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عدل

حشيشو ـ القوات اللبنانية

النطق بالعدالة

تنطق محكمة جنايات صيدا
االثنني املقبل بدعوى خطف
محيي الدين حشيشو على يد
ميليشيا القوات اللبنانية،
بعد  ٣١عامًا على الجريمة
التي ال تسقط بالتقادم ،وربع
قرن على بدء املحاكمة التي
شهدت أمس جلسة املرافعة
النهائية

بسام القنطار
ه� ��ي ص ��دف ��ة ن � � � ��ادرة أن ت �ن �ع �ق��د م�ح�ك�م��ة
ال �ج �ن��اي��ات ف ��ي ص �ي��دا ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي قضية
اخ �ت �ط ��اف م �ح �ي��ي ال ��دي ��ن ح �ش �ي �ش��و ب�ع��د
ي��وم واح��د على ال��ذك��رى ال �ـ  ٣١الختطافه.
ل �ل �ح��دث رم ��زي ��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب �م �ع��زل ع��ن
مسار املحاكمة التي امتدت منذ عام ١٩٩١
وتختم نهار االثنني املقبل ،موعد النطق
بالحكم ،بحسب ما اعلنت رئيس الغرفة
الناظرة بالدعوى القاضية رلى جدايل في
ختام جلسة املرافعة التي امتدت لساعتني
في قصر العدل في صيدا امس.
ُ
اختطف محيي الدين حشيشو ،القيادي
في الحزب الشيوعي اللبناني ،من منزله
في عبرا في  ١٥ايلول  ،١٩٨٢بعد يوم على
اغتيال الرئيس بشير الجميل ،ومن الثابت
ف��ي م�ل��ف امل�ح��اك�م��ة أن ال�ج�ه��ة ال�ت��ي نفذت
الخطف ه��ي ميليشيا ال�ق��وات اللبنانية،
وقد حصل الخطف في وضح النهار على
أي��دي مسلحني غير ملثمني ي��رت��دي عدد
م�ن�ه��م ال� ��زي ال �ع �س �ك��ري وي �ض �ع��ون ش ��ارة
القوات اللبنانية.
مشهد املتهمني الثالثة وراء قفص االتهام،
م ��ن اص ��ل اك �ث��ر م ��ن ع �ش��ري��ن ش ��ارك ��وا في
عملية الخطف ،اعطى للعدالة اللبنانية
فرصة يتيمة لإلثبات ان جريمة الخطف
هي جريمة متمادية ال تسقط بمرور الزمن
وال بالعفو ال �ع��ام ،وخ�ص��وص��ًا ان وق��ائ��ع
املحاكمة تبني عدم وج��ود اي دليل يثبت
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مبادرة

حسين عبّاس يحوّل منزله الى متحف تراثي
داني األمين
ال ي�ق�ت�ص��ر غ �ي��اب ال ��دول ��ة وس �ي��اس��ات �ه��ا
وتجاهل قوانينها على الجوانب االمنية
وال �ح �ي��ات �ي��ة ،ب ��ل ي �ت �ع��دى ذل� ��ك ال� ��ى ت��رك
امل �ب��ادرات ال�ف��ردي��ة ت��أخ��ذ مكانها ف��ي كل
شيء .هكذا ّ
تحولت هواية احد اللبنانيني
ال ��ى م� �ب ��ادرة ل�ج�م��ع االث � ��ار وامل �ن �ح��وت��ات
ّ
واملتحجرات واالدوات التراثية ووضعها
في متناول املهتمني في منزله.
القصة بدأت منذ نحو  25سنة ،عندما ّقرر
االس �ت��اذ ال�ث��ان��وي ف��ي م��ادة الرياضيات،
ح�س�ين ع�ب��اس (م��ن ع �ي �ت��رون) ،أن ي�ح� ّ�ول
منزله ال��ى ّبيت تراثي أنيق ،ينسجم مع
هوايته املفضلة في «الحفاظ على الذاكرة
وال �ت ��راث االن �س��ان �ي�ين» ،أب ��دع ع �ب��اس في
تحقيق هذا الحلم الجميل ،ليصبح منزله
اليوم م��زارًا للعديد من الهواة والراغبني
في مشاهدة اآلثار والتحف النادرة .مزار
تفتقده املنطقة الجنوبية التي يقيم فيها.
جمع في منزله املتواضع املئات من القطع
األث ��ري ��ة وال �ت��راث �ي��ة ال� �ن ��ادرة ،اض��اف��ة ال��ى
متعددة من الحيوانات والطيور
أشكال
ّ
املحنطةّ ،
فزين بها جدران منزله
الغريبة
وحديقته املميزة .كان عباس ،منذ صغره
صيادًا ماهرًا ،لكنه آثر استغالل رحالت
ص�ي��ده امل�ت�ك� ّ�ررة ف��ي نبش ذاك ��رة األمكنة
الطبيعية التي كان يقصدها ،وبدأ يجمع
م��ا ي �ج��ده غ��ري�ب��ًا وم �ث �ي �رًا ،م��ن ال �ح �ج��ارة،
ّ
املتحجرة ،والطيور الجميلة
والحيوانات
امل �ت �ن��وع��ة ،ال �ت��ي ح ��رص ع �ل��ى تحنيطها
مستعينًا ب�خ�ب��راء م�ح�ل�ي�ين ،اض��اف��ة ال��ى
بنادق الصيد الجديدة والقديمة النادرة.
ي �ق��ول ع �ب��اس «ه ��واي ��ة ال �ص �ي��د ع� ّ�رف�ت�ن��ي
ع� �ل ��ى ط �ب �ي �ع��ة ب � �ل� ��ادي ،ف � �ب � ��دأت رح �ل��ات
ً
االس�ت�ك�ش��اف ،وب ��دأت أوال ب��ال�ت�ع� ّ�رف إلى

ّ
ك �ب��ار ال �س��ن ال��ذي��ن ذاع ص�ي�ت�ه��م ب�ف�ن��ون
ال�ص�ي��د ،فجمعت م��ا ت�ي� ّ�س��ر م��ن ال�ب�ن��ادق
القديمة جدًا والتي يعود تاريخ بعضها
ال ��ى ن�ح��و  160س �ن��ة ،وم ��ن ث��م ب � ّ�ت أجمع
ال � �ح � �ج� ��ارة ال� � � �ن � � ��ادرة ،ك� � ��ان أول � �ه� ��ا وج ��ه
خ �ن ��زي ��ر م �ت �ح� ّ�ج��ر م �ن ��ذ آالف ال �س �ن�ي�ن»،
ويبدي عباس حرصه على اثبات أهمية
م�ق�ت�ن�ي��ات��ه األث ��ري ��ة ،ب�ع��د أن ت �ع� ّ�رف على
العديد م��ن العلوم التراثية وجمع ع��ددًا
م��ن ال �ك �ت��ب ال �ت��ي أرش ��دت ��ه ال ��ى ال �ح �ج��ارة
واملنحوتات الطبيعية األثرية.
قصد عباس خالل هذه السنوات الطويلة،
ورغ ��م ام�ك��ان��ات��ه امل��ادي��ة امل�ت��واض�ع��ة ج �دًا،
ّ
ال �ع �ش��رات م��ن ك �ب��ار ال �س��ن ،ف�ج�م��ع معظم

حسني عباس
يستعرض
في منزله
بعض
املقتنيات
ّ
املهمة
(داني االمني)

ال� �ل ��وازم ال �ت��راث �ي��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت تستعمل
س��اب�ق��ًا ف��ي ال��زراع��ة وال�ص�ن��اع��ة واألع �م��ال
امل�ن��زل�ي��ة« ،ك�ن��ت أش�ت��ري م��ا ّ
تيسر ل��ي من
ه ��ذه األدوات وب��أس �ع��ار م �ت��دن �ي��ة ،ن�ظ�رًا
ل �ع��دم اه �ت �م��ام األه ��ال ��ي ب �ه��ا ،وه ��ي ب��ات��ت
اليوم ثروة ال ّ
تقدر بثمن ،من بينها أدوات
الزينة ،من األحجار الكريمة الثمينة» .ولم
يكتف ع�ب��اس بجمع م��ا ّ
تيسر م��ن اآلث��ار
ومعارفه
املحلية ،بل استعان بأصدقائه ّ
من املغتربني لشراء منحوتات ومحنطات
من دول متعددة ،فحصل على العديد من
ال�ن�ح��اس�ي��ات ال �ن��ادرة ال �ت��ي ي �ع��ود ت��اري��خ
ب�ع�ض�ه��ا ال ��ى م �ئ��ات ال �س �ن�ين ،اض��اف��ة ال��ى
ال �غ��زالن وع��دد م��ن ال�ح�ي��وان��ات األفريقية

جمع معظم اللوازم
التراثية التي كانت
تستعمل سابقًا في
الزراعة والصناعة
واألعمال المنزلية

ّ
واألميركية املحنطة ،منها أنواع ال يوجد
م�ث�ل�ه��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان .أم� ��ا أك �ث��ر م ��ا ي�ف�ت�خ��ر
ع �ب��اس ب�ج�م�ع��ه ف�ه��و «ع �ش��رات األح��اف�ي��ر
ّ
وامل �س �ت �ح��اث��ات ال�ل�اف �ق��ري��ة ،ال �ت��ي ت��أك��دت
من أهميتها التاريخية ،بعدما استعنت
ّ
ومتخصصني وكتب علمية ،فلفت
بخبراء
انتباهي أن بعض هذه املستحاثات يعود
ت��اري �خ �ه��ا م ��ا ب�ي�ن  2500و 6500م�ل�ي��ون
س �ن��ة ،وه ��و ت��اري��خ ي �ب��دو ل�ل��وه�ل��ة األول ��ى
أس� �ط ��وري ��ًا ،ول �ك �ن��ه ح�ق�ي�ق��ة ع �ل �م �ي��ة ،ف��أن��ا
ّ
املتحجرة
أملك اليوم العديد من األسماك
وشوكيات الجلد وال��رخ��وي��ات وغيرها».
ي �ش �ي��ر ع �ب��اس ال� ��ى أن «م� ��ا ج�م�ع�ت��ه عبر
ّ
ه��ذه السنني الطويلة ،كلفني الكثير من
الوقت والبحث واملال ،فرغم أنني اعتاش
م ��ن وظ �ي �ف �ت��ي ،ب� � ��دأت ب �ت �ع �ل �ي��م ال� � ��دروس
الخصوصية لشراء هذه التحف النادرة،
لكنني ل��م أبخل على أس��رت��ي التي عانت
معي كثيرًا ،فلدي اليوم ثالثة أوالد ،اثنان
م �ن �ه��م س �ي �ح �ص�لان ق��ري �ب��ًا ع �ل��ى ش �ه��ادة
الدكتوراة الفرنسية في علم الرياضيات».
يحلم ع�ب��اس ف��ي أن يستطيع ي��وم��ًا نقل
ك��ل م��ا جمعه ال��ى م�ع��رض ت��راث��ي جميل،
ي�م�ك��ن ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م�ق�ت�ن�ي��ات��ه ال �ن��ادرة
ف��ي املستقبل ،فهو ال يملك س��وى منزله
امل�ت��واض��ع ،وال ي�ق��در على تحقيق حلمه
ه��ذا ،بسبب األك�لاف املالية التي تكبدها
ع�ل��ى ش ��راء ه ��ذه امل�ق�ت�ن�ي��ات ،اض��اف��ة ال��ى
ّ
تعليم أوالده .وج ��ل م��ا ي�خ��اف م�ن��ه ،هو
«الحرب التي قد تطيح هذا الكنز التراثي
االن� �س ��ان ��ي ،ال س �ي �م��ا أن م �ح �ي��ط م�ن��زل��ي
ّ
تعرض للقصف في حرب تموز املاضية،
وح ��دث ��ت ب �ق��رب��ه م� �ج ��زرة راح ضحيتها
 13ش�ه�ي�دًا م��ن آل ع��واض��ة ،ل��ذل��ك آم��ل أن
ال ت�ت�ك� ّ�رر ه��ذه ال �ح��رب ث��ان�ي��ة ألن ذل��ك قد
يطيح كل ما فعلته خالل  25سنة».

