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سياسة
تقرير

«األحرار» بعد داني شمعون« :آرمة» حزب ...ونوستالجيا
تكون الوراثة السياسية،
في معظم األحيان ،ظالمة
للوارث .ينطبق ذلك على
دوري شمعون ،الذي وصل
إلى الوطنيين األحرار خلفًا
لشقيقه داني شمعون،
«القائد» الذي كان بمثابة
«ح ٍلم» لكثيرينُّ .اتهم بنسج
ُ
تحالفات مع قتلة داني،
وبعدم االهتمام بالتنظيم
فتشتتوا ...حتى
والكوادرّ ،
أصبح اسم األحرار وتاريخه
أكبر من أعداد منتسبيه،
ودوره الحالي
ليا القزي
ٍّ
في «ساعة تخل» ـ بدأ التخطيط لها
في  ٧تموز  ١٩٨٠يوم مجزرة الصفرا
ّ
(فـ ـت ــوح ك ـ ـسـ ــروان) ال ـت ــي خ ــط ــط لها
ِّ
الجميل ونفذها رجال الكتائب
بشير
بحق ميليشيا نمور األحــرار ـ جرت
تصفية داني ُ شمعون في  21تشرين
ّ
األول  .1990أري ـ ــد ل ــدان ــي ،وكـ ــل من
يحمل جيناته (اغتيلت معه زوجته
ان ـغ ــري ــد ،وط ـف ــاه طـ ــارق وجــول ـيــان،
فيما نـجــت الطفلة نــاتــاشــا جــايــن)،
«االن ـ ـت ـ ـفـ ــاء» ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا «دعـ ـ ــوس»
الفريق نفسه أرواح طوني فرنجية
وعائلته ومناصريه في  ١٣حزيران
 ،١٩٧٨ل ـي ـعــودوا وي ـت ـبــاهــوا بــاألمــر،
وكــأنـهـمــا اغ ـت ـيــاالن «ال ُبـ ـ ّـد منهما»
وأتيا في سياقهما «الطبيعي».

دان ـ ـ ـ ــي ش ـ ـم ـ ـعـ ــون ،لـ ـ ــم يـ ـك ــن «حـ ـل ــم»
أنصاره الوحيد الــذي ُســرق في تلك
الليلة الدموية .رفــاق دانــي القدامى،
ومنتسبون سابقون إلــى الوطنيني
ّ
األح ــرار ،يعتبرون أن حــزب الرئيس
كميل شمعون ُ
«سرق» أيضًا ،بمعنى
َ
أن ـ ــه «ل ـ ــم يـ ـب ــق م ـن ــه س ـ ــوى ال ــاف ـت ــة،
والـكـثـيــر م ــن ال ـح ـنــن» .نـتـيـجــة أراد
ق ـت ـل ــة ح ـل ـي ــف الـ ـعـ ـم ــاد (ف ـ ــي ح ـي ـنــه)
ميشال عــون الــوصــول إليها ،إلنهاء
م ـ ــا بـ ـق ــي م ـ ــن ق ـ ـي ـ ــادات أخـ ـ ـ ــرى عـلــى
«ال ـســاحــة املـسـيـحـيــة» ،واالس ـت ـفــراد
بالقرار السياسي.
كــان دان ــي «يفتقر إلــى خـبــرة وال ــده،
ولكنه كان مقدامًا وشجاعًا وجريئًا
وم ـث ــاب ـرًا .شـخـصـيـتــه ق ــوي ــة ،ويملك
كاريزما ،لذلك أعطى انتخابه رئيسًا
للحزب ،منتصف الثمانينيات ،دفعًا
لـ ـلـ ـن ــاس» ،ب ـح ـ ُســب أح ـ ــد ال ـحــزب ـيــن
الـ ـس ــابـ ـق ــن واملـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــن ح ــالـ ـي ــا مــن
قـيــادة الـســوديـكــوُ ،مـقــارنــا بــن دانــي
والرئيس الحالي لـ«األحرار» النائب
دوري شـ ـمـ ـع ــون الـ ـ ـ ــذي «ال ي ـع ــرف
ك ـيــف ي ـح ـتــك م ــع الـ ـن ــاس ،وال يـقــوم
بالخدمات .دوري ،باملعنى الحزبي،
كـ ـ ـس ـ ــان ال يـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ـش ـ ــيء ل ـت ـن ـ َم ـيــة
َ
الحزب» .على العكس من ذلك« ،خلق
مشاكل بني الحزبيني ،وأبعد الطاقات
والكفاءات .كانت لديه فرصة ذهبية،
خ ــال غ ـيــاب الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عــون
ورئـ ـي ــس الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة سمير
جـعـجــع ،مــن أج ــل أن ي ـفــرض نفسه،
ّ
وال سـ ّـيـمــا أن اجـتـمــاعــات املـعــارضــة
كانت تنطلق من السوديكو (البيت
املــركــزي لحزبه) .لكنه فشل .واليوم
م ــن املـسـتـحـيــل أن يـلـعــب دورًا بعد
عودتهما».
ل ــم ي ـكــن أم ـ ـرًا بـسـيـطــا أن ُيـ ـش ــارك في
انتخاب دانــي رئيسًا لــأحــرار «قرابة
 ٦٠٠ش ـخــص» ،بـعــد االنـتـكــاســة التي

ُم ـنــي بـهــا ال ـحــزب فــي  ٧ت ـمــوز ،1980
ّ
وقــرار حــل «النمور» .فاملجزرة (ذهب
ضحيتها أيـضــا الـعــديــد مــن املدنيني
م ــن خـ ـ ــارج امل ـن ـط ـق ــة) ك ــان ــت «إح ـ ــدى
املحطات األساسية من أجل ضعضعة
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،يـ ـ ـق ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس األرك ـ ـ ـ ــان
(س ــاب ـق ــا) ف ــي ال ـن ـم ــور ج ـ ــورج أعـ ــرج.
بعض املسؤولني في الحزب حاولوا
ّ
االنتفاض على خيار دانيُ ،
«ويقال إن
ُ
التحرك املعارض كان يلقى دعمًا من

يقول درغام إ ّنه سيكون
لألحرار ُمرشحون في كسروان
والمتن والشوف وبيروت
ّ
القوات اللبنانية» ،ولكن ابن شمعون
«كان أقوى منهم جميعًا».
ي ـش ـيــر أحـ ــد امل ـقــات ـلــن ال ـســاب ـقــن في
ّ
«الـنـمــور» ،جــان عيد ،إلــى أن انتخاب
داني رئيسًا ل ّـ«األحرار» أعطى «زخمًا
لـلـقــواعــد ،وكــأنــه لــم تـمـ ّـر على الحزب
م ـجــزرة  ٧ت ـمــوز  .1980ك ــان الــرئـيــس
ّ
ّ
سيؤمن
كميل شمعون يعرف أن داني
استمرارية الوطنيني األح ــرار»ّ ،
فأمن
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـس ــاب ــق الب ـنــه
ال ـغ ـطــاء ال ـس ـيــاســيُ ،م ـعــوضــا الـنـفــوذ
ال ـ ــذي خ ـس ــره «األح ـ ـ ـ ــرار» ب ـعــد إن ـهــاء
أعـ ـم ــال ــه ال ـع ـس ـك ــري ــة« ،ودانـ ـ ـ ـ ــي أعـ ــاد
الـ ـح ــرك ــة إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب ،الـ ـت ــي ظ ـهــرت
أساسًا من خالل الدعم الشعبي الذي
ّ
قدمه إلى عون في الـ  ١٩٨٨وما بعد».
م ــاذا بقي مــن «األحـ ــرار» بعد دانــي؟
«االس ـ ـ ــم .عـ ــاد الـ ـح ــزب إلـ ــى مـسـتــوى
إطــاق مواقف الصالونات ال أكثر»،
ي ـج ـيــب أعـ ـ ــرجُ ،م ـت ـحــدثــا ع ــن ات ـخــاذ
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ــال ـي ــة «ق ـ ـ ـ ـ ــرارات إق ـف ــال
الحزبية منذ التسعينيات».
الفروع
ّ
يضيف عيد أنه «وفقًا إلحصاء قمنا

ب ـ ــه ،وص ـ ــل ع ـ ــدد امل ـل ـت ــزم ــن ســاب ـقــا،
بـ ــن نـ ـم ــور و«أحـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،إل ـ ــى حـ ــدود
 ٤٧ألـ ــف ب ـط ــاق ــة .أيـ ــن ه ــي ال ـق ــواع ــد
ّ
اليوم؟» .يقول إن «جــزءًا من القاعدة
ّ
تــرك ألن دوري أعطى مهمات داخــل
األحــرار ألعضاء الفريق الــذي حاول
االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى دانـ ـ ـ ــي» .ال ـن ـشــاطــات
حاليًا غير موجودة إال عبر الطالب،
وف ـق ــا ألعـ ـ ــرج ،ول ـك ـن ـهــم «ال يـحـظــون
ً ُ
بالتوجيه .مثال ،تترك لهم املجاالت
ً
لـتـحــالـفــات عـشــوائـيــة .لـيــس مـقـبــوال
من أجل أن يظهروا أنهم استقطبوا
الـ ـن ــاس إل ـ ــى ت ـح ــرك ــات ـه ــم ال ـت ـحــالــف
م ــع ف ــان وف ــان (الـ ـق ــوات اللبنانية
وال ـ ـح ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي).
ً
ول ـيــس م ـق ـبـ ّـوال ،أن ُي ـش ــارك خـصــوم
دان ــي فــي ج ــن ــازه (الـنــائـبــة السابقة
الجميل ُ
ِّ
وممثل عن ّ القوات
صوالنج
اللبنانية)» .يوضح الرجل أنــه «في
املواقف الوطنية ،نحن عسكر دوري.
ولكن ما ّ
فرقنا هو املوقف من القوات،
وملف داني الذي نملك ُحكمًا ُمبرمًا
بمن قتله».

الرأي اآلخر ُي ّ
عبر عنه رئيس منظمة
ال ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي «األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» س ـي ـم ــون
ّ
درغـ ــام ،بتأكيد «ال ــوف ــاء لــدانــي وكــل
ّ
شهدائنا ،رغــم أن أحـدًا لم يكن وفيًا
ّ
معنا» .ال ُينكر أن اســم دانــي «عامل
استقطاب ،ولـكــن ال نــريــد أن نعيش
فـقــط عـلــى أم ـجــاد امل ــاض ــي ،بــل طــرح
ّ
أفكار مستقبلية تواكب كل مرحلة».
ول ـ ـكـ ــن ،لـ ــم ت ـظ ـه ــر ق ـ ـ ــدرة الــوط ـن ـيــن
األح ـ ـ ــرار ع ـلــى امل ــواك ـب ــة ،أو الـتــأثـيــر
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو ب ــات
الـيــوم ،بالنسبة إلــى مختلف القوى
السياسية ،حزبًا هامشيًاُ ،
«يستغل»
اسمه من أجــل إكمال تواقيع قانون
ً
ّ
رد الضرائب مثال ،أو في التحركات
الشعبية« .أنتم ّتستخفون باألحرار،
وغير صحيح أننا غير مؤثرين .فمن
خــال إصــدار الطابع البريدي لزلفا
ش ـم ـعــون وال ـس ـع ــي إلـ ــى تخصيص
لـيـلــة تكريمية لـهــا خ ــال احـتـفــاالت
بعلبك ال ـعــام املـقـبــل ،وإعـ ــادة افـتــاح
ب ــولـ ـف ــار ك ـم ـي ــل شـ ـمـ ـع ــون ،وزيـ ـ ـ ــارة
الرئيس دوري لـ ٢٢بلدة في الجنوب

ُيتهم دوري شمعون بعدم تنمية األحرار،
وخلق مشاكل بين الحزبيين ،وإبعاد الطاقات (أرشيف)
َ

كنا كلنا عسكر
يتذكر دانيّ :
دوري ّ
علم لبناني كبير
يرفرف ٌ
فوق المبنى ،قبالة
كنيسة مار انطونيوس
الكبير ،حيث أقيم األسبوع
الماضي قداس لراحة نفس
داني شمعون وزوجته
إنغريد وطفليهما طارق
وجوليان ،في الذكرى
السابعة والعشرين
الغتيالهم .من الخارج يبدو
حزب الوطنيين األحرار ،للناظر
إلى مركزه في السوديكو،
في حالة إنعاش .لكن
الحزبيين داخله يحاولون
االستمرار عبر اجتماع
لمجلس األمناء .بينهم
سيدتان وأمينان من غير
ّ
الطائفة المسيحية .صور
داني وعائلته مع ّلقة في
مكان االجتماع أيضًا
إيلده الغصين
إلــى الباب الجانبي ملركز «الوطنيني
األحرار» في السوديكو ،يجلس رجال
ث ــاث ــة ي ـل ـع ـبــون الـ ـط ــاول ــة .ال حــراســة
وال «نـمــور» .في الطابق العلوي ٌ
بهو

ف ـس ـي ــح ،ط ــاول ــة ب ـي ـض ــاوي ــة واسـ ـع ــة،
وصــورة للرئيس الثاني للجمهورية
بـعــد االس ـت ـقــال .يـقــف رئـيــس الـحــزب
النائب دوري شمعون ،رغــم سنواته
الست والثمانني ،ليصافح الضيوف.
ي ــدع ــوه ــم إلـ ــى مـكـتـبــه الـ ـخ ــاص .هنا
ّ
املسماة
نجد وثيقة تأسيس الجمعية
«الوطنيني األحــرار» ،ودروعــا وصورًا
تــذكــاريــة كـثـيــرة .أمــا ال ـصــورة األكـبــر،
فـ ــرسـ ــم ك ـب ـي ــر ل ـل ـن ـم ــر خـ ـل ــف امل ـك ـت ــب
الخشبي العتيق الــذي كان يستعمله
ب ـن ـف ـســه .يـغـلــب ال ـل ــون األب ـي ــض على
رده ــات املـبـنــى األول ال ــذي اسـتــأجــره
«األحرار» ملزاولة نشاطه بعد حوادث
األبيض هنا يشيع في النفس
.1958
ّ
ال ـ ـهـ ــدوء ،ل ـكــنــه ال ي ـق ــوى ع ـلــى طمس
ويـ ــات ال ـح ــرب .صـ ـ ُ
ـوت دوري ه ــادئ
ّ
أيضًا ،وهو ّ
يقيم حزبه ،متذكرًا شقيقه
داني بعد  27عامًا على اغتياله.
املباراة األخيرة بني الشقيقني
كـ ــان َولـ ـ ــدا ال ــرئ ـي ــس ك ـم ـيــل ش ـم ـعــون،
دوري ودان ـ ـ ـ ـ ــي ،مـ ـث ــل أي ش ـق ـي ـقــن:
«نـخـتـلــف عـلــى أمـ ــور ك ـث ـيــرة ،نـتـبــارز
ف ــي ك ــرة امل ـض ــرب ،وك ـنــا مـتـعــادلــن»،
فـ ــي ك ـ ــرة امل ـ ـضـ ــرب ط ـب ـع ــا« .املـ ــاتـ ــش»
األخير الذي لعباه ،كما يتذكر دوري،
«ك ــان فــي ال ـي ــرزة .أوقـفـنــا الـلـعــب حني
أن ـه ـك ـنــا ،ع ـنــد  all 13وك ـ ــان الـقـصــف
يشتد» .ال خالف في طباع الشقيقني:
«كنا ّكلنا عسكر» .من األكثر ّ
تشددًا؟
ي ـج ـيــب دوري ب ـص ــراح ــة« :سـيــاسـيــا
كـنــت أن ــا ال ــرادي ـك ــال ــي ،كـنــت يـســاريــا،
وف ـ ــي ع ـم ــر ال ـ ـ ـ ــ 18ك ـن ــت أري ـ ـ ــد دخـ ــول
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ،وب ـعــدهــا تـعـ ّـرفــت
بـفـتــاة جـمـيـلــة ونـسـيــت الـشـيــوعـيــة».
َ
من جانبه «لم يتعاط داني السياسة
قـبــل امل ـع ــارك .يـفـهــم بــالـســاح وكــانــت

هوايته .كانت تالزمنا بارودة الصيد
في العائلة .أحد أعمام والدي ،واسمه
شاكر ،ينادينا ،داني وأنا ،إلى حديقة
املنزل ويعطينا «األم خردقة» ناصبًا
ع ــام ــات م ــن عـلــب ال ـســرديــن الـفــارغــة
ويطالبنا بالتسديد إليها».
ُ
مكانة كميل والكاريزما التي تعرف
عنه تبقى حاضرة في مالمح دوري،
ح ـتــى وهـ ــو ي ـت ـحــدث ع ــن دانـ ـ ــي .وقــع
رحيل األب يختلف عن اغتيال «قائد
ً
النمور» الشقيق« :كميل لم يكن رجال
عــاديــا ،ال تمكن مقارنته بأحد ،حالة
خــاصــة .يحترم الـنــاس .بقي فــي الــ87
م ــن ع ـم ــره ي ـقــف لـيـسـتـقـبــل الـ ـن ــاس».
لكن الوحشية التي اغتيل بها دانــي

دوري يقول بصراحة:
يشرف في
ال يوجد ما ّ
ما وصلنا إليه
وع ــائ ـل ـت ــه «ت ــدع ــو ل ـل ـك ـف ــر» .م ـ ــاذا عــن
تـبــرئـتــه سـمـيــر جـعـجــع؟ نـســألــه« ،أنــا
درست الحقوق ،ليس محبة بجعجع
رغم مآخذي حينها عليه لكنه حوكم
بعد فترة من اغتيال دانــي ،عندما لم
تنجح فبركة قضية الكنيسة ،أخرجوا
ملف دانــي .املسألة ليست في اقتراف
الجريمة أو عــدمــه ،إنما فــي محاكمة
ج ـع ـج ــع غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،م ـ ــن قـبــل
الـســوريــن والشعبة الثانية بوجود
احـ ـت ــال ودول ـ ـ ــة ال ت ـح ـت ــرم اإلنـ ـس ــان
وال ال ـق ــان ــون .كــانــت تــركـيـبــة لــإيـقــاع
ب ــه ،والـتـفـتـيــش ع ــن امل ــذن ــب لـيــس من
مـســؤولـيـتــي» .مــا يـتــذكــره دوري هو
الجريمة وحسب.

في عمر الـ 18كنت أريد دخول الحزب الشيوعي،
وكنت وداني نختلف على أمور كثيرة (مروان بوحيدر)

«ما في شي ينحكى» عن الشهر الذي
تسلم فيه دوري «كتيبة النمور» من
شقيقه دانـ ــي ،بــن ت ـمــوز وآب .1980
رغم ذلك ،يتذكر دوري .يومذاك وقعت
م ـج ــزرة ال ـص ـف ــرا (ارت ـك ـب ـت ـهــا ال ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ــزب ال ـك ـتــائــب،
بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة بـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل) وذهـ ـ ــب
ضحيتها نحو  500من املدنيني ومن
ّ
مـقــاتـلــي «األح ـ ـ ـ ــرار» .ح ــل كـمـيــل األب
ّ
الفصيل املـســلــح لتوفير التشقق في
صفوف «املقاومة املسيحية» ولتكون
«بقيادة بشير الجميل» .يؤكد دوري
أن «داني لم يرفض ،بل بقي الرقم اثنني
في املعادلة بعد بشير .شباب كثر منا
التحقوا بالقوات» .أريقت دماء كثيرة.
يــومــذاك كــان دوري فــي الـســان جــورج
بالكسليك« :أج ـ ّـرب إحــدى السفن من
صناعتي وتصميمي .نــادونــي على
الـجـهــاز وأعـلـمــونــي بهجوم الكتائب
على مــراكــزنــا .نسينا الشختور على
حــالــه وأتينا لتهدئة الــوضــع» .خاف

كميل شمعون من ّ
تمدد ذيول املذبحة
وضغط على فرامل التهدئة .أما داني،
«ف ـك ــان ف ــي جـبـهــة ف ـق ــرا م ــن الـصـبــاح
ال ـبــاكــر ،تــدخــل أم ــن الـجـمـيــل ،ونقله
بواسطة مروحية تابعة للجيش إلى
بعبدا وجاء إلى منزلي».

المصالحة مع ترايسي
كثيرون غــادروا «الوطنيني األحــرار».
وصـ ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرت ومـ ـ ـ ـ ّـرت
ب ـمــراحــل ك ـث ـيــرة .ي ــرف ــض دوري هــذا
ويـعـتـبــره تعميمًا« :األحـ ــرار مــوجــود
على األراضي اللبنانية ومن الطوائف
كــافــة» ،ب ــرأي رئـيــس ال ـحــزب املتفائل
بـمــن «ب ـقــوا عـلــى املـ ـب ــادئ»« .م ــن ولــد
شمعونيًا ال يـ ــزال» ،ي ـقــول .واألح ــرار
حـ ـ ـ ــزب عـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــود وال ـ ـه ـ ـبـ ــوط
واملــراوحــة .اإلمكانات ضئيلة ،املراكز
ل ــم ت ـك ــن م ـم ـل ــوك ــة ،ب ـق ــاؤه ــا م ــن دون
ن ـشــاط غـيــر مـنـطـقــي« :ب ـتــدفــع إيـجــار
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــاضـ ـ ــي» .ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـحـ ــزب

