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بهدوء

«تسجيل موقف»
بدأ سامي
بالتواصل مع حزبيين
قدامى ممن تخلى
عنهم سابقًا

قرار مجلس بلدي
أعمال
مفبرك وبدء ّ
الحفر من دون اتباع
اإلجراءات القانونية

املـجـلــس الـبـلــدي ،وف ــي مقدمهم نائب
رئ ـيــس امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي .أم ــا الـعـضــو
ً
أمني مسعود ،مثال ،فقد حمل املحضر
توقيعه رغم تغيبه عن االجتماع ،علمًا
ب ــأن رئ ـيــس املـجـلــس ال ـب ـلــدي سيمون
مــرعــب (مــديــر ف ــرع أح ــد امل ـص ــارف) لم
يـكـتــف بـتـجــاهــل ك ــل ت ـقــاريــر ال ـخ ـبــراء
الجيولوجيني بـقــراره إنشاء البحيرة
في منطقة جورة املعازين ـ مرج ريما،
ولم يكتف بفبركة قرار بلدي ،بل تعاقد
مــع أح ــد املـقــاولــن لحفر الـبـحـيــرة من
دون ال ــرج ــوع إل ــى املـجـلــس وم ــن دون

بيسوى .نصيحة لــه :فليبتعد عن
آل توتنجي (عــائـلــة وال ــدت ــه)» .أما
املـ ـع ــارض ــون ف ــي زحـ ـل ــة ،ورغ ـ ــم أن
نياتهم أصفى تجاه نديم لتواصله
معهم بشكل دوري ،إال أنه «ال يجب
املخاطرة بوحدة الحزب من خالل
التغيير على صعيد القيادة .نحن
حاربنا من أجل الرئيس ومن أجل
أن يتوحد الحزب من جديد ،فلماذا
التغيير؟» ،كما يقول أحدهم.
ال ـ ـصـ ــراع ب ــن ال ـك ـتــائ ـب ـيــن حــال ـيــا
ه ـ ــو عـ ـل ــى م ـ ــن ي ـ ـحـ ــوز أك ـ ـبـ ــر ع ــدد
م ــن امل ـن ــدوب ــن (تـنـتـخـبـهــم الهيئة
ال ـنــاخ ـبــة وي ـم ـث ـلــون إق ـل ـي ـم ـهــم في
املؤتمر) .يثابر مدير مكتب سامي،
بـ ــاتـ ــريـ ــك ري ـ ـش ـ ــا ،عـ ـل ــى االت ـ ـصـ ــال
بالشباب في االقاليم لـ«الحرتقة»،
كما يقول أحدهم .ويوضح« :باكو
يتصل كل أسبوع ليسأل عن تطور
أعداد املندوبني ،خاصة في االقاليم
غير املوالية لهم» .أما نديم فيعمل
على ترشيح فائض من املندوبني.
ي ــؤك ــد امل ـ ـصـ ــدر امل ـ ـقـ ـ ّـرب مـ ــن نــائــب
االشرفية هذا االمر« ،ألنه ،ببساطة،
كلما ارتفع عدد املندوبني ،نضطر
الى تنظيم انتخابات في االقاليم،
فتزيد فرصنا بالحصول على أكبر
عدد من املوالني».
ّ
يتهكم الكتائبي الكسرواني على
هذه «اللعبة ألنهم لن يتمكنوا اال
من تسجيل موقف» .يبدو مقتنعًا
بأنه بعد حــزيــران سيكون سامي
ه ــو رئ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ،وي ـك ـش ــف أن
األخير يتواصل مع القدامى الذين
تخلى عنهم ســابـقــا ،واع ـدًا إياهم
ب ـ ــأن ي ـك ــون ــوا ض ـم ــن ف ــري ــق عـمـلــه
ً
مـسـتـقـبــا .وف ــي ه ــذا االط ــار يقول
أح ــد امل ــرش ـح ــن ال ــى االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة إن س ــام ــي وقـ ـ ــف عـلــى
خ ــاط ــره ف ــي م ــا خـ ـ ّـص «ط ـمــوحــي
فــي الـعـهــد ال ـجــديــد» .أم ــا الــرئـيــس
ّ
الجميل فـ «سيتفرغ إلعادة تنظيم
ب ـي ــت امل ـس ـت ـق ـبــل (م ــرك ــز دراسـ ـ ــات
مختص بقضايا الـشــرق االوســط
ومـسـتـقـبــل ال ـعــالــم ال ـعــربــي ودور
ل ـب ـنــان ب ـعــد الـ ـث ــورات ال ـع ــرب ـي ــة)».
واأله ــم أن «ع ــن» رئـيــس الكتائب
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـ ـلـ ــى أمـ ـ ــانـ ـ ــة املـ ـجـ ـل ــس
الــوط ـنــي ل ـهــذه ال ـق ــوى« ،لسحبها
من بني ّ
يدي النائب السابق فارس
سعيد».

إجراء مناقصة وفض عروض ودراسة
كلفة أعمال الحفر وتحديد كيفية رسو
عملية التلزيم على املقاول املقرب منه.
فــي ال ـعــاقــورة ،يـتـفــاقــم الـغـضــب الـيــوم
وخ ـص ــوص ــا ف ــي أوسـ ـ ــاط آل ال ـهــاشــم،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم أكـ ـث ــر املـ ـتـ ـض ــرري ــن مـمــا
ستلحقه البحيرة الجديدة بأراضيهم.
يقول هؤالء إن مجلس الــوزراء أصدر،
بطلب من وزير الزراعة السابق حسني
الحاج حسن ،مرسومًا بإنشاء بركتني
فــي ال ـعــاقــورة ،األول ــى فــي محلة املغر
والـثــانـيــة فــي محلة الـبــربــريـســي .وقــد
شكل املرسوم انتصارًا ألهل العاقورة،
لتكريسه نفوذهم في املناطق املتنازع
على ملكيتها بني العاقورة واليمونة.
إال أن رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي آث ــر
استرضاء املقربني منه الذين يملكون
ع ـق ــارات ال ـبــربــري ـســي ،فـنـقــل الـبـحـيــرة
إلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة ج ـ ـ ــورة املـ ـع ــازي ــن حـيــث
ّ
متذرعًا بأحوال
األراضــي آلل الهاشم،

َ ُ َ ُ
ُ ُ
«ولدت ،ولسوف أبعث بلشفيًا»
ناهض حتر
ّ
ودع آالف األردنـيــن في بلدة السماكية (الـكــرك ،جنوب
األردن) ،أم ــس ،مــؤســس الـحــركــة الـشـيــوعـيــة األردن ـي ــة،
وأمينها ،الدكتور يعقوب زيادين.
أعــرف الدكتور يعقوب زيــاديــن ،منذ وقــت ال أستطيع
تحديده ،أي أنني ال أعي ،بالضبط ،متى سمعت باسمه،
ألول مرة ،في طفولتي .وكان األطباء املناضلون ،مثل
د .زيادين ود .منيف الــرزاز ،ود .عبد الرحمن شقير،
ّ
قد اخترقوا َ
وعي األحياء الشعبية ،ومثلوا ،لدى الناس،
قـيـمــا جــديــدة لـلــرجــولــة ،تـسـتـحــق الـتـبـجـيــل ،بصفتهم
رموزًا للتفوق األخالقي .ويا لألسف أن املناضلني بعد
حقبة الخمسينيات والستينيات ،ظلوا حبيسي النادي
السياسي ،ما عــدا استثناءات مـحــدودة لم تستطع أن
تقدم نفسها كنماذج أخالقية مهيمنة.
ع ــرف ــت ،إذًا ،وفـ ــي غ ـبــش ال ــوع ــي ال ـط ـف ــول ــي ،الــدك ـتــور
زيــاديــن ،وعرفت أنــه «شيوعي» .فمن هو الشيوعي؟!
إنــه طبيب وانـســان رؤوف ويـعــالــج الـفـقــراء مجانًا من
ّ
ويحدثهم،
دون أن يستعلي عليهم ،بل إنه يصادقهم
ويـشـ ّـجـعـهــم .وهــو وطـنــي ،ويــدافــع عــن الـبـلــد ،ويتحدى
ال ـح ـكــومــة ،وع ـن ــده ق ـ ــدرات خ ــارق ــة ف ــي ال ـص ـمــود أم ــام
بطشها .وكان هذا هو الساحر في شخصية زيادين:
ال ـج ـمــع ب ــن ت ـح ــدي ال ـح ـكــومــة وص ــداق ــة ال ـف ـق ــراء ،بني
العناد والصالبة إزاء األقــويــاء ،والــرقــة والتسامح إزاء
ّ
ال ـض ـع ـفــاء ،وب ــن الـتـمـيــز املـهـنــي واالج ـت ـمــاعــي وات ـق ــاد
املشاعر الوطنية والشعبية.
كـنــا نـسـكــن ف ــي ح ـ ّـي وادي ال ـس ــرور عـلــى مـقــربــة من
جـســر الـحـمــام ،ويـلـيــه ش ــارع املـلــك ط ــال ،حـيــث عـيــادة
الدكتور زيادين التي طاملا ّ
تشوقت لزيارتها ،وأنا ّ
أمر
فــي ال ـش ــارع ،وأن ـظــر ،بمشاعر مـتــأجـجــة ،إل ــى اليافطة
الصغيرة السوداء ،وعليها اسم الدكتور .وقد دخلتها،
بعد وقت طويل ،العام  ،1977حني ذهبت إلى الدكتور،
ّ
أسلم عليه ،وأرجو معالجتي من آالم شديدة نجمت عن
ّ
بالعصي أثناء اعتقالي.
تعرضي للضرب املبرح
كــانــت شمس الخريف تــأتــي مــن نــافــذة الـعـيــادة خفيفة
بالكاد تضيء وجهه السمح .وكــان عطوفًا معي كأب.
شجعني ًّ
وهون ّ
علي .وعندما شرحت له ما حدث معي
ّ
قال« :الــوحــوش» ...وكأنه تذكر ،في ملحة واحــدة ،مقاطع
من التعذيب الجسدي الذي عرفه في املعتقالت.
ن ـمــوذج زي ــادي ــن هــو ال ــذي شـ ّـدنــي لــاق ـتــراب املـبـكــر من
الشيوعيني .ولم يكن ذلك عن طريقه؛ ففي النصف الثاني
من السبعينيات كان الحزب الشيوعي موجودًا في كل
مكان .وفي مدرستي في أشرفية عمان (ثانوية حسن
ّ
البرقاوي) كان في صفي ،وحده ،ثالثة طالب شيوعيني،
منهم اثنان من «الجناح القومي» ،وواحــد من « الجناح
اللينيني»!
لصداقة كان لها في قلبي ،دائمًا،
الطويلة
السنوات
وفي
ٍ
ذلك الوهج الفريد ،ظل زيادين (أبو خليل) ،عندي ،فوق
كل اعتبار سياسي ،وخارج الخالفات ،وفوق املناقشة.
فهو ليس ،حسب ،رفيقًا ،وليس ،حسب ،قائدا شيوعيا
مؤسسا ،وإنما ،قبل ذلك وبعده ،زعيم وطني أردني ،ما
برح حسني باشا الطراونة (مؤسس الحركة الوطنية في

ال ـط ـقــس ف ــي ك ـيــديــة عــائـلـيــة واض ـحــة.
ويتناقل هؤالء صورة سعيد ورئيس
املجلس البلدي عند رئيس الحكومة
ً
تـمــام س ــام بوصفها «دل ـيــا واضـحــا
ع ـل ــى ض ـغ ــط س ـع ـي ــد ب ـش ـت ــى وس ــائ ــل
األم ــان ــة ال ـعــامــة عـلــى وزارة الــداخـلـيــة
وقائمقامية املــن والنيابة العامة في
جـبــل لـبـنــان ومـجـلــس شـ ــورى الــدولــة
وغيرها من اإلدارات الرسمية املعنية
بــوقــف الـجــريـمــة املـحــدقــة ب ـهــم» ،علمًا
ب ــأن ح ــرص األهــالــي عـلــى مصلحتهم
دف ـ ـع ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز ع ـص ـب ـي ـت ـه ــم
السياسية ،ســواء العونية أو غيرها،
واللجوء إلى معراب لثقتهم بأن رئيس
ح ــزب ال ـقــوات سمير جعجع أق ــدر من
العماد ميشال عــون على قطع طريق
سعيد إلــى وزارت ــي الـعــدل والداخلية،
في ظل تمسك األهالي حتى اآلن ،كما
يقولون ،بالحلول القانونية .وقد عرف
جعجع كيف يستغل اللحظة ،فتتالت

اجتماعاته بأهالي العاقورة ،وخلص
إلــى تأكيد متابعته لكل قضية تطرح
وفــق الـقــوانــن املرعية اإلج ــراء ،مؤكدًا
انتظاره نتائج العملية القانونية التي
أعلن الجميع قبولهم بها ،فــي إشــارة
واضحة إلى الدعوى املقدمة من مالكي
عـقــار م ــرج ريـمــا أم ــام مـجـلــس شــورى
ال ــدول ــة إلب ـط ــال ق ــرار املـجـلــس الـبـلــدي
السابق ذك ــره .وفــي إش ــارة إلــى سعيد
باعتباره السياسي املتدخل الوحيد
فــي ه ــذه الـقـضـيــة ،ردد جـعـجــع« :ولــت
األيـ ــام ال ـتــي ك ــان فـيـهــا بـعــض الـفــرقــاء
مــن خ ــارج املـنـطـقــة يـتــاعـبــون بوضع
العاقورة» ،األمر الذي يوحي باختيار
جعجع توطيد عالقته بأهالي املنطقة
على حساب عالقته بنائبهم السابق.
في النتيجة ،وفي انتظار كلمة القضاء،
يقول بعض شباب العاقورة إن منطقة
م ــرج ري ـمــا س ـهــل أخ ـضــر ب ــن جـبـلــن،
ي ـت ــوس ــط ت ـن ــوري ــن م ــن ج ـه ــة ال ـش ـمــال

العشرينيات) ينبض في قلبه.
وحني أصدر الدكتور زيادين ،سنة  ،80كتابه «البدايات»،
هزني من األعماق هذا الكتاب البسيط الذي ّ
يصور حياة
َ
مناضل تمثل القيم اإلنسانية العميقة للتراث األردنــي
والطوبى الشيوعية .لم أبحث ،في الكتاب ،عن «تحليل
مــاركـســي» للمجتمع األردن ــي ـ ـ الحــظ الـنـقـ ُـاد غـيـ َـابـ ُـه ـ ـ
فما كان ّ
يهمني؛ وهــو ،عندي ،الجوهري ،فتلك األحالم
ّ
التوحد مع أوجاع البشر
بحياة أجمل .وذلك الشوق إلى
ّ
واحزانهم ،وتمثل آمالهم والنضال من أجــل تحقيقها،
وتلك املحبة الحميمة للبلد وأهله.
أصـبــح مـنــزل زيــاديــن ،فــي عـمــان الثمانينيات ،منتدى
ثقافيًا وسياسيًا لليساريني والوطنيني؛ فبينما كانت
األحكام العرفية تطبق على حياة عمان ،وتغلق األبواب
وال ـن ــواف ــذ أم ــام م ـئــات املـثـقـفــن الـتـقــدمـيــن والــوطـنـيــن
الـطــامـحــن إل ــى الـتـعـبـيــر عــن أنـفـسـهــم ،وال ـتــواصــل في
ما بينهم ،واملشاركة في العمل العام ...كان منزل أبو
خليل الكريم والودود واملتفهم ،ملتقى لهؤالء .وبغض
النظر ،عما إذا كان زواره من الشيوعيني أو من سواهم
من املثقفني والحزبيني والنشطاء النقابيني ،فقد كان
املضيف الحاني ،يهلل لزائريه الكثيرين ،يستقبلهم
بابتسامة عذبة وعـبــارات الترحيب وامل ــودة ،متمسكًا
بكل تقاليد الضيافة األردن ـيــة! ولـطــاملــا كــانــت تلتقي،
ع ـنــد «ال ــدكـ ـت ــور» ،م ـج ـمــوعــات مـخـتـلـفــة م ــن خـلـفـيــات
ّ
ّ
واجتماعية وثقافية متعددة؛ تزوره للسالم ،أو
حزبية
للنقاش ،أو لترتيب نشاط سياسي أو ثقافي؛ فلم يكف
أبــو خليل ،لعقود طويلة ،عــن أن يكون مركز الحركة
الوطنية والثقافية والنقابية.
لـقــد ك ــان زي ــادي ــن قـطـبــا لـلـحــركــة الــوطـنـيــة األردن ـي ــة في
الثمانينيات .وهــذا «الــدور» ربما كان استمرارا لــأدوار
النضالية العالية التي لعبها في الخمسينيات ،بما في
ذل ــك نـشــاطــه الـنـضــالــي امل ــرم ــوق فــي ال ـق ــدس ،وانـتـخــابــه
عضوًا في البرملان ،عنها ،في مثال على الوحدة األردنية
ـ ـ الفلسطينية التي نهضت من النكبة إلى الكفاح ،وجرى،
الحقا ،هدمها.
مــا حــدث فــي  ...1989كــان عاصفًا .لقد انـهــارت حقبة
كــام ـلــة م ــن األحـ ـك ــام ال ـعــرف ـيــة وتـعـلـيــق ال ــدس ـت ــور ،لكن
رافقها انهيار االتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية،
والتحول من فكر حركة التحرر الوطني واالجتماعي،
ّ
نـحــو الـلـيـبــرالـيــة .وق ــد تـمــخــض ه ــذا امل ـس ــار ،وال ي ــزال،
ع ــن آل ـي ــات الم ـت ـصــاص املـثـقـفــن ف ــي الـطـبـقــة الـحــاكـمــة
ومــؤس ـســات ـهــا .وب ــال ـت ــوازي م ــع إف ـق ــار ال ــري ــف والـفـئــات
الشعبية ،جرى إفقار الحركة الوطنية من األطر القيادية
وال ــدم ــاء الـشــابــة ،ووص ــل الـبـلــد إل ــى طــريــق م ـســدود من
االنقسام بني خيارين؛ ليبرالي كـمـبــرادوري ...وسلفي
رجـعــي .وإل ــى أن يلمع الـبــرق وي ــدوي الــرعــد مــن جديد،
يظل منزل «أبــو خليل» منارة للقلوب الجريحة ،وإنما
املصممة على والدة جديدة ألردن عربي متحرر مقاوم،
يشق طريقه نحو التنمية والعدالة االجتماعية والوحدة.
في الثالثينات ،كتب شاعر األردن ،مصطفى وهبي التل،
ً
قصيدة مطلعهاُ :
ُ
َ
ُ
«ولدت ،ولسوف أبعث بلشفيا»
ّ
ُ
ْ
فكأنها ك َتبت ،بالذات ،لزيادين الذي لم ينكس الراية أبدا.

واليمونة مــن جهة البقاع وقهمز من
جهة كسروان وقرطبا من جهة جبيل.
وفـ ــي ال ـب ـل ــدة آالف املـ ـغ ــاور وع ـش ــرات
ال ـك ـنــائــس ال ـقــدي ـمــة وال ـن ـق ــاط األث ــري ــة
والـ ـش ــاالت وغ ـيــرهــا م ــن امل ــزاي ــا الـتــي
تحولها إلــى واجـهــة مميزة للسياحة
الــداخـلـيــة واألجـنـبـيــة فــي ح ــال توفير
الـبـلــديــة حـجــر زاوي ــة أســاسـيــا لـكــل ما
س ـبــق .لـكــن يـفـتــرض بــالــاهـثــن خلف
مصلحتهم مصارحة البلدة بحقيقة
نـيــاتـهــم ،والـبـحــث بـهــدوء عــن مـشــروع
مـتـكــامــل إلن ـعــاش الـسـيــاحــة :ال يلحق
ً
أوال أي ضــرر بالقطاع الــزراعــي الــذي
ت ـضــاعــف إن ـتــاجــه ع ـش ــرات امل ـ ــرات في
السنوات القليلة املاضية ،ويفيد ثانيًا
مجمل أبـنــاء البلدة ال بعض املقربني
م ــن سـعـيــد ورئ ـي ــس امل ـج ـلــس الـبـلــدي
ف ـقــط ،ويـنـمــو ثــالـثــا بـطــريـقــة قانونية
وم ـ ــدروس ـ ــة ب ـ ــدل أن ي ـت ــوس ــع بـشـكـلــه
الفوضوي الحالي.

