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شذرات

ال ـغــاز ،وب ــدأوا يتسللون إلــى أعـمــاق القبو
ألســر كــل مــن يـحــاول االسـتـســام ،أو الـفــرار
من الغازات السامة .كانت تلك مهمة شاقة،
ف ــأت ـب ــاع ج ـه ـي ـمــان ال يـسـتـسـلـمــون بــالــرغــم
مما نالهم من اإلرهاق والجوع وقلة النوم.
واضطر السعوديون إلى التفكير في إدخال
الخبراء الفرنسيني في العملية العسكرية
الجارية في الحرم .وللحفاظ على املظاهر
اإلس ــامـ ـي ــة ،ط ـل ـبــوا م ــن ال ـن ـق ـيــب ب ــاري ــل أن
ّ
يصح ادخاله
يعتنق اإلس ــام شكليًا ،لكي
إلى الحرم ،بحسب ما تنص عليه الشريعة.
وكان ذلك مظهرًا جديدًا للحذلقة السعودية
ال ـ ـجـ ــوفـ ــاء .وب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات
ال ـع ـم ــال ف ــي ش ــرك ــة ب ــن الدن ،وخــرائ ـط ـهــم
عــن الـقـبــو ال ــذي تبلغ مـســاحـتــه اإلجـمــالـيــة
قرابة  65ألــف متر مربع ،أمكن إعــداد خطة
سريعة القتحامه .وطلب الكابنت باريل من
رئيسه األعلى وزير الدفاع الفرنسي إيفون
بورجيه أن يزوده بكميات كبيرة من الغاز
ال ـك ـي ـمــاوي السـتـعـمــالـهــا ف ــي ال ـق ـضــاء على
املـعــارضــن السعوديني املختبئني فــي قبو
املـسـجــد ال ـح ــرام .كـمــا طـلــب بــاريــل خمسني
مرش غاز ،وخمسمائة رطل من املتفجرات،
وكمية من الصواعق والفتائل وثالثة آالف
قناع واق .وقبلت طلبات الكابنت باريل ،بعد
أن أذن بتصديرها إل ــى الـسـعــوديــة رئـيـ ُـس
ال ـج ـم ـهــوريــة الـفــرنـسـيــة بـنـفـســه .واش ـت ــرط
ال ـقــادة الـفــرنـسـيــون عـلــى فريقهم أن يبقوا
أدوارهـ ــم فــي العملية س ـ ّـرًا مـحـضــا ،لـكــي ال
ّ
يعرضوا أمــن بالدهم القومي للخطر .كما
أصدروا أوامر جازمة للكابنت باريل بالذات،
لـكــي ال يـسـمــح لـنـفـســه تـحــت أي ظ ــرف من

برز ّ
تخبط ظاهر في
بعض برقيات السفارة
األميركية عن وقائع
ما جرى في مكة

الظروف ،بالدخول إلى قلب املسجد الحرام،
خـصــوصــا بـعــد أن اق ـت ــرح ف ــي خـطـتــه الـتــي
قدمها لرؤسائه في باريس ،أن يدخل ليقود
العملية بنفسه.
وفــي يــوم  1كــانــون األول /ديسمبر ،1979
وصلت املــواد التي طلبها بــول باريل على
منت طائرة «كارافيل» خاصة .وبدأت عملية
تــدريــب تسعني عـنـصـرًا مــن نخبة عناصر
«الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي الـ ـسـ ـع ــودي» ،والـ ـق ــوات
الخاصة الباكستانية ،على مهام الهجوم
األخير .وتم تقسيم الجنود إلى مجموعات
م ـن ـف ـص ـل ــة ت ـ ـت ـ ـكـ ــون كـ ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــن ث ــاث ــة
عناصر ،يكلف أحد الجنود الثالثة بإجراء
االت ـصــاالت مــع غــرفــة الـقـيــادة ،بينما يقوم
اآلخ ــر بمهمة إط ــاق ال ـغــاز ،فــي حــن ينفذ
الضابط عملية تفجير أبواب حجرات القبو
املـغـلـقــة .وت ـقــاســم ال ـفــريــق الـفــرنـســي مهمة
التأهيل ،فـ ّ
ـدرب باريل الضباط على تنفيذ
ال ـت ـف ـج ـي ــرات ،بـيـنـمــا قـ ــام زمـ ـي ــاه ب ـتــدريــب
الجنود على عملية االتصاالت ،وعلى رش
ال ـغ ــاز .وك ــان عـلــى الـجـنــود الـسـعــوديــن أن
يحمل كــل واح ــد منهم على ظـهــره أنابيب
تحتوي على عشر كيلوغرامات من بــودرة
«دايـ ـكـ ـل ــوراي ــد» وت ـت ـصــل ب ـضــاغــط تنطلق
منها البودرة السامةّ .
وحدد املوعد النهائي
لتنفيذ عملية اقـتـحــام الـقـبــو ،فــي الساعة
العاشرة صباحًا من يوم الرابع من ديسمبر
 .1979وب ــدأت املجموعة املكلفة باالقتحام
ب ــال ـه ـج ــوم ع ـل ــى آخ ـ ــر م ـع ـقــل ل ـل ـم ـت ـمــرديــن.
ّ
وخالل ساعات قليلة شلت قدرات املتمردين
على املـقــاومــة .وقـتــل بــواسـطــة الـغــاز السام
كـثـيــر م ــن املـتـحـصـنــن ف ــي ال ـق ـبــو ،واضـطــر
آخـ ـ ــرون إلـ ــى الـ ـخ ــروج واالسـ ـتـ ـس ــام ،وهــم
يرتجفون على نحو ال إرادي .وكان آخر من
ّ
سلم نفسه هو جهيمان العتيبي.
■■■
في  9كانون الثاني /يناير  ،1980اقتيد ثالثة
وستون من املتمردين إلى ساحات اإلعدام،
في ثماني مدن متفرقة في السعودية .وكان
أول من قطع رأسه هو جهيمان قائد الثوار،
فــي مـكــة .وفــي الــريــاض كــان األمـيــر سلمان
بــن عـبــد الـعــزيــز يـشــرف بنفسه عـلــى حفلة
قطع األعناق .وأمسك أمير الرياض في يده
ورق ــة فيها أسـمــاء املــدانــن ،والـقـبــائــل التي
ينتمون لـهــا .وق ـ ّـرر سـلـمــان أن ُيـقـطــع رأس
كل مذنب بواسطة واحــد من أفــراد قبيلته،
وأم ـ ــام ع ـي ــون أس ــرت ــه .وك ــان ــت ت ـلــك طــريـقــة
سلمان في التشفي واإلذالل .ونــال الجنود
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــون م ـك ــاف ــآت م ــال ـي ــة م ـجــزيــة،
وأمــا الجنود السعوديون فقد نــالــوا املــال،
وحـظــوا بمساكن جــديــدة أهــداهــا لهم امللك
خالد .وظفرت الحكومة الفرنسية بصفقات
أسلحة سخية .وأم ــا فــريــق «الـجــي إي جي
أن» فقد عادوا إلى بالدهم ،وفي يد كل واحد
منهم ساعة «روليكس» ذهبية نقش عليها
شعار اململكة السعودية :سيفان مسلوالن
يتقاطعان حول نخلة.

الهوامش:
 -1انـ ـظ ــر امل ـل ـح ــق رق ـ ــم  6ال ـ ـخـ ــاص بــال ـبــرق ـيــات
الدبلوماسية األميركية عــن حــادثــة الـحــرم املكي،
ف ــي ك ـت ــاب «ح ـت ــى ال ي ـع ــود ج ـه ـي ـمــان :ح ـفــريــات
أيــديــولــوجـيــة ومــاحــق وثــائـقـيــة ن ـ ــادرة»  -إع ــداد:
حمد العيسى (منشورات منتدى املعارف ،بيروت،
 )2013ص.237 -235 :
2- Sandra Mackey - The Saudis: Inside the
)Desert Kingdom (W .W. Norton - 2002
p: 231
 -3مقابلة مطولة مع ولي العهد السعودي فهد بن
عبد العزيز ،نشرتها جريدة «السفير» اللبنانية
في عدد يوم  9كانون الثاني /يناير .1980
 -4انظر برقية السفير األميركي في مصر ألفريد
أث ــرت ــون ،عــن نـظــريــة حـسـنــي م ـبــارك بخصوص
أحــداث مكة ،ضمن ملحق البرقيات الدبلوماسية
األميركية ،في كتاب «حتى ال يعود جهيمان» ،ص:
.229
 -5انـظــر برقية السفير األمـيــركــي ديفيد نيوتن
من دمشق ،ضمن ملحق البرقيات الدبلوماسية
األميركية ،في املصدر السابق ،ص.231 :
 -6انظر برقيتي السفير األميركي في األردن ،عن
لقائه مع امللك حسني ،ومع ولي العهد األمير حسن،
ضمن ملحق البرقيات الدبلوماسية األميركية ،في
املصدر السابق ،ص 227:و.268
 -7ان ـظــر بــرق ـيــة الـسـفـيــر األم ـي ــرك ــي م ــوف ــات من
ال ــرب ــاط ،ض ـمــن مـلـحــق ال ـبــرق ـيــات الــدبـلــومــاسـيــة
األميركية ،في املصدر السابق ،ص.350 :
* كاتب عربي

العالمية الثانية
الحرب
جرائم
ّ
ّ
الخفية وجزاروها
زياد منى
يقال إن التاريخ يكتبه املنتصر ،لكن في هذا العصر الذي صار فيه كثير من املراجع
واملؤلفات والوثائق ...ذات العالقة بموضوع ما متوافرة على نحو شبه مجاني لكل من
يبحث عنها ،فإن الحقائق ،املفجعة حقًا ،الخفية واملخفية واملسكوت عنها ،من املمكن أن
تجد طريقها إلى النشر واالنتشار.
من حقائق الحرب العاملية الثانية ،التي كانت إلى حد كبير حرب اللصوص اإلمبرياليني
مستعمري الشعوب الضعيفة ،أنها انتهت بمحاكمات نرمبرغ وطوكيو ،التي أطلق
ِ
«الحلفاء» عليها تسمية «آخر معارك العدالة» حينما خضع بعض قادة أملانيا واليابان
للمحاكمة وحكم باملوت على بعضهم ،وبالسجن على آخرين ،بينما حظي كثر بعناية
ّ
أميركية خاصة ،إذ أعيد االعتبار إليهم وتسنموا مواقع قيادية مهمة في الدولة األملانية
الغربية التي أعلن قيامها في السابع من أيلول .1949
مرت مدة زمنية طويلة قبل أن يكتشف الغرب االستعماري مناسبة جديدة لتقديم أفراد
ً
معادين له إلى املحاكمة بتهم جرائم حرب ،فقد أعلنت محكمة الجنايات الدولية أن كال
من الجنرال رادكــو مالدتش وسلفوبودان ِم ُلسفتش جــزاران؛ األول «جــزار البوسنة»
والثاني «جزار البلقان» .املسألة هنا ليست البحث في صحة التهم ،إذ تتوافر مؤلفات
مهمة عن املوضوع ،وهي ليست موضوعنا على أي حال ،وإنما الحديث في مرشحني
أكثر جدارة بالحصول على هذا النعت.
لنعد اآلن إلــى ليلة الرابع عشر من شباط 1945؛ لنتذكر أن الحرب في أوروبــا انتهت
عمليًا في منتصف نيسان  ،1945ورسميًا في التاسع من أيــار من العام نفسه .في
تلك الليلة ،انطلقت مئات من قاذفات القنابل البريطانية ( 805قاذفات) إلى فضاء مدينة
درسدن األملانية لتبدأ دكها بقنابل حارقةّ ،
عدت في تلك األيام من أسلحة الدمار الشامل.
النتيجة أنه في تلك الليلة دمرت قاذفات القنابل البريطانية نحو  30ألف مبنى ،وقتلت
ً
ً
ً
ونساء وأطفاال ،وفي تقديرات أخرى،
أكثر من مئة ألف روح بشرية من املدنيني ،رجاال
وصل عدد القتلى إلى نحو نصف مليون ،والرقمان تجاوزا عدد ضحايا هيروشيما.
درسدن ،تلك املدينة الجميلة لم تكن ذات أي أهمية استراتيجية أو تكتيكية ،وسقوطها
من عدمه لم ليكن ليؤثر في مسار الحرب في أوروبا التي كانت على وشك االنتهاء .على
العكس ،كانت درسدن مدينة لقاء الحضارات األوروبية ،مدينة املتاحف واملباني الجميلة
واإلبداع الفني .والغرب عدها متحفًا مفتوحًا ،وأهم مركز ملباني عشر ُ
البارك في العالم.
ودرسدن لم تكن تضم أي معمل أو مركز حربي استراتيجي أو حتى تكتيكي.
رئيس وزراء بريطانيا ،ونسنت تشرشل ،هو من أمر بتدمير املدينة على رؤوس أهلها
وسكانها ،وكان يعلم أن الضحايا من املدنيني ،وخصوصًا أنها كانت مكتظة بالالجئني
املطرودين من مدنهم وقراهم في شرق أملانيا ،وفق وعــده لبولونيا بتسليمهم أرضًا
مطهرة عرقيًا من األملان.
في نهار اليوم التالي ،نفذ سالح جو الواليات املتحدة غارات إضافية على املدينة ضاعفت
أعداد الضحايا وزادت الخراب .من األملان الذين عاصروا ذلك اليوم الرهيب ،أخبروني أنه
كان بإمكانهم قراءة الكتب على ضوء وهج القنابل الحارقة ،مع أن بيتهم كان يبعد نحو
خمسني كيلومترًا عن املدينة.
ال يهمنا هنا من خطط ونفذ هذه الجريمة التي هي إبادة جماعية موصوفة ،ألن قرار
التدمير لم يكن عسكريًا وإنما سياسيًا .لقد كانت مجزرة بكل ما في النعت من معان.
الجزار األول هو تشرشل .فهو الذي أصدر األمر بإحراق املدينة بمن فيها وما عليها،
عاملًا مسبقًا بأن الضحايا هم من املدنيني .وتشرشل صاحب تاريخ حافل بالجرائم
بحق اإلنسانية ،من األمر باستعمال الغازات السامة ضد املدنيني في العراق إلى جرائم
املجاعة في أفريقيا ،التي أجبرت حتى الرئيس بــاراك أوباما على تذكره وأمــره بإزالة
تمثال له من املكتب البيضاوي في البيت األبيض (أعاد دونالد ترامب التمثال إلى مكانه).
الجزار الثاني هو الرئيس األميركي فرنكلني دي .روزفلت الذي شارك في اتخاذ القرار،
وهو من أرسل آالت القتل األميركية لتقضي على ما تبقى في املدينة من حيوات .أما
الجزار الثالث ،فهو قائد قوات الحلفاء في أوروبا ،الجنرال دوايت آيزنهاور ،الذي انتخب
ملنصب الرئاسة في البيت األبيض.
ومع أن الجنرال الجزار لم يكن سياسيًا وقت ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية املوصوفة،
فإنه كان يدرك أن دك املدينة سيؤدي إلى خسائر هائلة بني املدنيني .وقد علمنا من قبل،
ً
وفي هذا املنبر تحديدًا ،أن ذلك الجنرال كان مسؤوال مباشرأ عن موت نحو مليوني
أسير حرب أملاني تضورًا وبسبب األمراض واألوبئة في معسكرات االعتقال ،على ما
يرد في املراجع والوثائق األميركية وغيرها.
ترفس هريز قائد أساطيل القاذفات البريطانية
يضاف إلى قائمة الجزارين الجنرال آرثر ِ
الذي قبل تنفيذ مهمة تحويل املدينة «املتحف في الفضاء املفتوح» ()open air museum
إلى «محرقة في الفضاء املفتوح» ( )open air crematoriumوفق وصف أحد املؤرخني
ً
األمـيــركـيــن .مــن يعد ه ــؤالء الـجــزاريــن أب ـطــاال قوميني ال يحق لــه الـحــديــث عــن جرائم
اآلخرين .قوائم جزاري الغرب االستعماري طويلة ،وسنعود إليها في مناسبة أخرى.

