ـ َع بِنــاء
َّ
بِنــاء َدولَــ ٍة تَكــو ُن مرجِع ّيتُهــا َمرجع َّيــ ًة َحص ّريَــة
و َوحيــ َدة.
َفسـ ِ
و َجـ ِ
ـك ،يــا اب َنتــي ،أســي َر َة شُ ــقوقٍ فــي بنــا ٍء
ـدت ن َ
ُمتَرنّــح .قا َو ِ
مــت ِعشــري َن عا ًمــا بشَ ــجاع ِة وقنا َعــة
َّيــت َعــن وظيف ِت ِ
«دون كيشــوت» .تَ َخل ِ
ــك األ َمم َّيــ ِة
ال ُمعتَ َبــرة دو َن «رفّــة َج ْفــن» لتَد ُخلــي عالـ َم ِ
«الخد َمــة
َرنســي ال َعريــض ،وتتَحولــي
البــاب الف
العا َّمــة» مــن
ِ
ّ
ـادي عــا ٍل فــي الدولــة اللبنان َّيــة ،وتَبنــي
إلــى كاد ٍر قيـ ّ
بإص ـرا ٍر ُمد ِهـ ٍ
مؤسســة أصب َحــت رائــدة« :ال َمعهــد
ـش َّ
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المالــي»((( الــذي أُهـ ِـد َي ِ
الح ًقــا ِلذكــرى شَ ـ ٍ
ـاب
ـهيد شـ ٍ
آخــرِ :
باســل فليحــان(((.
الســام والتَنميَــة ُحلمــان
طالمــا َسـ ِمعتُ ِك تُ َر ِدديــن أ َّن َّ
تحقيقُهمــا ُمتعــ ّذ ٌر دون الدولــة القــا ِدرة ،وأ َّن هــذا
يَعنــي إدار ًة َعصريَّــة َمبن َّيــة علــى ال َجــدار ِة وال َمهــار ِة
ب َمنــأى عــن الفَســا ِد وال َزبائن َّيــة ،إدارة ت َرت َقــي
بال َع ِ
ِــح َعقــ َد ثِقــ ٍة ُمتبادلــة
قــد
االجتماعــي ل ُيصب َ
ّ
ِ
ومواطنيهــاَ .دولــة تقــو ُم بإعــدا ِد
بَيــ َن ال َّدولــ ِة
القــا َدة لتولّــي ال َمهــام وتُنــادي بالتعلُّــم ال ُمســتم ّر
ال ُمرتَبــط بــاألداء .أمــران ُهمــا فــي صل ِ
ْــب ت َكويــنِ
((( معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي :مركــز مميـّـز يعم َــل
علــــى تطويــــر القــــدرات الوطني ّــــة فــــي إدارة المــــال العــــام .إلى دوره
ـي يـــؤدي دو ًرا إقليميّـًــا كمركـــز األمانـــة العامـــة لشـــبكة معاهـــد
الوطنــ ّ
التدريـب الحكوميـ ّـة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا MENA-GIFT
إقليمي لمنظَّمــــة الجمــارك العالميــــة  .WCOفيه مركـز
ومركــــز تدريــــب
ّ
توثيـــق ومكتبــة عامــة.
((( باســل فريــد لبيــب فليحــان ( 10أيلــول  1963ـ  18نيســان :)2005
نائــب و َوزيــر اقتصــاد لبنانــي .هنــد ََس المؤتمــر االقتصــادي «باريــس »2
برعايــة الرئيــس الفرنســي جــاك شــيراك (باريــس  )2002وبموجبــه من َحــت
دول وهيئــات اقتصاديّــة دول ّيــة لبنــان قروضً ــا ومســاعدات بقيمــة 4.6
مليــار دوالر .قضــى بســبب حــروق بليغــة ـ بعــد شــهرين مــن مقتــل رئيــس
الــوزراء رفيــق الحريــري ـ إذ كان يجلــس فــي سـ ّيارته وجــواره يــوم االغتيــال
فــي  ١٤شــباط .٢٠٠٥
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كــم ،و ُركنــانِ مــن مشــرو ِع ال َّدولــة.
َمشــروعيَّة ال ُح ِ
وطالمــا َس ـ ِمعتُ ِك تناقشــين أ َّن ال َحوكمــة ال َج ّيــدة ال
ـي علــى سياسـ ٍ
ـات عا َّمــة
تَسـ ِت ّ
تب ّإل بالتَخطيــط ال َمبنـ ّ
كنــت ِ
أراك تع َمليــن
أساســها ال ُح َجــج والب ّينــات.
ُ
ُ
بشَ ـغ ٍ
َف وت َِصلي ـ َن اللَيـ َـل بالنهــار والشَ ـ َ
ـرق بال َغــرب.
كل َمــن أبــدى ارتيابًــا بهــذا
تحاججيــن دو َن كَلَــل َّ
ال َم ْن ِطــق أو َمظَ َّن ـ ًة تــؤ ّدي وفْــق قولـ ِ
بالمؤسســات
ـك
َّ
ـول إلــى الحـ ِّد ِ
الفاصــلِ بَيـ َن َغلَ َبـ ِة
إلــى الفشَ ــلِ  ،وصـ ً
الدولَــة وانكســارِها بَيــ َن َمذلَّــة اإلنســانِ ورفا ِهــه.
ـش علــى وقـعِ تجـ ُّدد األزمــات
هــا نحــن يــا ابنتــي نعيـ ُ
َلــق وير ِهقُهــا فقــدا ُن ال ِثقــ ِة
فــي بــا ِد يم ّزقُهــا الق ُ
وتتهــاوى فيهــا المعانــي والمبــادئ وتختلِــ ُط فيهــا
ـؤال ال
صــو َر ُة األوطــانِ بالقبائــلِ والديانــات ،أكتُ ـ ُم سـ ً
بُ ـ َّد يؤرقُـ ِ
ـك :أي ـ َن ال َخطــأ فــي عشــري َن أمضَ ي ِتهــا فــي
ِصنا َعــة ُحلُـ ٍـم آمنـ ِ
كالم ذلــك
ـت ِبــه؟ أيـ َن ال َخطــأ فــي ِ
اكي ال ُمص َّنــف طوباويًّــا حيــ َن قــال:
الثائــ ِر االشــتر ّ
«ليــس للمســاكينِ ِســوى ال َّدولــة»؟
َ
بصــ ُر ال َحكيــم ،انتَفــى
علــي ،الر ُج ُ
َوحــ َد ُه
ــل ال ُمتَ ّ
ّ
ِ
واألحــام ال ُمســتَحيلَة،
َخــارف الشــأنِ العــام
مــن ز
ِ
191

وحــ َّد َد ل َن ِ
خاصــة بــه َر َســمت
فلســف ًة نقيَّــة َّ
فســه َ
ــق والواجِــب.
لَــه َخريطــ َة ال َخيــ ِر والشــ ّر ،وال َح ّ
ــف مــن وراء َمظ َهــره
طُمو ُحــه الكَبيــر تَكَشَّ َ
ٍ
لنفــس كبيــرة وســن ًدا قويًــا نرنــو
الهــادئِ ،صفــ ًة
ـاب وبالكثيــر الكثيــر
إليــه جمي ُعنــا ب َدهشَ ـ ٍة وإعجـ ٍ
ــب واالم ِتنــان.
مــن ال ُح ّ
بُ ّن َّيتــي :فــي بَيــت خالــي عبدللــه كمــا فــي بَيــت
أبــي و َمــع رِفــاق إخوتــي ث َ ـ َّم علــى َمــدار ِ
الســنين،
ـب
ـت إلــى نســا ٍء ورجــا ٍل مــن جميــع المذا ِهـ ِ
أصغيـ ُ
والسياس ـيَّة واالجتماعيَّــة ِم َمــن
والمشــار ِِب ال ِمهنيَّ ـ ِة ّ
ـام ولهــذه ال ِبــاد طاقاتِهــم وأفضَ ـ َـل
ك َّرســوا للشــأنِ العـ ِ
ـض
ـت التناقُـ َ
نفســها .الحظـ ُ
ســنواتِهم وأحيانًــا حيات َهــم َ
الســلط ِة لــدى بَ ِ
عضهــم و َمواثيــق
الكبيـ َر بَيـ َن شَ ـ ْه َو ِة ُ
فاصلَ ـ ِة
بتقاس ـ ِمها علــى قوا ِعــد ال ُم َ
سياس ـ َّية تس ـ َم ُح ُ
وال ُمبا َدلَــ ِة واإلعــر ِ
اض .وكثيــ ًرا مــا تســاءل ُْت :هــل
أعتَ ـر ُِف لَ ُكــم أنَّنــي كَ َفــرتُ بنظريَّــة التَراكُــم؟ وأنَّنــي
ــيب يشــ َه ُد عليهــا،
بَعــد هــذه الســنوات والشَ ُ
هــي نظريَّــة
ِصــرتُ ميّالــة إلــى نظَريَّــة أخــرى َ
القَطي َعــة :قَطي َعــة َمعرف َّيــة ،قَطي َعــة الهوت َّيــة ،قَطي َعــة
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ِ
واإلقطــاع وال ِقطَــع ...جميعهــا ال
القَطيــع والقَطــع
تعنينــي بــل تعنينــي لحظَــ ُة قَطي َعــة ِ
توصلُنــا إلــى
عــل ِ
انشــطار.
 Breaking pointلحظَــ ٌة ت َخلُــق ِف َ
جميــع ال ُمحــاوالت لبِنــاء َدولــة ُمنــ ُذ َع ِ
هــد خالــي
عبداللــه ،ولــم ن َِصــل بَعــ ُد إلــى لحظَــ ِة قَطي َعــ ٍة
نتصالــح حي ًنــا َمــ َع
ــل مــا نف َعلُــه :أن
مؤس َســةُ .ج ّ
ِّ
َ
ال َمذهبيَّــة وحي ًنــا آخ ـ َر َم ـ َع األوليغارش ـيَّة ،ث ُ ـ َّم َم ـ َع
تحالُـ ِ
ـف االحتــكا ِر والطَوائــف .ألَــم يَ ِحــن بَ ْع ـ ُد َز َم ـ ُن
القَطي َعــة؟ ِفكــر ُة القَطي َع ـ ِة ت ُخيـ ُـف ،أعــرف .ال َجمي ـ ُع
وفــق َمنهــ ِج التَراكُــم .تع َّودنــا
يؤيّــ ُدون ويع َملُــون َ
شــكل
ٌ
ِفكــر َة التَراكُــم .استســلَمنا وســلَّمنا وهــذا
مــن أشــكا ِل ال ُخضــوع .لك ـ َّن عال ُمنــا ي َك ـذِّب ِفك ـ َرة
التَراكُــم.
ُ
يقــول أ َحــ ُد المتَ َص ِّوفَــة.
جــاب»،
«شــ َّدة الق ِ
ُــرب ِح ٌ
ــب إلــى القَطي َعــة.
ربَّمــا قَ َد ُرنــا االب ِتعــاد لكَــي نَذ َه َ
َهــم مــا
َفصيــا وت
ً
أصــل ال ِنقــاش ت
ُ
َشــخيصا ُمفيــ ٌد لِف ِ
ً
ـي يُرخــي بِظــا ٍل
ســيأتي .وأخشــى مــن ِم ـزا ٍج َمذ َهبـ ٍّ
ثقيلــ ٍة علــى بال ِدنــا ،يكــون أقــوى مــن تنظيمــات
اب
سياســيَّة تَرعــا ُه وتُغذّيــه ،وأَخطــ َر مــن األحــز ِ
الطائف َّيــة .هــي آفَـ ٌة ط َب َعــت جيـ ًـا كا ِمـ ًـا ،وانحســا ُرها
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ـي خــا ِر ٍج
لَــن يَكــو َن قَريبًــا .إنهــا مر َحلَــة نُقا ِبلُهــا ِب َوعـ ٍ
َعــن المألــوف .ربَّمــا يُمكـ ُن ت َعري ُفـ ُه باليـ ِ
ـأس العــارِف:
نتي َّقـ ُن أنَّنــا يائِســون مــن ت َغييـ ِر ال ُمعا َدلَــة وأن يكــو َن
ـباب ِ
يأســه .هــذا مــا نَ ْحـ ُن َعليـ ِه
يأســنا ُمتي ِّق ًنــا مــن أسـ ِ
ُ
ـس َعج ُزنــا نا ِب ًعــا مــن َوهــنٍ فــي إرا َدتِنــا أو
اليَــوم .ليـ َ
إحبـ ٍ
ـي ،ال َس ـ َم َح اللــه.
ـي أو انهِيــا ٍر َع َصبـ ٍ
ـاط نَفسـ ٍّ
يأس َعلى بيِّ َنة.
إنَّ ُه ٌ
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ثو َرتـــي َوص َّيتـــي
أي ديــنٍ
َربَّيتُكــم ،أوالدي ،لــم تَعرِفــوا ّإل الحقًــا َّ
ــرب  1975اللَعينــة
ُمــد َّونٍ علــى قيو ِدكُــم .ولَــوال َح ُ
لَمــا َعرفتُــم .ال َفـ ُ
ـرق بَيــن الشــي َع ِة والـ«شــي َعة» َد َخـ َـل
كالصد َمـ ِة ِعندمــا َص َد َحــت مــن ِمئذنـ ِة جا ِمــع
َحياتَنــا َ
ليســت
قرنــوح ســابقًا ،المهــدي بتســمية اليــوم لُغ ـ ًة َ
لُغتَنــا ،وأصبَحنــا بَيـ َن ليلَـ ٍة وضُ حاهــا فــي غَيـ ِر منا ِزلِنا،
غُربــاء فــي ديارِنــا.
أنــا ،يــا اب َنتــي ،لــم أ ِع ال َفـ َ
ـرق بَيـ َن األديــان وال َمذا ِهب
قاص ِ
ِعنــد ُدخولــي َمد َرســ َة ال َم ِ
ــد اإلســام َّية فــي
َّمــت تاريــ َخ
ال َمرحلــ ِة االبتدائ ّيــة ،وال ِعندمــا ت َعل ُ
ال ُحســين َحفيــد َرســول اللــه ُمح َّمــد وثانــي أبنــاء
علــي بــن أبــي طالِــب ِ
وفاطمــة ال َزهــراء
اإلمــام
ّ
بنــت ال َرســول .لــم أكُــن أعـرِف ِق َّصــة ال َبغيـ ِ
ـض ِشـ ْمر
بِــن ذي ال َجوشَ ــن((( وخيانَ ِتــه أمانَــة أهــلِ ال َبيــت
(ِ )١شـ ْمر بـ ُن ذي ال َجوشــن :بعــد أن قاتــل مــع علــي فــي معركــة صفّيــن
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ـي ُمقاتِـ ًـا شَ ر ًِســا
بَع َدمــا كا َن مــن أصحـ ِ
ـاب اإلمــام َعلـ ّ
إلــى جانِبـ ِه فــي َمع َركـ ِة ِصفّيــنُ ،مدا ِف ًعــا َعــن إســام
ـب ال َعهـ ُد خيانَـ ًة بهــذه ِ
الخ ّفــة؟
ال َرســول .كَيـ َـف يَن َقلِـ ُ
ِّــب َمــن أ َّمنتَــ ُه علــى أهلِــك،
مــا ِســ ُّر ال َبغضــاء تُ َقل ُ
ـح ِشـ ْم ُر بــن ذي ال َجوشَ ــن ُمح ِّرضً ا
َعلي ِهــم؟ كَيـ َـف أص َبـ َ
وأسـ ِر
شَ ــريكًا فــي قَتــلِ «سـ ّي ِد شَ ـ ِ
ـباب أهــلِ ال َج َّنــة» ْ
ـي ح ًّيــا مــن نِســا ِء ال َبيـ ِ
ـت وأطفالِهــم؟
َمــن بَقـ َ
شَ ـهِدتُ علــى عاشــوراء((( بدمو ِعهــا و ُحــزنِ َمجالِـ ِ
ـس
وصـ ِ
ـرحي يلطُــم الفاجِعة،
ال َعـزا ِءَ ،
ـوت «القارئــة» ال َمسـ ّ
وبُــكا ِء ال َنســا ِء يَعلــو ويَن َخفــض َمــع ت َـ َر ُّد ِ
دات صوتِهــا
َفاصيــل ال َمقتَــلِ علــى من َبــ ِر هالَ ِتهــا.
َ
وهــي تَســ ُر ُد ت
صــوتٌ كأنــه ٍ
َلــب ال َمع َركــ ِة ،يســتَحو ُذ
آت مــن ق ِ
ـاح ال ِعظــام ،يج َعـ ُـل منـ ِ
ـك ثائــر ًة
ـواس ،يَجتـ ُ
علــى الحـ ّ
منتَ ِفضــ ًة ُرغــ َم أن ِف َ
ــك .شَ ــهِدتُ فــي طفولتــي علــى
انقلــب عليــه وهــو أشــهر قـ ّواد َمعركــة الطـ ّـف التــي انت َهــت بمقتل ال ُحســين
ـي وأهــل بيتــه وأسـ ِر نســائه وأطفالــه .تقــول الروايــات إنّــه ومعاويــة
بــن علـ ّ
الســم لــه لقتلــه.
دس ُّ
حثّــا ُجعــدة بنــت األشـ َعث زوجــة الحســن علــى ّ
( )٢عاشــوراء :يــوم ال ُج ُمعــة العاشــر مــن شــهر محــرم عــام  61للهجــرة
قُتــل الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب فــي معركــة كربــاء .تُقــا ُم مجالــس
ال َع ـزاء طــوال أيّــام الذكــرى وقــد تط ـ ّورت المراســم وتشــع ّبت مــع انتصــار
الثــورة فــي إيـران.
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عاشــوراء وعلــى طَعـ ِـم القَم ـ ِح اللَ ـ ِز ِج ال َمطبــو ِخ َم ـ َع
اللحـ ِـم حتَّــى ال ُنضــو ِج وال َمعـ ِ
ريســة»(((،
ـروف بالـــ «ال َه َ
ٌ
أطبــاق
وعلــى َحلــوى «الرا َحــة َمــ َع البســكوت»،
إلطعــام الفُقــرا ِء
نو ِّز ُعهــا « َعــن رو ِح أبــي عبداللــه»
ِ
والثــواب بال َمعنــى الدينــي.
َســب األ ْجــ ِر
وك ِ
ِ
أنـ ِ
ـت أيضً ــا لــم تَعرِفي ال َفـ َ
ـرق بَيـ َن األديــان والمذا ِهب
ِ
خولــك َمد َرســة الراهبــات اليســوع ّيات ،وال
ِعنــ َد ُد
ِق َّص ـ َة البَغيـ ِ
ـض ِش ـ ْمر ِبــن ذي ال َجوشَ ــن ،حتَّــى جــا َء
تــك بَلقيــس َعــن الشــي َع ِة فلَ َّق َنتْ ِ
ســألت ج َّد ِ
ِ
ــك
يــو ٌم
علــى طري َق ِتهــا تاريــخ ال ُحســين.

ـس الع ـزاء وأصغَينــا إلــى َصـ ِ
ـوت
َم ًعــا َحضَ رنــا مجالِـ َ
ال َمع َركــة .م ًعــا بَكَينــا ُحســي ًنا ،ولَ َع ّنــا ِ
الشـ ْم َر ور َّددنــا
علــى طَري َقتَنــا« :هيهـ ِ
ـات م ّنــا ال ُذلّــة» .وفَهِمـ ِ
ـت يــا
ــخصا ُمحــ ّد ًدا وســ َط
ابنتــي أ َّن الشِّ ــ ْم َر لَــم يكــن شَ ً
بوصلَـ ِة
ـب ُ
إطالقنــا الل َعنــات .كا َن ِض ّف ـ ًة تُعي ـ ُد تَصويـ َ
( )٣الـــ «هريســة» :أيّــام عشــوراء يُطبــخ القمــح الكامــل مــع اللحــم حتــى
كل مــن يحضــر
سلســا ويــوزّع علــى ّ
النضــوج ويُخفــق حتــى يتحـ َّول مزي ًجــا ً
المجالــس عــن روح الحســين وصحبــه .كمــا يــوزّع كعــك الع ّبــاس وراحــة
الحلقــوم.
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اللع َنــة علــى البَغضــا ِء ِ
وكل أشــكا ِل
والحقـ ِـد وال َغــد ِر ِّ
كل حا ِق ٍ
ــد وقاتِــلٍ
ــم صــا َر ِشــم ًراُّ .
الظُلــمُّ .
كل ظالِ ٍ
وغــا ِد ٍر هــ َو ِشــ ْم ٌرِ .
الســلطَ ِة يَصــر ُع
الصــرا ُع علــى ُ
ِ
حديــد مــا َح َصــل فــي كَربــاء(((.
َّ
الحــق وهــذا بالتَّ
وهــذه هــي َحقيقَــة البُ ِ
ــب
عــد
اإلنســاني األر َح ِ
ّ
واألوســعِ الــذي نَشــأنا َعليــه .يــوم قُتــل ال ُحســين
َ
قُتلَــت َم َعــ ُه ِفكــ َرة ال ُمصلِــح وانتَصــ َر الظُلــم علــى
ــق والخيانــة علــى األمانَــة.
ال َح ّ
( )٤كَ ْربَـ َـاء :ســابع أكبــر مدينــة ديموغراف ًّيــا فــي العـراق ،ومركــز محافظــة
ـي العاصمــة
كربــاء ،فــي منطقــة الف ـرات األوســط ،نحــو  100كلــم جنوبـ ّ
بغــداد .هــي أهــم المــدن ال ُمقدّســة لــدى الشــيعة ،تضــم ضريــح اإلمــام
الحســين بــن علــي وأصحابــه الذيــن استشــهدوا معــه فــي واقعــة الطَّـ ّـف.
ورد أ ّن اســمها يعنــي «كــور بابــل» أي مجموعــة قــرى بابليــة .خالــف
ذلــك بعــض اإلخبارييــن المتأخريــن فقالــوا إن االســم هــو مــن «الكــرب
والبــاء» عــن فاجعــة مقتــل اإلمــام الحســين بــن علــي ســنة  61هجريــة.
تح ّولــت إلــى معلــم دينــي كبيــر يؤ ّمــه الشــيعة مــن جميــع أنحــاء العالــم
خصوصــا فــي المناســبات الدينيــة ،فــي ُم َقدِّمتهــا المر ِاســم التــي
للزيــارة،
ً
تقــام فــي شــهري محـ َّرم وصفــر مــن كل عــام ،ومــن أهمهــا زيــارة األربعيــن
الراجلــة حيــث يتوجــه مالييــن الزائريــن منطلقيــن مــن قــرى ومــدن العـراق
وخارجــهُ ،متَو ّجهيــن نحــو ضريــح اإلمــام ،ويحتَ ِشــ ُد فــي كربــاء مالييــن
الزائريــن بمناســبة والدة اإلمــام المهــدي فــي النصــف مــن شــعبان .وفــي
كربــاء َح ـ ْو َز ٌة ِعلم ّي ـ ٌة تخ ـ ّرج منهــا كبــار العلمــاء والمفكريــن الشــيعة.
المصدر :بتَص ّرف عن موسوعة ويكي شيعة ـ كربالء
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وضعــت إطــا ًرا عاطفيًّــا وعقليًــا ثا ِبتًــا لِ َمو ِقفــي
ُ
إلغائــي ال ُبعــ َد
مــن عاشــوراء ومــا ت ُمثِّلُــه.
َ
عــت
الشّ
ــخصي ج َعلَنــي أتحــ َّرر مــن الته َمــةَ .ج َم ُ
ّ
ِــت لَكُــم أ َّن اإلمــا َم كا َن
لَكُــم األدلَّــة التــي تُثب ُ
ُم ِ
وصوتًــا صا ِر ًخــا
هند ًســا لل ُمجتَ َمــعِ واإلنســانَ ،
ــق وفــي َرف ِ
ْــض اســ ِتعبا ِد اإلنســان
فــي قَــو ِل ال َح ّ
ـت لَ ُكــم
ـت لَ ُكــم األدلَّ ـ ِة الّتــي تُث ِبـ ُ
لإلنســان .جمعـ ُ
ســيني ليــس نُوا ًحــا ولَط ًمــا و ِد مــا ًء
أ َّن ال َعــزا َء ال ُح
َّ
بالـ«هريســة» ،بــل هــو َعــزا ٌء
وبُــكاء وال طَ َم ًعــا
َ
(((
اإلنســاني الصافــي للثَّــور ِة ال ُحســين َّية
بال ِمعنــى
ّ
َقــا َعــن ج ّدهــا
كمــا َح َد ثَتْنــي َعنــ ُه بَلقيــس ن ً
( )5الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب« :ســيد الشــهداء» ،يكنــى بأبــي
عبــد اللــه .هــو ثانــي أبنــاء اإلمــام علــي وفاطمــة الزهـراء والحفيــد الثانــي
للرســول محمــد وثالــث أئمــة الشــيعة .تولّــى اإلمامــة بعــد مــوت أخيــه
اإلمــام الحســن لعشــر ســنين ،حتــى استشــهاده فــي واقعــة الطّــف يــوم
العاشــر مــن محــرم للهجــرة ( 10تشــرين األول  .)680تذكــر المصــادر
اإلســامية شــيع ًة وســن ًة أن النبــي هــو مــن أســماه حســي ًنا بعــد والدتــه،
وأخبــر أنــه ســوف يُقتــل علــى يــد مجموعــة مــن أمتــه .وكان النبــي أطلــق
«الحس ـ َن وال ُح َس ـيْن س ـيِّدا
عليــه لقــب «س ـيّد شــباب أهــل الجنــة» وقــال:
َ
شــباب أَ ْهــلِ الج َّنــ ِة» .وأضحــى شــخص اإلمــام الحســين بعــد استشــهاده
ِ
فــي األوســاط الشــيعية وغيرهــا ،رم ـ ًزا للمطالبــة بالحــق وعنوانًــا للشــجاعة
والشــهادة ،ولواقعــة قتلــه أثــر بليــغ فــي نفــوس الشــيعة.
المصدر :بتص ّرف عن موسوعة ويكي شيعة ـ اإلمام الحسين بن
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الشَ ــيخ ِ
الصبّــاح ،وكمــا َح ِفظتُــ ُه غيبًــا،
يوســف ّ
ِطفلَــ ًة مفتونَــ ًة بشــجاع ِة ال ُحســين ثــ ّم شــا بّة
قارئ ـ ًة تاريخــه كمــا ن َق ـ َد ُه و َحلَّل ـ ُه الشَ ــيخ ال َجليــل
العلمــة عبداللــه ال َعاليلــي (((.
ّ
َوص َّيتــي لَكُــم أن تكونــوا ُحســين ّيين بهــذا ال َمعنــى،
ـش فــي ال ُخلــود
وأن تقــرأوا نَقديًّــا تاري ًخــا لَ ُكــم «يَعيـ ُ
ــم
ويَح ِمــل شــا َرة ال ِعظَــ َم» ،وأن تتَّ ِحــدوا َمــع ِقيَ ِ
ال ُح َســين ،ال فولكلــو َر كَربــاء ،فــا تُكا ِبــروا وال تتَك َّبــروا
علــى أخي ِكــم اإلنســان َمهمــا ضَ ُعــف .واحفَظــوا
ـب فــي ال ُحســين:
َوص ّي ـ َة الشَ ــي ِخ العاليلــي حي ـ َن كَتَـ َ
لبنانــي حلُــ َم ببــاد
موســوعي وشــي ٌخ
لغــوي
((( عبــد اللــه العاليلــي:
ّ
ّ
ّ
ال طائف ّيــة متصالحــة مــع العصــر .ولِــ َد يــوم  ٢٠تشــرين الثانــي ١٩١٤
وتوفــي فــي  ٣كانــون األول  .١٩٩٦كتابــه األ ّول ،مقدّ َمــة لــدرس لغــة
العــرب أو كيــف نضــع المعجــم الجديــد ،أحــدث ـ يــوم صــدوره فــي
يصبــح
أزهــري ـ دويًــا .عــاد إلــى لبنــان وكاد أن
طالــب
مصــر وهــو
ٌّ
َ
ٌ
ُمفتيًّــا للجمهوريّــةّ .أســس مــع كمــال جنبــاط الحــزب االشــتراكي.
أفــكاره التقدّم ّيــة أبعدتــه عــن سياســة السياســيين .كتــب وألّــف وســاهم
ـاب
ْ
وســعه فــي الشــأن العــام وفــي افتهــام اللغــة والتاريــخ .حــاول االنكبـ َ
موســوعي يبحــث فــي أصــول الكلمــات .جهــوده
علــى تأليــف معجــم ـ
ّ
الفرديّــة أثمــرت مطالــع معاجــم غيــر مكتملــة .أصــدر أيــن الخطــأ وهــو
ــس
كتــاب يضــ ّم مجموعــ ًة مــن الفتــاوى الجريئــة فهــو مقتنــع بــأن« :لَيْ َ
ــس ُخ ُرو ًجــا التَّ ِ
يــح ال ِ
ِّــق
َّــذي يُ َحق ُ
صح ُ
ُم َحافَظَــ ًة الت ْقلِيــ ُد َمــ َع ال َخطَــأِ؛ َولَ ْي َ
ال َم ْع ِرفَــة» .أعــادت دار الجديــد إصــداره مــع تصديــر بقلمــه عــام .١٩٩٢
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ـاج إلــى ُمصلِـ ٍح يَـ ُر ّده إلــى
«إ َّن اإلنســا َن ال ُمســتأل َه يَحتـ ُ
طَبي َع ِتــه فــي ُحــدو ِد ال َحقيقــة»ِ .
وأص ـ ّروا علــى إبقــا ِء
ُجــذو ِة اإلصــا ِح متألق ـ ًة فــي صدورِكــم ،فــا تق َبلــوا
تدنيســها بإيديولوجيــا أو دوغمــا أو ِملَــل .ال ت ُخ ِمــدوا
َ
ٍ
استســام لِقَــ َدر ،ألن
ضعــف أو
بســكي َن ٍة أو
ٍ
نا َرهــا َ
ـح األ َّول ،وأل َّن فــي قَــو ِل العاليلــي
ُحســي ًنا هــو ال ُمصلِـ ُ
كل ُمصلِــ ٍح بَــدَواتٌ مــن ِ
روحــك،
ــق« :فــي رو ِح ّ
ال َح ّ
ـس مــن ِضيائِـ َـك.»...
وفــي ضَ مي ـ ِر ّ
كل ُمجا ِهـ ٍـد قَ َبـ ٌ
أعتَـر ُِف اآلن أنَّنــي لَــم أتحـ ّرر يو ًمــا مــن َحنينــي إلــى
سـ ِ
ـاحلي وال أردّتُ فـ ّـك الوِثــاق .وهــا أنــا أُ ْو ِد ُع ُكــم إيّاه
َم ـ َع ِق َّصتــي العاديَّــة ج ـ ًّداِ :ق َّصــة بَلقيــس و ُمصطفــى
الحــاج وجِريــس الط ّيــار وج َّدتــي الحا َّجــة ماريَّــا
الص ّبــاح وخالــي عبداللــه الحــاج وابــن َع ّمــي ُم ِ
حســن
ّ
ســليم وابنــه لُقمــان.
عــت.
هــي َحيــثُ ت َرع َر ُ
إنهــا َّ
قصــ ُة ذلــك ال َمــكان ال َب ّ
َمنزِلــي الــذي مــا َه َجــ ْرت.
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األحداث الرئيسة بين آب  1950و1954
1950
|  8آب ت َعديــل قانــون االنتخــاب وزيــا َدة َعـ َدد المقا ِعــد النيابيَّــة
مــن  35إلــى  ،77وتَجزئــة محافظــة جبــل لبنــان إلــى  3دوائــر
(كِســروان ،بعبــدا ـ ال َمتــن ،الشــوف ـ عاليــه) والشــمال إلــى 3
دوائــر (عــكّار ،طرابلــس ـ الضن َّيــة ،زغرتــا ـ البتــرون ـ الكــورة)
رئيــس الجمهوريَّــة
والهــدف :تأميــن أكثريَّــة نيابيَّــة مناصــر ٍة
َ
تَض َمــن تَعديــل الدســتور لتَجديــد الواليّــة الثانيَــة.
1951
|  13شــباط حســين العوينــي يــرأس الحكومــة خل ًفــا للرئيــس
ريــاض الصلــح الــذي اغتيــل فــي األردن.
| آذار عبــد اللــه الحــاج يُشــارك فــي تشــكيل أ ّول نــواة لمعارضــة
الرئيــس بشــارة الخــوري ،خــال لقــاء سياســي وقّــع خاللــه
الحاضــرون وثيقــة تتب ّنــى مشــاريع إصالح َّيــة ذات ســمة اجتماع َّية
طرحهــا الحــزب التقدمــي االشــتراكي .ضـ ّم اللقــاء :كمــال جنبــاط
وأنــور الخطيــب (الحــزب التقدمــي االشــتراكي) ،غســان توينــي
(الحــزب الســوري القومــي االجتماعــي المحظــور) راجــي الســعد
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وشــفيق الحلبــي (الكتلــة الوطن َّيــة) ،كميــل شــمعون ،إميــل
البســتاني ،فضــل اللــه تلحــوق ،ســالم عبــد النــور ،عبــد اللــه
الحــاج.
|  24آذار إطــاق نــار علــى نَصي ـ َري عبــد اللــه الحــاج :حســن
عالمــة وعبــاس أميــن الحــاج مصــد ُر ُه أقــارب المرشَّ ــح حســن
فرحــات (ال ُمق ـ ّرب مــن النائــب ســليم الخــوري شــقيق الرئيــس
بشــارة الخــوري).
|  2نيسان
قبــل  13يو ًمــا مــن االنتخابــات النياب َّيــة وتحــت ضغــط رجــال
الديــن ،أقَـ َّر مجلــس النــواب قانــون توســيع صالحيــات المحاكــم
الروحيــة للطوائــف المســيحيَّة والطائفــة اليهوديَّــة.
نقابــة المحاميــن ترفــض القانــون وتوســيع صالحيــات المحاكــم
الدينيَّــة تحــت الضغــط ،تتقــدم بمشــروع قانــون مدنــي لألحــوال
الشــخصيَّة ،وترســله إلــى الحكومــة طالب ـ ًة عرضَ ــه علــى مجلــس
النــواب.
|  5نيســان عبــد اللــه الحــاج مرشّ ــح علــى الئحــة انتخاب َّيــة
واحــدة معارضــة فــي دائــرة الشــوف وعاليــه.
|  15نيسان
• االنتخابــات النيابيَّــة :فــوز عبــد اللــه الحــاج علــى حســن
فرحــات فــي دائــرة بعبــدا ـ المتــن بفــارق  223صوت ًــا.
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• فــوز الكتلــة الوطن َّيــة بثالثــة مقاعــد مــن أصــل  ،9بينهــم عبــد
اللــه الحــاج وإيليــا أبــو جــودة وديكـران توســباط.
• فــوز الكتلــة الوطن َّيــة بخمســة مقاعــد مــن أصــل  9فــي دائــرة
الشــوف ،بينهــم كميــل شــمعون وكمــال جنبــاط وإميــل بســتاني
وغســان توينــي وأنــور الخطيــب.
• خسارة الكتلة الوطنيَّة في كسروان ـ جبيل.
|  21أيــار عبــد اللــه الحــاج عضو«الجبهــة االشــتراكيَّة الوطنيَّــة»
أول كتلــة برلمانيَّــة معارضــة ذات برنامــج إصالحــي اجتماعــي:
كمــال جنبــاط (أَمينــا عا ًّمــا) ،وعضويَّــة النــواب كميــل شــمعون،
غســان توينــي ،أنــور الخطيــب ،إميــل بســتاني ،بيــار إِ ّده ،ديكـران
توســباط.
|  5حزيران استقالة حكومة حسين العويني.
|  13حزي ـران عبــد اللــه الحــاج (بصفتــه «واح ـ ًدا مــن الشــعب
كل قــرش
ووكيـ ًـا عــن ال ُمكلّــف اللبنانــي و ُمه َّمتــي الحــرص علــى ّ
ـؤال للحكومــة عــن النقــد النــادر
مــن مــال ال ُم َكلَّــف») يو ّجــه سـ ً
وطريقــة َم ْنحــه مــن وزارة المال َّيــة و َمــن ُوزِّع عليهــم ومصاريــف
المف ّوض َّيــة اللبنان َّيــة فــي باريــس وحفالتهــا الباذخــة.
|  19حزيــران عبــد اللــه الحــاج ينتقــد قانــون االنتخابــات
والفســاد وظــروف تشــكيل الحكومــة .و«الجبهــة االشــتراك َّية
ِــب الثقــة عــن حكومــة عبــد اللــه اليافــي (22
الوطنيَّــة» تحج ُ
نائبًــا حجبــوا الثقــة مقابــل  53منحوهــا ـ أي ثلــث المجلــس).
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|  3تمــوز عبــد اللــه الحــاج يثيــر فضيحــة أكالف مطــار بيــروت
ضعــف القيمــة ال ُمق ـ ّدرة ،ويســأل عــن مصيــر ســؤاله للحكومــة
تص َّرفــت بــه عقيلــة رئيــس الجمهوريَّــة وحاشــيتها.
عــن نقــد نــادر َ
لــم يــأت ر ّد عليــه ضمــن المــ ّدة القانون َّيــة ال ُمحــددة بالمــادة
.166
|  10تمــوز للمــرة الثالثــة يثيــر عبــد اللــه الحــاج ســؤاله عــن
مصيــر القطــع النــادر ،ويطلــب تزويــد المجلــس ببيانــات الصــادر
والــوارد مــن القطــع النــادر منــذ أول  1947وأكالف رحــات قرينة
رئيــس الجمهوريَّــة وحاشــيتها.
|  2آب عبــد اللــه الحــاج يثيــر ُمجـ َّد ًدا فضيحــة ســوء إدارة المــال
العــام ،ويقتــرح تشــكيل لجنــة تحقيــق برلمان َّيــة فــي نفقــات
مطــار بيــروت.
نــواب
ــض االقتــراح باألكثريَّــة ،فانســحب مــن الجلســة
ُر ِف َ
ُ
«الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة» :كمــال جنبــاط وغســان توينــي
وأنـ َور الخطيــب وبيــار إ ّده وعبــد اللــه الحــاج وديكـران توســباط.
|  21آب جلســة مد ّويَّــة تقارعــت فيهــا المعارضــة مــع المــواالة
حــول أســئلة المعارضــة للحكومــة ومالحقتهــا لالســتجوابات .كتلة
المواليــن بقيــادة هنــري فرعــون ت َـ ُرد علــى كتلــة المعارضــة فــي
جلســة عاصفــة.
|  22آب تظاهــرات ُمســلّحة ألنصــار ســليم الخــوري ـ شــقيق
رئيــس الجمهوريَّــة.
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ـ في قرى الشوف والمتن وجبيل والشِّ مال.
|  28كانــون األول جمع َّيــة عموم َّيــة لنقابــة المحاميــن تعلــن
اإلضــراب الشــامل اعتبــا ًرا.
1952
عبد الله الحاج يُعلن تأييده قانو َن نقابة المحامين.
|  8كانــون الثانــي عبــد اللــه الحــاج يُطلــق حملــة مقاطعــة
شــركة كهربــاء بيــروت واالمتنــاع عــن الدفــع .حــزب الكتائــب
و«الهيئــة الوطن َّيــة» ينض ّمــان إلــى الحملــة.
|  11كانــون الثانــي غســان توينــي وعبــد اللــه الحــاج يق ّدمــان
اقتراحيــن إللغــاء الطائف َّيــة منقانــون االنتخــاب ـ احتــدام المعركة
مــع حميــد فرنجيَّــة .غســان توينــي وعبــد اللــه الحــاج يقترحــان
علــى المجلــس إعطــاء النســاء حــق االنتخــاب أُســوة بالرجــال.
|  12كانــون الثانــي احتجا ًجــا علــى تل ُّكــؤ الحكومــة فــي وضــع
المشــروع علــى جــدول األعمــال.
|  12كانون الثاني نقابة المحامين تُعلن اإلضراب المفتوح.
|  15كانــون الثانــي جلســة مجلــس النــواب لمناقشــة موضــوع
الشــركات االســتثماريَّة :عبــد اللــه الحــاج يطالــب بتعديــل شــروط
االمتيــازات.
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مجلــس ال ُّنــواب يق ـ ّر إعــادة النظــر باتفاق َّيــة العقــد مــع شــركة
كهربــاء بيــروت ،وإلغــاء امتيــازات الشــركات األجنبيَّــة.
|  11شــباط اســتقالة حكومــة عبــد اللــه اليافــي وتكليــف ســامي
الصلــح تأليــف حكومــة جديــدة.
|  19شــباط مناقشــة البيــان الــوزاري :عبــد اللــه الحــاج،
باســم«الجبهة االشــتراكيَّة الوطنيَّــة» ،يطالــب بتعديــل الدســتور
وفصــل الديــن عــن الدولــة.
ـؤال لحكومــة ســامي الصلــح
|  10آذار عبــد اللــه الحــاج يوجــه سـ ً
عــن اإلضرابــات و َهيبــة الدولة.
|  2أيار إضراب عمال الهاتف والبريد.
|  3أيار إضراب عمال السكك الحديدية.
|  8أيــار إضــراب نقابــات تُ ّجــار الخضَ ــر وتنجيــد المفروشــات
وعمــال الحالقــة .عبــد اللــه الحــاج يهاجــم الحكومــة المتقاعســة.
|  14أيــار إضــراب عمــال معظــم النقابــات العماليَّــة ليــوم
تضامنــي واحــد.
ّ
|  30أيــار فــي افتتاحيَّــة كمــال جنبــاط (جريــدة األنبــاء ):
ـب بهــم الشــعب» .تعطيــل الجريــدة
«جــاء بهــم األجنبــي فليذهـ ْ
 8أشــهر بنــاء علــى حكــم قضائــي ،وشــهر واحــد للصحــف التــي
نشــرت المقــال.
|  10تمــوز بعــد  6أشــهر إض ـراب عــن الدفــع :شــركة الكهربــاء
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تخ ّفــض ســعر الكيلــوات مــن  22قرشً ــا إلــى  4قــروش ،لكنهــا ال
ُحســن مســتوى الخدمــات.
ت ّ
|  6آب «الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة» تعلــن تصعيــد المواجهــة
مــع النظــام الحاكــم.
|  17آب «الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة» تدعــو إلــى مهرجــان
سياســي كبيــر فــي ديــر القمــر :كميــل شــمعون ،حميــد فرنجيَّــة،
عــادل عســيران ،أنــور الخطيــب ،غســان توينــي ينتقــدون النظــام
الحاكــم .عبــد اللــه الحــاج يطالــب بتنح َّيــة رئيــس الجمهوريَّــة.
|  20آب رصــاص علــى منــزل عبــد اللــه الحــاج (الغبيــري) أطلقــه
ســالم فرحــات (مــن أنصــار النائــب ســليم الخــوري شــقيق
الرئيــس).
|  8أيلــول تفــكك حكومــة ســامي الصلــح باســتقالة الــوزراء
أحمــد الحســيني ومجيــد أرســان وحســين العبــد اللــه.
|  9ـ  15أيلــول ســامي الصلــح يســتقيل فــي خطبــة عنيفــة هاجم
فيهــا الفســاد واتهــم رئيــس الجمهوريَّــة بتجــاوز صالحياته .بشــارة
الخــوري يشـكّل حكومــة ثالثيــة برئاســة ناظــم العــكاري وعضويَّة
باســيل طـراد وموســى مبــارك ،لكنهــا تســتقيل ،والرئيــس الخــوري
يُ َكلّـ ُـف صائــب ســام تأليــف الحكومة.
|  15ـ  16أيلول إضراب شامل في جميع المناطق اللبنان َّية.
|  17أيلــول «الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة» ترفــع كتابًــا إلــى
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رئيــس مجلــس النــواب أحمــد األســعد عــن رغبــة الشــعب أن
يغــادر رئيــس الجمهوريَّــة الســلطة .رئيــس الحكومــة المكلَّــف
صائــب ســام يرفــع «رغبــة الشــعب» إلــى رئيــس الجمهوريَّــة
تمســكه بمنصبــه .صائــب ســام
الــذي يرفضهــا ويؤكــد علــى ُّ
يســتقيل .المعارضــة فــي برق َّيــة إلــى قائــد الجيــش فــؤاد
شــهاب تطالبــه بحيــاد الجيــش فــي الص ـراع السياســي القائــم.
قائــد الجيــش يجيــب« :الجيــش مــش معمــول ضــد اللبنانييــن.
المســألة سياســ َّية ال عالقــة لنــا بهــا».
|  18أيلــول الرئيــس بشــارة الخــوري يســتدعي قائــد الجيــش
الــذي يُبل ُغــه تحفُّظــه عــن التدخــل فــي الصـراع السياســي القائم.
|  19أيلــول اســتقالة بشــارة الخــوري وصــدور مرســوم بتعييــن
اللــواء فــؤاد شــهاب رئيــس حكومــة انتقال َّيــة ض ّمتــه إلــى ناظــم
عــكاري وباســيل ط ـراد.
|  21أيلــول «الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة» ترشــيح كميــل
شــمعون لرئاســة الجمهوريَّــة.
رئيســا للجمهوريَّــة .ورقــة
|  23أيلــول انتخــاب كميــل شــمعون ً
بيضــاء وأُخــرى بِاســم عبــد اللــه الحــاج (نكتــة تاريخيَّــة عــن
«جلســة تاريخيَّــة» كمــا س ـ َّمتْها مجلــة الصيــاد).
فشَ ــل عبــد اللــه اليافــي وســعدي المنــا ورشــيد كرامــي فــي
تأليــف حكومــة لتشــدد «الجبهــة االشــتراك َّية الوطن َّيــة» .الرئيــس
كلَّــف خالــد شــهاب تأليــف حكومــة إداريَّــة مــن  4وزراء تتمتّــع
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بحــق إصــدار مراســيم اشــتراع َّية علــى مــدى  6أشــهر.
|  9تشرين األول حكومة خالد شهاب تنال الثقة.
ـاب
|  4تشــرين الثانــي حكومــة خالــد شــهاب ت ُق ـ ُّر قانــو َن انتخـ ٍ
جديـ ًدا :تخفيــض عــدد النــواب مــن  77إلــى  ،44وتقســيم الدوائر
االنتخاب َّيــة إلــى  22دائــرة صغيــرة ذات انتخــاب فــردي ،و11
ـح المــرأة حــق التصويــت.
دائــرة صغيــرة ذات انتخــاب ثنائــي .منـ ُ
عبــد اللــه الحــاج يؤيــد القانــون اإلصالحــي رغــم حــذف المقعــد
الشــيعي فــي جبــل لبنــان.
|  18كانــون األول عبــد اللــه الحــاج يعلــن مــن مجلــس النــواب
أن الطائفيَّــة تمنــع الدولــة مــن أن تعمــل كدولــة.
1953
إخضــاع شــركة الكهربـــاء إلدارة موقتــة بعــد تخلّفهــا عــن
تحسيـــــن الخدمــات .مصــادرة شــركة الكهربــاء.
|  11أيار بداية تفكّك «الجبهة االشتراك َّية الوطن َّية».
|  12أيار حكومة صائب سالم تنال ثقة مجلس النواب.
|  12تمــوز االنتخابــات النياب َّيــة :عبــد اللــه الحــاج يفــوز فــي
بيــروت علــى رشــيد بيضــون بـــ  10722صوتًــا مقابــل  5319صوت ًا.
|  13آب االنتخابــات النياب َّيــة :عبــد اللــه الحــاج يفــوز فــي
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بيــروت علــى رشــيد بيضــون بـــ  10722صوتًــا مقابــل  5319صوت ًا.
|  3أيلــول عبــد اللــه الحــاج يعلــن مــن مجلــس النــواب أ َّن
الطائف َّيةتَ ُحــول دون تكويــن شــعب وتضُ ــ ُّر بال ُخلُــقِ الوطنــي
اللبنانــي.
|  14أيلــول ســؤال عبــد اللــه الحــاج إلــى الحكومــة عــن إلغــاء
الطائفيَّــة السياس ـيَّة.
|  3تشــرين الثانــي احتــدام النقــاش بيــن حميــد فرنجيَّــة وعبــد
اللــه الحــاج حــول اقتراحــه إلغــاء الطائفيَّــة.
1954
اســترداد االمتيــاز مــن شــركة كهربــاء بيــروت الفرنســ َّية ـ
البلجيكيَّــة ببروتوكــول وقّعــه رئيــس الحكومــة عبــد اللــه اليافــي
ووزيــر األشــغال العامــة جبرائيــل المــر ورئيــس الشــركة لقــاء
تعويــض قــدره  23,5مليــون ل.ل.

