10

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

مجتمع

بورتريه
ذاكرته طويلة .واألحداث فيها كثيرة« .السلطان» ،هكذا ّ
يلقبونه
ّ
الشعر والزجل،
في قريته واسمه الحقيقي ميشال طراد .يحب ِ
نضال قديم 94 .عامًا مضت ،وما زالت صورة
بزهو عن
ويتحدث
ٍ
ٍ
حيفا مطبوعة في رأس «إبــن بشري» .ميشال طــراد واحــد من
كثيرين قاتلوا دفاعًا عن فلسطين

«السلطان» يتذكر

ابن بشري الذي قاتل دفاعًا عن حيفا

ريم طراد
للوهلة األول ــى تـتـســاءل :مــا ال ــذي حـمــل مـيـشــال ط ــراد ،ابــن
قـضــاء بـشــري ،على مقاومة غــزو العصابات الصهيونية
ـاب مختلفة،
ف ــي فـلـسـطــن؟ ف ــي ال ــوعــي ال ـج ـمــاعــي ،وألس ـب ـ ٍ
لـيــس مــألــوفــا إال أن ي ـكــون «ال ـب ـشــرانــي» قــوات ـيــا .علينا أن
نعود بالزمن كثيرًا« .السلطان» ،كما هو لقبه حتى اليوم،
يتذكر بالتفصيل معركة الدفاع عن حيفا« ،خدمة للقضية
ّ
العروبية ودفاعًا عن العرب» ،يقول .وتقول عيناه إن بعضًا
من السبب هو حماسة الشباب التي كانت ّ
تدب فيه وتدفعه
إلى املغامرة.
يعد حبات مسبحته التي يصنع،
،»10
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ّ
رغ ــم نـظــره الـشـحـيــح ،ك ـ ّـل بـيـ ٍـت منها عـلــى ح ــدة ،ليجمعها
عكازه ليعود
الحقًا .يستوي في جلسته ،ويقبض بيده على ّ
فــي الــزمــن تسعة وستني عامًا إلــى ال ــوراء ،إلــى عــام .1948
تــرك الجيش اللبناني ،وذهــب إلــى فلسطني بحثًا عن عمل.
تزامن وجوده هناك مع حمالت الهجرة التي نظمتها الحركة
الصهيونية لليهود القادمني من روسيا ،بمساعدة الجيش
يفكر مرتني .هناك ،التحق بجيش
اإلنكليزي في فلسطني .لم ّ
ّ
التسعينية
املقاومة بقيادة رئيس بلدية حيفا .من ذاكرته
ً
مساء قبل املعركة:
ينكش قول أحد رفاقه
ّ
تهيج أيا بحر الروم
والطم عالشواطئ دوم
		
عا شطوطك مينا حيفا
يا منغرق يا بدنا نعوم
		
وصل املهاجرون اليهود إلى امليناء ليالّ ،
وتوجهوا إلى ّ
حي
ً
يتذكر .فجرًا بدأ الوافدون،
الهدار «أعلى نقطة في حيفا» ،كما ّ
بمشاركة من وصلوا الى حيفا قبلهم ،هجومهم الحتالل
املدينة .بــدأ الهجوم من حي وادي الصليب «وكــان هجومًا
ّ
قويًا» .الهجوم لم يكن في حسبان العرب ،وتحديدًا «جيش

اإلنقاذ العربي» الذي طلب الدعم ،فكان ميشال واحدًا ممن
ّ
توقف الغزاة عند الطواحني
لبوا النداء .مع شروق الشمسّ ،
بعدما احتلوا جزءًا كبيرًا من املدينة ،ومنعوا وصول النجدة
جبهة أخرى،
عبر الشواطئ إلى املقاومني .من الشرق ،فتحوا ً
«وعند بناية الياس الخوري» ،كما يقول ،كان الصهاينة قد
أصبحوا يشرفون على املدينة« .بدأوا القصف من فوق على
املقاومني» .طلب املقاومون ذخيرة ،فلم يجدوا رئيس ّ
البلدية
ً
مهمة في عكا،
الذي كان
مسؤوال عن املخازن .قيل ّإنه في ّ
ً
وعند فتح املخازن وجدوها فارغة من أي سالح أو ذخيرة.
ّ
«س ــرت شــائـعــة حـيـنـهــا أن خ ـيــانـ ًـة مــا قــد جـ ــرت» .الـســاح
األبيض كان الوسيلة الباقية للمقاومني ملحاربة الصهاينة
طويال .بعد
في ساحة الحناطير في حيفا .لم تدم املعركة
ً
هدنة  ۳ساعات لم تنطفئ فيها النيران ،لم يستطع العرب
الصمود وبدأوا بالتراجع .سقطت املدينة.
يـمـ ّـرر «الـسـلـطــان» أصابعه على شــاربـيــه ،يفتلهما ويتابع
الـســرد« :التجأت مــع مقاتلني آخــريــن عــزل مــن الـســاح الى
ّ
امليناء الــذي كــان تحت سيطرة االنكليز .كــانــوا يعرضون
الحماية على من يلتجئ إليهم شرط أن يترك سالحه ،إذا
مسلحًا» .رحل اإلنكليز من التجأ إليهم بالباخرات إلى
كان ّ
عكا .بعد إقــامــة قصيرة فــي عكا ،سقطت قرية الكساير.
ّ
بندقيته التي تركها في حيفا ،التحق بـ«النجدة»
أعــزل بال

ألن ـه ــم ل ــم يــريــدوا
الس ـت ـعــادة ال ـك ـســايــر .فـعــل ذل ــك خ ـل ـسـ ًـةّ ،
شخصًا من دون ســاح .هناك ،يــروي كيف انتزع رشاش
الـ  FMموديل  1906من يد متطوع كان يستخدمه بطريقة
خاطئة .جذبت مهاراته العسكرية في استخدام الرشاش
وهاب
املسؤول عنه ،فدعاه األخير إلى مقابلة القائد شكيب ّ
ضد
الــذي «كــان يقود فيلقًا من املقاتلني ّ
املوحدين الــدروز ّ
الغزاة» .هكذا ،بات «السلطان» في صفوف املجاهدين الدروز
نزوال عند طلب هذا األخير ،وانتقلوا إلى قرية
بقيادة وهابً ،
شفا عمرو ّثم املغار .ومن املغار إلى املالكية حيث كان عليهم

كان ميشال
ّواحدًا ممن
لبوا نداء «جيش
اإلنقاذ العربي»
الذي طلب الدعم
في حيفا
السالح األبيض
كان الوسيلة
الباقية
للمقاومين
لمحاربة الصهاينة
في ساحة
الحناطير

يحلوا مكان «املالزم زغيب» الذي قتل (خانته ذاكرته في
أن ّ
تذكر االسم األول للمالزم ،ويرجح أن يكون املالزم األول في
ّ
الجيش اللبناني الشهيد محمد زغيب).
بعد االنسحاب مــن املالكية ،وعلى طريق عيطرون ،التقى
بالجيش اللبناني وبالكومندان جميل الحسامي الذي كان
قد خــدم بإمرته في الجيش في مرجعيون .على الخريطة
ال ـتــي يحملها الـحـســامــي ،ش ــرح لــه «ال ـس ـل ـطــان» تفاصيل
ّ
عسكرية عن معركة املالكية التي شــارك فيها« .طلب مني
الحسامي أن أعــود إليه فــي الـيــوم التالي ،لكنني عــدت بعد
أربعة أيام» .بكامل سالحه ،دخل إلى مكان وجود الكومندان
وسلمه كتاب
الذي عاتبه على خروجه من الجيش اللبنانيّ ،
توصية ألحــد الضباط إلعــادتــه إلــى صفوف الجيش .لكن
«طيش الشباب» عينه الذي أخذه إلى حيفا منعه من تقديم
الكتاب والعودة إلى الجيش.
نسأل ميشال ،الــذي صار عمره  94عامًا اليوم ،وهو أكبر
رجل في قريته برحليون ،من أين اكتسب لقبه فيجيب ّأنه
ٍ
ـ«ردة» الـتــي قالها
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ّ
ّ
لخصميه عندما غلبهما في لعبة الـ«:»400
أنا سلطان وانتو بتعرفوني
بتلعبوني
ما
غشم
ن
نك
م
		
ّ
ولو َ ُ
أنا سلطان ،سلطان املنايا
بيوم الحرب تبقو تطلبوني
		
واح ــد ،اث ـنــان ،ثــاثــة ...يتابع عــد بـيـ ٍـت جــديـ ٍـد مــن مسبحته
مرندحًا «يا فلسطني جينا لك ،جينا وجينالك جينالك».

تقرير

ّ
 103جمعيات متعاقدة مع «الشؤون» مهددة باالقفال
فاتن الحاج
ل ــم ت ـس ـلــم ال ـج ـم ـع ـيــات امل ـت ـع ــاق ــدة مع
وزارة الشؤون االجتماعية من تعميم
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـخـفــض مـيــزانـيــات
املــؤس ـســات الـحـكــومـيــة بنسبة .%20
ال ـق ــراران ال ـل ــذان ي ـه ــددان مـصـيــر 103
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات لـ ـلـ ـع ــام  2017هـ ـم ــا ع ــدم
املوافقة على سعر الكلفة الــذي أقرته
اللجنة املختصة ع ــام  ،2012وحسم
 %20م ــن امل ـي ــزان ـي ــة امل ـخ ـص ـصــة لكل
جمعية بحسب سعر كلفة .2011
الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات
ت ـغ ـطــي  6م ـل ـفــات أس ــاس ـي ــة :األيـ ـت ــام،
النساء املعنفات ،املسنون ،املدمنون،
ذوو اإلعاقة ،والفقراء.
ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع الـ ـج ــدي ــد ق ـ ــاد أص ـح ــاب

ال ـج ـم ـع ـي ــات إل ـ ــى مـ ـص ــارح ــة أولـ ـي ــاء
«املـ ـس ـ َـعـ ـف ــن» ب ــالـ ـق ــول إن الـ ـق ــراري ــن
سـيـضـطــراهــا لــإق ـفــال ل ـعــدم قــدرتـهــا
ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار وت ـق ــدي ــم ال ـخــدمــات
الــائ ـقــة ألوالدهـ ـ ــم ،داع ـي ــة اي ــاه ــم إلــى
االس ـت ـع ــداد لـلـمــواجـهــة املـفـتــوحــة مع
ال ـح ـكــومــة .وف ــي ل ـقــاء م ــوس ــع ،نـهــايــة
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،حـ ـض ــره مـمـثـلــو
 80جمعية وهـيـئــة ،ت ــداول ه ــؤالء في
أش ـكــال ال ـت ـحــرك ،ول ــوح ــوا بــاعـتـصــام
بالتزامن مــع الجلسة املقبلة ملجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ـم ـيــس  ،وإق ـ ـفـ ــال أبـ ــواب
مؤسساتهم ،يوم الجمعة.
أص ـح ــاب الـجـمـعـيــات ي ـت ـحــدثــون عن
كباش يخوضونه منذ  2011لتطبيق
سعر الكلفة على أساس  ،2012وهم ال
يزالون يقبضون مساهماتهم املالية

على أساس سعر الكلفة للعام ،2011
حــن ك ــان ال ـحــد األدنـ ــى لــأجــور 450
أل ــف ل ـيــرة .مــع الـعـلــم أن املــرســوم رقــم
ّ
 5734تاريخ  1994/9/29وتعديالته
(تنظيم وزارة الـشــؤون االجتماعية)
يـ ـن ــص عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـع ــر ال ـك ـل ـف ــة
ب ـصــورة اوتــومــاتـيـكـيــة سـنــويــا خــال
شهر آذار من كل عام.
س ـ ــام ـ ــي حـ ـ ـم ـ ــود ،م ـ ــدي ـ ــر ال ـج ـم ـع ـي ــة
اللبنانية للتربية املـخـتـصــة (تعنى
بتعليم ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة)
يــوضــح أن الـجـمـعـيــات تـقــع فــي عجز
حـقـيـقــي لـغـيــاب تـطـبـيــق سـعــر جــديــد
للكلفة ،إضافة إلى أن الوزارة لم تدفع
مستحقات الفصل الــرابــع مــن ،2017
ول ــم ت ـبــرم ع ـقــود ال ـشــراكــة ف ــي .2018
ولـفــت إل ــى أن الـجـمـعـيــات تعتمد في

تمويلها بنسبة  %90على مساهمة
وزارة الشؤون و %10على التبرعات
من املؤسسات الدولية وغيرها ،علمًا
ب ـ ــأن امل ـس ــاه ـم ــة ال تـ ـتـ ـج ــاوز تـغـطـيــة
ّ
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد الـ ـق ــان ــون
الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
ي ـ ــؤك ـ ــد حـ ـ ـم ـ ــود إن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة بـيــار أبــي عــاصــي «يقف
إلــى جانبنا ،وق ــال فــي الـلـقــاء األخير
معه إنه مستعد للتحرك معنا».
أبـ ــي ع ــاص ــي دحـ ــض ف ــي اتـ ـص ــال مع
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ال ـ ـكـ ــام عـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
الــوه ـم ـيــة «ع ـلــى األقـ ــل ف ــي وزارتـ ـ ــي»،
وقال« :أتحمل مسؤولية كل الجمعيات
املتعاقدة حاليًا التي نراقب بعضها
كل  3أشهر (املستوصفات) وبعضها
اآلخــر كــل شهر (مؤسسات الرعاية).

وأس ـ ـت ـ ـغـ ــرب أن يـ ـحـ ـك ــى ع ـ ــن خ ـفــض
امل ــوازن ــة وال يـحـكــى ع ــن احـتـيــاجــات
هـ ــذه ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـح ـيــة ال ـت ــي تـقــوم
بــواجـبــاتـهــا عـلــى أكـمــل وج ــه» .ولفت
إلــى أن ال ــوزارة أوقفت عقود الشراكة
ّ
م ــع  20جـمـعـيــة ل ــم تـكــن وهـمـيــة انـمــا
كان أداؤها ضعيفًا ،ولم تكن عقودها
تتجاوز  10آالف دوالر سنويًا.
وجزم أبي عاصي أن ترشيد اإلنفاق ال
يكون بخفض املوازنة ،بل برفعها 33
مليار ليرة إضافية .وقال «إن هاجس
ّ
خ ـفــض امل ـص ــاري ــف دف ـع ـنــا إل ــى وقــف
عقود  600متعاقد مــع ال ــوزارة وعــدد
املستفيدين من  104آالف إلى  44ألف
مـسـتـحــق ،م ــا سـمــح بــوفــر يـ ــوازي 20
مليار ليرة» .ودعا إلى تحييد الوزارة
عن الكباشات السياسية.

