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نبراس عثمان *
(الزمن األول)
كتب توني كليفتون ،الصحافي البريطاني
وامل ـ ـ ــراس ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــربـ ــي مل ـج ـل ــة «ن ـ ـيـ ــوزويـ ــك»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ك ـتــابــه «ب ـك ــى الـ ـل ــه» (God
 ،)Criedال ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه «دار ك ــوارتـ ـي ــت»
ال ـبــري ـ ُطــان ـيــة لـلـنـشــر عـ ــام « :1983إن عــدد
الذين ن ِحروا بالفؤوس والسكاكني تجاوز
األلــف نسمة» ،وأض ــاف« :إن األمــر الــذي هز
أعماقي وأثار شجوني كان مشاهدة أحدهم
مطروحًا على األرض ،وآثار الحروق تغطي
َّ
ليتض َح بعد ذلك أنهم قد َّ
صبوا
كل جسده،
ِ
ال ـب ـنــزيــن عـلـيــه ق ـبــل إح ــراق ــه وت ـح ــول ــه إلــى
كتلة من الفحم» .لم يكن كليفتون ،بالطبع،
ي ـصــف «داع ـ ـ ــش» ال ـ ــذي ن ـحــر رق ـ ــاب اآلالف
كالشياه ،وال بحرقهم أحـيــاء كما فعل مع
م ـعــاذ الـكـســاسـبــة وع ـ ــزام ع ـيــد ،وإن ـم ــا كــان
يصف ما قامت به مليشيات حزب «الكتائب
الـلـبـنــانـيــة» ،ف ــي ص ـبــرا وشــات ـيــا ،انـتـقــامــا
الغ ـت ـي ــال ب ـش ـيــر ال ـج ـمـ ِّـيــل م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـحــزب
ال ـس ــوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،بـيــد حبيب
الشرتوني ،وبتخطيط من املسؤول األمني
فــي ال ـحــزب نـبـيــل الـعـلــم ،وه ـمــا مسيحيان
مارونيان ،كما يروق للبعض توصيفهما.
بــاملـقـيــاس الـلـيـبــرالــي اإلن ـس ــان ــوي ،فــي أشــد
ع ـيــاراتــه ،ال يمكن وص ــف عملية االغـتـيــال،
التي تم تنفيذها بعبوة ناسفة تزن خمسني
ُ
كيلوغرامًا من املتفجرات ،ز ِر َعت في الطابق
ال ــذي يعلو «بـيــت الـكـتــائــب» فــي األشــرفـيــة،
ويتم التحكم بها عن ُبعدَّ ،
وأدت إلى مقتل
ال ـج ـمـ ّـيــل ب ـعــد بـ ــدء خ ـطــابــه ب ـع ـشــر دق ــائ ــق،
وتمزيق
مــع  26سـيــاسـيــا كتائبيًا آخ ــري ــنُ ،
أشــائ ـهــم ،إال بــالـجــريـمــة الـبـشـعــة وامل ــدان ــة؛
ول ـكــن ،لــم يـكــن ممكنًا أبـ ـدًا ،فــي ذل ــك الــزمــن،
وح ـتــى عـلــى أرض ـيــة الـتـخـنــدق (الـعـقــانــي)
مع قوى املقاومة ،أن يتم توصيف ما حدث
ب ــأن ــه رعـ ــونـ ــة س ـي ــاس ـي ــة ،وحـ ـم ــاق ــة ك ـب ــرى،
ُ
ســتـ َـحـ ِّـرض عـلــى املــزيــد مــن االش ـت ـعــال ،ولــو
من باب أن عملية االغتيال جاءت في خضم
ح ــرب طــاحـنــة بــن األطـ ــراف املـتـنــاقـضــة في
ت ـخ ـنــدقــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة إزاء الـ ـص ــراع مع
القوى الدولية اإلمبريالية ،محليًا وإقليميًا
ودولـ ـي ــا ،وع ـل ــى إث ــر اج ـت ـي ــاح ق ـ ــوات ال ـعــدو
للبالد ،وحـصــار واحـتــال بـيــروت ،مــن أجل
الـقـضــاء عـلــى امل ـقــاومــة ،وط ـ ُـرد ق ــوى الـثــورة
َ
الفلسطينية ،وه ــو ال ـهــدف املـعــلــن مــن ِقـ َـبــل
كيان العدو اإلسرائيلي.
بالتحليل املــاركـســي اللينيني ،كــان اغتيال
بـشـيــر ،آنـ ــذاك ،نـتــاجــا ثــوريــا ال مـنــاص منه؛
ولـ ــم ت ـكــن املـ ـب ــادئ ال ـث ــاث ــة األول ـ ــى لـلـحــزب
ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ،الرجعية في
تقوقعها اإلقليمي ،والتي تعتبر أن «سورية
ل ـل ـســوريــن ،وأن ال ـس ــوري ــن أم ــة ت ــام ــة ،وأن
القضية السورية هي قضية األمــة السورية
والوطن السوري ،وأنها بذلك قضية قومية
مستقلة كــل االس ـت ـقــال عن
قــائـمــة بنفسها ُ َ
أية قضية أخرى» ،تشكل عائقًا مبدئيًا أمام

توضيح من بطرس لبكي
ورد في العدد  3344بتاريخ السبت
 2017/12/9ف ــي الـصـفـحــة  22في
مقال أسعد أبو خليل بعنوان «رجل
الــديــن وال ـشــاعــر :امل ـط ــران ع ــودة في
مــواجـهــة مصطفى سـبـيـتــي» ،فقرة
تناولتني كما يأتي:
«ب ـطــرس لـبـكــي لــم يـتـعــرض لعقوبة
(غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة) ،إال ب ـع ــدم ــا ات ـهــم
ب ــاغـ ـتـ ـص ــاب أو ت ـ ـحـ ــرش ب ــأط ـف ــال
(أيتام ،عادة) في فرنسا .والتحقيق
الفرنسي هو الذي دفع الفاتيكان إلى
إجراء تحقيق من قبلها ،وجدت فيه
أن االتهامات ضده صحيحة».
إن ّه ــذا الـخـبــر ال عــاقــة ل ــه بــالــواقــع
ً
وأكذبه جملة وتفصيال.
تفضلوا بقبول فائق االحترام
الدكتور بطرس لبكي
ّ
املحرر :نعتذر من الدكتور لبكي على
الخطأ ،وجرى تصحيح االسم.

ً
اعتبار هذا االغتيال عمال بطوليًا باملفهوم
األخ ـ ــاق ـ ــي ،وض ـ ــروري ـ ــا ب ــالـ ـق ــراءة الـعـلـمـيــة
تلعب الـطــائـفــة الدينية
الـسـيــاسـيــة ،كـمــا لــم َ ِّ
ال ـتــي يـنـتـمــي لـهــا ُم ــن ــف ــذا الـعـمـلـيــة دورًا في
إثــارة أية زوبعة سياسية أو إعالمية ضمن
صفوف املنتمني لخندق املواجهة؛ لم يحدث
ذل ــك ،ليس ألن الـحــزب كــان يحمل مشروعًا
اج ـت ـم ــاع ـي ــا ت ـق ــدم ـي ــا مـ ــن خ ـ ــال ط ــروح ــات ــه
الليبرالية َ
العلمانية الــرومــانـسـيــة إن صح
التوصيف ،وإنما ألن الزوبعة الوحيدة التي
كانت قد فرضت قوانينها على الوعي العربي
آن ـ ــذاك ،ه ــي زوب ـع ــة ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح ،بغض
النظر عن كونها زوبعة القوميني السوريني،
أو الشيوعيني ،أو االشتراكيني ،أو القوميني
العرب ،أو مقاتلي الثورة الفلسطينية بكافة
أطيافهم ،أو حتى التيارات الدينية املقاومة
للعدو.
ً
إن وضـ ــوح الـ ـع ــدو ،ك ــان ب ـحــد ذاتـ ـ ــه ،عــامــا
أس ــاسـ ـي ــا آخـ ـ ــر فـ ــي وض ـ ـ ــوح ال ـت ـع ــاط ــي مــع
الـ ـح ــدث؛ فـبـعــد ل ـق ــاءات ــه م ــع مـنــاحـيــم بيغن
وإس ـحــق شــامـيــر وآري ـي ــل شـ ــارون ورفــائـيــل
إي ـتــان وأوري ســاغــي وغ ـيــرهــم ،فــي نـهــاريــا
وبكفيا ،واالتفاق على االجتياح اإلسرائيلي
لطرد قــوات الثورة الفلسطينية وشن حرب
على قواعد الجيش السوري من أجل «تحرير
لـبـنــان» ،حـســب تــوصـيـفــه ،وتــأمــن األرضـيــة
اتفاق
السياسية اللبنانية مــن أجــل توقيع ِّ
س ــام مــع ال ـعــدو ،ك ــان بشير الجميل ُيـ َـوقــع
َ
بي ِد ِه على قرار إعدامه؛ ليس رغبة منه بذلك
ـرورة ثورية تاريخية ال
بالطبع ،وإنما كـضـ
ّ
بــد مــن حــدوث ـهــا ،ألن غ ــض ال ـطــرف عــن ذلــك
َ
كــان سيعني ،بعد مــا تــراكـ َـم مــن تضحيات،
إدخ ـ ــال ل ـب ـنــان ف ــي غ ـيــاهــب «ك ــام ــب ديـفـيــد»
جــديــدة ،وهــو مــا حــاولــت ال ـقــوى والـتـيــارات
التصفوية آن ــذاك إكماله فــي سياق مشروع
تصفوي ،عند توقيع اتـفــاق  17أي ــار /مايو
 1983الخياني بمقاييس زمن الكفاح املسلح.
أبـ ــرز م ــن ت ـص ـ ّـدى لــذلــك االتـ ـف ــاق ك ــان حــركــة
«أم ــل» (الشيعية) ،التي وصفته على لسان
رئيسها بأنه« :اتفاق الــذل والعار ،وقد ُو ِلـ َـد
ميتا» ،والتي ساهمت وبقية قوى املواجهة
في إسقاطه.
م ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،وح ـس ــب م ــا أوردت ـ ــه
صحيفة «ذي تــايـمــز» البريطانية بتاريخ
 30آب /أغسطس  ،1982أن شارون ذاته ،كان
قد أجــاب على ســؤال الصحافية اإليطالية
املـتـكــرر عــن سبب تــراجـعــه إزاء مــا َو َع ـ َـد به
بشير الجميل بتحرير لبنان من الوجودين
الـ ـ ـس ـ ــوري وال ـف ـل ـس َّـط ـي ـن ــي ،ب ـم ــا م ـ ـفـ ــاده أن
البيت األبـيــض َح ــذ َر تــل أبيب مــن التمادي
فــي ض ــرب ال ـســوريــن ،ألن مــوسـكــو ه ـ َّـد َدت
بــالـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري ،ف ـ َ
ـأم ـ َـر ُه بـيـغــن بــوقــف
الغارات وسحب قواته املشتبكة مع الوجود
ً
الـ ـس ــوري .ل ــم يـكــن ذل ــك مـنـفـصــا ،بــالـطـبــع،
عــن ق ــرار وا َّشـنـطــن بسحب ال ـحــراســة التي
كــانــت قــد وفـ َـرت ـهــا للرئيس بشير الجميل
تمامًا قبيل اغتياله ،كمؤشر سياسي على
ً
أن التضحية بــه كــانــت خـيــارًا مفضال على
مواجهة عسكرية كبرى وخسائر سياسية

مـمـكـنــة ال ـح ــدوث ،وك ـمــؤشــر تــاري ـخــي على
قيمة العمالء عند مشغليهم.

(الزمن الثاني)
ال يمكن بقفزة زمنية واحدة إيجاز الكم الهائل
مــن املتغيرات والتعقيدات التي طالت أوجــه
وأدوات ال ـص ــراع ،ذات ــه ،عـلــى مـسـتــوى الـقــوى
الدولية ،واألنظمة والتيارات والتحالفات في
الـســاحــة الـعــربـيــة ،وع ـلــى مـسـتــوى الــوعــي به
وفهمه ،سواء من ِق َبل النخب أو الجماهير في
َّ
الـشــارع العربي .إن طرحًا مــن قبيل أن «عــدو
األمـ ــس ب ــات حـلـيــف الـ ـي ــوم» يــاقــي تـجـسـيـدًا
مـتـنــامـيــا ل ــه ف ــي امل ـج ــري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
نعيشها في العالم ،وليس فقط في منطقتنا،
مـنــذ سـقــوط االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي قـبــل ثالثة

قرار واشنطن بسحب
حراسة الجميل مؤشر
تاريخي على قيمة
العمالء عند مشغليهم

عقود تقريبًا .وقــد يفرض هــذا األمــر ضــرورة
ال ـقــراءة املتأنية والـفـهــم الــدقـيــق ملــا تتضمنه
األحداث الكبرى واملنعطفات ،سواء التكتيكية
أو االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،م ــن أب ـع ــاد ودالالت؛ ألن
املواقف ال يمكن أن تكون معزولة عن طبيعة
تلك القراءة وعمق ذلك الفهم.
لقد بــرز َ نجم علي عبد الله الصالح في زمن
َ
كــان قد أت ـ َّـم والدتــه بمخاض عسير ،لتشكيل
مفاهيم مشوهة وضبابية عن معان أخالقية
كالصمود واملواجهة ،أو االنتهازية والخيانة؛
ولم تقتصر تلك املفاهيم العرجاء في تأثيرها،
واستحكامها من الوعي العربي ،على اليمن،
بل أمسكته بني فكيها من خليجه إلى محيطه،
وخ ـصــوصــا ،بـعــد حــالــة ال ـف ــرز واالسـتـقـطــاب
املجتمعات العربية،
الشديدين التي شرخت
ُ َ
َ
ن ــخ ـ َـب ــا وج ـم ــاه ـي ــر ،عـ ـم ــودي ــاِ ،وف ـ ـ ــق مـعــايـيــر
تــرت ـبــط ب ـ ــإرث ث ـقــافــي واج ـت ـم ــاع ــي ث ـق ـيــل من
الـعــاقــات الـقــرابـيــة ،عشائريًا وطــائـفـيــا .لكن،
َّ
وفــي التحليل األخـيــر ،لم تتخل تلك املعايير
عــن طبيعتها التاريخية كتعبير عــن مجمل
املصالح واملكتسبات التي يراد تحقيقها.
الحوثيون ،أحـفــاد اإلمــامــة الرجعية فــي زمن
مضى ،أو حركة «أنـصــار الـلــه» ،كما يطلقون
عـلــى أنـفـسـهــم مـنــذ تأسيسهم ع ــام  ،1992لم
ي ـ َّـدع ــوا ي ــوم ــا ،أن ـهــم ي ـح ـم ـلــون ،ف ــي أدبـيــاتـهــم
وخ ـطــابــات ـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـش ــروعــا تـقــدمـيــا
ً
ش ــام ــا بــاملـعـنــى امل ــارك ـس ــي ،لـكـنـهــم ،وبسبب
واق ــع التهميش املتعمد ال ــذي مــارســه صالح
عبر أكثر من  30سنة من حكمه للبالد ،حملوا

الـ ـس ــاح ،واك ـت ـس ـبــوا وع ـي ــا م ـت ـقــدمــا ف ــي فهم
طبيعة الـصــراع في املنطقة ،وفهم ارتباطات
صــالــح ،وم ــن بـعــده عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي،
ّ
مــع الـنـظــام ال ـس ـعــودي .ول ـيــس أدل عـلــى ذلــك
ّ
املتقدم من مضمون ما يطلقون عليه
الوعي
اسم «شعار الصرخة»« :املوت ألميركا ،املوت
إلسرائيل ،»..ذلك الشعار الذي دفعت الحركة
إث ـب ــات ــا إلي ـمــان ـهــا ب ـض ــرورت ــه آالف ال ـش ـهــداء
املـ ـق ــاتـ ـل ــن ،وح ـ ـشـ ــدت بـ ــه مـ ـئ ــات اآلالف مــن
اليمنيني القابضني على الـســاح ،فــي الوقت
ال ـ ــذي كـ ــان ه ـ ــادي ف ـيــه مــرت ـم ـيــا ع ـلــى عـتـبــات
قـصــور آل س ـعــود ،وصــالــح يـحـيــك تحالفاته
البهلوانية في العلن تارة ،وفي الخفاء تارات،
بينما يتعرض اليمن ألعنف ع ــدوان همجي
رجـعــي مــدعــوم مــن اإلمبريالية الناهبة على
مدار سنوات ثالث وحتى اليوم.
لقد نسج صالح تحالفه مع الحركة ،تحت
عنوان صد الهجمة على اليمن ،على قاعدة
كسب املزيد من الوقت ،واملراهنة على تغيير
الرؤى التكتيكية السياسية للقوى املشاركة
ف ــي ال ـ ـعـ ــدوان نـ ـح ــوه ،س ـ ــواء ف ــي أبـ ــو ظـبــي
أو ال ــري ــاض ،واق ـت ـنــاص ال ـفــرصــة املـنــاسـبــة
ل ــان ـق ـض ــاض ع ـل ــى ح ـل ـيــف الـ ــداخـ ــل وق ـلــب
الطاولة وتسليم زمام القرار السياسي لولي
النعمة السعودي ،وذلك كله على إثر اإلطاحة
به في همروجة الربيع العربي .ولم يكن ذلك
الــواقــع االن ـتـهــازي خفيًا عـلــى الـحــركــة ،لكن
األخيرة كانت تمسك دائمًا بخيوط اللعبة
السياسية والعسكرية فــي الــداخــل اليمني

خطاب بنبرة صوتية واحدة ،وأربع أفكار أ
محمد فرج *
ال في خطاب تحرير الجنوب عــام  ،2000وال
في احتفال استقبال األسرى – وعلى رأسهم
ال ـش ـه ـيــد س ـم ـيــر ال ـق ـن ـطــار – وال ف ــي خـطــاب
ان ـت ـص ــار امل ـق ــاوم ــة عـ ــام  ،2006سـ ــار خـطــاب
س ـمــاحــة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ع ـلــى سكة
واحـ ـ ــدة ،وب ـن ـب ــرة صــوت ـيــة واحـ ـ ــدة ،غــاضـبــة
ومتحدية ،كما كانت عليه الحال في خطابه
في الضاحية الجنوبية.
موجية
تكون
أن
السيد
اعتدنا في خطابات
ِ
الطابع ،تراوح بني الخطاب الحماسي الحاد،
وال ـش ــروح ــات ال ـه ــادئ ــة ،وال ـس ـخــريــة املبطنة
أح ـيــانــا .أم ــا فــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة أمــس،
فكان الخطاب بقالب آخــر ،وتيرة واحــدة من
ال ـب ــداي ــة ح ـتــى ال ـن ـهــايــة ،ع ـنــوان ـهــا األســاســي
الـ ـغـ ـض ــب وق ـ ـمـ ــة ال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
للمبادرة والرد على أي تهديد ّ
يمس فلسطني
قبل أن ّ
يمس لبنان.
ً
ّ
وبـ ـم ــا أن ك ـ ــا م ــن ت ــرام ــب ون ـت ـن ـيــاه ــو ق ـ ــررا
التصريح بفجاجة بالصيغة الثنائية ،إما –
أو ،كان ال بد لخطاب سماحة السيد أن يسير

على هذا اإليقاع« ...املــوت إلسرائيل»« ،املوت
ألمريكا».
امل ـع ــادل ــة ال ـث ـنــائ ـيــة ع ـنــد ت ــرام ــب ونـتـنـيــاهــو،
والــرد عند سيد املـقــاومــة ،جميعها ال تحمل
أي جديد في سياسة الطرفني ،ولكنها تحمل
جديدًا في صياغة املوقف األميركي وطريقة
إخ ــراج ــه ،االن ـت ـق ــال م ــن ال ـت ـمــايــز ب ــن املــوقــف
املـعـلــن وامل ـض ـمــر ،إل ــى تــوحـيــدهـمــا ،وه ــذا ما
يؤسس ملرحلة جــديــدة فــي املنطقة والعالم،
ّ
عبر عنها السيد ضمن خطابه في عدة أفكار،
منها:
ً
أوال :امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــي م ـف ـتــاح
ال ـحــل ،تـصــاعــد رد الـفـعــل الفلسطيني يفتح
ال ـب ــاب مل ــزي ــد م ــن اإلسـ ـن ــاد امل ـح ـي ــط .صحيح
أن املطالبة بتوحيد الفصائل الفلسطينية
ً
تحت العنوان نفسه قــد ال يكون أم ـرًا سهال،
إال أن خطوة ترامب نزعت كل ذرائــع وحجج
ومبررات وتفسيرات التيارات املؤمنة بمسار
ّ
التفاوض .خطوة ترامب عززت نهج املقاومة
في فلسطني ليبتلع حجج املسار التفاوضي
من جهة ،ويكسب أغلبية الشارع الفلسطيني
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ف ـل ـس ـطــن جـ ــاهـ ــزة ال ـي ــوم

لالنحياز لخيار واحد (خيار املقاومة) ،ودون
إشكاليات داخلية ،وهذا هو األهم.
ثانيًا :محور املقاومة ينهض من جديد ،مع
وجراحه ،ويكاد ينهي معاركه بعد
كل آالمــه
ّ
س ـنــوات عـجــاف أمل ــت باملنطقة بــأكـمـلـهــا .مع
األه ـم ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـك ـب ـيــرة النـتـصــار
م ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ـف ـت ـيــت
والـتـفـكـيــك وال ـف ــن ،إال أن ه ــذا امل ـح ــور الـيــوم
يكسب أكـثــر فــي تــذويــب الــدعــايــة الخليجية
األم ـي ــرك ـي ــة امل ـ ـضـ ــادة ،ال ـت ــي جـ ــرى تـفـعـيـلـهــا
ط ــوال الـسـنــوات املــاضـيــة .هــل سنسمع شابًا
عربيًا يعيش في الفلك االقتصادي والثقافي
السعودي يقول« :بات كل شيء جليًا ،أنا مع
املـحــور امل ـقــاوم» ،حــدث ذلــك! وسيحدث أكثر،
و«يميز الخبيث من الطيب».
ثالثًا :كــان ترامب يتوقع أن العالم سيتدافع
ويلحق به في اعترافه هــذا .يمكن القول إننا
تـعــودنــا أن تقف أمـيــركــا الالتينية معنا في
قضايانا ،وال سيما أنها ما زالت تتعرض ملا
نتعرض له نحن .ولكن املعادلة القاسية عند
األمـيــركــي هــي أوروبـ ــا ،فمهما ح ــاول اليمني
في أوروبــا التماهي مع السياسة األميركية،

