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روبین أبو العال  

وأرواح عشرات اآلالف من الشھداء الفلسطینیّین  

الذین صبّت دماؤھم جمیعاً 

في أرصدة الزعماء المصرفیّة  

تقدیم  

خلف الشعارات والخطابات والبیانات السیاسیّة واألناشید الحماسیّة, وفوق عشرات 
اآلالف من الشھداء ومئات اآلالف من األیتام ومالیین الّالجئین في مخیّمات الفقر 

والجھل والحرمان من أبسط الحقوق اإلنسانیّة, وعبر مئات الحروب والمعارك الصغیرة 
والكبیرة التي خیضت بأغلبھا بعیداً عن الحدود اإلسرائیلیّة, تقبع منظمة تحریر فلسطینیّة 

أخرى حقیقیّةٌ, مغایرةٌ تماماً للتوصیف اإلعالني المتداول.  
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منظمةً ال تشغلھا "حرب التحریر الشعبیّة" وال "أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین" 
وال "إقامة دولة دیمقراطیّة على كامل األراضي الفلسطینیّة" وال حق العودة وتقریر 

المصیر لالجئي "شعب الجبّارین" في الداخل والشتات. 

 منظّمةٌ ظّل ال عالقة لھا بالمجالس التشریعیّة والثوریّة وال باللجان  التنفیذیّة والمركزیّة 
و"الرقابیّة", ویبلغ حجم ثروتھا أكثر من 50 ملیار دوالر ال یعلم مصادرھا ومصبّاتھا 

إّال حفنةً من "الموثوقین" الذین سلّمتھم قیادة م.ت.ف أسرارھا وائتمنتھم على 
إستثماراتھا. وأشھر ھؤالء المستثمرین وأكبرھم ھم الدكتور رمزي الخوري مدیر مكتب 

یاسر عرفات السابق وأحمد آغا مستشاره السابق, ومستشاٌر سابٌق آخر ھو الكردي 
العراقي أحمد, رشید وبیار رزق المدیر السابق لجھاز المخابرات في ملیشیا "القّوات 

اللبنانیّة" إضافةً إلى یوسي غینوسار أحد القادة السابقین في جھازاألمن الداخلي 
اإلسرائیلي (الشاباك) وعزراد لیف الضابط السابق في شعبة اإلستخبارات العسكریّة 

اإلسرائیلیّة (أمان).  

كیف استطاع القادة المشغولون بالنضال جمع ھذه الثروات الضخمة وأین تستثمر ومن 
ھم أصحابھا والمنتفعون بھا؟ لما أشھرت م.ت.ف إفالسھا مباشرةً بعد غزو العراق 

بسبب توقّف دول الخلیج العربي عن دعمھا مالیّاً إثر موقفھا الداعم لصّدام حسین وغزوه 
للكویت؟ 

 كیف استطاعت القیادة الفلسطینیّة رغم إفالسھا وتوقّفھا عن دفع رواتب المقاتلین وأسر 
الشھداء والجرحى, تأمین راتب السیّدة األولى سھى الطویل المقیمة ما بین تونس و 

باریس, بشكٍل دوريٍّ ومنتظم رغم أنّھ یبلغ 100 ألف دوالر شھریّاً ویفوق راتب الرئیس 
األمریكي باراك أوباما الذي یتلقّى 400 ألف دوالر سنویّاً؟ 

كم بلغ حجم الصفقة التي نقلت سھى الطویل من موقع الھجوم على وفد قیادات السلطة 
الفلسطینیّة إلى مستشفى بیرسي الباریسي حیث یقبع یاسر عرفات في غیبوبٍة تاّمة, إلى 
موقع المرافعة عنھ وتبجیل "أخوة السالح" الذین رافقوا زوجھا وشاركوه نضاالتھ بعد 
أن كانت قد وصفتھم عبر قناة الجزیرة قبل یومین من سفرھم ب"حفنة من المستورثین 

الذین یریدون دفن یاسر عرفات حیّاً" ؟. من ھو صدیقھا المقّرب الذي یدیر أعمالھا  
اإلقتصادیّة؟ ولماذا رفضت تسلیم ملف یاسر عرفات الطبّي إلى قادة السلطة الوطنیّة 

الفلسطینیّة؟  

كیف استطاع أفراد الصّف األّول من القیادة الفلسطینیّة الحفاظ على مناصبھم لفترٍة 
أطول من فترة حكم األسدین معاً في سوریا, ومن فترة حكم القذافي, وحسني مبارك 

وعلي عبدهللا صالح وبقیّة اإلخوة الدیكتاتوریّین؟ وكیف خاضوا كّل ھذه الحروب ولم 
یسقط على جبھات القتال أحٌد منھم أو من أبنائھم أو أقربائھم أو أنسبائھم أو أصدقائھم؟ 

(عدا الذین قدمت الحرب إلى منازلھم لتغتالھم رمیاً بالرصاص أو تفجیراً بالعبوات 
المتفّجرة). 

أین أقام أبناء ھؤالء القادة حین كان آبائھم مشغولین بالنضال بأرواح فقراء المخیّمات 
الفلسطینیّة؟ وإذا قبلنا جدالً فرضیّة أن ولدّي محمود عبّاس لیسا لّصین متكّسبین من 

سلطات والدھما, أفال یخجل الرئیس الفلسطیني من حقیقة أن ولدیھ ھذین قد عاشا طوال 
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حیاتیھما في الخلیج العربي وأكمال دراساتھما في الوالیات المتّحدة األمریكیّة بینما كان 
ھو یبني مجده وسلطتھ على حساب أرواح أبناء الفلسطینیّین الفقراء في األردن ولبنان 
وسوریا وفلسطین وأنھما لم ینضّما إلى ھذا "النضال" إّال بعد أن ولّى عھد القتال وأتى 
عھد اإلستثمار؟ وما ھو حجم ثروتیھما وما عالقة شركاتھما بأموال الدول المانحة ؟  

إلى أّي مدًى یمكن للفساد المالي والھبوط األخالقي إن یتفّشى في مؤسسات تزعم 
"ثوریّتھا" وقادٍة لبسوا على الدوام صفة "مقاتلي الحریّة"؟ أین أقام ھؤالء القادة زمن 
الحروب وكم ھو عدد الذین أقاموا منھم داخل المخیّمات الفلسطینیّة في لبنان واألردن 

وسوریّا؟ 

 وكیف انتقلوا من أحضان زعماء الدول الخلیجیّة لیتقلّبوا بعدھا في ٔاَسّرة معّمر القذافي 
وصّدام حسین ثم ینتھوا خصیاناً في حرملك الولّي الفقیھ شاه فارس الجدید؟  

لما نشبت معركة میسلون وما حقیقة الصراع البریطاني – الفرنسي على سوریا بعید 
الحرب العالمیّة األولى؟ وكیف ولماذا تحّولت متصرفیّة جبل لبنان إلى دولة لبنان الكبیر 

ثم جمھوریّة لبنان؟ 

 لم اندلعت الحرب اللبنانیّة وكیف انتقلت م.ت.ف من خندق الحركة الوطنیّة إلى خندق 
القّوات اللبنانیّة وجیش الجنرال میشال عون؟  

من ھو القیادي الفلسطیني الذي حمل اإلسم الكودّي " MJTRUST/2  " في سجالّت 
العمالء لدى وكالة المخابرات األمریكیّة؟ ومن من القادة عمل لصالح المخابرات 

الیوغسالفیّة ؟ ومن عمل لصالح المخابرات السعودیّة واألردنیّة والسوریّة والعراقیّة 
واللیبیّة؟    

ما ھو دور النظام السوري في الحروب الفلسطینیّیة الداخلیة؟ وما الذي فّجر حرب 
المخیّمات وما ھي األسباب الحقیقیّة إلنتھائھا؟ ھل حقّاً فّك نبیھ بّري الحصار عن 

المخیمات تضامناً مع اإلنتفاضة الفلسطینیّة؟ 

 ولماذا قفز الفلسطینیّون في لمح البصر من خنادقھم العسكریّة في مواجھة حركة أمل 
إلى خنادق حركة أمل لیواجھا حزب هللا معا؟   

كیف بنى حافظ األسد إمبراطوریّتھ وھل یمكن حقّاً تحویل شعٍب بأكملھ إلى قطیٍع من 
الخرفان؟ ولماذا خشي بطل الحرب والسالم كلٍّ من السالم والحرب في آٍن معا ؟ كیف 

ولماذا تسلّلت إیران إلى الفصائل المسلّحة اللبنانیّة والفلسطینیّة؟  

كیف آل المآل بالشعب الفلسطینّي الذي بذل نھراً من دماء أبنائھ على مدى أكثر من قرٍن 
إلى قسر طموحاتھ في حدود ھذا المستوى الھزیل من الكیانیّة المتمثلّة بإمارتّي الموز في 

جزٍء من قطاع غّزة والضفّة الغربیّة؟ 
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ال یزعم ھذا الكتاب توفیر اإلجابات عن كّل ھذه األسئلة لكنّني أزعم, وبكّل تواضع أنني 
ٔاُشھر في كتابي ھذا أسئلةً لم یسبق أن طرحھا أحٌد من الذین خدموا في صفوف م.ت.ف 
أو اقّر حتّى باحتمال شرعیة طرحھا. وقد حاولت أن أروي فیھ تجربتي الشخصیّة داخل 

حركة فتح والتي امتّدت منذ شباط 1978 حتى نیسان 2005 تنقّلت خاللھا بین لبنان 
والباكستان وسوریّا ثم لبنان من جدید.  

ال صیاغات أدبیّة أو شعریّة وال جمٌل شعارتیّة وال تعابیر نحویّة وال محسنات بدیعیّة 
لفظیّة أو معنویّة في متن ھذه الصفحات بل مجرد سرٍد مرسٍل على عواھنھ باسلوٍب 

" بسیط ألحداٍث یتداخل فیھا الخاّص بالعاّم ویختلط فیھا التاریخّي باإلجتماعّي  "حكواتيٍّ
وبالسیاسّي وال یجمع بینھا سوى رابٍط واحد ھو صلتي الشخصیّة بھا.   

ال یداخلني أّي أوھام بخصوص كتابي ھذا وأعلم علم الیقین بأنّھ سیحظى بالكثیر من 
اللعنات والشتائم ویجري رمي كاتبھ بالخیانة والعمالة إلسرائیل والوالیات المتحّدة 

األمریكیّة ومعھما على األرجح اإلستخبارات البریطانیّة. لكنّني أؤمن كّل اإلیمان بأن 
على أحٍد ما أن یرمي حجراً في ھذه المیاه الراكدة اآلسنة وانّھ یستحیل تحویل شعٍب 

بأكملھ إلى قطعان خراف, أو على األقّل لیس إلى األبد.  

غسان أبو العال  

لندن 

 19/10/2015

الفصل األّول 

أرض الخسارة 

شدني بیمناه نحوه, كمن یحاول مصارعتي ممازحاً, فصارعتھ بدوري ممازحاُ ایضاٌ, 
وإذ بیسراه تتسلل اسفل معدتي, مخترقةٌ بنطالي و لباسي الداخلي  لتتحسس ذكورتي. 

صعقت و دفعتھ بشّده وإنما بالحد األدني من العنف الذي تجیزه حقیقة انھ قائد القّوة 
البحریّة التي انا أحد ضبّاطھا. أدھشتني وقاحتھ انما لم یفاجئني شذوذه الجنسّي فقد كان 

سراً معلناً یعرفھ الجمیع, فأغلب كوادر حركة فتح في لبنان وجزٌء كبیٌر من أعضاء 
دورتنا, بل وقیادة الساحة اللبنانیّة والقیادة العلیا المركزیّة المتواجدة وقتھا في العاصمة 
التونسیّة إضافةً إلي قیادة القّوة البحریّة المركزیّة, جمیعاً كانوا یعلمون بھذا األمر. كما 
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انھ كان قد فُصل في السبعینات من إحدي الدورات العسكریّة في روسیا ثم ُسجن وطُرد 
من الحركة إثر ضبطھ متلبساً بإتیان اللواط. كان أحد المحققین معھ یومھا ھو زكي 
الناصح أحد قدماء الكوادر الفتحاویّة والمتواجد في عین الحلوة منذ عشرات السنین 

والمعروف عنھ انھ إذاعة متنقلة لإلخبار وأجزم ان ال أحداً یعرف زكي الناصح یمكن ان 
یجھل ھذه المعلومة عنھ, لكنھ عاد بعدھا ونُّسب منتصف العام 1978 "بقدرة قادر"  إلى 

دورة الكلیّة البحریّة في كراتشي, الباكستان. واألرجح ان المناطقیّة, كونھ من مدینة 
الرملة التي ھي أیضاً مسقط رأس المرحوم خلیل الوزیر أبو جھاد, ھي "قدرة القادر" 

التي ساعدتھ بالعودة.  

   

   قلت موضحاً:  انا مختص بالنساء. رفع كفّھ نحو انفھ واشتمھا بشبق, ثم قال بصوٍت 
متھّدٍج, محاوال التغطیة على حرجھ بصفاقتھ: أال تستحّم یا رجل!؟ الصیف قائظٌ 

,  حتى بالنسبة لمدینة ساحلیّة  وحزیران شدید الحرارة, والرطوبة عالیةٌ بشكٍل إستثنائيٍّ
كصیدا. ثم انني لم أحسب حساب ان تصل ید سیادتھ إلى ھناك! صمَت ھنیھةً ثم غادر 

حجرة اإلستقبال نحو إحدى الحجرات الداخلیّة دون ان یدعوني للجلوس وعاد بعد 
دقیقتین حامالً بضعة أوراق مالیّة بیده, بدل مھّمتي الشھریّة كضابط. ناولني إیاھا وھو 

یقول: 

 لم انت في عجلة للحصول على مھمتك؟ 

 ھل صرفت مخصصك الشھري بھذه السرعة؟ 

 قلت ساخراً: ال یجد المرء الكثیر من الصعوبة في صرف مئة دوالر, حین یكون قد 
أمضى الشھر الفائت مستدیناً. قال بأسلوب من یلقي بحقیقٍة توصل إلیھا بعد تفكیر عمیق: 

 على المرء ان یقسم دخلھ إلى ثالثة أقسام, ثلٌث لمصاریف أكلھ و شربھ وثلٌث للباسھ, و 
ثلٌث ثالٌث یّدخره للمستقبل.   

تبّسمت بسخریة، كان قولھ ذاك منطقیّاٌ وعملیّاٌ فقط إذا تعلق األمر بثالثة أثالث دخٍل 
بحجم دخلھ ھو! 

ذاك كان النقیب ( انذاك, وھو االن برتبة عمید ) أكرم أحمد ھّواري, قائد القّوة البحریّة 
التابعة لمنظّمة التحریر الفلسطینیّة في الساحة اللبنانیّة. في األربعین من عمره, مربوع 

القامة متین البنیة, تخلو مالمح وجھھ دائماً من أیة تعبیرات كمثل مقامٍر محترف. 
متحذلٌق, سریع البدیھة أحیاناً, خصوصاً عندما یتعّمد الذھاب بالحدیث إلى حیث یكون قد 
جھّز مسبقاً جملةً رنّانةً لیلقیھا. تلك مھارةٌ یتقنھا. یحترف الرصانة ویتعّمد الغموض بل 

یھوى السریّة قوالً وعمالً وقد اعتاد التردید بأن الشخصیّة الغامضة ھي الشخصیّة 
األكثر إثارةً للجدل. وإلن یعتبر الكتمان بشكٍل عام خصلةً محمودةً ذات فائدٍة جلیٍّة في 

العمل العسكرّي والتنظیمّي فإن كتمان أكرم كان مصیریّاً وباھر النتائج على صعید 
نشاطاتھ الشخصیّة! إذ ان المقّرات والمواقع التابعة لھ كانت أشبھ ما تكون ببالط القیصر 
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الروسّي زمن راسبوتین. جوٌّ من الغموض والتربّص, مشحوٌن برائحة  الشذوذ والجنس 
والتآم . كانت العالقات التنظیمیّة داخل القّوة البحریّة مبنیّةً على أساس رغباتھ 

الشخصیّة. یقّرب فالناً أو عّالناً إلغاظة آخر ثم یعود بعد أسابیع لیبعد الُمقّرب ویقّرب 
الُمبعد على طریقة نادیا الجندي في أغلب أفالمھا. أذكر انني جئت مّرةً إلى المقّر الواقع 
في شقٍة في الطابق الثاني من إحدٮالمباني السكنیّة في منطقة الھمشري, ألجد أحد غلمانھ 

(إسمھ الحركّي أبو ماجد ولم أعد أذكر أسمھ الحقیقّي) وھو سورٌي كرديٌّ من ریف 
حلب, یكتب لھ على اللوح المعلّق على حائٍط بقاعة اإلستقبال بیتاً من الشعر الرومانسّي 

لیطّلع علیھ عند حضوره ویقول البیت: 

 إذا انت عاتبَت الملوَل كانما .. تخطُّ على صفحٍة من الماِء أحرفا  

 ھبھ ارعوى بعد العتاِب ألم تكن .. موّدتھ طبعاً فصارت تكلّفا !  

تحضرني ھنا محادثةٌ جرت بیني وبین المرحوم العقید أبو فادي مھاجر العام 2003 
وكنت وإیاه نشرب الشاي في حجرة اإلستقبال في مكتب جھاز التسلیح بینما أكرم في 

مكتبھ في الغرفة المجاورة یلعب الشّدة على الكومبیوتر. كان "علي العراقّي" الیافع 
األملط وآخر غلمان أكرم قد غادر المكتب للتّو على مرآى من مھاجر فبادرني 

بالقول:"كنّو ھادا بینیكو؟" فقلت: انت أدرى. كان جوابي جافاً لعلمي ان مھاجر ھو أحد 
المتحّمسین ألكرم والمدافعین عنھ في كثیر من المناسبات بل انھ زادني من الشعر بیتاً 
بعد ان سألني عن ھذا "العلي العراقي" قائالً:" بتعرف, صحیح ھّوي ھیك, بس شاطر 

بشغلو, وانا اللي زّكیتھ عند سلطان أبو العینین لیعیّنھ قائداً لجھاز التسلیح". 

بعد صراٍع طویٍل داخل القّوة البحریّة في لبنان (سآتي على تفصیلھ الحقاً) إستقّر ِعداد 
ضبّاط القّوة على خمسة ضبّاط إضافةً إلى أكرم نفسھ وذلك بعد ان التحق النقیب بحري 

جمال كاید (حالیاً برتبة لواء) بقّوات ال17 حیث أّسس كتیبةً بقیادتھ, والتحق النقیب 
بحري المرحوم محمود زكي بجھاز "المنطقة الوسطى" الذي كان على رأسھ المرحوم 
اللواء كمال مدحت والذي أغتیل الحقاً في آذار 2009 بلغٍم ُزرع على مدخل مخیم المیّة 

ومیّة في إطار صراٍع داخليٍّ آخرعلى المال والسلطة في حركة فتح كانت أطرافھ تتشّكل 
من عبّاس زّكي وفاروق القّدومي وكمال مدحت وسلطان أبو العینین (واآلخیر على 

األرجح ھو الذي أصدر األمر بقتلھ). وكان النقیب بحري جواد جادهللا قد اختار منذ البدء 
وقبل اشتداد الصراع, أي منذ لحظة قدومھ إلى لبنان ان یشّكل وحدةً عسكریّة ال عالقة 
لھا بالقّوة البحریّة بل تابعةً ألبي یاسر (عبد المعطي السبعاوي) نائب أمین سّر الساحة 

اللبنانیّة. أما الضبّاط الباقون في البحریّة فھم النقیب بحري ثائر حّجو والنقیب بحري 
غّسان طایش والنقیب بحري علي الخلیل والمالزم بحري عمر تركیة وانا, ثم التحق بنا 

الحقاً النقیب بحري نبیل غنیم.  
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 توّزع عدید القّوة البحریّة على ثالثة مواقع عسكریّة, إثنان منھم یقعان في قریتین 
مسیحیّتین فارغتین من أھلھما ومھّدمتین (بفعل الحرب األھلیّة) ھما الْقَریّة والمیّة ومیّة  
وفیھما یداوم الجنود اإلعتیادیّون غیر المتخّصصین الذین إلتحقوا بالقّوة (وبینھم شقیقي 

یاسر أبو العال), ویتعّرضون یومیّاً لخطر الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة التي تُشّن على 
مواقع الحركة بوتیرٍة شبھ یومیة. أما الموقع الثالث فھو شقةٌ تقع في مبنًى محميٍّ بسكانھ 

المدنیّین فلسطینیّین ولبنانیّین (فالغارات اإلسرائیلیّة نادرا ما استھدفت مواقع مدنیّة) وھذه 
الشقّة مخّصصةٌ لمكتب أكرم وأیضاً إلقامة بضعة غلمان وسیمین, سآتي على ذكر 

أسمائھم الحقاً, اصطفاھم لیقضي معھم شھوتھ مستغالً نفوذه وأموال موازنتھ التي بلغت 
أحیاناً عشرات األالف من الدوالرات شھریّا. من الطریف انھ رغم كون مكاتب حركة 

فتح معروفة مشھوٌر عنھا اكتظاظھا بشاربي الشاي والقھوة والزھورات كما لو انھا 
دیوانیّاٌت بدویّة, إّال ان مكتب أكرم ھو الوحید الذي لم یوظّف أبداً عامالً إلعداد وتقدیم 
الشاي في یوٍم من األیام, حتى ال یتلّصص علیھ مداعباً غلمانھ أو إلى ما ھنالك. ھؤالء 
الغلمان كانوا عملیّاً وفي الوقت ذاتھ, نّوابھ  القیّمین على مستودعات التموین والوقود 
والزوارق المطاطیّة والسیّارات بینما یفتقد ضبّاطھ ألیة صالحیّات ولو حتّى لصرف 
علبة لحمة او علبة سردین, وال یعلمون عن مصیر الموازنة الشھریّة سوى الخمسین 
دوالراً التي یتعطّف بھا على كلٍّ منّھم تحت بند "مھّمة" وسأعود إلى موضوع ھذه " 

المھّمة" إضافةً إلى شقیقتھا "الموازنة" في أكثر من موقٍع في ھذا الكتاب وشرح قواعد 
صرفھما كونھما یشّكالن معاً مصفاةً للمناضلین الشرفاء – وھم قلّة – ثم األقّل شرفاً 

وھكذا صعوداً إلى رأس الھرم التنظیمّي فال یبقى عالقاً في شباكھا إّال المتزلّفین األكثر 
مھارةً واللصوص األكثر غنًى والقادرین بالتالي على شراء والء ھؤالء المتزلّفین 

وذممھم.  

 المشھد المعتاد في مقّر قیادة القّوة یبدو على الشكل التالي : یُستدعى الجندي أبو حدید 
(كبیر غلمانھ) واسمھ الحقیقّي احمد فرعتاوي, أو أيٌّ من الغلمان اآلخرین إلى مكتب 

األخ قائد القّوة البحریّة في الحجرة األخرى لمناقشة أمٍر خطیٍر ما (عادةً ما یكون األمر 
الخطیر ھو تسلیمھ مھّمتھ أو ھبٍة مالیٍّة أخرى أو تذكیره بأن ال یضع في حّصة المالزم 

غّسان أبو العال التموینیّة من اللحوم سوى الجالمیط!). ویُغلق الباب بالمفتاح من الداخل 
على مسمع ومرأى الحضورفي الغرفتین المجاورتین الذین یبدون غیر مبالین, ویستمّر 

اإلغالق لفترة قد تطول أو تقصر حسب خطورة الموضوع ثم تُفتح األقفال ویخرج 
المناضلَین محمّرّي الوجھ.  

من المحظور على أيٍّ من العناصر ان یخبر عنصراً آخر عن حجم " مھّمتھ " المالیّة 
الشھریّة التي ال تتساوي ٔاُعطیاتھم منھا وال ناظماً قانونیّاً لھا بل تخضع إلعتبارات القائد, 

وتتحّدد قیمتھا بمدى الحّد الذي یقبل بھ العنصر من التحرش الجنسي الذي یمارسھ علیھ 
وتتراوح أشكالھ بین المداعبة والقبل وصوالً إلى ممارسة العملیّة الجنسیّة كاملةً معھ.  
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في العام 1987 وبعد انتھاء معركة "مغدوشة" (التي دارت بین حركة أمل والفصائل 
الفلسطینیّة) ببضعة أسابیع طلبنا لقاء المرحوم أبو یاسر (عبدالمعطي السبعاوي) نائب 

قائد قّوات منظّمة التحریر الفلسطینیّة (م.ت.ف) في الساحة اللبنانیّة ومدیر غرفة 
العملیات وقتھا واجتمعنا بھ ذات مساء, جمال كاید وغّسان طایش ومحمود زكي وانا 

وطالبناه بعزل أكرم من قیادة القّوة البحریّة كونھ لوطٌي سیّئ السمعة والسلوك اعتاد ان 
یستغّل سلطاتھ لتحقیق شھواتھ الجنسیّة فقال لنا أبو یاسر بالحرف الواحد: "وهللا العظیم 
انتو المنایك مش أكرم .. یعني ما بتستحو واحدكو قّد الحیط وجایین تقولولي انو منیك 

بدل ما تحطّولو طلقة براسو وبعدین تیجو لعندي!".  

  كان لدى أبي یاسر طریقة وحیدة للتعامل مع خصومھ, طلقةٌ في الرأس ثم یوضع 
الخصم في صندوق سیّارتھ الخلفّي التي تركن إلى جانب طریٍق فرعيٍّ ما أو یدفن في 

جبل الحلیب وھو تلّةٌ صغیرةٌ بیضاء التربة على الحدود الجنوبیة لمخیّم عین الحلوة. لم 
یكن بیننا قاتٌل وكان أكرم متحالفاً مع عالء األفندي قائد الساحة ومعھ یقتسم أموال 

موازنة القّوة البحریّة مّما جعل القّوة وغلمانھا من نصیبھ وسبحان العاطي.  

الحّق أقول, لم ینقصنا في القّوة البحریّة سوى بعض الخصیان الذین یطوفون حول قائدھا 
أكرم ھّواري (الذي اختار لنفسھ اسماً حركیّاً ذا داللٍة دینیّة ھو الشیخ أكرم!) لنصبح 

صفحةً من صفحات روایة ألف لیلة ولیلة.  

 ---------------------------------------

 عندما تخّرجت من األكادیمیّة البحریّة الباكستانیّة أواخر العام 1981 كنت واحداً من 
دفعٍة تعدادھا 25 ضابطاً فلسطینیّاً وقد سبقنا إلى التخرج 25 ضابطاً آخرون, ومثلھم 

عدداً ألتحقت أیضاً دفعةٌ ثالثةٌ باألكادیمیّة بعد التحاق دفعتنا بستة أشھر. تواجد في 
كراتشي أیضاً العشرات من الضبّاط وضبّاط الصّف المتدّربین في الكلیّة الجویّة 

الباكستانیّة والمدارس التقنیّة العسكریّة, وكذلك عشرات الضبّاط في الكلیّات العسكریّة. 
كان ھناك أیضاً المئات من التالمیذ الضبّاط التابعین لحركة فتح في كثیٍر من الدول 

األخرى كالصین وروسیا والھند وبلغاریا والمانیا الشرقیّة وتشیكوسلوفاكیا والجزائر. 
ھذه المنح الدراسیّة العسكریّة (وأالٌف أخرى جامعیّة مدنیّة) تأتّت من مصدرین أولھما 

اإلتحاد السوفیاتّي ومنظومة حلف وارسو المنغمسة في الحرب الباردة مع الوالیات 
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المتّحدة وبقیّة دول حلف الناتو الرابضة على مخزون النفط اإلستراتیجي في منطقة 
الخلیج العربّي, والتي سعت إلى مّد نفوذھا في منطقة الشرق األوسط أوالً عبر دول 

العسكرتاریا القومجیّة والیسارویّة مثل لیبیا وسوریا والیمن الجنوبّي ومصر (قبل انتقال 
السادات إلى  المحور اآلخر). وكذلك عبر دعم منظّمات عسكریّة مسلّحٍة أغلبھا 

فلسطینیّة وبعضھا لبنانّي وكثیٌر منھا ینتمي عقائدیّاً إلى الفكر الماركسّي اللینینّي, وتخدم 
ھذه المنظّمات العسكریّة المؤدلجة, وأحیاناً الدول القومجیة, كأوراِق ضغٍط إستراتیجیٍّة, 

وفي نفس الوقت كأذرٍع ضاربٍة بالوكالة للمصالح واألھداف الغربیّة حین یحتدم الصراع 
الصامت بین القطبین األكبرین. إضافة إلى دورھا في مواجھة النفوذ األمیركّي في 

المنطقة فإن ھذه المیلیشیات والدول العسكرتاریّة شّكلت سوقاً ضخماً لمصانع السالح 
السوفیاتّي وحلفائھ في أوروبا الشرقیّة بلغ حجمھ عشرات الملیارات سنویاً ناھیك عن 

عشرات الملیارات األخرى ھي حجم التبادل التجاري من السلع والبضائع غیر 
العسكریّة, وكانت ھذه المنح الدراسیّة العسكریّة ھي ناتج ثانوي لھذه المعادلة السیاسیّة/
اإلقتصادیّة. أّما المصدر اآلخر للمنح الدراسیّة فكان جامعات وكلیّات الھند والباكستان 
وبنغالدش التي تتلقّى أثماناً باھظةً لھذا الغرض من قبل  زعماء الدول النفطیّة العربیّة 
التي أتقن زعماء الفصائل المسلّحة الفلسطینیّة استحالبھا ان عبر اإلبتزاز السیاسّي أو 

حتى العسكرّي كما حصل مثالً في العام 1975 یوم أقدمت الجبھة الشعبیّة لتحریر 
فلسطین على أختطاف 11 وزیراً للنفط مع 70 شخصاً آخرین أثناء اجتماع للدول 

المصّدرة للنفط (أوبك) في فیینا ضمن عملیٍّة أشرف علیھا ودیع حداد ونفّذھا كارلوس 
مع خمسة أفراد آخرین. عدا ثروات الخلیج العربّي كان ھناك ایضا ثروات العراق ولیبیا 

و زعیمیھما السایكوباثیّین الطامحین إلى المجد والعظمة.  

بینما راحت الدول الثورجیّة تھدر الملیارات من الدوالرات على حساب قوت شعوبھا 
لبناء ترساناٍت عسكریّة لن تستخدمھا سوى بعد أربعین عاما وضد شعوبھا بالذات, 

انشغل زعماء المنظّمات الفلسطینیّة المسلّحة أیضاً بإستثمار جزٍء من األموال النفطیّة في 
بناء جیوٍش خاصٍة بھم تضمن لھم استمرار تدفّق المزید من ھذه األموال وتحمي في 
الوقت نفسھ مصالحھم واستثماراتھم اإلقتصادیّة التي وضعوا فیھا الجزء األكبر من 

أموال النضال. وكلما أزداد حجم ثروة أحد الزعماء أزدادت معھا سطوتھ ونفوذه وغالباً 
شعبیّتھ المشتراة وزعامتھ المسّوقة تحت نفس الشعار الذي دّجنت بھ الطغاة شعوبھا 

واستعبدتھم: تحریر فلسطین ومواجھة الھیمنة األمریكیّة.  

ان الكّم الھائل من الضبّاط اإلحترافیین الذي راكمتھ المیلیشیات الفلسطینیّة لم یفلح قطّ في 
بناء جیوٍش قویٍّة وصلبٍة كما اعتقد المستثمرون بل ان حال ھؤالء الضبّاط خّریجي 

الكلیّات واألكادیمیّات المعروفة أصبحت عند عودتھم للخدمة في صفوف ھذه المیلیشیات 
المتواجدة في لبنان, أشبھ ما تكون بحال خّریجي الثانویّات العاّمة الذین ینتدبون إلى 

الدول األوروبیّة لدراسة الطّب البشري في جامعاتھا ثم إرسالھم بعد التخرج إلى 
األریاف لیقوموا بعالج العجول واألبقار واألغنام والداجن باستخدام التعاویذ والعسل 

وحبّة البركة وبول البعیر. لیس لدى أّي من المنظّمات الفلسطینیّة أیة ضوابٍط أو 
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منظوماٍت قانونیٍّة تضبط التسلسل العسكرّي أو اإلدارّي للصالحیّات واألوامر كما في 
الجیوش النظامیّة األعتیادیّة, كما ان النفوذ الذي یستمّده الضابط العامل عادةً من نفوذ 

المؤّسسة العسكریّة التي یمثّلھا, ویحتاجھ للقیام بمھامھ, منعدٌم في المیلیشیات حیث تعتمد 
التشكیالت والمھام والتسلسل المراتبّي على الوالء الشخصّي للقائد المباشر والقدرة على 

المداھنة والنفاق والتزلّف. كما تعتمد أیضاً على عالقات القربى والمصاھرة مع ذوي 
النفوذ (كأن تتزوج إبنة المسؤول العام للمالیّة كما فعل زمیلي مروان ناصر) أو ان یكون 

القائد العام للساحة اللبنانیّة ھو زوج شقیقتك (كحال عبد معروف مسؤول إدارة منطقة 
صیدا وابن حمي العقید سلطان أبو العینین) أو مثال ان تتزوج ابنة أخت جمعة اللئیم قائد 
القّوة البحریّة في م.ت.ف (كحال أكرم ھّواري قائد القّوة البحریّة في لبنان) أو ان یكون 

والدك ھو القائد العام للساحة اللبنانیّة (كحال ریاض أبو العینین الذي ما أْن تخّرج من 
كلیّة الطب في الباكستان حتى ُعیّن مدیراً لمستشفى الھمشري أكبر مستشفیات م.ت.ف  

ورئیساً للھالل األحمر الفلسطینّي في لبنان والذي یشرف على العدید من المستشفیات 
ومئات األطباء الذین تخّرج أغلبھم من الكلیّات الطبیّة قبل ان تحبل أم ریاض بریاض). 

ثمة عناصر أخرى تحكم التشكیالت والتسلسالت العسكریّة مثل المناطقیّة والمحسوبیّة 
واإلستزالم. أما العنصر األكثر تأثیراً وإفساداً فھو انعدام الشفافیّة المالیّة إضافةً إلى عدم 

وجود لوائح تنظم الصرف المالّي للمنتسبین ضبّاطاً وّصف ضبّاٍط وجنود. صحیٌح ان 
ھناك سلّم رواتٍب إعتیاديٍّ لكن الجزء األكبر من الصرف المالّي في م.ت.ف یتّم عبر 
حقلي الصرف الذین یطلق علیھما إسم "موازنات العمل" وھي تمنح للضبّاط االمراء 
و"المھّمات" (بدل مھّمة ضابط), وھي مبالٌغ مالیّة شھریّة تصرف للضبّاط العاملین 

وأحیاناً لصّف الضبّاط بصورٍة تقدیریٍّة إستنسابیٍّة ویحّدد قیمتھا القائد المباشر للضابط 
وھي تعتمد على الوالءات الشخصیّة وبقیّة العناصر المذكورة أعاله. فبینما بلغ حجم 

مھّمتي مثال في فترٍة من الفترات وانا برتبة مالزم أول 100$, بلغّت مھّمة قائدي وابن 
دورتي النقیب والمسؤول عن القّوة البحریّة في الساحة اللبنانیّة  1000$. كانت الرواتب 

الشھریّة الممنوحة للضبّاط والجنود ھزیلةً أّما "الرّك فھو على البّراني" على حد قول 
إحدٮشخصیّات مسرحیّة زیاد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو”. والبّراني في الحالة 

الفلسطینیّة یأتي على أكثر من شكل, فعدا عن المھّمة مثالً ھناك باب صرٍف إسمھ 
الرسمي ھو "مساعدة زواج" وحالھ بالزبط كحال ”المھّمة”.  فعندما تزوجُت في العام 
1989و تقّدمت بطلب "مساعدة زواج" ؤاُرسل طلبي عبر الفاكس إلى المرحوم یاسر 

عرفات الذي أمضاه بتوقیعھ كاتباً علیھ:"یُصرف حسب األصول", أراد مسؤول المالیّة 
أحمد المدھون ان یصرف لي مبلغ 300$ زاعماً ان ھذه ھي القوانین المالیّةالمعمول بھا, 
وحین رفضت استالم المبلغ وذھبت للقاء المرحوم الرائد (توفّي برتبة عمید) مھاجر قائد 
جھاز "العمل خلف الخطوط" وصاحب الحظوة والنفوذ, وأبلغتھ باألمر وطلبت وساطتھ, 
إتّصل ھاتفیّاً بأحد "القادة " ثم عدُت بعدھا إلى مكتب المالیّة واستلمت مبلغ 1000$ بدالً 

من ال 300$ المعروضة علّي سابقاً. بعد عاٍم وأحد أو أكثر قلیال تزّوج النقیب أكرم 
ھّواري وكانت مساعدة الزواج السریّة لھ تبلغ آالف الدوالرات مع سیّارة مرسیدس 

280 حدیثة مھداٍة لھ شخصیّاً من قائد الساحة اللبنانیّة "عالء األفندي". ھذه "الھبات" 
المالیّة ترتفع طبعاً كلّما ارتقى الضابط المعنّي على درجات سلّم المحسوبیّات واقترب 
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بالتالي من علیّة القوم وقاداتھم الكبار, فالمرحوم علي سالمة قائد األمن الرئاسّي 
والمسؤول عن أمن یاسر عرفات, تزّوج في العام 1976 من الممثّلة اللبنانیّة جورجینا 

رزق الحائزة على لقب "ملكة جمال الكون" والتي تعّرف علیھا أثناء سھرٍة حمیمٍة دعاه 
إلیھا صدیقھ بشیر الجمیّل (قائد القّوات العسكریّة المناوئة ل م.ت.ف) وھي من نخبة 

الطبقة الثریّة في لبنان ویحتاج الشخص إلى صرف مئات اآلالف من الدوالرات حتى 
یتسنّى لھ أْن یخترق مجتمعھا المخملّي ومحیطھا العائلّي بالغ الثراء ناھیك عن الزواج 

منھا.   

إّن الفساد المالّي واإلدارّي ناھیك عن الفساد األخالقّي جعل البُنى التنظیمیّة واإلداریّة 
أشبھ ما تكون بالبُنى التنظیمیّة لعصابات المافیا كما تصّورھا األفالم األمیركیّة حیث قائد 

العصابة "العائلة" ھو المسؤول المباشر عن كّل أفرادھا دون وجوٍد ألیّة تراتبیّة. ان 
الفیصل األكید في موقعك العسكرّي أو اإلدارّي كما في حجم دخلك الشھرّي ھو قدرتك 
على مداھنة شاغلي المواقع العلیا, ومدى إلتزامك بالمحسوبیّة وإدراكك لتوازن القوى 

بین جموع القادة األعلى منك واصطفافك إلى جانب الطرف األقوى بینھم. عدا ذلك فإن 
الھدف األّول للوصولیّین الذین نجحوا في ركوب التیّار "النضالي" وحلبھ ھو تحجیم بقیّة 
الضبّاط والعمل على ضمان عدم قیام اّي تسلسٍل ُرتبيٍّ او عسكرّي حقیقّي وجعل األفراد 

كلھم الذین تحت أمرتك یرون فیك مرجعیتھم الوحیدة, وكذلك تقریب االنتھازیّین من 
األفراد في المراتب الدنیا كحرسك الشخصّي أو بواب مكتبك او العامل الذي یقّدم القھوة 

والشاي ومنحھم نفوذا أكبر من نفوذ الضبّاط, خصوصا منھم الضبّاط الذین ترى فیھم 
خطراً على موقعك أو منصبك, وبالتحدید منھم نائبك.  

ذات مّرة أقدم بّواب العقید خالد عارف (حالیاً سفیر منظّمة التحریر في البحرین) والذي 
عملُت تحت أمرتھ بضع سنوات, على طرد نائبھ المقّدم مطیع أبواللیل ورفض السماح لھ 
بدخول مكتب عارف والجلوس على كرسیھ رغم ان اآلخیر لم یكن موجوداً  والنائب ال 

مكتب لھ. وحین عملت في العام 2002 في جھاز التسلیح تحت أمرة الرائد أكرم ھواري 
وكنت انا برتبة رائد ایضاً كان الشخص األكثر نفوذا في الجھاز بعد أكرم ھو ولٌد عراقٌي 

یافٌع أملطٌ مرتزق یتخذ لنفسھ عمال مدنیّاً في النھار ویعود عصراً لإلستحمام واألكل 
والنوم في  "فندق مكتب التسلیح" المّجاني ویتلقّى فوق ھذا آخر راتباً من الحركة عند 

آخر كّل شھر. وكان ھذا الولد دافعاً للتخلّص منّي من قبل أكرم ھواري والعمل على نقلي 
إلى خارج الجھاز بعد ان حاولت وضعھ عند حّده وإفھامھ انني ضابطٌ برتبة رائد ولست 
زمیلھ أو رفیقھ وإذا لم یستطع احترام رتبتي وسنوات نضالي فعلیھ ان یتوقع ما ال یسّره. 

بعد أسبوعین من حدیثي ھذا مع عشیقھ العراقي (واسمھ علي العراقي) ذھب أكرم إلى 
مخیم الرشیدیّة إلحضار رواتبنا الشھریّة من المالیّةالمركزیّة ھناك. ورغم انھ قد اعتاد 
ان یترك راتبي مع ضابٍط آخر یسكن في الموقع إذا لم أكن متواجداً (حیث ان ال تاریخ 

محدد لصرف الرواتب) إّال أنھ ھذه تعّمد ھذه المرة ان ال یتركھ بل أخذه معھ إلى البیت.  
حین لحقت بھ إلى منزلھ للمطالبة بالراتب (وكان من عادتي زیارتھ أحیاناً) قال لي 

احضر إلى المكتب غدا فأسلّمك أیاه ھناك, ولّما أبلغتھ بحاجتي الفوریّة لراتبي, حیث كان 
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قد مضى أكثر من ثالثة اسابیع على موعده قال:"بعطیك عشرة أالف تمشي حالك فیھا", 
فأصّریت على استالم راتبي كامالً لعدم وجود أّي مسوغ إلرجائھ, قام بتسلیمي إیاه 
مفتعالً غضباً ال مبّرر لھ. في الیوم الثاني استدعاني إلى غرفتھ وقال لي: "علیك ان 

تبحث عن وحدٍة أخرى تعمل فیھا فأنت غیر مرغوٍب بك ھنا بعد اآلن". كان ذلك 
منتظراً عندي منذ اللّحظة التي قّررت فیھا ان أضع حّداً لصبیّھ وكنت موقناً بأنھ 

سیجترح إشكاالً ما قریباً في محاولٍة مكشوفٍة إلخفاء السبب الحقیقّي لنقلي إلى خارج 
الجھاز.  

ھناك أسلوٌب آخر یتبعھ دھاقنة "العمل النضالّي" في حمایة مناصبھم أال وھو التجّسس 
الدائم على مرؤوسیھم عبر الضغط "المالّي والمعنوّي" علیھم وإرغام كّل فرٍد منھم 
ضابطاً كان أم جندیّاً على التحول إلى مخبٍر صغیٍر لدیھم یعمل على نقل كل شاردٍة 
وواردٍة أو كالٍم یتفّوه بھ أيٌّ من زمالئھ فترى الناس جمیعا مخبرین یتجّسسون على 

بعضھم بعضاً متقربین من القائد بالنمیمة, طامحین بلقمٍة من الولیمة.  

عام 2003 عملت في جھاز "منطقة صیدا التنظیمیّة" التي كان أمین سّرھا العقید خالد 
عارف المذكور قبل قلیل وقد فرزني للدوام في غرفة اإلدارة والمالیّة مع عبد معروف 

(صھر العمید سلطان أبو العینین قائد الساحة) ومروان حمزة (زوج إبنة مدیر جھاز 
المالیّة العاّمة منذر حمزة) وطلب منّي تلمیحاً نقل كل ما یدور من حدیٍث ھناك إلیھ. لم 
أفعل ابداً كوني اعتبر ھكذا أمٍر عمالً دنیئاً ووضیعاً  لكنّھ دأب على التلمیح ودأبُت انا 

على "التطنیش".  

ذات یوٍم, أثناء جلوسي في مكتبھ وكان یقف بجانبھ بّوابھ, وأسمھ الحركّي " النوري" 
لسبٍب بسیٍط ھو انھ في األصل نوريٌّ والتحق "بالعمل النضالّي" الفلسطینّي بعد زواجھ 

من سیّدٍة فلسطینیّة. وّجھ عارف كالمھ إلى البّواب شبھ ممازٍح وقال لھ:" أفِھْمھ, أفھمھ", 
مومئاً نحوي. الحقاً قال لي البواب ان عارف یقصد ان علّي نقل كل ما أسمعھ إلیھ 

فأجبتھ بأنني عرفت ماذا یقصد منذ المّرة األولى التي ألمح لي فیھا عن ھذا الموضوع 
لكنني لست نذالً وال أستطیع ان أكون نذالً فبلّغھ ان ذلك أمٌر فوق قدراتي. بعد ھذه 

الرسالة بدأ خالد عارف بإستبعادي تدریجیّاً, ومحاولة الضغط علّي ان بالتضیّیق علّي في 
مسألة التواجد الدائم في المكتب أو بالتضییقات المالیّة كحجب بعض المستحقّات مثل ثمن 

األدویة وما شابھ, بل انھ في أحد المّرات ھّدد بطردي من م.ت. ف. وكأّن المنظّمة ھي 
مزرعة أبیھ وقد أورثھ إیّاھا, وسیأتي تفصیل ھذه الواقعة الحقاً في الفصل الذي یعنى 

بمرحلة أوائل األلفیّة الثالثة. بعد فترة وحین وجد انھ ال یمكن إستخدامي في مھاٍم وضیعة 
عاد وائتمنني على إدارة مخاطباتھ مع بعض قیادات المنظّمة في رام هللا وغّزة والتي 

كانت تتم سّراً ودون الرجوع إلى قائد الساحة اللبنانیّة العمید أبو العینین. بعد أشھٍر من 
تكلیفي بھذا العمل أرسل األخیر ضابطاً لیبلّغني ان علّي ان أتجّسس على خالد عارف 
وأزّوده بنسٍخ عن جمیع المراسالت التي تمّر عبري مما اضطّرني للغوص وسط ھذه 
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الفضالت العضویّة المسّماة نضاالً لكنّني غادرت لحسن حظّي ھذه األوساط وھاجرت 
بعد فترٍة قصیرٍة من ھذا التكلیف إلى بریطانیا مصطحباً ولدّي ألعیش ھناك وإیّاھم على 

المعونة اإلجتماعیّة تاركاً خلفي زمالء وقادة وصولیّین  أثریاء أحدھم "قائدي ورفیق 
دربي" أكرم ھّواري الذي تحتوي أرصدتھ البنكیّة على ما ال یعلم بھ إّال هللا من األموال 
و یمتلك شقتین في ضواحي مدینة صیدا ومبنًى ضخماً مكّوناً من ثالثة طوابق أقیم على 

انقاض بیٍت متواضٍع لي لم یكتمل بناؤه إذ كنت قد بدأت بتشییده قبل بضعة شھوٍر من 
قدومھ من الیمن مع ضبّاط أصدقاٍء آخرین, على أرٍض مشاع في منطقة بستان الیھودي 

في عین الحلوة بعد ان أقنعني انھ سیعطیني مقابلھ شقةً في المبنى العتید. الحقاً كان 
نصیبي من ھذا المبنى مبلغ 1000$ ال غیر, قبلتھا على مضٍض النني كنت مفلساً. 

 ---------------------------------------------------------

عصر أحد ایام نیسان 1978 كنت جالساً في المقعد األمامي إلى جانب والدي في سیّارتھ 
نوع فولفو المتّجھة نحو مخیّم عین الحلوة لزیارة أحد مكاتب الحركة الواقعة تحت أمرتھ 
ویدیره المالزم سلطان أبو العینین. الحظت أثناء سیرنا ان أبي یكثر من النظر في المرآة 

وھو مغرٌق في الصمت وقد بدا علیھ التحفّز. وصلنا إلى مدخل مخیم عین الحلوة حیث 
یقع المكتب على الجھة الیساریّة من الطریق فخفّف ابي سرعة السیّارة, ثم اوقفھا بشكٍل 

مفاجئ, دون ان یركنھا على أحد جانبّي الطریق, مانعاً بذلك السیّارات التي خلفھ من 
تجاوزه, ثّم فتح باب السائق فجأة, وانطلق راكضاً بإتجاه الخلف. إرتبكت ونظرت عبر 

الزجاج الخلفي للسیارة حیث كان أبي قد وصل إلى سیّارة المرسیدس 200 بیضاء اللون 
التي ھي خلفنا مباشرةً وفتح باب سائقھا وشّده بیسراه من یاقة قمیصھ ثم جّره إلى خارج 
السیّارة بینما یمناه تصفعھ وتلكمھ بشّدة. بعد ثواٍن إلتحق المقاتل المكلّف بحراسة مكتب 

األمن العسكرّي الذي توقّفنا بقربھ بوالدي وقاما سویّةً بجّر الرجل تحت الضرب والصفع 
إلى داخل المكتب وھناك قام أبي یساعده بعض العناصر بالتحقّیق معھ فاعترف بسھولة 

انھ كان یقوم بمھّمة مراقبة أبي وانھ تابع لحركة أمل الشیعیّة ولكنھ أصّر على انكار 
واقعة انھ كان بصدد التحضیر إلغتیالھ. أصدر والدي أمراً بتوقیفھ إلستكمال التحقیق 

لكنھ إضطر إلى اإلفراج عنھ بأمٍر من قائد جھاز األمن العسكرّي.   

في تلك اللیلة, أیقن والدي أّن قراراً في مكان ما قد ٔاُتخذ بقتلھ, ولم یعد األمر سوى مسألة 
وقٍت و تفاصیل, فبدأ یعمل على ھذا األساس لیضمن مستقبل عائلتھ. إلتقى بأبي جھاد 

(خلیل الوزیر), عضو اللجنة التنفیذیّة لحركة فتح, والرجل الثاني في الحركة بعد یاسر 
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عرفات وإستصدر منھ قرارا بترشیحي إلى إحدٮالدورات العسكریّة التي تقوم فتح 
بإرسال اتباعھا إلیھا. في الشھر التالي, أصبحت مقیماً في المعسكر المستخدم لتجمیع 
الطالب المبتعثین إلى منح و دورات في الخارج ریثما یحین موعد سفرھم. أقیم مخیّم 
التجّمع على قطعة أرٍض رملیّة في مخیم شاتیال وقد سكنت في إحدٮخیمھ العسكریّة, 

بإنتظار أمر فرزي إلى إحدٮالدورات رغم كوني لم اتجاوز الخامسة عشر من عمري. 
فارق السّن بیني وبین بقیّة الطالب كان واضحاً فأنا اصغر بثالث سنوات على األقل من 
أّي طالٍب آخر في المعسكر ورغم انني لم أصل سّن التخّرج من الثانویّة العاّمة بعد, فقد 

كان بحوزتي شھادة تخّرٍج لبنانیّة مشتراةٌ من أحد مكاتب التزویر المزدھرة في لبنان. 
فإن المرء یستطیع مقابل حفنٍة من الدوالرات, شراء ایّة وثیقة تخطر على البال بدءاً من 

شھادة الثانویّة وصوالً إلى شھادات الماجستیر والدكتوراه, مروراً برخص قیادة 
السیّارات (او الطائرات!) وجوازات السفر وبطاقات الھویّة الشخصیّة من مختلف 

الجنسیات. كّل شيٍء كان یباع على البسطات في لبنان, الشھادات والشعارات والسیّارات 
المعّدة للتفجیر.  

   

 حمل والدي رتبة نقیب وعمل في جھاز األمن العسكرّي وكان رئیساً لفرع اسرائیل فیھ, 
والمختص بمكافحة التجّسس. وقد رأس في نفس الوقت دائرة المعلومات واكتسب نفوذاً 

وسطوةً جاوزت رتبتھ العسكریّة ولم یكن ذلك أمراً إعتیادیّاً لضابط من ال 48, وھذه 
التسمیة (ال48) ھي من غرائب الفرز المناطقّي في بنیة حركة فتح التنظیمیّة وكذلك في 
بقیّة الفصائل الفلسطینیّة. فالشعب الفلسطینّي ھو من أكثر شعوب المنطقة تجانساً إْن دینیّاً 

أو طائفیّاً أو عرقیّاً مّما جعل الفرز اإلجتماعّي/السیاسّي  فیھ یتّم اعتماداً على أسٍس 
مناطقیّة إلنعدام وجود أسٍس أخرى. وفق ھذا الفرز اصبح التحّزب داخل الفصائل 

المسلّحة الفلسطینیّة یندرج في فئاٍت ثالثة: فئة المنحدرین من قطاع غّزة, وفئة 
المنحدرین من الضفّة الغربیّة, وفئة المنحدرین من شمال فلسطین والذین اصطلح على 

تسمیتھم باھل ال48 والمقصود بھذه التسمیة اإلشارة إلى عام إحتالل مناطقھم في 
فلسطین من قبل إسرائیل أي عام 1948. كما یشیر البعض أحیاناً إلى أھالي قطاع غّزة 

والضفّة الغربیّة بعبارة "أھل ال67" التي ھي أیضاً السنة التي احتلت فیھا مناطقھم. على 
ھذا األساس المناطقّي ال على أساس أیّة خالفاٍت سیاسیٍّة أو منھجیٍّة أخرى معلنھ, سیتّم 
اإلنشقاق الرئیس في الحركة, و الذي سینتج الحقاً بمباركة سوریة في العام 1983.    

جاء التحاقي بمعسكر شاتیال أواخر العام 1977  وضّم المعسكر عند وصولي إلیھ 
حوالي مائتي شاب, كلّھم طبعا, كما تبیّنت الحقاً یمتّون بصلٍة ما, عائلیٍّة أو اجتماعیٍّة أو 

مادیٍّة أو ما شابھ الى أحد المتنفذین في حركة فتح. وانطلقت من ھذا المعسكر دفعاٌت شبھ 
یومیّة متوّجھً عبر مطار بیروت إلى إحدٮالبلدان التي تقّدم منحاً دراسیّةً للطّالب 

الفلسطینیّین عن طریق م.ت.ف. كان توزیع الطالب على مختلف البلدان 
واإلختصاصات المتوفّرة یتّم حسب كبر نفوذ الشخص الذي رّشح الطالب فالمحظوظون 

منھم یذھبون مثالً إلى روسیا أو ألمانیا الشرقیة لدراسة الطّب واألقل حظاً ونفوذاً 
یذھبون لدراسة علم اإلجتماع في الباكستان او الھند أو بنغالدش. ثلث المبتعثین تقریباً 
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یذھبون إلى كلّیّاٍت ومعاھٍد عسكریّة وكنت انا من ضمن ھذا الثلث باْعتبار ان صغر 
سنّي وتجاوزي للعدید من الصفوف المدرسیّة حّدا من قدرتي على النجاح فیما لو التحقت 

بصفوف كلّیٍّة علمیّة.  

بعد مرور إسبوعین أو ثالثة على إقامتي في المعسكر, حضرت لجنةٌ فاحصة برئاسة 
حسین األجرب (الذي كان سابقاً مدیر مدرستي اإلبتدائیة في سوق الغرب في جبل لبنان 

والمملوكة لحركة فتح وأغلب طالبھا ھم من أبناء شھداء أو منتسبي الحركة) ومھّمتھا 
التأّكد من جھوزیّة الطالب التاّمة وحیازتھم على شھادات الثانویّة العاّمة ووثائق السفر. 
وایضاً تعبئة استمارات حول خیارات الطالب في اإلختصاصات والجامعات المتوفّرة. 

كّل ھذا طبعاً ھو مجرد تدبیراٍت شكلیٍّة إذ ان التنسیب الحقیقّي یتّم في مطابخ األشخاص 
الذین یدیرون ھذا المعسكر ویدیرون معھ كیفیّة توزیع المنح على الطالب فیھ, وعلى 

رأس ھؤالء الطبّاخین قریٌب لنا من األردن یدعى حسین أبو العال. عندما جاء دوري في 
الطابور لمقابلة اللجنة طلب مني األجرب عرض شھادتي, فلّما عرضتھا علیھ بأن علیھ 

التشّكك فتولّى أحد أعضاء اللجنة إبالغھ بأنني ابن النقیب روبین أبو العال فتابع عملة 
دون "عصلجة" وتّم فرزي إلى معسكر القّوة البحریّة في بلدة الدامور ألنتظر مع 

المنتظرین جھوزیّة منح األكادیمیّة البحریّة الباكستانیّة. والدامور بلدة ساحلیّةٌ سیطر 
علیھا الفلسطینیّون أبّان حرب السنتین بعد معركٍة شرسٍة خاضوھا ضّد تنظیم النمور 
األحرار التابع لكمیل شمعون أحد اھم قادة المسیحیّین في لبنان بعد بیار الجمیّل, وال 

یفوتني ان أذكر ان والدي كان أحد قادة الھجوم على ھذه المدینة یومھا.  

إلتحقت في الیوم التالي بالمعسكر المذكور الذي یقوده النقیب أبو المھادي ویشرف على 
التدریب فیھ مالزٌم حدیث السن والتخّرج اسمھ نزیھ سّالم ویكنّى حركیاً باسم أبو ربیع. 

یبلغ عدد الطالب في المعسكر خمسةً وعشرین طالباً منّسبین جمیعاً للكلیّة البحریّة 
الباكستانیّة وھم بانتظار السفر وابتداء الدراسة في حزیران ویخوضون في فترة اإلنتظار 
تلك, دورةً عسكریّة تمھیدیّة تتضّمن التدریب على األسلحة الخفیفة واإلنضبّاط والریاضة 

وبعض األسس العسكریّة اإلبتدائیّة. ھناك ھدٌف آخٌر للتجمع ایضاً وھو ان یتعرف 
الطّالب على بعضھم البعض قبل السفر والخوض في غمار التدریب األكبر في 

الباكستان.  

مّرت النھارات سریعا, ركٌض صباحٌي فدرٌس عن السالح وتدریٌب على "النظام منضم" 
او اإلستعراض العسكرّي. بعد الظھر, عادةً ما كنّا نستغّل شمس الصیف وموقع البلدة 

الساحلّي, في السباحة على شاطئ ھذه البلدة الھادئة والفارغة من سكانھا المسیحیّین الذي 
فّروا إلى المنطقة الشرقیّة من بیروت معقل القّوات المسیحیّة. أشّد ما كرھت في معسكّر 

البحریّة كان الصحو المبكر قبل بزوغ الفجر بھدف اإلنتشار خارجھ تحسباً لغارات 
جویّة إسرائیلیّة معتادة تحبّذ ساعات الفجر األولى حین یكون الجمیع نیام بھدف إیقاع 

أكبر قدر من الخسائر البشریّة. ھذا یعني ان یحمل كّل شخٍص بطانیّة ویتوجھ إلى 
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الحقول والبراري المجاورة ویلقي بجسده على األرض لیستكمل نومھ متدثراً بالبطانیة 
حتى تجبره شمس الصیف الحارقة على الصحو ثم العودة إلى القاعدة لتناول طعام 

اإلفطار. تأتي مواقع القّوة البحریّة على رأس قائمة بنك األھداف لسالح الجّو 
اإلسرائیلّي. وقد أّسس أبو جھاد الوزیر نائب عرفات والمسؤول عن أغلب العملیّات 
العسكریّة داخل إسرائیل والمناطق المحتلّة, ھذه القّوة وقام باإلشراف علیھا شخصیّاً. 

وكان الھدف من تشكیلھا, تمكین المقاتلین الفلسطینیّین من التسلّل بحراً لتنفیذ عملیاتھم 
العسكریّة بعد ان أصبحت مسألة إختراق التحصینات العسكریّة واإللكترونیة على 

الحدود البریّة اللبنانیّة – اإلسرائیلیّة شبھ مستحیلة.  

 إن اإلستفار الشدید في المواقع والقواعد البحریّة الذي كان مفروضاً أثناء تواجدنا في 
معسكر الدامور, كان مرّده إلى انھ لم تكد تمّر بضعة أسابیع على العملیّة العسكریّة 

الجریئة والنوعیّة والتي تضّمنت تسلّل 14 مقاتالً على رأسھم دالل المغربي على متن 
سفینٍة تجاریٍّة القت بھم على مقربٍة من المیاه اإلقلیمیّة اإلسرائیلیّة ومعھم زوارٍق 

مطاطیّة استقلّوھا حتى الساحل الفلسطینّي. وھناك نجحوا في إختطاف حافلٍة مآلى 
بالرّكاب في منطقٍة غیر مأھولة بالقرب من تل أبیب ثّم حاولوا اقتیادھا إلى عمق المدینة 

ولكّن الجیش اإلسرائیلّي شّن ھجوماً على الحافلة فقتلت دالل ومعھا أحد عشر فدائیاً 
وأسر إثنان من المجموعة بعد إصابتھما. كما قتل ایضا رّكاب الحافلة المختطفة وعددھم 

ثالثون شخصاً وجرح العدید من اإلسرائیلیّین. كانت الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة إذن 
قادمةً بشكٍل مؤّكد انما بتوقیٍت ومكاٍن ال یمكن التنبؤ بھما.  

في أحد الصباحات وبعد حوالي إسبوعین من إلتحاقي بالمعسكر, تّم وضعنا في حالة 
إستنفاٍر قصوى بعد ان قامت قوةٌ من الكوماندوس اإلسرائیلّي بتنفیذ انزاٍل بحرّي على 

قاعدٍة تابعٍة للقّوة البحریّة الفلسطینیّة مقامٍة على شاطيء مدینة الصرفند الساحلیّة جنوب 
مدینة صیدا. تمّكنت القّوة المھاجمة من قتل جمیع من في الموقع من الفدائیّین بعد 

استھداف الحرس بكواتم الصوت ثم تفخیخ المبنى الرئیس حیث ینام عناصر الموقع 
وتفجیره على من فیھ وعددھم 9 مقاتلین. عند الظھر تّم نقلنا في حافالٍت خاّصة ومعنا 
أسلحتنا الفردیّة (بنادق كالشینكوف) إلى موقع االنزال في الصرفند لحراستھ وتأمین 
حمایة أبو جھاد أثناء تفقّده للقاعدة ولقائھ مع الصحفیّین الفلسطینیّین واللبنانیّین الذین 

ھرعوا إلى المكان. إعتدت منذ الصغر رؤیة یاسر عرفات الذي كان یزور مدرسة أبناء 
الشھداء في بلدة سوق الغرب الجبلیّة التي تلقّیت تعلیمي اإلبتدائّي فیھا, بشكٍل دورّي, أّما 

أبو جھاد فتلك ھي المّرة األولى التي رأیتھ فیھا وقد علق في ذھني قولھ حین سألھ أحد 
الصحافیّین عن نوعیّة الرد المحتمل على ذلك الھجوم:"ننتظر ونرى". ھذه جملةٌ 

نموذجیةٌ تلّخص شخصیّة ھذا الرجل الصامت غالباً وشدید الخطورة.  

  

في الثاني والعشرین من حزیران 1978 وصلت وطالب دفعتي األربعة وعشرین 
(حدیثي التخّرج من صفوف الثانویّة العاّمة بمعظمھم)  إلى مطار كراتشي ومن ھناك  
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نقلنا رسمیّون باكستانیّون بباص متوّسط الحجم إلى مرفأ َكماري الصغیر وسط أغنیّات 
"انا صامد صامد" و "غّالبة یا فتح" نزجي بھا الوقت ونرفع بھا معنویّاتنا. عند وصولنا 

إلى المرفأ, وجدنا بانتظارنا زورقاً حربیّاً من النوع المخّصص لالنزال البحرّي وھو 
مغلٌق بمجملھ مّما ال یسمح للراكب بمشاھدة المیاه في الخارج. بعد ثلث ساعة أو أقّل 

قلیالً وصل الزورق الذي حملنا إلى وجھتھ في شبھ الجزیرة الصغیرة "مانورا" (التي 
تتحّول إلى جزیرة في فترات المّد البحري) حیث وحدتنا العسكریّة, القطعة البحریّة 

"َرھبر" مقّر األكادیمیّة البحریّة الباكستانیّة.  

 خمسةٌ و عشرون شاباً من بلدان و مناطق جغرافیّة مختلفة, و خلفیّاٍت اجتماعیٍّة متباینة 
ولھجاٍت متعّددٍة ومتباینٍة انما یجمع بیننا انتماؤنا السیاسّي, او باألحرى انتماء أحد 

اقربائنا, لحركة فتح. بعضنا جاء من االردن و یحمل جنسیّتھا و بعضنا من فلسطینیّي 
سوریا و لبنان  وآخرون من داخل الضفّة الغربیّة المحتلّة ویحملون أیضاً جوازات سفٍر 

أردنیّة أّما الشباب القادمون من قطاع غّزة المحاذي للحدود المصریّة فوثائق سفرھم 
كانت صادرةً عن الدولة المصریّة.  

كانت م.ت.ف في تلك المرحلة في أوّج ازدھارھا وتضّخمھا, وقد تأتّت لھا السیطرة على 
مجمل المناطق اللبنانیّة في الجنوب والبقاع والشمال وأحكمت نفوذھا على  الحیاة 

السیاسیّة فیھا. وشّكلت ما ٔاُطلق علیھ اسم "القّوات المشتركة" التي ضّمت جمیع 
األحزاب اللبنانیّة الیساریّة والعلمانیّة بل والطائفیّة المتحالفة معھا. كما تمّكنت المنظّمة 

من فرض وجودھا على الساحة الدولیّة, فأصبحت عضواً (مراقباً) في ھیئة األمم 
المتّحدة, وعضواً في منظّمة عدم اإلنحیاز وعضواً أساساً وفّعاالً في جامعة الدول 

العربیّة. وشّكلت مركز نفوٍذ سیاسيٍّ یحسب لھ حساب وصار لھا سفارات أو ممثلیّات في 
معظم دول العالم  خصوصاً منھا دول المعسكر اإلشتراكّي, وامتلكت إمبراطوریّة مالیّة 

ذات شأن, أّسست لھا المبالغ الضخمة التي قّدمتھا دول الخلیج العربّي كمساعداٍت أو 
كأمواٍل إخرى ُمجتباة من نسبة ال 5% التي تستقطعھا ھذه الدول من مداخیل 

الفلسطینیّین العاملین فیھا لصالح م.ت.ف. ولقد كانت لیبیا ایضاً مموالً رئیساً لتلك 
اإلمبراطوریّة المالیّة في األوقات التي كان فیھا العقید القذافي في المزاج المناسب.  

في نفس تلك الفترة قاد الجنرال الباكستانّي ضیاء الحّق انقالباً عسكریّاً ضد ذو الفقّار 
علي بوتو وأعلن األحكام العرفیّة وعمل على إقامة قانوٍن اسالميٍّ في البالد وتقّرب من 

المملكة العربیّة السعودیّة التي كانت مدعّوةً من حلیفتھا الوالیات المتّحدة األمریكیّة 
للمشاركة في مواجھة المّد الشیوعّي الذي أصبح على الحدود الباكستانیّة بعد االنقالب 
الشیوعّي في أفغانستان الذي جرى في نیسان 1978, وتبعھ الغزو السوفیاتّي لھا في 

كانون األّول 1979 وتعیین بابراك كارمل على سّدة الحكم . قامت السعودیّة بدعم نظام 
ضیاء الحّق وكنّا نحن الطلبة العسكریّین العرب أحد مؤّشرات ذلك التقارب الباكستانّي – 

السعودّي وأصبحت الكلیّات والمدارس الحربیّة الباكستانیّة مؤالً آلالف الضبّاط وصّف 
الضبّاط المبتعثین على مدى سنواٍت من الدول الخلیجیّة ولیبیا واألردن وم.ت.ف.   
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 -----------------------------------------------------

- كم معك من المال؟ 

- حوالّي 500 روبیّة.  

- ھل ترید المشاركة إذن أم ال  

- طبعاً أرید! 

- علیك ان تعد بان ال تخبر أحداً عن ھذا الموضوع.  

- أعدك . فقط دعنا نذھب على الفور.  

- ستكلّف المسألة حوالي 400 روبیّة, یدفع كلٌّ منّا نصفھا.  

- ھاك  إلیك 200 روبیّة.  

- لنذھب إذن.  

  

 راح خفقان قلبي یزداد سرعةً كلّما اقتربنا من مقر العیادة الطبیّة التابعة للكلیّة والواقعة 
على بعد بضعة مباٍن من مبنى إقامتنا. حین وصلنا وجدنا الباب مفتوحاً فدخلنا, زمیلي 

رائد سالمة وأنا.  

إستقبلنا رجٌل باكستانيٌّ ملتٍح یرتدي مثلنا زّي سالح البحریّة الباكستانیّة ویعلّق على 
ساعدیھ رتبة صّف ضابط مھلالً بترحاب. بدا واضحاً أنّھ على عالقٍة وثیقٍة بزمیلي 

ولكنّني شخصیّاً لم أكن اعرفھ. أخبرني رائد الحقا بان معرفتھ بھ قد توطدت في الصالة 
الریاضیّة للكلیّة, حیث یواظب اإلثنان على ممارسة ریاضة بناء االجسام. بعد 

المصافحة, اتّجھنا فورا نحو بوابة رھبر البریّة التي تطّل على بلدة مانورا الصغیرة التي 
یشكل افراد القّوات المسلحة الباكستانیّة وعائالتھم معظم سكانھا. وصلنا بعد عشر دقائق 

إلى منزٍل ھو جزٌء من سلسلٍة طویلٍة من المنازل بیضاء اللون المتشابھة والمبنیّة على 
نسٍق واحد. طرق مرافقنا أحد األبواب, ففتحھ رجٌل یرتدي اللباس الباكستانّي التقلیدّي 

(سروالي كمیص) حلیق الشعر على  الطریقة العسكریّة وعلى محیّاه نفس اللحیّة المعتادة 
عند أغلب ضبّاط االصّف, إذ ان القّوات المسلحة الباكستانیّة تدفع عالوة او منحة شھریّة 

لضبّاطھا وجنودھا الملتحین, تسّمى عالوة اللحیة ویفترض أن تصرف على تشذیبھا 
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والعنایّة الدائمة بھا. یفتح باب الدار على بھٍو صغیر الحجم نسبیا یؤدي إلى غرفتین على 
جھتین متقابلتین وباٍب ثالٍث في صدره ویقع خلفھ المطبخ والمنافع الصحیّة. وسط البھو 

توجد كنبةٌ شبھ نظیفٍة وبضعة كراٍس خشبیّة  وعلى إحدٮالكراسي جلست فتاةٌ جمیلةً ذات 
مالمح أسیویّة (من الشرق األقصى) في العشرین من عمرھا تقریباً وترتدي ثوباً 

باكستانیا تقلیدیاً أحمر اللون یكشف عن بطنھا. وقفت تستقبلنا باسطةً یدھا لمصافحتنا 
وعلى ثغرھا ابتسامةٌ لوزیةٌ وھي تقول باللھجة الباكستانیّة: السالم آلیكم. 

  -  من یبدأ إذن؟ سأل مرافقنا. 

 -  أدخل انت.  

-  سأنتظر انا ھنا,  قال صاحبي بحكمة بعد ان رأى لھفتي على وجھ!  

أومأت بالموافقة و لحقت بالفتاة التي بدأت بالتوجھ إلى إحدٮالغرفتین, وأغلقت الباب 
خلفي.  

تعال اجلس بجانبي, قالت بدالٍل ولغٍة إنكلیزیّة ركیكة.  -

 كانت الغرفة عاریةً إّال من سریٍر وحیٍد تغطیھ مالءاٌت بیضاء. توجھت نحوھا وجلست 
على السریر مالصقاً لھا, مالمساً بفخذي فخذھا ومنتشیاً بنعومة حریر ردائھا األحمر 
الدافيء وقد بدأت اشعر ببعض االلم في خصیتیي من فرط االنتعاظ. خلَعت من قدمیھا 
صندالً تقلیدیاً وفّكت ببطٍء دكة بنطالھا الشعبّي الواسع الذي یشبھ "الشروال" في بالد 

الشام واستلقت على ظھرھا فوق السریر و حثّتني بیسراھا على الصعود. خلعت حذائي 
و بنطالي بسرعة البرق ثم رمیت نفسي فوق جسدھا بخفٍة وشغف. كان الجزء العلوي 

من جسدھا ال یزال مغطًّى بالمالبس المتدلیّھ حتى أعلى فخذیھا لكنّني لم أبالي أو أسعى 
للمزید من اإلستكشاف بسبب عجلتي من أمري بل بحثت بیدي عن فرجھا مباشرةً 

ووضعت عضوي فوقھ وبدأت بالضغط العصبّي محاوالً التخلّص من ھیجاني مرّكزاً 
ضغطي في لّجة الشعیرات التي على اسفل بطنھا متوجھاً نحو ظھرھا. كنت في الخامسة 
عشرة من عمري وتلك أّول تجربٍة جنسیٍة لي وقد تھیّأ لي ان عضو المرأة التناسلي یقع 

في أسف بطنھا من الجھة األمامیة ویمتّد حتى ظھرھا! (ولست أدري من أین استقیت 
معلوماتي) مّما جعلني اضغط في المكان الخطأ واإلتجاه الخطأ. مّدت كفّھا الصغیرة 

وأرشدتني بخفّة ثم أمسكت بردفّي ودفعتني أماماً ثم خلفا مّرتین أو ثالثاً كمن یخطّ مساراً 
ثم انطلقت أنا بكل فتوتي و جنوني وبشبق ثوٍر ھائٍج, حضنت كتفیھا الصغیرین ورحت 

أعتصرھا نحوي بینما أسفل جذعي یخبط بھا بشدٍة وتوق.  

- أنت تقول ھم أنت ما فعلت. 

- ماذا؟ لم أفھم ما قلِت. 

- أنت تخرج ثم أنت تقول لم تفعل. عادت  تقول بإنكلیزیتھا الركیكة.   
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فھمت بعد ألّي انھا ارادتني أن أقول عند خروجي انني لم أتّم مضاجعتھا بعد, ألنني لم 
اعرف الطریقة, كي أعود إلیھا مباشرةً من جدید. ثمة سببان محتمالن لطلبھا الغریب, ال 

أّرجح أحدھما على اآلخر. إّما أنھا قد خافت من حجم زمیلي الضخم الذي یمارس 
ریاضة بناء األجسام, فأشفقت على جسدھا الضئیل أن ینكسر تحت ثقلھ وحاولت تأجیل 

دوره ما أمكن, أو أن مضاجعتي األولى كانت ممتعةً لھا إلى درجٍة أرادت تكرارھا 
مباشرة. أرجو ان أكون انا ھو السبب.  

دخل رائد بعدي, ثم جاء دوري ثانیة فدخلت. عاتبتني, فلم أجرؤ على اإلعتراف بانني لم 
أستطع قول ما أرادت مني زعمھ ألّن في ذلك انتقاٌص من ذكورتي واكتفیت بالتظاھر 
بعدم فھم ما كانت قد قالتھ لي. عدت فدخلت ثالثةً لمرة أخیرة. بعد ساعاٌت ثالث على 

وصولنا وّدعنا الجمیع وعدنا الى الكلیّة.  

  

إن المجتمع الباكستانّي مجتمٌع مغلٌق شدید المحافظة و یشبھ في تزّمتھ المجتمعات 
العربیّة, الخلیجیة منھا على وجھ الخصوص. بإعتبار ان ھامش الحریة المتاح في لبنان 

و سوریا مثال, أو في تونس والمغرب العربّي یعد أكبر بكثیر منھ في الخلیج. خالل 
السنوات األربع التي قضیناھا في الباكستان, لم یفلح معظمنا في إختراق النسیج 

اإلجتماعّي المحلّي , و اقتصرت خبرة معظمنا بالنساء الباكستانیات على نساء القطاع 
العام, أّي المومسات. كان األمر بالنسبة لي سیّان, شرط ان یتوفر لدیك المال الكافي . 

  

 --------------------------------------------------------

توّجب علینا طوال فترة التي أمضیناھا في "رھبر", النھوض یومیّاً في الساعة الخامسة 
والنصف واإلصطفاف في طوابیر, إستعداداً للعّد الصباحي ومن ثم الجري في ساحة 
الكلیّة الداخلیّة لمّدة نصف ساعة وكان الجري یتّم أحیاناً خارج مجّمع الكلیّة, أّي في 

شوارع بلدة مانورا التي دائما ما تكون نائمةً في مثل ذلك الوقت. لم أحب الریاضة ابداً 
وأمقُت اكثر ما أمقت الصحو المبّكر. ساھم الصحو المبّكر, إضافةً إلى عدم اإلھتمام, في 
انعدام تركیزي على المحاضرات أثناء ساعات الدراسة التي تمتّد من الثامنة صباحاً حتى 

الثانیة بعد الظھر. لیست مسألة التحصیل العلمي بذات أھمیٍة كبرى في المدارس 
والكلیّات العسكریّة على كل حال ولقد إعتاد زمیلي جمال الفي, تكرار القول المسجوع 

بان "الخاري والقاري واحد", حتى ذھبت مثالً بیننا. أطلق أكرم ھواري على جمال ّكلما 
تنابذا اسم تروتسكي, كان یقولھا بقرٍف و اشمئزاز.  

- ماذا تعني كلمة تروتسكي التي دائماً ما یرمیك بھا؟ 

 23



- تروتسكي ھو أحد قادة الثورة الشیوعیّة التي قادھا لینین ضد القیصر الروسي في العام 
 .1914

- وماذا عن بالنكي؟ أحیاناً ینادیك بالنكي.  

- بالنكي ثوريٌّ روسيٌّ نادى بإإلغتیال السیاسّي كمنھٍج وحیٍد لتقویض أسس الدولة 
الرأسمالیة. كان إرھابیّا بالمعنى الدارج حالیا.  

- وما معني شیوعیّة؟  

- إنھا ثورة الفقراء على األغنیاء, ودعوتھم لبناء مجتمع تعّمھ الحریة ویخلو من 
اإلستغالل.  

جمال الفي كان النقیض التام ألكرم ھّواري و عدّوه اللدود. حانٌق , مشاكٌس, معارٌض 
لكّل ما ھو سلطةٌ او نظام. دائم التذمر من كّل شئ و یحمل في داخلھ غضباً و حلماً 

وفكرة, مبادراً مبّذراً ال مبالیاً و یدّخن بشراھة. رغم كّل ھذه الصفات ورغم مشاعر 
الثورة التي تتآكلھ من الداخل, إّال أنھ كان في نفس الوقت نقیّاً طھرانیّا, فلم یَْنسق یوماً, 

مثالً, إلى معاشرة المومسات. وقد دأب على القول أنھ یرفض الجنس مدفوع الثمن فذاك 
ضد مبادئھ. وكان أیضاً ال یقرب المشروبات الكحولیّة والمّرة الوحیدة التي استطعنا فیھا 

استدراجھ إلى شرب الكحول إنتھت سھرتنا بوصلة بكاٍء مریٍر منھ امتنعنا بعدھا عن 
اإللحاح علیھ. قدم جمال إلى لبنان من الجزائر حیث كان یدرس في إحدٮجامعاتھا أثناء 

اجتیاح عام 1978 اإلسرائیلي لجنوب لبنان لیلتحق بقّوات المقاومة بعد أن شنّت إسرائیل 
حرباً شعواء سعت فیھا حسب إعالنھا إلى تشكیل منطقٍة عازلٍة لدرء خطر صواریخ 

الكاتیوشیا التي إمتلكتھا المنظّمات الفلسطینیّة حینھا وقّدر مداھا بعشرین كیلومتر. فقامت 
في سبیل ھذا الھدف بعملیّة عسكریّة ضخمة شاركت فیھا أسلحتھا البریّة والبحریّة 

والجویّة وأسفرت عن إحتاللھا لشریٍط یمتد على طول الحدود اللبنانیّة – اإلسرائیلیّة 
بعمق 20 كیلو متر وعیّنت الرائد في الجیش اللبناني "سعد حّداد" رئیساً لسلطة األمر 

الواقع في تلك المنطقة التي ٔاُطلقت علیھا اسم "لبنان الحّر". 

   

بعد توقف حالة اإلشتباك إثر تحقیق الھجوم اإلسرائیلي ألھدافھ تّم إدراج جمال الفي 
ضمن عناصر دورتنا. ولد جمال وعاش طفولتھ و فتّوتھ في أحد مخیّمات غّزة األشّد 

فقراً بین مناطق الشتات الفلسطینّي حیث البؤس ُمعاٌش یومٌي والجوع ھٌم دائم . حكى لي 
فیما حكى على سبیل المزاح ان مالبس بعض األطفال الداخلیّھ حیث ترعرع كانت 

أحیاناً تحمل صورة كفّین متاصفحتین أو جملة "ھدیّة من الشعب األمریكّي إلى الشعب 
الفلسطینّي" وھو الشعار الذي كثیراً ما ارتسم على أكیاس الطحین التي وّزعتھا ھیئة 

إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیّین على الالجئین في مخیّمات غّزة والضفّة الغربیّة التي 
حطّ فیھا أغلب الفلسطینیّین الذین لجؤوا من شمال فلسطین أبّان حرب 1948 العربیّة 
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اإلسرائیلیّة التي ھزمت فیھا إسرائیل الناشئة حدیثاً جیوش خمس دوٍل عربیّة ھي مصر 
و سوریة و األردن ولبنان والعراق. 

 في المقابل كان أكرم ھواري شخصاً ھادئاً ومتحفّظاً وخادماً ممتازاً بالفطرة ألیّة سلطٍة, 
وماھراً في التماھي معھا. سریع التكیّف مع أیّة متغیّرات داخلھا ودائم اإلستعداد لإلنتقال 

بمواقفھ وتكییفھا لتالئم السلطة الجدیدة إذا ما حلّت محّل القدیمة. ولد ونشأ في 
إحدٮضواحي مدینة بیروت في بیئٍة مریحٍة و أسرٍة میسورة الحال, فلم یختبر أكثر ما 

اختبره الالجئون الفلسطینیّون الذین انتھوا في المخیّمات من بؤٍس و جوٍع وتشرید. 
ورغم البیئة المترفة التي نشأ فیھا أكرم إال انھ كان شدید البخل, وقد عزا سیغموند فروید 

ھذه الصفة في نظریّاتھ إلى تثبیٍت یتّم في المرحلة الشرجیّة وینتج عنھ في الحاالت 
القصوى میوٌل جنسیة مثلیّة.  

ال زلت إلى اآلن ال أفقھ كیف استطاع أكرم الذي یشھر تدیّنھ ویؤّدي فریضتّي الصالة 
والصیام, التوفیق بین مسألة التدیّن وممارسة الشذوذ الجنسّي, إذ یجمع فقھاء المسلمین, 

وبسطاؤھم, على اعتبار ھذه الممارسة الشاّذة كبیرةً من الكبائر توجب الحّد الشرعّي 
الذي ھو قتل مرتكبھا عن طریق رمیھ من شاھق جبل. ولكنّھ قد یكون اعتمد في توازنھ 
النفسي على آیاٍت وردت في القرآن الكریم, تذكر جھاراً بأّن سقاة أھل الجنّة من الذكور, 

ھم غلمان وھذه الكلمة تحمل في طیّاتھا إیحاًء جنسیّاً (ویطوف علیھم غلمان لھم كأنّھم 
لؤلٌؤ مكنون) الطور: 24 

وقولھ (ویطوف علیھم ولدان مخلدون إذا رأیتھم حسبتھم لؤلؤاً منثورا) االنسان:19. 
وقولھ: (یطوف علیھم ولدان مخلدون # بأكواب واباریق وكأٍس من معین) الواقعة: 

  .17,18

وأستغرب كیف ال یرى جموع الفقھاء مبلغ اإلیحاءات الجنسیّة التي تعبق بھا مثل ھذه 
اآلیات.  

ثمة إحتماٌل آخر في توصیف تدیّن أكرم وممارستھ للشذوذ والتوفیق بین الفعلین معاً وھو 
أن یكون تدیّنھ مجرد تظاھٍر یھدف من خاللھ إلى تحصین نفسھ من أیة إتھامات قد تطالھ 
بھذا الخصوص ولقد رّدد أمامي مّرةً أثناء إحدٮمحادثاتنا نّص الحدیث الشریف "إذا رأیتم 
الرجل یعتاُد المساجد فاشھدوا لھ باإلیمان" وھو ما یعّزز التفسیر الثاني. أنا شخصیّاً كما 

سبق وقلت لیس لدّي أحكاٌم مسبقةٌ في قضیّة الشذوذ الجنسي ولست أعاني من 
الھوموفوبیا ولوال استخدامھ لسلطاتھ واألموال العاّمة الممنوحة لھ لغرض القیام 

بالمھام ”النضالیّة” أو ما سوى ذلك, لغرض إشباع غرائزه الشخصیّة او استجالب منافع 
مادیّة لما كنت آبھ بما یفعلھ أكرم ھّواري بإستھ. 
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 بّددت أحالم الیقظة ساعات النھار البطیئة التي نقضیھا في قاعات التدریس. كان 
موضوعي المفضل دائماً ھو اجترار مشاھٍد وذكریات جنسیٍّة تجّمع لدّي الكثیر منھا 

خالل زیاراتي الشھریّة لمخادع المومسات التي أصبحت دوریّة, مّرةً أو مّرتین أحیاناً 
عند استالم كّل راتٍب, وتلك حدود قدرة الراتب الشھرّي القصوى إذ بلغ راتبي $250  
بینما تكلّف "الفوّل نایت" (لیلة كاملة) $100 مما اضطرني في كثیر من األحیان إلى 

اإلستعاضة عن الفوّل نایت بصفقات الضرب الواحد ذات ال30$. صفقة خاسرة بالطبع 
إنما إجباریّة. ما تبقّى من الوقت كّرس للحوار السیاسّي والمناكفة مع الزمالء. 

توالت األیام ببطٍء شدیٍد وتشابٍھ ممّل. صحٌو مبكٌر, نصف ساعة ریاضة, یتبعھا تناول 
اإلفطار ثم اإلصطفاف لإلستعراض العسكرّي الصباحّي وأداء التحیّة للعلم الباكستانّي 

الذي یتّم رفعھ یومیّاً عند الساعة الثامنة صباحاً على صاریٍة أطلق علیھا الضبّاط الطلبة 
اسم "زّب الكابتن". بعد تحیة العلم نتوّجھ إلى قاعات الدراسة التي نغادرھا عند الثانیة 

ظھرا. وتتخلّل الیوم الدراسّي فترتا إستراحٍة ویتبعھ موعد اإلصطفاف للغداء الذي تتلوه 
ساعتا راحة لنعود بعدھا إلى طابور ریاضيٍّ آخر یستمّر من الخامسة حتى السادسة, 

فالعشاء في الثامنة ثم النوم وإطفاء اإلنوار في العاشرة. لم أستفد أنا شخصیّاً في أغلب 
األیّام من ساعتّي الراحة اللتین تتلوان تناول طعام الغداء, فبسبٍب من معاندتي و عدم 

تقبّلي أو إطاعتي لألوامر الصادرة من الطلبة األمراء وھم الذین سبقونا ب 6 أشھٍر أو 
سنة, فإن إسمي یرفع بشكٍل شبھ دائم ضمن قائمة المعاقبین, وبینما یتوجھ الطلبة إلى 
المھاجع بعد الغداء للراحة و القیلولة, أسارع انا إلى ارتداء البّذة العسكریّة الرمادیّة 

الخاصة بتنفیذ العقوبات ثم اإلصطفاف ضمن طابور المعاقبین تھیؤاً لساعٍة من الھرولة 
والزحف وبعض التمارین السویدیّة, مثقالً ببندقیّة ناتو قدیمة الطراز ومتمنطقاً بجعبة 

أمشاطھا. لم تسھم ھذه العقوبات كثیراً في تغیّیر طباعي و تعویدي على الطاعة. أم لعلھا 
قد فعلت؟  

یوم الجمعة كان یوم عطلٍة رسمیّة, نصحو فیھ وقتما نشاء, ثم نتھیّأ للذھاب زرافاٍت أو 
فُرادى نحو قلب المدینة فنتسّكع بین فنادقھا الفخمة لتناول وجبة طعاٍم او شرب 

المرطّبات ومراقبة الحسناوات الغربیّات السائحات وكان "االنتركونتینانتال" ھو الفندق 
األفضل لھذا الغرض في كراتشي حیث یطّل مطعمھ على بركة سباحة فخمة تعجُّ بأفخاذ 
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وأطراف أثداء النساء الشقراوات المستمتعات بشمس كراتشي الحارقة. بالنسبة لنا, كان 
مرآھن أشّد حرقة.   

حین تبدأ رواتبنا الشھریّة باالنقراض ال یعود لنا موئالً في أیّام العطل سوى قاعات 
السینما, التي نشتري تذاكرھا بنصف القیمة لدى عرض بطاقات ھویّاتنا العسكریّة. كان 
لبطاقاتنا العسكریّة كطلبٍة ضبّاط فائدةٌ أخرى كبرى عدا التذاكر مخفّضة السعر إذ انھا 
أیضاً وقتنا من ضربات الكرابیج التي ینھال بھا الحراس الموظّفون أمام شباّك التذاكر 
على الجمھور بھدف التخفیف من التزاحم والتدافش الشدیدین. فیكفي ان نشھر بطاقاتنا 

العسكریّة لكي تتفادانا السیاط بحذر شدید و ینزاح الجمھور من أمامنا وینشّق إلى نصفین 
مفسحا لنا الطریق نحو شباك التذاكر تماما كما انشق البحر امام عصا موسى. رغم 

السیاط لم أر في حیاتي قاعة سینما تشھد نصف اإلزدحام التي تشھده قاعات السینما في 
كراتشي. عندما قرأت في العام 1998 نبأ إجراء الباكستان لتجربتھا النوویّة األولى كان 
مشھد الجموع المضروبة بالسیاط أمام شبابیك التذاكر لدفعھا لإلصطفاف ھو أّول ما قفز 

إلى ذھني.  

  

 كان راتب الطالب الضابط الفلسطینّي ھو األشد ضآلة بین رواتب الطلبة من الجنسیّات 
السبع األخرى في الكلیّة, باستثناء راتب الطالب الباكستانّي الذي یجعلنا راتبھ نشعر, 

نحن الفلسطینیّون بأننا مرفّھون. 

كان الطلبة القطریون ھم األفحش غنًى وما أن أنھت مجموعةٌ منھم مؤلّفةٌ من أربعة 
أشخاص مرحلة الكلیّة وانتقلت إلى مرحلة التدریب العملّي على ظھر المدّمرة الباكستانیّة 

العجوز "بھادر" التي شھدت حربین عالمیّتین في صباھا, حتى أرسلوا بطلب أربع 
سیّارات من أحدث مودیالت "الترانس أم" األمریكیّة الفخمة وبأربعة ألوان مختلفة. كان 

مرآى السیارات األربعة تصطّف یومیّاً على رصیف المیناء بجانب السفینة "بھادر" 
یبعث على السخریّة المریرة, إذ كان ثمن تلك السیّارات یجاوز ثمن المدّمرة المتھالكة. 

بعد القطریّین في الغنى یأتي الكویتیّون ثم اإلماراتیّون فالبحرانیّون والسعودیّون 
واللیبیّون.  

تواجد بین الطالب اللیبیّین ثالثة أشخاٍص لم یبدوا على نفس الدرجة من الغنى كبقیّة 
زمالئھم كما أّن مالمحھم ھي األخرى كانت مختلفةً عن مالمح اآلخرین. لم یكن صعباً 

علینا أن نكتشف سریعاً أّن لھجتھم, رغم محاوالتھم تغییرھا كانت فلسطینیّة. بعد إلحاحنا 
بالسؤال مّراٍت عدیدة إضطّروا لإلقرار بفلسطینیّتھم وزعموا انھم متطّوعون في الجیش 
اللیبّي  وتبین الحقاً بعد أن أصبحوا أصدقاء مقّربین ألغلب أفراد دفعتنا الفلسطینیّة, أنھم 

أعضاء في الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین, وھي التنظیم العسكرّي الماركسّي 
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األیدیولوجیا الذي عرف لفترٍة طویلة, بقیامھ بعملیات إختطاف الطائرات وكان من بین 
اشھر أعضائھ اإلرھابّي الدولّي الفنزویلّي المولد إیلیش رامیریز سانشیز المعروف بإسم 

"كارلوس" والذي یقضي حالیّاً عقوبة السجن المؤبّد في فرنسا بعد أن تّم اعتقالھ في 
السودان في آب 1994 بطریقٍة جیمس بوندیّة, عقب انفراط عقد الدول اإلشتراكیّة و 

بزوغ العولمة األمیركیّة وبالتالي انتفاء قدرة الدول المشاكسة على مقاومة الضغوط و 
التھدیدات األمیركیّة واالوروبیّة. كذلك كان من أعضائھا الیابانّي كوزو اوكوموتو 

ورفاقھ من الجیش  األحمر الیابانّي الذین أعلنوا انضمامھم للجبھة الشعبیّة. وأوكوموتو 
ھذا ھو من قام بدایة العام 1972 بعملیّة مطار اللّد الشھیرة الذي توّجھ إلیھ مع زمیلین 
یابانیّین آخرین عبر رحلٍة جویٍّة سیاحیّة وعند وصولھم قاعة المطار أشھروا بنادقھم 

اآللیّة وبدأوا بإطالق النار العشوائّي على الموجودین فقتلوا 24 شخصاً وجرحوا أكثر 
من 70 آخرین منھم, كما قتل رفیقا أكوموتو فیما ألقي القبض علیھ بعد إصابتھ وبقي في 

السجون اإلسرائیلیّة حتّى العام 1985 حین افرج عنھ ضمن عملیّة تبادل أسرى قامت 
بھا الجبھة الشعبیّة _ القیّادة العاّمة _ مع اإلسرائیلیین تّم خاللھا اإلفراج عن 1150 أسیر 

عربيٍّ و فلسطینّي مقابل تسلیم 3 جنود إسرائیلیّین أسرتھم الجبھة خالل إجتیاح عام 
1982. في عام 1997 اعتقلت الحكومة اللبنانیّة من تبقى من أعضاء تلك المجموعة 

الیابانیّة الذین كانوا یقیمون في منطقة البقاع وسلّمتھم إلى حكومتھم ضمن صفقٍة انجزھا 
غازي كنعان رئیس جھاز األمن واإلستطالع للقوات السوریة العاملة في لبنان ولم 

یُعرف الثمن الذي تقاضاه مقابلھم على وجھ التحدید, و لكنّھ تجاوز بضعة مالیین من 
الدوالرات وفق أغلب التقدیرات. وقد تضّمنت تلك الصفقة في أحد بنودھا, إستثناء كوزو 

أوكوموتو شخصیّاً من التسلیم لما لھ من قیمة معنویّة في التراث العربّي " النضالّي". 
وقد وافقت الحكومة الیابانیّة على ھذا البند بإعتبار أكوموتو كان خرج من السجون 

اإلسرائیلیّة وقد استبدل الكالم بالعواء, إذ أصیب بعارٍض صحيٍّ نفسّي أّدى بھ في نھایة 
المطاف إلى أن یحسب نفسھ كلباً فلم یعد بالتالي ذا قیمٍة سیاسیٍّة او أمنیّة للحكومة 

الیابانیٍّة. في محاولٍة بائسٍة لتخریج ھذه الصفقة وتغطیتھا قامت الحكومة اللبنانیّة بطرد 
ھذ المجموعة إلى األردن, مصحوبین ب "دبلوماسیّین" یابانیین وعند ھبوط طائرتھم في 

مطار عّمان رفض األردن من جدیٍد إلى طوكیو حیث أودعوا السجون حال وصولھم.  

 وقد تّم إتّباع نفس ھذا اإلخراج البائس ایضا في اكتوبر من العام 1998 عقب إتفاق 
أضنھ, حیث قام النظام السورّي بتسلیم  رئیس حزب العّمال الكرستانّي, عبدهللا أوجالن 
لتركیّا بعد ان حشدت األخیرة جیشھا على الحدود مع سوریا رغم ان أوجالن كان حلیفھ 

لعقدین خلون من الزمن شّكل خاللھما سالحھ الوحید في مواجھة األتراك. 

   

 "طُلبت" المخابرات السوریّة یومھا من اوجالن مغادرة األراضي السوریّة و اللبنانیّة 
التي تسیطر علیھا القّوات السوریّة ولم یجد أیّة دولٍة او جھٍة في العالم توافق على 

استقبالھ. فطار منبوذاً من مطار دمشق إلى روسیا ثم إیطالیا ثم الیونان ثم كینیا لینتھي 
أسیراً مخّدراً بید المخابرات التركیّة. 
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كان وجود طلبة الجبھة الشعبیّة ضمن صفوف الدفعة اللیبیّة منسجماً مع طموحات 
الرئیس اللیبّي معّمر القذافي الذي ھیّأ لھ خیالھ أنّھ نبي ھذا الزمان وصانع التاریخ 

اإلنسانّي الحدیث, فقام بتألیف كتابھ الساذج الذي أسماه الكتاب االخضر ووضع فیھ 
نظریّةً  فلسفیّةً واجتماعیّةً واقتصادیّةً ھجینة أعلن انھا الطریق الثالث بعد الرأسمالیّة 

والشیوعیّة (في الحقیقة فإن الكتاب كان من تألیف كتّاب ظلٍّ مأجورین). ثم بدأ بإغداق 
أموال النفط اللیبّي على كّل من قبِلھا من التنظیمات الیساریّة والثوریّة العربیّة والدولیّة 

بدءاً من جماعة "بادر ماینھوف" األلمانیّة حتى الجیش الجمھورّي اإلیرلندّي مروراً 
بحركات التحّرر في امریكا الالتینیّة و إفریقیا وانتھاًء بالتنظیمات الفلسطینیّة في محاولٍة 

لشراء والئھم وتجییر انتصاراتھم لشخصھ الباحث عن العظمة والمجد الفارغین. وقد 
انتھت مغامراتھ تلك بعد حصاٍر إقتصادٍي أمریكيٍّ على لیبیا دام سنوات طویلة, أعقب 

تفجیر طائرة "البان امیركان" فوق مدینة لوكربي االسكتلندیّة وانتھى بدفع لیبیا مبلغ 
ثالثة ملیارات دوالر كتعویضاٍت لضحایا التفجیر وتسلیم برنامجھا النووّي و تحول القائد 

الثورّي إلى داعیة سالٍم وحقوق إنساٍن ودیٍع بعد ان أّدى قسط العلى وأثبت بما یدحّض 
أّي شّك بان "المرأة تحیض والرجل ال یحیض" حسب ما جاء في كتابھ األخضر.  

بعد عقدین من الزمن أصبح أحد ھؤالء الشباب الثالثة أعضاء الجبھة الشعبیّة لتحریر 
فلسطین واسمھ فّواز مالكاً لشركة نقٍل بحريٍّ مقرھا في روسیا (ثمة إحتماٌل بأن تكون 

ھذه الشركة مملوكةً سّراً للجبھة كشكٍل من أشكال اإلستثمار السّري), أّما حسین فأصبح 
قبطاناً إلحدٮسفن الشحن المدنیّة بعد أن أنھى دورةً لدراسة المالحة المدنیّة تُقّدم للمّالحین 
العسكریّین في كلیّة الشارقة البحریّة ومّدتھا 9 اشھر. لم یبق في إطارالجبھة بین ھؤالء 
الزمالء الثالثة سوى جمال مصلح "أبو حسین" الذي أوفدتھ الجبھة بعد تخّرجھ و عملھ 

لفترة وجیزة في البحریّة اللیبیّھ, لیعمل ضمن البحریّة الیمنیّة في الیمن الجنوبي. في 
كانون الثاني 1985 إنفجرت أحداٌث عسكریّةٌ داخلیّةٌ بین قطبّي الیمن الجنوبّي آنذاك 

علي ناصر وعبد الفتّاح اسماعیل قام خاللھا سالح الجو الذي سیطر علیھ علي ناصر 
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بقصف القّوات البحریّة الموالیة إلسماعیل ومن ضمن األھداف المقصوفة كانت السفینة 
التي یعمل علیھا جمال الذي أصیب بشظیٍّة في یده الیسرى واضطّّر إلى السباحة لبضعة 

أمیال بعد إصابتھ حتى وصل إلى الشاطئ ولم یتّم إسعافھ إّال في الیوم التالي وبعد أن 
استفحلت إصابتھ فتوجب بتر ذراعھ الیسرى من الكتف أو باألحرى بتر ما تبقّى منھا. إذ 
حّدثتي بأنّھ اضطّر إلى قطع ذراعھ المتدلیة من كتفھ بنفسھ مستخدماً حجراً دّق بھ لحمھ 
المتھتّك الذي كانت تتدلّى منھ ذراعھ بعد ان مّددھا على صخرٍة صلبٍة كان أغمي علیھ 

بقربھا أثناء محاولتھ الوصول عبر التالل إلى المناطق المأھولة ولقد ذكر ھذه الحادثة في 
كتابھ غیر المطبوع ”إبحار إلى المجھول". بعد اتّفاق أوسلو بین منظّمة التحریر 

وإسرائیل عاد جمال مع من عاد إلى أراضي السلطة الوطنیّة وھو اآلن موظٌّف بمرتبة 
نائب مدیر عام في وزارة التجارة الفلسطینیّة في مدینة رام هللا وھي مدینتھ األم.  

 -----------------------------------------------

عدا العلوم البحریّة وقلیٍل من الغزوات الجنسیّة مدفوعة الثمن (كلّما استطعت إلیھا 
سبیال) فقد شّكلت دراستي في الكلیّة البحریّة فرصةً للتعرف إلى عیّناٍت عدیدٍة من 

"الجماھیر العربیّةالغفیرة" التي یتغنّى بھا الخطاب السیاسّي التّحررّي والیساروّي الذي 
بدأت باإلطّالع علیھ في نفس الفترة تقریباً. كان الطلبة البحرانیّیون ھم األقل عدداً بین 
التالمیذ الضبّاط العرب فھم اربعة فقط وتغلب على معظمھم السحنة اإلیرانیّة (ھذا ما 
أعتقده اآلن انما لم أكن أدركھ وقتھا), وتمیّزوا بالطیبة واللطف والتواضع ثم یلیھم في 
العدد القطریّون ذوو الثراء الفاحش والسیّارات الباذخة. أّما السعودیون فكانوا األكثر 

تدیّناً والكویتیّون واإلمارتیّون كانوا في مكاٍن ما بین ثراء القطریین الفاحش وتدیّن 
السعودیّین الزائد أّما اللیبیّون والفلسطینیّون فكانوا األكثر بعداً عن التواضع باعتبار 
األّولین كانوا في أوّج عظمتھم بسبب غسل أدمغتھم بھراء أدبیّات القذافي قائد ثورة 
الفاتح وصاحب النظریّة العالمیّة الثالثة وماسورة المیاه التي أطلق علیھا اسم النھر 

الصناعّي العظیم ثم الحقاً صارت لیبیا بكاملھا عظیمةً إثر الغارة األمیركیّة على مقر 
القّذافي في الخامس من نیسان 1986 إذ أمر القّذافي بعدھا بتغییر اإلسم الرسمي للیبیا 

لیصبح "الجماھیریّة العربیّة اللیبیّة الشعبیّة اإلشتراكیّة العظمى" والتعدیل ھنا جاء فقط 
بإضافة كلمة العظمى حیث أّن اسم الجماھیریّة كان طویالً قبل الغارة ایضاً. 

أّما إستعظام الفلسطینیّین ألنفسھم فكان ایضاً نابعاً من نفس الھراء اإلعالمّي "قّل 
اإلعالنّي" إنّما بإختالف القادة العظماء وبإستعارة أدبیاٍت وشعاراٍت مستوردٍة من روسیا 

وكوریا والصین وكوبا وبقیّة الجوقات النضالیّة.  

بسبب ھذا ” التنافس الثورّي ” نشب الكثیر من العراكات الفردیّة والجماعیّة بین 
المتدّربین اللیبیّین وأقرانھم الفلسطینیّین في فترات الركود النضالّي التي لم نكن فیھا نحن 

الفلسطینیّون نحتفل بأحد انتصارات الثورة الفلسطینیّة أو ننشد بشكٍل جماعيٍّ أغاني 
"غّالبة یا فتح" و "ھندس ھندس یا بو عمار" أو لم یكن المناضلون اللیبیّون یمارسون ما 
اعتادوه من النضال كیوم الزحف األخضر بناًء على دعوة قائد ثورة الفاتح لجماھیره في 
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إحدٮخطبھ الوفیرة (الفاتح من أیلول 1979) إلى احتالل كافة مقاّر الدولة اللیبیّة في 
الداخل والخارج إللغاء سلطاتھا وإعالن بدء سلطة الجماھیر واللجان الثوریّة والشعبیّة. 

یومھا أرسل السفیر اللیبّي في إسالم أباد ملحقھ العسكرّي إلى كراتشي ومعھ خمسون 
تذكرة طائرة إلستجالب الطلبة العسكریّیّن الخمسین (كانوا دفعتین یفصل بینھما فصٌل 
دراسيٌّ وأحد أّي ستة أشھر) إلى إسالم اباد لیعلنوا أمام التلفزة والصحافة أّن الجماھیر 
اللیبیّة في الباكستان قد نفّذت زحفاً أخضراً على السفارة اللیبیّة في إسالم أباد واقتحمتھا 
وحّولتھا إلى "مكتٍب شعبّي" وھو اإلسم الفنّي الذي عرفت بھ السفارات اللیبیّة في العالم 
منذ ذلك التاریخ حتى لحظة استشھاد القائد والتمثیل بجثتھ على ید نفس أولئك الجماھیر 

أو ربما أبنائھم. صبیحة الیوم التالي غادر الزاحفون فندقھم في إسالم اباد وركبوا 
الطائرة عائدین إلى كلّیّتھم وعاد السفیر اللیبّي إلى عملھ المعتاد إنما بصفتھ ”أمین 

المكتب الشعبّي” في إسالم أباد.  

 ----------------------------------------------------

في ستّینات وسبعینات القرن الماضي بلغ ازدھار األیدیولوجیا ذروتھ في الشرق 
والجنوب بشكٍل عاّم والشرق األوسط ودول شمال إفریقیا على وجھ الخصوص حیث 
شّكلت األیدیولوجیات المستوردة بشتّى أصنافھا القومیّة والشیوعیّة واإلشتراكیّة بدیالً 

"حداثیّاً" مناسباً ألیدیولوجیا الوالء القبلي أو الدیني التي بقیت راسخةً فقط في دول 
الخلیج العربّي. لم تفلح "الحداثة" المستوردة سوى في إبدال الغاللة الجلدیّة الحاجبة التي 

توضع على جانبي أعین البغال لیسھل قیادھم, بغاللٍة أخرى ذات لون زاٍه. راجت ھذه 
األیدیولوجیّات رویداً رویداً وما لبث بعض ضبّاط الجیوش العربیّة التي أّسسھا اإلنتداب 
الغربي, أن تلقّفوا بعضاً من شعارات ھذه األیدیولوجیّات ورفعوھا على ظھور دبّاباتھم 
"الوطنیّة" التي استولت على السلطات في غالبیّة ھذه الدول. وسریعاً ما استبدل أسلوب 

التبّول على حدود المساحات الجغرافیّة الذي تتّبعھ الكثیر من الثدیّیات لتحدید حّصتھا 
منھا, بانتماءاٍت إقلیمیّة ال معنى لھا قام اإلعالم المداھن في كّل بلٍد على حدا برسم 

حدودھا, مستخدماً خلیطاً من األھازیج الحماسیّة واالناشید "الوطنیّة" مع بعض الرایات 
والخطابات "الفھلویّة" ثم غلّف كل ذلك بصوٍر عمالقة للقائد الفّذ الذي ُدعیت الجماھیر 

لعبادة كّل ما فیھ بدءاً من شجاعتھ وبطولتھ ووصوالً إلى قّصة شعره وطربوشھ أو 
كوفیّتھ أو "برنیطتھ" وصار الشغل الشاغل لإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب ھو 

ذلك الطوطم الطارئ شاغل الدنیا ومالئ السجون فأقیمت المھرجانات في أعیاده وتسابق 
الشعراء في وصف خصالھ الحمیدة وفحولتھ الفائقة وحجم خصیتیھ العظیمتین. كان 

الفارق الوحید الذي طرأ في دول "الحداثة" العربیّة ومیّزھا عن دول ما قبل التاریخ في 
شبھ الجزیرة ھو أّن طواطمھا قد خلعت بداوتھا وباتت تضع على أكتافھا نجوماً نحاسیّة. 
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رغم خالفاتنا واختالفاتنا وتمایز بیئاتنا اإلجتماعیّة, كان ھناك ما یجمع بیننا نحن الطلبة 
العرب في األكادیمیّة البحریّة, عدا اللغة العربیّة وحّب القائد الطوطم, الفّذ, الكامل, 

الواحد, القابض, الباسط. وھو أنّنا جمیعاً ثوریین وجمھوریّین وجماھیریّین وملكیّین, كنّا 
نتسرب في أیام العطل إلى مقاھي ومطاعم الفنادق السیاحیّة الفخمة وسط كراتشي بحثاً 

عن رائحة أنثى او لمحة من طرف ثدي سائحٍة شقراء ترتدي لباساً كریماً او تتشّمس 
"بالمایوه" على رخام بركة السباحة داخل الفندق. ولیالً كنّا جمیعاً نقتنص مومسات 
كراتشي المحلیّات عبر قّوادیھن إّال من رحم ربّي او استنفذ قدراتھ المالیّة الشھریّة 

مبكراً. بعضنا من ذوي الطموح والتطلّعات غالباً ما ارتحل أثناء العطل الطویلة بین 
الفصول الدراسیّة والتي بلغت مدتھا شھراً كامالً, إلى تایالند أو الھند أو أفغانستان 

الواقعة تحت بابراك كارمل والحكم الشیوعّي والتي شّكلت مرتعاً ألجمل المومسات 
ومالذاً آمناً للسیاحة الجنسیّة العربیّة قبل ان تبداً بالتحّول مع بدایة الثمانینات وبتشجیٍع 

من الوالیات المتّحدة والمملكة السعودیّة إلى أرض رباٍط وجھاٍد والحقاً إرھاب. أما الھند 
فمعالمھا السیاحیّة ال تخفى على أحد واھّمھا على اإلطالق تاج محل وجزیرة جاوا للعراة 

حیث أجساد الغربیّات الشقراوات مبذوالت لمن كان ذا بصر. وعن تایالند حّدث وال 
حرج إذ أّن عاصمتھا بانكوك ھي عاصمة السیاحة الجنسیّة في العالمین شرقاً وغربا.  

في خضم ذلك اإلنشغال الدنیوي قلّةٌ منّا الحظت مسألة إعدام الرئیس الباكستاني السابق 
ذو الفقار علي بوتو في 4 نیسان 1979 على ید قائد االنقالب العسكرّي علیھ, الجنرال 

ضیاء الحق والذي سیُقتل بدوره بعد سنوات في آب 1988 في حادث سقوط طائرة 
غامض لتعود ابنة ذو الفقار بینظیر بوتو لتصبح رئیسة وزراء مّرتین ثم تقتل بدورھا في 

تفجیر سیّارٍة مفّخخٍة بتاریخ 27 كانون أّول 2007.   

 ------------------------------------------

إّن ربّك لبالمرصاد, كذلك عسس األمیر. كان منذر أبو غزالة قائد القّوة البحریّة انذاك قد 
عیّن اربعة أشخاٍص من بیننا كمشرفین على دورتنا. وھو ما عنى بشكٍل أساسيٍّ أّن 
علیھم أن یكونوا عیوناً لھ علینا ویقّدمون لھ التقاریر عن "شواردھا" التي طالما نام 

المتنبي عنھا اذ قال اناٌم ملَء جفوني عن شواردھا .. ویسھر الخلُق جّراھا ویختصُم. 
أولئك األشخاص األربعة كانوا فّواز برھوم (بعد سیطرة حماس على قطاع غّزة صیف 
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2007 أمر محمود عبّاس بتخفیض رتبتھ من عمید بحري إلى مالزم بسبب رفضھ 
مواجھة حماس عسكریّاً كونھ أقرب إلیھم أیدیولوجیّاً وكون أحد أشقائھ ھو أحد قادة 

حماس) وناجي یوسف وطالل صالح واكرم ھّواري (أظّن أن األخیرین یحمال اآلن رتبة 
عمید أّما ناجي فقد توفي) 

 أطلق بعضنا على ھذه العصبة تسمیة "عصابة األربع" تحبّباً أو سوى ذلك إذ كانت 
قضیّة القادة الصینیّین األربعة الذین سیطروا على مفاصل البالد ثم حوكموا بتھمة 
الخیانة قبل عقٍد من الزمن ال تزال حیّةً في الذاكرة. لم ینم ھؤالء األربعة إذن عن 

شواردھا, ورغم أّن أغلب أفراد مجموعتنا وبینھم أعضاء عصابة األربع أنفسھم أو 
أحدھم على األقّل (ناجي بالتحدید إضافةً إلى طالل صالح على األرجح) كانوا مّمن 

مارسوا العالقات الجنسیّة مع المومسات (فّواز شدید التدیّن أما أكرم ھّواري فیبدو انھ 
محّصٌن بطبیعتھ ضد ھكذا نوٍع من الخطایا) إّال انني كنت الوحید الذي ورد إسمھ في ھذا 

المضمار في التقریر السّري الذي قُّدم إلى أبو غزالة وذلك بسبب استھتاري بسلطتھم. 
وتضمنت التقریر تھماً أخرى وّجھت إلى جمال الفي (بتھمة معارضة عصابة األربع 

بشكٍل دائم) وشحدة سالم وحسام مصطفى فتّم سجننا في أحد المواقع العسكریّة في 
بیروت لمدة أسبوع حین سافرنا إلى لبنان في العطلة الفصلیّة ومدتھا شھر مما لم یُبق لنا 
سوى ثالثة اسابیع من األجازة استمریُت خاللھا شخصیّاً بزیارة "بار الشلبي" في منطقة 

الروشة وبعض بارات حّي "الزیتونة" وذلك لممارسة نفس العالقات الجنسیّة مع 
المومسات التي سجنت بسببھا.  

كان أفراد الموقع العسكرّي الذي سجنّا فیھ مضطلعین على كون تھمنا ھي من النوع 
الكیدّي مما جعلھم یتعاملون معنا بإحترام. قضینا معظم أوقات النھارات معھم في باحة 
المبنى ولم نعد إلى غرفة السجن إّال للنوم عند المساء. كانت المعاناة الوحیدة ھي الملل 

والذي ساھم في تخفیف وطأتھ أّن أحد السجناء الثالثة الذین سبقونا إلى المعتقل كان 
یحفظ غیباً مسرحیّتي محّمد الماغوط الشھیرتین "ضیعة تشرین" و"غربة" إضافةً إلى 

كونھ مؤدٍّ موھوٍب وقد دأب على تالوة تلك المسرحیّات متقّمصاً كّل الشخصیّاًت بمھارة 
حتى یكاد المرء یتوھّم انھ یستمع إلى الممثلین األصلیّین.  

بعد سنوات سیّدعي أكرم أّن مھّمتھ في عصابة األربع خالل سنوات الدراسة اقتصرت 
فقط على صیاغة التقاریر لغویّاً في حین أّن المسؤول عن المعلومات التي جاءت فیھا ھم 
األعضاء الثالثة اآلخرون في العصابة, بینما سینفي ھؤالء الثالثة ھذه التھمة عن أنفسھم 

ویؤكّدون أّن أكرم ھو صاحب الدّس الحقیقّي في ھذه المسألة.  
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 ----------------------------------------------

الیوم ھو  األخیر من أیّام العام 1980. نحن في إجازٍة فصلیٍّة مّدتھا شھر, وزمیلي بّشار 
الحكیم وأنا من القلّة القلیلة الباقیة في كراتشي من بین أفراد دورتنا الفلسطینیّین إذ سافر 

أغلبیّتھم إلى الھند وافغانستان وتایالند للسیاحة وغالباً "لممارسة العالقات الجنسیّة مع 
المومسات". لست من مشجعي السیاحة المحلیّة لكنّني لم أكن یوماً من المّدخرین مما ال 
یؤھلني سوى للسیاحة المحلیّة في ربوع كراتشي وبیوت الدعارة السریّة فیھا أّما بشار 

فانھ مّدخٌر ضلیٌع لذا فإنّھ اختار أیضاً السیاحة المحلیّة بھدف التوفیر. في سّن الشباب 
ھناك طریقةٌ واحدةٌ ذات شقّین لإلحتفال بلیلة رأس السنة المیالدیّة, خمٌر ونساء. اشترینا 

من أحد المتاجر السریّة قنینة ویسكي من النوع الفاخر (جوني ووكر بالك لیبل) دفعنا 
ثمنھا مناصفةً ثّم اتّجھنا بالتاكسي نحو فندق تاج محل الواقع على أطراف مركز المدینة 
في كراتشي ومنھ نحو مرآب التكسیّات الواقع إلى جانبھ والذي یعمل في فسحتھ الرحبة 
المستر ریاظ (تلفظ الضاد في اللغة الباكستانیّة ظاءا), الذي یحّب أن یخاطب بھذا اللقب 
“مستر” لكونھ یعتبر نفسھ رجل أعماٍل ولیس قّوادا. رّحب المستر ریاظ بنا ھاّشاً باّشاً 

بإعتباري زبوناً مستدیماً عنده وأتممنا إجراء الصفقة معھ في دقیقتین ودفعنا لھ مبلغ 
مائتي دوالر أجر مومسین (اشترطنا ان تكونا جمیلتین!) لمدة لیلٍة كاملة. 

 شارفت شمس كراتشي الملتھبة صیفاً وشتاًء على المغیب وآن أوان اإلحتفال بلیلة رأس 
السنة. ركبنا ثالثتنا سیارة التویوتا الفضیّة وتوّكلنا على هللا وقادھا وقادنا المستر ریاظ 

رجل األعمال ال القّواد. بعد مسیرة حوالي ثالثة أرباع الساعة عبر الضواحي الخارجیّة 
لمدینة كراتشي وصلنا إلى منطقٍة سكنیٍّة ھادئٍة وراقیّة, وركن المستر ریاظ سیّارتھ أمام 

أحد منازلھا وخرج منھا فتبعناه بّشار وانا ودلفنا خلفھ إلى قاعة اإلستقبال في المنزل 
حیث استقبلتنا شابتان إحداھما بیضاء البشرة مكتنزة الجسد على شيٍء من الجمال 

واألخرى سمراء نحیلةٌ طویلةٌ وعادیّة المالمح تشبھ أیّة فتاٍة باكستانیّة تصادفھا في شارع 
"طارق روود" الشھیر في المدینة. بدا واضحاً أننا آخر المتسّوقین في حقل أعمال 

المستر ریاظ الیوم. سارع بّشار عند سؤالنا عن خیاراتنا إلى اإلختیار قبلي وأعلن لي 
وللمستر ریاظ وللجمع الكریم انھ یرید البیضاء المكتنزة إّما لبیاض بشرتھا او لكبر 

نھدیھا الناتئین بوقاحة تحت لباسھا المحلّي (سروالي كمیص باألوردو) وفي الحالتین ال 
یمكنني ان ألومھ. طبعا لم یترك لي ھذا سوى الخیار الوحید المتاح أال وھو الشابّة 

األخرى السمراء. سارت األمور على طریقة اإلنتخابات الرئاسیّة في الدیموقراطیّات 
العربیّة, حیث المرشح الوحید ھو الرئیس الحالي. باتت مبایعةً إذن أكثر منھا انتخاباً 

واني قد بایعتھا على مضض لكّن اللیّلة لم تبدأ بعد وستتكّشف عّما یدھشني.  

  

سارت بنا الصبیّتان نحو غرفتّي نوٍم كبیرتین یفصل بینھما باٌب خشبيٌّ وجلسنا, السمراء 
وأنا على السریر في الغرفة األولى بینما جلس بّشار والبیضاء على كرسیّین مقابلین 

وبادرُت إلى صّب أربعة أقداٍح من الویسكي بعد أن طلبت من السمراء إحضارھم مع 
وعاء ثلٍج. رفضت بیضاء بّشار أن تتذوق كأسھا وال أدري ما إذا كان رفضھا بسبب 
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تدیّنھا ام فقط لعدم استساغتھا لطعم الویسكي. وضعُت كأسھا جانباً بعد أن أفرغتُھ في 
جوفي فیما شربت سمرائي من كأسھا وذلك مؤّشٌر واضٌح على أّن البیضاء كانت خیاراً 

خاسراً! بعد عشرة دقائق دلفت البیضاء المكتنزة یتبعھا بّشار عبر الباب الخشبّي إلى 
الغرفة المجاورة على ان نجتمع الحقاً لمزیٍد من الویسكي.  

كنت في السابعة عشرة من عمري وھي في العشرین تقریباً. ال تتقن من اإلنكلیزیّة سوى 
بضعة كلمات أّما معرفتي أنا بلغة األوردو فتساوي نصف ما تعرفھ ھي من االنجلیزیّة 

ولكنّني أجزم بأننا لن نحتاج ألٍي من اللغتین إذ أّن كأسّي الویسكي قد ألغیا أیّة رغبٍة لدینا 
بالحدیث وحّوالنا إلى مجرد جسدین طافحین بالشھوة والحیاة. بدا محیّاھا بشوشاً ومقبِالً 
وھو ما لم أعھده من قبل في أّي من فتیات اللیل الالتي سبق أن عاشرتھم. من الواضح 
أنھا كانت موجودةً في تلك اللّحظة على السریر لتروي جسدھا ولیس لتحصیل الجزء 
الخاص بھا من المائة دوالر التي دفعتھا لمستر ریاظ. ببطٍء ودلٍع خلَعت عنھا الجزء 
األعلى من لباسھا المكّون من "السروالي كمیص" فأظھرت نھدین سمراوین یافعین 

ممتلئین رغم كونھما صغیرین وحین اقتربت مني لتنزع عني قمیصي حضنت نھدھا 
األیمن بیسراي. وجدتھ طریّاً وعلى شٍئ من الشّدة شان نھود الیافعات. قّربت وجھھا منّي 

وبدأت بتقبیلي على فمي وذلك أیضاً أمٌر مستھجٌن في عالم المومسات إذ أنّھن غالباً ما 
یؤّجرن فروجھن للزبائن لكنّھن یحتفظن بشفاھھم لعّشاقھن. مذاق شفتیھا الطیب ھو 

أجمل ما ذقت من شفاٍه خالل الخمسة و الثالثین عاما الالحقة من حیاتي. تراجَعت للخلف 
قلیالً ثّم نزعت سروالھا ووضعتھ على الكرسّي القریب واستلقت عاریةً على ظھرھا 
فبدت كإلھة عشٍق أسطوریّة, بجسدھا البرونزّي المتناسق بتكویراتھ ومنعرجاتھ حّد 

الكمال وشعرھا األسود الناعم والطویل المتّصل إلى ما تحت كتفیھا, وعینیھا الشبقتین 
وساقیھا المصقولتین الطویلتین كأروع ما یكون. أشارت إلّي بغنٍج جمیٍل فاستلقیت 

بجسدي فوق جسدھا أقبّل فاھا وأداعب نھدیھا وانتقلت بیدّي إلى إلیتیھا بینما ھي 
تحتضنني بشّدٍة وتمّسد بكفّیھا جسدي من كتفّي حتى أسفل ظھري ثم مّدت یمناھا نحو 

اسفل بطني ووضعت ذكورتي بین فخذیھا وبدأ جسدانا یھتّزان برقصٍة متناغمٍة تخلّلھا 
توقٌف لحظيٌّ في الدقائق األولى إذ أنّھا استمھلتني لتجذب إحدٮالوسادتین اللتین كانتا تحت 

رأسھا ووضعتھا تحت قفاھا, ثم رحنا ننتفض ونتلّوى ونھّز السریر جیئة وذھاباً حتى 
اختفى العالم من حولنا واختفى البیت الذي نحن فیھ واختفى مستر ریاظ والكلیّة البحریّة 

واختفت الغرفة المجاورة وبّشار والبیضاء المكتنزة وصرُت وإیاھا جزءاً من وجوٍد 
صوفيٍّ مطلٍق. بقینا في ما نحن فیھ حتى الصباح ما أن نفرغ حتى نعود من جدید. توقفنا 

خالل تلك الفترة مّرتین لشرب الویسكي مع بّشار الذي بدا خائب األمل إذ شكا لي 
بالعربیّة أّن صاحبتھ جافّةً وتكتفي باإلستلقاء على ظھرھا دونما أي حراٍك أغلب الوقت 
إّال الضرورّي الذي یتیح لھ مجامعتھا. بقیت تلك اللیلة مطبوعةً في ذاكرتي رغم مرور 
عشرات السنین والنساء والكثیر من المومسات بعدھا وكثیراً ما عدت الحقاً إلى المستر 
ریاظ طالباً منھ ان یأخذني إلى تلك الفتاة نفسھا التي أعطتني كالمعتاد إسماً مستعاراً ال 
اسمھا الحقیقّي مما جعل مھّمة المستر ریاظ في إیجادھا شبھ مستحیل, رغم أنّھ أخذني 

كّل مرٍة إلى فتاٍة مختلفٍة في مسعًى خاب دائما.  
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حضر مستر ریاظ عند الفجر ونقلنا بسیّارتھ إلى وسط كراتشي حیث استقلّینا تاكسي 
وعدنا إلى كرساس مقّر كلیّة الھندسة البحریّة الذي كنّا قد انتقلنا لإلقامة فیھ وذھب كٌل 

منا للنوم في غرفتھ حتى المساء. 

   

 صباح الیوم التالي زارني بعض األصدقاء وعلى وجوھھم مالمح وجوٍم غیر معتادة 
فاستغربت األمر وتساءلت عّما دعاھم إلى ھذا الوجوم فتحّدث أحدھم لیبلغني ان والدي 
قد تعّرض لمحاولة اغتیال وھو حالیّاً یعالج من جراحھ في مشفى الجامعة األمیركیّة في 
بیروت حسب ما ورد في إحدٮالجرائد الباكستانیّة التي تصدر باالنكلیزیّة. صدمت ألّول 

وھلٍة ولم أعرف بماذا أشعر او ماذا أقول. كنت طوال حیاتي فتًى شقیّاً صعب القیاد 
ولطالما شاب عالقتي مع والدي الكثیرمن الصدامات والمشكالت التي كنت أسبّبھا لھ, 
كسرقة سیّارتھ والتنزه بھا رغم كوني لم اتدّرب على السواقة ابداً أو التحاقي بالجبھة 

الدیموقراطیّة لتحریر فلسطین حین كنت في الثالثة عشرة من عمري وإحضاري 
لبندقیّتي التي سلّمتني إیّاھا الجبھة إلى المنزل ثم إطالقي النار دون تدریب من على 

سطح المبنى الذین نقطنھ,  أو سرقة مسّدسھ بھدف وضعھ على خصري والتجّول بھ أمام 
منازل بنات الحّي او الھروب من المدرسة المتكّرر أو اصطحاب قنبلٍة إلى الصّف 

الدراسّي أو اإلستیالء خلسةً على السیّارة العسكریّة التابعة لجھاز األمن العسكرّي في 
الجنوب والذي كان یرأسھ.  

في ھذه اللّحظة فقط اكتشفت أنني احّب والدي وأنني لن أشفى ابداً من جرحي إذا ما 
توفي, فانفجرت بالبكاء. بكاٌء طویٌل ومریٌر لم إستطع كبحھ ولم أحاول. بعد خمس دقائق 

دخل زمالء آخرون إلى غرفتي وصافحوني وقالوا لي البقیّة بحیاتك ورحمة هللا علیھ. 
ھو میّـٌت إذن ولیس جریحاً, إنما حاول زمالئي إبالغي بالنبأ على دفعتین تخفیفاً 

للصدمة. فبكیت وبكیت. أمضیت أیاماً وانا أبكي ثم أمضیت سنینا. ال زلت أبكي إلى اآلن 
إنما بدون دموع. ال یشفى المرء أبداً من جرح موت أبیھ. ثّمة موتى نظّل نبكیھم حتى 

نموت. 

 شّدة وقع النبأ علّي أدمتني وجعلتني في حالة شبھ ھذیان ال أدري ماذا أقول او أفعل 
فاكتفیت بالبكاء المتواصل لیَل نھار بینما قام زمالئي بزیارة مكتب الممثلیّة الفلسطینیّة 

وترتیب أمور سفري إلى بیروت واستغرق األمر عشرة ایام.  

  

وصلت إلى مطار بیروت عصر الیوم العاشر من كانون الثاني 1981 وتوجھت مباشرةً 
إلى منزل أحد أقربائي وھو النقیب في قّوات المیلیشیا زید أبو العال (اصبح الحقاً ملحقاً 
عسكریّا لمنظّمةالتحریر الفلسطینیّة في بلغاریا ثم سفیرا في أثیوبیا قبل ان یتقاعد برتبة 

لواء عام 2009 وتوفي ودفن في مخیم الیرموك عام 2011) والذي یقیم في حي 
الفاكھاني الشھیر الذي یعتبر عاصمةً لمنظّمة التحریر الفلسطینیّة. تبادلت التعزیة مع 
قریبي وبتُّ لیلتي في منزلھ وذھبنا صباح الیوم الثاني إلى لقاٍء مع أبي الزعیم مدیر 
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اإلستخبارات العسكریّة الفلسطینیّة والمسؤول المباشر عن والدي, وقد قّدم لنا التعازي 
خالل اللقاء وشرح لنا أّن ھیئة تحقیٍق قد شّكلت للتأكد من الجھة المنفّذة لعملیّة اإلغتیال 

ثم أتحفنا بالحدیث المعتاد في ھكذا أحوال عن األرض والوطن و الشھید الذي یروى 
ترابھ بدمھ. لم یكن أبو الزعیم مفّوھاً, إنما رّدد أمامنا ھراًء مكروراً طالما اعتاد وأترابھ 

من قادة المنظّمات واألجھزة المیلیشیاویّة الفلسطینیّة على ترداده وھو ھراٌء یجب ان 
یتقنھ المرء إذا ما أراد التدرج إلى المناصب العلیا, إذ ال یمكنھ النجاح في ھذا العمل 
"الثورّي والنضالّي" إّال بعد إتقانھ. إنما الشرط الثاني للنجاح ھو أن ال یصّدق المرء 

ھراء نفسھ ابداً فانھ إن صّدقھ فسوف یضّحي بنفسھ في سبیل الوطن والنصر والحریّة 
وما إلى ھنالك وال یعود بإمكانھ التدرج نحو المناصب والرتب العسكریّة العلیا. 

عدنا إلى منزل زید الذي أخبرني ھناك ببعض تفاصیل مقتل والدي الذي ٔاُطلقت علیھ 
النیران من مسدٍس حربيٍّ حسب شھود عیان من قبل شخٍص كان قد قدم معھ في نفس 

السیّارة وھو جمال جوني الذي أعرفھ جیّداً كونھ كان أحد مخبري أبي من الطائفة 
الشیعیة ویقیم مع أبویھ وشقیقاتھ وأشقّائھ في إحدٮضواحي مدینة صیدا الجبلیّة لكن عائلتھ 

ارتحلت إلى جھٍة مجھولٍة منذ یوم اإلغتیال. كان جمال ھو من قاد سیارة والدي إلى 
الشارع الذي قتل فیھ وركنھا ھناك ونزل وحده وولج مدخل أحد المباني بینما بقي والدي 

بانتظاره في المقعد األمامّي بجانب مقعد السائق. كان الوقت عصراً والمطر غزیراً 
ونوافذ السیّارة مغلقةً بالكامل. عندما عاد جمال من المبنى الذي دخلھ, إلتّف نحو الجھّة 

التي یجلس فیھا والدي ثم أطلق علیھ من مسدٍس حربيٍّ ثالثة أعیرٍة خرقت زجاج النافذه 
واستقرت في صدره. كانت كّف أبي الیمنى مثقوبةً أیضا بإحدٮالرصاصات إذ انھ كان قد 

رفعھا بوجھ المسدس الذي شاھده في اللّحظة األخیرة. فّر القاتل بینما ترّجل أبي إلى 
الطریق مسربالً بدمائھ یضرب كفّاً بكفٍّ ویرّدد:"ضاعوا الوالد" ثم سقط أرضاً. أسعف 

إلى مستشفى الجامعة األمریكیة لكنھ توفّي في الطریق إلیھا. كان ذلك في 
 .1980-12-31

  

صباح الیوم الثاني ذھبت إلى مكتب أبي الزعیم حیث قابلت مدیر مكتبھ "سمیر صبري" 
(وھذا اسمھ الحركّي) الذي استصدر لي بطاقةً عسكریّة تتیح لي الذھاب إلى أھلي في 

سوریا عبر الطریق العسكرّي المسیطر علیھ من قبل المخابرات السوریّة بدالً من المعبر 
الرسمّي القانونّي التابع للدولة اللبنانیّة شبھ المنحلّة على كّل حال. ھذه الطریق البدیلة 
مخصصةٌ لعبور األفراد واإلمدادات العسكریّة و اللوجستیّة بكافة انواعھا إلى فصائل 

م.ت.ف بعد وصولھا إلى مطار دمشق واقتطاع الدولة السوریّة منھا حّصتھا التي ترتأیھا 
كأّي سمساٍر صغیر. وصلت إلى منزل جدي في مخیم الیرموك عصر الیوم نفسھ حیث 

اجتمعت أّمي وإخوتي وعّماتي واألعمام وفي صباح الیوم التالي ذھبت إلى مقبرة 
الشھداء التي تبعد مائتي متٍر عن منزل جدي وقرأت الفاتحة أمام قبر والدي وبكیت. 

وبكیت. ثم بكیت أیضاً لكوني لم أستطع وداعھ قبل دفنھ.  
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أمضیت بضعة أیام مع إخوّي اإلثنین وأخواتي األربعة وجمیعھم, باستثناء شقیقتي 
الكبرى التي تكبرني بعاٍم واحد, كانوا تحت سّن الحادیة عشرة. وقد تركتھم بعھدة والدتي 

وزوجة أبي وأعمامي وعدت إلى لبنان تمھیداً لسفري من مطار بیروت إلستكمال 
دراستي في الباكستان حیث تبقي لي فترة عشرة أشھٍر من الدراسة قبل التخّرج. في 
بیروت سلّمني زید أغراض والدي الشخصیّة وھي ساعتھ وخاتمان ذھبیّان ومحفظة 

جیٍب جلدیّة وسیّارتھ (المرسیدس 200) ثم وّدعتھ وتوّجھت إلى مكتب عمل والدي في 
مدینة صیدا حیث أقام في آخر أیّامھ بعد أن أرسل أفراد عائلتھ جمیعا إلى سوریا وأخلى 
منزلھ الكائن في حّي "حارة صیدا", معقل حركة امل في المدینة, وانتقل في مقّر عملھ 

الواقع في الطابق السادس من أحد مباني حّي البراد.  

كان أحد أعمامي, صالح, یتواجد في المكتب بانتظار جالء األمور وكذلك كان ھناك أحد 
ضبّاط األمن العسكرّي ویدعى "منتقم" الذي عھد إلیھ أبو الزعیم بإدارة شؤون العمل 

مرحلیّاً. في غرفة نوم والدي توجد خابیة نبیٍذ أحمر یبدو من شكلھا الفخم انھا قد قّدمت 
ھدیةٌ لھ من أحٍد ما ولم یتسنى لھ ان یحتسي سوى كأٍس أو كأسین منھا. بالنسبة لي 
ولعّمي فإّن تلك الخابیة وجدت في الزمان والمكان المناسبین. بعد یومین أو ثالثة 

أصبحت ذھبت الخابیة في خبر كان ولم یعد لدّي ما أفعلھ في لبنان فحجزت طائرتي 
وعدت إلى كراتشي, إنّما بعد ان اجتمعت وزید وصالح مع أبي الزعیم لمّرٍة أخیرٍة حیث 

أبلغنا ان جثّة جمال جوني قد ُعثر علیھا محروقةً في منطقة األوزاعي في الضاحیّة 
الجنوبیّة من بیروت وأّن والدتھ قد تعّرفت إلیھ من خاتمھ وبالتالي فإن التحقیق في مقتل 

والدي قد ختم والثأر لدم الشھید قد أخذ. كان كاذباً ضیّق المخیال وكانت كذبتھ ردیئة 
الحبكة وساذجةً كشخصھ. فإنّھ كان یعلم كما أعلم أنا أنّھ حتى لو كان ما یقولھ صحیحاً, 
یبقى أّن منفّذ عملیّة اإلغتیال قد قام بھا تنفیذاً ألوامر صدرت لھ من قادة حركة أمل في 

منطقة صیدا وخصوصاً منھم سمیح الزین (الذي اصبح الحقا رئیساً لبلدیًّة حارة صیدا) 
وأولئك أحیاًء یرزقون. 

  

قبل عامین نشب شجاٌر بین شابّین تابعین للجھاز الذي یرأسھ والدي وآخَرین یتبعان 
لحركة أمل وذلك في حارة صیدا ذات األغلبیّة الشیعیّة. أّدى تفاقم ذلك الشجار إلى تبادٍل 
إلطالق النار قتل خاللھ أحد الشابین التابعین لجھاز األمن العسكرّي لحركة فتح إضافةً 

إلى الشابّین التابعین لحركة أمل. وعلى أثرھذا الحادث بدأت المالحقة األمنیّة لوالدي من 
قبل أمل بغیة اغتیالھ انتقاماً. وكان أبو الزعیم وقتھا یعلم تماماً ان وقوع اإلغتیال أصبح 

مجردة مسألة وقت ومع ذلك فانھ لم یؤّمن الحمایة الالزمة لوالدي ولعائلتھ حیّاً, فلَم ینكّب 
على العمل على جلب القتلة لمحاكمتھم بعد مقتلھ. فرغم قدرات حركة فتح العسكریّة 

وھیمنتھا على الجزء األكبر من األراضي اللبنانیّة ومن ضمنھا الجنوب اللبنانّي حیث 
تتمركز حركة أمل الشیعیة المؤطّرة ضمن األحزاب اللبنانیّة المدعومة من م.ت.ف عّدةً 
وعتادا, فإّن ما في ذھن أبي الزعیم وبقیّة قیادات المنظّمة ھو أّن استبداَل كادٍر عسكريٍّ 

أو أمنيٍّ ھو أسھل وأقل عبئاً مادیّاً وسیاسیّاً من تأمین الحمایة لھ أو السعي إلى إلى 
محاكمة قتلتھ. لم یكن ھناك ما یمكن أن أفعلھ سوى أن ارّدد في نفسي قول الشاعر 
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اللبنانّي شوقي بزیع : أرَض الخسارِة یا لبنان ھل رجٌل ..  یعید للناِس بعد الیوَم ما 
خسروا.  

 ---------------------------------------------------

الفصل الثاني 

أمراء لیالي بیروت الحمراء 
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لم تغادر م.ت.ف بكافّة فصائلھا المسلّحة شرطھا التاریخّي أو إرثھا اإلجتماعّي التسلّطّي 
فأّسست بما ھي سلطة أمٍر واقع في المناطق والمجتمعات الواقعة تحت سیطرتھا 
العسكریّة المباشرة, مركز جذٍب استقطب حولھ المتكّسبین والبلطجیّین والمتملّقین 
المطبّلین المزّمرین. وقد ساھمت ثروات المنظّمة السریّة المتراكمة في حساباٍت 

مصرفیّة غیر خاضعٍة ألّي شكٍل من أشكال الرقابة أو الشفافیّة عدا "ذّمة" األّخ القائد, 
في تثبیت دیمومة الطغمة القابعة على رأس ھرمھا وتشیید بطانٍة فاسدٍة بالغة الضخامة 

إلتفّت حول زعاماتھا المكّونة من الزعیم األب وحّواریھ وأقربائھ وأنسبائھ وأصدقائھ 
وأبناء مدینتھ. وضّمت تلك القیادة رجاالٍت تاریخیّة (بمعنى القدامة) ال تزال في سّدة 

القیادة حتى اللحظة رغم سقوط أقدم الطغم "الثوریّة" التي  ترعرعت في كنفھا واحدةً 
بعد األخرى. ولقد تماھت م.ت.ف ھیكلیّاً مع ھذه البنى اإلستبدادیّة التي أنشأتھا ومّولتھا 

أو - أقلّھا – احتضنتھا, وھي كثیرةٌ منھا ما ھو عربيٌّ أو إقلیمّي ومنھا ما ھو دولّي. فبنت 
مؤّسساٍت "حداثیة" صَوریّة كالمجلس الوطنّي الفلسطینّي (البرلمان) واللجان التنفیذیّة 

والمركزیّة واإلقلیمیّة والسیاسیّة والمجالس الثوریّة والمؤتمرات العاّمة واالنتخابات 
الدوریّة ولم یكن ینقصھا عملیّاً سوى التداولیّة!  

  

ال تقتصرعضویّة البرلمان واللجنة التنفیذیّة ل م.ت.ف على أعضاء حركة فتح التي 
تتماھى معھا بل جرى ردفھا بدیكور "دیموقراطّي" فصائلّي مستوحًى ربّما من 

دیموقراطیّة سوریا األسد, حیث تجّمعت أحزاٌب سوریّة كرتونیّة في إطاٍر واحٍد أطلق 
علیھ إسم الجبھة الوطنیّة تحت قیادة حزب البعث الحاكم (قل اجھزة المخابرات العلویّة) 

وقادت البالد والعباد نحو الھاویة التي نشھدھا حالیّاً.  وكما أّن تلك األحزاب جمیعھا 
تمتّعت بقیاداٍت "حكیمٍة وخالدٍة" على شاكلة حزب الرئیس كذلك فإّن التنظیمات 

الفلسطینیّة بمجملھا امتلكت قادةً "حكماء وعظماء". فمنھم القائد الرمز یاسر عرفات 
والقائد الحكیم جورج حبش والقائد الملھم نایف حواتمة والقائد الخالد أحمد جبریل 

وصوالً إلى المجاھد البعثي زھیر محسن الذي أغتیل على شواطئ مدینة كان الفرنسیّة 
التي امتلك فیھا شقّةً لإلستجمام واإلسترخاء والنقاھة من حیاة النضال والكفاح الشاقّة 

التي كان یخوضھا في شقّتھ الفخمة وسط مدینة بیروت.  

 كان قادة أحزاب الجبھة الوطنیّة السوریّة خالدین كزعیم جبھتھم الخالد وإْن على 
مستوى أحزابھم الصغیرة, إذ لیس منھم من تخلّى عن منصبھ رغم أّن بعضھم جاوز 
الثمانین من العمر بل ذھب أحدھم, وھو خالد بكداش زعیم الحزب الشیوعّي السورّي 
إلى حّد توریث حزبھ ألھل بیتھ حسب الشریعة اإلسالمیة حیث اقتسمت زوجتھ وولده 

عمار الحزب فأصبحت وصال بكداش رئیسةً لھ بینما نال ولده عّمار بكداش من حّصتھ 
من ورثة أبیھ ھي األمانة العاّمة للحزب الشیوعّي السورّي. بنفس ھذه الطریق, كان 

الخلود سیّد الموقف في م . ت. ف إذ لیس بین قادتھا َمن ترك منصبھ إّال بسبب الموت او 
العجز الطبّي بل ان بعضھم قد استطالت إقامتھ في منصب القیادة حتى بعد الخرف 

والعجز الطبي الواضح للعیان على طریقة الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة الذي 
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حنّطت جثتھ الحیّة وأركبت على كرسي رئاسٍة مدولب لتتابع شؤون البالد لفترٍة انتخابیٍّة 
جدیدة.  

  

 وكما أنشأ حافظ األسد عشرات األجھزة واألفرع األمنیّة التي ھدفت اّوالً إلى قمع 
الشعب السورّي وبّث الرعب في صفوفھ حمایةً لھ وتمتیناُ لسلطتھ وتصلیباً لدیمومتھا أما 

ھدفھا الثاني فھو التّجسس على بعضھا البعض ومراقبة كافة القطعات العسكریّة 
والمؤّسسات المدنیّة للدولة, كذلك فإّن تعّدد األجھزة األمنیّة الفلسطینیّة التي تؤدي نفس 

المھام ھو مستنسٌخ على ما یبدوعن نظیراتھا األسدیّة (لسُت مطلعاً على أوضاع األجھزة 
األمنیّة العربیّة األخرى ولكني اجزم انھا تتشابھ بمجملھا كقطعة خراء مقّسمٍة بخیط كما 

یقول المثل الفلسطینّي البذيء). وإلْن بنى قادة األجھزة األمنیّة السوریّة ثرواتھم 
وصروحھم عبر التھریب وفرض الخّوات على كبار التّجار وتشغیل األفراد التابعین لھم 
مّجاناً في أمالكھم ومشاریعھم الخاّصة (أغلب سائقو سیّارات األجرة في سوریا كانوا من 
ھذه األجھزة), فإّن قادة األجھزة األمنیّة الفلسطینیّة (جھاز الرصد, األمن الموّحد, األمن 

العسكري, األمن الرئاسي, أمن ال17, أمن القّوات حیث تملك كّل قّوات جھاز أمنھا 
الخاص و"القّوات" ھو اإلسم الذي تطلقھ التنظیمات الفلسطینیّة على ألویتھا العسكریّة) 

إضافةً إلى قیامھم فرض الخّوات على التجار والصناعیّین المتواجدین في المناطق التي 
تسیطر علیھا المنظّمات الفلسطینیّة بل وحتى على البارات ودور الدعارة المنتشرة في 
شارع الحمراء وحیّي الروشة والزیتونة البیروتیّین, فإّن ھؤالء القادة دائماً ما خلطوا 

أعمالھم "النضالیّة" بصفقاٍت شخصیٍة خاّصة ومھّماٍت أّدوھا لصالح الكثیر من أجھزة 
المخابرات العربیّة والعالمیّة وراكموا عن طریقھا مئات األلوف (وأحیاناً المالیین) من 

الدوالرات.  

 إنضّم الضابط في الجیش األردنّي المعروف بأبي الزعیم وإسمھ الحقیقّي عطا عطا 
إلى حركة فتح بعید معركة أیلول التي دارت بین المنظّمات الفلسطینیّة من جھة والجیش 
األردنّي من جھٍة أخرى في أیلول 1970 وأسفرت عن ھزیمة تلك المنظّمات وانسحابھا 

نحو لبنان عبر األراضي السوریّة. عطا ھذا لم یدّخن سوى أفخم ماركات السیجار 
الكوبي ولم یشرب سوى الفاخر من الویسكي وجاب أفخم مطاعم ومالھي لبنان الواقعة 
في منطقتّي بیروت الغربیّة وجبل لبنان وتخیّر من النساء الفتیات صغیرات السّن, حتى 

أنھ ضاجع ذات مّرة إبنة أحد السفراء والتي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرھا مما 
فّجر أزمةً دبلوماسیّةً استدعت إجتماعاً للّجنة المركزیّة لحركة فتح لمحاولة تداركھا. وقد 

خاطبھم یومھا أبو الزعیم قائال: كل ھذا اإلجتماع ھدفھ مناقشة موضوع عضوي 
التناسلّي؟ إذن یجب أن أصنع لھ تمثاال. طبعا قالھا بالعامیّة. 

 لتغطیة مصاریف حیاتھ الباذخة اعتمد أبو الزعیم على تقدیم الخدمات لكلٍّ من 
المخابرات األردنیّة والسعودیّة. إحدى صفقات "البزنس" التي نال عنھا مالیین 

الدوالرات كانت صفقة تصفیة المعارض السعودي الشھیر ناصر السعید مؤلّف كتاب 
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"تاریخ آل سعود" والذي اعتقد أّن بیروت الثورة والثّوار شّكلت مالٌذاً آمناً لھ یحمیھ من 
بطش آل سعود وعسسھم. ففي 17 كانون األول 1979 قامت مجموعةٌ تابعةٌ ألبي 

الزعیم بناًء على اتّفاٍق مع السفیر السعودّي في لبنان, علي الشاعر والذي أصبح الحقاً 
وزیراً لإلعالم, باختطاف ناصر السعید ثم قامت بتخدیره حّد النوم ووضعھ في تابوٍت 

وإرسالھ إلى الریاض على متن طائرٍة سعودیٍّة أرسلت خصوصاً لنقلھ. ھناك تسلّمھ 
جھاز المخابرات السعودّي وتذكر بعض مصادر المعارضة السعودیّة أّن الملك فھد الذي 
كان آنذاك ولیّاً للعھد, قد أشرف شخصیّاً على تعذیبھ في السجون السعودیّة ثم أمر برمیھ 
حیّاً من طائرة ھلیكوبتر. إضافةً إلى ھذا النوع من الصفقات كان ھناك عناصٌر منتدبون 

من أبي الزعیم یؤّمنون الحراسة للسفارة السعودیّة وبقیّة السفارات الخلیجیّة في لبنان 
المشتعل باإلغتیاالت واإلنفجارات والسیّارات المفّخخة المتبادلة بین المسیحیّین في 

بیروت الشرقیّة والمسلمین والفلسطینیّین في بیروت الغربیّة مّما دّر علیھ دخالً جانبیاًّ ال 
یستھان بھ. رغم كّل البذخ الذي تمّرغ فیھ  أبو الزعیم فإنّھ جمع ثروةً كبیرةً مّكنتھ بعید 

اإلجتیاح اإلسرائیلّي للبنان وخروج التنظیمات الفلسطینیّة, من اإلنتقال إلى مصر وشراء 
شقٍّة تطّل على نھر النیل بلغ ثمنھا أكثر من نصف ملیون دوالر, وإنشاء شركة إنتاٍج 

سینمائيٍّ برأسمال قدره 7 مالیین دوالر. ورغم اتّجاھھ إلى العمل في المجال الفنّّي إّال 
أنھ بقي یحّن إلى العمل "السیاسّي" األعلى ربحیّةً من الفّن والرقص والفقش فأقدم عام 

1986 على إعالن انشقاقھ عن حركة فتح بتكلیٍف من المخابرات األردنیّة, وأنشأ ما 
أطلق علیھ اسم "المجلس العسكرّي األعلى لحركة فتح". أّما النھج السیاسّي لتنظیم أبي 

الزعیم الجدید فھو العمل على بدء مفاوضاٍت سلمیٍّة مع إسرائیل على شاكلة التطبیع 
األردنّي الذي أقامھ ملك األردن حسین بن عبدهللا. بعد إتجاه م.ت.ف بمجملھا إلى طریق 

المفاوضات السلمیّة ورفع یاسر عرفات لشعار "سالم الشجعان" وتحالفھ مع النظام 
األردنّي وتبنّي وجھة نظره السیاسیّة لم یعد لتنظیم عطا أّي جدوى فذوى في غیاھب 
النسیان حین رفعت المخابرات األردنیّة عنھ الغطاء األمنّي والدعم السیاسّي والمالّي. 

ولعّل ھذه السیرة العطرة لھذا القائد المظفّر ھي التي دفعت محمود عبّاس بعد ربع قرن 
إلى تعیین نجلھ حازم عطا عطا مدیراً لشرطة السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة. 

أحد أبرز رموز الفساد في م.ت.ف كان قائد جھازالرصد في حركة فتح والطفل المدلّل 
لیاسر عرفات علي حسن سالمة الملقّب بأبي حسن سالمة, الذي أصبح الحقاً قائداً لجھاز 

أمن الرئاسة وقّوات ال17 المولجة بتأمین حمایة یاسرعرفات والشخصیّاًت القیادیّة  
األخرى في الحركة. كان أبو حسن سالمة أشّد بذخاً ومجوناً من ابي الزعیم ومدمناً على 

لعب القمار في كازینوھات لبنان. ومثل أبي الزعیم وبقیّة األبوات في تنظیم فتح لم یخالط 
سوى "علیة القوم" وأثریائھم في لبنان وكان بینھم بشیر وأمین الجمیّل ولدا اإلقطاعي 

المارونّي الكبیر بیار الجمیّل مؤّسس حزب الكتائب والعدّو اللدود للفلسطینیّین.  

إعتاد أبو حسن أن یقیم األفراح واللیالي المالح ویسھر مع حسناوات بیروت حتى 
الصباح وصادق العدید من نساء الطبقة الثریّة بینھن حسناٌء ثریّةٌ كانت معروفةً في 
أوساط الفن والصالونات اللبنانیّة وحائزةً على لقب ملكة جمال الكون وھي الممثّلة 

وعارضة األزیاء جورجینا رزق. إّن الثراء الفاحش الذي جعل سالمة نّداً ألثرى أثریاء 
لبنان لم یتأتّى لھ فقط نتیجة قربھ من رئیس م.ت.ف وقائد حركة فتح وصاحب أموالھا 
الطائلة, وإطّالعھ على كافّة الدقائق والخفایا المتعلّقة بقادة المنظّمة كونھ مولجاً بتأمین 
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حمایة أمن الرئیس الشخصّي, بل أیضاً بسبب تعاملھ مع وكالة اإلستخبارات األمریكیّة 
من خالل ضابط عملیّات السي آي آیھ في لبنان روبرت آمیس الذي تمّكن عبر مدیر 
الوكالة آنذاك جورج بوش األب, من استصدار فیزا أمریكیّة لھ أكثر من مّرة إلجراء 

لقاءات في الوالیات المتّحدة مع قیاداٍت فیھا. وقد اصطحب سالمة في إحدى تلك 
الزیارات التي قام بھا في العام 1976 صدیقتھ جورجینا رزق (لم یكن قد تزّوجھا بعد). 

ولقد رافقتھ جورجینا أیضاً في آخر زیاراتھ بعد ان تزّوج منھا عام 1977 وذھب معّرساً 
في رحلة شھر عسٍل باذٍخ أمضاه في الوالیات المتّحدة األمریكیّة.  

عن زیارة 1976 یقول كاي بیرد كاتب سیرة  الجاسوس األمریكي روبرت آمیس:"في 
1976 كان (سالمة) على عالقة علنیّة بإمرأٍة خارقة الجمال في الرابعة والعشرین من 
عمرھا تدعى جورجینا رزق (..) وكان غالباً ما یرافقھا إلى أرقى المطاعم والنوادي 

اللیلیّة (..) أواخر تشرین الثاني 1976 (..) نجح آمیس بإقناع مدیر السي آي آیھ جورج 
و. بوش بتوجیھ دعوة لسالمة لزیارة واشنطن (..) في إحدى المّرات قال سالمة آلمیس 

أنّھ یرید اصطحاب جورجینا رزق إلى أمریكا شارحاً أنّھا ترید زیارة دیزني الند في 
كالیفورنیا وبعد كالیفورنیا یریدان زیارة ھاواي. قال علي انھ بحاجة إلى قضاء عطلة 
فھل یمكن  آلمیس تحقیق ھذه الرغبة؟ كان ذلك ضمن إستطاعتھ وھو ما قام بھ (..) 

ذھب سالمة ورزق إلى الوالیات المتّحدة تحت غطاء السي آي آیھ (..) وقد سافر 
مصطفى الزین (رجل األعمال اللبنانّي الذي نظّم علي سالمة في السي آي آیھ) إلى 

القاھرة حیث التقى بممثل السي آي آیھ ورئیس نقطة القاھرة اإلستخباریّة سام وایمان 
الذي سلّمھ ثالثة تأشیرات دخول إلى الوالیات المتّحدة بإسم سالمة وجورجینا ومسؤوٍل 

فلسطینّي آخر ھو زیاد الحوت (..) لم یعلم اإلسرائیلیّون بزیارة سالمة تلك إلى مقر 
السي آي آیھ (..) وقد كلّفت الوكالة تشارلز وافرلي بمرافقة الزوجین إلى نیوأورلیانز 

1وبعدھا إلى انھایم في كالفورنیا لزیارة دیزني الند وأخیراً ھاواي.)  

كان اإلسم الكودي السّري لسالمة في سجّالت السي آي آیھ ھو MJTRUST/2 حسبما 
ذكرت صحیفة وول ستریت جورنال الشھیر عام 1983 في مقاٍل كتبھ دیفید إغناتیوس, 
كشف فیھ خفایا عالقة علي حسن سالمة مع اإلستخبارات المركزیّة األمیركیّة. ثم أعید 

تسلیط الضوء على ھذه العالقة في كتاب ألّفھ كاتب السیر الذاتیّة الحائز على جائزة 
بولیتزر, كاي بیرد وعنوانھ The Good Spy (بالعربیّة الجاسوس الطیّب) وروى فیھ 

سیرة ضابط عملیّات السي آي آیھ في بیروت روبرت آمیس وعالقتھ بمنظّمة التحریر 
الفلسطینیّة وتجنیده لعلي سالمة منذ عام 1969 ثم مقتلھ في تفجیر السفارة األمیركیّة في 

بیروت. وھو التفجیر الذي ما كان لیحصل لوال خروج المنظّمات الفلسطینیّة ومعھا 
صالح خلف من العاصمة اللبنانیّة في 1982 إذ كان األخیر قد خلف أبو حسن سالمة 

بعد إغتیالھ, في السھر على حمایتھا. تجدر اإلشارة ھنا إلى ان اإلسم الكودي الذي منحتھ 
وكالة اإلستخبارت األمیركیّة والذي ینتھي بخط مائل یتلوه الرقم 2 یوحي بأّن ثمة من 
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ھو أكثر أھمیّةً منھ في م.ت.ف ویعمل لدى الوكالة وھو على األرجح صاحب اإلسم 
  .MJTRUST/2 :الكودي الذي یسبقھ في الترتیب أّي

یروي بیرد ایضاً في كتابھ أّن ممثّلین لجھاز الموساد اإلسرائیلّي استفسروا من الوكالة 
أكثر من مّرٍة عّما إذا كان سالمة یعمل لصالحھم أم ال ولكنّھم لم یحصلوا على إجابة 

وعندما علم روبرت آمیس بھذه اإلستفسارات أیقن ان اإلسرائیلیّین كانوا بصدد اغتیالھ 
فاجتمع مع سالمة وأبلغھ بالموضوع ثم طرح علیھ أن تقوم السي آي إیھ بإبالغ 

اإلسرائیلیّین بأنّھ یعمل لدیھا, حمایةً لھ منھم لكّن أبو حسن أجاب بالرفض مبّرراً رفضھ 
ذاك بأّن اإلسرائیلیّین سیشیعون ھكذا خبر مّما سیحرق صورتھ وسمعتھ داخل حركة 
فتح. فتّم اإلتفاق عندھا على إرسال سیّارٍة مصفّحٍة لھ من الوالیات المتّحدة مع بعض 
آالت التشفیر لإلتصال بالوكالة للمساعدة في حمایة أمنھ الشخصّي لكنھا وصلت بعد 
موتھ. لم یكن آمیس ھو الوحید الحریص على أمن علي سالمة الشخصّي بل شاركھ 
بشیر الجمیّل قائد القّوات اللبنانیّة حرصھ وقد أرسل لسالمة رسالة تحذیٍر مع كریم 

بقرادوني وجدت في جیبھ عند اغتیالھ في اواخر كانون الثاني 1979. إن جزءاً كبیراً 
من المعلومات التي استند إلیھا بیرد في ما یتعلّق بعلي سالمة إستقاھا من زوجتھ 

جورجینا وصدیقھ الذي قام بتنظیم أّول لقاء لھ مع روبرت آمیس, رجل األعمال الشیعي 
مصطفى زین. وقد أصّر كالھما أّن السي آي إیھ عرضت على سالمة عام 1971 مبلغ 
300 ألف دوالر راتباً شھریّا لكنھ رفضھ مشّددین على أّن عالقتھ بآمیس كانت عالقة 
"تبادل خدمات" وقد تّمت بمعرفة المرحوم یاسر عرفات لكن بیرد یضیف:"ھذه كانت 

طبیعة اللعبة. كان من الصعب تحدید العالقة. بعض الضبّاط (من السي آي آیھ) أّكدوا ان 
2آمیس ال بد أن یكون قد جنّد سالمة كعمیٍل كامل"  وكشف بیرد أیضاً أّن سالمة قد سافر 

إلى الوالیات المتّحدة عام 1976 للقاء ضابٍط كبیٍر من السي آي آیھ ولقد رافق الحقاً 
یاسر عرفات إلى األمم المتّحدة في نیویورك التي ما كانت الوالیات المتّحدة لتسمح 

لآلخیر بدخولھا لوال تلك العالقة. كما یذكر أّن مسألة مسّدس عرفات الذي یضعھ دائما 
على خصره وإصراره على حملھ داخل أثناء إلقاء خطابھ عرقلت مفاوضات سالمة مع 

السي آي آیھ التي عادت فاقترحت ان یحتفظ عرفات بالجیب الجلد 

 . 3ّي للمسّدس على خصره فارغاً دون المسّدس وھو ما تّم العمل بھ

بینما كان علي حسن سالمة " یناضل " في أفخم فنادق ومالھي بیروت الشرقیّة مع 
بشیر وآمین الجمیل ویصطحب عشیقاتھ في زیارات العمل المتكّررة إلى ھاواي 

وكالیفورنیا ویتجول في شوارع بیروت بموكٍب مھیٍب یتضمن عربة مزّودة برّشاٍش 
ثقیل من نوع دوشكا كانت الطائرات اإلسرائیلیّة تغیر بشكٍل متواتٍر على مخیّمات 

الالجئین الفلسطینیّین وقرى اللبنانیّین في الجنوب حیث یتموضع الفدائیون وتقتل فلذات 
أكبادھم. ترى أین كان أبناء حسن سالمة في ھذه األثناء؟ یروي بیرد: "في أحد األیام 
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أصطحب مصطفى زین روبرت أیمیس لزیارة زوجة سالمة نشروان وولدیھ الصغیرین 
حسن وعمره إثنّي عشر عاماً وأسامة وعمره خمسة أعوام . كان رأي آیمیس أّن 

نشروان ذكیّة وحبّابة وكان الولد األكبر حسن في زیارة لبیروت في إجازتھ الربیعیّة من 
4مدرستھ اللندنیّة الداخلیّة". 

 -------------------------------------------------------

"األفق األحمر" كتاٌب صدر باللغة االنكلیزیّة في لندن عام 1988 وكتبھ أیون میھاي 
باسیبا رئیس المخابرات الرومانیّة المنشق إلى الغرب ویسرد فیھ أحداثاً جرت في 

سبعینات القرن الماضي ویتطرق في جزء مھٍم منھ إلى العالقات الرومانیّة السیاسیّة 
واإلستخباریّة مع م. ت. ف. وما یھّمني ھنا ھو ما جاء في الصفحة 20 من كتاب باسیبا 

حول عالقة ھاني الحسن عضو اللجنة المركزیّة لحركة التحریر الوطني الفلسطینّي 
"فتح" وأحد أبرز المستشارین المقّربین من یاسر عرفات والذي توفي في العام 2012 

وسأنقل الفقرة األولى من الصفحة المذكورة حرفیّاً: "مع نھایة العام 1976 أصبح ھاني 
الحسن مجنّداً كعمیٍل رومانّي بشكٍل رسمي, بناًء على تقاریر مستشارین كشفت عن أّن 
موطن ضعفھ ھو العمالت الغربیّة. بتوجیٍھ من تشاوشیسكو شخصیّاً, ٔاُعطي إسماً كودیّاً 

مؤنثاً ھو "آنیت". یظھر ملّف ھاني الحسن في مدیریّة المخابرات الرومانیّة أنّھ كان 
یتلقى مبالغاً نقدیّة دوریّةً تتراوح بین 2500$ و 10000$ وأّن المعلومات التي كان 

یقّدمھا على درجٍة كبیرة من األھمیّة. فعلى سبیل المثال وجد محلّلو المخابرات الرومانیّة 
كنزاً من المعلومات في الكمیّة الھائلة من أشرطة الكاسیت التي قّدمھا وفیھا نسٌخ عن 

أشرطة التنّصت على خطوط بیروت الشرقیّة الھاتفیّة. وحسب "آنیت" فإّن مركز 
التنّصت التابع للمنظّمة_ الذي بناه لھم جھاز الكي جي بي السوفیاتّي _ كان أیضاً 

یتنّصت على السفارة السوفیاتیّة نفسھا متیحاً للمنظّمة عملیّة مزدوجةً. لقد أّمن "آنیت" 
أیضاً معلوماٍت بالغة األھمیّة عن معسكرات ومخیّمات التدریب السریّة التي نُظّمت 

إلرھابیّي م. ت. ف. في بلغاریا. كما أّن  تقاریره عن مراكز تدریب م. ت. ف. في جبال 
یوغوسالفیا أسّرت تشاوشیسكو بشكٍل ھائٍل وتّم اإلحتفاظ بھا كدلیٍل على إزدواجیّة ونفاق 

تیتو . إّال أّن المساھمة الكبرى من "آنیت" كانت الكمیّات الھائلة من نماذج األسلحة 
الغربیّة والتي تراوحت بین األسلحة الرّشاشة وصوالً إلى الدبّابات التي زّود جھاز 

المخابرات الروماني بھا. أغلب ھذه األسلحة كان یتّم اإلستیالء علیھا في لبنان ولكن 
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بعضھا حصلت علیھ م. ت. ف. من خالل تعاونھا مع الجیش األحمر الیاباني, واأللویة 
5الحمراء اإلیطالیّة, وجماعة بادر- ماینھوف األلمانیّة الغربیّة ومنظّمات شبیھة أخرى."  

إّن "نضاالت" علي سالمة وعطا عطا وھاني الحسن ھي نفسھا نضاالت بقیّة 
الجوقة من قادة األجھزة األمنیّة وغیر األمنیّة فیكفي أن تعرف ان الشاعر العراقي مظفّر 
النّواب كان قبیل فراره من بیروت إلى دمشق قد قال في بذخ المرحوم صالح خلف (أبو 

إیاد) واعتیاده ارتیاد أفخم مطاعم بیروت وكازینوھاتھا ومرابعھا اللیلیة:  

  

من باع فلسطیَن سوى الثوار الَكتبة  

أقسمُت بأعناِق أباریِق الخمِر  

وما في الكأِس من السّم 

وذاك الثوريِّ الُمتخِم بالصدف البحريِّ ببیروَت  

تكّرَش حتى عاَد بال رقبْة 

وصالح خلف ھو مؤّسس ومدیر جھاز األمن الموّحد وعضواً في اللجنة المركزیّة 
لحركة فتح وھي قمة الھرم القیادي في الحركة التي رأسھا یاسر عرفات حتى وفاتھ 

وانتقلت رئاستھا بعده إلى الرئیس محمود عبّاس.  

 ------------------------------------------------------------------------

إّن الفساد المالّي واإلدارّي والسیاسّي لم یقتصر فقط على قادة األجھزة األمنیّة بل شمل 
كافة "مؤّسسات" وقیادات م. ت. ف. ولقد استشرى واستفحل بعد اتفاقیّة أوسلو ودخول 

المنظّمة إلى الضفّة الغربیّة وقطاع غزة إلدارتھما, وبدء الوالیات المتّحدة والدول 
الغربیّة المانحة والضامنة لتلك اإلتفاقیة بضّخ األموال الطائلة في خزائن السلطة 
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الفلسطینیّة في رھان على شراء السالم عن طریق تحسین ظروف عیش الفلسطینیّین 
بالغة السوء. كذلك بدأت السلطة في تلقّي األموال الضریبیّة على السلع والمواد 

المستوردة إلى مناطقھا والتي تقوم وزارة المال اإلسرائیلیّة بإقتطاعھا وتسلیمھا لھذه 
السلطة بشكٍل دورٍي تنفیذاً ألحد بنود إتفاقیة أوسلو.  

رغم استیاء معظم الفلسطینیّین المدنیّین والعسكریّین في مناطق السلطة الوطنیة 
الفلسطینیة من ھذا الفساد والعفن اإلدارّي والمالّي في أجھزة السلطة وقیاداتھا, ورغم 

اقتناع أغلبیّتھم بأّن ملیارات الدوالرات التي ترسلھا لھم الدول المانحة إضافةً إلى مئات 
المالیین التي ترد من الدول الخلیجیّة ومثلھا من وزارة المال اإلسرائیلیّة تنتھي في 

جیوب بضعة عشراٍت من كبار اللصوص الذین یشرفون على بضعة مئات من 
اللصوص ذوي الحجم المتوّسط یتلوھم بضعة آالف من اللصوص صغیري الحجم, إّال 

أنّھم مرغمون على االنصیاع لضباع المال والسلطة ھؤالء ألسباٍب عدیدة أھّمھا أّن 
السلطة ھي المشّغل الرئیس ألفراد المجتمع الفلسطینّي إْن في الضفّة والقطاع أو في 
مخیّمات الالجئین الفلسطینیّین في لبنان حیث تمنع القوانین العنصریّة اللبنانیّة أولئك 

الالجئین من العمل في معظم المھن عدا الوضیع منھا. فلیس من عائلٍة في ھذه الجغرافیا 
المذكورة ٕاّال ویعتمد أحد أفرادھا على األقّل في معیشتھ على راتبھ الذي تمنحھ إیّاه ھذه 

السلطة. كما أن ھذه الضباع قد شّكلت حول نفسھا غطاًء عسكریّاً من كبار الضبّاط, 
لصوص الدرجة الثانیة الذین یسیطرون على قطعاٍت عسكریّة رئیسة تتشّكل من قطعان 

من المسلّحین الزعران ومغسولي األدمغة إضافةً إلى األجھزة األمنیّة الكریھة والتي 
تدّب الرعب في قلوب المواطنین, إذ ان ھذه السلطة الھزیلة والھزلیّة وقاداتھا "العظام" 

ال "یسترجلون" سوى على مواطنیھم. ھؤالء القادة والعقداء والعمداء واأللویّة المعتادون 
على الھزیمة من عّمان إلى بیروت إلى طرابلس ینقلبون عند تعاملھم مع مواطنیھم 

المدنیّین إلى صقوٍر الحمٍة أو ذئاب تنھش ضحایاھا من المستضعفین, تماماً كما یفعل 
نظراؤھم في مزارع الطغاة المجاورة والبعیدة التي یسّمونھا اوطاناً كالعراق وسوریا 
والیمن ومصر والجزائر وإلى ما ھنالك. مع فارِق وحید یكمن في أّن تلك المزارع قد 
تصبح عّما قریٍب أو بعیٍد أوطاناً حقیقیةً خصوصاً بعد ثورات الربیع العربّي بینما ھذا 

الكیان الھزیل الھجین الذي أنشأه شجعان السالم ال یمتلك من مقّومات الوطن سوى القلیل 
القلیل وشعبھ الكریم القابع في ثالثٍة من القیود أولھا اإلحتالل اإلسرائیلي وثانیھا مافیات 
السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة وثالثھا سطوة الشعارات وإعالم البروباغندا الذین سیطرت 

علیھم تلك المافیات على مدى نصف قرن وال تزال ونجحت من خاللھما في جعل 
الفلسطینّي خروفاً بین خرفان وأصبح الشعب الفلسطینّي بغالبیتھ العظمى نسخةً عن 

الشعوب العربیّة األخرى, أي قطیعاً بین قطعان دیدنھ الھتاف لیل نھار, بما یشبھ 
الھستیریا الجماعیّة: بالروح بالدّم نفدیك یا زعیم.  

  

تحضرني ھنا حادثةٌ حصلت معي في مخیم عین الحلوة صیف العام 2000 حیث كنت قد 
بادرت إلى كتابة بعض المقاالت الصحفیّة في المجلّة التي یصدرھا جھاز اإلعالم التابع 
للمنظّمة في لبنان وكان مقّرھا في مخیم الرشیدیّة معقل العمید سلطان أبو العینین. وكان 
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من عادتي أن أشیر إلى رئیس السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة آنذاك بصفتھ "الرئیس 
الفلسطینّي یاسر عرفات" وقد جاءني ذات یوم المسؤول اإلعالمي في مدینة صیدا المقّدم 
"أبو خلیل األسطھ" وقال لي بإسلوب المعلّم الحكیم الذي یخاطب تلمیذه: "مقاالتك جیّدة 

بعض الشيء ولكن فیھا بعض الثغرات فأنت مثالً تكتب, الرئیس الفلسطینّي یاسر 
عرفات, وھذا یقلّل من شأنھ فمن الواجب أن تكتب عندما تأتي على ذكره بصفتھ "القائد 

الرمز سیادة الرئیس الفلسطینّي یاسر عرفات. یومھا توقّفت عن الكتابة مرّدداً لنفسي 
تعبیر:"على من تقرأ مزامیرك یا داوود".  

  

ھذا الفساد الذي انتقل بعد أوسلو من تونس إلى الضفّة والقطاع إتّخذ طابعاً أضخم وأفظع 
إّال أّن مشكلتھ الرئیسة كانت في فقدان قدرتھ, إلى حدٍّ ما, على ستر فضائحھ وإلباس 

لصوصھ ثیاب النضال والفضیلة كون الدول المانحة عكس الدول الخلیجیّة التي تدفع من 
نخوٍة أو من إبتزاز, ھي دوٌل حداثیّةٌ تتمتّع بالشفافیّة وتبدي إھتماماً شدیداً في مسار 

األموال التي تقتطعھا من دافعي الضرائب عندھا لتقّدمھا كمساعداٍت إلى السلطة الوطنیّة 
أو إلى سواھا وبالتالي تحاول ما أمكن متابعة أدّق التفاصیل في طرق صرف ھذه 

األموال. والشيء نفسھ تفعلھ الوكاالت الدولیّة ذات العالقة مثل صندوق النقد الدولي. كما 
أّن إسرائیل نفسھا ایضاً تتابع طرق ومصبّات األموال الضریبیّة التي تسلّمھا للسلطة. 

ھذه الرقابة غیر المعتادة عّرت الكثیر من ھؤالء اللصوص وكشفت أحجام ثرواتھم غیر 
المشروعة, وال بّد ان یصحو الشعب الفلسطینّي یوماً من "نعیم" العیش البائس في كنف 
القادة الرموز والعظام الخالدین لیتنزع حّق المواطنة من ضباع السلطة ویسترد أموالھ 
المسروقة. فھذا الشعب الذي یعتقد انھ أّول من فّجر الثورات في المنطقة العربیّة ال بد 

سیدرك یوماً أّن ما فّجره استولت علیھ "أورطة" لصوص وسماسرة دٍم تاجروا بھ 
وباعوا دماء أبنائھ بأرخص األثمان وقتلوه في األردن ولبنان والعراق والكویت وسوریا 

وغّزة والضفّة لیجمعوا ثرواتھم وثروات أبنائھم ویبنون مجداً خلّبیاً فوق جماجم 
ضحایاھم. وسیدرك الفلسطینیّون ال بّد یوماً أّن ھؤالء "المناضلین" لم یقضوا على 

أحالمھ فقط بل ساعدوا وآزروا ایضاً طغاة المنطقة على استعباد شعوبھم تحت نفس 
الشعار الذي حملوه وحّملوه لھؤالء الطغاة أال وھو"تحریر فلسطین". أّما الجھة الوحیدة 

التي لم یقاتلونھا ال ھم وال الطغاة المقاومون إّال فیما ندر فھي اإلحتالل اإلسرائیلي. 
وحتى حین صاروا في الضفّة الغربیّة وصارت حدودھم متاخمةً للحدود اإلسرائیلیّة 

فانھم قد استعانوا, لتشیید مجدھم وتكریس "مقاومتھم" لإلحتالل, بأجساد أطفال الشعب 
الفلسطینّي البسیط والمحّب لوطنھ مثل كّل شعوب األرض, لیصطادھم جیش الدفاع 

اإلسرائیلي. أّما أطفال ھؤالء القادة فیعیشون في جنّات النعیم ویتوّزعون بین دول الخلیح 
العربّي وقبرص وفرنسا وبریطانیا والوالیات المتّحدة األمیركیّة حیث درس نجال 

الرئیس الفلسطینّي الحالي محمود عبّاس بینما كان ھو منشغٌل بالنضال, ثّم عادا بعد 
إنشاء السلطة الوطنیّة لیحصدا دماء الشھداء ثروةً وسلطةً وجاھاً ولیكمال نضال أبیھما 

عبر عشرات الشركات اإلستثماریّة التي أّسساھا وكذلك عبر الحضور المتمیّز في شتّى 
المناسبات والبرامج والمسابقات الفنیّة وأخذ الصور مع أحالم وجورج وّسوف وھذا 

لعمرك ھو جھاد الطبلة والمزمار.  
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في تقریٍر أصدره اإلتحاد األوروبّي في تشرین األول 2003 حول الفساد في السلطة 
الوطنیّة الفلسطینیّة ذكرت اللجنة المعّدة للتقریر أّن الفساد المالّي لھذه السلطة قد تسبّب 

حتى اآلن بفقدان ما یقارب ال 2 ملیار یورو من أصل 2,7 ملیار یورو من المساعدات 
المقّدمة للفلسطینیّین في الضفّة الغربیّة وقطاع غزة ما بین العامین 2008 و 2012. وقد 
كتب التقریر لجنةٌ أوروبیةٌ متخّصصة بعد ان زارت القدس والضفّة والقطاع وأعلنت فیھ 
عن عدم قدرتھا على مواجھة حاالت الفساد الضخمة مثل الرشاوي وصرف األموال في 

غیر الجھات الممنوحة إلجلھا. وذكرت صحیفة الصاندي تایمز اللندنیّة التي سّربت 
التقریر أّن اإلتحاد األوروبّي قّرر خفض المساعدات الممنوحة بشكٍل كبیر إلى حین أن 
یتّم تأمین آلیة معینة لمراقبة ھذه األموال وأماكن صرفھا. وھذا التقریر لیس األّول عن 

الفساد في السلطة فقد سبق أن صدرت تقاریٌر كثیرةٌ عن ھذا الموضوع منذ انشائھا زمن 
الرئیس یاسر عرفات واستمّر صدورھا في زمن خلیفتھ محمود عبّاس.   

في 15 تموز 2003 ذكرت صحیفة القدس العربّي الصادرة في لندن أّن محمد رشید 
المستشار المالّي للرئیس یاسر عرفات والذي أوكل إلیھ األخیر مھّمة استثمار ما یقارب 
ال 2 ملیار دوالر قد فّر بعد ان استولى على كامل اإلستثمارات وقطع كّل إتصاٍل لھ مع 

الرئیس رافضاً أعادة تلك األموال.  

في 15 أیلول 2003 نشر البنك الدولي تقریراً مبنیّاً على تقاریر صدرت عن المجلس 
التشریعّي و وزارة المالیّةالفلسطینیّة وذكر فیھ أّن أموال الموازنة السنویّة للسلطة 

الوطنیّة الفلسطینیّة منذ العام 1994 یتّم صرفھا جمیعاً  حسب قرارات عرفات وبتوقیعھ 
الشخصّي سواء تعلّق األمر بصرٍف خاصٍّ بالمؤّسسات أو باألفراد وأّن دور وزارة 

المالیّةیقتصر على وظیفة ساعي البرید الذي یستلم األموال من الدول المانحة ویوزعھا 
إلى أصحابھا الذین یرتأیھم الرئیس. وسبق لصندوق النقد الدولي قد قال أّن نحو 900 

ملیون دوالر عائٌدة للسلطة الوطنیّة الفلسطینیّة من مشاریٍع تجاریّة قد «اختفت ولم یعد 
لھا أثر» خالل الفترة الممتدة من 1995 إلى 2000 ثّم تبیّن أنّھا قد حّولت إلى حساٍب 

بنكّي خاٍص بیاسر عرفات.  

 بدایة العام 2004 زار المنطقة فریٌق من لجنة مكافحة الفساد األوروبیّة للتحقیق في 
اتھامات الفساد. وفي العام نفسھ ذكرت صحیفة " لوكانار أونشینیھ ” الفرنسیّة أّن محكمةً 

فرنسیّة تحقّق في مصدر 9 ملیون یورو (11.5 ملیون دوالر) وضعت في حسابین 
بنكیّین تملكھما سھى الطویل زوجة عرفات وأّن مبلغ ملیونین من أصل ھذه المالیین 

التسعة حّول إلى حساب أحد أشھر مصّممي الدیكور في باریس ألبیرتو بینتو. ولم یحّدد 
المحقّقون ما إذا كان المبلغ المحّول ھو ثمن خدمات قّدمھا بینتو لسھى عرفات أو سوى 

ذلك. 
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في شباط 2005 اتھمت صحیفة الرأي الكویتیّة عرفات بتحویل مبالغ مالیّة إلى حساباٍت 
خارجیّة في حین ذكرت صحیفة الصاندي تایمز اللندنیّة أّن سھى الطویل قد حصلت بعد 
موت زوجھا من رئیس الوزراء الفلسطینّي انذاك احمد قریع على مبلغ 13 ملیون جنیھ 

استرلیني أضافةً إلى تعھّد بصرف 800 الف جنیھ استرلیني سنویّاً حتى بلوغھا سن 
التقاعد وحینھا یصرف لھا مبلغ 300 الف جنیھ استرلیني سنویّاً مدى الحیاة كتعویض 

6نھایة الخدمة كونھا كانت تعمل لدى عرفات قبل زواجھا منھ! وھذه المبالغ تفّسر 

صمتھا وتغییر موقفھا وإعالن تأییدھا لعبّاس فجأة بعد أن كانت قد اتّھمتھ مع بطانتھ 
بأنّھم یحاولون دفن عرفات حیّاً. علماً أّن سھى عرفات الطویل المقیمة في باریس كانت 

تتلقّى من زوجھا الراحل 100 ألف دوالر راتباً شھریّا حسب ما ذكرتھ األسوشییتد برس 
. وھذا الراتب ھو أعلى من راتب باراك أوباما  7نقالً عن موظٍف في مكتب عرفات

رئیس الوالیات المتّحدة األمریكیّة الذي یبلغ راتبھ السنوي 400 ألف دوالر.  

ذكرت صحیفة «یدیعوت أحرنوت» بعد وفاة عرفات أّن وزیر المالیّة الفلسطینّي سالم 
فیّاض طلب من الموساد اإلسرائیلي (المخابرات الخارجیّة) مساعدتھ في البحث عن 

أموال عرفات وحساباتھ البنكیّة. 

وقالت «یدیعوت» آنذاك أنّھ بعد أربعة أشھٍر فقط من رحیل رئیس السلطة یاسر عرفات 
وصلت رسالةٌ مفاجئةٌ لمصادر اإلستخبارات العسكریّة، تحمل طلباً من وزیر المالیّة 
سالم فیّاض لجھاز الموساد اإلسرائیلي یقول فیھا: "ساعدونا في العثور على أموال 

عرفات وحساباتھ السّریة". فیّاض أوضح في رسائلھ أّن الحدیث یدور عن 600 ملیون 
دوالر اختفت بعد رحیل عرفات، ولكّن شخصیّاٍت فلسطینیّةً رسمیّة أخرى, وفي رسائل 
أخرى تحدثت عن مبلغ 900 ملیون دوالر وأكثر. وكذلك ذكرت صحیفة "معاریف" أّن 
یوسي غینوسار، وھو موظٌف كبیٌر سابق في المخابرات اإلسرائیلیّة، ومعھ ضابطٌ آخر 
سابق في شعبة االستخبارات العسكریّة اإلسرائیلیّة، أدارا استثماراٍت بقیمة 300 ملیون 

دوالر في أحد بنوك سویسرا باسم الرئیس یاسر عرفات وتقّرر فتح تحقیق بعد أن اختفى 
8مبلغ 65 ملیون دوالر منھا. (صحیفة الشرق األوسط, 29 أیار 2009) 

في شباط 2006 أعلن النائب العام الفلسطینّي أحمد المغني أنّھ یحقّق في قضایا 
اختالساٍت یفوق حجمھا ال 700 ملیون دوالر من موازنة السلطة, بینھا قضیة وأحدة 

تتعلق بإختالس 300 ملیون دوالر! كما نشرت بعض الصحف في الشھر نفسھ نبأ 
القبض على مسؤوٍل في وزارة المالیّةأثناء محاولتھ الفرار إلى األردن ومعھ 100 ملیون 

دوالر وكانت زوجتھ قد ضبطت ایضاً على معبر رفح عند الحدود الفلسطینیّة األردنیّة 
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ومعھا مبالغ مالیّة طائلة. وتؤكد تقاریر ھیئة الرقابة والمجلس التشریعّي أّن العدید من 
الوزراء الفلسطینیّین قاموا بتحویل مبالغ مالیّة من موازنات وزاراتھم إلى حساباتھم 

9الخاصة.  

في كثیر من الصفقات, جمع لصوص م . ت . ف الفساد إلى الخیانة وأبرز وقائع ھذا 
النوع من الجمع, واقعة إستیراد شركة "القدس" التي یملكھا آل قریع لماّدة اإلسمنت من 

إحدى الشركات المصریّة العاّمة في بني سویف بزعم أنّھا ستستخدم لبناء المنازل 
للفلسطینیّین في أراضي السلطة الوطنیّة بینما ھي في الحقیقة تباع للشركات اإلسرائیلیّة 

العاملة في مشروع إنشاء جدار الفصل الذي تقیمھ اسرائیل داخل أراضي الضفّة الغربیّة 
والذي یتباكى عنده القادة السیاسیّون الفلسطینیّیون, ومنھم قریع نفسھ!, أمام شاشات 

التلفزة عند كّل مناسبة وطنیّة وأحیاناً بدون مناسبة. وقد انكشفت ھذه الفضیحة عندما 
وثّقھا وبثّھا التلفزیون اإلسرائیلي في 10 شباط 2004 في تقریٍر أشار فیھ الى أّن شركة 

القدس تؤّمن اإلسمنت لصنع القواطع الخرسانیّة للجدار الذي یمّر جزٌء منھ على بعد 
ثمانیة أمتار من منزل أحمد قریع نفسھ في بلدة أبو دیس ویفصلھا عن مدینة القدس. 
وعرضت القناة العاشرة التلفزیونیّة اإلسرائیلیّة فیدیو لشاحنات تحمل مزیجاً إسمنتیاً 

تغادر موقع شركة القدس بإتّجاه مستوطنة معالي آدومیم الواقعة على بعد كیلومتراٍت 
قلیلة. كما ذكرت القناة أّن برلمانیّاً فلسطینیّاً لم یشأ الكشف عن اسمھ قد صّرح لھا أّن 
ھناك "دالئل" على أّن قریع یبیع اإلسمنت إلى مستوطنة معالي آدومیم. وأضاف أّن 

قریع قد قام بتحویل ملكیّة شركتھ الى عضٍو آخر في عائلتھ قبل أشھٍر قلیلٍة, وتابع 
البرلماني الفلسطینّي أّن ذلك یعّزز الشكوك بأّن قریع كان متورطاً في نشاطاٍت غیر 

مشروعة.  

 بعد انكشاف ھذه الفضیحة شّكل ما یسّمى بالمجلس التشریعّي الفلسطینّي لجنةً للتحقیق 
بھذه "المزاعم" برئاسة النائب حسن خریشة, وتوّصلت لجنة التحقیق ھذه إلى أنّھ ال 

یوجد أّي دلیل على أّن إسرائیل قد استخدمت إسمنت قریع في بناء الجدار!  وھو یشبھ 
القول أّن قریع قد استورد اإلسمنت المصرّي لإلسرائیلیّین لكن ربما أّن إسرائیل لم 
تستخدم إسمنت قریع في بناء الجدار. وكان قریع وقتھا رئیساً للوزراء وقد بقي في 
منصبھ ھذا على مدى حكوماٍت ثالث, كما كان قد تولّى في السابق رئاسة المجلس 
التشریعّي بین سنوات 1996-2003 وھو حالیاً عضٌو في اللجنة التنفیذیّة لمنظّمة 

التحریر إضافةً إلى كونھ رئیساً للجنة القدس فیھا. وھو إلى ذلك أحد أشّد المناھضین 
للمستوطنات اإلسرائیلیّة وللجدار الفاصل ویقود جھوداً لتأمین دعٍم دوليٍّ إلى جانب 

الموقف الفلسطینّي.  
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أّما في الجانب القضائّي والدینّي فیبنغي أن نذكر على سبیل المثال قّصة الشیخ المعّمم 
تیسیر التمیمي واختالسھ مبلغ 550.000 دوالر من حساب مجلس األیتام وتحویلھ إلى 
حسابھ الشخصّي. وقاضي القضاة ھذا اضطّر عبّاس إلى إقالتھ في حزیران 2010 إثر 

فضیحة الوثائق التي سّربھا ضابط المخابرات المنشق فھمي شبانة بعد خالفاٍت مالیّة مع 
مسؤولیھ. إلى جانب ھذه الوثائق كان شبانة قد كشف ایضا للقناة العاشرة اإلسرائیلیّة عن 

فیدیو رفضت قناة الجزیرة عرضھ, كان جھاز المخابرات الفلسطینیّة قد قام بتصویره 
سرأ للمدعو رفیق الحسیني رئیس مكتب محمود عبّاس یبدو فیھ وھي یتبّجح ویؤّكد 

إلمرأٍة فلسطینیٍّة تقدّمت على ما یبدو من سیاق الحدیث, بطلب توظیف في السلطة, بأّن 
محمود عبّاس لیس سوى لعبٍة بین یدیھ وأنّھ قادٌر بسھولٍة على استصدار قراٍر رئاسيٍّ 

بتعیینھا. ثم یبدو الحسیني في آخر الفیدیو عاریاً ومستلقیّاً في سریر المرأة منتظراً 
حضورھا لدفع ثمن التوظیف وفي ھذه اللّحظة یدخل علیھ ما ٔاُعلن الحقاً أنھم شباٌب 

تابعون لجھاز المخابرات. من الواضح أّن أجھزة المخابرات الفلسطینیّة تقوم بتجھیز 
ھكذا فیدیوھات لكبار الموظفین لجعلھم طوع أیادیھم على طریقة المخابرات اإلسرائیلیّة 

كما تعرضھا األفالم المصریّة. رغم أّن ھذا المشھد الجنسّي یبیّن بوضوٍح صارٍخ وبدون 
أدنى شكٍّ أّن رفیق الحسیني كان یبتّز المرأة الفلسطینیّة طالبة التوظیف ویجبرھا على 

معاشرتھ جنسیاُ مقابل توظیفھا وھذا ھو أقصى درجات السقوط األخالقي الذي ما بعده 
سقوط, إّال أّن عبّاس خاطبھ في بیان إقالتھ الذي تلى الفضیحة قائالً: "أشھد بأدائكم 

المتمیّز والملتزم في القیام بواجباتكم المھنیّة طوال فترة عملكم كرئیٍس لدیوان الرئاسة 
والنتائج القیّمة التي تحقّقت في أداء مؤّسسة الرئاسة" وأضاف:"إنني لم أجد في تقریر 

لجنة التحقیق ما یشیر إلى استغالل موقعكم في الوظیفة العاّمة لتحقیق منافع شخصیٍة أو 
10أیٍّة ابتزازات من اّي نوٍع كان"! (لماذا أقالھ إذن( 

إلْن كانت دول الحداثة تعتمد الشفافیّة المالیّة فإّن شفافیّة دول الموز ھي خالف اللصوص 
على اقتسام الغنائم. فإضافةً إلى تحویل ملف محمد دحالن إلى القضاء الفلسطینّي بتھمة 
الفساد, قامت أیضاً لجنة مكافحة الفساد (الفاسدة بدورھا) والتي شّكلھا عبّاس لمقارعة 

خصومھ السیاسیّین عبرھا, بتحویل محمد أرشید الكردي الذي كان یاسر عرفات قد 
ائتمنھ على إستثمار ملیارّي دوالر إلى القضاء بنفس التھمة. على أثر ھذه الخطوة, كشف 

أرشید عن أّن حجم ثروة محمود عبّاس بلغ 100 ملیون دوالرا, إضافةً إلى 27 ملیون 
دوالر ھي أثمان عقاراٍت یملكھا عبّاس في األردن وتونس موضحاً أّن عبّاس یتالعب 

بالمال العام ویتلقّى الرشاوى كما أنّھ كان یجمع المالیین من المؤّسسات الفلسطینیّة وغیر 
الفلسطینیّة عند كّل انتخاباٍت إسرائیلیٍّة بحّجة دعم القوائم العربیّة وال من رقیٍب أو 

حسیب. ولعّل ھذه ال 100 ملیون دوالر ھي أخّف أوزار ملك اللصوص ھذا فعلي بابا لھ 
عدا األربعین حرامیّاً ولدان فاقاه في اللصوصیّة. 
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 إبتلى هللا سوریا برامي مخلوف القائم على غسیل أموال آل األسد والمعرف بالمستر 
خمسة بالمیّة وھي النسبة التي یقتطعھا من أیّة مشروٍع یقام في سوریا وھو أیضاً 

صاحب األیادي البیضاء حیث أعلن في مؤتمٍر صحفيٍّ عقده بعید اندالع الثورة السوریّة 
بأنّھ سیتخلّى عن كامل ثروتھ البالغة 5 ملیارات دوالر حسب التقدیرات األمیركیّة 

ویكّرسھا لألعمال الخیریّة, وكان العمل الخیرّي الوحید الذي قام بھ ھو تأسیس جمعیّة 
البستان التي تعمل على دفع رواتب الشبّیحة الذین یقتلون الشعب السورّي ویحمون 

مصالح صاحب األیادي البیضاء ومصالح ابن عمتھ وشریكھ بشار األسد. أّما في 
أراضي السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة فقد شاء هللا أن یبتلي السّكان بضعف ما ابتلى بھ 

السوریّین فرماھم بإثنین من نوع رامي مخلوف ھما السید یاسر محمود عبّاس والسید 
طارق محمود عبّاس.  

نشرت مجلّة الفورن بولیصي التي تعنى بالشؤون السیاسیّة العالمیّة بتاریخ 5 حزیران 
2012 تحقیقاً كتبھ الصحفي جوناثان شانزر یتعلّق بالفساد داخل السلطة الفلسطینیّة , 
وألھمیّة المعلومات وندرة المصادر ذات المصداقیّة سیكون إقتباسي من ذلك التحقیق 

طویالً: "إّن یاسر محمود عبّاس, الذي یحمل الجنسیة الكندیّة ودرس الھندسة في جامعة 
والیة واشنطن في الوالیات المتّحدة األمیركیّة عام 1983 وعمل بعدھا لدى شركة 
انشاءات خلیجیة ألكثر من عشر سنوات إلى ان عاد عام 1997 إلى رام هللا وانشأ 
شركاتھ  الخاصة ". وتابعت المجلّة تقول نقالً عن تورنتو ستار إحدٮأكثر الصحف 
الكندیّة انتشارا: "أّن یاسر اآلن یمتلك شركة فالكون توباكو التي تحتكر بیع جمیع 

السجائر األمیركیّة في أراضي السلطة الوطنیّة كما انھ یترٔاّس مجموعة فالكون القابضة 
وھي تكتل شركاٍت وتمتلك شركة فالكون للمقاوالت الكھربائیّة والمیكانیكیّة وھي شركة 

ھندسیّة تأّسست عام 2000 ولھا فروع في غزة والضفّة الغربیّة واألردن وقطر 
واإلمارات العربیّة المتّحدة". وتابعت المجلّة المعروفة بمصداقیتھا تقول: "ھذا النجاح 
الذي حقّقھ یاسر محمود عبّاس في عالم األعمال ما كان لیتّم لوال مساعدٍة من العم سام 

وفقاً لسلسلة تقاریر نشرتھا وكالة رویترز لالنباء عام 2009 حیث تلقّى من ھیئة 
المساعدات األمیركیّة عام 2005 مبلغ 1.89 ملیون دوالر إلنشاء نظام مجاریر في 

مدینة الخلیل في الضفّة الغربیّة". وتابعت الصحیفة نقالً عن نبذٍة كتبھا یاسر في 
اإلنترنت عن نفسھ "أّن مجموعة فالكون القابضة لھا أذرٌع أخرى إضافیة منھا شركة 

خدمات اإلتصال العالمیّة وشركة فالكون لإلستثمارات العاّمة ولقد سبق لھ ان تفاخر في 
مقابلة مع مجلة إماراتیة, والكالم ال یزال للفورن بولیصي : "إّن إیرادتھ السنویّة تبلغ ما 

یقارب ال35 ملیون دوالر". وتتابع : "ھذه لیست كّل شركات یاسر فإنّھ مدرٌج في الئحة 
شركة "رصد مخاطر اإلئمتان" ومقّرھا في نیویورك بصفتھ أیضاً رئیس شركة المشرق 

للتأمین والتي لھا 11 فرعاً في أراضي السلطة وقیمة ھذه الشركة حسب البورصة 
الفلسطینیّة ھي 3.25  ملیون دوالر". وأخیرا, تضیف المجلة "فإّن یاسر ھو المدیر العام 
لشركة فیرست أوبشن لإلدارة واالنشاء, والتي یبدو حسب ما جاء في الموقع اإللكترونّي 

للشركة بانھا تقوم بالكثیر من المشاریع العاّمة بعقود مع السلطة الوطنیّة كالطرق 
والمدارس ولھا فروع في عّمان وتونس والقاھرة والجبل األسود ورام هللا ولقد أوردت 

وكالة رویترز لالنباء ان ھذه الشركة ایضاً تلقّت ما یقارب 300.000 دوالر من 
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المساعدات األمیركیّة ما بي العامین 2005 و 2008 اي بما یعادل 100.000 دوالر 
سنویاً".   

تتابع الفورن بولیصي: "من حّق إبن الرئیس ان یستثمر في مشاریع فلسطینیّة ولكّن 
السؤال ھو ما إذا كانت قرابتھ تلك ھي العامل الرئیس في اإلعتمادات والعقود التي 

یحصل علیھا من السلطة الوطنیّة , وھو قلٌق تعّززه حقیقة ان یاسر یقوم أحیاناً بمھام 
رسمیّة في السلطة الوطنیّة حیث سبق لھ عام 2008 ان زار جمھوریة قزاخستان بصفتھ 

مبعوثاً خاصاً للرئیس الفلسطینّي كما انھ یقوم , وفقاً لمصدر رسمي في إدارة بوش 
السابقة بمرافقة ابیھ بانتظام في رحالتھ الرسمیّة . ثم تنتقل المجلة في تحقیقھا إلى طارق 

عبّاس وتصفھ بانھ أقّل میالً من أخیھ األكبر للعب دوٍر سیاسٍي ولكنھ ال ینقص عنھ 
طموحاً في عالم األعمال . شركتھ الرئیسة, وھي ” سكاي لإلعالن ” حقّقت أرباحاً 

قّدرت ب 7.5 ملیون دوالر في العام 2012   

 وھذه الشركة أیضاً عملت لصالح الحكومة األمیركیّة فقد ذكرت وكالة رویترز لالنباء 
في العام 2009 ان شركة ” سكاي لإلعالن ” تلقّت أیضاً بدورھا من وكالة المساعدات 

األمیركیّة مبلغ 1 ملیون دوالر أمیركي مقابل ان تعمل على تعّزیز سمعة الوالیات 
المتّحدة عند مواطني أراضي السلطة الفلسطینیّة!  عبّاس الصغیر ھذا یمتلك ایضاً شركة 
”مراكز التسوق العربیّة” وقیمتھا في سوق البورصة الفلسطینیّة تبلغ 4.2 ملیون دوالر 

وتملك اآلن (بتاریخ صدور التحقیق) مركزین للتسوق وثالثة سوبرماركت ومركزین 
ترفیھیین في الضفّة الغربیّة وھذه الشركة ھي ذراع من أذرع الشركة العمالقة ” شركة 

اإلستثمار العربیّة الفلسطینیّة ” والتي كانت أرباحھا في عام 2010 اكثر من 338 
دوالرا امیركیا . كما یمتلك عبّاس الصغیر ھذا شركة ” یونیبال للتجارة العاّمة ” والتي 

تمتلك 4500 مركز بیع في أراضي السلط . 

   

تختم مجلة الفورین بولیسي : "منذ انطالقة الربیع العربّي عام 2010 بدأ االخوین یاسر 
وطارق محمود عبّاس باإلختفاء تدریجیا عن االنظار . وفي الوقت الذي یجري فیھ 
محاكمة أبناء القادة األقویاء العربّي فان التساؤالت عن مشروعیة الثروة التي جناھا 

   ." 11االخوان عبّاس لن تغیب أبداً

  

لم یكن الفلسطینّي العادي قبل نشوب خالف عبّاس - دحالن واحتدام صراعھما على 
السلطة یجھل ان كلیھما لٌص غیر ظریف كما لم ینتظر اإلتھامات المتبادلة بینھما بالفساد 

لیدرك ان كلیھما فاسد . فقد كان الغزاوي الفقیر البسیط یرى بأّم عینیھ قصر محمد 
دحالن رئیس جھاز األمن الوقائي السابق في غزة والذي اشتراه من رئیس بلدة غزة 

السابق رشاد الشّوا بمبلغ 600 ألف دوالر. وأغلبنا االن بات یعلم ان دحالن یمتلك برجاً 
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سكنیاً في دولة اإلمارت العربیّة المتّحدة حیث یقیم في كنف ورعایة أمیرھا, إضافةً إلى 
إطالقھ مؤخراً محطةً تلفزیونیّة فضائیة أطلق علیھا اسم الغد العربّي ویبدو انھا ستكون 
منّصتھ لمخاطبة الجمھور الفلسطیني الذي غالباً سیقع في غرامھ الحقاً كما وقع الشعب 
المصري في غرام السیسي وذاب مطران األقباط عشقاً بھ. كیف ال وھو رضیع األمیر 
ابن األمیر وصاحب أجمل تسبیلة شعر بین األسرى المحّررین. أما عدوه اللدود اللواء 

جبریل رّجوب رئیس جھاز األمن الوقائي في الضفّة الغربیّة والذي قّربھ عبّاس وجعلھ 
من بطانتھ لیضرب بھ دحالن فقد اختار السلك الریاضي بدالً من مھنة البحث عن 
المتاعب واصبح رئیساً للجنة األولمبیة الفلسطینیّة وكذلك رئیساً إلتحاد كرة القدم 
الفلسطینّي وال أدري إذا ما كان ال یزال یطمح بإضافة حقیبة وزارة المطاحن إلى 

ممتلكاتھ الشخصیّة. كّل ما أرجوه ھو ان ال یعیّنوه حارس مرمى. فعندما اقتحمت القّوات 
اإلسرائیلیّة رام هللا في نیسان العام 2002 وھاجمت المقّر الرئیس لألمن الوقائي الذي 

یقوده الرجوب حیث كان یتواجد اكثر من 400 فرد, ودّكتھ بالمدفعیة والدبابات إلجبار 
خمسین مطلوباً احتموا داخل المبنى كان الرجوب یدیر المعركة عبر الھاتف وشاشة 

الجزیرة بعد ان ترك المئات لمصیرھم. وقبل ذلك إختار  الرجوب زمن عرفات, 
الجدعنة والفتَونة وتولّى السھر على أمن وحمایة كازینو أریحا وأشرف فیھ على 

المقامرین والمقامرات ونال منھ الكثیر من الدوالرات والشیكالت.  

ان استشراء الفساد وانعدام النزاھة في السلطة الوطنیّة, الموروثین من فساد م . ت . 
ف . وحركة فتح ال یقتصرا على أجھزتھا األمنیّة ومؤّسساتھا التنفیذیّة والقضائیّة بل یمتد 

لیشمل المؤّسسة التشریعیّة (المجلس الوطني) المفترض ان یكون الجھاز الرقابي على 
أداء بقیّة السلطات وأبلغ مثال عن فساد ھذه المؤّسسة ”الرقابیة ” ھو روحي فتّوح رئیس 

المجلس التشریعّي ورئیس السلطة الفلسطینیّة في الفترة ما بین وفاة عرفات وانتخاب 
محمود عبّاس و الذي اوقفتھ السلطات الجمركیّة اإلسرائیلیّة في آذار 2008 أثناء عودتھ 

من األردن إلى الضفّة الغربیّة وفتّشت سیّارتھ الدبلوماسیة فضبطت فیھا 3400 جھاز 
ھاتف نقّال من أحدث المودیالت قُّدر ثمنھا باكثر من 400.000 دوالر كان یحاول 
تھریبھا من األردن بھدف بیعھا في األسواق الفلسطینیّة وجني األرباح الضخمة من 

القیمة الضریبیة غیر المدفوعة والتي تجبیھا السلطات اإلسرائیلیّة لصالح السلطة 
الفلسطینیّة.  

  

لقد بحثنا في ما سبق البنیة اإلقتصادیّة لسلطة علي بابا واألربعین حرامي .  وفّصلنا قبلھا 
البنیة القضائیّة والروحیّة عند الحدیث عن قاضي القضاة الشیخ تیسیر التمیمي, وكذلك 

بیّنا شكل البنیة اإلداریّة كما رواھا مدیر مكتب عبّاس في سریر طالبة التوظیف, 
والتجاریة في إسمنت قریع عدو الجدار اللدود. كما تطرقنا لبنیة األجھزة األمنیّة عند 

دحالن ورجوب, كما تعّرضنا لقوانین التعویضات الوظیفیة في رواتب سھى الطویل ثم 
عّرجنا على  كبیرھم الذي علّمھم السحر وولدیھ صاحبّي األیادي البیضاء. وكان مسك 

الختام وصف البنیة التشریعیّة عند رئیس المجلس التشریعّي روحي فتوح . بقي ان نمّر 
مرور الكرام على مؤّسسة "الرئاسة" واألداء السیاسّي بمجملھ.  
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إن الكّم الھائل من الفساد المالّي واإلدارّي ال یمكن ان ینتج عنھ سوى أداء سیاسٍي ركیٍك 
وطفولي. فبعد خمسین عاماً من ”النضال” وعشرات اآلالف من الشھداء المدنیّین ومثلھم 

من العسكریّین (لم یكن بین الصنفین ابناً لقائٍد فلسطینّي واحد) وعشرات المعارك 
والحروب الكبیرة والصغیرة (أغلبھا لیست مع إسرائیل) كانت النتیجة انھم أھدوا الشعب 

الفلسطینّي قائمقامیتین مضحكتین وسّموھما وطناً واصطنعوا لھ رئیساً وعلماً ونشیداً 
وطنیّاً وحرساً وطنیّاً یستعرضھ الرئیس كلّما دّق الكوز بالجرة. یأكل ھذا الوطن ویشرب 

ویتنقل ویتكھرب ویستشفي عبر المعابر اإلسرائیلیّة ویتلقّى موظفیھ وشرطتھ وقادتھ 
رواتبھم من وزارة المال اإلسرائیلیّة بل حتى البنادق التي یحملھا أفراد الحرس الوطني 
الذي یستعرضھ الرئیس أتت من مستودعات وزارة الدفاع اإلسرائیلیّة وما على الرئیس 

وجوقتھ من اللصوص سوى ان یغسلوا أرجلھم ویدخلوا. ففیما اصبحنا ھنا؟  

   

ان أبسط قواعد علم السیاسة وربما أّولھا تفید بانك ال تستطیع ان تحقق في المفاوضات 
ما لم تستطع تحقیقھ أثناء الحرب. فنتیجة أیة مفاوضات سلمیة في الماضي والحاضر 

والمستقبل ھي مجّرد انعكاس للظروف العسكریّة المحیطة بالمفاوضین اثناء تفاوضھم. 
وإذا نظرنا إلى تاریخ منظّمة التحریر العسكرّي نرى انھا (رغم كل األشعار والشعارات 

واألغاني واالناشید الوطنیّة) لم تربح أیةَ حرٍب منذ تاریخ انشائھا. فالقادة اللصوص ال 
یصنعون سوى اإلنكسارات. خسرت م . ت . ف . حرب أیلول 1970 التي خاضتھا ضد 

الجیش األردني أو باألحرى التي خاضھا الجیش األردني ضدھا وانتھت بانسحاب 
المنظّمة من األردن في تموز 1971 وذلك بعد ان كادت الفصائل الفلسطینیّة ان تقّوض 
سلطة الملك حسین بن طالل وتحقق السیطرة الكاملة على األردن بعد أن رفعت الشعار 

الشھیر ”كّل السلطة للمقاومة" كما عادت وفعلت في لبنان. فبعد اإلسحاب من األردن 
بخمس سنوات إضطرت ھذه الفصائل بعد ان أفلحت في تقویض السلطات الرسمیّة في 

لبنان إلى خوض حرٍب أھلیٍّة لم تبِق ولم تذِر ال حجراً وال بشراً, قتل فیھا وُجرح وتھّجر 
مئات اآلالف من الفلسطینیّین واللبنانیّین واستمرت دون ان یحقّق أحد من الطرفین أیة 
نصر منذ العام 1975 حتى لحظة خروج الفصائل الفلسطینیّة من بیروت صیف عام 

1982 ولم تنتِھ الحرب األھلیّة اللبنانیّة یومھا إنما انتھى دور ھذه الفصائل فیھا إلى حین.  

في العام 1977 وبعد الموافقة اإلسرائیلیّة, أعطت أمریكا الضوء األخضر للنظام 
السورّي بدخول مدینة صیدا بعد ان كان قد دخل لبنان قبل سنة من ذلك التاریخ. أعلنت 

القیادة الفلسطینیّة رفضھا لھذا الدخول بإعتبار مدینة صیدا معقل الفصائل الفلسطینیّة 
الرئیس في لبنان وحین أرسل الجیش السورّي َسریة دبابات إلى داخل المدینة قامت 

القّوات الفلسطینیّة بإستھداف السریة بصواریخ اآلر بي جي ودمرتھا واندلعت على أثر 
ھذه العملیّة حرباً سوریة فلسطینیّة في بلدة جزین الجبلیة المشرفة على مدینة صیدا 
وانتھت المعركة بانسحاب المقاتلین الفلسطینیّین من صیدا ودخول جیش األسد إلى 

المدینة.  
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في آذار 1978 شنّت إسرائیل ما أسمتھ ”عملیّة اللیطاني” وأعلنت ان تلك العملیّة تھدف 
إلى دفع الفصائل الفلسطینیّة إلى شمال نھر اللیطاني وتشكیل حزاٍم أمنيٍّ لھا في المنطقة 

الواقعة جنوب نھر اللیطاني اللبناني بعرض 10 كیلومترات وقد تّم لھا ذلك خالل 
ساعتین فقط!.   

أوائل حزیران 1982 شنّت إسرائیل ”عملیّة سالمة الجلیل”, وابتدأت ھجومھا البري في 
6 حزیران فاستطاعت ان تسیطر على كامل الجنوب اللبناني حیث التواجد الرئیس 

للقّوات العسكریّة الفلسطینیّة خالل نفس الیوم وكان تناول الجنود اإلسرائیلیین عشاءھم 
في مدینة صیدا معقل قّوات القسطل اكبر ألویة حركة فتح, قد سّجل رقماً قیاسیاً في 
سرعة تقدم األلیات العسكریّة في الحروب لم یكسره سوى الرقم الذي سّجلھ الحاج 

إسماعیل قائد قّوات القسطل أثناء فراره من مدینة صیدا عبر مدینة جزین ومنھا إلى 
منطقة البقاع اللبنان تاركاً من لم یستطع الفرار من مقاتلیھ في مھب الریاح اإلسرائیلیّة. 
بعد إستراحة یومین كان الجیش اإلسرائیلي قد وصل إلى بلدتّي المختارة وبعقلین معقلّي 
الدروز وقّوات الحزب الوطني اإلشتراكي التابعة لولید جنبالط حلیف الفلسطینیّین وأحد 

شركائھم في ما كان یعرف بالقّوات المشتركة التي تكّونت من مجموع الفصائل 
الفلسطینیّة والفصائل اللبنانیّة الحلیفة لھا. وبوصول قّواتھا إلى بعقلین البلدة الجبلیة 
المشرفة على مدینة بیروت والواقعة على الطریق الذي یربط بیروت بالبقاع كانت 

إسرائیل قد أطبقت كلیّاً على العاصمة اللبنانیّة وفیھا قادة الفصائل مع ما تبقى من 
المقاتلین محاصرین ال مفّر لھم . كانت المعلومات المسّربة عبر دول ” حلیفة ” تؤّكد ان 

القّوات اإلسرائیلیّة سوف لن تتجاوز بلدة الزھراني الجنوبیة والتي تقع مدینة صیدا إلى 
شمالھا, وربما عّزز من مصداقیّة ھذه المعلومات خطاب للرئیس األمیركي رونالد 

ریغان الذي ذكر فیھ ان اإلجتیاح سیكون بعمق ثالثین كیلومترا. من ھنا, فقد بقي من بقي 
من القیادات الفلسطینیّة في بیروت مطمئنین في فنادقھم وشققھم في المباني المدنیّة 

الفخمة البعیدة عن مخیمات الالجئین الفلسطینیّین واألحیاء اللبنانیة الشعبیة حیث المصب 
الرئیس للنیران والحمم اإلسرائیلیّة. في 28 حزیران اي بعد عشرین یوماً من الحصار 

أعلنت م . ت . ف . على لسان رئیسھا المرحوم یاسر عرفات قبولھا بالشرط اإلسرائیلي 
لإلنسحاب من بیروت واستمرت التحضیرات والمفاوضات المتعلقة بطریقة الخروج 

وأماكن الوصول لمدة أكثر من شھر وصلت على أثرھا قّوات أمیركیة وفرنسیة وإیطالیة 
لحمایة المقاتلین أثناء انسحابھم بحراً مع ضمانة شخصیة لھم من الرئیس األمیركي 

رونالد ریغان وكان عددھم حوالي 8500 مقاتل وضابط. ھكذا تّم االنسحاب من بیروت 
نحو تونس والیمن والعراق وسوریا والجزائر والسودان على دفعات ابتدأت 21 آب 
1982 وانتھت في ال 30 من آب تاركین ورائھم المدنیّین الفلسطینیّین الذین عانوا 

الویالت في مخیماتھم بسبب ھذه الفصائل. ثم ازدادوا ویالٍت جدیدة بعد خروج ھؤالء 
المقاتلین بإقّل من شھٍر واحد حین اقتحمت مجموعات مسلحة من میلیشیا المقاومة 
اللبنانیّة (المسیحیّة) یقودھا إیلي حبیقة (الوزیر اللبناني الحقاً بعد تحالفھ مع النظام 

السورّي والمیلیشات الشیعیة) مخیمي صبرا وشاتیال في 16 أیلول 1982 بُعید اغتیال 
بشیر الجمیل المنتخب لرئاسة الجمھورة اللبناني وانتقاماً لمقتلھ, فأمعنوا قتالً وبَْقراً وذبحاً 
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بالمدنیّین العّزل دون أي تمییٍز بین رجل أوامرأة, شاٍب أوعجوٍز أو طفل. حتى األجنّة لم 
تسلم من القتل إذ بقروا بطون امھات حبالى واستخرجوا األجنة بالحراب. بلغت حصیلة 

سھرة القّوات اللبنانیّة في المخیمین ما بین 700 إلى 800 قتیل وثمة خالف حول ھذا 
العدد إذ ان البعض یقّدر عدد القتلى ب 3500 ضحیّة ما بین فلسطینیّین ولبنانیّین مقیمین 

في المخیمین أو على تخومھما.  

بعد ھذه المقتلة التوراتیة تبیّن الحقاً ان منفّذ عملیّة اغتیال بشیر الجمیل ھو اللبناني 
المسیحي حبیب الشرتوني وبأوامٍر من حزٍب لبناني ھو الحزب القومي السورّي, إنما 

سبق السیف العذل. وقد قفز إیلي حبیقة الحقاً من تحت عباءة اإلسرائیلیین لیتدثّر بعباءة 
النظام السورّي وأصبح أحد أكبر حلفائھ وتوافق مع نبیھ بّري وولید جنبالط أواخر العام 

1985 على ما عرف ب "اإلتفاق الثالثي" الذي وقّع في دمشق وبطلٍب منھا وشّكل 
عملیاً صكاً لنقل السلطة في لبنان كلیّاً إلى أجھزة المخابرات السوریّة عبر حلفائھا 

القدیمین والمستجدین مثل الوزیر حبیقة. وقد قتل ھذا الحلیف الجدید لسوریا ”المقاومة” 
الحقاُ بتفجیِر نفذتھ إحدى المیلیشیات اللبنانیّة النافذة الموالیة للنظام السورّي في كانون 

الثاني 2002 وذلك تجنباً إلحراج ھذا النظام بعد انكشاف دور حبیقة الرئیس في ارتكاب 
مذبحة صبرا وشاتیال عن طریق أحد مرافقیھ الخاصین الذي لجأ إلى فرنسا, واتجاه 

المحكمة العلیا البلجیكیّة نحو استدعائھ بعد ان نجح ناشطون في جعل القضاء البلجیكي 
ینظر في تلك القضیة. 

بلغ عدد ضحایا إجتیاح 1982 أو ”عملیّة سالمة الجلیل” من اللبنانیّین والفلسطینیّین 
أكثر من 55000 بین قتیٍل وجریح معظمھم من المدنیّین ناھیك عن التدمیر الھائل الذي 

لحق بجمیع البلدات والقرى والمدن التي كانت تتواجد فیھا الفصائل الفلسطینیّة.  

  

إثر انسحاب منظّمة التحریر الفلسطینیّة من بیروت واختیار یاسر عرفات لتونس مقراً 
لھ, انفجر صراٌع سیاسيٌّ واستخبارٌي بین عرفات والنظام السورّي الذي یعتاش على 

القضیة الفلسطینیّة إقتصادیاً وسیاسیاً ویسعى دوماً إلى إضافة بقیّة الفصائل الفلسطینیّة 
ألتي لم تنضوي بعد تحت جناحھ, إلى حرملك أجھزة مخابراتھ لیستخدمھا كأوراٍق تعّزز 
مكانتھ السیاسیّة وقدراتھ على حمایة نظامھ. فرأس النظام السوري على یقین بأن جیشھ 

العلوي الفاسد لن یستطیع الصمود امام أي ھجوٍم عسكرّي خارجي سواء كان من 
إسرائیل او العراق أو حتى األردن والدولتان األخیرتان كانتا ألّد اعدائھ. أما إسرائیل 

فكانت مرتاحة لقدرتھ على ضبط خط وقف إطالق النار في الجوالن وسھره على أمنھا 
في المناطق الحدودیة المشتركة مع سوریا, حیث لم یحدث حتى ولو خرٌق وأحد خالل 

أكثر من سبٍع وعشرین عاما من فترة حكمھ التي تلت حرب تشرین في العام 1973. 
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ان إختیار عرفات اإلقامة في تونس بدالً من سوریا ضمن لھ حریتھ السیاسیّة كون تونس 
ال مصالح مباشرة لھا في الشرق األوسط وبالتالي لن تحاول الھیمنة أو ممارسة الضغوط 

علیھ. كما أن تلك الخطوة حرمت حافظ األسد من الھیمنة على القرار الفلسطیني. 

  

جاء الرد السورّي على خطوة عرفات, كالمعتاد, إستخباریا ال سیاسیاً. فالسیاسیّة 
السوریّة الحقیقیّة, وكذلك السلطة, ھما  في أیدي أجھزة األسد األمنیّة اما الوزارات 
والسفارات وما شابھ فھي مجرد مكاتب لصغار الموظفین (مھما عال شأنھم) والذي 

تأتیھم التعلیمات الیومیة عبر أحد الرقباء او المساعدین العلویّین في األجھزة األمنیّة. 
تحت شعار المطالبة بمحاكمة الفارین من وجھ الھجوم اإلسرائیلي وعلى رأسھم الحاج 
إسماعیل المقّرب من عرفات, وبإیعاٍز من غازي كنعان رئیس المخابرات السوریّة في 

لبنان والذي كان یھیمن على الجزء الذي لم تكتسحھ القّوات اإلسرائیلیة في منطقة البقاع, 
حیث تواجدت أغلب قیادات ومقاتلو التنظیمات الفلسطینیّة المنسحبة من كامل منطقة 

الجنوب اللبناني ومعظمھم من حركة فتح, اعلن كلٌّ عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح 
ونائب قائد  قّوات العاصفة (الیساري) نمر صالح, المكنّى بأبي صالح والعقیدین سعید 
مراغة (أبو موسى) وموسى محمود العملة (أبو خالد العملة) إضافةً إلى بعض صغار 
الضبّاط والعسكریّین في أیار 1983عن قیامھم بانتفاضة داخل حركة فتح. وأعلنوا أن 
انتفاضتھم تسعى إلى تصحیح نھج الحركة ومحاكمة الفاسدین فیھا, وإلى ما ھنالك من 

الشعارات الطنّانة الفارغة من المعنى. فعملیّاً كان معظم الضبّاط المنضمین لھم ھم من 
الضفّة الغربیّة ومدینة الخلیل تحدیداً, فأھل الضفّة الغربیّة بغالبیتھم دائماً ما شكوا من 

كون أھل غزة التي یتحّدر منھا عرفات یھیمنون على كافة المناصب واألموال فیما 
یحرمون ھم من أغلبھا وھذا صحیٌح إلى حٍد كبیر. بعد مرور سنوات قلیلة على 

"انتفاضة الخالیلة", أضحت اإلنتفاضة تنظیماً جدیداً صغیراً (حجم جیب) مموالً من 
العقید السایكوباتي معمر القذافي ومسیّراً من قبل جھاز المخابرات السوریّة المعروف 

بإسم ”فرع فلسطین" وشّكلت تجّمعاً ضخماً للضبّاط الخالیلة بشكل خاص وضبّاط 
الضفّة الغربیّة بشكٍل عام. وقد انضّم ھذا التنظیم  الحدیث إلى شبیھاتھ من التنظیمات 
الدائرة في فلك النظام السوري كجبھة أحمد جبریل التي ترفع شعار ”تحریر األرض 

واالنسان”! ومنظّمة الصاعقة التي تالشت بفعل االنكماش وفتح المجلس الثوري 
لصاحبھ صبري البنا وكذلك التنظیم الناشئ الذي لم یعّمر طویالً, لجان عارف ھدروس 

الثوریة.  

بعید تأسیس ھذه ”االنتفاضة” ابتدأت الضغوطات على المقاتلین والضبّاط المتواجدین 
في المنطقة لإلنضمام إلیھا وبدأ الرافضون لھا ینتقلون تدریجیاً نحو مدینة طرابلس 
الخاضعة لنفوذ التنظیمات المسلحة اللبنانیّة السنیّة واألصولیة بمعظمھا خصوصاً 

تنظیم ”التوحید اإلسالمي” الذي احتفظ تاریخیاً بعالقة جیدة بحركة فتح وتلقى منھا دعماً 
مالیاً وعسكریّاً. وازداد ھذا اإلنتقال التدریجي سرعةً بعد قیام المخابرات السوریّة 

بإغتیال العمید سعد صایل (أبو الولید) عضو اللجنة المركزیّة لحركة فتح أثناء توجھھ 
من مدینة بعلبك نحو دمشق وذلك في 27 أیلول 1983. ثم استفحلت ضغوطات النظام 
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السورّي حتى انھ أقدم على غیر عادتھ على محاولة اغتیال عرفات داخل األراضي 
السوریّة بالقرب من مدینة حمص ولكن عرفات نجا لعدم وجوده في الموكب المفترض 

ان یقلّھ فیما قتل 9 من مرافقیھ الذین كانوا في الموكب. ان محاولة اإلغتیال ھذه, التي 
جرت في أیار 1983 أّكدت حجم مأزق النظام الكبیر في تلك الفترة ومدى استشراسھ, 
حیث انھا دبّرت ونفّذت على األراضي السوریّة وھو أمر غیر معتاد في تلك الفترة إذ 

طالما حرصت أجھزة النظام السورّي األمنیّة كّل الحرص على ان تقوم بعملیّات تصفیة 
خصوم النظام خارج األراضي السوریة, وغالباً في لبنان البلد الشقیق الذي تتشابك فیھ 

وتتشابھ أذرع أغلب اجھزة المخابرات العربیّة والغربیّة إضافةً إلى اإلسرائیلیّة 
واإلیرانیة وبالتالي یمكن بسھولة إلصاق أیة أعمال أمنیة یقوم بھا أٍي من األطراف 

بطرٍف آخر إلبعاد الشبھة عن نفسھ.  

كان حافظ األسد موقناً بأن ھزیمة القّوات الفلسطینیّة أمام اسرائیل وانسحاب فلولھا من 
بیروت ھي فرصتھ التاریخیة بتحقیق حلمھ القدیم بالسیطرة الكاملة على القرار السیاسّي 
الفلسطینّي والذي كان وقتھا (وال یزال) بمثابة دجاجٍة تبیض ذھباً خصوصا في مزارع 

األنظمة الشمولیة التي تزعم انھا تقاوم "اإلستعمار" كأنظمة األسد والقذافي وصدام 
حسین.  

بعد نجاة عرفات من محاولة اإلغتیال ووصولھ إلى مدینة طرابلس دعاه رفعت األسد 
إلى زیارة سوریا من جدید للقاء حافظ األسد حیث لبّى الدعوة وأجرى مع رفعت األسد 
لقاء تمھیدیاً لم یتمّكن رفعت خاللھ من تلیین موقف عرفات في مسألة الطلب السورّي 

بنقل مقر إقامتھ من تونس إلى دمشق لیصبح مجرد ورقة في جیب األسد فأصدرت 
السلطات السوریّة في الیوم التالي لإلجتماع وذللك بتاریخ 24 حزیران 1983 قراراً 
بطرد یاسر عرفات وخلیل الوزیر من األراضي السوریّة ومنعھم من التواجد في أیة 

منطقة تتواجد فیھ القّوات السوریّة. مما عنى منعھ من التواجد في لبنان وبذلك لم یعد لھ 
أیة تماس جغرافي مع إسرائیل مما حّد من قدراتھ على شّن ایة ھجمات علیھا, ھذه 

الھجمات التي تعتبر مصدر قّوتھ وقّوة الفصائل المسلحة الفلسطینیّة بشكٍل عام وحركة 
فتح بشكٍل خاص.  

لكن یاسر عرفات المدرك ألھمیّة التواجد على األراضي اللبنانیّة إذا ما أراد الحفاظ على 
قراره المستقل وسلطتھ ونفوذه وقدرتھ على استجرار المساعدات المالیّة العربیّة عاد إلى 
مدینة طرابلس عبر البحر وھو المنفذ الوحید الذي لم یكن النظام السورّي مسیطراً علیھ 

ووصلھا بتاریخ 20 أیلول 1983. بدون ھذا التواجد یفقد عرفات كّل أوراق اللعبة 
السیاسیّة ویضحي أشبھ ما یكون ببطاقٍة بنكیّة لحساٍب فارغ. عند عودة عرفات كانت 

أغلب القّوات العسكریّة التابعة لھ قد تجمعت في عاصمة الشمال اللبناني ومخیمي 
الالجئین الفلسطینیّین المتاخمین للمدینة وھما مخیم نھر البارد ومخیم البّداوي األصغر 

حجماً, بعد الكثیر من المناوشات واإلشتباكات المسلحة التي اندلع على مدى األشھر 
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السابقة بین القّوات المنشقة المؤیدة من مخابرات النظام السوري وتلك التي بقیت موالیة 
لعرفات في منطقة البقاع.  

  

بتاریخ 17 تشرین األول 1983 اشتّدت المناوشات العسكریّة بین المنشقین عن حركة 
فتح, ومقاتلي أحمد جبریل في تنظیم القیادة العاّمة وقّوات جیش التحریر الفلسطینّي التابع 
لنظام األسد التي انضم حدیثا إلى المعركة من جھة, ومن الجھة الثانیة مقاتلي حركة فتح 

ومن معھم من التنظیمات اإلسالمیة الطرابلسیة المعادیة تاریخیاً لنظام األسد العلوي. 
كان عدد المھاجمین حوالي 5 آالف مقاتل تدعمھم مدفعیة ودبابات الجیش السورّي وكان 
المقاتلون في الجھة األخرى أیضاً بنفس العدد إذا احتسبنا مقاتلي جبھة التوحید اإلسالمي 

اللبنانیّین. ولقد كانت الغلبة في ھذه المعركة للنظام السورّي وأعوانھ حیث سقط مخیم 
نھر البارد بتاریخ 6 تشرین الثاني وما لبث ان لحق بھ مخیم البداوي بتاریخ 25 تشرین 

الثاني. عندھا أطبق المھاجمون الحصار على مدینة طرابلس ومّرة أخرى ٔاُستدعیت 
الوساطات العربیّة والدولیة وتّم تھدید األسد بقطع المساعدات الكویتیة فأذعن 

للضغوطات وقبل بوقف إطالق النار مقابل انسحاب عرفات ومقاتلیھ من المدینة الشيء 
الذي تّم بحراً في 19 تشرین الثاني 1983 حیث غادر عرفات ومعھ 4000 مقاتل على 

متن خمس سفٍن یونانیة ترافقھم بوارج حربیة فرنسیة لتأمین سالمتھم وضمان عدم خرق 
إسرائیل لتعھداتھا بعدم مھاجمة تلك السفن. النتیجة النھائیة للخسائر البشریة في تلك 

المعركة تجاوزت ال 1000 قتیل معظمھم من المدنیّین, ناھیك عن تدمیر أجزاء كبیرٍة 
من مخیمي نھر البارد والبّداوي.  

إثر انسحاب الفصائل الفلسطینیّة بحراً من بیروت بعد اجتیاح 1982 بسط الجیش 
اإلسرائیلي سیطرتھ على كامل العاصمة اللبنانیّة. فقد قام بالتوغل في بیروت الغربیّة 

بزعم وجود 2000 مسلّح فلسطینّي بقوا في المخیّمات ولم یغادروا مع المغادرین بعد ان 
كان قد استقبل في بیروت الشرقیة إستقبال األبطال من قبل حلفائھ في حزب الكتائب 

وذراعھ العسكریّة ”القّوات اللبنانیّة” وتّم عقد إتفاقیة سالم بین إسرائیل والدولة اللبنانیّة 
اطلق علیھا إتفاقیة 17 أیار.  

   

 كان لذلك اإلتفاق متربّصون كثر فلبنان قائم على معادالت توازن طائفي ھّشة وأجھزة 
دولتھ المدنیّة والعسكریّة والتشریعیّة ھي مجرد واجھات دیموقراطیة حداثیة یحّب 

اللبنانیون ان یتغنّوا بھا حبّھم للزجل والتبّولة والكبّة النیّة أما السلطات الحقیقیّة فھي في 
أیدي زعماء الطوائف والمذاھب الدینیّة المتعددة. أقوى ھذه الطوائف عدةً وعدیداً 

وتسلیحاً ھي الطوائف المارونیة والشیعیّة والدرزیة والسنیّة, واألخیرة غالباً ما ینوب 
عنھا في المعارك الطائفیة الصغیرة مسلحو الفصائل الفلسطینیّة كونھا لم تسَع إلى تسلیح 

نفسھا إال لماماً وعلى مستوًى اصغر بكثیر من الطوائف الثالثة األخرى وكون 
الفلسطینیّون بأغلبیتھم ھم مسلمون من الطائفة السنیّة.  
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أغفل القائمون على إتفاق 17 أیار والموقعون علیھ عامالً رئیساً ھو التحضیرات الجاریة 
في إیران لتصدیر ثورتھا الدینیّة بعد نجاحھا في عزل الشاه وتولّیھا سّدة الحكم في بلٍد 

عائٍم على بحٍر من النفط وغارٍق في تراٍث دینيٍّ صارٍم وعارم ما لبث ان ازداد شّدةً بعد 
وصول اإلمام الخمیني إلى السلطة ومعھ الكثیر من األئمة التي یكاد الشیعة في 

المتناثرین في أرجاء الدول العربیّة أن یعبدونھم. لقد اكتسب آیات هللا قداستھم من كونھم 
جمیعاً ینتمون, نظریاً, آلل البیت المحّمدي وایضاً لتبنّیھم مبدأ "والیة  الفقیھ" الذي  

یتوافق علیھ أئمة الشیعة اإلثني عشریّة.  

تعتبر العقیدة اإلثنا عشري ان اإلمام محمد بن الحسن وھو ابن اإلمام الحادي عشر 
الحسن العسكرّي قد إختفي في ما یسمونھ الغیبة الكبرى وسیعود آخر الزمان لیقیم العدل 
وینشر اإلیمان في األرض.  وكان من عادة ھؤالء األئمة ان یرسلوا عنھم وكالًء لھم إلى 

العشائر والقبائل الموالیة لھم لیجبوا من الناس ما یطلق علیھ إسم الُخمس, أّي حّصة 
رسول هللا وأقربائھ السنویّة من أموال المسلمین سلماً ونفس النسبة من غنائم جیوش 
اإلسالم حرباً. ویعتبر الولّي الفقیھ عندھم النائب الحالّي لإلمام محمد بن الحسن, أو 

المھدي المنتظر, المختفي في أحد السرادیب منذ أكثر من ألف سنة وھو على إتصاٍل دائٍم 
بھ و یجمع لھ خمس أموال شیعتھ ویتزّود منھ بالوصایا واألحكام في شتى المجاالت 

دینیةً كانت أم سیاسیة أم إقتصادیة. ھذه السلطة الدینیّة للولي الفقیھ اإلیراني مضاٌف إلیھا 
الثروة النفطیة إلیران وطموحاتھا اإلقلیمیة جعلت من الطوائف الشیعیة في البلدان 

العربیّة وخصوصا في لبنان,  طوائفاً تابعةً لھا تدور في فلكھا وتعیش تحت جناحھا 
وتتسلّح بأسلحتھا وتبنى بأموالھا أحزابھا. كما انھا تنفّذ لھا مآربھا كون مشیئة الولي الفقیھ 

نائب اإلمام المھدي ھي مشیئةٌ مقّدسةٌ تتأتى من السماء نفسھا ال من القوانین الوضعیة 
األرضیة. وقد كان المدخل األساس إلى كّل ھذا النفوذ في المنطقة منطقیاً ومجرباً إذ أنھ 

ھو نفسھ الطریق الذي سار علیھ الطغاة العرب لتثبیت إستبداداتھم وعنوانھ "مقاومة 
اإلحتالل اإلسرائیلي".  

إثر توقیع إتفاقیة 17 أیار بدأ الجیش اإلسرائیلي انسحاباً تدریجیا في أیلول 1983 إلى 
خط نھر األولي, البوابة الشمالیّة لمدینة صیدا الجنوبیّة. ومع ھذا اإلنسحاب انكشفت 
بیروت من جدیٍد على جبل لبنان معقل الدروز التاریخي بزعامة آل جنبالط ومقاتلي 
تنظیمھ المسّمى الحزب التقدمي اإلشتراكي والذي واجھ الموارنة عسكریّا على مدى 

سنین الحرب األھلیّة اللبنانیّة ومعھ حلفاؤه في الفصائل الفلسطینیّة الیساریة المدعومة من 
سوریا. وكذلك تنفّس الصعداء شیعة حزام البؤس الجنوبي للعاصمة اي الضاحیة 

الجنوبیة. كان للشیعة المتمثّلین في حركة أمل والدروز والفصائل الفلسطینیّة المرتبطة 
بالنظام السورّي منبعان ال ینضبان من المال والسالح ھما ولّي إیران الفقیھ الساعي إلى 

تھیئة الظروف لعودة اإلمام المھدي لألولى وفقیھ لیبیا الساعي إلى المجد لٔالُخرتین 
األخیرتین. وكذلك حظوا جمیعا بالغطاء السیاسّي والعمق الجغرافي ومعبر الدعم 

اللوجستي الذي یؤمنھ حافظ األسد الساعي من جدید إلعادة اإلمساك بورقة لبنان ساحتھ 
الخلفیة, سعیھ إلى اإلمساك بورقة فلسطین.  
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كان ولید جنبالط ومسلّحوه وحلفاؤه الفلسطینیّون أول المنتفضین على الدولة اللبنانیّة 
المارونیة العتیدة بعد لقاء بینھ وبین حافظ األسد اندلعت على أثره أشد المعارك ھوالً 

وفظاعة منذ اندالع الحرب األھلیّة عام 1975 لكثرة المجازر المتبادلة بحق المدنیّین في 
القرى المسیحیّة والدرزیة المتجاورة في جبل لبنان. وقد انطلقت شرارة ھذه الحرب قبل 

االنسحاب اإلسرائیلي من الجبل على شكل مناوشاٍت مسلّحٍة متبادلة بین المسیحیّین 
والدروز لكن تأجیجھا وتحویلھا إلى حرٍب شاملٍة بعد اإلنسحاب كان بقراٍر سورٍي وقد 
قال عنھا جنبالط: "حرب الجبل كانت نتیجةً لثالثة قرارات التقت في وقٍت واحد. قراٌر 

12إتخذتھ انا وقراٌر سورٌي وقراٌر سوفیاتّي".  

   

باتت الفصائل الفلسطینیّة التي قاتلت إلى جانب القّوات الدرزیة بمشاركتھا ھذه على قاب 
قوسین من مدینة بیروت التي تحّن إلیھا وإلى عیشھا الرغید. بعد أشھٍر من اإلنتظار إذن, 

بدا طریق بیروت مفتوحاً من جدید أمام الفلسطینیّن والدروز ومعھم الشیعة في حركة 
أمل فانقضت ھذه القّوات مجتمعةً على مواقع الجیش اللبناني المتھالك والتنظیمات 

المسیحیّة المسلحة المتواجدة في بیروت الغربیّة بتاریخ 6 شباط 1984. وما لبث اللواء 
السادس ( الشیعي ) في الجیش اللبناني ان انشّق عن الجیش وخاض المعركة إلى جانب 

حركة أمل الشیعیة (تشّكلت ألویة الجیش اللبناني من لوٍن طائفيٍّ واحد و كّل لواء یتبع 
لطائفة معیّنة) فاضطرت الملیشیات المسیحیّة والجیش اللبناني الموالي لھا إلى اإلنسحاب 

إلى بیروت الشرقیة لعدم قدرتھما على  الصمود في بیئة معادیة لھما, بینما الطرف 
اآلخر المواجھ یقاتل وسط حاضنتھ الشعبیّة. مع ھذا اإلنتصار المتحقّق على الجیش 

والدولة اللبنانیّة والسیطرة على جمیع المرافق والمؤّسسات المتواجدة في بیروت الغربیّة 
سقطت الدولة وسقط معھا إتفاق 17 أیار وعادت الفصائل المسلحة الفلسطینیّة إلى 
مخیّمات بیروت وما لبث ان تبعھا ضبّاط ومقاتلو حركة فتح الذین تسربوا خلسةً 

وتدریجیاً عبر مطاري دمشق وبیروت.  

بعد مضي بضعة أشھر على عودة الفصائل الفلسطینیّة إلى مخیمات بیروت الثالثة ”
صبرا وشاتیال وبرج البراجنة” بدأت اإلحتكاكات والمناوشات المسلحة بین تلك الفصائل 

من جھة وحركة أمل ولوائھا السادس من جھة آخرى في أیار 1985. وما لبثت ان 
تطورت ھذه اإلحتكاكات إلى معارٍك عنیفة استمرت بوتیرة متقطعة حتى نیسان 1987 

وتّم خاللھا وتحت شعار ”ال للعودة إلى ما قبل 1982” الذي رفعھ نبیھ بري رئیس 
حركة أمل, محو أغلب مساكن مخیم صبرا وتدمیر 80 بالمئة من منازل مخیم شاتیال 
وحوال 50 بالمئة من مخیم برج البراجنة إستناداً إلى بغض التقدیرات. وقد قتل خالل 
سنتّي الحرب ما یقارب ال 2500 شخصاً معظمھم طبعا من المدنیّین الفلسطینیّین اما 
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المھّجرین من ھؤالء المدنیّین ففاق عددھم عشرات اآلالف من أھالي المخیمات بعد ان 
حوصروا طوال تلك لفتراٍت طویلة.  

بعد انتھاء حرب المخیّمات بدأت مقتلةٌ أخرى للفلسطینیّن من أھالي صبرا وشاتیال إثر 
اندالع معارك شرسة دارت بین التنظیمات الفلسطینیّة الموالیة لسوریة وحركة فتح 

الموالیة لیاسر عرفات أنتھت بإنسحاب األخیرة إلى مخیم برج البراجنة. وما لبثت تلك 
المعركة ان تجدّدت في برج البراجنة بین نفس األطراف ھزم فیھا من جدید مقاتلو حركة 

فتح بقیادة سلطان أبو العینین وانسحبوا بعد عقد إتفاٍق ضمنت خاللھ الدولة اللبنانیّة 
وسوریا سالمتھم الشخصیّة مع عائالتھم (وأموالھم) إلى مدینة صیدا ومخیماتھا على 

متن عرباٍت تابعة للجیش اللبناني. كلّفت تلك  المعركة أھالي مخیم برج البراجنة حسب 
وكالة الصحافة الفرنسیة  102 قتیال و 464 جریحاً ناھیك عن الدمار في المنازل والبنیة 

التحتیة للمخیم.  

  

في أوائل تموز 1991 رفضت حركة فتح وفصائل م . ت . ف أوامر السلطات اللبنانیّة 
باإلنسحاب من القرى المسیحیّة الواقعة شرق مدینة صیدا التي أحتلّتھا أثناء معاركھا ضد 

حركة أمل منتصف الثمانیات فقام الجیش اللبناني على أثر ھذا الرفض بشّن ھجوٍم 
عسكرّي على مواقع الفصائل وتمّكن من إسترجاعھا خالل 48 ساعة فیما انسحب 

اآلالف من المقاتلین والضبّاط إلى مخیّمي عین الحلوة والمیّة میّة وعادوا فاضطروا إلى 
تسلیم اسلحتھم الثقیلة وعرباتھم العسكریّة إلى الجیش اللبناني بعد مفاوضاٍت سریعة (قل 

إمالءات). وخالل أیاٍم قلیلة غادر أمین سّر الساحة اللبنانیّة عالء األفندي ونائبھ عبد 
المعطي السبعاوي مخیم عین الحلوة في سیارة أحد السفراء العرب, الذي عمل أیضاً 

على تأمین سفرھم إلى تونس عبر مطار بیروت وما لبث ان التحق بھم كبار ضبّاطھم 
تاركین ورائھم آالفاً من المقاتلین وعشرات اآلالف من المدنیّین المحاصرین في 

المخیمین دون معین ودون رواتب ودون أمل. في فترة المفاوضات "الصعبة والشاقة ” 
(كما یرّدد دائما صائب عریقات وعرقھ یشرُّ من صرمھ من فرط التعب) تلك, راجعت 
عالء في أمٍر شخصيٍّ سآتي على ذكره الحقاً فقال لي أنھ حالیاً مشغوٌل بمستقبل شعٍب 
كامل یتوقّف مصیره على نتیجة المفاوضات ألكتشف الحقاً ان المسألة الرئیسة وربما 

الوحیدة في تلك المفاوضات كانت العمل على تأمین خروٍج آمن لھ ولحفنٍة من حاشیتھ ال 
تتجاوز البضعة عشرة من كبار الضبّاط.  

لیست منظّمة التحریر وحدھا ھي من قادت الفلسطینیّین من ھزیمٍة إلى أخرى ومن مقتلٍة 
إلى مقتلة بل سبقھا إلى ذلك كل قادتھم السیاسیّن الذین توالوا علیھم وعملوا على 

"استثمار" نضاالتھم منذ اللّحظة األولى الندالع الصراع الفلسطینّي اإلسرائیلي. ففي 29 
تشرین الثاني 1948 أصدرت األمم المتّحدة القرار رقم 182 والقاضي بتقسیم فلسطین 

بین الفلسطینیّین والیھود وكانت حّصة الفلسطینیّین في التقسیم الصادر عن اإلمم المتّحدة 
من األراضي والقرى والمدن توازي ضعف ما ستمنحھ لھم إتفاقیة أوسلو إذا ما جرى 
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تطبیقھا بعد عمٍر طویل. ولكن قیادتھم السیاسیّة وعلى رأسھا الحاج أمین الحسیني رئیس 
الھیئة العربیّة العلیا ومعھ قریبھ عبد القادر الحسیني قّرروا ومن خلفھم األردن ومصر 

وسوریا والعراق والسعودیة ولبنان ان یسترجعوا األراضي المحتلة بالقّوة فشنّوا بتاریخ 
16 أیار 1948 حرباً على المیلیشیات الیھودیة المسلّحة انتھت بھزیمتھم األولین. تكبد 
الفلسطینیون والعرب خالل تلك الحرب  خسائٌر فادحة باألرواح جاوزت ال 16700 

قتیال بینھم اكثر من 13000 من الفلسطینیّین جلّھم كالعادة من المدنیّین إضافةً إلى تھجیر 
أكثر من 75000 فلسطینّي إلى دول الجوار وخسارة أكثر من ثلثّي األراضي 

الفلسطینیّة. ولن أتطرق ھنا إلى الھزیمتین العربیّتین في حرب الستة أیام وحرب 
تشرین ”التحریریة” كون مشاركة الفصائل الفلسطینیّة فیھما كانت ضئیلة. 

  

دائماً ما تواسقت ھذه الھزائم العسكریة مع ھزائم سیاسیة وخیارات وتحالفات تؤّسس لھا, 
كإنحیاز القیادات السیاسیّة الفلسطینیّة وعلى رأسھم الحاج أمین الحسیني إلى جانب 

ألمانیا في الحرب العالمیّة الثانیة. بل وذھب الحاج أمین إلى حّد إقامتھ في برلین وإشرافھ 
على برنامٍج ناطٍق باللغة العربیّة وموّجٍھ إلى الشرق في إذاعة غوبلز وزیر اإلعالم 

األلماني یحّرض فیھ على الیھود ویدعوا المسلمین إلى الجھاد ضدھم. وكذلك قیام 
القیادات السیاسیّة باإلصطفاف إلى جانب الطغاة ضد شعوبھم من عبد الناصر إلى صّدام 

حسین إلى معّمر القذافي إلى حافظ األسد (عدا فترات الخالف معھ) مع ما جّرتھ تلك 
المواقف من ویالٍت على الفلسطینیّین (فلسطینیّو الكویت مثاالً). وھا ھي قیادة م . ت . 
ف تقف اآلن إلى جانب الجّزار ابن الجّزار بشار األسد في حربھ ضد شعبھ مؤمنّة لھ 

الغطاء السیاسّي رغم ان بین ضحایاه عشرات اآلالف من الفلسطینیّین بینھم المئات من 
الذین قتلوا تحت التعذیب في سجون أجھزة المخابرات.  

عندما ندرك حجم الھزائم العسكریّة مضافاً إلیھا كّم الفساد المالّي واالنحطاط اإلخالقي 
الھائلین عند قادتنا السیاسیّین والعسكریّین والذي تعلم بھ القوى الرئیسة في المنطقة اي 

إسرائیل وأمریكا, فكما تقوم أجھزة األمن الفلسطینیّة سّراً بتصویر أفالم ال أخالقیة لكبار 
موظفي السلطة بھدف التحّكم بھم فإن إسرائیل وأمریكا ھما أقدر تكنولوجیاً على التقاط 

وتسجیل ھكذا أشرطة تتحّكم من خاللھا بالقیادات الفلسطینیّة, عندھا فقط نستطیع ان نفھم 
كیف ان المفاوضات الفلسطینیّة اإلسرائیلیّة حول تنفیذ اتفاق أوسلو ال تزال تدور 

وتدوردون جدوى منذ العام 1993. أّي ما یقارب ال22 عاماً ولیس في األفق ما یشیر 
إلى أنھا على وشك االنتھاء. حتى ان كبیر المفاوضین الفلسطینیّین صائب عریقات كان 
ال یزال صغیراً حین بدأت تلك المفاوضات وكبر خاللھا. كّل ما تستطیعھ قیادة السلطة 

لتواجھ ھذه المماطلة ھو التھدید بین الفینة واألخرى بإعادة تسلیم ھذه السلطة إلى 
الحكومة اإلسرائیلیّة مما یشي بوضوح ان ھذه القیادة تعلم جیّداً انھا بأداءھا دور شاویش 

القاووش انما تقّدم خدمةً للحكومات اإلسرائیلیّة المتعاقبة مشابھة لتلك التي یؤّدیھا 
الشاویش في السجن لرجال الشرطة. إذ أنھ یقوم بدور الشرطي دائم الوجود ویراقب بقیّة 

المساجین وینظّم مواعید أكلھم ونومھم ویعّد برامج التنظیف والغسیل ودخول دورات 
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المیاه ویقمع المشاغبین منھم وأحیاناً یؤدي خدمات صغیرة للمساجین القادرین على 
الدفع.  

 ---------------------------------------------------------------------

بعد مرور یومین أو ثالثة على مقابلتي ألبي الزعیم للمرة األخیرة حجزت تذكرتي 
وغادرت عبر مطار بیروت متجھاً إلى كراتشي تاركاً خلفي أخواٍت أربعة واخوین إثنین 

خمسة من مجموعھم ال زالوا في سّن الطفولة. عند وصولي إلى الكلیّة ٔاُبلغت بالموافقة 
على طلبي بتحویل دراستي إلى فرع اإلدارة واإلمداد بدالً من الھندسة البحریّة التي 

أخطأت بإختیارھا إذ كان یجب علّي ان اختار فرع المالحة الذي ال یحتاج إلى كثیٍر من 
المعرفة بالریاضیات والتي كانت تنقصني كوني عملیاً لم أكن قد تجاوزت الصف الثامن 
حین ألتحقت بالكلیّةالبحریّة. تضمنّت األكادیمیة البحریّة الباكستانیّة ”رھبر” الواقعة في 
شبھ جزیرٍة صغیرة دراسة أربعة فصول یستغرق كل فصل دراسي 5 أشھر یتلوه شھُر 

إجازة. بعد سنتین یتخّرج الضبّاط التالمیذ ثم یلتحقون بأحد السفن الحربیة الباكستانیّة 
لیتّموا تدریبھم العملي لمدة سنٍة أخرى یتخلّلھا محاضرات في مدرسة المدفعیة البحریّة 

والتي تجرى في أحد المواقع األرضیة ویسّمى كورانغي كریك. ھذا بالنسبة لدارسي 
المالحة البحریّة أما بالنسبة لطلبة الھندستین البحریتین المیكانیكة والكھربائیة إضافةً إلى 
طلبة اإلدارة واإلمداد فینتقلون بعد السنة األولى في رھبر, إلى كلیٍة عسكریّة أخرى تقع 
في أحد الضواحي الفخمة لمدینة كراتشي في منطقة ”مجّمع محمد علي” ویطلق علیھا 
إسم كلیة “َكرساس” (أغتیل المرحوم منذر أبو غزالة قائد القّوة البحریّة األسبق قبل ان 

یتقن نطقھا إذ طالما كان ینطقھا: كراكاس). 

 كانت دراسة فرع المالحة سھلة بالنسبة لي ألنھا تتطلب فقط معرفة الحّد األدنى من 
الریاضیات وكان إختیاري ذلك الفرع لیكون بدیھیاً بالنسبة لي لوال حداثة سنّي وطیشي. 
كان صدیقي المقرب جمال الفي (اآلن یعمل مدیراً لشركة ھندسیة في عّمان أسسھا بعد 

تقاعده) ماھراً بالریاضیات واختار فرع الھندسة فاخترت أنا نفس الفرع معتمداً على 
مساعدتھ في تلك المادة التي أجھلھا ولكن المسافة كانت صعبة بین الصف الثامن وكلیّة 

الھندسة المیكانیكة والكھربائیة فرسبت في الفصل األول, ولم تكن ھناك دفعة طالب 
مباشرةً بعد دفعتنا مما عنى أنھ كان علّي ان انتظر ستةُ أشھٍر أخرى أللتحق بالدفعة التي 

تلینا فقررت تغییر تخّصصي إلى اإلدارة واإلمداد كوني لم أعد قادراً على اإللتحاق 
بفرع المالحة مع أفراد دفعتي.  
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تستغرق دراسة فرع اإلدارة واإلمداد فصلین دراسیّین وتجري في أیضاً في كلیّة 
كرساس مما عنى انھ لم یكن علي االنتقال من سكٍن إلى آخر فبقیت في نفس المبنى 

السكني المقام عند مدخل الكلیّة وتابعت دراستي مع ثالثة تالمیذ آخرین, إثنان منھم ھما 
تلمیذا ضابط من  سیریالنكا وثالٌث ھو ضابط مالحة باكستاني برتبة مالزم أول كان قد 
غیّر تخصصھ ألمٍر أجھلھ. كانت الدراسة في ھذه الفرع سھلةً نسبیاً بالنسبة لي كونھا ال 
تحتاج إلى الكثیر من الریاضیات وقد نجحت فیھا بتفوق مما فاجأ قائد الكلیّة المطلع على 
كثرة مشاغبتي وإثارتي المشاكل بشكٍل دائم مع طاقم الخدمات حتى أنني في أحد المّرات 

أحتججُت على عدم وجود ما یكفي من اللحم في طبقي بشتم الجنود الطھاة والبصق في 
طنجرة األكل الرئیسة مما استوجب إستحضاري إلى مكتب قائد الكلیّة (برتبة كومودور) 

حیث تلقیت انذاراً أخیراً! كان صغر سنّي ھو سبب شغبي ولیس حبّي للمشاكل. عند 
تخرجي استدعاني الكومودور ثانیةً إنما ھذه المرة لتھنئتي وإعالمي انھ فخوٌر ومتفاجئ 

من درجة التطور الكبیرة في أدائي.  

أعتبر تلك الفترة من الدراسة أفضل أیامي في الباكستان إذ كنت متفوقاً في دراستي 
راضیاً عن جھدي ومحبّاً للمواد التي أدرسھا. كما امتلكت دراجةً ناریةً أستمتعت بقیادتھا 

عبر شوارع كراتشي الواسعة وأمضیت أوقاتي ما بین الدراسة والتجول بالدراجة 
والذھاب إلى قاعات السینما أو زیارة مقّر إتحاد الطالب الفلسطینیّین للعب تنس الطاولة 
وتناول سندویشات اللبنة. كان الطلبة الفلسطینیّین أیضاً سعداء بترددنا انا وبقیّة زمالئي 

إلى مقّرھم ان لم یكن لشيء فإلستعارة بطاقاتنا العسكریّة التي تؤمن لھم شراء تذاكر 
السینما بسعر أقّل إضافة إلى انھا كانت تفتح الطریق أمامھم فما ان تلّوح أمام شباك 

التذاكر ببطاقة ضابط حتى ینزاح الجمع من أمامھم. وعادة ما یكون عدید ھذا الجمع 
أكثر من مائة فرد كما ذكرت من قبل مجتمعین فوق بعضھم البعض في كرٍة آدمیة بینما 

یجلدھم الحارس بالكرباج في محاولة لخلق نوع من النظام دون جدوى. وصلت إلى 
الباكستان منتصف العام 1978 وتركتھا للمّرة األخیرة نھایة العام 1981 بقي خاللھا 

الحال مام شبابیك تذاكر جمیع قاعات السینما ھو نفسھ , ولوال عصا موسى التي كانت 
تشّق الجمع رھبةً إضافةً إلى إجبار الدولة لمالكي دور السینما على تخصیص الصف 

األخیر من كل قاعات السینما للضبّاط فال یسمح للمدنیّین بالجلوس فیھ حتى لو بقي 
فارغاً لما قیّض ألحٍد منّا الدخول إلى قاعات السینما أبدا.  

من دواعي سروري اإلضافیة في اختیاري لفرع اإلدارة واإلمداد اإلضافیّة ان زمیلّي 
السیریالنكیین البوذیین امتلكا ترخیصاً صادراً عن وزارة الخارجیّة الباكستانیّة یتیح لكٍل 

منھم شراء قنینة ویسكي إسبوعیاً وتقوم سفارة سیریالنكا بتأمینھا لھما وكان من حسن 
حظّي ان كلیھما ال یشربان الكحول! مما عني انني كنت قادراً على شراء زجاجتین من 
الویسكي السیریالنكي الرديء أسبوعیاً بثمٍن بخٍس رغم إعالن ضیاء الحق عن تطبیق 

الشریعة اإلسالمیة وحظر الكحول مما رفع سعرھا أضعافاً مضاعفةً وجعل مسألة 
الحصول علیھا مھّمة وعسیرة ومكلفة. كان ھناك ایضا في الطابق األرضي من المبنى 
السكني الذي نقطنھ قاعة فیھا طاولة بلیاردو وھي اللعبة التي أحببت وأتقنت.  وكان لي 
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ایضاً زمیٌل من دورتي إسمھ عطا أبو ربیع ماھٌر في اللعبة ویحبھا وعادةً ما كنا 
نتنافس انا وإیاه بشكٍل متواتر, خصوصاً خالل عطلة نھایة اإلسبوع. بالقرب من مقّر 
سكننا كان یقطن  شخٌص لبنانٍي تعرفنا علیھ بالصدفة, یقوم بإعداد الطبقین الشعبیین 

الشھیرین الفول والحمص ویستقبل زبائنھ في حدیقة منزلھ وكنت أنا على رأسھم. فوق 
ھذا كلّھ كان طبعا ”المستر ریاظ” رجل األعمال القّواد الذي یقوم بتأمین المومسات 

مقابل حفنٍة (كبیرٍة) من الدوالرات وتلك طبعاً كانت تسلیتي المفضلة.  

في أواخر تشرین األول 1981 انھیت دراستي وعدت في 22 منھ إلى بیروت وتضمنت 
رحلتي توقفاً في مطار العاصمة اإلردنیّة عّمان والتي بینھا وبین م . ت . ف وقتھا عداوةٌ 

لم یمض علیھا الزمن ومستمرةً منذ حرب أیلول 1970. كوني أحد ضبّاط م.ت.ف فإن 
وجودي على متن تلك الطائرة التي ستتوقف في عمان للیلٍة كاملة كان بالغ الخطورة 

ولكن طیش الصبا جعلني أختار تلك الرحلة بدالً من اإلنتظار لفترة إسبوع , موعد 
الرحلة القادمة إلى بیروت والتي تتوقف في مطار الكویت بدالً من مطار عمان. عند 

وصولنا إلى مطار عّمان استقبلنا شخٌص أردنٌي یرتدي زیاً مدنیاً ویحمل قائمة بأسماء 
جمیع الركاب. ولما عرف انني العربّي الوحید بین حوالي ثالثین من الباكستانیین راح 

یحادثني ویطرح علي اإلسئلة وانا أجیبھ مخاطباً إیاه بلقب ”سیدي” ظنّاً مني انھ أحد 
ضبّاط المخابرات األردنیّة الذي یقوم بالتحقیق معي حامالً جواز سفري فوق بقیّة 

الجوازات الباكستانیّة ثم تبیّنت الحقاً ان ضابط المخابرات ذاك لیس سوى موظٍف في 
شركة الطیران األردنیّة وموكل بإستقبال وإسكان مسافري الترانزیت التي تتجاوز مدة 
توقفھم في مطار عمان الثمان ساعات. بعد ھذه المحادثة انتقلنا جمیعا في باٍص خاص 

إلى أحد الفنادق الفخمة داخل المدینة وھناك سلّمني موظف اإلستقبال مفتاح غرفتي بینما 
أسكن المسافرین الباكستانیین في غرٍف جماعیة عائلیة. تلك كانت زیارتي األولى 
واألخیرة للعاصمة األردنیّة حیث تناولت طعام العشاء في مطعم الفندق مع بضعة 

كؤوس من الویسكي وطلبت بعدھا من موظف اإلستقبال ان یوقظني في الساعة الرابعة, 
وفي السادسة كنت على متن الطائرة األردنیّة المتجھة من عّمان إلى بیروت.  

لحظة وصولي إلى مطار بیروت شعرت للمّرة األولى بھول ما وقع وضخامة خسارتي 
بوفاة أبي فقد أصبحت بیروت بالنسبة لي مدینةً غریبةً بعد ان كانت لي وطناً . وحتى 

صیدا ملعب الطفولة وموطن العائلة صارت مجرد مبان وطرٍق ال تؤدي إلى أیة أمكنة . 
في تلك اللّحظة غمرني شعوٌر بالالانتماء رافقني حتى یومي ھذا . الانتماٌء فلسفٌي و 

سیاسٍي و إجتماعّي . لقد كان وطني الحقیقّي ھو أبي فلما مات, مات معھ وطني . 

 ربما أكون الوحید بین زمالئي الذي ال أغالي في حب الوطن وتقدیسھ وال في عبادة قادة 
الثورة أو أقع تحت وھم عظمتھم. فقد كانت قناعتي دائماً ان الوطن ھو مكان سكنى 

االنسان وإطمئنانھ وأمانھ وكرامتھ ولقمة عیشھ مضافاً إلیھ علماً واناشید حماسیة, فإذا 
أغفلنا العلم واالناشید ال یتبقى الھل غزةَ أو الضفّة الغربیّة ”المحررتین” سوى الفقر 
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والجوع واإلمتھان حیث بلغ معدل البطالة في غزة العام 2014 أكثر من 41% بأكثر 
من 180 ألف عاطل عن العمل وبلغت نسبة العطالة في الضفّة الغربیّة لنفس العام %20 

وإلْن كانت النسبة تبدو ضئیلة مقارنةُ مع نسبة قطاع غزة إال ان ھذا الرقم خادٌع ٕاّذ ان 
ھناك الكثیر من البطالة المقنعة في الضفّة حیث یقیم محمود عبّاس ویقوم مع شركائھ في 

السلطة بشراء والء اھلھا عن طریق توظیفھم في شرطتھ واجھزة األمنیّة وبقیّة 
المؤّسسات التي تدیرھا السلطة حتى دون الحاجة لھم, تاركاً أھل غزة العصیّة لمصیرھا 
ألن أكثریتھم تتعاطف مع حماس حتى بلغت نسبة الذین ھم تحت خط الفقر من أھلھا 56 

% ناھیك عن الدمار والحصار وأزمات الماء والكھرباء والدواء والغذاء والتي تساھم 
جمیعھا بدورھا في إزدیاد نسبة الفقر وغالء األسعار بینما تبلغ نسبة الفقر في الضفّة 

الغربیة 24%. وشراء الوالءات عن طریق التوظیف اسلوٌب تعتمده كال السلطتین في 
الضفّة وغزة فبلغ عدد الموظفین في سلطة رام هللا 143 ألفا وموظفي سلطة حماس 

حوالي 30 ألفاً.  

  

 أما القائد الخالد والملھم والرمز فھو عندي مجرد شخٍص عادي وضعتھ الظروف في 
موقع القیادة فصار ذا سلطٍة وجاه ووجودي تحت ظّل قیادتھ ھو مھنتي ولیس أي شيٍء 
آخر. لذا فان شعارات بالروح بالدم نفدیك یا أبو عمار تشعرني بالسذاجة. وبالنسبة لي, 
ان تھتف في مسیرٍة او حفٍل خطابي بأعلى صوتك صارخا: ”بالروح بالدم نفدیك یا أبو 
عمار, أو بّشار أو حافظ او صدام أو معّمر یعني شیئاً واحدا ھو أنك خروٌف في قطیٍع 

من الخرفان مھما عال شانك أو اتسعت مداركك. 

فعبادة القائد ھي شكٌل من أشكال الدیانات البدائیّة والطوطمیّة والوثنیّة فالدین عند أریك 
فروم  "ھو كّل مذھٍب للفكر والعمل تشترك فیھ جماعةٌ ما ویعطي للفرد إطاراً للتوجیھ 

13وموضوعاً للعبادة" وتندرج تحت ھذا التعریف عبادة األسالف او الحیوانات أو 

الظواھر الطبیعیة وھذا التقدیس للزعیم والتطرف في عبادتھ حسب أریك فروم یتأتّى من 
نفس اآللیة التي جعلت المجتمعات البدائیة تعكف على عبادة أصنام من الخشب والحجارة 
 . 14حیث یقول "من أشكال الوثنیّة الحدیثة شكٌل جماعيٌّ متغلغل نجده في عبادة السلطان"

ویقول فروم في موضٍع آخر من نفس الكتاب أن ”الشخص الذي یكّرس نفسھ للدولة 
والحزب السیاسّي والذي یكون معیاره الوحید للقیمة الحقیقة ھو مصلحة الدولة أو 

الحزب والذي یجعل من العلَم, بوصفھ رمزاً لجماعتھ موضوعاً مقدسا, مثل ھذا الشخص 
یعتنق دیناً قبلیا ویتعبّد عبادةً طوطمیةً وان اعتقد انھ یعتنق مذھباً عقلیاً ال غبار علیھ 

وھذا ما یعتقده بالطبع كل المؤمنین بأي نوع من انواع الدین البدائي (أضیف انا او غیر 
البدائي) فإذا أردنا ان نفھم كیف تستعبد بعض النظم السیاسیّة كالفاشیة أو الستالینیة 

مالیین من البشر الذین ھم على أتّم اإلستعداد للتضحیة بإتزانھم وعقولھم في سبیل المبدأ 

13  الدین والتحلیل النفسي, أریك فروم, ترجمة فؤاد كامل, طبعة 2003.

14  نفس الكتاب ص 13.  
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القائل (وطني, مخطئا او مصیبا) فال مناص من ان ننظر في نزعتھم الطوطمیة 
والصبغة الدینیّة التي تتسم بھا توجیھاتھم فاإلذعان لسلطٍة قویٍّة ھو أحد السبل التي 

یستطیع بھا االنسان ان یھرب من شعوره بالوحدة والمحدودیّة وفي فعل اإلستسالم لتلك 
السلطة یفقد إستقاللیتھ وتكاملھ بوصفھ فرداً ولكنّھ یمتلك الشعور بان قوةً مھیبةً تحمیھ 

. "وأن اإلنسان في أصلھ حیوان یحیى في قطیٍع وتتحّدد  15بحیث یصبح جزءاً منھ "

أفعالھ بدافع غریزي إلتباع الزعیم وبان یكون على صلٍة وثیقٍة بالحیوانات األخرى من 
حولھ. وبقدر ما نكون قطیعاً ال یھّدد وجودنا خطٌر أعظم من فقدان ھذه الصلة بالقطیع 

16فنصبح معزولین. كما ان الصواب والخطأ والحّق والباطل أموٌر یحّددھا القطیع". 

ان مشاعري تلك لم تكن وقتھا نابعةً من القراءة انما من أناي األعلى الفطریّة التي لم 
تكن قد صقلتھا أٌي من النظریات الفلسفیة او اإلجتماعیّة أو السیكولوجیة التي أتت الحقاً 

حین بدأت بإلتھام مئات الكتب. منذ یومین, ونحن االن في كانون الثاني 2015 كتبُت 
على صفحتي في الفیس بوك تعلیقاً یتعلق بولدّي محمود عبّاس, یاسر وطارق, وظّن أحد 

أصدقائي من الضبّاط البحریین المتقاعدین أنني قصدت یاسر عرفات بتعلیقي فكتب لي 
مداخلةً فحواھا:”ال تنسى انك انت ایضاً كنت وبإختیارك جندیّاً من جنود الیاسر” وكان 

یعني ما یقولھ. أجبتھ ببساطة انني لم یسبق لي ان عبدت أحداً, لقد كنت ضابطاً في م . ت 
. ف وكان یاسر عرفات ضابطاً على رأسھا. ھذا الفھم یعتبر خیانةٌ في نظر أغلب من 

أعرف من الضبّاط ان لم أقل كلّھم بل وأغلب الفلسطینیّین المدنیّین الذي أعرفھم.  

توّجھت من مطار بیروت إلى منزل الشخص الوحید الذي أعرفھ في العاصمة أال وھو 
ابن عم والدي المرحوم زید أبو العال (أبو إیاس)  المقیم في شقٍة تقع في شارع الفاكھاني. 

أقمت عند أبي إیاس بضعة أیام راجعت خاللھا مكتب قیادة القّوة البحریّة وأنبأت منذر 
أبو غزالة قائد القّوة البحریّة بوصولي وطلبت إجازة لمدة شھر أزور فیھا أمي واخوتي 

وأخواتي المقیمین في مخیم الیرموك.  

 --------------------------------------------

15  نفس الكتاب ص 33 و34. 

16  نفس الكتاب ص 55.  
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الفصل الثالث 

جمھوریة الطوطم وأفرانھ الذریّة 

قد تكون سوریا ھي المكان الوحید في العالم الذي تجد فیھ مخبزا یطلق علیھ في األلفیة 
الثالثة اسم "المخبز اآللي" وھذه التسمیة "اإلحتفاء" ھي نموذج للخطاب الرسمي 

السورّي وعلى المواطن ان یكون فخوراً بإنجازات الرئیس القائد "باني سوریّة الحدیثة". 
والمكننة ھي من أھم مؤّشرات الحداثة, فقط لم ینتبھ مدراء التسویق اإلیدیولوجي 

البیروقراطیین إلى ان المخابز اآللیة لم تعد مدعاة فخر واعتزاز بل ان العجن والنقل 
اآللي لألرغفة ھو المتبع حالیاً حتى في مجاھل افریقیا (بعض السوریّین یطلقون على 

الفرن اآللي إسم الفرن الذّري). بنفس الطریقة دأب اإلعالم السورّي على التغني 
بالمواجھة والصمود حتى في أشد ساعات النظام حلكة و أحطّھا انھزاماً و انكسارا. 
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فحین خرج اللواء 84 من ألویة الجیش السورّي المتروك لمدة ثالثة اشھر تحت الحصار 
في بیروت, والذي لم ینجح في اإلفالت من عنق الزجاجة إال كتفصیل من تفاصیل إتفاقیة 

جالء القوات الفلسطینیّة التي جرى إبرامھا مع القّوات اإلسرائیلیة الغازیة, ورغم ان 
اللواء المذكور كان علیھ ان یمر مخذوال عبر بوابات و معابر ونقاط تفتیش ومراقبة 

اقامھا اإلسرائیلیون على طول الطریق المؤدیة من بیروت إلى البقاع, فقد نظّم لھ 
إستقباال شعبیاً ورسمیاً حاشداً على معبر المصنع الحدودي بین لبنان و سوریا. كما 

خلّدت "صوالت وجوالت" اللواء المھزوم في األدبیات البعثیة الرسمیّة. نفس اإلستقبال 
و اكالیل الغار وحفالت الزار نصبت أللویٍة أخرى فّرت بقرار مذعور ومرتبك في 26 
نیسان 2005 بعد ان أیقن النظام ان الوالیات المتّحدة تعني ما تقول بخصوص ضرورة 

إنسحابھ من األراضي اللبنانیّة وإّال! كان على رأس المنسحبین یومھا اللواء رستم غزالة  
رئیس جھاز اإلستخبارات العاملة في لبنان ورجل المھمات القذرة الذي استقبل إستقبال 

األبطال في منطقة المصنع على مشارف دمشق ورفع على األكتاف وسط 
صیحات:"بالروح ..بالدم .. نفدیك یا بشار".  

على منوال تلك "المخابز اآللیة" كانت ماكینة اإلعالم السوریّة ال تزال متمسّكة بخطاب 
"حتمیّة إنتصارنا في نضالنا ضّد الصھیونیّة بموآزرة حلفائنا في المنظومة اإلشتراكیة 

وعلى رأسھم اإلتحاد السوفیاتّي الصدیق" في عّز أزمة الوجود وإرھاصات اإلنھیار 
العظیم لتلك المنظومة وعلى رأسھا إالتحاد السوفیاتّي الصدیق وتفتّت لُبناتھا في بولندا 

وألمانیا الشرقیّة.  ثم جاء السقوط الكبیر و انفرط عقد اإلتحاد السوفیاتّي بینما كانت 
أخبار تحدیث اھراءات القمح في حمص و تطویر قدراتھا اإلستیعابیة تتصدر الصحف 
السوریّة جنباً إلى جنب مع أخبار فقدان اإلسمنت السورّي من األسواق و بیعھ بأسعار 

مضاعفة في السوق السوداء. كان ھناك ایضاً أحادیث عن المنظومة اإلشتراكیّة ورأسھا 
الصدیق انما دون أّي ذكٍر "إلنتصارنا الحتمي". ھكذا ببساطة انقلبت كل الركیزة 

الخطابیة و مفاھیم التسویق اإلیدیولوجي دونما أّي تبریر أو قراءة نقدیة أو حتى إعتذار, 
و مر األمر كأن شیئا لم یكن.   

بعد اإلنھیار السوفیاتّي ٔاُعلنت روسیا اإلتحادیة نفسھا وریثةً شرعیة لدیون ومستحقات 
الدولة السوفیاتیّة وبدأت الحقاً الوفود و الوفود المضادة السوریّة والروسیة تتبادل 

الزیارات و اللقاءات التي كانت حسب اإلعالم السورّي تتناول المصالح المشتركة و 
القضایا التي تھّم البلدین, و ھي الدیباجة نفسھا التي استخدمت لوصف جمیع الزیارات 
الرسمیّة السیاسیّة والدبلوماسیة الطابع التي شھدتھا سوریة خالل ثالثین عاما من عمر 

النظام االسدي. في الواقع, كانت اللقاءات السوریّة الروسیة تتناول الدیون السوریّة 
المستحقة لروسیا والبالغة 16 ملیار دوالر (إضافةً إلى 5 ملیارات اخرى مستحقّة 
أللمانیا الشرقیة والمجر و بلغاریا وباقي الدول األروبیة الشرقیة) مّولت بمعظمھا 

صفقات أسلحة و ملحقاتھا من "ھدایا" وعموالٍت ورشاوى وھذه أرقاٌم تعتبر ھائلةً لحجم 
الدین العام على ضوء حقیقة ان دخل الفرد في سوریا لم یكد یتجاوز حافة ال 1000 

دوالر سنویاً.  
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یتضرع المتدینون المسیحیون إلى الرب في صلواتھم الیومیة ان "أعطنا خبزنا كفاف 
یومنا" والخبز في صلواتھم ھو طبعا كنایةٌ عن الرزق بشكل عام. في سوریا السبعینات 

و الثمانینات وحتى التسعینات وإن بدرجٍة أقّل, كان كفاف یوٍم من الخبر یعّد كابوساً 
یومیّاً بالمعنى الحرفي ألرباب األسر, لیس بسبب سعره الذي كان زھیدا حیث ان الدولة 

كانت تدعمھ, بل بسبب ندرتھ التي تسبب بھا ھذا الدعم نفسھ. فسعر رغیف الخبز في 
عرف منظري البعث األیدیولوجیین ھو مقیاس لمدى نجاح تطبیق االشتراكیة في الدولة 

و المجتمع فالخبز ھو السلعة الرئیسة التي یتم الحدیث عنھا في المنشورات الحزبیة و 
التنظیرات الصحفیة الساذجة. لذا كانت الدولة تشتري الطحین بأسعار األسواق السائدة ثم 
تقوم ببیعھ وفق "كوتات" أو حصٍص معیّنة ألصحاب األفران بأسعار زھیدة بشكل كبیر 
بحیث أصبح بإمكان أصحاب األفران جني ارباح اكبر عن طریق إعادة بیع الطحین في 
السوق السوداء بدالً من خبزه و بیعھ في أفرانھم وفق تسعیرة وزارة التموین و في نھایة 

الدورة اإلقتصادیّة لھذه السلعة كان القسم األكبر من  ھذه "الھبة" الحكومیّة لجموع 
العمال و الفالحین یتكّدس في مخازن یمتلكھا كبار ضبّاط الجیش واألجھزة األمنیّة لكي 

یتم تھریبھا ویعاد بیعھا في األسواق المجاورة أي االردن والعراق و لبنان. كانت النتیجة 
أنھ صار على رّب األسرة ان یصحو ساعتین قبل موعده لكي یتسنّى لھ الوقوف باكرا 

في الصف الطویل (لم یكن صفاً انما جموعاً محتشدة غالبا) أمام مخبز الحّي في محاولٍة 
ال تتكلّل دائماً بالنجاح لتأمین خبز عائلتھ كفاف یومھا قبل ذھابھ إلى العمل. ما یقال عن 

الخبز یمكن إسقاطھ على بقیّة السلع األساسیة المدعومة ھي األخرى كالرّز والسّكر 
والسمن الذي كان التمّكن من شراء عبوة كیلو منھ یعد مناسبةً تستحق التھئنة. 

بین اقتصاد الخبز المدعوم وإیدیولوجیا "حلفائنا في المنظومة اإلشتراكیّة" أطبقت أجھزة 
األمن قبضتھا الحدیدیة على الدولة والسكان بوحشیٍة منقطعة النظیر ؤاُعلنت األحكام 

العرفیة ؤاُوقف العمل بالدستور وجرت مصادرة الحریات السیاسیّة والفكریة واكتظت 
أقبیة مقرات األجھزة األمنیّة بعشرات اآلالف من المعتقلین بدون محاكمة أو حتى تھم 

ُمعلنة او أذون من النیابة العاّمة. كانوا مختطفین أكثر منھم معتقلین.  مجموعة من 
المسلحین الذین یرتدون االلبسة المدنیّة تطرق باب البیت في ساعات الصباح األولى 

قبیل الفجر تماما, حیث یكون الناس بغالبیتھم في سبات لیصبح رّب الدار أو أحد ابناءه 
في الیوم التالي معتقالُ أمنیّا في جھٍة مجھولٍة و لفترٍة مجھولٍة و تھمٍة غیر معلومة ثم تبدأ 

األسرة عملیّة البحث الطویلة والمضنیة والمكلفة مادیّاً. ھذا البحث ال یطمح ألكثر من 
معرفة الجھة األمنیّة الخاطفة التي لم تعرف عن نفسھا یوم داھمت منزل المطلوب 

ودعتھ إلى "فنجان قھوة". وفنجان القھوة الذي ھو من عالمات الضیافة العربیّة, اصبح 
"الذیمة" العجیبة المستخدمة من قبل عناصر القوى األمنیّة التي تقوم بالمداھمات:" 

تفضل معنا عازمینك على فنجان قھوة". و یغیب الضیف سنوات طویلة . أحیاناً, أذا ما 
امتلكت اسرة المعتقل ما یكفي من المال لدفع الرشاوي كانت تتوصل إلى معرفة سبب 

اإلعتقال. 

 73



في أقبیة اإلستخبارات تلك دارت افظع ما یمكن تصوره من عملیات التعذیب الجسدي 
والنفسي الممنھجة و بأدواٍت و آالٍت أطلق علیھا رجال التحقیق أسماًء فنیّة مثل "بساط 
الریح" و"الدوالب" و"الكرسي"  فأصبح مجرد ذكرھا على أسماع السوریّین یثیر في 

نفوسھم ھلعاً تنخلع لھ قلوبھم و ترتعد فرائصھم. وكان ان عّم الرعب و الخوف و سیطر 
على الناس ما یشبھ الخنوع. 

حین عدت إلي سوریة أواخر 1981 كانت سوریة بأغلبھا قد تحولت إلى ما یشبھ معسكر 
اعتقاٍل كبیٍر ومألت سكانھا الرھبة من كل ما یمت للدولة بصلة.  

 ---------------------------------------------------

إعتبر كارل ماركس ”ان العنف ھو مولّدة التاریخ" ولعّل ھذه المقولة التاریخیة تنتقص 
من دور األدیان في الحمل والوالدات التاریخیّة فحتى لحظة انطالق الثورة الفرنسیة 

التي اندلعت في الرابع عشرمن تموز 1789 وواكبت الثورة الصناعیة التي انطلقت من 
بریطانیا لتعّم تدریجیاً بقیّة الدول األوروبیة وتؤّسس لنشوء الطبقة البرجوازیة اللیبرالیة 

التي أرست سلطة رأس المال ودولة العقد اإلجتماعّي, كانت السلطات السیاسیّة في 
المجتمعات والتجّمعات البشریة كافةً تتأتي عبر أحد أقنومین إثنین ھما الدین والعنف 

وغالباً من اإلثنین معاً. ففي المجتمعات ”البدائیة” (وأضع كلمة البدائیة بین أقواس كونھا 
ال تعبّر إال اصطالحاً عّما أعنیھ, فالمجتمعات التي یشملھا ھذا الوصف ھي غیر صناعیّة 
وال تنتھج إقتصاد السوق وثقافة اإلستھالك وفي ما عدا ذلك فقد تمتلك حضارة أفضل من 

حضارتنا) في بعض مناطق أفریقیا عادةً ما كانت السلطة مناطة برجٍل واحد ھو زعیم 
القبیلة وأبُن زعیٍم سابق وحفید آخر وھذا الزعیم یستمّد شرعیتھ الدینیّة من طوطم القبیلة 

والذي قد یكون ذئباً أو نمراً أو حماراً أو طیراً وأیاً كان ھذا الطوطم فھو في اإلصل 
یرمز إلى األب األول لتلك الجماعة التي أجتمعت على تقدیسھ حسب سیغموند فروید 
(الطوطم والتابو). واألمر نفسھ وجد عند األمریكیین األصلیّین إنما بشكٍل أقّل تجسیداً 
فھم عبدوا أرواح أجدادھم التي تحمیھم وتنصرھم في الحروب وتعینھم أوقات الصید 

وعادةً ما كان زعیمھم ھو الشخص األكثر حكمةً واألقدر على التواصل مع تلك األرواح 
وترجمة إراداتھا ورغباتھا من لغة األرواح إلى اللغات المحكیة عند كٍل من ھذه القبائل.  

األمر نفسھ وِجد عند المصریین القدامى فكان الفراعنة یستمدوّن سلطاتھم من قّوة 
جیوشھم إضافةً إلى صلة قرابتھم باإللھ رع بصفتھ والدا لھم وھو ما یفّسر وجود كلمة 

رع في أسماء الكثیرین منھم وكان من ضمن ألقاب الملك أو الفرعون الدائمة لقب ”أبن 
رع”. أما في روما ما قبل المسیحیّة حیث كانت تختلط اآللھة بالبشر فإن مؤّسس 

اإلمبراطوریة ھو أوغست قیصر, وأوغست ھو لقٌب كان قبل اإلمبراطور قیصر 
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مقصوراً على اآللھة وقد أسبغھ علیھ مجلس الشیوخ بعد عودتھ منتصراً على انطونیوس 
القائد الروماني لمصر في معركة أكتیوم البحریّة عام 31 قبل المیالد. ثم ما لبث مجلس 

الشیوخ ان أسبغ علیھ عام 27 ق. م صفة اإللھ وأضاف إسمھ إلى أسماء األلھة الرسمیین 
لروما وصار عید میالده یوماً مقدساً تقام فیھ طقوس الدینیّة وتتلى فیھ الترانیم والصلوات 

و تقّدم األضحیات. إستمّر ھذا التماھي بین اآللھة ورأس السلطة عند اإلمبراطوریة 
الرومانیّة التي أمتدت من الجزائروالمغرب العربّي إلى مصر وعبوراً ببالد الشام وآسیا 

الصغرى وتركیا ثم غرباً عبر أوروبا ثم بریطانیا حتى جنوب سكوتالندا أي تقریباً 
معظم العالم المعروف في ذلك العصر, حتى العقد الثاني من القرن الرابع میالدي حین 

أعتنق اإلمبراطور الروماني قسطنطین األول الدیانة المسیحیّة ثم ترأس المجمع 
المسكوني األول في العام 325 م وجعل المسیحیّة الدین الرسمي لإلمبراطوریة. 

 بعد ھذا التاریخ ببضعة عقود بدأ الكھنوت القابع على رأس الكنیسة المسیحیّة بإمتالك 
سلطتھ الخاصة بمعزٍل عن القّوة العسكریّة لألباطرة واستمرت ھذه السلطات الدینیّة في 
التنامي حتى أضحت تسیطر على األباطرة وتقوم بتعیینھم فما عاد یكتمل تنصیبھم بدون 
البركة التي تمنحھا لھم القیادة الدینیّة بل وال ینتصرون في حروبھم دون دعواتھا. حتى 
ان الحمالت الصلیبیة على منطقة الشرق األوسط والتي ابتدأت عام 1095 واستمرت 

حتى العام 1291 كان من دعا إلیھا ھو البابا أوربان الثاني رأس السلطة الدینیّة فما كان 
لملوك و قادة إوروبا إال ان یلبّوا النداء ویخوضون حروباً أمتدت على مساحة قرنین من 

الزمان وتحت شعار الكنیسة, الصلیب الذي رفع على جمیع رایاتھم. ولقد تضاعفت 
سطوة الكھنوت في القرون التي تلت الحروب الصیلیبیة إلى درجة ان الملك ھنري 
الثامن ملك انكلترا وسكوتالندا وویلز الذي كان شدید الحرص على انجاب ولٍد ذكر 

لیستلم العرش بعده مما جعلھ یتزوج ستّة مرات. ولم یستطع ان یقدم على ھذه الزیجات 
التي كانت الكنیسة المسیحیّة تحّرمھا وتحّرم الطالق, إال بعد ان أعلن انشقاق مملكتھ عن 

الكنیسة الكاثولیكیة وأسس كنیسةً خاصةً بھ وبشعبھ ونّصب نفسھ على رأسھا مستعیداً 
السلطة الدینیّة إلى بیت الطاعة لیضّمھا إلى السلطة العسكریّة من جدید.  

  

تجلى زواج السلطتین الدینیّة والعسكریّة بنفس اآللیة أیضاً في الشرق األقصى 
فإمبراطوریة الیابان التي تأسست عام 660 ق . م على ید اإلمبراطور جینمو كانت وال 
تزال تقوم على مبدأ ان سلطة اإلمبراطور (یشار إلیھ رسمیاً بكلمة المیكادو) ھي سلطة 
دینیّة یستمدھا من السماء ویجمع اإلمبراطور السلطتین الدینیّة والسیاسیّة فھو باإلضافة 

إلى كونھ قائد الدولة, یحتل أیضاً أعلى موقع في سلّم الرتب الدینیّة للدیانة الشینتویة 
كبرى الدیانات المنتشرة في الیابان وإلن كان اإلمبراطور الیاباني حالیاً ال یتمتّع بسلطة 

سیاسیة إال انھ ال یزال مقدساً في عیون الیابانیّین الشینتویّین.  

كما في الشرق األقصى كذلك في الشرق األدنى فأدنى ,فإننا نجد الكثیر من األمثلة 
المعاصرة والعتیقة عن السالطین الذین یستمدون سلطاتھم من اآللھة مثل دولة 
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الجمھوریة اإلسالمیة في إیران والتي یقبع على رأس السلطة فیھا شیٌخ یطلقون علیھ 
صفة ”الولّي الفقیھ” یعتبرونھ من نسل الحسین بن علي وبالتحدید نسلھ من واحدة فقط 

من بین زوجاتھ وجواریھ وُملك یمینھ, ھي شاه زنان بنت یزدجرد الثالث آخر ملوك 
الفرس. ویقوم ھذا الفقیھ بمھام الحاكم نیابةً عن اإلمام المھدي المنتظر محمد بن الحسن 

بن علي المھدي الذي اختفى في أحد السرادیب العام 873 او 874 م ھرباً من سطوة 
الدولة العبّاسیة التي نّكلت بأتباع علّي ونسلھ وقادة الطائفة الشیعیة الذین ھددوا سلطاتھا 

بطموحاتھم وضخامة تأثیرھم على أشیاعھم. والولّي الفقیھ الذي ھو حالیاً اإلمام الخامنئي 
لدیھ مھّمة إضافیة أشّد اھمیة في عرف الطائفة الشیعیة اإلثني عشریة التي تشكل 

األغلبیة الساحقة في إیران أال وھي اإلتصال باإلمام المھدي في سردابھ واخذ توجیھاتھ 
والعمل على تھیئة البیئة المناسبة لھ والعمل على زیادة عدید أتباعھ وإعداِد جیٍش قوٍي 

لیقوده حین ظھوره فیسیطر على العالم و یمأل الدنیا عدالً وقسطاً بعد ان ُملئت ظلماً 
وجورا.  

  

اإلمام محمد بن الحسن بن علي نفسھ یشّكل مثاالً نموذجیاً عن قدرة السطوة الدینیّة 
وحدھا على إكتساب شرعیة سیاسیة بمعزٍل عن السلطة العسكریّة. فقد إعتادت جیوش 
المسلمین في فتوحاتھا على جعل خمسة بالمائة من الغنائم (سلعاً وسبایا وما إلى ذلك) 

حصةً خالصةً للرسول وآل بیتھ حسب تعالیمھ وأیضا حسب ما جاء في إحدى اآلیات من 
سورة االنفال:”وأعلموا انما غنمتم من شيٍء فان  ُخمسھ وللرسول ولذي القربى 

والیتامى والمساكین وابن السبیل". وكان الرسول یتصّرف بھذه الغنائم واألموال فیقسمھا 
بین أقربائھ ویتصّدق ببعضھا  وبعد وفاة الرسول انتقلت ھذه الحصة من أسھم الغنائم 

والثروات إلى أقربائھ والذین منھم احفاده من ابنتھ فاطمة زوجة ابن عمھ علّي ابن أبي 
طالب, وھما الحسن والحسین, ثم جعلھا التشیّع الفارسي األصل مقتصرةً على أبناء 
الحسین بن علي من زوجتھ الفارسیة الذین لم یمتلكوا القّوة العسكریّة لكنھم احتفظوا 

بسلطتھم الدینیّة وأستمّر أشیاعھم یؤّدون لھم الخمس لیس فقط من الغنائم إنما من ثرواتھم 
ووممتلكاتھم وال یزال المتدینون منھم إلى زمننا ھذا یقومون كل تمام سنٍة على أموالھم 

بإقتطاع خمسھا وتأدیتھ إلى مراجعھم وشیوخھم اللذین یقّدسون. (حسن نصرهللا امین عام 
حزب هللا ھو أحد ھؤالء المراجع ”الُسیّاد” الذین یعتقد أبناء الطائفة الشیعیّة أنھم 

متحّدرون من النبي محمد, كذلك حوثّي الیمن وسیستاني العراق ومقتدى الصدر وآیات 
هللا اإلیرانیین وآالف مؤلّفةً سواھم). في الفترات التي كان بطش الدولتین األمویّة ثم 
العبّاسیة یشتدُّ فیھا على أشیاع علي وأحفاده كان ھؤالء یختبئون في أمكنٍة بعیدٍة عن 
أعین العسس ویعیّنون وكالَء لھم یجمعون لھم الُخمس ویوصلون ألتباعھم رغباتھم 

وقراراتھم وفتاویھم الفقھیة وطبعا دعواتھم وبركاتھم. وأرى ان الحسن العسكرّي حادي 
عشر األئمة الشیعة لم یكن لھ ولد وقد ذكرت الكثیر من المراجع التاریخیة ھذا األمر, 
وأغلب الظن عندي ان اإلدعاء بوجود ولٍد مخفيٍّ للحسن العسكرّي قّرر ان یغیب عن 

انصاره ھو من إختراع عثمان بن سعید العمري الذي كان وكیالً للحسن یجبي لھ 
األخماس لقاَء أجر فلما مات األخیر استمر بجبي تلك األخماس لإلمام المختَرع والذي 
ادعى غیبتھ الصغرى ثم الكبرى, والثانیة جاءت, حسب رأیي حتى یورث ھذه المھنة 

التي تدّر ذھباً ”حرفیاً” من بعده إلى ولده محمد ابن عثمان العمري واستطالت ھذه 
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الوكاالت وتشعبّت مع النمو السكاني فترى اآلن األالف منھم وكُل عائلٍة أو دسكرٍة أو 
قریة شیعیٍة من الطائفة اإلثني عشریة تختار من بینھم الوكیل الذي تؤمن بھ وتؤدي لھ 

الخمس.  

  

حین انطلقت الفتوحات اإلسالمیة من شبھ الجزیرة العربیّة لتشمل بالد ما بین النھرین ثم 
بالد الشام عبورا إلى الشرق حتى تخوم الھند ومنغولیا وشماالً إلى بالد القوقاز وغرباً 
إلى الجزء الشرقي من فرنسا حیث توقّفت القّوات المھاجمة عن التقدم بعد ھزیمتھا في 

معركة غواتییھ ”معركة بالط الشھداء” وأكتفت بما قضمتھ في عمق أوروبا سابقاً, 
وامتّدت ایضاً نحو إفریقیا حیث سیطرت على مصر ثم معظم شمال إفریقیا, إرتكزت في 
اندفعاتھا وتحقیق انتصاراتھا لیس فقط على القّوة العسكریّة التي أنشأتھا بل أیضا وبشكٍل 
رئیٍس واّولّي على أوامر إلھیة نقلھا إلیھم الرسول الذي أختّصھ هللا من بین البشر وجعلھ 

صلة وصٍل بینھ وبینھم وخاطبھ غالباً عبر المالك جبریل لیبلغ الناس ویعلّمھم طرائق 
الصوم والصالة والحّج والزكاة ویحّضھم على الجھاد ویبّشرھم بالجنة وانھارھا من 

العسل واللبن وحوریاتھا من القشطة. ھاتان السلطتان العسكریّة والدینیّة انتقلتا بالتوارث 
إلى خلفاء الرسول الراشدین األربعة أبو بكٍر فعمر فعثمان فعلّي وكلھم من قبیلة قریش 

ورابعھم ابن عمھ وزوج ابنتھ, ثم إستقرت لقریبھ وابن قبیلتھ معاویة بن أبي سفیان الذي 
أورثھا إبنھ وأحفاده من بعده فتناقلوھا لما یقارب التسعین عاما حتى سنة 750م (إستمر 

األمویّین بالحكم في األندلس حتى 1031م حیث انتقل إلیھا عبد الرحمن بن معاویة 
المعروف بصقر قریش وأسس خالفتھ فیھا بإسم األمویین) حین قضى علیھم قریبھم أبو 

العبّاس السفاح الذي ینحدر من ساللة أحد أعمام الرسول وھو العبّاس بن عبدالمطّلب 
وانشأ خالفة العبّاسیین التي استمرت في عقبھ حتى العام 1517م وان شكلیاً. بل ان أحد 
أحفاد الخلیفة العبّاسي قد عاد وانشأ الخالفة العبّاسیة في إمارة بستك التي تشمل منطقة 

األھواز واستمرت قائمة حتى العام 1967! حین قضى علیھا شاه إیران محمد رضا 
بھلوي وضّمھا إلى إیران.  

  

واقعیاً لم تعّمر السیادة العبّاسیة الدینیّة سوى أقّل من 90 عاماً واتخذت خط سیٍر معاكس 
لما اتخذتھ السلطة الكنسیة في أوروبا والتي تنامى نفوذھا إلى حّد السیطرة على السلطة 
العسكریّة. ففي بدایات القرن التاسع میالدي استعان الخلیفة المأمون بالفرس على أخیھ 

األمین وقّربھم إلیھ بإعتبارھم خؤولة لھ. وكان األمین قد سعى إلى تولیة عھده لولده 
موسى بدالً من أخیھ المأمون الذي عیّنھ ھارون الرشید ولیّاً للعھد وھو على سریر وفاتھ. 

بعد مقتل األمین واستتباب األمر للمأمون ازداد نفوذ الفرس في بالط الخالفة  بعد ان 
قّربھم الخلیفة واتخذ منھم بطانةً لھ وجنوداً لحمایتھ فقویت شكیمتھم واتسع نفوذھم طوال 

فترة خالفتھ حتى جاوز نفوذ الخلیفة نفسھ.  حین آلت الخالفة للمعتصم با بعد وفاة 
المأمون لجأ إلى نفس ما لجأ إلیھ اخوه مع فارق انھ اتخذ من الترك بدال من الفرس 

حرساً وبطانةً لھ وجعلھم نخبة جیشھ وقاداتھ. مع تنامي القّوة العسكریّة لكٍل من القادة 
العسكریّین الفرس والترك بدأوا تدریجیاً في تنمیة سلطاتھم على حساب سلطات الخلفاء 

العبّاسیین التي باتت مع الوقت شبھ معدومة. إذ تداولت تلك السلطات الحقیقیة قطعات 
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عسكریّھ تابعة لقادة الجیوش الذین استعملھم العبّاسیون, فسیطر السامانیون منذ العام 
819 م على خراسان وتركمانستان حتى حدود الھند ثم تداول سلطات العبّاسیین السیاسیّة 

الطاھریون والطولونیون والبویھیون والحمدانیون واألغالبة واإلخشیدیون والفاطمیون 
والغزنوین والصفاریون وجمیعھم (عدا الفاطمیین الذین اكتسبوا شرعیتھم الدینیّة 

بإدعائھم انھم من نسل جعفر الصادق سادس آئمة الشیعة اإلثني عشریة) دأبوا على 
الخطبة باسم الخلیفة العبّاسي في مساجدھم واتّكؤوا في حكمھم على الشرعیة الدینیّة 

المنتزعة غصباً من خلفاٍء أصبحوا مع الزمن مجرد موظفین عند ھؤالء العسكر وحالھم 
كحال مفتیّي الدول العربیّة في الزمن المعاصر الذین تقتصر فیھ وظائفھم على إعالن 
رؤیة الھالل عند ابتداء كّل رمضان وانتھائھ ثم الدعاء للسلطان بقیّة العام وتبیان تقواه 

ومحاسنھ التي خفیت عن عاّمة الناس.  

إستمّر حكم قادة الجیوش باسم الشرعیّة الدینیّة للعبّاسیّین أحفاد عّم الرسول أكثر من 
سبعة قرون ولم تنتھي ھذه الخدعة إّال في العام 1517 م حین انتصر العثمانیون بقیادة 

السلطان العثماني سلیم األول على دولة الممالیك وأعلن سلیم نفسھ خلیفةً للمسلمین 
وأمیراً للمؤمنین وكان آخر الخلفاء العبّاسیین الذي استمّد الممالیك منھم شرعیتھم ھو 
محمد الثالث, المتوكل على هللا والذي أعلن اعتزالھ من  خالفة المسلمین لصالح سلیم 

األول الذي أطلق على نفسھ لقب "خادم الحرمین الشریفین" إلكتساب المزید من 
الشرعیة الدینیّة وھو اللقب نفسھ الذي كان قد إتخذه قبلھ السلطان صالح الدین األیوبي ثم 

أعاد إستخدامھ, ولنفس الغرض, الملك فھد بن عبد العزیز آل سعود ومن أتى بعده من 
ملوك آل سعود. استمر حكم العثمانیین باسم الخالفة اإلسالمیّة لمعظم المناطق العربیّة 
في شمال أفریقیا ومصر وبالد الشام والعراق وشبھ الجزیرة لمدة أربعة قرون ولم تنتھ 

حتى العام 1922 بعد ھزیمتھم في الحرب العالمیّة الثانیة حیث تّم خلع محمد السادس 
آخر السالطین العثمانیین ثم قام مصطفى كمال أتاتورك ببناء دولة علمانیة على انقاض 

الخالفة وضمن حدود الدولة التركیاالحدیثة.  

بعد سقوط الخالفة وتقاسم المناطق العربیّة التي كانت تحت سلطة العثمانیین بین الدولة 
الفرنسیة ومملكة بریطانیا اللتین كانت لكلٍّ منھما مصالحھا وتحالفاتھا ومطامعھا الخاصة 
والتي تضاربت في كثیر من األحیان. فرغم ان الدولتین كانتا قد توصلتا إلى تفاھٍم سرٍي 
على كیفیة تقاسم النفوذ في بالد الشام والعراق وشبھ الجزیرة العربیّة بعد مباحثات جرت 

خالل العامین 1915 - 1916 وبمشاركة اإلمبراطوریّة الروسیّة حیث تم عقد جلسات 
التفاوض في القاھرة بین المندوب السامي الفرنسي جورج بیكو والمندوب السامي 
البریطاني مارك سایكس وبمشاركة مندوب روسي. ثم انتقلت الجلسات إلى مدینة 

بطرسبورغ الروسیة حیث تّم توقیع اإلتفاقیة التي عرفت بإسم اتفاقیة سایكس - بیكو, إال 
ان نزاعاً خفیّا دار بینھما على أرض الواقع وتفاقم أحیاناً إلى ما یشبھ التناتش خصوصاً 
في منطقة النفوذ الفرنسیة حیث نّصت اإلتفاقیة على ان یكون لبنان وغرب سوریا من 

حّصتھا.  

 78



سارعت بریطانیا إلى تعبئة الفراغ في الشرعیة الدینیّة الذي خلّفھ ھزیمة تركیا وسقوط 
آخر أمراء المؤمنین في المنطقة العربیّة والذي كانت قد ھیّأت لھ مع اندالع الحرب 

العالمیّة األولى حیث تحالفت مع الشریف حسین بن علي حاكم مكة والحقاً ملك الحجاز 
وقامت بمّده بالمال والسالح وأرسلت ضابط إستخباراتھا توماس إدوارد لورنس والذي 

عرف بإسم لورنس العرب لإلشراف على تدریب وعملیات الجیش العربي أو 
المجموعات المسلحة التي َشّكلت من رجال القبائل الموالیة للشریف حسین الذي یُفترض 

انھ متحدٌر من نسل عّم الرسول ھشام بن عبد المطلب.  

كان لبریطانیا في المنطقة العربیّة الشرق أوسطیة (ال یتسع المجال في ھذا الكتاب 
للتطرق إلى وضع مصر والمغرب العربّي وشمال إفریقیا) حلیفان رئیسیّان ومشروعان 

أساسیان یضمنان مصالحھا ویوطّدان نفوذھا ویؤّمنان اإلستقرار السیاسّي الضروري 
ألیة مشاریع إستثماریة أو خطوط تجاریة الحقة لھا. الحلیف األول والضروري كان 
الشریف حسین بن علي, الذي أرسل ولده فیصل على رأس قّوات من الجیش العربّي 

التي رافقت القّوات البریطانیة إلى مدینة دمشق ودخلتھا في تشرین األول من العام 
1918 دون أیة مقاومة من بقایا الجیش العثماني الذي انسحب منھا ومن بقیّة المدن 

السوریّة. ھناك أعلن فیصل بن الحسین بتشجیٍع ودعٍم بریطانیّین عن تشكیل أول حكومة 
عربیة في دمشق وعین حكاماً عسكریّین لكٍل من بیروت وعمان وحلب والشام.  

كانت تلك المحاولة البریطانیة لإلستیالء على حّصة فرنسا في سوریة ضروریة 
إلستكمال الشّق الثاني من مشاریعھا مع حلیفھا اآلخر وھو المنظّمة الصھیونیة العالمیّة 
التي كانت الخارجیة البریطانیة قد وعدت قادتھا عبر رسالة من وزیر الخارجیة اللورد 

آرثر بلفور إلى اللورد روتشیلد زعیم الطائفة الیھودیة في انجلترا في تشرین الثاني 
1917 یشیر فیھا إلى تإیید الحكومة البریطانیة ورغبتھا في إنشاء وطن قومي للیھود في 
فلسطین التي كانت على مّر التاریخ جزءاً من بالد الشام او سوریا الكبرى. كان األمیر 

فیصل ابن الحسین متفقاً مع الحكومة البریطانیة وموافقاً على مشروع إقامة الوطن 
الیھودي في فلسطین حتى انھ كان قد عقد مع حاییم وایزمان رئیس المنظّمة الصھیونیة 

العالمیّة إتفاقاً على ھامش مؤتمر باریس للسالم 1919 الذي نظّمتھ الدول المنتصرة 
ویعد فیھ بمنح الیھود التسھیالت الضروریة إلنشاء مشروعھم في فلسطین وھذا نّصھ:  

"ان األمیر فیصل ممثل المملكة العربیّة الحجازیة والقائم بالعمل نیابة عنھا والدكتور 
حاییم وایزمن ممثل المنظّمة الصھیونیة والقائم بالعمل نیابة عنھا، یدركان القرابة 

العرقیة والصالت القدیمة القائمة بین العرب والشعب الیھودي ویتفقان على ان أضمن 
الوسائل لبلوغ غایة أھدافھما الوطنیّة ھي في اتخاذ أقصى ما یمكن من التعاون سبیل 
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تقدم الدولة العربیّة وفلسطین ولكونھما یرغبان في زیادة توطید حسن التفاھم الذي بینھما 
فقد اتفقا على المواد التالیة : 

  - یجب ان یسود جمیع عالقات والتزامات الدولة العربیّة وفلسطین أقصى النوایا 
الحسنة والتفاھم المخلص وللوصول إلى ھذه الغایة تؤسس ویحتفظ بوكاالت عربیة 

ویھودیة معتمدة حسب األصول في بلد كل منھما. 

-  تحّدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السالم مباشرة الحدود النھائیة بین الدول العربیّة 
وفلسطین من قبل لجنة یتفق على تعیینھا من قبل الطرفین المتعاقدین. 

-  عند انشاء دستور إدارة فلسطین تتخذ جمیع اإلجراءات التي من شانھا تقدیم أوفى 
الضمانات لتنفیذ وعد الحكومة البریطانیة المؤرخ في الیوم الثاني من شھر نوفمبر سنة 

  .1917

  

 - یجب ان تتخذ جمیع اإلجراءات لتشجیع الھجرة الیھودیة إلى فلسطین على مدى واسع 
والحث علیھا وبأقصى مایمكن من السرعة إلستقرار المھاجرین في األرض عن طریق 

اإلسكان الواسع والزراعة الكثیفة. ولدى اتخاذ مثل ھذه اإلجراءات یجب ان تحفظ حقوق 
الفالحین والمزارعین المستأجرین العرب ویجب ان یساعدوا في سیرھم نحو التقدم 

االقتصادي.  

  

 - یجب ان ال یسن نظام أو قانون یمنع أو یتدخل بأي طریقة ما في ممارسة الحریة 
الدینیّة ویجب ان یسمح على الدوام أیضا بحریة ممارسة العقدیة الدینیّة والقیام بالعبادات 
دون تمییز أو تفصیل ویجب ان ال یطالب قط بشروط دینیّة لممارسة الحقوق المدنیّة أو 

السیاسیّة. 

-  ان األماكن اإلسالمیة المقدسة یجب ان توضع تحت رقابة المسلمین .  

-  تقترح المنظّمة الصھیونیة ان ترسل إلى فلسطین لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة 
اإلمكانیات اإلقتصادیّة في البالد وان تقدم تقریرا عن أحسن الوسائل للنھوض بھا 

وستضع المنظّمة الصھیونیة اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربیّة بقصد دراسة 
اإلمكانیات اإلقتصادیّة في الدولة العربیّة وان تقدم تقریرا عن أحسن الوسائل للنھوض 
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بھا وستستخدم المنظّمة الصھیونیة أقصى جھودھا لمساعدة الدولة العربیّة بتزویدھا 
بالوسائل الستثمار الموارد الطبیعیة واإلمكانیات اإلقتصادیّة في البالد. 

 - یوافق الفریقان المتعاقدان على ان یعمال باإلتفاق والتفاھم التاّمین في جمیع األمور 
التي شملتھا ھذه اإلتفاقیة لدى مؤتمر الصلح. 

 - كل نزاع قد یثار بین الفریقین المتنازعین یجب ان یحال إلى الحكومة البریطانیة 
للتحكیم.  

  

لندن 3 كانون األول 1919".  

وأضاف األمیر فیصل فقرة إلى الوثیقة یعلن فیھا ان ھذه اإلتفاقیة مشروطة بمنح الدول 
العربیّة استقاللھا.  

 حین أعلن المؤتمر السورّي العام وھو تجّمع سیاسي ضّم وجھاء وساسة من كافة 
مناطق سوریا العثمانیة وتشمل إضافةً إلى سوریة الحالیة, لبنان وفلسطین واألردن 
ومنطقة اإلسكندرون في 8 آذار 1920 عن قیام المملكة العربیّة السوریّة وتنصیب 

األمیر فیصل بن الحسین ملكاً علیھا كانت الدولة الیھودیة قد أصبحت على قاٍب قوسین 
أو أدنى من النشوء. لكن الحكومة الفرنسیة كان لدیھا رأٌي آخر وحلیٌف مختلف 

وإلتزاماٌت وعالقاٌت تاریخیة تمتد لما یقارب األلف عام إذ انھا ابتدأت منذ الحملة 
الصلیبیة األولى أواخر القرن الحادي عشر حین وقف الموارنة اللبنانیون مع الصلیبیین 

وآزروھم. فقد كان لھم دور بارز من خالل تقدیمھم أدّالء إلرشاد الفرق العسكریة للحملة 
األولى إلى الطرق والمعابر، وكذلك إرسالھم فرقة من النّشابة المتطوعة إلى مملكة بیت 

المقدس لترابط فیھا. كما اتخذوا الموقف نفسھ خالل الحملة الصلیبیة الثانیة التي استمرت 
حتى سقوط آخر ممالكھم في بیروت على ید السلطان المملوكي خلیل بن قالوون أواخر 

العام 1291. ولقد كان الملك الفرنسي لویس التاسع أول أصدقاء الموارنة من ملوك 
فرنسا حیث أرسلوا إلستقبالھ عند وصولھ إلى بّر عكا وفداً من 15 ألف ماروني محملین 

بالمؤن والھدایا وقد سلّمھم بتلك المناسبة رسالة مؤرخة في 21 آیار 1250 یتعھّد فیھا 
بحمایتھم وجاء في الرسالة :”نحن مقتنعون بان ھذه األمة التي تعّرف بالقدیس مارون 

ھي جزٌء من األمة الفرنسیة".  

 توطّدت العالقات المارونیة - الفرنسیة عبر القرون وأصبحت جبال لبنان منطقة نفوٍذ 
فرنسيٍّ مستدام حتى ان معاھدة ”اإلمتیازات األجنبیة" التي أبرمت في شباط 1535 بین 

الملك الفرنسي فرانسوا األول والسلطان العثماني سلیمان القانوني نّصت على حّق فرنسا 
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في حمایة المسیحیین في لبنان. وقد ترّسخت ھذه الحمایة في عھد الملك الفرنسي لویس 
الرابع عشر عام 1649 إذ بعث برسالة إلى البطریركیة المارونیة رداً على رسالة من 

البطریرك یطلب فیھا حمایة فرنسا وجاء فیھا:”لیكن معلوماً اننا نضع تحت حمایتنا 
ورعایتنا بطریرك ورعایا وإكلیروس المارونیة المسیحیّة الذین یعیشون ویعملون في 

جبل لبنان”. وقد جّدد الملوك الفرنسیون الالحقون ھذا التعھّد حتى أصبح عرفاً في القرن 
الثامن عشر. وما لبثت فرنسا أن برھنت أنھا قادرة ومستعدة عملیاً لتنفیذ وعودھا بحمایة 

حلفائھا عند احتدام الصراع الطائفي بین الدروز والموارنة في جبل لبنان بین عامي 
1840 _ 1860 واندالع اإلشتباكات المسلحة والغزوات العسكریّة المتبادلة بین كّل من 

الطائفتین على قرى وبلدات الطائفة األخرى وقیامھما بمجازر عنیفة بحق السكان 
المدنیّین. وقد تطور ذلك الصراع الناشب في لبنان وامتّد إلى داخل منطقتّي حوران 
ودمشق ووصلت إلى أوّجھا من الفظاعة والھول في العام 1860 مما اضطر الدول 
المعنیّة إلى عقد إجتماٍع دولٍي في باریس حضرتھ كٍل من بریطانیا العظمى وفرنسا 

والنمسا وبروسیا وروسیة وتركیاوصدر عنھ قراٌر بتفویض فرنسا (نیابةً عن أوروبا 
وتركیا) بحمایة الموارنة في جبل لبنان بالقّوة العسكریّة وإعادة األمن وإغاثة 

المتضررین. وعلى أثر ھذا القرار وصل إلى بیروت الجنرال الفرنسي بوفور دي 
ھوتبول على رأس قوة حربیة فرنسیة قوامھا 7000 مقاتل. كانت قرارات مؤتمر باریس 
في ما یتعلق بالحمایة الفرنسیة بمثابة إقراٍر آخر جدید من المجتمع الدولي ومعھم الدولة 

العثمانیة نفسھا بأن جبل لبنان كان وسیبقى منطقة نفوٍذ فرنسیة.  

تبلورت أولویّات فرنسا في مسألة إنشاء كیان سیاسي قابٍل للحیاة لحلفائھا التاریخیین 
المسیحیّین الموارنة ولذا فإن السیطرة على العمق الجغرافي السورّي وطرد الشرعیة 

الدینیّة التي مثّلھا األشراف الھاشمیون وعلى رأسھم الملك فیصل بن الحسین من 
المنطقة, كونھا تتعارض مع إمكانیّة انبثاق الكیان السیاسي المزمع إنشائھ وتشكیلھ على 

أسٍس طائفیة متوازنة إلى حدٍّ ما, إنما على ان تكون الطائفة المارونیة فیھ ھي األقوى 
واألكثر عدداً في الكیان العتید من بقیّة الطوائف بحیث یُتاح لھا قیادتھ. 

بینما شّكل إذن الشریف الھاشمي سلیل عّم الرسول والمتمتّع بسلطتین دینیّة وعسكریّة 
الشخص المناسب تماماً وربما الوحید القادر على التخلّي عن فلسطین لصالح الصھاینة 

بأقل قدر من المعارضة, خصوصاً أن موافقتھ المسبقة على إتفاقیة التنازل عنھا 
والممھورة بتوقیعھ جعلتھ بمثابة دجاجٍة باضت ذھباً في سلّة بریطانیا حرصت على ان 
تحافظ علیھ, كان فیصل في عیون فرنسا وجنراالتھا وبسبب سلطتھ الدینیّة نفسھا, عائقاً 

أمام مشروع دولة األقلیّات المزمعة ووجبت إزاحتھ إذا ما كان لھكذا مشروٍع ان یكتمل.  

في 24 تموز 1920 توّجھ الجنرال الفرنسي ھنري غورو مع قّواتھ العسكریّة التي نزل 
بھا على شواطئ مدینة بیروت, شرقاً نحو مدینة دمشق بعد ان وّجھ إنذاراً إلى الملك 
فیصل بحّل الجیش العربّي وإقرار التعامل المالّي في البالد بالعملة الفرنسیة وتسلیم 
السكك الحدیدیة واإلقرار بالسلطة الفرنسیة في البالد وحدد لھ توقیتاً نھائیّاً إلعالن 
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موافقتھ على شروطھ. سارع الملك فیصل إلى الرد بالموافقة على شروط غورو لكن 
برقیتھ التي أعلن فیھا إذعانھ لإلنذار الفرنسي وصلت متأخرة نصف ساعة عن موعدھا 

بسبب قطٍع في خطوط التلغراف. عند وصول القوات الفرنسیة إلى تخوم مدینة دمشق 
اشتبكت مع القّوات العربیّة المرابطة بالقرب من بلدة میسلون ولم تدم المعركة سوى 

ساعاٍت قلیلة بسبب عدم التكافؤ بالعتاد والعدید واإلنضبّاط العسكرّي. فقد كانت معظم 
القّوات العربیّة من المتطوعین غیر المدربین الذین سارعوا إلى التقھقر عشوائیاً في 

خصم المعركة. وقد قتل في المعركة یوسف العظمة الضابط التركي السابق المقّرب من 
البالط العثماني وزوج إبنة والي سوریة وبالد الشام العثماني جمال باشا السفاح, الذي 
كان قد قفز للتّو إلى "المركب البریطاني" بعد غرق "المركب العثماني" فتم تعیینھ في 

منصب وزیر حربیة الحكومة التي شّكلھا فیصل بن الحسین. أما فیصل ابن الحسین فقد 
فّر قبیل وصول القوات الفرنسیة إلى میسلون متجھاً إلى حوران فحیفا ومن ھناك أبحر 

إلى بریطانیا بدعوة من حكومتھا التي عادت في العام التالي فعمدت إلى تنصیبھ ملكاً 
على العراق الذي كان تحت سلطتھا, وفي نفس الوقت نّصبت اخاه عبدهللا بن الحسین 

ملكاً على شرق األردن.  

بعد استتباب األمر للجنرال غورو في سوریا باشر في ترتیب المنطقة التي كانت واقعة 
سابقاً تحت السلطة الدینیّة للخلفاء العثمانیین وتحت السلطات القبلیة والدینیّة المتعاقبة 

على مدى عشرات القرون والتي لم تكن القیم األوروبیة الحدیثة كالوطنیّة والقومیة تعني 
لھا شیئاً, إذ لم یسبق لتلك المنطقة ان خبرتھا. فقد كانت الوالءات التي اعتادت علیھا 

تقتصر على الوالء للقبیلة, أو الطائفة الدینیّة اوالمذھبیة. وفي سوریا (الحالیة) لم تكن 
القبائل العربیّة بالحجم والقّوة التي تستطیع فیھا كل قبیلة ان تسوس بلداً أو حكومة كما 
حصل في الیمن مثال او في شبھ الجزیرة. كما ان الطوائف المتعددة فیھا طالما كانت 

عبر تاریخھا الطویل متنافرةً ومتنازعةً أو متعایشةً على مضٍض بقوة السیف العثماني او 
المملوكي او العبّاسي او األموي إلى ما ھنالك من ممالٍك دالت علیھم. فعند كّل نشوٍب 
لصراٍع على السلطة یؤدي إلى ضعف الدولة المركزیّة, غالباً ما كانت ھذه الطوائف 
تنقضُّ على بعضھا البعض ببربریٍة أصیلة مرتكبةً أشد الفظائع واألھوال والمجازر 

بالمدنیّین العّزل والعسكریّین المسلحین على حٍد سواء. كانت الكیانات السیاسیّة الوحیدة 
الممكنة إذن ھي كیانات متشّكلةٌ أصالً على أساس الفرز الجغرافي الطائفي (وأحیاناً 

العرقي) وھو ما لحظتھ وأقرتھ إتفاقیة سایكس _ بیكو. من ھنا, فإن الدول التي انشأھا 
االنتداب الفرنسي ھي التالیة:  

  

 دولة لبنان الكبیر -

  

اعلن الجنرال غورو عن قیامھا في اول أیلول 1920 ثم تّم تغییر إسمھا في 23 أیار 
1926 لتصبح الجمھوریة اللبنانیّة وكان الھدف من إنشائھا بناء كیان سیاسي رسمي 
خاص بالموارنة یكون بمثابة منطقة آمنة لھم تقیھم من الصراعات الطائفیة المتكررة 
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عبر التاریخ. وكان جبل لبنان قد تمتّع بنوٍع من اإلدارة الذاتیّة طوال فترة الحكم العثماني 
بضغٍط من الدول األوروبیة بشكٍل عام ومن فرنسا بشكٍل خاص. ولكن جبل لبنان وحده 

لیس بالمساحة الكافیة إلنشاء دولة قادرة على البقاء خصوصا ان جزءاً من ھذه الجبل 
یتقاسمھ الموارنة مع الدروز. لذلك قامت الحكومة الفرنسیة بإقتطاع بعض المدن 
الساحلیة السوریّة كصیدا وصور وبیروت وطرابلس وأغلبھا من المسلمین السنّة 

وضمتھا إلى الدولة الجدیدة كما ضّمت إلیھا منطقة سھل البقاع الذي یقطنھ خلیطٌ من 
السنّة والشیعة كذلك ضّمت لھا جبل عامل الذي تقطنھ الطائفة الشیعیة بمفردھا.   

تّم انتقاء ھذه المناطق المقتطعة بعنایة شدیدة بحیث تكون األغلبیّة في دولة لبنان الكبیر 
ھي للطائفة المارونیة مما یتیح لھا السیطرة على السلطة فیھا وأیضاً بحیث یتحقّق توازٌن 

مذھبي بین المسلمین والشیعة داخل الدولة العتیدة ویضمن أیضاً التوازن المسیحي 
اإلسالمي. لكن ھذا التوازن المحكم ما لبث ان اختّل ألسباب عدیدة أّولھا لجوء عشرات 

اآلالف من الفلسطینیّین الھاربین من حرب 1948 إلى لبنان وھم بمعظمھم من المسلمین 
السنّة. أما العامل الثاني في ھذا اإلختالل فكان ھجرة الكثیر من اللبنانیین المسیحیین إلى 
أمریكا وأوروبا, كما ان كون المناطق المقتطعة ذات األغلبیّة السنیّة أو الشیعیّة بأغلبھا 
مناطق ریفیة اعتاد اھلھا كثرة اإلنجاب لدواٍع دینیّة واجتماعیة واقتصادیة شّكل العامل 

الثالث. ولقد تسبّبت عملیّة الدمج الطائفي في النموذج اللبناني بالعدید من الصراعات 
السیاسیّة الناتجة عن إختالل التوازن الطائفي األساس وكثیراً ما تفاقمت ھذه الصراعات 

إلى حّد اندالع نزاعاٍت مسلّحة ومتشعبة كان من أشّدھا اضطراماً اإلشتباكات التي 
اندلعت عام 1958 بسبب إرادة المسلمین باإلنضمام إلى الجمھوریة العربیّة المتّحدة 
المشكلّة حدیثا من مصر وسوریا. ثم عادت ھذه اإلشتباكات الطائفیة لتتجّدد في العام 

1975 بوجٍھ أفظع وأعنف وبمشاركة الفلسطینیّین ثم السوریّین واإلسرائیلیین والحقاً 
اإلیرانیین. ولقد استمرت ھذه الحروب الطائفیة الصغیرة والكبیرة دائرةً بوتائر مختلفة 
في شّدتھا حتى 13 تشرین األول 1990 حین ھاجم الجیش السورّي بموافقة ودعم من 

اإلدارة األمیركیّة مقّر الجنرال میشال عون قائد الجیش اللبناني الذي رفض إتفاق 
الطائف, بعد قصفھ بالطائرات الحربیة وأجبره على الفرار إلى السفارة الفرنسیة ومنھا 
إلى فرنسا. كان اتفاق الطائف الذي عقد في مدینة الطائف السعودیة في ایلول 1989 قد 
أعاد رسم التوازن الطائفي حسب الحجم المستجد لكّل طائفة وتعدادھا السكاني بحیث لم 

یعد الموارنة یشّكلون األكثریة وبالتالي خسروا الكثیر من سلطاتھم لصالح الطائفتین 
األكبر حجما اي السنّة والشیعة واألخیرة كانت الرابح األكبر كونھا قد أصبحت وال تزال 
أكبر الطوائف اللبنانیّة حجماً إضافة إلى كونھا حالیاً الطائفة الوحیدة التي ال تزال مسلّحة 

بحجة مقاومة اإلحتالل اإلسرائیلي ,الذي زال!.   

الدولة العلویّة   -

  

أنشئت في منطقة الساحل السورّي ذات األغلبیّة العلویّة وكانت عاصمتھا مدینة الالذقیة. 
ولقد انضّمت ھذه الدولة إلى اإلتحاد الفیدرالي السورّي المكّون من دولة حلب ودولة 
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دمشق لكنھا عادت وأعلنت استقاللھا بعد عامین من ھذا االنضمام. وقد تغیّر إسمھا في 
العام 1930 لتصبح حكومة الالذقیة المستقلّة وحافظت على إستقاللھا حتى الخامس من 

كانون األول 1936 حین انضّمت إلى الجمھوریة السوریّة وبلغ عدد سكانھا حوالي 
الثالثمائة الف.   

  

دولة جبل الدروز  -

  

أنشئت في الجنوب السورّي ذي األغلبیّة الدرزیة وكانت عاصمتھا مدینة السویداء 
وتعداد سكانھا حوالي الخمسین ألف. بقیت مستقلة حتى تاریخ انضمامھا للجمھوریة 

السوریّة في 1936.   

  

دولة حلب  -

 وكانت ذات أغلبیّة سنیّة وضمت الشمال السورّي إضافة إلى حوض الفرات الخصیب 
في شرق سوریا واضیف إلیھا سنجق اإلسكندرون في العام 1923. كانت عاصمتھا 

مدینة حلب التي یسكنھا إضافةً إلى المسلمین السنّة بعض الجالیات المسیحیّة والیھودیة. 
لم تستمر ھذه الدولة سوى إلى العام 1925 بسبب معارضة سكانھا لإلنفصال عن سوریا 

فأعاد الفرنسیون ضمھا في إتحاد سوري مع دولة دمشق.   

  

 دولة دمشق  -

  

وینطبق علیھا ما ینطبق على دولة حلب, معظم سكانھا من المسلمین السنة المعارضین 
لإلنفصال وشّكلت مع دولة حلب (ودولة العلویین لفترة قصیرة) اإلتحاد السورّي.   

  

 سنجق اإلسكندرون  -

 تمتّع بالحكم الذاتي في بین األعوام 1921_1923 بمقتضى إتفاقیة وقّعت بین فرنسا 
وتركیا كون نصف سكانھ تقریباً ھم من األتراك إضافةً إلى خلیط من أغلب الطوائف 

واألعراق السوریّة ضّم مسلمین سنّة وعلویین ومسیحیّین أرثوذكس وكاثولیك وموارنة 

 85



وأرمن وكرداً وسریان وأشوریین. ضّمتھ فرنسا في العام 1923 إلى دولة حلب ثّم عادت 
وتراجعت عن الضم في 1925 وبقي السنجق تحت اإلنتداب الفرنسي المباشر حتى العام 

1938 حین اجتاحھ الجیش التركي بموافقٍة فرنسیة وعمل على طرد الكثیر من العرب 
منھ لیصبح إسمھ جمھوریة ھاتاي قبل ان یوافق سكانھ في استفتاٍء عاٍم تّم التالعب 

بنتائجھ على اإلنضمام إلى تركیا ؤاُعلن مقاطعةً تركیة في العام 1939. 

 ------------------------------------------------------

ان انعدام الشرعیة الدینیّة للسلطة في الكیانات السیاسیّة المتخلّفة ال یمكن التعویض عنھ 
سوى بزیادة الجرعة العنفیّة التي تقام على أساسھا الدول. فبینما تكون ھذه الجرعة في 

حّدھا األدني في دول الحداثة حیث یتّم تداول السلطات بین األحزاب المختلفة عبر 
صنادیق اإلقتراع فإنھا تبلغ حّدھا األعلى في الدول المتخلّفة التي تفتقد السلطات فیھا ألیة 

شرعیة مرادفة للشرعیّة العنفیّة كالشرعیة الدینیّة أو القبلیّة أو التوافقیّة. ویتفاقم ھذا 
المنحى العنفي حین یعاني الكیّان من أزماٍت إقتصادیة وانخفاٍض في معّدل النمو وارتفاٍع 
في حجم البطالة. ثم یتصاعد أكثر حین تكون المكّونات الكیانیّة غیر متجانسة اْن دینیاً أو 
طائفیاً أو عرقیاً. كانت سوریا بعد قرون أربعة من حكم السلطنة العثمانیة ثم عقٍد ونصف 

من حكم االنتداب الفرنسي, نموذجاً َمخبریاً لكل ھذا العناصر مجتمعةً. ففي سوریا 
األربعینات من القرن الماضي وجد المسلمون بطوائفھم السنیّة والعلویّة والشیعیة 

والدرزیة واإلسماعیلیة, كما وجد المسیحیین بأغلب طوائفھم الشرقیّة والغربیّة وكذلك 
الیھود واْن بنسبة أقّل من نسبة أتباع الدیانتین المسیحیّة واإلسالمیة. أّما عرقیاً فثمة 

عرٌب وكرٌد وأشوریون وسریان وشراكسة إضافة إلى األرمن الفارین من المجازر 
التركیة. أّما انخفاض معدالت النمو وأحجام البطالة المرتفعة فال یحتاجان إلى ادلّة. فمع 
أنني لست خبیراً إقتصادیا لكن إذا كان معّدل النمو في بعض سنوات األلفیة الثالثة یقدر 

بأقّل من 1% ومعدالت البطالة في سوریا ”الحدیثة” عادةً ما تالمس حافة ال%40 
ومعدل األمیّة 35% (إال في اإلحصاءات الرسمیّة للدولة السوریّة) فلك ان تتخیّل 

األوضاع اإلقتصادیّة فیھا عند نھایة الحرب العالمیّة الثانیة. صحیٌح ان االنتداب الفرنسي 
واإلحتكاك مع الغرب قد أفضیا إلى نشوء بعض األحزاب السیاسیّة المستنسخة عن 

األحزاب الفاشیة والنازیة األوربیة وكذلك الشیوعیة السوفیاتیة, كالبعث والكتلة الوطنیّة 
والقومیین العرب والشیوعیّین إال ان ھذه األحزاب كانت (وال تزال) مجرد واجھاٍت 

حداثیة للعسكریّتاریا أو للطوائف أو للمذاھب أو لألعراق. في ظّل تلك األوضاع 
اإلقتصادیّة والسیاسیّة بالغة السوء ورغم محاولة الدولة الفرنسیة انشاء كیان سیاسي 

حداثي یتم فیھ تدوال السلطة عبر صنادیق اإلقتراع و یحفظ لھا مصالحھا في سوریا إال 
ان ھذه البنى السیاسیّة ما لبثت ان تھاوت بُعید اكتمال الجالء الفرنسي عن سوریا في 17 

نیسان 1946 وذلك أمام السلطة الحقیقیّة الوحیدة المتبقیّة اي الجیش.  
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كان القرار األول واألھّم للجنرال غورو الذین تضّمن انذاره الشھیر الموجھ إلى الملك 
فیصل بن الحسین ھو حّل الجیش العربّي الذي شّكلھ فیصل بدعم وتسلیح من الحكومة 
البریطانیة وھو ما بدأت بتنفیذه حكومة فیصل واستكملھ غورو عند دخولھ إلى مدینة 

دمشق. ثم قام غورو الحقاً بتشكیل جیٍش جدیٍد لسوریا اشرفت الحكومة الفرنسیة على 
تجھیزه وتسلیحھ وتدریبھ وتمویلھ وكان اإللتحاق بھذا الجیش مفتوحا أمام كّل الطوائف 
والمذاھب كالمسیحیین والیھود والعلویّین واإلسماعیلیین والدروز إضافة إلى المسلمین 
السنّة. وھو امٌر كان ممنوعاً على مدى أربعة قرون من الحكم العثماني لسوریة حیث 

كان الجیش یتشّكل فقط من المسلمین السنّة وممنوعاً على بقیّة الطوائف والمذاھب مما 
جعل السنّة یعانون زمن الخالفة العثمانیة أكثر مما عاني بقیّة الطوائف بإعتبارھم كانوا 
الوحیدین الذین یجنّد أبناؤھم بالقّوة ویرسلون إلى الجبھات االوروبیة واألفریقیة طوال 

الحرب العالمیّة األولى (السفر برلك). وكثٌر ھم الجنود المرسلین الذي لم یعودوا حتى ان 
الكثیر ممن بقي حیاً منھم لم یستطع العودة حین ھزمت تركیا وتخلّت عنھم ولم یكونوا 
قادرین مالیاً على تمویل مصاریف النقل والعودة إلى عائالتھم فاستقروا حیث ھم. عند 

قیام فرنسا بتشكیل الجیش الجدید كانت مرحلة السفر برلك البغیضة ال تزال مطبوعةً في 
نفوس السوریّین من المسلمین السنّة فاستنكف أغلبھم عن تشجیع أبنائھم على التطوع فیھ 

بینما سارعت بقیّة الطوائف الذي لم یختبر أبناؤھا مظالم السفر برلك, وھم یجدون 
انفسھم ألّول مرة قادرین على الدخول إلى الجیش باإلندفاع إلى مجال العمل الجدید ھذا 

والمفتوح أمامھم. خصوصا ان ھذه األقلیّات بمعظمھا كانت فقیرة, ولقد نتج عن ھذه 
العوامل ارتفاع نسبة األقلیات في الجیش وانخفاض نسبة األغلبیّة السنیّة.  

أمام إغراء الفراغ السلطوي الذي خلّفھ جالء قوات اإلنتداب الفرنسي, والذي كانت 
الشخصیّات اإلجتماعیّة المرموقة واألحزاب الشكلیّة الولیدة أعجز من ان تمأله, سال 
لعاب كبار الضبّاط في الجیش ذوي الطموح. كان أول الضبّاط المغیرین على موقع 

الرئاسة األعزل ھو حسني الزعیم وبتنسیٍق مع السفارة األمیركیّة في دمشق حیث قام 
بتاریخ 30 آذار 1949 بإعتقال رئیس الجمھوریة شكري القوتلي وبعض وزرائھ وأفراد 

حاشیتھ وسیطر على الدولة ثم أعلن نفسھ رئیساً للجمھوریة بعد انتخاباٍت مفبركة لیعدم 
الحقاً بعد بضعة أشھر وفي نفس العام على ید االنقالبي الثاني سامي الحناوي. ثم كّرت 

سبحة اإلنقالبات ولیس من یردعھا, وسقط الكثیر من الضبّاط في فّخ الطموحات 
السلطویة المغلّفة بالشعارات الوطنیّة والحزبیة (بعثیّة وقومیّة سوریّة وناصریّة) وصار 

یكفي ان تكون قائد كتیبة متواجدة بالقرب من العاصمة دمشق لیتسنى لك احتالل مؤّسسة 
اإلذاعة وقراءة بیان اإلنقالب فیفّر الذین كانوا قد انقلبوا من قبلك حیث انھم بتولّیھم 

منصب رئاسة الجمھوریة یكونوت قد ابتعدوا عن مراكز القّوة في الجیش وفقدوا 
سیطرتھم علیھا. استمرت تلك االنقالبات بالوتیرة نفسھا, فبعد انقالبي حسني الزعیم و 
سامي الحنّاوي جاء انقالب أدیب الشیشكلي العام 1949 (انقلب مرتین إذ انھ عاد وقام 
بانقالب ثاني على ھاشم األتاسي الذي عیّنھ رئیسا للجمھوریة بعد اإلنقالب األول) ثم 

انقالب مصطفى حمدون فعبد الكریم النحالوي الذي أسقط الوحدة مع مصر عبد الناصر 
في أیلول 1961. ثم تاله اشّد االنقالبات إیالماً للسوریین السنّة وھو انقالب ”البعثیین” 

الذي قاده ثالثة ضبّاط علویون ھم صالح جدید ومحمد عمران وحافظ األسد ومعھم 
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ضابطان من الطائفة الشیعیّة اإلسماعیلیة وعیّنوا أنفسھم أعضاء في لجنة عسكریة 
أنشأوھا لتدیر البالد (تم توسیع اللجنة الحقا لتضّم اعضاء سنة ودروز شكلیّین). ما ان 

استتّب األمر للجنة العسكریّة حتى شرعت فورا في تسریح مئات الضبّاط من أبناء 
الطائفة السنیة بتھم مختلفة مثل یمیني عفن, بعثي یمیني, أو ناصري, وبادرت في الوقت 
نفسھ إلى تطویع مئات الضبّاط العلویین واستمرت التسریحات إلى ما قبل اندالع حرب  
حزیران 1967 بشھٍر واحد حیث سّرح ألفي ضابط في أیار من العام نفسھ. ولقد رفض 

الكثیر من الضبّاط ھذه التسریحات اإلعتباطیة التي كان من الواضح انھا تستھدف 
إصباغ لون طائفي واحد على الجیش السورّي ھو اللون العلوي. وجرت بعض 

المحاوالت االنقالبیة بین العامین 1963_1966 إنما لم یكتب لھا النجاح وكانت نتیجتھا 
المزید من التسریحات واإلعتقاالت واإلعدامات. مع حلول العام 1966 كان الضبّاط 
العلویّون قد أكملوا سیطرتھم على الجیش السوري وكذلك على حزب البعث الذي تّم 

تحجیم جمیع قیاداتھ السیاسیّة كمیشیل عفلق وصالح البیطار و منیف الرزاز كما أبعد 
محمد عمران الذي كان قد تعاطف مع ھؤالء القادة عن اللجنة العسكریّة ونُفي سفیراً إلى 
إسبانیا وأصبحت السلطة في سوریا بأكملھا بید شخصین إثنین اولھما صالح الجدید الذي 

تولّى األجھزة المدنیّة والحزبیة والثاني حافظ األسد الذي تولى منصب وزیر الدفاع 
إضافةً إلى قیادة القّوات الجویّة والمخابرات العسكریّة. بدا واضحاً ان الرجلین یمتلكا 
نفس الطموح ویسعیا الى السیطرة على كامل السلطات المدنیّة والعسكریّة والحزبیّة. 
وكان التوازن بینھما یمیل إلى الشخص األشّد بطشاً بینھما والذي یسیطر على الجیش 
والقّوة الجویّة وأضخم األجھزة األمنیّة اي حافظ االسد. شرع األسد بصفتھ قائداً للقّوة 

الجویّة في بناء فرع المخابرات الجویّة وتوسیع صالحیاتھ لتشمل كافة المناحي األمنیّة 
ولیس فقط ما یتعلق بسالح الجو فیما راح جدید یعمل على تمتین سلطاتھ داخل مؤّسسات 

الدولة المدنیّة والحزبیة إضافة إلى بناء جھاز أمن الدولة بقیادة عبد الكریم الجندي 
المقرب منھ والذي ما لبث ان قتل على ید المخابرات العسكریّة التابعة لحافظ األسد في 

آذار 1969 تمھیداً للضربة القاضیة التي سیوّجھھا لغریمھ وابن طائفتھ صالح جدید في 
تشرین الثاني 1970 حین قام باالنقالب علیھ وزّجھ في سجٍن لم یخرج منھ إّال جثةً 

ھامدة وذلك في 19 آب 1993.  

   

عندما اعتلى حافظ األسد منفرداً سّدة السلطة في سوریا كانت نسبة الضبّاط العلویّین في 
الجیش قد بلغت 63% بفضل جھود اللجنة العسكریّة المكونة من الثالثي العلوي مع 

ضابطین من الطائفة اإلسماعیلیة (عبد الكریم الجندي وأحمد المیر) التي سیطرت على 
البالد لكن ذلك لم یكن سوى البدایة إذ ان ھذا الرقم ما لبث ان قفز حین أصبحت سوریا 

تحت ظالل األسد لتصبح نسبتھم توازي 80%. اما في بعض األلویة العسكریة ذات 
األھمیة اإلستراتیجیة والمسلحة تسلیحاً ممیزا كالقّوات الخاصة فقد تجاوزت ھذه النسبة 
سقف ال 90%, علماً ان نسبة العلویّین في سوریا ال تجاوز ال12% من السكان. كان 
الھاجس الرئیس لألسد بُعید االنقالب ھو تحصین سلطتھ على الجیش تفادیا لمحاوالٍت 

انقالبیة كانت معتادة قبلھ فبدأ بإبعاد القلة المتبقیّة من الضبّاط السنّة عن المواقع الحساسة 
مع ترك بعض الواجھات الشكلیّة إرضاء للطائفة, كالعماد مصطفى طالس الموالي لھ 

تاریخیاً والذي عیّنھ وزیراً للدفاع واْن بدون صالحیات حقیقیّة, األمر الذي ناسب طالس 
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إذ ان اھتمامات العماد الحقیقیّة اقتصرت على فّن الطبخ الذي ألّف فیھ كتاباً. لقد كان 
وزیر الدفاع الحقیقّي وقائد الجیش السوري منذ لحظة إستواء األسد على السلطة وحتى 

لحظة وفاتھ ھو نفسھ الرئیس حافظ األسد. 

 إضافةً إلى البطش الذي مارسھ األسد حین زّج بكبار الضبّاط غیر الموالین لھ في 
السجون بدون محاكمة خصوصا منھم المقربین من صالح جدید, فقد قام أیضاً بزج 

الكثیر من القیادات الحزبیة البعثیة العلیا في نفس السجون مثل نور الدین األتاسي الذي 
نّصبتھ اللجنة العسكریة رئیسا سنیّاً صوریا للجمھوریة العربیّة السوریّة بعد انقالبھا بینما 

أبقت على السلطات الحقیقیة تحت سیطرتھا المباشرة. 

ولقد أمضى األتاسي ایضا 22 عاماً في زنزانة صغیرة لم یخرج منھا سوى بعد ان تفّشى 
السرطان في جسده وبات في الرمق األخیر من حیاتھ. بعد إطالق سراحھ سافر األتاسي 

فوراً إلى فرنسا بھدف العالج لكنھ توفّي بعد إسبوٍع واحد من وصولھ. لم یكتف األسد 
بتعویم الجیش بالضبّاط العلویّین بشكل عام بل اعتمد مباشرةً على إخوتھ وأقربائھ 

وأنسبائھ وأبناء بلدتھ القرداحة الذین عیّنھم في المناصب العسكریّة والمدنیّة الحساسة في 
الدولة. بالموازاة مع السیطرة الكلیّة على الجیش لم یكتِف األسد بتوسیع أجھزة 

المخابرات كافةً بل استحدث اجھزةً أخرى بثّت الرعب في قلوب السوریّین على مدى 
اربعین عاماً وارتكبت أفظع المجازر واشدھا وحشیةً في التاریخ المعاصر حتى تحول 
الشعب السورّي بأغلبیتھ أو كاد إلى قطیٍع كبیٍر من األغنام یعیش في حظیرة آل األسد 

الذین یتعطفّون علیھ بفتات موائدھم ویأّمرون علیھ رعاةً یعملون لدیھم مقابل السماح لھم 
باإلستفادة من الفساد الشامل في البالد. أول وأھّم األجھزة األمنیّة لدیھ كان جھاز 

المخابرات الجویّة الذي شّكلھ بنفسھ حین كان وزیراً للدفاع وقائداً للقّوات الجویّة وكان 
ھذا الجھاز في األصل مكلّفاً بحمایة أمن المطارات وطائرات الرئیس وأمن السفارات 

لكنھ تولّى بعد توسیعھ وإسناد رئاستھ إلى اللواء العلّوي المقرب من األسد, محمد الخولي 
الذي سبق أن عینھ نائباً لھ حین كان قائد القوات الجویة. بعد تلك التوسعة أصبحت 

صالحیات جھاز المخابرات الجویة تطاول كّل مناحي الحیاة في سوریا, من مراقبة 
المؤّسسات المدنیّة والقطع العسكریة إلى اعتقال وتصفیة المعارضین السیاسیّین إضافةً 

إلى تنفیذ العملیات الخارجیة التي تمثلت بشكٍل رئیس بتصفیة المعارضین السوریین 
الفاّرین إلى الخارج وتنفیذ بعض الھجومات اإلرھابیة في الدول الغربیّة. ومن بین أھم 
األعمال المنسوبة إلى ھذا الجھازھي المحاولة الفاشلة لتفجیر طائرة العال اإلسرائیلیّة 

عام 1986 والتي كلّف بتنفیذھا الفلسطینّي األردني نزار الھنداوي عن طریق تسلیم 
صدیقتھ اإلیرلندیة حقیبة مفخخة موھماً إیاھا انھا مرسلة إلى أقربائھ في فلسطین. ویرأس 

ھذا الجھاز حالیا اللواء العلوي جمیل الحسن وھو واحٌد من أربعة اجھزة لھا عشرات 
األفرع المنتشرة في كافة المحافظات السوریّة إضافةً إلى تلك التي انتشرت في لبنان 
طوال فترة الھیمنة العسكریّة واألمنیّة السوریّة. األجھزة الرئیسة الثالثة األخرى ھي 
األمن العسكرّي ویقوده حالیا اللواء العلوي عبد الفتاح قدسیّة الذي خلف اللواء آصف 
شوكت زوج بشرى إبنة حافظ األسد وكان یقوده زمن حافظ اللواء العلوي علي دوبا 
ویندرج بین فروعھ فرعان مخّصصان للفلسطینیّین وتنخلع لذكرھما قلوبھم ھما فرع 
فلسطین المتخّصص بمتابعة ومراقبة سكان مخیمات الالجئین الفلسطینیّین في سوریا 
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وفرع الضابطة الفدائـیة الذي یتولّى متابعة ومراقبة واإلشراف على التنظیمات المسلحة 
الفلسطینیّة التابعة للمخابرات السوریّة مباشرةً مثل القیادة العاّمة وقّوات الصاعقة وفتح 

اإلنتفاضة وكذلك التنظیمات  الموالیة لسوریة مع إحتفاظھا ببعض اإلستقاللیة مثل 
الجبھتین الشعبیّة والدیموقراطیة. أما المنظمات المسلحة الفلسطینیّة غیر الموالیة لنظام 

األسد فأمرھا من صالحیة فرع فلسطین المولج بمتابعة جماعة عرفات في فترات 
الخالف معھ واستضافتھم في زنازینھ لعقوٍد طویلة دون محاكمة. 

 وقد تتداخل أحیاناً مھام ھذین الفرعین وھذا التداخل ھو سمة عامة لجمیع أجھزة 
المخابرات السوریة. الجھاز الثالث ھو جھاز المخابرات العاّمة وكان یقوده الرائد 

العلوي فؤاد عبسي واتصل حالیاً إلى قیادة العمید حافظ مخلوف ابن اخت ناعسة زوجة 
حافظ األسد. وھو أیضاً شقیق رامي مخلوف الذي تطلق علیھ اجھزة اإلعالم الدولیة لقب 

صّراف آل األسد ووكیل أعمالھم. ویتبع لھذا الجھاز العدید من األفرع منھا الفرع 
الخارجي وفرع المعلومات المتخّصص بمراقبة الكتاب والصحفیّین واإلعالمیّین 

العاملین في كافة وسائل اإلعالم المطبوعة والمرئیة واإللكترونیة وكذلك الفرع اإلدارّي 
وفرع التحقیق وفرع السجن وفرع مكافحة التجّسس وفرع المداھمات. أما الجھاز الرابع 

فھو األمن السیاسّي ویرأسھ حالیاً اللواء العلوي عدنان الحسن ومھّمة ھذا الجھاز كما 
یُستشّف من إسمھ ھو القضاء على كّل أشكال الحیاة السیاسة في سوریا وقمع أیة محاولة 
للقیام بأي خطوة تجّمعیة سواء كانت سیاسیة او إجتماعیة أو دینیة أو نقابیة أو أي شكل 
آخر من أشكال المبادرات التي قد تصدر عن المجتمع المدني وخارج نطاق مؤّسسات 
النظام وأجھزتھ األمنیّة الراعیة لھ. كذلك تدخل ضمن اختصاص ھذا الجھاز عملیات 
قمع وإعتقال و تعذیب أيٍّ من المواطنین الذین یثبت انتمائھم, مجرد انتمائھم, ألیة من 
األحزاب السیاسیّة أو الجمعیات اإلجتماعیّة سوى تلك المرخص بھا والتي تقع داخل 

التحالف السیاسّي الھزلي الذي اطلق علیھ األسد إسم الجبھة الوطنیّة التقدمیة والذي یضّم 
إضافة إلى حزبھ احزاباً أخرى مدجنّة ویشرف علیھا جھاز األمن السیاسّي نفسھ وال 

تمارس من العمل السیاسّي سوى المشاركة في المناسبات اإلحتفالیّة التي تستدعي 
حضور ُشبھة الدیموقرطیة وھذه األحزاب ھي: 

-  الحزب الشیوعّي السورّي الموّحد 

-  الحزب الشیوعّي السورّي – جناح آل بكداش 

-  اإلتحاد اإلشتراكي العربّي  

-  حزب الوحدویین اإلشتراكیین  

-  حركة اإلشتراكیین العرب  

-  الحزب الوحدوي اإلشتراكي الدیموقراطي 

-  اإلتحاد العربّي الدیموقراطي 
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-  الحزب السورّي القومي اإلجتماعّي – عصام محایري  

ھذا النوع من النشاط األنتي – سیاسي یشرف علیھ "فرع األحزاب السیاسیّة" التابع 
لجھاز األمن السیاسّي وللجھاز ایضاً نشاطاٌت متنوعة وأفرٌع عدیدة مثل " شعبة الطالب 

واالنشطة الطالبیة " و " شعبة المطلوبین والمالحقین " وفرٌع متفرٌغ لمراقبة األجھزة 
الحكومة المدنیّة وموظفیھا بما فیھم الوزراء ورئیس الوزراء الذي یضطر النظام إلى 

تطعیمھم بأشخاص من الطائفة السنیة التي تشكل نسبة 80% من تعداد السكان في سوریا 
, ویطلق علیھ اسم " شعبة أمن المؤّسسات الحكومیة ".  

إضافةً إلى ھذه األجھزة واألفرع والُشعب األمنیّة قام حافظ األسد بتشكیل بُنى وتنظیمات 
عسكریّة تتبع لھ شخصیّاً ال لوزارة الدفاع ویقود كل من ھذه البنى العسكریّة _ األمنیّة 
ضابطٌ من أقربائھ. اّول وأشرس ھذه البنى ھي سرایا الدفاع التي شّكلھا وقادھا شقیقھ 
رفعت األسد وبلغ تعدادھا اكثر من عشرة آالف ضابط وصّف ضابط وجندي %95 

منھم من الطائفة العلویة وكان لھذه السرایا زيٌّ عسكرّي مرقّط خاٌص بھا ومختلٌف عن 
لباس الجیش السورّي النظامي وتم تزویدھا بأحدث األسلحة المستوردة خّصیصاً لھا مما 

جعلھا متفوقة على بقیّة قطعات الجیش النظامي وكانت ھذه القّوات العسكریّة شبھ 
الملیشاویة مزّودة بطائرات سمتیّة ولھا جھازھا األمني الخاص بھا وتقوم بالمرابطة في 

محیط دمشق تأھبأً ألي محاولة انقالبیة قد یجرؤ ضابطٌ ما على  التفكیر بھا. كما انھا 
شّكلت قّوة الصدم األولى في ید آل األسد حین ثار السوریّون تحت رایة اإلخوان 

المسلمین في حماة حیث أرسلت ھذه القّوات في 2 شباط 1982 مصحوبةً بالقّوات 
الخاصة ولوائین من الجیش النظامي ھما لواء مدفعیة ولواء میكانیكي لمحاصرة مدینة 

حماة ودّكھا بالمدفعیة على مدى شھٍر كامل سقط خاللھ عشرات اآلالف من السكان 
المدنیّین قتلى وجرحى بینھم بضعة مئات من تنظیم اإلخوان المسلمین المسلحین إضافةً 
إلى تھجیر اكثر من مائة ألف مواطن بسبب تھدم أكثر من ثلث المباني في المدینة. وفقاً 

لتوماس فریدمان بلغ عدد القتلى الذي أقّر بھ رفعت األسد متباھیا 38 الفاً. لم یكتف حافظ 
األسد بھذا العدد من الضحایا فأصدر بعد مجزرة حماة القانون المعروف بقانون 49 

والذي یقضي بإعدام اي شخص ینتمي إلى حزب جماعة اإلخوان المسلمین عرفیاً 
وبدون محاكمة وجعل للقانون مفعوالً رجعیاً لكي یتاح لھ قتل األسرى المعتقلین لدیھ 

وبعضھم معتقل منذ ما قبل اندالع األحداث العسكریّة. كان عدد أولئك المعتقلین باآلالف 
ونفذ حكم اإلعدام بالعشرات منھم إسبوعیاً عدا حوالي الف ومائتین معتقل قتلوا في یوٍم 
واحد على أیدي قّوات عسكریّة من سرایا الدفاع بلغ تعدادھا 600 عنصر أرسلت إلى 
سجن تدمر في الیوم التالي لمحاولة فاشلة إلغتیال حافظ األسد جرت في 26 حزیران 

1980 اي قبل حوالي إسبوٍع واحد من إصدار القانون 49, على متن إثنتي عشر 
مروحیة حیث فُتحت مھاجع المعتقلین العّزل واُطلقت علیھم نیران الرشاشات والقنابل 

الیدویة انتقاماً لعملیّة اإلغتیال الفاشلة.  

البنیة العسكریّة – األمنیّة  الثانیة بعد سرایا الدفاع وقد شّكلت ذراعا عسكریّا ضاربا 
لحافظ األسد منذ تأسیسھا في العام 1968 بقیادة العمید الركن العلوي علي حیدر وقد 
تمیزت كما سرایا الدفاع بتسلیحھا بأحدث الدروع وكذلك بالطائرات السمتیّة, كما أن 

95% من جنودھا وضبّاطھا أیضاً ھم من العلویّین وبلغ تعدادھا 15 ألفاً وقد استخدمھا 
األسد  في آذار 1980 لقمع التمرد في منطقة جسر الشغور القریبة من حلب حیث 
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اقترفت مجزرة راح ضحیتھا 200 شخصا من المدنیّین. كما شاركت تلك القّوات ایضاً 
في كلٍّ من مجزرتّي مدینة حماة وسجن تدمر. بحلول العام 1985 عملت ھذه القّوات في 

بیروت وشمال لبنان وكانت مسؤولة عن أعتقال اآلالف من اللبنانیّین والفلسطینیّین 
والكثیر من حوادث اإلختطاف واإلعدامات العشوائیة.  

ثالث البنى العسكریّة – األمنیّة ھو جھاز "األمن الرئاسي" وقد شّكلھ حافظ أسد في العام 
1976 بعد اندالع الحرب األھلیّة اللبنانیة وارتفاع وتیرة ھواجسھ على أمنھ الشخصّي 

بسبب الحرب الدائرة على بعد عشرات الكیلومترات من قصره حیث ان إرسالھ لجیشھ 
إلى لبنان كان قد ألّب ضده العدید من الفصائل  المسلحة من كال الطرفین المتنازعین 
فیھ. ولقد عیّن األسد على رأس ھذا الجھاز شقیق زوجتھ عدنان مخلوف. وقد تضّخم 

حجم جھاز "األمن الرئاسي" في العام 1984 إلى ما جاوز العشرة آالف جندي أغلبھم 
من العلویّین. في ذلك العام بدأ رفعت األسد یعّد العّدة للوثوب إلى السلطة بعد مرض 

حافظ األسد ودار صراع بین الشقیقین كاد ان یفضي إلى اشتباٍك مسلّح لوال ان اشترى 
حافظ األسد مستقبل سلطتھ من أخیھ رفعت بمئات المالیین من الدوالرات أتت من خزینة 

معّمر القذافي وسافر بعدھا رفعت إلى مجّمعھ الخاص في ماربیا اإلسبانیة ومعھ مائتا 
شخص من حاشیتھ وحلّت سرایا الدفاع ووّزع أفرادھا على كامل القطعات العسكریّة. 

ولقد تّم الحقاً تعدیل إسم جھاز األمن الرئاسي لیصبح "الحرس الجمھوري" وعّزز 
بكتائب مدفعیة ودبابات من اللواء 81 وتوّسعت صالحیاتھ ومھماتھ لتضم حمایة أمن 
العاصمة دمشق بأكملھا وأصبح ھو القّوات العسكریّة الوحیدة المسموح لھا بالتواجد 

ضمن العاصمة أو في محیطھا درءاً ألیة محاوالت أخرى من رفعت األسد او أٍي من 
أتباعھ لمعاودة االنقالب على السلطة.  

تستھلك ھذه األجھزة األمنیّة وشبھ األمنیّة أكثر من 10% من الناتج المحلّي العام حسب 
بعض التقدیرات ویعمل فیھا اكثر من مائة ألف فرد عدا عن مائتي ألف من المخبرین 

ویرفدھا ما یقارب الملیوني فرد من أعضاء حزب البعث الذین یتقربون من مسؤولیھم 
بالتقاریر األمنیّة وتبلغ نسبتھم حوالي 10% من الشعب السورّي. وبحسبة بسیطة نجد ان 

بین كل عشرة أشخاص في سوریة یوجد على األقّل مخبٌر واحد! ولیدرك المرء حجم 
اإلنفاق على ھذه األجھزة العسكریّة واألمنیّة یكفي ان نذكر ان ریع النفط السورّي لم 

یدخل أبداً إلى الموازنة العاّمة للدولة أو خزینة وزارة المالیّة طوال ثالثین عاماً من حكم 
حافظ األسد بل كان یذھب مباشرةً إلى جھة مجھولٍة معلومة ھي جیب حافظ األسد نفسھ 

الذي كان یخّصص جزءاً منھ لتغطیة تكالیف ھذه المؤّسسات اإلرھابیة. علما ان ھذا 
النفط شّكل في العام 1977 مثالً نسبة 58% من الصادرات السوریّة وقد بلغ حجم 
الصادرات النفطیة السوریّة في نھایة الثمانینات ما یوازي ثلث الصادرات الكویتیّة 

النفطیة وحین قام بشار األسد بإدخال جزء من ریع النفط والغاز إلى الموازنة العاّمة سنة 
2000 كنوع من الھدیة "اإلستفتاحیّة" للشعب السورّي (قبل ان یستردھا الحقاً عبر 
الزعم بان الصادرات قد انخفضت) كان حجم الدخل السنوي الذي تدّره ھذه السلعة 

یقارب العشرة ملیارات دوالر أمریكي وھو حجم كامل الموازنة العاّمة لسوریا في ذلك 
العام. ان حجم الرعب الذي ولّدتھ ھذه األجھزة التي تشّكل كالب الحراسة األمینة لرأس 
النظام في نفوس الموطنین السوریّین ال یمكن مقارنتھ مع أٍي فظائع ارتكبت في التاریخ 
الحدیث. فرغم ان التعذیب مورس وال زال یمارس في الكثیر من دول العالم الثالث أو 

 92



حتى العالم األول إّال انھ لم یكن ممنھجاً ومنظماً ومشّرعاً كما ھو األمر في سوریا حیث 
ان عناصر أجھزة المخابرات (المخابرات العسكریّة والمخابرات الجویّة والمخابرات 

العاّمة واألمن السیاسّي) یمتلكون حصانة قضائیة قانونیة وفقاً للمادة 16 من قانون 
استحداث إدارة أمن الدولة الذي صدر بالمرسوم التشریعّي رقم /14/ تاریخ 15/ 1/ 
1969 التي تحّصنھم من المالحقة القضائیّة في حال ارتكابھم جرائم التعذیب، حیث 

یقول نصُّ ھذه المادة:((ال یجوز مالحقة أي من العاملین في إدارة أمن الدولة عن 
الجرائم التي یرتكبونھا أثناء تنفیذ المھمات المحددة الموكلة إلیھم أو في معرض قیامھم 
بھا إال بموجب أمر مالحقة یصدر عن المدیر)) وأقّل ما یقال في ھذه المادة "القانونیة" 

ھو أنھا رخصةٌ للتعذیب والقتل تحت التعذیب.   

ھدفت الجرائم ضد االنسانیة التي ارتكبتھا ألمانیا النازیة بحق الیھود إلى التخلّص ممن 
صنّفتھم السلطة أعداًء لھا عبر التصفیّة الجسدیة وھو أمر سھل "حسابیاً" فلقد كان عدد 

الیھود األلمان حوالي 500 ألفا وشّكلوا 0.75% من مجموع الشعب األلماني البالغ 
تعداده 67 ملیوناً. وانا ھنا ال أحاول ان أقلّل من شان الھولوكوست ولكني أحاول ان 

أمایز بین التصفیة الجسدیة للخصم (مع عائلتھ وأطفالھ) في حالة الھولوكست األلماني 
وبین تعذیبھ حتى الموت في الھلوكوست األسدي بحّق السوریّین. لقد قرأت الكثیر من 

الكتب  األدبیة والواقعیة عن معاناة الیھود على ید النازیة والمجازر التي ارتكتب ضدھم 
والتي ینفطر لھا القلب إال انني أرى ان القتل في أفران الغاز یكاد یكون قتالً رحیماً إذا ما 

قورن بالقتل ضرباً وركالً وطعناً وسلخا وجوعا وعطشاً وطمراً وحرقاً الذي مارستھ 
وتمارسھ أجھزة اإلرھاب األسدیة على مدى نصف قرن ناھیك عن عشرات األدوات 

واإلبتكارات السادیة األخرى. والسبب في تجاوز جرعات العنف عند األسدیین عنھا عند 
النازیین ھو ان بطش النازیین كان موّجھاً إلى أقل من 1% من شعبھم بینما یحتاج 

األسدیون إلى جرعٍة من العنف عظیمةً بحیث تكون قادرة على إحتالل قلوب  80% من 
الشعب السورّي وكسر إرادتھم بما یكفي ألن تلین قناتھم ویسھل قیادھم من قبل أقلیة 

تعادل أقل من 12% من السكان وھي نسبة الطائفة العلویّة التي تستبد بھم. وربما من 
المفید ان نالحظ ان جرائم القتل النازیة كانت تتّم بالسّر ویحرص منفذوھا على التكتم 

حولھا قدر اإلمكان أما في حالة أجھزة األسَدین األمنیّة فانھا تتقّصد إشھار مشاھدة 
التعذیب على األقّل امام السوریّین إلرھابھم وكبح تطلعاتھم إلى التحرر من نیر العبودیة, 
رغم ان الدولة السوریة تحاول قدر اإلمكان في خطابھا السیاسّي الموجھ للغرب, التنصل 

من مشاھد التعذیب التي امتألت بھا صفحات التواصل اإلجتماعّي على االنترنت والتي 
تقوم ھذه األجھزة نفسھا بنشرھا أو على األٌقل تسریبھا. وھذا  التعذیب الذي ال یطال 

الشخص المعذب ولكنھ یھدف إلى النیل من عزیمة اآلخر الطلیق وتثبیطھ وتدجینھ ھو 
اإلرھاب بعینھ إذا ما كان ھناك تعریٌف ما لإلرھاب وھو ال یشبھ جرائم التعذیب التي 

تقوم بھا بعض الجھات أو الدول بھدف إستخالص المعلومات أو استصدار اعترافات أو 
تلك التي یقترفھا أفراٌد سایكوباتیون إلرضاء نزعاتھم السادیة المریضة والفرق ھنا ھو 

بین الجریمة الجنائیة والجریمة بحّق اإلنسانیة.  

تلك الدائرة المغلقة من العنف الھمجّي األرعن ال فكاك منھا. فأنت ال تستطیع مثال ان 
تتقّیھا بمجرد اإلمتناع طوال حیاتك عن الحدیث بالسیاسة أو ابداء رأیك في أي موضوع 
یتعلّق بھا. أوالً ألنھ ال یوجد في ُعرف ھؤالء المتوحشین مواضیٌع حیادیّة ال عالقة لھا 
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بأمن الدولة ورأسھا. فإن تذمرت من سعر البطاطا المرتفع أو من تقنین الكھرباء 
المستمر منذ عقود فأنت ضیٌف محتمل على فنجان قھوة قد یستغرق منك شربھ عشرات 
السنین. وكما ساھم في انتشار الرعب كثرة المخبرین الذین تعّج بھم األسواق والمطاعم 

والفنادق والشركات والبقالیات ومحطات الوقود ووسائط النقل والصیدلیات والمشافي 
والقطعات العسكریّة والوزارات والمدیریات العاّمة وصالونات الحالقة والكراجات 

وطوابیر األفران وطوابیر الغاز والتعاونیات اإلستھالكیة وكل ما یمكن ان یخطر على 
بالك من األمكنة حتى المراحیض العاّمة أو ما یطلق علیھا اھل الشام إسم الَشَشامي. قد ال 

یكون صدیقك المقّرب مخبراً إذا كنت محظوظاً ولكن قد یكون لدیھ صدیٌق سواك ال 
یمكن ائتمانھ فعلیك ان تحرص على عدم التطرق معھ إلى ما سوى الحدیث عن برتیّات 
ورق اللعب حتى ال یصدف ان ینقل عنك قولك إلى صدیقھ اآلخر عن غیر قصد. كذلك 
األمر مع جارك, ومدّرسك, وتلمیذك إذا ما كنت مدرساً, وصاحب الورشة التي یصلح 

لك إطارات سیارتك, أو حتى طبیب أسنانك.  

كان األمر (وال زال في المناطق الخاضعة لسلطة القرادحة) یبدو كما لو ان الناس 
یعیشون في روایة 1984 للكاتب االنكلیزي جورج أورویل التي تتحدث عن نظاٍم 

شمولٍي ُمتخیّل یعیش قادتھ في رعٍب دائٍم خوفاً من ان یكّف المواطنین المرعوبین منھم 
یوماً عن رعبھم فینتفضون علیھم. ثم انك ان نجحت في اإلحتفاظ بتنھداتك وزفرات 

وجعك ونقمتك داخل قلبك فلیس في ذلك منجاةٌ أكیدة من اولئك البرابرة الذین یجوبون 
الشوارع لیل نھار في سیّاراتھم البیجو 504 بلباسھم المدنّي وبنادقھم الروسیة – إیھ كیھ 
47 – إذ ان الحیاة الیومیة في سوریا األسد ال یمكن ان تسیر دون ان یرتطم المرء بھم. 

فإنھم في كّل مكان وأختامھم حاجةٌ ضروریة ألي حٍي یرزق أو حتى میّت. فأنت ال 
تستطیع ان تدفن أباك أو أحدا من أقاربك دون استخراج تصریٍح دفن منھم وال تستطیع 

ان تستصدر جواز سفر دون موافقتھم التي قد تتأخر من ستة أشھٍر إلى عشرة سنوات أو 
أكثر قلیال. وجواز سفرك لیس ترخیصاً بالسفر فإنك باإلضافة إلى جواز السفر, تحتاج 
أیضاً إلى مراجعتھم حین تھّم بالسفر وذلك إلستصدار تصریٍح آخر بالسفر بعد التحقیق 
معك طبعاً وبعد ان یقتنعوا ان سفرك لن یضّر باألمن القومي أو بالسیادة  الوطنیّة التي 
ھي سیادة الطوطم األكبر على أبناء الوطن وأرواحھم وأموالھم وأبنائھم. كل شيٍء في 

سوریا یمّر من  تحت أختامھم, زواجك من ابنة عمك أو ابنة الجیران, حفلة طھور إبنك, 
حفلة عرس اخیك, رخصة البناء, رخصة الھدم, زیارة ابن عّمك السجین بدون تھمٍة منذ 

9 سنوات, إدخال مكیّف جلبتھ معك من الخلیج, التعّرف إلى مكان ابن عّمتك المریض 
الذي خرج ذات یوٍم ولم یعد, إعتراف الفرع الذي یعتقلھ بوجوده عنده, إخراج قید, مستند 

ال ُحكَم علیھ, بطاقة ھویة, جثة أبیك الذي مات تحت التعذیب, رخصة استیراد, رخصة 
تصدیر, رخصة نصب مراجیح العید, كوٌخ لبیع السجائر والصحف الحكومیة, بیع 

السجائر المھّربة, بیع الكحول, أقامة حفلة زاٍر بمناسبة المولد النبوي.  

وكّل شيٍء لھ بالطبع سعره, فرفاھیة رجال المخابرات ال تتأتى فقط مما یغدقھ علیھم 
ربّھم الذي یحرسون من رواتب مجزیة ومكرمات مستدامة وإعفاءات كثیرة تبدأ 

بإستخدام النقل الداخلي مجاناً وال تنتھي عند التبّضع في السوق الحّرة, ولكنّھا تتأتي ایضا 
من غّض الطرف عن اإلغتناء من الوظیفة بل والتشجیع علیھ بإعتبار ان األبتزاز المالّي 
لعوائل المعتقلین یسھم في مفاقمة معاناة كٍل من المعتقل وأسرتھ ویسھم بالتالي في ردع 
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المواطنین عن التمّرد بأي شكٍل من األشكال فإن المال كما البنین عزیٌز وغاٍل خصوصاً 
حین تكون أرواح البنین معلّقةً بمدى قدرة العائلة المالیّة على دفع البالء عنھم.  

في روایة "الساعة الخامسة والعشرون" لألدیب الروماني كونستانتین جورجیوس یقوم 
رئیس المخفر في إحدى بلدات رومانیا النائیة بإعتقال بطل الروایة یوھان موریتز 

بدعوى یھودیتھ المزعومة. لم یكن یوھان یھودیاً ولو بالشبھة إنما كان متزوجاً من إمرأٍة 
جمیلة راقت في عیني رئیس المخفر ووجد ان تلفیق ھذا اإلتھام لیوھان ھو افضل السبل 

لإلنفراد بزوجتھ. یرسل یوھان إلى معسكرات األشغال الشاقة جنباً إلى جنب مع یھود 
رومانیا ثم یقوم بالفرار إلى ھنغاریا حیث یعتقل ھناك من جدید إنما ھذه المرة بتھمة 

كونھ جاسوساً رومانیاً وینتھي بھ المطاف إلى العمل بالسخرة في أحد المعامل األلمانیة 
كمتطّوع ھنغاري حیث یصدف ان یشاھده أحد الضبّاط األلمان العاملین في حقل 

الدراسات العنصریة ویرى فیھ مالمح العرق اآلري النقي فیتم نقلھ على الفور من 
السخرة إلى قّوات الحراسة األلمانیة كجندي ویتزوج من فتاة ألمانیة. وعند انتھاء الحرب 

بھزیمة ألمانیا یعتقل من جدید ویرسل إلى محاكمات نورمبیرغ وھذه المرة بتھمة 
النازیة. مسیحي یعتقل بدعوى یھودیتھ, ثم فاٌر من السلطة الرومانیّة یعتقل بتھمة 

الجاسوسیة لصالح السلطة التي فّر منھا, ثم ھنغاري في المعامل األلمانیة, فألماني في 
محكمة نورمبیرغ. 

في كتاب القوقعة لمصطفى خلیفة المخرج السینمائي والمعتقل السابق في سجن تدمر 
والذي یروي فیھ یومیات التعذیب على مدى ثالثة عشر عاما من اإلعتقال التعسفي دونما 

محاكمة بعد ان تّم القبض علیھ لحظة وصولھ من فرنسا التي تخّرج من جامعاتھا إلى 
مطار دمشق بسبب نقاٍش سیاسٍي عابٍر جرى في إحدى الجلسات الطالبیة في باریس 

وألقى مصطفى خاللھ بنكتٍة تناولت حافظ األسد فقام أحد الحاضرین بدّس تقریٍر فیھ إلى 
فرع األمن السیاسّي.  خالل أعوام اإلعتقال تعّرض خلیفة ألشد انواع التنكیل والتعذیب 

النفسي والجسدي والجنسي في واحٍد من أشد سجون العالم فظاعةً وقساوة بدعوى انتمائھ 
إلى جماعة اإلخوان المسلمین وھو الملحد من أبوین مسیحیّین أباً عن جد. كثیرة ھي 
الحكایا المأساویة عن سجناء ال عالقة لھم بالتھم المنسوبة إلیھم والتي یتناقلھا الناس 

بالتواتر أو تلك التي جاءت في مذكّراٍت خطّھا معتقلون سابقون في سجون المخابرات 
السوریّة بعد اإلفراج عنھم ونجاحھم بالفرار إلى خارج سوریا رغم التقییدات التي 

تضعھا ھذه األجھزة على المعتقلین المفرج عنھم لمنعھم من الشھادة إْن على شكل كتابٍة 
أدبیة أو أمام منظّماٍت حقوقیة دولیة.  

 ان الرعب الذي تناقلھ الناس عن غرف التعذیب المبثوثة في العشرات من السجون 
األمنیّة والتي تفنّن ضبّاطھا وجنودھا في تطویر أدواتھ وطرائقھ وحرص القیّمون علیھا 

على ان یطّلع علیھا أغلب السوریّین عبر أحد األقارب, إذ انھ من النادر ان تجد أسرة 
سوریة واحدة لم یتعرض أحد أفرادھا لإلعتقال والتعذیب (اقصد العائلة الممتدة ولیس 
النوویة) أو عبر التواتر حیناً, وحیناً آخر عبر مخبریھ زیادةً في ترھیبھم. ولقد صنّفت 

منظّمة العفو الدولیّة في تقریٍر لھا انواع التعذیب في سوریا ویقول التقریر:  
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 فیما یأتي تفاصیل التعذیب والمعاملة السیئة التي تجمعت لدى منظّمة العفو الدولیة خالل 
سنوات عدیدة من السجناء والمحتجزین السابقین...مع مالحظة ان ھذه األنواع لم 

تستعمل كلھا مرة واحدة، ومع سجین واحد... 

1- الضرب: ویقع على جمیع  أقسام الجسم باللكم والصفع والركل والرفس، باستعمال 
قبضة الید واألقدام وحبال الجلد واألحزمة والعصي واألسواط والمطارق والكیبالت 

الفوالذیة المضفورة أو الكیبالت داخل االنابیب البالستیكیة ذات النھایة المفتوحة 
والمھترئة. 

2-  الدوالب: تعلیق الضحیة بشدھا إلى دوالب مشدود في الجدار أو السقف وضربھا 
(رجالً أو امرأة) بالعصي والھراوات والكیبالت أو األسواط. 

3-  الفلقة: الضرب على باطن القدمین (بالعصي أو األسواط أو الكابالت حتى تتمزق 
القدمان، وتنزف منھا الدماء، ومن ثم تتورم، وال یتمكن السجین من المشي علیھما. 

4-  بساط الریح: شد وثاق الضحیة إلى قطعة خشب لھا شكل الجسم البشري، ومن ثم 
ضربھا (رجالً أو امرأة) أو توجیھ صدمة كھربائیة إلى كل أجزاء الجسم. 

5-  الشبح: شد وثاق الذراعین خلف الظھر، وتعلیق الضحیة من ذراعیھا الموثقتین أو 
القدمین، وتضرب بالعصا أو توجھ لھا الصدمات الكھربائیة. 

6- العبد األسود: شد وثاق الضحیة إلى آلة متحركة عندما تتحرك تطلق سیخاً معدنیاً 
یدخل في مخرج (دبر) الضحیة. 

7- الكرسي األلماني: كرسي معدني لھ أجزاء قابلة للحركة یشد علیھا وثاق الضحیة من 
الیدین والقدمین... یتجھ مسند الكرسي الخلفي إلى الوراء فیسبب توسعاً كبیراً في العمود 

الفقري وضغطاً مؤلماً على عنق الضحیة وأطرافھا. ویقال ان نتیجة ھذا التعذیب 
حصول حالة یصعب فیھا التنفس حتى یحصل االختناق، مع فقدان الوعي، وفي بعض 

األحیان تتكسر الفقرات. 

8- الكرسي السورّي: وھو تعدیل  أدخلھ خبراء  التعذیب السوریّون على الكرسي 
األلماني حیث أضیفت لھ شفرات معدنیة على األرجل األمامیة للكرسي في موضع شد 

قدمي الضحیة مسببة نزفاً دمویاً حاداً في رسغ القدم، وكاحلھ. 

9- إستعمال وسائل محلیة الصنع لحرق أجزاء من الجسم كالصدر أو الظھر، أو 
األعضاء التناسلیة، أو األرداف أو األقدام... مثل المراجل الكھربائیة (أوعیة میاه حارة) 

حیث یضغط جسم الضحیة إلى داخلھا... ومنھا مواقد البارافین المغطاة بقطع معدنیة 
یكره الضحیة على الجلوس علیھا.... ومنھا الحدید المكھرب... وأدوات اللحام الكھربائیة 

األخرى.. 
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10- الغسالة: طبل مغزلي أجوف یشبھ حوض ماكینة الغسیل المحلیّة الصنع، حیث تجبر 
الضحیة على مد یدیھ أو یدیھا إلى داخلھ حتى یدخل الذراعین كلھما مما یؤدي إلى سحق 

الذراعین أو الیدین واألصابع. 

11- الحرق: وضع قطعة من القطن أو الصوف مبللة بالنفط على مختلف مناطق الجسم 
ثم إشعالھا، أو سكب النفط على قدمي الضحیة وإشعالھما.. 

12- ثقب ظھر الضحیة أو صدرھا بقضیب معدني مدبب وساخن. 

13- إطفاء السجائر في األجزاء الحساسة من الجسم، واستعمال الوالعات لحرق اللحى 
أو الشارب أو شعر أي منطقة في الجسم. 

14- استعمال الكھرباء في أي جزء حساس من الجسم بما في ذلك األذنان واألنف 
واللسان والرقبة والیدان واألعضاء التناسلیة والمخرج والقدمان. 

15-  استعمال األمالح والمواد القلویة (المحالیل الحامضیة) مع جروح الضحیة 
وحرقھا. 

16- تشریط وجھ الضحیة الشفتین واألذنین واالنف، بسكین حادة أو موسى الحالقة. 

17- إجبار الضحیة على الوقوف حافیة القدمین إلى الجدار ویداھا موثوقتان فوق 
الرأس، وسحق القدمین. 

18- النفخ الموجھ إلى مناطق حساسة في الجسم، ومنھا الوجھ. 

19- تعلیق الضحیة من الیدین والقدمین إلى عمود السریر أو الدرابزون وضربھا. 

20- الفروج: شد الضحیة إلى مزالج دوار من الخشب یشبھ شریحة الدوست وجعلھا 
ھدفاً للضرب بالعصي. 

21- تعلیق الضحیة من العنق بطریقة التكسر الفقرات. 

22- تعلیق الضحیة بمراوح السقف وضربھم وھي تدور. 

23- اإلستلقاء بكامل الثیاب في (بانیو) ماء لیلة كاملة. 

24- صب الماء الساخن من الدوش بشكل متوالي، ثم یعقبھ ماء بارد جداً. 

25- قرص الجلد أو لف الشعر بالكّالبتین (البالیس). 

26- قلع أظافر الیدین والقدمین. 

27- اإلغتصاب الجنسي أو االعتداء على الحرمات وھتك العفة. 

28- الجلوس فوق أعناق القناني أو دفع القناني أو العصي داخل الشرج والمستقیم. 

29- الوقوف على رجل واحدة مدة طویلة جداً، أو الجري مع حمل أثقال. 
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30- إبقاء االنوار الساطعة وحرمان الضحایا في النوم لمدة أیام. 

31- إستعمال مكبرات الصوت لنقل الجلبة والضوضاء والموسیقى الصاخبة، وعویل 
ناس یتعذبون ویصرخون. 

32- العزل التام في زنزانة صغیرة مظلمة من غیر إتصال مع أي انسان لمدة أیام. 

33- تغطیس رأس الرجل أو المرأة في الماء حتى لحظة اإلختناق. 

34- المكسالة: اإلضطجاع على الظھر في مواجھة شفرة تتقدم نحو الضحیة قبل ان 
تمس العنق مباشرة. 

35- تھدید الضحیة بأحد األقارب (رجالً أو امرأة) بالتعذیب واإلغتصاب الجنسي أو بتر 
األطراف. 

36- تعذیب سجناء آخرین بحضور الضحیة وأمامھا. 

37- التعریة أمام الجنس اآلخر (رجالً أو امرأة) مع الشتم. 

38- حرمان الضحیة من النوم أو الطعام أو الماء أو الھواء النقي أو المرحاض أو 
المعالجة الطبیة. 

3917- التعلیق في السقف من الیدین.  

ولعّل أحد أشد انواع التعذیب ضراوةً ھو اإلزدحام الذي لم یأت التقریر على ذكره ولكن 
كل من دخل سجون األسد أو لھ قریٌب أو صدیٌق مّر بھذه التجربة یعرف مبلغ المعاناة 
التي یسبّبھا ھذا األسلوب من التعذیب والذي یطال الجمیع دون استثناء ویستمر بدون 

انقطاع من لحظة اعتقال السجین وحتى لحظة خروجھ إذا ما قیّض لھ الخروج یوماً ما. 
یصف مصطفى خلیفة ھذا اإلزدحام في كتابھ المذكور آنفاً فیقول:" فتحت عیني ببطء، 
أكاد اختنق من نتانة الروائح المحیطة بي، حولي غابة من األقدام واألرجل، ملقى على 

األرض بین ھذه األقدام المكتظة، رائحة األقدام القذرة، رائحة الدم، رائحة الجروح 
المتقیحة، رائحة األرض التي لم تنظف منذ زمن طویل ... األنفاس الثقیلة ألناس یقفون 

متالصقین "علمت بعد قلیل من خالل عملیّة التفقد والعد، اننا كنا ستة وثمانین رجالً، 
18عاینت سقف الغرفة وقدرت ان مساحتھا ال تزید عن خمسة وعشرین متراً مربعا.!!" 

17  نقالً عن منظّمة رقیب الشرق األوسط. الملحق رقم (1) من تقریرھا للعام 1990. 

18  القوقعة, مصطفى خلیفة. ص 8.
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ثم یتابع مصطفى في وصف طریقة النوم المبرمج وفق توقیٍت مقّسٍم إلى ثالثة أثالث یتّم 
خالل كل ثلٍث من ھذه األثالث  تبادل أمكنة المساجین المقّسمین أیضاً إلى ثالثة 

مجموعات بحیث یكون ھناك دائماً مجموعةٌ من النائمین, ومجموعةٌ ثانیةٌ من 
المقرفصین ومجموعة أخیرة من الواقفین:" مین ھذا یللي عم یرفع صوتھ؟ .. 

سكوت ..سكوت ! یا  .. صار وقت التبدیل. لم أستطع استیعاب األمر !! في الجزء 
األبعد من الغرفة كانت ھناك مجموعة من الناس المستلقین على األرض، وقد اصطفوا 

بطریقة غریبة ولكن منتظمة". كما لو كانوا مجموعة من لفائف التبغ قد اصطفت في 
علبة" وبین المستلقین وبیننا نحن الواقفین، توجد المجموعة الثالثة، مجموعة المقرفصین 

على األرض.  

بعد كالم الرجل الضخم ـ علمت انھ رئیس المھجع ـ تحركت المجموعات الثالث. خالل 
لحظات كان النیام جمیعاً قد وقفوا واحتلوا الركن الذي كنا فیھ تدریجیاً. نحن قرفصنا. 

المجموعة الثالثة اتجھت الى مكان النوم.  

ـ یا  سیّف.. سیّف، كل النایمین یسیّفو. 

"وتبین ان التسییف ھو النوم على الجنب". 

األول استلقى لصق الحائط على جنبھ، ظھره إلى الحائط، الثاني استلقى أمامھ واضعاً 
البطن على البطن، رأس كل واحد منھما عند أقدام اآلخر. الثالث سیّف ووضع ظھره 
لصق الظھر الثاني، الرابع بطنھ على بطن الثالث، ودائماً الرؤوس عند األقدام. تتابع 

المستلقون إلى ان وصل الصف إلى الحائط الثاني من الغرفة والزال ھناك ستة أو سبعة 
أشخاص لم یبق لھم مكان. ھنا صاح رئیس المھجع: 

ـ یا  ..یا كبّیس .. أجا شغلك! 

قام الرجل الضخم الثاني بھدوء ـ یبدو مصارعاً-. ذھب إلى أول رجل مستلٍق عند 
الحائط، وبھدوٍء وضع قدمیھ بین الحائط وبین الرجل المستلقي، استند بظھره إلى 

الحائط، ثم أخذ یدفع المستلقي بباطن قدمیھ، دفع أكثر، انضغط المستلقون قلیال، أصبح 
ھناك مسافة تتسع لرجل آخر، نادى على واحد من المتبقین: یا  .. انزل ھون. 

نزل الرجل مستلقیاً على جنبھ بین أقدام الكبّیس والرجل األول، ثم بدأ الكبّیس بالضغط 
على الرجل الجدید، ومرة أخرى حقق مسافة تتسع إلى آخر.. یا  .. انزل ھون، ثم 
الضغط من جدید ورجل جدید، في النھایة تم استیعاب جمیع الذین لم یبق لھم مكان 

سابقا، عاد الكبیس إلى مكانھ بنفس الھدوء، وھو ینفض یدیھ!. 
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19راقبت المستلقین، بعضھم استغرق في النوم فوراً!".  

ھذا التغّول والتوّحش وھذا اإلرتفاع في حّدة العنف وحدھم ال سواھم, كان ممكناً ان 
یجعلوا من دكتاتوٍر ینتمي ألقلیّة مذھبیٍة وال یمتلك أیة شرعیٍة سوى شرعیة القّوة التي 
فرضھا بطائفتھ وزبانیتھ وجیشھ والعشرات من أجھزتھ األمنیّة وفروعھا, یستمر في 

الحكم مدة ثالثین عاماً ثم یورث السلطة ألحد أبنائھ والذي استمّر في سدة الحكم 15 عاماً 
حتى اآلن ویطمع بالمزید وبتوریث ابنھ من بعده رغم انفجار الثورة السوریّة المعجزة, 

إْذ ما كان ألّمة ان تنتفّض تحت وطأة ھذا الكم الھائل من التوحش وإرھاب الدولة 
الُممنھج. ورغم ان بشار أسد قد قتل حتى االن اكثر من ثالثمئة ألف سوري بینھم عشرة 

آالف قتیل تحت التعذیب, وشّرد وھّجر أكثر من أربعة مالیین آخرین فال یبدو ان ھذه 
الثورة على وشك اإلستسالم. وربما یكون السبب الرئیس لصالبة الثوار السوریّین ھو 
یقینھم بأن موتھم في القتال أھون بكثیر مما سیلقونھ فیما لم ھزموا أو تّم اعتقالھم إذ ان 
وتیرة التعذیب قد إزدادت وأشكالھ قد عنفت  في معتقالت بشار عما كانتھ في عھد أبیھ 
فبتنا نشاھد في مواقع التواصل اإلجتماعّي فیدیوھات عن ركل األسرى وضربھم حتى 

الموت أو رمیھم من أسطح المباني العالیة أو ذبحھم أو طعنھم او حرقھم أو تجویعھم 
حتى الموت أو دفنھم أحیاء أضافةً إلى بتر األعضاء الذكوریة كما حصل للطفل الشھید 
حمزة الخطیب أو اقتالع الحنجرة كما حدث لمنشد الثورة في حماة إبراھیم القاشوش او 

كسر اإلصابع كما جرى مع رسام الكاریكاتیر السورّي علي فرزات. 

للطواطم كما اآللھة أقنومان أحدھما أقنوم القسوة والبطش الالمتناھیین الذان ینالھما 
الجاحدون والكافرون أما الثاني فھو اقنوم القداسة والسطوة والقدرة الكلیّة على حمایة 

الوطن والشعب من األعداء الُمَشیطنین في المخیال الشعبي, والحكمة المطلقة في تقریر 
مصائر المواطنین وحمایة مصالحھم واتخاذ القرارات المصیبة التي تسھم في رفعة 

شأنھم وتزیدھم مفخرةً على مفخرة على طریقة األغنیة "الوطنیّة" التي طالما ترّددت في 
أجھزة اإلعالم السوریّة والتي یقول مطلعھا " الي اللي اللي .. انا سوري آه یا نیّالي !". 
وإلْن تكفّلت أجھزة حافظ أسد ببناء اإلقنوم األول فقد تكفّلت األجھزة اإلعالمیة السوریة 

بالثاني.  

إن اإلعالن و اإلعالم مفھومان متقاربان مبنًى و معنى, یعنى األول بتسویق بضائع 
مادیة, ویتعاطى اآلخر تسویق البضائع المعنویة. یشّكل االول حاجاتك اإلستھالكیة و 
یوجھّھا كیفما ارتأى و یؤسس الثاني النتماءاتك الفكریة وتوجھاتك السیاسیّة. كالھما 
یساھمان في صناعة سلعة تعتبر اّم السلع أال و ھي المنتج المسمى بالرأي العام . وقد 

19  القوقعة, مصطفى خلیفة, ص 9. 
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تجد في اإلعالنات التجاریة التي یبثّھا التلفزیون السورّي بعض التمایز في السلع 
المرّوجة أوقد یصدف ان سلعتین متنافستین تظھران في إعالنین تسویقیَّین على نفس 

الوسیلة اإلعالمیة السوریة مرئیةً كانت أو مسموعةً أو مقروءة انما الثابت األساس 
الواحد األحد في التسویق اإلعالمي الذي ال یقبل المنافسة منذ نصف قرن ھو حافظ 
األسد وابنھ باسل ثم بشار من بعدھما. وحین تمتلك جھةٌ وحیدة حصریاً حّق التحّكم 

الحصري في مواد كّل الوسائل اإلعالمیة في المجتمع وتكون ھي نفسھا السلعة الوحیدة 
التي یتّم التسویق لھا فیما یتّم إسدال ستائر حدیدیة حول البلد تخفي كّل ما ھو خارج 
حدود تأثیرھا عن أبصار وأسماع جمھورھا, ستائر تشبھ إلى حّد كبیر تلك الستائر 

الجلدیة التي توضع على عیون األحصنة والبغال والحمیر كي ال تنشغل بما حولھا وتبقى 
سائرةً في اإلتجاه الذي یریده سائسھا ویحّرك رسنھا لیوجھھا حسبما شاء, فإن النتیجة ال 

تعود مجرد مساھمٍة في صناعة الرأي العام بل تصبح غسیل أدمغة وبرمجةً لكّل من 
الوعي والالوعي الفردي والجمعي للمجتمع المسّور باألكاذیب اإلعالمیة – اإلعالنیة.  

منذ األشھر األولى إلنقالب حافظ األسد على شریكھ العلوي صالح جدید والسیطرة على 
الدولة والحزب معا, وبنفس اللحظات التي بدأ یبني فیھا أجھزتھ األمنیّة القمعیة التي 

عملت على طحن أفئدة السوریّین, راحت أجھزة اإلعالم الضخمة والتي تسیطر علیھا 
بدورھا أجھزة اإلستخبارات خصوصاً منھا جھازا أمن الدولة واألمن السیاسّي, تطحن 

عقولھم. مئات المالیین من الصورة الملونة ذات الطباعة عالیة الجودة ویظھر فیھا حافظ 
األسد أحیاناً بنظّارات سوداء وأخرى بدونھا, بالزّي العسكرّي وبدونھ, مع اخیھ رفعت 

وبدونھ. والحقاً صارت الملصقات تظھره مع ولده "الفارس" باسل األسد  مكتوب تحتھا 
ھكذا تنظر األسود, وأخرى تقول القائد والرائد, وثالثة تظھره على ظھر دبابة أو متن 
طائرة حربیة إلى ما ھنالك من البوزات العدیدة. انتشرت تلك الصور في سوریا األسد 

انتشار النار في الھشیم, فصرت تجدھا في المشافي والعیادات والوزارات وعلى زجاج 
الباصات وفي البقالیات والصیدلیات في البیوت وعلى الجدران .. على دفاتر التالمیذ 
وأقالم الرصاص, على الشھادات اإلبتدائیة والثانویة والجامعیة, على العملة السوریّة 

والطوابع البریدیة وعلى مآذن الجوامع وجدران الكنائس, ثم لحقتھا تماثیلھ, منھا ما ھو 
راجٌل ومنھا ما ھو على فرس. أما الجدران الطویلة فكلھا َملئت بجمٍل ركیكٍة من 

خطاباتھ التي كانت تكتب لھ. فتجد جدران المالعب الریاضیة ومباني االندیة واأللبسة 
الریاضیة مغطاةً بجملة "إني أرى في الریاضِة حیاة" العظیمة! وجدران أخرى تعّد 
بالنصر على األعداء الذین جرت فبركتھم وشیطنتھم. جدراٌن تؤیّد الحریة والوحدة 

واإلشتراكیة شعارات الحزب الفاشي المفبرك بدوره بھدف صبغ اإلنقالبات العسكریّة 
بلوٍن عقائدي. وجدراٌن تھتف نعم إلى األبد یا حافظ األسد . . كان واضحاً ان الرجل لیس 

على عجلٍة من أمره. سّخرت الصحف كلھا لمدیحھ, وكذلك اإلذاعة والتلفزة والشعر 
واألدب والفن. مسرحیاٌت تحتفي بثورتھ التصحیحیة المجیدة (والتي ال یدري أحد ما 

الذي صّححتھ), وأناشید وطنیّة تتغنّى ببطولتھ التي ما خبرھا أحد, ,معلّقات ومنشورات 
ومطّوالت في وصفھ, ومسلسالٌت تلفزیونیّة تجتّر قصص نضاالٍت لم تحدث, ومعارٍك 

لم تندلع. ذكرى انقالبھ وحزبھ على السلطة المدنیّة صارت عیداً مجیداً یُصرف فیھا 
راتب شھٍر إضافٍي لجمیع الموظفین, كذلك ذكرى انقالبھ على اإلنقالب وجلوسھ وحیداً 
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على العرش. أعراٌس ووالئم وعفٌو عام, یشمل المجرمین الجنائیین عادة وال یشمل 
سجناء الرأي. إذا افتتحت مكتبةٌ تسّمت باسمھ, او بُني مشفى صار مشفاه, والشوارع, 

والجسور والمدن والدساكر كلھا تحمل أسمھ, مكتبة  األسد, مشفى األسد  شارع األسد, 
جسر الرئیس, مدرسة األسد. سوریا كلّھا صار اسمھا سوریا األسد. في یوم المعلّم ترفع 
الیافطات باسمھ وصورتھ مع لقب المعلّم األول. كذا في یوم العّمال ویوم الفالحین. عید 

الجیش عیده, ویوم اإلستقالل یومھ. في المولد النبوّي تقرأ في حّب األسد القصائد 
الصوفیة وفي األعیاد یدعوا لھ المشایخ وفي خطب الجمعة یقترن اسمھ بأسماء هللا 

الحسنى وأسماء نبیھ. وكذا األمر في  الكنائس. وزراء األوقاف وشیوخ اإلفتاء في سوریا 
ومطارنتھا المسیحیون وسیّاد الشیعة وشیوخ عقل الدروز صاروا كلّھم كھنةً في معبده 

وَسَدنةً یقدمون لھ القرابین زلفى. طلبة المدارس یرتدون الزّي العسكرّي ویتدربون على 
السالح ویصبحون طالئع األسد, وفي الجامعات یتحّولون إلى شبیبة األسد تماما كما 
شبیبة ھتلر. مادة التربیة الوطنیّة یدّرس فیھا " فكره!", وفي دروس التاریخ یدرس 
الدارسون تاریخھ, وفي حصص الفن المدرسیة یتدربون على رسم رأسھ أو نحتھ.  

لم ینُج من ھذا الضّخ اإلعالمي إّال قلّةٌ قلیلة. حتى أن السوریّین ومعھم الكثیر من 
اللبنانیّین والفلسطینیّین الذین خضعوا لھذا النھج "الثوري" أو تعّرضوا بشكٍل من 
األشكال إلى غسیل الدماغ البعثي ھذا أو مّسھم ولو مجرد مسلسٍل من المسلسالت 

السوریّة البطولیّة التي واجھت العثملّي أو الفرنساوي أو الصھیوني, وان كانوا من أشّد 
المعارضین الكارھین لسلطة القرادحة, فإنك لن تستطع ان تقنعھم أو حتى تلّمح لھم ان 
كرھھم للغرب بشكٍل عام, وفرنسا وبریطانیا وأمریكا بشكٍل خاص لیس سوى عارٍض 

من عوارض "الممانعة البطولیّة" التي تلقّوھا على أیدي أجھزة القائد الخالد حافظ األسد 
اإلعالمیّة واإلعالنیّة, وان معاداتھم المطلقة إلسرائیل ورفضھم ألیّة حلوٍل سلمیّة معھا 

(رغم ان األسد أذعن علناً للمفاوضات السلمیة وشارك بھا) لیس سوى عقائٍد رباھم 
علیّھا أمثال العقید معتّز أبو العز أحد ابطال مسلسل باب الحارة الذي یعّج كغیره من 

األعمال الفنیة المنتجة في الحقبة األسدیة بالكثیر من الجعجعات والبطوالت الزائفة ضد 
أطراٍف جرت شیطنتھا لتحویل مشاعر الغضب والحقد الذین تولّدھما العبودیة في نفوس 

السوریّین المستَعبدین نحو كیاناٍت خارجیة ال عالقة لھا بعبودیتھم.  

 -------------------------------------------------

في فترات التقارب السیاسّي بین حركة فتح والنظام السورّي شّكلت سوریا بُعداً جغرافیاً 
ومساحة آمنة لمكاتب الحركة اإلداریّة والمالیّة وحَوت أیضاً منازالً إحتیاطیة للعدید من 
القیادات الحركیّة كذلك كان األمر لبقیّة بالنسبة للفصائل المسلحة الفلسطینیّة القریبة من 
النظام إجماالً. وكما في كّل شان آخر في سوریا كانت أجھزة مخابرات النظام ھي التي 

تدیر ھذه العالقات وتشرف على أمورھا وتنظم تنقّالت أفرادھا أو أصولھا المالیّة 
والعینیّة. والجھاز المعنّي بالشأن الفلسطینّي ھو كما سبق أن ذكرنا ھو فرع فلسطین, أّما 
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تنظیم التنقالت من وإلى سوریا فتختّص بھ شعبة الضابطة الفدائیّة التابعة لھذا الفرع. 
وتقوم جمیع المكاتب اإلداریّة في التنظیمات الفلسطینیّة في لبنان بتقدیم كشوفات أسبوعیّة 

بأسماء ضبّاطھا وأفرادھا الراغبین بالذھاب إلى سوریا ان لإلستجمام أو لزیارة العائلة 
او مراجعة أي من مكاتبھا اإلداریّة المنتشرة في دمشق أو حتى للسفر إلى الخارج عبر 

مطار دمشق. بعد التدقیق في األسماء ترسل الضابطة الموافقات األمنیّة على دخول 
ھؤالء وكان للحاصلین على الموافقات الخیار بین ان ینتقلوا بوسائط النقل العام 

مستخدمین وثائقھم النظامیة عبر منطقة المصنع الحدودیّة أو استقالل الحافالت متوسطة 
الحجم التي توفّرھا المنظّمات للمجازین والتي تجتاز الحدود عبر معابر غیر شرعیة 
تشرف علیھا حواجز المخابرات السوریّة دون أي تواجد ألجھزة الدولة اللبنانیّة ولو 

حتى بشكٍل رمزي.  

وّدعت عمي أبا إیاس واتجھت راجالً إلى مبنى الذي یقف في أحدى طوابقھ مقّر األمن 
العسكرّي القریب والواقع في منطقة الفاكھاني بالقرب من محطة جلّول للوقود عند جسر 

الكوال. كانت حافلة المجازین تنظر ھناك نصف فارغة وانتظرت فیھا مع المنتظرین 
ریثما قدم بقیّة الركاب حتى بلغنا ال22 شخصاً بعد نصف ساعة من اإلنتظار فأقلع بنا 

السائق متجھاً نحو جبل الباروك المشرف على مدینة بیروت, ثم نزوالً نحو سھل البقاع 
فبلدة شتورة البقاعیة الواقعة عند منطقة المصنع أي نقطة الحدود اللبنانیّة التابع لألمن 

العام التي وصلناھا بعد حوالي الساعة والنصف. قبل نقطة المصنع  بمئة متر اتجھ 
السائق یمیناً نحو ضیعة الصویرة فمفرق ضیعتّي بیادر العدس _ عیتا الفّخار حیث 

توقفنا أمام خیمٍة عسكریّة ظھر منھا شخصان مسلحان ببندقیتّي كالشینكوف روسیّة 
الصنع ویرتدیان ألبسةً مدنیّة غیر متناسقة كعادة رجال المخابرات السوریّة. ناول السائق 
أحدھما ورقةً تتضمن كشفاً بأسمائنا مع رقم الموافقة األمنیّة وختم الضابطة الفدائیة لیقوم 
بتدقیقھا مع بطاقات ھویاتنا العسكریّة بعد ان أمرنا بالنزول من الحافلة, بینما صعد زمیلھ 
إلى متنھا وتجول فیھا للتفتیش الروتیني تحسباً لتھریبة صغیرة كعلبة بسكوت او زجاجة 
ویسكي لیقوم بمصادرتھا أو إرغام صاحبھا على دفع "ّالمعلوم". فرغ رجال المخابرات 

من التدقیق والتفتیش خالل بضعة دقائق ثم  تناوال من السائق كیساً مملوءاً بما یقارب 
الكیلوین من األطعمة المعلّبة التي اشتھرت بھا التنظیمات الفلسطینیّة وكانت بمثابة 

"حلوانة" متّبعة عند كّل حواجز المخابرات حتى أصبحت عرفاً. ویتّم أحیاناً إستبدال 
األطعمة المعلّبة بربطات الخبز أو البدالت العسكریّة (الفوتیك). إتجھنا بعدھا صعوداً 
نحو بلدة عیتا الفّخار وعبرھا نحو طریٍق ترابيِّ یوصل إلى قریة َحلوة  السوریّة ومن 

ھناك تابعنا الطریق العام المؤدي إلى دمشق التي وصلناھا بعد حوالي ثالثة ساعات من 
انطالقنا من حّي الفاكھاني فشكرت السائق وترّجلت في منطقة جسر البرامكة حیث 

استقلیّت سیارة أجرة متّجھاً إلى مخیم الیرموك مسقط رأسي.  

رغم انني ولدت في مخیّم الیرموك حیث یقطن كل أفراد عائلتي الذین غادروا فلسطین 
أبان حرب 1948 (نصف آل أبو العال بقي في بلدتنا شفاعمرو, قضاء حیفا) إال انني ال 
أشعر باإلنتماء إلیھ ولیس لدي سوى القلیل من الذكریات فیھ. إذ ان إلتحاق أبي بحركة 
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فتح عند انطالقھا ثم توكیلھ بمھّمة تھریب أسلحة الحركة من األردن وسوریا إلى لبنان 
جعلتھ ینتقل بنا إلى مناطٍق حدودیة تسھّل لھ اإلقامة فیھا أداءه لعملھ. فكانت بلدة "سوق 
وادي بردى" السوریّة القریبة من الحدود اللبنانیّة أّول ترحالنا وكنت آنذاك في الرابعة 

من عمري. ثم انتقلنا بعدھا للسكن في قریة عیتا الفّخار اللبنانیّة الحدودیّة حیث أنشأ 
والدي شبكةً سریّةً تابعةً لحركة فتح مكّونةً من أھالي الصویرة المتاخمة لعیتا الفخار 
وأقاربھم في بلدة جَدیدة یابوس السوریّة وأغلب سكان ھاتین البلدتین یعتاشون بشكٍل 

أساسٍي من التھریب. وقد اتسعت ھذه الشبكة الحقاً لتشمل الكثیر من سكان قرى  البقاع 
الغربي اللبنانیّة المتاخمة للحدود اإلسرائیلیّة حین تولّى والدي مسؤولیة "فرع إسرائیل" 

التابع لألمن العسكرّي في حركة فتح والمختص في مكافحة التجّسس. حین بلغت 
الخامسة من عمري كانت الخالفات العائلیة بین والدّي قد تفاقمت مما دفعھما لإلفتراق 

عدة مّرات قبل افتراقھما النھائي, فاضطر أبي إللحاقي انا وأختي الكبرى نادیة بمدرسة 
أبناء الشھداء الداخلیّة في سوق الغرب. وقد بقینا فیھا حتى لحظة اشتداد الحرب األھلیّة 

في العام 1975 واقترابھا من البلدة حیث جرت معارك عنیفة في منطقة الكّحالة 
المتاخمة لھا فجرى نقل جمیع التالمیذ على وجھ السرعة إلى منازل أقاربھم في سوریا 

واألردن. وق أوصلنا باص المدرسة إلى منزل جدي في مخیم الیرموك حیث كانت تقیم 
أّمي مع أختي وأخي الصغیرین كفاح ویاسر وكان والدّي قد طُلّقا أخیراً. 

 نتیجة لنزوح األالف من اللبنانیّین والفلسطینیّین إلى سوریا ھرباً من الحرب األھلیّة ولم 
یكن لدى أغلبھم وثائق او شھادات مدرسیة, إضطرت وزارة التعلیم السوریّة إلى إعفاء  

الطالب القادمین من لبنان من شرط إحضار شھادات مدرسیة لإللتحاق بالمدارس 
السوریّة. واستعاضت عن تلك الشھادات بإمتحاٍن شفويٍّ بسیٍط وقصیر للطالب ثم 

إلحاقھم بعد نجاحھم بالصفوف المناسبة. كان أقرب أصدقائي في العائلة واسمھ فضل أبو 
العال طالبا في الصف التاسع بینما كنت انا في الصف السادس حین غادرت مدرسة 

سوق الغرب وحین ذھبت إلى مقّر التسجیل في وزارة اإلعالم أدعیت بسبب غروري, 
حیث كانت مرتبتي بین زمالء صفّي خالل سنوات دراستي تتراوح بین األول والثاني 

على الصف, انني في الصف التاسع. ولما سألتني الموظفة التي كانت تقوم بفحص 
قدرات الطالب عّما كنت أعرف في الفیزیاء وما ھي الدروس األخیرة التي تلقیتھا أجبتھا 
باالنكلیزیة وذكرت القانون الثالث لنیوتن عن الفعل ورّد الفعل ویبدو ان قدرتي في اللغة 

االنكلیزیة (غیر المعھودة في سوریا التي ال یبدأ طالبھا بدراستھا حتى الصف التاسع) قد 
غطّت على صغر سنّي الواضح فختمت الموظفة الفاحصة أوراقي وألحقت بالصف 

التاسع في مدرسة الكرمل التابعة لوكالة االنروا والواقع في شارع المدارس وسط مخیم 
الیرموك.  

كان أبي وقتھا بعیداً ومشغوالً بالحرب العنیفة الناشبة في لبنان وأمي أمیّةً ال تعرف شیئاً 
عن المدارس أّما أعمامي وعّماتي فمشغولون في تأمین قوت أطفالھم فلم ینبھني أو ینتبھ 
أحد إلى ھذه الخطیئة التي ارتكبتھا بحّق نفسي حین سّجلت نفسي في الصف التاسع بدالً 

من السادس. لم یكن القفز فوق ثالثة صفوف دفعة واحدة بأمر یمكن تجاوزه فقد كانت 
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المسافة شاسعةً بین المقّررات التي كنت قد درستھا سابقاً وتلك التي وجدتھا أمامي. كما 
كان من المستحیل علّي ان أصل ھذه المرحلة التعلیمیة بالمناھج التي سبق لي دراستھا 

وكانت السنوات الثالث التي قفزتھا أشبھ ما تكون بحلقاٍت ثالٍث مفقودات ال یمكن 
تعویضھا فكففّت عن المحاولة. وصار ذھابي للمدرسة مجّرد إستجابٍة سلبیة للتعنیف 

حیث كنت أتلقى یومیّاً بعد أداء نشید البعث وشعارات الوحدة والحریة واإلشتراكیة فلقةً 
معتبرةً أمام تالمیذ المدرسة المصطفین ومعي مجموعة أخرى من المشاغبین. كان أفراد 
المجموعة یتغیرون بتغیّر جرائمھم أما انا فقد كنت ثابتاً وكانت تھمتي أیضاً ثابتةً وواحدة 

وھي القفز عن الجدار ومغادرة المدرسة قبل انتھاء الدوام الرسمي. قضیت حوالي ستة 
أشھٍر في مقّر التعذیب ھذا نحت خاللھا المعارك الطاحنة في لبنان نحو انخفاض الحّدة 
نتیجةً لتكّون خطوط تماسٍّ ثابتة بین المسیحیّین والمسلمین على مدى مساحة البلد بعد 
حمالت التھجیر والتھجیر المضاد التي قامت بھا األطراف المتنازعة ضد الطوائف 

المعادیة لھا واكتمال الفرز الطائفي. عنت إعادة التوزیع الدیموغرافي ھذه ان اإلشتباكات 
أصبحت بأغلبھا على خطوط التماس التي تفصل بین الطوائف ولم یعد توغل كل طرف 

في منطقة الطرف اآلخر ذات اللون الطائفي الواحد ممكناً عملیاً. بقیت طبعا اإلستھدافات 
المتقطعة للعمق الجغرافي المعادي بالمدفعیة وقذائف المورتر وصواریخ الكاتیوشیا 

والتي كانت تستھدف المدنیّین بشكٍل عشوائي وكذلك بقیت الصراعات األمنیّة عبر تبادل 
زرع السیّارات المفّخخة في مناطق الحواضن اإلجتماعیّة لألطراف المتقاتلة. مع انحدار 
حّدة المعارك ارسل أبي في طلبنا أخوتي وانا إلى حیث كان مقیماً مع زوجتھ الثانیة في 

حي حارة صیدا ذي األغلبیة الشیعیة والواقع على تخوم المدینة التي یحمل اسمھا.  

بنت ھیئة إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیّین مخیّم الیرموك على قطعة أرٍض مساحتھا 
حوالي 2.11 كم مربع وتقع على أطراف مدینة دمشق وقربھ من العاصمة جعلھ ینمو 

عمارةً وتجارةً بشكٍل متواٍز معھا. یوم عدت إلیھ أواخر العام 1981 كان قد اصبح على 
تماٍس مباشٍر مع العاصمة التي امتدت عبر السنین واتسعت لتضم العشرات من األحیاء 
والنواحي التي كانت سابقاً تقع على مسافة عدة كیلومترات منھا. ھذا التماس الجغرافي 
مشفوعاً مع عدم الثقة التاریخیة التي یكنھا اھل الشام لألنظمة السیاسیّة المتالحقة التي 

سیطرت على مناطقھم منذ الفتح اإلسالمي والتي انتھت إلى أربعمة سنة من الحكم 
العثماني الجائر وخصوصا في أواخر عھده حیث نشبت الحرب العالمیّة األولى 

وأزدادت حاجة الدولة العثمانیة لألموال فانھكتھم بالضرائب ومصادرة االموال. ثم 
استولى العلویّون على السلطة بعد أكثر من عقدین ونصف من االنتداب الفرنسي الذي 

تبع ھزیمة العثمانیین في الحرب العالمیّة األولى, فساموھم البطش واإلرھاب واستنزفوا 
بدورھم أموالھم رشًى وضرائب ورسوم خیالیة على البضائع جعلت ثمن العدید من 

السلع یقارب عشرة أضعاف أثمانھا في بلدان المنشأ. وبات أھل الشام یھابون 
اإلستثمارات في سوى العقارات المحّالت التجاریّة بسبب ھبوط نسبة المخاطر فیھا إذ 

ان المباني والمحالت وان أمكن سرقة ما فیھا من البضائع أو اإلستیالء على محتویاتھا 
بطریقة وضع الید إال ان المبنى نفسھ  وھو اإلستثمار الرئیس في ھذه الحالة ال یمكن نقلھ 

إلى قرى ودساكر ضبّاط المخابرات العلویّین أو مزارعھم وقصورھم التي بنوھا في 
أریاف دمشق وشّكلت زنّاراً أمنیاً یحصي على الشامیین انفاسھم وأموالھم ویتھّددھم 
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باستمرار. إن المیل إلى ھذا النوع من اإلستثمارات عند أھل مدینة دمشق جعل مخیم 
الیرموك الذي لیس لھ من صفات المخیمات سوى اسمھ والذي بات مع السنوات یشّكل 
كتلةً بشریةً ضخمةً من الفلسطینیّین والسوریّین معاً, یصبح مصبّاً لجزء كبیر من تلك 

اإلستثمارات, حیث تحولت كل مساكن المخیم التي تطّل على شوارٍع عامة إلى محالت 
تجاریة باھظة األثمان. وقد استفادت مئات العوائل الفلسطینیة من ھذه الطفرة وأصبح 

أولیاؤھا من أصحاب رؤوس األموال وقام العدید منھم باإلستثمار في نفس المجال حیث 
ان القانون السورّي لم ینص على تجردیھم من حقوقھم وحصر عملھم في مجال المھن 

الوضیعة ومنعھم من التملك كنظیره اللبناني, بل عاملھم منذ لجوئھم إلى سوریا بالتساوي 
مع المواطنین السوریّین لھم ما لھم وعلیھم ما علیھم. ویعود ھذا التساھل للدولة السوریّة 

(ماقبعلویة) مع الفلسطینیین إلى كونھم متجانسین طائفیاً مع محیطھم إذ ان نسبة 
المسلمین السنّة في سوریا تبلغ %80 من التعداد السكاني وكذلك أغلبیة الشعب 

الفلسطیني فھم بالتالي لم یشكلوا أي خطٍر على التجانس أو التوازن الطائفي في البلد 
كحال الفلسطینیّین الذین لجؤوا إلى لبنان. نتج عن ھذه الطفرة التجاریة في مخیم 

الیرموك نمو شریحة واسعة من األثریاء من أھل المخیم كما أن الطفرة ذاتھا أنتجت في 
الوقت نفسھ عدداً أضخم من الفقراء الذین ُدفعوا مع مرور الوقت وبفعل النمو السكاني 

إلى بیع منازلھم في وسط المخیم واإلنتقال مساكن تقع داخل حزام بؤٍس تشّكل تلقائیّاً في 
محیط المخیم في مناطق التضامن والتقدم والحجر األسود حیث كانت البیوت أقّل سعراً. 
بعد انتھاء حقبة اللجنة العسكریة العلویّة في سوریا التي تالھا انقالب حافظ األسد على 

بقیة رفاقھ فیھا واستیالئھ على الحكم لما یقارب الخمسة عقود (بإعتبار ولده ال یزال 
یحكم بإسمھ) أبقى النظام السوري على معاملة الفلسطینیین على قدم المساواة مع 

المواطنین السوریّین, لسوء حظّھم. إذ انھم لم یتساووا معھم في الحقوق وحسب (وھي 
شحیحة في حقبة آل األسد) بل أیضاً في البؤس والفقر وكذلك في الظلم والبطش الذین 

صبّھما العلویّون علیھم. وإلْن استشرت البطالة في سوریا عبر تلك العقود الطویلة 
فتراوحت عبر السنین بین %15 و %30 فإن نسبتھا في مخیم الیرموك كانت أعلى 

بكثیر وكذلك نسبة الفقر في سوریا التي بلغت ال%20 أحیاناً, كانت تصل إلى ال30% 
بین الفلسطینیّین. (كل ھذه األرقام ھي تقدیریة فلیس ھناك أیة إحصاءات حقیقیة في 

سوریة األسد فنتائج اإلحصاءات وكافة البیانات األخرى ھناك تفبركھا أجھزة الدعایة 
اإلعالمیة).  

 -------------------------------------------
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یزعم عجائز الشتات الفلسطینّي من الذین ولدوا في فلسطین ان حجم حبّة البرتقال في 
فلسطین یوازي حجم بطّیخة. و ھذا الوھم الحلم, متغلغٌل في ادمغتھم حد اإلستفحال 

ویتناقلونھ من جیٍل لجیل  ومعلوم ان ھذا حالیاً ممكٌن في ظل التطور المذھل في علوم 
الھندسة الجینیة, األمر الذي لم یكن متوفراً في زمنھم. ورغم الكلفة الباھظة ألبحاث 

معالجة البرتقال جینیاً لیصبح بحجم البطیخ, إال انھ یبقى اسھل واقل كلفةً من نزع 
البرتقالة العمالقة من أدمغة الفلسطینیّین. یوتوبیا األرض الموعودة ھذه یشترك فیھا 

الفلسطینییون مع الكثیر من الجماعات أو التجّمعات االنسانیة المھاجرة. من ھذا 
الجماعات من ھاجر منذ آالف السنین أو مئات اآلالف منھا, كھجرات اإلنسان القدیمة 

من أفریقیا نحو الشرق األوسط والقارة األوروبیة, ومنھم من كانت ھجراتھم حدیثة 
كھجرة عشرات المالیین من األوروبیین إلى شمال أفریقیا وأمریكا وأیضاً ھجرات 

الشعوب السامیة المتتالیة من شبھ الجزیرة العربیّة. ومن الھجرات ما سببتھ الحروب 
كھجرات األرمن والفلسطینیّین وحدیثاً السوریّین ومنھا ما نتج عن دوافع إقتصادیة 
وبیئیّة كالمحل والقحط والمجاعات أو بسبب انتشار األوبئة. بل ان تاریخ البشریة 

بأجمعھا ھو عبارة عن ھجرات متالحقة فاألجداد األولون لإلنسان (الھومو سابیان) ھم 
من الھومو إریكتس الذین ھاجرو من أفریقیا قبل حوالي ملیون ونصف من األعوام 
واتجھوا نحو منطقة الشرق األوسط والجزیرة العربیّة ثم اتجھوا غرباً نحو أوروبا 

لیختلطوا ھناك بإنسان النیاندرتال الذي كان قد سبقھم مھاجراً أیضاً من افریقیا ببضعة 
مئات األالف من السنین. إن صدمة الھجرة مقرونةً بصدمة الوالدة التي ھي ایضاً بشكل 

من األشكال ھجرةٌ إجباریةٌ یمضي اإلنسان بعدھا عمره حسب علم التحلیل النفسي 
الفرویدي في الحنین إلى حالة الوجود المطلق واألمان المطلق الذي وفّره لھ رحم والدتھ. 
ان صدمتّي الوالدة والھجرة ھما العامالن الرئیسان في تبلور أسطورة الجنة أو األرض 

الموعودة التي تتجلّى فكرتھا عند أغلب الدیانات والشعوب في شتى انحاء األرض, 
وترمز إلى األمان المطلق والبحبوحة والرفاھیة غیر المحدودتین والمتعة األبدیّة. 

وتترّسخ ھذه العقائد في كٍل من الوعي والالوعي الجمعي وتنتقل من جیٍل إلى جیل حیث 
یقّصھا اآلباء واألجداد على األبناء واألحفاد منذ نعومة أظفارھم في ما یشبھ اإلعتذار 

عن سوء الظروف اإلنسانیة التي أنجبوھم إلیھا وفیھا "فنحن نملك أعظم إمكانیات 
اإلتصال من صحافة وإذاعة وتلفزیون ومع ذلك نتغذى یومیا على ھراٍء ال یستسیغة 

ذكاء األطفال لوال أنھم یرضعونھ مع حلیب أمھاتھن". (الدین والتحلیل النفسي. إیریك 
فروم - ص 8 ) وكما ان اإلیمان المطلق للقطیع الذي ینتمي إلیھ الفرد بھذه "الحقائق" 
المتخیّلة یساھم في منعھ من اإلنعتاق منھا مھما علت درجة ثقافتھ حیث "یمیل اإلنسان 

إلى قبول الحقیقة التي تقررھا الغالبیة العظمى من الجماعة وما یصدره من أحكاٍم تحّدده 
حاجتھ لإلتصال بالقطیع وخوفھ من االنعزال عنھ. وقلیلون من األفراد ھم الذین 

یستطیعون احتمال ھذا اإلنعزال, وقول الحق على ما فیھ من خطر فقدان الصلة بالقطیع. 
وھؤالء ھم األبطال الحقیقیّون للجنس البشري ولوالھم لكنا اآلن ال نزال نعیش في 

20الكھوف".  والمفارقة ان ھذه الیوتوبیا الفلسطینیّة الناشئة حدیثاً عن األرض الموعودة 

ھي نفس الیوتوبیا التاریخیة التي حملھا الیھود عبر آالف السنین وان األسباب التي أبقت 
جذوتھا حیّةً عند الیھود ھي نفسھا التي تعمل على إیقادھا عن الفلسطینیّین أال وھي 

20  إریك فروم.الدین والتحلیل النفسي صفحة 56.
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البؤس والظلم وعدم تقبّل المجتمعات التي یقیم فیھا الالجئون لھم وتجریدھم من حقوقھم 
المدنیّة واالنسانیة تحت شعاراٍت ومفاھیم ونوازع متعددة. وكلّما ازدادت ھذه الظروف 

سوءاَ كلّما تطرف الفلسطینیّون (أو سواھم من الجماعات المھاجرة) في أسطرة األرض 
الموعودة. رغم انك ال ترى أیاً من ھؤالء الالجئین یطمح إلى العودة إلى أراضي السلطة 

الفلسطینیّة بعد تشكیلھا او حتى تخطر على بالھ الفكرة وان كان بعضھم ال یمانع في 
الحصول على جواز سفر تصدره ھذه السلطة بسبب الصعوبات التي تفرضھا علیھم 

الدول المستضیفة في استخراج وثائق السفر والتضییقات التي تضعھا على تنقالتھم. ھذه 
المعاناة والصعوبات الحیاتیة والقانونیة واألمنیّة التي یواجھا الالجئون الفلسطینیّون في 

أماكن تواجدھم الرئیسة في دول الشتات العربیّة المجاورة لفلسطین أي في لبنان وسوریا 
وبشكٍل أقّل في األردن, تشتّد وتضاعف عند فلسطینیّي سوریا بسبب مشاركتھم 

للسوریین في المعاناة المأساویة التي یتعرضون لھا منذ أكثر من نصف قرن خضعوا 
خاللھ جمیعا لنیر اإلستبداد وواجھوا بطشھ وفظائعھ وسجونھ, إضافة الى المعاناة 

الخاصة بھم ككتلة إجتماعیة مھاجرة قسراً ویحیط بھا الفقر من كّل جانب وانعدام األمان 
بشكلیھ اإلجتماعّي واإلقتصادي إضافة إلى انعدامھ بالمعنى الحرفي للكلمة حیث ان تعلیقاً 

أو ھمسةً ما عن قصٍد أو غیر قصد تودي بالفرد إلى أقبیة التعذیب لسنوات طویلة 
إعتباطیا وعرفیا دون ایة محاكمات قضائیة ولو شكلیة. كل ھذا ساھم في جعل 

الفلسطینیین صیداً سھالً لزعماء الفصائل الفلسطینیّة ومستثمري الشعارات النضالیة 
الذین بنوا مجدھم وثرواتھم وسطوتھم على ھذا الشعور العام لالجئین بانعدام األمن فكان 
الخیارالوحید أمامھم ھو االنصیاع لھؤالء "األبوات" الذین وعدوھم بالفردوس المفقود, 

وتقدیسھم ورفعھم إلى مصاف اآللھة. ویتشارك في ھذه العبادة الفقیر والغنّي على حدٍّ 
سواء, فمن افتتح محالً تجاریاً او تمّكن من إیجاد فرصة عمٍل في الخلیج العربّي أو نجح 
في الھجرة إلى الدول الغربیّة اكتفى بالھتاف للزعیم المختار في فترات فراغھ (عرفات , 

حبش , حواتمة , جبریل .. إلخ) ومن كان فقیراً معدماً قرن عبادتھ بالحّج إلى القواعد 
العسكریّة التابعة لھؤالء األرباب والمنتشرة في لبنان (وقبلھا في األردن) للتفرغ للنضال 

فیھا مقابل حفنة شھریّة من المال ال تساوي قطرة دٍم واحدة, مشّكلین خّزاناً بشریاًّ رفد 
ھذه التنظیمات في كّل حروبھا الداخلیّة غالباً والخارجیّة فیما ندر. 

إن المسافة بین كاراج البرامكة, مركز إنطالق التكسیات إلى الدول المجاورة, وسط 
دمشق ومدخل مخیم الیرموك ال تتجاوز البضعة كیلومترات وخالل 20 دقیقة بلغت 

سیارة التاكسي التي أستقلّھا مدخل المخیم أو باألحرى أحد مدخلیھ, فقد كان وقتھا یتشّكل 
من شارعین رئیسین متوازیین ھما شارع الیرموك وشارع فلسطین اللذان یخترقان 

المخیم طولیاً. الحظت على مدخل شارع فلسطین حیث اتجھنا قوَس نصٍر معدنٍي 
رخیص الصنع في وسطھ صورة لحافظ األسد مطبوعة بالطالء تتوسط جملةً تحّدث عن 

حب ووالء أھالي المخیم وكل فلسطین للرئیس الملھم. بعد قوس النصر مررنا باآلالف 
من صور "القائد التاریخي" ویافطات المبایعة والنضال والتّغني بصفاتھ الحمیدة التي 

تمأل الجدران على جانبّي الطریق وبعضھا كان معلّقاً في منتصف الطریق على علو نحو 
مترین او أكثر قلیالً بواسطة حباٍل عقدت أطرافھا على شرفات المنازل المتواجھة أو بین 
أعمدة الكھرباء. كنت قد شاھدت نفس المشھد وبنفس الرتابة منذ لحظة وصولي إلى اّول 
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المناطق السكنیة وعلى طول الطریق الممتد من المناطق الحدودیة مع لبنان حتى وسط 
دمشق ثم على الطریق الموصل من دمشق إلى المخیم .وھي مشاھد معتادة في سوریا 

األسد وان لیس بنفس الضخامة ولكّن تأریخ الیوم كان 20 تشرین الثاني 1981 مما 
یعني انھ بالكاد قد مّرت أربعة أیام على اإلحتفاالت السنویة بحركة تشرین التصحیحیة 

وھي اإلسم الفني في اإلعالم السورّي إلنقالب العام 1970 العسكرّي الذي قام بھ وزیر 
الدفاع یومھا حافظ األسد على رفاق دربھ وشركائھ في انقالب البعثیین الذین استولوا بھ 

على السلطة في سوریا في آذار 1963.  

عبرنا من تحت قوس النصر نحو سوق الخضار فمنطقة الساحة وسینما النجوم (الوحیدة 
في المخیم بعد توقّف سینما الكرمل) فمعمل البسكویت ثم موقف أبو حسن فدّوار فلسطین 
فحّي المغاربة الذي اختار جدي ان یسكن في طرفھ مع انھ لیس مغربیاً. وقد سمّي الحي 
بھذا اإلسم ألن غالبیّة سكانھ ھم من المغاربة الجزائریّین الذین قطنوا فلسطین قبل انشاء 
دولة إسرائیل وھّجروا مع الفلسطینیّین عام 1984. إستغرق عبور المخیم من أولھ حتى 

حارة المغاربة الواقعة یومھا في آخره حوالي خمسة عشر دقیقة بسبب زحمة السیر 
الشدیدة. حیث ان عبورنا توافق مع موعد خروج الطالب من مدارسھم والذین صبغوا 
األرصفة الضیّقة باللون األخضر القاتم إذ أن أجھزة الدعایة األسدیة قد ألزمت الطالب 

الثانویین في جمیع مدارس سوریا بارتداء الزّي العسكرّي كما أضافت مادة "التربیة 
الوطنیّة" إلى المناھج الدراسیّة وخّصصتھا لعمیلة زرع عبادة القائد الخالد حافظ األسد 

في أذھان وأرواح األجیال الصاعدة تھیئةً لمنھج توریث السلطة وتوارثھا بین أبنائھ 
وأحفاده وبقیّة ذّریتھ. األمر الذي كاد یكون حتمیاً لوال القفزة في تكنولوجیا المعلومات 

واإلتصاالت التي حّولت العالم إلى قریة صغیرة وجعلت المجتمعات بأغلبھا, حتى تلك 
القابعة خلف أستاٍر حدیدیة, مفتوحةً على بعضھا البعض وعرضةً ألجھزة اإلعالم 

الخارجیة مما حّد من قدرات اإلعالم التعبوي الدعائي في الداخل السوریّة على برمجة 
وغسیل أفكار السوریّین حسب أھواء الطغمة الحاكمة. وكان النظام قد أدخل إلى 

المدارس ایضاً حصص تدریٍب عسكرّي إبتدائٍي للطالب تھیئة النضمام مئات اآلالف 
منھم إلى منظّمة شبیبة الثورة أو كما أطلق علیھا في اإلعالنات التعبویّة "شبیبة حافظ 

األسد". التي استوردھا القّیمون على ترویض "الجماھیر" كما سبق أن ذكرنا من ألمانیا 
النازیّة مع تغییٍر طفیٍف إلسمھا األصلي وھو " شبیبة ھتلر".  

حین وصلت إلى بیت جدي كانت الساعة قد جاوزت الرابعة بعد الظھر بقلیل. عناٌق 
وقبالٌت متبادلة بیني وبین أخوتي وأخواتي وأمي وأقربائي. شاٌي وقھوةٌ ودخان سجائر 

وأحادیُث اللقاء والحقاً أحادیث الیومّي واإلعتیادّي. تكون منزل جدي ألبي من ثالث 
غرٍف یقیم في غرفتین منھما عّماي صالح ومحمود كٌل مع زوجتھ وأطفالھ. كان لعمي 

صالح أوالٌد ثالثة ولمحمود ولدان. في الغرفة الثالثة أقامت أمي واخوتي األشقاء الثالثة 
مع جدتي. أما جدي رحمة هللا فقد توفي قبل بضعة سنوات أثناء أدائھ شعائر الحج ودفن 

في السعودیة. ولقد كانت ظروف وفاتھ للمفارقة تماماً كما ظروف حیاتھ مملوءةً حّد 
التخمة باإلزدحام, فقد قضى ككثیٍر من الحجاج الذین یموتون سنویاً في مكة أثناء 
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ممارسة شعائر الحج وطئاً بأرجل الحّجاج اآلخرین. فان أجتماع مئات األلوف من 
الحجاج ومسیرھم اثناء تأدیة الشعائر وخصوصاً طوفانھم حول الكعبة في منطقة 

صغیرة بالغة  اإلكتظاظ یعني ان تعثّر شخٍص ما ھو على األغلب موٌت محتوٌم لھ بسبب 
التدافع الشدید. أما خالتي (الزوجة الثانیة لوالدي) ومعھا إخوتي غیر األشقاء وھم بنتان 
وولد فقد أقاما في منزٍل مكوٍن من غرفتین یبعد عن منزل جدي حوالي ثالثین متراً كان 
أبي قد أشتراه قبیل وفاتھ, ویتقاسمون المنزل مع عّمي الثالث إبراھیم وزوجتھ ووأوالده 

الخمسة.  

حصل جدي على منزلھ في مخیم الیرموك من وكالة األونروا في العام 1957 الذي 
انجز فیھ بناؤه بعد ان ارتحل من مخیم ویفل القریب من مدینة بعلبك اللبنانیّة البقاعیّة. 
ویقع ھذا المنزل وسط الجادة األخیرة من حي المغاربة. شّكلت ھذه الجادة وقتھا حدود 

المخیم الشرقیة وامتدت أمامھا مئات األمتار المربّعة من األراضي الرملیة الفارغة التي 
تفصل بین مخیم الیرموك وبلدة ببیال السوریّة التي اعتدنا أطفال الحّي واألقرباء وانا 

على غزو بساتین الجوز فیھا دوریّا في محاولة لسرقة بعض الجوزات بطریقة رمایة 
ثمار الجوز بالحجارة حتى یتّم إسقاطھا وھو حدٌث نادٌر إذ عادةً ما یتنبھ أصحاب 

البساتین إلینا قبل نجاحنا في النیل من أیة جوزة فیقومون بمطاردتنا وطردنا مرعوبین 
خائبین. بنى جدي في ھذه األرض الرملیة التي أطلق الناس علیھا اسم "الَحمار" بسبب 
لون تربتھا المائل إلى الحمرة, "بّراكیةً" من ألواح الزینكو بمساعدة وكالة االنروا على 

ما أحسب وأكترى بغلین و"طنبرین" معدنیّین عمل علیھم ھو وأبناؤه في بیع الكاز 
والمازوت الذین یستخدما في الطھي والتدفئة إضافةً إلى النارة في أوقات انقطاع التیار 

الكھربائي المتكّررة. كان أبي ھو الوحید من أخوتھ الذي لم یعمل في بیع الكاز 
والمازوت على الطنابر إذ إختار العمل في مھنة طالء المنازل في بدایة شبابھ ثم تركھا 
وانضّم إلى حركة فتح مع بدء تشكیلھا في الستینات من القرن الماضي. الحقاً تحّول أحد 
أعمامي إلى بائع فاكھة متجول واختار الثاني مھنة الطالء كبدیٍل عن الطنابر أما الثالث 

فكان نصیبھ من دنیاه التنقل بین بیع عرانیس الذرة المسلوقة وبیع العلكة والقضامة 
والحلویات السّكریة الرخیصة ألطفال المدارس. في منتصف ثمانینات القرن الماضي قام 

أعمامي ببیع منزلھم المكتظ ألحد أبناء عمومتھم الذي كان قد كّون ثروةً صغیرة بعد 
عملھ في السعودیة كمدرس لبضعة سنین, واشتروا بثمنھ مبنًى غیر مكتمل من ثالثة 

طوابق في أحد أحزمة البؤس التي تشّكلت حول المخیم بعد طفرة إرتفاع أسعار 
األراضي والمنازل واستقل كّل وأحد منھم في طابقھ ومنزلھ الخاص. أما ابن عمھم الذي 

اشترى منھم منزلھم فقد شیّد مكانھ مبنًى من طوابٍق ثالث فوق الطابق األرضي الذي 
اقام فیھ محّالً تجاریاً.  

بعد بضعة أسابیع والكثیر من المفاوضات الشاقة مع عّمي إبراھیم (أبو محمد) وافق على 
ترك منزلنا الذي كان والدي قد أسكنھ إیاه مّجاناً, واستئجار منزٍل آخر لھ, في حین انتقلنا 

إلیھ أخوتي وامي وانا واقمنا في الغرفة التي كان یقطنھا مع عائلتھ. وھكذا اجتمعنا مع 
بقیّة إخوتي تحت سقٍف واحٍد في الجادة رقم 6 والمنزل رقم 8 من حّي المغاربة والذي 
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یقع خلف منزل جدي مباشرةً. لم تكن ھذه الحارة غریبة علّي فقد كان لي فیھا أصدقاٌء 
من زمن الطفولة حیث سبق لي ان عشت فیھا العام 1975 وبینھم أصدقاء من آل عودة 

وتمیم والطیّب وتواتي ومقّاري فأحیّینا ھذه الصداقات منتقلین بسالسة من لعب القلل, 
وكنا نسّمیھا الَدَحل, التي تنافسنا فیما بیننا علیھا في الطفولة, إلى حلقات ورق اللعب 

الیومیّة التي اقتاتت على أعمارنا شبانا. كان أغلب ھؤالء األصدقاء من المثقفّین وطالب 
الجامعات إنما مّرت أشھٌر طوال من بناء الثقة قبل ان یجرؤ أحدنا على التطرق ھمساً 
إلى المواضیع السیاسیّة أو الحدیث عن اإلستبداد ولو تلمیحا. فقد كان العام 1981 ھو 
ذورة التصعید العسكرّي واألمني بین نظام األسد وتنظیم جماعة اإلخوان المسلمین _ 

فرع سوریة. فدوریات المخابرات تجوب الشوارع لیل نھار وزّوار الفجر یداھمون 
منازل الناس لمجرد الشبھة ویقتادونھم إلى اقبیٍة ال یخرجون منھا أبدا. كان یكفي في 

كثیٍر من األحیان ان یكون المرء ملتحیاً حتى تطالھ شبھة اإلنتماء إلى تنظیم اإلخوان أو 
ان یعتاد ارتیاد المساجد للصالة بدالً من الصالة المنزلیة. ولقد ارتكب النظام في حزیران 

من العام السابق واحدةً من أبشع المجازر في تاریخ اإلنسانیة إذ قام إثر محاولة إغتیال 
فاشلة لحافظ األسد, بإرسال وحدات عسكریّة مجوقلة من سرایا الدفاع بقیادة رفعت األسد 

إلى سجن تدمر وارتكب المجزرة التي سبق ذكرھا. وقّدرت منظّمة ھیومان رایتس 
ووتش عدد القتلى بألف قتیل بینما ترّجح مصادر أخرى ان یكون العدد قد بلغ 1200 

قتیل. لم یكتِف النظام بھذا العدد األّولي بل قام بتنفیذ مئات اإلعدامات بین العامین 1981 
و 1983, فكانـ ھیئة محاكمة عسكریّة تنتقل جواً بالطائرات الحّوامة إلى سجن تدمر 

مرتین إسبوعیّاً, تقوم خاللھما بمحاكمة عشرات السجناء وإصدار أحكاماً باإلعدام بحقھم 
وتنفیذ الحكم فیھم في نفس الیوم. حسب مصطفى خلیفة, فإن بعض ھذه المداوالت 

21القضائیّة الصوریّة كانت تستغرق اقّل من دقیقتین قبل النطق بحكم اإلعدام.  

أقرب األصدقاء إلّي كان أمین عودة طالب الھندسة المدنیّة الممیّز ُخلقاً وعلماً والمتدیّن 
حّد التصّوف,  والمأسوف على شبابھ سمیر تمیم توأمھ في الخلق والعلم والتدیّن والذي 
توفي الحقاً بحادث سیر فاجع.  تعود جذور أمین إلى بلدة لوبیة في شمال فلسطین بینما 

انتمى سمیر إلى بلدة الجاعونة, أما الصدیقان الثالث والرابع فقد كانا من المغاربة أحدھم 
ماركسیّاً رومانسیّاً ھو عبدهللا الطیّب والثاني إبراھیم تواتي صدیقنا وزمیلنا في لعب 

الشّدة والسھرعلى وقع أباریق الشاي ودخان السجائر في حارتنا الضیّقة.  

    

قضیت مع أھلي حوالي الشھر ثم شددت الرحال إلى مركز القّوة البحریّة في بیروت 
حیث تسلمت أمراً إداریّاً بنقلي إلى منطقة طرابلس في الشمال حیث مقّر قائد القّوة 

البحریّة منذر أبو غزالة الذي شغل أیضاً منصب قائد منطقة الشمال إضافةً إلى منصبھ 
كقائد القّوة البحریّة. مكثت في بیروت بضعة أیام للترفیھ وزیارة مبغى وبار الشلبي في 

منطقة الروشة تزّودا للسفر إلى مدینة طرابلس المتزمتة التي تعّج بالتنظیمات األصولیة. 
وقد فاجأني الحقاً وجود الكثیر من البقالیّات فیھا التي تبیع الكحول علناً إضافة إلى قاعة 

سینما في وسط ساحة التّل الرئیسة تقوم بعرض أفالم الجنس الفاضحة حصریاً. كان 

21  القوقعة. مصطفى خلیفة. 
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الطریق من بیروت إلى طرابلس طویال ووعراً, واستغرق أكثر من أربع أو خمس 
ساعات رغم كون المدینتین ال تبعدان عن بعضھما أكثر من نصف ساعة عبر الطریق 

الساحلي الذي یخترق المناطق المسیحیة التي تسیطر علیھا قوات الكتائب والقّوات 
اللبنانیّة وبقیّة التنظیمات العسكریّة المسیحیّة المعادیة. لذا فقد تحتّم على الفلسطینیّین 

واللبنانیّین المسلمین إذا ما أرادوا زیارة طرابلس ان یأتونھا عبر مناطق الحلفاء الدروز 
في جبال لبنان المطلة على بیروت ومنھا إلى منطقة سھل البقاع المتاخمة للحدود 

السوریّة ومنھا عبر األودیة والجبال الوعرة نحو الھرمل والبقاع الشمالي ثم مدینة 
طرابلس. وصلت عصراً وتوجھت إلى منزل جدتي ألبي الذي یقع فى الطریق العام 
أسفل مخیم البداوي. كان لجدتي ولٌد ھو نصف شقیٍق ألبي من أّمھ أما والده فمن آل 

الھنداوي وھم عائلة شفاعمریّة أیضاً كعائلتنا. عمل عّمي نایف, ولدھا في قطاع التنقیب 
البحري في دولة اإلمارات العربیّة المتّحدة مما مّكنھ من شراء شقٍة في منطقة البداوي 
الساحلیة وقام بنقل والدیھ إلیھا بإعتباره مقیماً بشكٍل دائٍم في الخلیج العربّي مع زوجتھ 

وأبنائھ مما جعل منزل جدتي في مخیم البداوي والمكّون من غرفتین وحدیقٍة بالغة 
الصغر فارغاً لحسن حظي. بعد یومین من إقامتي عند جدتي في شقة عمي, قامت جدتي 
رحمھا هللا مشكورةً بإعطائي مفتاح منزلھا في المخیم وخالل یومین كنت قد تدبرت بعد 

الحوائج للمطبخ وفرشة اسفنج مددتھا على ارض إحدى الغرفتین مع بضعة حرامات 
وانتقلت لإلقامة فیھ.  
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الفصل الرابع 

طرابلس 1982 

مخیم البداوي ھو أحد مخیمین فلسطینیّین وأقلھما كثافة سكانیة في الشمال اللبناني وقد 
انشأتھ وكالة غوث وتشغیل الالجئینل الفلسطینیّین عام 1955. أما المخیم اآلخر فھو نھر 

البارد المخیم الساحلي الواقع على بعد 16 كم إلى الشمال من مدینة طرابلس بینما یقع 
األول على بعد 5 كم منھا وترتفع التلّة التي أقیم علیھا حوالي 150م عن سطح البحر. 
كان تعداد سكانھ یوم انتقلت إلیھ حوالي 7000 شخص وتقع على أطرافھ حارةٌ أغلب 

سكانھا من أقربائنا وأنسبائنا الذین ترجع جذورھم إلى بلدتنا شفاعمرو وجمیعھم 
غادروھا إثر نكبة ال 1948 كآل الونّي وبھیج والھنداوي والكذوب. ویطلق اھل المخیّم 

على ھذا الحي اسماً طریفاً ھو "حارة الیھود" بزعم ان أھل شفاعمرو لؤماء كالیھود. 
وھناك زعٌم آخر بان سبب التسمیّة ھو رفض أھالي الحّي السماح أليٍّ من التنظیمات 

الفلسطینیّة المسلّحة بإفتتاح مقٍر لھا في الحّي وال أدري مدى صحة كلٍّ من ھذین 
الزعمین وان كنت أرجح ان یكون ھذا اإلسم نوعاً من الدعابات الثقیلة التي یتناقلھا أھل 

القرى عن بعضھم البعض في كّل األزمنة  واألمكنة.  
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 یقع منزلي الجدید في وسط حارة الیھود ھذه وكوني أعزٌب أقیم في منزلي دون عائلة 
فسرعان ما تحّول المنزل إلى مقھًى ومشَرٍب وملھًى یحتشد فیھ أغلب شباب الحارة من 

أھالي بلدة شفاعمرو للعب "الشّدة" وشرب القھوة والشاي وأحیاناً العرق وبقیّة 
المشروبات الروحیة التي دائماً ما یترافق شربھا مع المواویل العتابا والدلعونة والمیجنا 
بصوت صدیقنا ذي الصوت الرائع محمد الونّي الذي ھو االن أمین سّر حركة فتح في 

منطقة الشمال.  

مركز دوامي الممّل ھو المقّر الرئیس لمنذر أبو غزالة الواقع في المخیم نفسھ وعلى بعد 
ثالثمئة متر من منزلي والدوام ممٌل بطبیعتھ لكوني ببساطة لم أكن أقوم بأیة مھّمة عدا 

التواجد في الفترة الصباحیة في مكتب اإلستقبال والمناوبة اللیلیة أحیاناً والتي تعني أیضاً 
مجرد التواجد في المكتب. إضافةً إلى المقّر الرئیس, امتلكت القوة البحریة في طرابلس 

مقرین عسكریّین أحدھما أقیم على الشاطئ المقابل لتلّة البداوي بینما تموضع اآلخر على 
أطراف بركٍة صناعیة اقیم علیھا سدٌّ لتولید الكھرباء تابعین لشركة الكھرباء الحكومیة, 

وامتلكت القّوة كذلك مركبتي دفع رباعي من نوع الندروفر یقومان بمھام توزیع التموین 
على الموقعین المذكورین وبعض المھمات األخرى. طبعا كانت ھناك مقرات أخرى 
للقوة في بیروت والساحل الجنوبي وكذلك في مدینة الالذقیة السوریّة. وقد تّم إغالق 

قاعدة الالذقیة بعد انتھاء شھور العسل المعدودات بین المنظّمة والنظام السوري. خدم 
معظم ضبّاط الدورة البحریّة األولى في الباكستان في معسكر الالذقیة قبل إغالقھ وأقاموا 

فیھ العدید من الدورات العسكریة  الدورات للجنود المنضّمین للقوة حدیثا.  لم تعتبر 
طرابلس في تلك المرحلة منطقة مھّمة في جدول الحسابات العسكریّة لحركة فتح, أوالً 
لبعدھا عن الحدود اإلسرائیلیّة وثانیا لعدم وجود قوًى مسیحیّة معادیة فیھا إذ أن أغلبیّة 

سكانھا ھم من المسلمین السنّة المتحالفین مع المنظّمات الفلسطینیّة وخصوصا منھا 
حركة فتح التي تمّد تنظیماتھم اإلسالمیة الصغیرة بالسالح والمال مقابل الحفاظ على أمن 

المدینة وأمن القیادات الفلسطینیّة القلیلة التي تقطنھا أمثال منذر أبو غزالة ونائبھ لؤّي 
الذین أقاما مع عائلتیھما في حّي المیناء وھو أحد افخم أحیاء المدینة.  

لم یكن أمر السیطرة على أمن مدینة طرابلس ھو ھّم القیادات الفلسطینیّة الوحید فإن أكثر 
من نصف األراضي اللبنانیّة وقع عملیّاً تحت سیطرة المنظّمات الفلسطینیّة وحلفائھا 

وإدارتھم ولكن ھذه التنظیمات عادت ففقدت الكثیر تلك الھیمنة لصالح النظام السوري 
بعد دخول جیشھ في أیار 1976 إلى لبنان بطلٍب من المسیحیّین ثم دخول قّوات الردع 

العربیّة التي انشئت بقرار من الجامعة العربیّة في الشھر األخیر من نفس العام. تشّكلت 
قوات الردع من كتائٍب ووحداٍت عسكریة تابعة لجیوش كّل من السعودیة واإلمارات 
والسودان والیمن الجنوبي إضافة إلى القّوات السوریّة التي كانت قد سبقتھم منفردة.  

ولقد انسحبت القّوات العربیّة الحقاً مخلیّةً الساحة اللبنانیّة لتتقاسمھا قّوات النظام السورّي 
والمنظّمات الفلسطینیّة بحكم األمر الواقع. وقد أصبح لبنان مجال م . ت . ف الحیوي 

وساحة عملھا, ومنھ تدیر مناوراتھا السیاسیّة وإلیھ تستجلب أموالھا وعلى أرضھ تنّمي 
قدراتھا العسكریّة وھو إلى ذلك كان مكان عیش قیاداتھا مما جعل أمنھ شغالً شاغالً لتلك 
القیادات إضافة إلى أمٍر أخیر وھو األھم أعني المداخیل الضخمة التي كانت تدّرھا ھذه 
التجارة األمنیّة على أمراء الحرب.  فإن السفارات العربیّة واألجنبیة وكذلك الشركات 

التي بقیت تعمل في أحلك الظروف عند احتدام الصدامات العسكریّة بین البیروتین 
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الشرقیة والغربیّة انما استطاعت ان تستمر في عملھا وتحافظ على منشآتھا وممتلكاتھا 
بسبب الحمایة األمنیّة أو العسكریّة التي أّمنھا أولئك األمراء مقابل مبالٍغ طائلة من 

األموال. وكانت ھذه الحمایة في أغلب األحیان ضروریّة أوال لدرء خطر ھؤالء األمراء 
أنفسھم تشكیالتھم العسكریة أكثر منھا من أعداٍء أو لصوٍص أخرین. فلو امتنعت سفارةٌ 

أو وكالةٌ أو شركةٌ عن دفع تلك األتاوات فإن الخطر األساس المحدق بھا عندھا ھو خطر 
أولئك الحماة انفسھم الذین جمعوا المالیین من الدوالرات بتلك الطریقة.  

في تلك الفترة بدأُت قراءاتي. لم تكن الكتب العربیّة متاحة في الباكستان لذا اقتصرت 
قراءاتنا خارج الكتب المنھجیة ھناك على بعض الصحف والمجّالت العربیّة الخلیجیّة 

التي تصدر في لندن. وحتى تلك القراءات كانت نادرة بسبب إرتفاع أسعارھا فاقتصرت 
ذخیرتي الثقافیةّ على بعض الشعارات الفارغة الفلسطینیّة أو الماركسیّة التي تطرح في 
المناقشات واألحادیث الطالبیّة مثل "األرض للسواعد التي تحّررھا" أو "فتح دیمومة  

الثورة" أو "العنف الثوري المنظّم بقیادة الطبقة العاملة" ناھیك عن كلمات األغاني 
الوطنیّة الساذجة التي لقنتھا في مدرسة أبناء الشھداء. ورغم انني كنت في طفولتي قارئاً 

نھماً إال ان قراءاتي حتى تاریخ ابتعاثي إلى الباكستان لم تجاوز مجالت سوبرمان 
والوطواط وطبوش بطبیعة الحال ثم  أدمنُت في مرحلة تلت المجالت المصورة العاطفیة 

مثل مجلة فوتوریما التي سلبت نساؤھا اإلیطالیات الجمیالت لبّي طوال سنوات 
مراھقتي. وكنت أیضاً قد قرأت أغلب روایات نجیب محفوظ وإحسان عبد القدوس وھذه 

كانت متوفرة ألن خالتي (زوجة والدي)  كانت تحب قراءتھا. كما امتلك والدي بعض 
المجلدات التاریخیة مثل الكامل في التاریخ إلبن األثیر ومجلدات العقد الفرید إلبن عبد 

ربھ االندلسي وقد قرأتھم عن بكرة أبیھم.  

حین استقریت في طرابلس امتلكت الكثیر من الوقت, وكنت أعشق الكتب. كان نصف 
راتبي تقریبا یكفیني لألكل والشرب وشؤون المنزل أما النصف الثاني فغالباً ما بّددتھ في 

شراء الكتب. قرأت ماركس وانجلس وفروید وإیریك فروم, بوعلي یاسین, جورج 
طرابیشي, كمال صلیببي, صادق جالل العظم, ماركیز, عبدالرحمن منیف, سارتر, 
سیمون دو بوفیار,  كامو, نیتشھ, داروین, جبران , جبرا, أدب, دین, الدین, تاریخ, 

فلسفة, إجتماع, دوریش, لوركا, بوشكین, فیلھلم رایخ, الكتاب المقدس, تولستوي, 
ھمنغواي والشیخ والبحر, حنّا مینة والعشرات من روایاتھ "المتّكئة" على روایة الشیخ 

والبحر, غوركي, أوستروفسكي, تروتسكي, إسحق دویتشر ومجلداتھ عن تروتسكي, 
غادة السمان, غّسان كنفاني المبالغ في قیمتھ األدبیة, یحي حقّي, نجیب محفوظ, إدریس , 

جیرمن غریر, نوال السعداوي وكتبھا المنحولة من جیرمان غریر, التفاسیر, أسباب 
النزول, والكثیر الكثیر ..  

لعلّني قرأت في الفترة ما بین نھایة العام 1981  حتى أواخر 1986 حین أنھیت خدمتي 
اإللزامیة في جیش التحریر الفلسطینّي التابع للنظام السورّي, أكثر من خمسمائة كتاب 
أغلبھا امتلكتھ والكثیر منھا استعرتھ. كنت آخذ ھذه الكتب معي إلى الدوام للقراءة في 
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وقت الفراغ الذي ھو أغلب الوقت ثم حین أعود إلى المنزل أقضي معظم وقتي أیضاً 
بالقراءة عدا فترة السھرة موعد إفتتاح "مقھى" شفاعمرو ألعود للقراءة لیالً بعد إقفال 

المقھى. لم أقطع قراءتي سوى للذھاب إلى بقالیة الحي التي غالبا ما تدیرھا ابنة صاحب 
البقالیة ذات الصدرالناھد والشفتین الكرزیتین والجسد الشھّي. كانت زیاراتي للبقالیة 

ضروریة وكثیرة فقد كانت تلك الصبیة ذات ال17 ربیعاً بالنسبة لي ھي رائحة االنثى 
الوحیدة في طرابلس وانا كما كّل رجال األرض, أو باألحرى أغلبھم , أعشق النساء, 

وفي ال19 من عمري لم تكن الدنیا عندي سوى النساء. كثرة زیاراتي لتلك البقالیة مرّده 
إلى تعّمدي عدم الشراء بالجملة, فعلبة دخان واحدة تضمن لي زیارةً أخرى عند إفراغھا, 
وشمعةٌ واحدة تكفي ریثما یحین موعد الثانیة, لو أتیح لي أن أشتري  الخبز رغیفاً رغفیفا 
والسجائر أحادى سیجارةً سیجارة حتى أقضي جّل وقتي في حضرة تلك الصبیة لفعلت.  

ان شّدة إلحاح الدافع الجنسي عند اإلنسان جعلت الحضارة البشریّة تستغرق عشرات 
اآلالف من السنین لقوننة الغریزة الجنسیة وتنظیمھا وتھذیبھا ناھیك عن آالف التابوھات 

واألساطیر واألدیان المكّرسة لھذا الغرض ومعھا التھدیدات بالجحیم والعذاب األبدي 
بكافة أشكالھ من السلخ والذبح والرجم إلى الشّي والصھر والصلب ناھیك عن عذاب 

القبور وفظائع النشور. أعتقد اآلن یقیناً ان اإلنسان في األصل لیس سوى آلة لحفظ 
22الجینات وإعادة إنتاجھا وتكون ھذه اآللة في ذروة قدرتھا في سنین المراھقة ولقد كانت 

الثالثة عشر أو الرابعة عشر ھي السن األنسب للزواج في جمیع المجتمعات البدائیة. ولم 
تمتنع تلك الممارسات إال بفعل تعقّد الحیاة اإلجتماعیّة واإلقتصادیّة وتضّخم متطلباتھا 

بحیث بات على المرء ان ینھي سنوات الدراسة التي تستغرق الثلث األول من عمره قبل 
الدخول في سوق العمل الذي یؤھلھ من الناحیة اإلقتصادیّة ألن یتخذ زوجةً ویبني عائلة. 

وإذا ما أقفلت كّل المجاالت التي قد تخفّف من وطأة الكبت الجنسي خالل تلك الفترة 
فالنتیجة الحتمیة ستكون خلالً في الشخصیّة تماماً مثلما قد یؤّدي التعذیب بالتجویع أو 

التعطیش إلى انھیاٍر كامٍل للشخص الواقع تحتھما. ولتبیان حجم الُعصابات الذھانیة 
والخلل النفسي الذي یصیب الشباب الممتنع غصباً عن أّي تفریٍغ للیبیدو, یكفي ان نتذّكر 

ان أشھر أسالیب التعذیب  في السجون والتي تھدف إلى إیصال السجین إلى مرحلة 
اإلنھیار النفسي وإجباره على اإلدالء بإعترافاتھ ھو إبقاء الضوء الكھربائي مضاءاً في 

زنزانتھ لیل نھار. فإذا كان مجرد إبقاء النور الكھربائي مضاًء یؤدي إلى االنھیار فما 
بالك بقمع الحافزالغریزي األكبر عند االنسان (والحیوان) الذي ھو الجنس وكبتھ على 

مدى سنوات!.  

في الحقبة األولى من اندالع شعلة الفضول المعرفي عندي أو باألحرى منذ توفّر 
الظروف المناسبة لتلبیة ھذا النھم المعرفي كنت قد كّونت عقائدي السیاسیّة مسبقاً وقبل 

قراءتي أليٍّ من الكتب السیاسیّة. وحین اشتریت اّول ما اشتریت مجلدات رأس المال 
ومعھا كتابّي البیان الشیوعّي والعائلة المقدّسة كنت قد آمنت غیبیّاً بالمادیّة الدیالیكتیّة ولم 
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یعد علّي سوى ملء الفراغ المعرفي في رأسي, فاإلیمان الغیبي ال یقتصر فقط على 
األدیان السماویّة (ان صحت التسمیّة) وغیر السماویّة بل یتعداه لیشمل كل أشكال اإلیمان 

والتعصب األعمى سواء كان ھذا التعّصب لفریق كّرة قدم أو نجٍم سینمائي او زعیٍم 
حزبّي أو قائٍد عسكرّي او مطرٍب أو فكرٍة أو راقصٍة أو قاصٍّ أو شاعرة. فاإلنسان في 

ھذا اإلعتناق الدینّي أو شبھ الدینّي عادةً ما یكون مدفوعاً بآلیاٍت الواعیة تلبّي حاجة 
"اإلنتماء للجماعة" الغریزیة لدیھ من جھة, ومن جھٍة ثانیة تحقّق حاجتھ لملء ذھنھ 
بمنظومة فكریّة معیّنة تعطي لوجوده معنًى وتحّدد لھ مكانتھ في العائلة أو القبیلة أو 

الحزب أو الوطن أو الكون وتساعد على سّد حاجتھ للقوة والطمانینة والسالم الداخلي 
ومنحھ معنًى ما لوجوده. ھذه البُنى الذھنیة عادةً ما تتشكل في مرحلة الطفولة أي اننا 

نرضعھا مع حلیب أمھاتنا ونستقیھا من محیطنا العائلي والتعلیمي ثم تشذبّھا وتؤطّرھا 
التجارب اإلجتماعیّة لألفراد كلٌّ على ِحدة. ویساھم في ھذا التشذیب والتھذیب والتحویر 

مئات من العناصر الموضوعیة إضافة إلى عدٍد ال یحصى من العوامل العشوائیة الناتجة 
عن الصدفة وحدھا. فعدد إخوة الفرد و ترتیبھ بین إخوتھ  وعالقتھ بأبویھ وإخوتھ وجدیّھ 

من ناحیة األم أو االب, وعالقتھ بأساتذتھ وبأفراد صفّھ, وبیئتھ بمجملھا, وطبقتھ 
اإلجتماعیّة, وقدرة والدیھ اإلقتصادیّة, وبرامج التلفزة التي یشاھدھا, واألغاني التي 
یسمعھا, ومفردات اإلستحسان أو الشتائم التي تتناھى إلیھ, كّل ھذه العوامل ومئاٍت 

غیرھا ھي التي تصنع إیمان الفرد وإییدولوجیتھ ال الكتب التي یقرأھا أو الفكر الذي 
یدرسھ.  

فاإلنسان المسلم مثالً لیس بحاجٍة لقراءة القران أو الحدیث لیصبح مسلماً بل ان المسلمین 
األوائل لم یكونوا قد سمعوا أیّا من سورالقران عند إسالمھم فزوجة محمد وأقرباؤه 

وأصدقاؤه المقّربین أسلموا لھ وصّدقوه منذ ان قال لھم انھ یرى ویسمع مالكاً مرسالً من 
عند هللا ویخاطبھ ویأمره بما یفعل. بل ان بعضھم قد أسلم قبل إسالم الرسول نفسھ إذ ان 

خدیجةً قد أیقنت ان هللا قد اختاره نبیاً قبل ان یعلم ھو نفسھ بھذا وتُجِمع كتب السیرة 
النبویة ان محمداً لّما نزل علیھ الوحي في غار حراء انطلق إلى منزلھ مذھوالً ومرتجفاً 

من الخوف فما ان بلغ حجرة زوجتھ خدیجة حتى راح یستغیث صارخاً زّملوني زّملوني 
,أو دثّریني , دثّریني یا خدیجة (یختلف الرواة) فدثّرتھ حتى ذھب روعھ واطمأن في 
حضنھا فقال لھا: ما لي یا خدیجة؟ ثم قّص علیھا ما حدث معھ في الغار فضمتھ إلى 

صدرھا, وھتفت: هللا یرعانا یا أبا القاسم, أبشر یا ابن العم واثبت فوالذي نفس خدیجة 
بیده اني ألرجو ان تكون نبّي ھذه األمة. وحین انطلقت خدیجة إلى خالھا ورقة ابن نوفل 

لتستعین بمعرفتھ الدینیّة في تفسیر ما حدث لمحمد جعل ینتفّض ویرّدد: قّدوٌس قّدوس, 
والذي نفس ورقة بیده إلْن كنت صدقتني یا خدیجة فلقد جاءه الناموس األكبر الذي كان 
یأتي لموسى وعیسى وانھ لنبّي ھذه األمة. األمر نفسھ حدث مع صدیقھ أبي بكر وابن 

عّمھ علي ابن أبي طالب. بل ان المئات من المسلمین الذین ھاجروا بدعوى من الرسول 
إلى الحبشة ثم إلى المدینة وعادوا بعدھا لمقاتلة قریش حین ألتحق بھم, قد فعلوا ما أمروا 

بھم والقران لم یكتمل بعد بل لم یكن قد جاوز ربع ما لدینا اآلن منھ. ولعّل اآلیتین 
التالیتین من سورة الشمس تعبّران أبلغ تعبیٍر عن ھذه الحقیقة: نفٌس وما سّواھا * ألھمھا 

فجورھا وتقواھا. 
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یتشارك إذن الیساریّون والیمینیّون, المسلمون والیھود والمسیحیّون والملحدون, 
والمتطّرفون واللیبرالیّون, والثیوقراطیّون والعلمانیّون في انھم جمیعا (على األغلب) 

مؤمنون بالمعنى الغیبي للكلمة بقناعاتھم وعقائدھم ومنظوماتھم الفكریّة أو المعرفیّة دون 
ان یدركوا مصدر تلك القناعات بالضبط وإن كان أغلبھم یعتقدون انھا قد تأتّت لھم بعد 

تبّصرھم بالكتب والمصادر التعلیمیّة األخرى وتمحیصھم للدالئل والقرائن أو من خالل  
قراءاتھم للكتب السماویّة أو مشاھدتھم للبرامج التلفزیونیّة الدینیّة أو استماعھم إلى خطب 

شیوخ المساجد اإلسبوعیة. إن اإلیمان الغیبي یشبھ تماماً حالة القرود الخمسة والموز 
الساخرة والشھیرة التي یتناقلھا دارسو علم اإلجتماع وكذلك طالب العلوم اإلداریّة 

وتفترض ھذه التجربة أو النظریّة قروداً خمسة مجموعین في قفٍص واحد في زاویتھ 
قرط موٍز معلّقاً بسقفھ وتحتھ سلّم. بعد فترة من وضع القرود في القفص سیقوم أحد 
القرود بالتأكید بتسلّق السلم لمحاولة تناول الموز, عندھا یقوم القائمون على التجربة 
برّش المجموعة بالماء البارد. الحقاً یقوم قرٌد آخر بتسلّق السلّم فیعود الرّش بالماء 

البارد. كّرر التجربة بضعة مّرات تجد بعدھا ان ھذه القرود إذا ما الحظت ان قرداً من 
المجموعة یحاول صعود السلّم فانھا ستقوم بضربھ ومنعھ من ذلك. اآلن إبدأ بتبدیل 

القرود واحداً بعد واحد بقرود جدیدة دون رّش الماء فستالحظ ان القرد الجدید بعد كّل 
إستبدال سیحاول صعود السلّم فتقوم بقیّة القرود بضربھ. في نھایة التجربة وبعد تّغییر 
جمیع القرود فإنك ستالحظ ان القرود الخمسة الجدیدة والتي لم یسبق لھا ان تعّرضت 

للرّش بالماء البارد ستستمّر بضرب القرد الذي یحاول صعود السلّم نحو الموز دون أي 
سبٍب منطقيٍّ لذلك.  

تشكل تلك القناعات واإلعتناقات والعقائد بمجملھا حاجزاً یغلّف الوعي وال یمكن ان 
تعبره سوى األفكار التي تتناغم معھا كما انھا تشّكل عائقاً أمام قبول اآلخر الذي یحمل 

عقائد مغایرة, إضافةً إلى كونھا تنشئ أرضیةً خصبةً لنمو النزاعات والصراعات 
والحروب. إذ یستغل الزعماء والساسة ورجال المال واإلقتصاد ھذا المیل العدائي عند 

الجماعات  نحو الجماعات المغایرة ویقومون بشحذه وإثارتھ حسب الحاجة وتوجیھھ 
باإلتجاه الذي یخدم مصالحھم او مآربھم التي نادراً ما تكون نبیلة. فالتحّزب لفرق كرة 

القدم في أوروبا تدیره إستثماراٌت یبلغ حجمھا مئات الملیارات أما العنصریة 
واإلسالموفوبیا وما شابھ فتغذیھا وسائل إعالٍم ودعایة یقف خلفھا المتنفذون من رجال 

المال واألعمال ومعھم الساسة بھدف حرف االنظار عن حقیقة انھم ھم أنفسھم ال الھجرة 
األجنبیة, الذین یقفون خلف التدھور والبطالة والركود اإلقتصادي وارتفاع األسعار بینما 

المداخیل في ھبوط مستمٍر.  

وكما في مجتمعات الغرب كذلك في الشرق انما مع فرق التوقیت فالغرب الذي تجاوز 
أزمنة الحروب والصراعات المسلّحة على أرضھ (إّال في ما ندر) واستبدلھا بحروب 

كرة القدم وجماھیرھا التي تجمعھم, كما عند بقیّة الثدیّیات الرئیسة, غریزة القطیع انما 
استطاع ذلك بسبب النھضة اإلقتصادیّة وما جلبتھ من رفاھیٍة وثروات مشفوعةً 

باللیبرالیة التي انتجتھا الطبقة الوسطى. وقد وجد ھذا الغرب نفسھ بعد العولمة یقف وجھا 
لوجھ أمام مجتمعاٍت تبدو عصیّةً على الحداثة وتتقاذفھا األنظمة العسكریّتاریة 

األولغارشیة من جھة والثیوقراطیة القبلیّة من جھٍة أخرى فإن ذھبت األولى ال یمكن ان 
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یحّل محلھا إّال الثانیة وان أشرفت الثانیة على الزوال تأھبت األولى لالنقضاض علیھا. 
ھذه االنظمة بمجموعھا تعمل على تأجیج المشاعر الطائفیة في مجتمعاتھا حرصاً على 
بقائھا في سّدة الحكم وتجھد في الوقت نفس في تقدیم أوراق اعتمادھا للغرب والمجتمع 

الدولي مدعیّةً, كّالً منھا على ِحدا بأن البدیل عنھا ھو الفوضى واإلرھاب والحروب 
الطائفیة وھم جمیعاً محقّون في ھذا إذ ان عقوداً من بطشھم واستبدادھم لم یكن لھا ان 
تنتج سوى الحقد والكراھیة والنعرات الطائفیّة والقبلیّة في المجتمعات الرازخة تحت 

سلطتھم. 

لقد اختار الغرب في البدایة ان یرّسخ سلطات القوى اإلستبدادیة ذات الطبیعة العسكریة 
أو القبلیة في دول منطقة الشرق األوسط ذات األھمیة القصوى إلقتصاده بسبب نفطھا 

بعد ان توھّم انھا الوحیدة القادرة على تأمین مصالحھ, فعمل على تأسیسھا وإرساء 
دعائمھا وأقام معھا العالقات اإلقتصادیّة والسیاسیّة والدبلوماسیة أضافةً إلى مّدھا 

بصفقات السالح والعتاد الحربي وانشاء القواعد العسكریّة على أرضھا لحمایتھا. ومع 
أنني أستخدم مصطلح "الغرب" المعمول بھ في منطقة الشرق األوسط فإنني أعني بھ 

أیضاً الشمال أي اإلتحاد السوفیاتّي سابقاُ واإلتحاد الروسي حالیاً فمن لم یستمّد شرعیتھ 
الدولیة وترسانتھ الحربیة من أمریكا واوروبا استمدھا من روسیا أو الصین أو حتى 

كوریا الشمالیّة التي استنسخ نظام األسد تجربتة زعیمھا األبدي كیم إیل سونغ. إستمّر 
ھذا الحال من غّض البصر عن مجازر أنظمة اإلستبداد والطغم العائلیة الحاكمة في 

المشرق والمغرب العربّي طالما كانت ھذه الطغم قادرةً على تأدیة المھام المأمولة منھا 
والتي ھي تأمین المصالح الغربیّة حتى صدمة 11 أیلول 2001 التي أیقظت أمریكا 

ومعھا الغرب كلّھ على حقیقة ان األنظمة والطُغم الشرق أوسطیة التي توھّموا انھا تؤّمن 
مصالحھم كانت في حقیقة األمر تؤّجج مشاعر القھر والمظلومیة عند شرائح مجتمعیة 

واسعة وتدفع بھم نحو تبنّي اإلرھاب والتطرف الدینّي. كان رد الفعل الغربي 
المباشرعلى ھذه المجزرة الضخمة ھو العمل العسكرّي لكن الرد الھاديء والمدروس 
وبعید المدى كان تغیّیر اإلستراتیجیة الغربیّة برّمتھا وبدء العمل على محاولة إحتواء 

اإلسالم السیاسّي الوسطي قبل استفحالھ عن طریق استبدال األنظمة اإلستبدادیة األمنیّة 
والقبلیّة المتغّولة بھ بصفتھ البدیل الوحید في منطقٍة تخلو من األحزاب السیاسیّة (عدا 

الفولكلوریّة) بل ومن العمل السیاسّي برّمتھ.  

كان النظامان األشدُّ بطشاً في المنطقة ھما نظامّي البعث في كّل من سوریا والعراق 
والذان یتشابھان إلى حدٍّ كبیٍر رغم العداوة المستمیتة بینھما فإن كلٌّ منھما ھو انعكاٌس 

لآلخر تماماً. فبینما سیطر النظام العراقي على الحكم بعد انقالٍب عسكرّي دموي ثم 
استخدم الطائفة السنیّة في قمع الطائفة الشیعیّة والكرد وبقیّة الطوائف واألعراق مستعیناً 
بشكٍل أساسٍي بأفراد عائلتھ وبقیّة أقربائھ وأنسبائھ وأبناء مدینتھ الذین وضعھم على رأس 

األجھزة األمنیّة القمعیة التي تتحّكم بالبالد عن طریق اإلرھاب وارتكاب اشّد الجرائم 
والفظائع ھوالً في التاریخ بحّق المعارضین الذین كانوا یزّجون في السجون عشوائیاً 

دون الرجوع إلى القضاء. ھذا القضاء الذي أصبح في عھد صّدام مجرد جھاٍز من 
الموظفین المرعوبین كبقیّة أجھزة الدولة المدنیّة من وزارات ومدیریات وصوالً إلى 

مجلٍس برلمانٍي صورّي أشبھ ما یكون بمجلس دمًى من البعثیّین المتكّسبین.  فإّن نظام 
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حافظ األسد من الناحیة األخرى قد اقترف یومیاً وعلى مدى عقوٍد من اإلرھاب نفس 
الفظائع التي ارتكبھا نظام صدام بحق شعبھ وسیطر على  مقدرات البالد بنفس طریقتھ 
انما مع فارٍق وحیٍد ھو انھ استخدم الطائفة العلویّة التي ینتمي إلیھا لفرض سیطرتھ بدال 

من السنیّة التي ینتمي إلیھا صدام. وقد تحّولت سوریا والعراق كلیّاً إلى مزرعتین 
عائلیتین لصدام وحافظ یحلبان شعبیھما ویمتصان ثرواتھما ویكّدسونھما في البنوك 

المحلیّة والعالمیّة بینما یقوم أتباعھما في األجھزة األمنیّة والعسكریّة بإمتصاص ما تبقّى 
خلف القیادة الحكیمة في عروق الناس تحت طائلة الموت تحت التعذیب أو تحت نیران 

طائراتھم ودباباتھم وأسلحتھم الكیماویة لمن أبدى تملمالً او تمنّعا.  

ان التجربة الغربیّة في العراق التي بدأت بإجتیاح قّوات الناتو في آذار 2003 وآلت إلى 
اندالع حرٍب طائفیٍّة ھي األعنف في تاریخ المنطقة وال تزال مشتعلةً حتى یومنا ھذا قد 
بیّنت بالدلیل الملموس ان التخلّص من الطغاة الذین استنفذوا أدوارھم وأصبحوا عدیمي 

الصالحیة لن یأتي بالدیموقراطیة بل بطغاٍة من المقلع اآلخر أي من الطائفة المقابلة. ھذا 
األمر أجبر النظم الغربیّة على التریث وإعادة النظر بعد ان كانت تھّم باالنقضاض على 
نظام الطاغیة اآلخر حافظ األسد (ممثالً بولده بشار). ولقد كان لألجھزة األمنیّة السوریّة 
التي استشعرت وأسیادھا الخطر الداھم, الدور األكبر في استدراج أو استجالب عشرات 

اآلالف من المجاھدین اإلسالمیّین المتطرفین من شتى انحاء العالم العربّي واإلسالمي 
والعمل على وصولھم إلى العراق وتأمین خطوط إمدادھم اللوجستیة والمالیّة مما ساھم 

إلى حدٍّ كبیر بإرجاء المّد "الدیمواقراطي" األمریكي بضعة سنوات بانتظار اللّحظة 
الحاسمة التي كان ال بّد لھا ان تأتي وان متأخرة.  

انطلق الربیع العربّي بعد عقدین كاملین من سقوط اإلتحاد السوفیاتّي, األب الروحي 
ألغلب الطغاة في الشرق األوسط وكانت تلك ھي الفرصة السانحة الغرب فقدم كّل الدعم 

المعنوي والسیاسّي واإلعالمي والمالّي لھذه الثورات التي طال انتظارھا في تونس 
ومصر ولیبیا والیمن وسوریا. ثم ذھب إلى حّد المواجھة المسلّحة مع النظام اللیبّي 

أسفرت عن انھیاره وزوالھ بالكامل. ھذه التجربة الغربیّة الثانیة في إزاحة الطغاة كانت 
ایضاً مخیبةً آلمالھ وآمال الشعوب العربیّة نفسھا (بإستثناء تونس ربما) إذ انھا انتھت 

بدورھا إلى صراعاٍت متوحشة بین اإلسالمیّین والعسكریّتاریین فعادت مصر إلى نفس 
الحظیرة التي انطلقت منھا مع اندالع ثورتھا وسقطت لیبیا والیمن في إتون حربین تبدو 
نھایتھما بعیدتین وتشرذمت سوریا بین إسالمیّي القاعدة وأصولیّي الطوائف واألعراق 

العلویة والشیعیّة والكردیّة. ان الشعوب العربیّة (والشرقیة بشكٍل عام) ھي اآلن أمام 
خیاٍر سیاسٍي وحیٍد ھو اللیبرالیة الدیموقراطیة فقد مضت أزمنة اإلستفراد بھا خلف 
ستائٍر حدیدیة محكمة وبات العالم بأكملھ الیوم منفتحاً على بعضھ البعض كاألواني 
المستطرقة وال یمكن للعصور الغابرة ان تعود في زمن العولمة و"نھایة التاریخ" 

والنظام العالمي الجدید وكّل ما قد تفلح في إنجازه ھذه األصولیات الطائفیة والعسكریّة 
ھي تأخیر توقیت ھذه الحتمیّة التاریخیة وسفك المزید من الدماء. ھذه الحتمیة التاریخیّة 

لن تنبثق مباشرةً من ثورات الربیع العربّي الحالیة إذ ان الدیموقراطیة اللیبرالیة لھا أیضاً 
شروطھا وال بّد من بناء طبقٍة وسطى عریضة بما یكفي لتشّكل السواد العام للمواطنین, 

ولبِنة بناء ھذه الطبقة (البرجوازیة الصغیرة) ھي النمو اإلقتصادي الذي امتنع حتى اآلن 
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في ھذه الدول بسبب الفساد واإلستبداد وانعدام سلطة القانون بشكٍل عام. وإن انتصار الدم 
العربّي (الحتمي ھو أیضاً)  على مستبدیھ ومستعبدیھ لن یغیّر ھذه البنى اإلجتماعیّة 

والسیاسیّة وقواعدھا األخالقیة بین لیلٍة وضحاھا انما سیؤّسس اللّحظة التاریخیّة إلنطالق 
عملیّة نھوض إقتصادي وإجتماعي شاملة وھادئة قد تستغرق عشرات السنین وتنمو 

خاللھا الطبقة الوسطى رویداً رویداً بعد ان تنطفئ نیران المعارك. یرفدھا نمٌو وشفافیّة 
إقتصادیان طال انتظارھما وتتوطّد خاللھا سلطة القانون ویعاد اإلعتبار لحقوق الفرد 

وحریة التعبیر ویتّم فصل السلطات التي رزخت قروناً تحت عباءة الفرد الواحد األحد  
ان ھذه الشروط التي تحقّق األمن اإلجتماعّي واإلقتصادي والسیاسّي للفرد في دولة 
مدنیة, ھي الوحیدة القادرة على فسخ االنتماء الطائفي أو القبلي واستبدالھ باالنتماء 

الوطني المعاصر. 

  

   

 ---------------------------------------------------

عند صرف الرواتب نھایة كّل شھر, وھو الحدث الذي انتظره بتوق, أركب التاكسي 
مباشرةً إلى وسط مدینة طرابلس ألجول بین المكتبات لساعاٍت وأشتري ما راق لي 

عناوینھ من الكتب التي أحملھا بشغف ثم أعّرج على بائع الشاورما في ساحة التّل عند 
العصر لتناول الغداء وأؤوب بعدھا إلى منزلي في مخیّم البداوي. في الیوم التالي أحمل 

حقیبة مالبسي الصغیرة وفیھا كتب الشھر الفائت التي أنھیت قراءتھا وأنطلق في إجازتي 
الشھریّة نحو دمشق عبر معبر العریضة, أو ثغرة وادي خالد الحدودیة المخّصصة 

للتھریب إذا كان بین الكتب التي أحملھا معي ما أعتقد انھ لن یروق لعناصر األمن على 
الحدود (مثل كتاب "العلوییون بین اإلسطورة والحقیقة" الذي حملتھ معي ذات إجازة). 

ال یفصل بین بلدتّي النبك السوریّة ووادي خالد اللبنانیة سوى نھٍر ضیق وضحل. ویسكن 
بلدة وادي خالد بدٌو ال تعترف بھم الدولة اللبنانیّة كمواطنین لبنانیّین رغم انقضاء مئات 

السنین على وجودھم في تلك المنطقة, وإن كانت  تصدر لھم بطاقات ھویة لتسھیل 
أمورھم الحیاتیة انما مكتوب علیھا في خانة الجنسیة " قید  الدرس" وھي صفة صحیحة 
حیث ان الحكومات اللبنانیّة المتعاقبة ما زالت تدرس موضوع تجنیسھم منذ العام 1943 
تاریخ إستقالل الجمھوریة اللبنانیّة. رغم ان عرض النھر ھو أقل من أربع  أمتار إّال ان 

الشخص بحاجة لدفع خمس لیرات لصاحب زورٍق یعمل ھناك لإلنتقال من ضفٍة إلى 
أخرى. على الضفّة األخرى ھناك حاجٌز للشرطة العسكریّة ال یھتم بالعابرین المألوفین 
من الجھتین, ومن أمامھ أستقل حافلة متجھةً إلى دمشق فأخرى من كاراج البرامكة إلى 

مخیم الیرموك. إستمّریت على ھذا المنوال من التنقل بین طرابلس والیرموك وبین 
القراءة وورق اللعب مّدة ستّة أشھر.  
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عصر 4 حزیران 1982 صحوت من نومي ظھراً كالعادة وحّضرت لي أمي قھوة 
"الصباح" المّرة والمغلیّة جیداً. لیست كقھوة أمي قھوةٌ في العالم, وال عالقة لقصیدة م . 
درویش عن قھوة أّمھ بشعوري ھذا. كنت قد قدمت قبل یومین في إجازتي المعتادة التي 

تستمر رسمیاً مدة إسبوع ولكن كوني بال عمٍل حقیقٍي فعادةً ما أمّددھا لتصبح عشرة أیام. 
تبدأ نھاراتي متأخرةً ولكنھا أیضاً تنتھي متأخرة , فقد اعتدت السھر لما بعد الثانیة أو 

الثالثة فجراً إْن للعب الورق أو للقراءة أو لكلیھما معاً. عند اإلستیقاظ  ال أغادر فرشتي 
الممدوة على األرض أو أبدأ بالكالم قبل ثالثة فناجیٍن من القھوة ومثلھما من سجائر 

الروثمانز. بعد القھوة حلقت ذقني واغتسلت ثم یّممت شطر حّي التقدم إلى منزل ابن عّم 
لي اعتدنا انا وأبناء عٍم أخرین على اإلجتماع عنده للعب الورق أو طاولة الزھر او 
مجرد شرب الشاي والقھوة وتزجیة الوقت. ھناك وجدت ابناء عّمي مجتمعین حول 
جھاز الرادیو ویبدو على وجوھھم اإلھتمام وشيٌء من الحماس وعلمت من الحدیث 

الدائر بینھم من جھة ثم من حدیث المذیعین في محطات الرادیو التي كان أبو خالد یقلّب 
بینھا من جھٍة أخرى, ان اشتباكاً جویاً حدث في لبنان بین مقاتالٍت إسرائیلیّة وأخرى 

سوریة وأسفرت عن سقوط طائرتي میغ سوریتین. 

للمفارقة كان ذلك نبأً مفرحاً لنا جمیعاً فالنظام السورّي الذي یقتات على شعارات تحریر 
فلسطین كان (وال یزال) أبعد الناس عن المواجھة وال یملك منھا سوى التشدق الیومّي 

المستمر منذ عشرات السنین عن البطولة والشھادة والمعركة التي تنتظر التوازن 
اإلستراتیجي الذي یقوم بالعمل على بنائھ. كان ابتھاجنا بالخبر مزیجاً من الشماتة والتوق 

إلى لحظة یتورط فیھا ھذا النظام في حرٍب حقیقیة غیر كالمیة ربما تخلصنا منھ ومن 
اإلسرائیلیین معاً أو من أحدھما على األقل. لم نقل ھذا في حدیثنا انما كان كٌل منّا یعلم 

في قرارة نفسھ ان ھذه ھي مشاعر الناس في سوریا وخاصة الفلسطینیّین. الحقاً توالت 
األنباء من إذاعة البي بي سي عن عشراٍت من الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة على 

المخیمات الفلسطینیّة في بیروت صبرا وشاتیال وبرج البراجنة إضافة إلى المدینة 
الریاضیة غیر العاملة المتاخمة لمخیم صبرا حیث تتواجد بعض الرشاشات الثقیلة 

المضادة للطیران. 

 أسفرت تلك الغارات مقتل ستین شخصاً وجرح حوالي ال 300 وكانت ھذه واحدة من 
اقسى الغارات الجویّة التي نفذتھا إسرائیل في لبنان حتى ذلك التاریخ. كانت المحطة 
التلفزیونیّة الوحیدة یومھا ھي المحطة السوریة الرسمیّة التي أبقت على بثھا المعتادة 

ومّرت في نشرات أخبارھا على أحداث الیوم في لبنان مرور الكرام كان ما یجري ھناك 
حدٌث طبیعٌي ومعتاد وھي استراتجیة ال یزال نظام األسد یتّبعھا حتى الیوم. تابعنا نشرات 
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األخبار اإلذاعیة تلك اللیلة مراراً وتكراراً على وقع "برتیّات الشدة". في الیوم التالي 
أمطر الجیش اإلسرائیلي محیط العشرات من القرى اللبنانیّة الجنوبیة الواقعة تحت 

سیطرة م . ت . ف . بالمئات من قنابل المدفعیة البریة والبحریّة والجویّة فقتل اكثر من 
150 شخصاً وجرح المئات اآلخرین, فیما قامت المدفعیة الفلسطینیّة في جنوب لبنان 

بقصف المستعمرات اإلسرائیلیّة القریبة من الحدود التي استطاعت ان تطالھا.  

 كان الحدیث ال یزال یدور حول غارات جویة وقصف مدفعي رداً على إغتیال سفیر 
إسرائیل في المملكة المتّحدة شلومو أرجوف على یّد منظّمة المجلس الثوري التابعة 

لصبري البنّا أبو نضال. أما في الیوم الثالث فقد اندفعت القّوات اإلسرائیلیّة البریة عبر 
الحدود وبدأت االنباء تتحدث عن عملیّة شاملة تشنھا إسرائیل تحت إسم "سالمة الجلیل" 
وتھدف إلى دفع المنظّمات الفلسطینیّة لمسافة 40 كیلومتر عن الحدود اإلسرائیلیّة بحیث 

ال تعود قدراتھا الناریة قادرة على الوصول إلى المستعمرات اإلسرائیلیة الحدودیة, 
فقّررت قطع إجازتي واإللتحاق بمقّر عملي. 

صباح 7 حزیران وّدعت أھلي وانطلقت باكراً نحو كاراج البرامكة واستقلیت تاكسي 
متجھاً إلى معبر العریضة الحدودي الشمالي الذي وصلت إلیھ حوال الساعة الثانیة عشر 

ظھراً. كان الجو ملتھباً وزادتھ إلتھاباً نشرات األخبار من مذیاع السیارة التي نستقلھا 
والتي انبأتنا ان الجیش اإلسرائیلي قد جاوز في الیوم الثاني من بدء عملیتھ البریة 

األربعین كیلومتراً المزعومة ووصلت طالئعھ إلى بلدة السعدیّات الساحلیة التي تقع 
شمال صیدا وتبعد عنھا حوالي عشرة كیلومترات. كان لبنان بأكملھ قد تحول حسب 

األنباء إلى كتلٍة من الحمم. وصلت إلى المبنى الحدودي السورّي في العریضة وأشتریت 
بطاقة خروج كالمعتاد (بطاقة ضریبة مغادرة) ومألت خاناتھا بالمعلومات  المطلوبة ثم 

توجھت إلى الموظف المولج بختمھا والذي رّدھا إلي حالما رأى بطاقة ھویتي الفلسطینیّة 
قائالً ان أوامراً قد صدرت بعدم السماح لفلسطینیّي سوریا بالعبور إلى لبنان. حاولت 

إقناعھ أكثر من مّرة مستعیناً بالرجاء واإلستعطاف مّدعیا اني ذاھب إلعادة أخي الصغیر 
الذي فّر إلى طرابلس لإللتحاق بالتنظیمات الفلسطینیة لكنھ أصر على رفضھ, وكنت انا 

ال أزال غّضاً وال أجید الرشى ولم أفھم ان الموظف انما أراد بضعة لیراٍت لیختم بطاقتي 
فاضطررت للعودة من حیث أتیت على ان أحاول العبور في الیوم التالي عبر معبر 

وادي خالد غیر الشرعي وھو ما فعلتھ فوصلت إلى طرابلس عصر الثالثاء 8 حزیران 
  .1982

بدت مدینة طرابلس طبیعیّةً تسودھا رتابةٌ معتادةٌ وحركة سیٍر خفیفٍة ھي أیضاً بدورھا 
معتادة. یقع موقف تكسیات مخیم البّداوي على بعد خمسة دقائق من ساحة التّل الرئیسة 

في المدینة حیث ترجلت من السیارة التي أقلتني من وادي خالد. انتظرت ربع ساعة 
ریثما امتألت التاكسي بالركاب, انطلقنا بعدھا إلى مخیّم البداوي الغارق أیضاً وأیضاً في 
ھدوئھ المعتاد. إما ان سّكان محافظة الشمال اللبنانیّین والفلسطینیّین قد اعتادوا الحروب 

حّد الملل أو انھم كانوا یعلمون انھم لیسوا بحسبان أحد وان لیس لدیھم ما قد یغري 
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الجیش اإلسرائیلي بمواصلة زحفھ حتى یصل إلیھم. بلغ تعداد القّوات الغازیة 85 الف 
جندیا وقد وصلت إلى الشوف معقل الدروز في جبل لبنان ومن الجھة الساحلیة بدأت 
المعارك تدور على مشارف خلدة, البلدة األخیرة قبل الوصول إلى العاصمة بیروت 

المتاخمة لھا. ال تزال الغارات الجویّة والمدافع البحریّة والبریة تمطر الجیوب المقاومة 
خصوصاً في مخیم عین الحلوة الذي استمر بالقتال لفترة حتى بعد سقوط مدینة صیدا 

بأیام. ورغم ان قّوات القسطل وھي القّوات العسكریّة الرئیسة في الجنوب كانت قد فّرت 
مع قائدھا الحاج اسماعیل منذ الیوم األول لبدء الھجوم البّري وقبل ان تصل القّوات 

اإلسرائیلیّة إلى مدینة صیدا حیث مقّر قیادتھا . أنزلني السائق بقرب مكتب قیادة القّوة 
البحریة حیث أداوم ولم أجد أمامھ أیة مظاھر عسكریّة خارجة عن المألوف. وحین 
دخلت وجدت ان ال مظاھر عسكریة وال حتى مدنیّة فیھ إذ كان یوم العمل قد انتھى 

كالمعتاد ولم یتبق فیھ لفترة ما بعد الظھر إال أحد ضبّاط الصّف المناوبین وشخصان 
آخران رّجحت ان لیس لدیھما ما یفعالنھ فبقیا لتزجیة الوقت ومشاھدة الحرب عبر 

التلفاز.  

إستمّر انھمار الحمم اإلسرائیلیّة في الیومین التالیّین واحتدم خصوصاً في منطقة البقاع 
الغربي حیث تتواجد قّوات النظام السورّي. فاستھدفت المقاتالت اإلسرائیلیّة بطاریات 

صواریخ السام روسیة الصنع التي كانت سوریا قد نشرتھا في منطقة البقاع ودّمرتھا عن 
بكرة أبیھا. وقد بلغ عدد ھذه البطاریات اكثر من عشرین بطاریة تضّمنت صواریخاً من 

طراز SA-6  و SA-2  و SA- 3  و SA8  كما كبّدت الطائرات اإلسرائیلیّة سالح 
الجو السورّي في یوٍم واحد 29 طائرة من طراز میغ دون ان تخسر أیة طائرة. وقد 

بلغت الخسائرالبشریة اإلسرائیلیّة في األیام الخمسة األولى من بدء الھجوم البّري حوالي 
100 قتیل واكثر من 500 جریح بینما بلغت الخسائر البشریة اللبنانیّة والفلسطینیّة 

والسوریّة أكثر من ثالثة آالف قتیل أغلبھم من المدنیّین وأضعافھم من الجرحى ومئات 
األلوف من المھّجرین والنازحین.  

بعد حوالي أسبوع من بدء الھجوم البّري وصل إلى طرابلس عبر مطار دمشق جمیع 
زمالئي في الدورة البحریّة الثانیة والذین كان عددھم 23  (بعد ان تم سحب رائد سالمة 

من الدورة إلسباٍب قیل أنھا تتعلق بالتجسس. إذ أنھ قد تورط في إقامة عالقة مع 
فلسطینیة من آل سمارة تبین أنھا مجندة مخابرات إسرائیلیة). ان حزیران ھو شھر 

اإلجازة نصف السنویّة في الكلیّة البحریة في كراتشي وكان أغلب الزمالء متحّمسین 
للمشاركة في التصدي للھجوم اإلسرائیلي والدفاع عن الثورة الفلسطینیة. عند وصولھم 
كانت الطریق نحو بیروت عبر جبل لبنان قد قطعت  بسبب وصول الجیش اإلسرائیلي 

منذ األیام األولى لإلجتیاح إلى جبل الشوف, المعبر الوحید إلى بیروت. أما الطریق 
الساحلیّة التي یسیطر علیھا المسیحیّون فكانت مغلقة على الفلسطینیّین منذ اندالع الحرب 
األھلیّة عام 1975 فلم یكن أمام أبو غزالة سوى نشرھم وانا معھم (كوننا ضبّاط بحریّة 

كما ارتأى) على الشاطيء المحاذي للطریق العام الواصل بین البداوي ومخیم نھر البارد 
في منطقٍة دغلیّة شائكة موبوءٍة بالبعوض. 
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 تّم تزویدنا بالخیم وفرشات اإلسفنج واألغطیة والبدالت العسكریّة واألسلحة الخفیفة 
طراز كالشینكوف ودیكتریوف ورشاشات بي كي سي وبضعة قواذف بي-7 إضافةً إلى 
ما لّذ وطاب من معلّبات السردین والتونة والكورند بیف واكیاس الشاي والسّكر فباشرنا 
بنصب الخیم وإلتھام المعلّبات في آن. كانت مھمتنا ھي حراسة الشاطيء من أیة محاولة 

إلنزاٍل بحريٍّ إسرائیلّي وكان علینا ان ننصب الكمائن طوال اللیل في حفٍر ومتاریس 
رملیّة أقمناھا على الشاطيء مباشرةً وفي كّل متراٍس منھا ثالث أشخاص یتم إستبدالھم 

كل أربع ساعات فیعودون إلى خیامھم التي تقع على بعد أربعین متراً من موقع الكمائن. 
أحمد هللا ان اإلسرائیلیّین لم یقدموا على أّي عمٍل متھوٍر حیث انني غالباً ما كنت أطوي 

حّمال البندقیة حول أحد ذراعّي وأغفو في المتراس قدر ما یسمح لي البعوض الذي 
یلتھمنا لیل نھار رغم إفراغنا لصیدلیات طرابلس من جمیع عبوات الرذاذ المضادة لھ 

والتي ندھنھا على وجوھنا وأذرعنا دون جدوى.  

بعد بضعة أیام حضر إلى موقعنا لؤّي جادهللا نائب أبي غزالة الذي كان قد عیّن أخاه 
جواد قائداً للموقع.  وجواد أحد أعضاء الدورة الذین تخّرجوا بعد أربع سنوات من 

الدراسة باللغة االنكلیزیّة دون حتى ان یتقن اللغة االنجلیزیة. جمعنا لؤي حولھ في نصف 
دائرة وبدأ بإعطائنا بعض اإلرشادات غیر الضروریة والتي ال ترمي إّال إلظھار سلطتھ 
ثم سألنا عما إذا كان أحد منّا یوّد اإللتحاق بالقّوات العسكریّة المرابطة في منطقة البقاع 
اللبناني, حیث تجري محاوالت فلسطینیة للتسلّل إلى بیروت فتطّوع ثالثة أفراد لم أعد 
أذكر منھم سوى جمال كاید ابن مخیّم عین الحلوة. لكن مسیرة ھؤالء المتطوعین على 

أیّة حال توقّفت في البقاع إذ تبیّن لھم ھناك ان حصار العاصمة بیروت مطبٌق تماماً وال 
یمكن اختراقھ. بینما لؤّي یخاطبنا وصل أكرم ھواري إلى اإلجتماع متأخراً ومرتدیاً 

مالبسھ المدنیّة بالرغم من إبالغ الجمیع عن موعد اإلجتماع مسبقاً وعن ضرورة إرتداء 
الزّي العسكرّي. نظر لؤّي إلى أكرم شذراً وسألھ لماذا لم یكن مرتدیاً لزیّھ العسكرّي 
فأجابھ:"انت ایضاً في اللباس المدنّي" فازداد حنق لؤّي وبدأ صوتھ یعلو فما كان من 

أكرم إّال ان التف إلى الخلف مغادراً الموقع رغم نداءات لؤي المتكّررة لھ بالعودة. كان 
ذلك من أخبث المواقف التي قام بھا أكرم الخبیر في الوصولیّة وفّن التقّرب إلى القادة 
عبر التزلّف والمداھنة. إذ انھ تعّمد نصب ھذا الكمین للؤي وذھب بعدھا مباشرةً إلى 

منذر أبو غزالة وسرد لھ ما حدث موحیاً لھ بأنھ ال یعترف بسلطة غیر سلطتھ وانھ رجلھ 
المناسب وكلّّي الوالء لھ. كان منذر كسواه من القادة الفتحاویّین دائمي التآمر على نّوابھم 

مثابرین على اإلستخفاف بھم وتجریدھم من صالحیاتھم وكان ذلك ھو احتكاكھ العملي 
األول مع ابناء الدورة فوقع في ھوى أكرم منذ تلك اللّحظة واستعملھ بعدھا في أكثر من 

موقع وجعلھ من المقّربین منھ. 

في الیوم التالي جاءت أوامر أبو غزالة بنقل أغلبنا إلى موقٍع جدیٍد عیّن اكرم قائداً لھ 
مبقیّاً عدداً قلیالً من الزمالء تحت أمرة جواد. كان الموقع الجدید (الخالي من البعوض) 
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یقع على سٍد مائّي تابٍع لشركة كھرباء لبنان وسط التالل المشرفة على مخیّم نھر البارد 
الساحلي وفیھ مبنیان أحدھماعلى ضفاف البركة الصغیرة وأقام فیھ أكرم مع نصف 

المجموعة بینما استقّرت المجموعة الثانیة التي كنت انا فیھا في المبنى اآلخر الذي یبعد 
حوالي خمسمائة متر خطّ نظر ویقع في أعلى تلٍّة مشرفٍة على البركة. 

 الموقع الجدید ھو على مسافة 30 دقیقة بالسیارة من طرابلس عكس الموقع القدیم الذي 
یقع على بعد 5 دقائق منھا. كما أن اإلنتقال منھ والعودة إلیھ لم یكن ممكناً إال باستخدام 

السیارة العسكریّة الوحیدة في الموقع بسبب وعورة الطریق مما جعل مغادرتنا لھ نادرةً 
إال إذا رغبنا في السیر مسافةً طویلة حتى نصل الطریق اإلسفلتي العام حیث یمكن إكمال 

الطریق في إحدى التكسیات. لم یكن لدینا أي عمٍل او مھّمة نقوم بھا في الموقع سوى 
الحراسة اللیلیة للمبنى التي تقاسمنا اوقاتھا فیما بیننا حسب الجدول المعھود اما في النھار 

فكنّا نتداول جلي أدوات الطبخ وطھي طعام الغداء للجمیع مستخدمین حصصنا الیومیة 
من التموین الطازج التي كانت تصلنا بسیّارة الالندروفر الوحیدة والتي عیّن أكرم نفسھ 

سائقاً لھا إضافة إلى مھامھ القیادیّة األخرى والتي من ضمنھا ایضاً جلب الحصة 
التموینیّة للموقعین من مخیم البّداوي حیث مقّر القیادة ثم توزیعھا علینا.  

اذكر من بین الشباب الموجودین في موقعي كان شحدة سالم ومحمود عبد الحفیظ وحسام 
مصطفى وبركات نصرهللا وجمیعھم اصدقاٌء مقّربون انما ال بّد من المشاحنات الیومیّة 

بسبب عدم قیام البعض بمھام الطبخ والجلي على أتّم وجھ عند مناوبتھم وكان ذلك 
البعض غالباً ھو انا.  

عدا تلك المھام وحّصة تدریٍب یومیّة استمرت لفترة قصیرة, على األسلحة الخفیفة 
وقواذف البي 7 لم یكن لدینا ما نفعلھ سوى الدردشة أو القراءة إضافةً إلى اإلستماع لكّل 
النشرات اإلخباریة عبر الرادیو وعلى مدار الساعة. وكان ھناك أیضاً الزیارات النادرة 

إلى مدینة طرابلس للتنّزه أو لمشاھدة أحد األفالم السینمائیة الجنسیة التي كانت إحدى 
قاعتّي السینما الموجودتین في طرابلس ال تقدم سواھا. كانت اإلشتباكات التي تندلع بین 

الفینة واألخري في المدینة بین حیّي باب التبانة السنّي وبعل محسن العلوي ایضا تخترق 
الروتین الیومي وال تزال تلك اإلشتباكات تندلع حتى اآلن بعد مرور اكثر من خمسة 
وثالثین سنة علي تلك الفترة. كان ھناك ایضا  عصیر فاكھة "أبو صفیر" المخلوط 

بالكحول الصافي (سبیرتو) الذي یصنعھ حسام ونشربھ معاً وكذلك تزجیة الوقت 
بالرمایة باألسلحة الخفیفیة والتلھي بتفجیر قنابل المیلز وقنابل الغاز المسیل للدموع.  

من الضبّاط المقّربین إلى منذر أبو غزالة كان ھناك نمر عدوان وفكري ویوسف 
صالحات (األخیر یمّت لھ بصلة قرابة) وجمیعھم من غیر الضبّاط البحریّین األكادیمیّین 
الذین كان أبو غزالة یخشى على منصبھ منھم بإعتباره ھو أیضاً غیر متخّصٍص ولم تبقھ 

على رأس القّوة البحریّة سوى البُنى (أو باألحرى الالبُنى) اإلداریّة الھجینة التي تعتمد 
الوالءات الشخصیّة أو العالقات  العائلیّة في توزیع المناصب. ھذه الخشیّة ھي التي 

جعلت أبو غزالة یبعد ضبّاط الدورة البحریّة األولى جمیعھم عند تخرجھم إلى معسكر 
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الالذقیّة وكان عددھم أیضاً خمسةً وعشرین ضابطاً من خّریجي اكادیمیة كراتشي 
البحریّة وكنا نحن افراد الدورة الثانیة قد ألتقینا بھم في الباكستان أثناء األشھر الستة 
األولى من بدء الدورة وتبادلنا الزیارات معھم إذ انھم كانوا في الشھور األخیرة من 

دراستھم.  

عمل فكري على قارب صیٍد في جوار میناء طرابلس وكانت مھّمتھ األساسة تأمین 
األسماك الطازجة لألخ أبو غزالة وأصدقائھ وبیع ما ال تتّسع لھ بطونھم في سوق 
السمك. صباح أحد أیام تموز 1982 والغارات اإلسرائیلیّة على بیروت في أوّجھا 
تداولت وكاالت اإلذاعات المحلیة خبر ھجوٍم مسلّح على سیارة محاسب في شركة 

التابالین مما أسفر عن مقتل الموظف. وأضافت اإلذاعات ان القائم بالھجوم ربما كان 
یعتقد ان القتیل یقوم بنقل رواتب موظفي الشركة الواقعة على الشاطئ الشمالي لمدینة 

طرابلس بین مخیمّي نھر البارد والبّداوي ولكن تبین الحقاً ان الرواتب لم تكن بحوزتھ 
عند تنفیذ الھجوم. مع نھایة  الیوم الثاني من عملیّة القتل ھذه تبیّن ان القاتل ھو فكري, 
الضابط المقّرب من أبو غزالة وقد أشار علیھ األخیر باإلختفاء عن األنظار ومغادرة 
المنطقة وان طریق الفرار الوحید ھو محاولة الوصول إلى مدینة بیروت عبر البحر 

لیغادر من ھناك مع بقیّة المقاتلین الذین كانت المفاوضات دائرةً حول تحدید موعد 
وطریقة خروجھم وأمكنة إستقبالھم. وھو ما قام بھ فكري مستقالً الزورق الذي یعمل 

علیھ ولم یتبیّن لي إن كان قد وصل إلى بیروت أو تّم أسره وأرّجح ان یكون قد قُتل على 
أیدي القّوات اإلسرائیلیّة البحریّة والجویّة المحاصرة للمدینة. ولقد تّم التكتّم على ھذا 

مالبسات ھذا الحادث وظروفھ ولست متیقّناً إلى اآلن ما إذا كان فكري قد خطط ونفّذ ھذا 
الھجوم بشكٍل فرديٍّ أو بالتعاون مع أشخاٍص أخرین أو حتى بإیعاٍز من أحد مسؤولیھ. 

خالل األشھر الثالثة من حرب سالمة الجلیل كاد القصف الجوي والبحري والبّري على 
بیروت الغربیّة ان یكون متواصالً والناس یقتلون یومیّاً بالمئات والمباني تھدم بالعشرات 

والناس جوعى وعطشى لیس فقط بسبب الحصار انما أیضاً لوجود مصادر المیاه 
الرئیسة لبیروت في المنطقة الشرقیة المسیحیّة حیث تتمركز القّوات اإلسرائیلیّة. وكثیرة 

ھي الساعات التي قضاھا المبعوث األمیركي فیلیب حبیب في بحث شروط إعادة میاه 
الشرب المقطوعة. لقد أصبح واضحاً منذ بدء الحصار ان أمام قادة الفصائل الفلسطینیّة 

خیارین إثنین ال ثالث لھما االول ھو اإلنسحاب من بیروت والثاني ھو الخیار العدمي 
بالقتال حتى الموت وھذا الخیار الثاني لم یرق سوى لرسول الصحراء معّمر القذافي 

الذي دعا المحاصرین إلى القتال حتى الموت بدالً من العار بعد ان كان في بدایة الحرب 
قد دعا الدول العربیّة إلى التحّرك مجتمعةً تحت طائلة قیام لیبیا بعمٍل تندم بقیّة الدول 

العربیّة علیھ وال أدري ما الذي عناه القذافي بتھدیده ذاك الذي یذّكرني بما اعتاد ان یقولھ 
ابُن عٍم لي ممازحاً زوجتھ إذ كان یھددھا بان یخلع كّل مالبسھ ثم یخرج إلى الشارع 

لیسیر عاریاً كما خلقھ ربّھ حتى یصیر لقبھا بین الناس ھو "زوجة المجنون"!.  
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لم یكن العقید القذافي ھو وحده من حاول استثمار الھزیمة العسكریّة للفصائل الفلسطینیّة 
بل كان ھناك قادةٌ عرب وغیر عرب أخرین یتحضرون للقطاف وعلى رأسھم صدام 

حسین وآیة هللا الخمیني المنھكان بحربھما القاسیة والطویلة, إذ تناوب اإلثنان على إعالن 
عزمھما على إرسال قّوات عسكریّة لحمایة الفلسطینیّین ومواجھة إسرائیل وطردھا من 
األراضي اللبنانیّة وان كانت دوافعھما مختلفة. فبینما اشترط صدام ان تقبل إیران بوقف 
إطالق النار لتسمح لھ بالخروج من حربھ معھا والتي بات یعلم انھ قد تورط بھا وانھا قد 

تكلّفھ حكمة بأكملھ, لتتیح لھ التوجھ بجیشھ نحو إسرائیل, سعت إیران إلى استثماٍر 
سیاسٍي ومعنويٍّ ودعائي للحدث عبر طلبھا من صدام فتح ممٍر برّي لجیشھا لیتوجھ 

لقتال إسرائیل في لبنان وأصرت على رفض وقف إطالق النار معھ لیقینھا ان تلك 
الحرب بحشدھا لإلیرانیین حول قیاداتھم وتأجیجھا لمشاعرھم الدینیّة والقومیّة انما توطّد 
حكم الخالفة الشیعیّة وترّسخ سلطات آیات هللا التي انشأوھا حدیثاً وال تزال طریّة العود 

ولیس ھناك أفضل من حرٍب مع عدٍو عربيٍّ سنيٍّ لیؤدي ھذا الغرض.  

أما حافظ األسد الخبیر في انتھاز الفرص فقد أتتھ تلك الحرب على طبٍق من فّضة فھي  
لم تكلّفھ سوى بضعة عشراٍت من الطائرات وبطاریات الصواریخ وبضعة مئات من 

الجنود بینما لم تھّدد عرشھ كون إسرائیل التزمت خاللھا بقواعد اللعبة التي أرادھا 
وحرص علیھا أي إبقاء العملیات العسكریّة داخل األراضي اللبنانیّة حصریاً. فقد جاءت 

تلك الحرب في وقٍت كان األسد في في أَمّس الحاجة إلیھا, أوالً إلعادة تدویر نفسھ من 
جدید كقائٍد عربٍي قومٍي یقود حرباً ضد عدٍو خارجّي مكروٍه من غالبیة السوریّین وثانیاً 

لتغطیة مجازره التي كان أرتكبھا قبل أشھر في حلب وحماة, وثالثاً لسّد حاجتھ الملّحة 
إلى حْلب السوریّین مالیاً بعد ان بدأ نتیجةً لمجازره التي ارتكبھا بحّق السوریین من 

المسلمین الُسنّة بفقدان الدعم المالّي الھائل الذي تقدمھ لھ دول الخلیج تحت عنوان دعم 
دول الصمود والتصدي بحجة ان سوریا ھي من "دول الطوق" التي تقع على تماس مع 

إسرائیل والمھددة دائما منھا وبحاجة  لشراء األسلحة المتطورة لتأمین توازن إستراتیجي 
لم یحصل ابداً. بینما كانت القّوات اإلسرائیلیّة تنّكل بقطعاتھ العسكریّة المتواجدة في 

طریق عبورھا نحو بیروت عبر أكثر من محور وتسقط طائراتھ كالذباب بالعشرات 
وتدمر بطاریات صواریخھ ودباباتھ ومدافعھ التي دفع السوریّین ثمنھا ملیارات 

الدوالرات من قوتھم وقوت أطفالھم كان حافظ األسد یقوم باستحداث ضرائٍب جدیدة 
للمساھمة في المجھود الحربي ضد إسرائیل معلنا ان سوریا قد أخذت على عاتقھا 
ومنفردةً مھّمة "التصدي" إلسرائیل وانھا مستمّرة في تقدیم "التضحیات" من أجل 

القضیة القومیّة.  

أولى ھذه التضحیات كانت طابعاً أمیریّاً جدیداً إسمھ "طابع شھید" وذلك "مساھمةً من 
المواطنین في دعم مشاریع الدولة ألسر وابناء الشھداء الذین ضّحوا بانفسھم في سبیل 

الوطن". كما تقّرر رفع نسبة مساھمة المواطنین في المجھود الحربي من 10% من 
ضرائب ریع العقارات إلى 20 % وُرفعت كافة الضرائب الخاضعة للمجھود الحربي 

من 15% إلى 20% وتقرر مضاعفة رسوم التسجیل العقاري على المعامالت العقاریة 
وتّمت مضاعفة رسوم جوازات السفر وأسعار بطاقات مغادرة المواطنین السوریّین 
وسیّاراتھم إلى الخارج كذلك رفعت أسعار المحروقات, بنزین وكاز ومازوت بنسبة 
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10% ونفس النسبة من اإلرتفاع طالت أیضاً اإلتصاالت الھاتفیة والبرقیة وأعلن مصدر 
رسمي سوري ان تلك التعدیالت ھي بمثابة مساھمة من المواطنین السوریّین في 

المعركة التي یخوضھا الجیش السوري في لبنان ضّد العدو الصھیوني. علماً ان ھذه 
المعركة قد توقّفت مع الجانب السوري بعد تسعة أیاٍم فقط من بدئھا إذ تم توقیع إتفاق 
ھدنة بین إسرائیل والنظام السورّي في 11 حزیران  1982 تفّرغت إسرائیل بعدھا 

لمحاربة الفلسطینیّین. لیس ھذا فحسب بل أن األسد قد تعھّد في أحد بنود اإلتفاق بعدم 
السماح للمقاتلین الفلسطینیّین من عبور مناطق تواجده لتنفیذ عملیاٍت  عسكریّة ضد 

اإلسرائیلیّین, وقد حّدثني العدید من األصدقاء عن دفع رشاوى مالیّة وعینیّة لجنود النظام 
السوري المنتشرین على الحواجز العسكریّة المتاخمة لمناطق إنتشار القوات اإلسرائیلیة 

لیسمحوا لھم بالمرور لتنفیذ عملیاتھم.  

لقد حسمت إذن معركة بیروت منذ األیام األولى للحصار لكن القتل  لم یتوقف حتى 
أواخر آب إذ ان مفاوضات القیادات الفلسطینیّة مع المبعوث األمریكي فیلیب حبیب 

ومحاوالت تحسین شروط اإلستسالم حملت إسرائیل وھي الطرف المنتصر على تنفیذ 
غاراتھا الجویّة حسب مجریات التفاوض الیومیّة فیصل عددھا أحیاناً إلى أكثر من 200 
غارة وتترافق مع مئات القذائف المدفعیة حین یقوم الفلسطینیّون بالتشدد أو تلتزم إلتزاماً 

كامالً بوقف إطالق النارإذا ما أبدوا شیئاً من اللیونة . ولقد بلغت أعداد ضحایا ھذه 
"المفاوضات بالنیران" آالفاً من القتلى والجرحى المدنیّین. وقد تم خالل تلك الفترة عقد 

العدید من إتفاقیات وقف إطالق النار, صمد بعضھا أحیاناً لبضعة أیام فیما انھار بعضھا 
اآلخر أحیاناً قبل موعد المباشرة بالتنفیذ. إضافة إلى الحمم المنصبّة على بیروت الغربیة, 

شّكلت مسألة انقطاع المیاه والكھرباء والمواد التموینیّة التي یتحّكم اإلسرائیلیون 
بمصادرھا في بیروت الشرقیّة المسیحیّة  أوراق ضغط قویّة طالت أول ما طالت سكان 

المدینة المدنیّین.  

كمنت المشكلة الرئیسة في المفاوضات التي قادتھا أمریكا حول اإلنسحاب الفلسطینّي من 
بیروت, في إیجاد دوٍل مناسبٍة تقبل بإستقبال أولئك المقاتلین. ولقد طالب الجانب 

اإلسرائیلي في البدایة بإنسحابھم إلى منطقة طرابلس (وھو السبب الحقیقّي لعدم إستھداف 
ھذه المدینة من قبل اإلسرائیلیّین طیلة فترة الحرب) البعیدة عن الحدود اإلسرائیلیّة بما 

یكفي لتعطیل قدراتھم على تنفیذ أیة ھجمات صاروخیّة علیھا, وكذلك أیضاً لكون مساحة 
المدینة الصغیرة والمحاصرة من البحر غرباً ونظام األسد شماالً ومن القوات المسیحیة 

المعادیة شرقاً وجنوباً ستحد من نفوذھم إلى درجة تقودھم إلى التالشي تلقائیاً وھو ما 
كان یعلمھ الفلسطینیّون فرفضوه رفضاً قاطعاً ومعھم الدول العربیّة الخلیجیّة التي عادةً 
ما یطلق علیھا الخطاب السیاسّي الفلسطینّي "المقاوم" إسم الرجعیة العربیّة. ولقد كان 

لتلك الدول "الرجعیّة" الید الطولى في حفظ ماء وجھ القادة الفلسطینیّین عبر وضع ثقلھا 
اإلقتصادي والسیاسّي في كفّتھم التفاوضیّة مما ساھم جنباً إلى جنب مع عامل تخّوف 

اإلسرائیلیّین من تعاظم خسائرھم البشریة في حالة توغلھا داخل بیروت الغربیّة, في لجم 
الحكومة اإلسرائیلیّة ودفعھا إلى التنازل عن بعض شروطھا.  
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جاب فیلیب حبیب ومعھ بعض المبعوثین الغربیین المنطقة في محاوالٍت مستمیتة إلقناع 
رؤساء الدول على قبول أعداداً محددة من المقاتلین مع عائالتھم واشترطت إسرائیل بعد 

تنازلھا عن شرط انسحابھم إلى طرابلس, شرطاً بدیالً ھو توزیعھم على أكبر قدر من 
البلدان بما یسلبھم القدرة السیاسیّة بعد ان افقدتھم الھزیمة قدرتھم العسكریّة. استبعدت 

دول الخلیج العربّي من ذلك اإلستقبال بسبب حرص األمریكیّین على إستقرار مصادر 
النفط العالمیّة أما سوریا األسد فقد أعلنت موافقتھا على إستقبال زعماء وكبار ضبّاط 

الفصائل مع عوائلھم على أرضھا (لتصادر قرارھم مرةً وإال األبد) ولكنھا رفضت 
إستقبال المقاتلین العادیین أي ان األسد أراد المشاركة في الُغنم فقط دون الُغرم الذي 
یحتّمھ إستقبال اآلالف من المقاتلین المدربین على السالح الذین ینتمون بغالبیتھم إلى 

الطائفة السنیّة التي كان قد خرج للتّو من معركتھ الدامیة مع أقطابھا السوریّین من 
جماعة اإلخوان المسلمین. رفضت لیبیا القذافي اإلستسالم ودعت الفلسطینیّین إلى القتال 

حتى الموت مما یعني رفضھا إستقبالھم أحیاءا. أّما أردن الحسین فكان ال یزال یذكر 
مواجھاتھ العسكریّة معھم قبل عقٍد ونیف وال یثق بقیاداتھم التي كادت تسلبھ عرشھ وأما 
عراق صدام فمشغوٌل بحربھ مع إیران ومصر معزولةٌ عن العرب بسبب إتفاقیّة كامب 

دیفید والیمنان والسودان مناطٌق نائیةٌ ستؤدي إلى وفاة م.ت.ف السیاسیّة مباشرةً.  

ثمة جانب آخر لھذه المفاوضات ساھم أیضاً في إعاقتھا أال وھو قضیة التنازالت 
السیاسیّة التي تترتب على قیادة م. ت. ف.  تقدیمھا مقابل السماح لھا بالمغادرة اآلمنة 

مثل إعالن التخلّي عن العمل المسلح والموافقة على إجراء مفاوضات سلمیة مباشرة مع 
إسرائیل والقبول بقرارات األمم المتّحدة خصوصاً منھا القرارین 242 و 338 

الصادران عامي 1967 و 1973 على التوالي. ویدعو ھذان القراران أطراف النزاع في 
الشرق األوسط إلى وقف األعمال العسكریّة وبدء مفاوضات سالم تنتھي بإنسحاب 

إسرائیل من األراضي الفلسطینیّة التي احتلتھا في حرب األیام الستة أي الضفّة الغربیّة 
وقطاع غّزة وھو ما قبل بھ یاسر عرفات خطیّاً وعلنیّاً عبر اإلعالم. أخیراً ومع قدوم 
شھر آب تّم إقناع ملك األردن باستقبال جزٍء منھم بعد ان تبیّن ان حصتھ من التسویة  

القادمة المطروحة مسیلةٌ للّعاب إذ أنھا تتضّمن شكال من أشكال الحكم الذاتي للفلسطینیّین 
تحت إشراف األردن. كذلك عقد المفاوضون الغربیون صفقاٍت سریّة مع حافظ األسد 

وصدام حسین تضمنت كالعادة أمواالً خلیجیة أّمنت لآلالف من المحاصرین أماكن إقامة 
فغادروا على دفعات محمولین على السفن المحمیّة باألساطیل األمریكیة والفرنسیة 

واإلیطالیة أو براً نحو سوریا التي استقبلت الحصة األكبر منھم وبلغت حوالي ال 4000 
فرداً بینما توّزع البقیّة على العراق والیمنین والسودان واألردن والجزائر وتونس 

واألخیرة ُخّصصت حصراً للزعماء وكبارضبّاطھم وعائالتھم وأفراد حمایاتھم 
وحاشیاتھم وبطاناتھم ودخل لبنان شھر أیلول خالیاً للمّرة األولى منذ اكثر من عقٍد من 

البندقیة الفلسطینیّة. إنما لبرھة.  
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ما كاد أمراء الحرب الفلسطینیّون ان یحطّوا رحالھم في فنادق ومنتجعات العاصمة 
التونسیة على ساحل المتوسط وبعد مرور إسبوعین فقط على رحیل الدفعة األخیرة من 
المقاتلین من بیروت, حتى بدأت االنباء تتسّرب عن واحدة من أبشع المجازر الجماعیة 

في التاریخ الحدیث. في  الثامن عشر من أیلول وبعد اربعة أیام على إغتیال زعیم حزب 
الكتائب اللبنانیّة الیمیني والرئیس  اللبناني المنتخب بشیر الجمیّل الذي اغتیل في 14 
ایلول بتفجیٍر ضخم استھدف مقّر اجتماعاتھ وأودى بحیاتھ مع 26 آخرین من أفراد 

حزبھ وحّراسھ الشخصیّین تسّربت االنباء إلى الصحافة اللبنانیّة والدولیّة عن مقتل مئات 
(أو اآلالف حسب بعض المصادر) من النساء والشیوخ واألطفال من سكان مخیمّي 

صبرا وشاتیال الواقعین على أطراف العاصمة اللبنانیّة بیروت. كانت مجموعة من أفراد 
میلیشیات القّوات اللبنانیّة التابعة لمیلیشیا القّوات اللبنانیة وبإشراف قائدھا إیلي حبیقة 

الذي طلبت منھ القیادة اإلسرائیلیّة العمل على تطھیر المخیمین من بقایا المقاتلین 
الفلسطینیّین في الیوم التالي إلغتیال الجمیّل قد توّغلت داخل المخیمین المحاصرین من 

قبل الجیش اإلسرائیلي. وراحت تقوم على مدى ثالثة أیاٍم كاملة باقتحام المنازل وإطالق 
النار عشوائـیاً على قاطنیھا دون تمییز واستخدمت ھذه العناصرفي كثیٍر من األحیان 
األدوات الیدویّة البدائیة كالبلطات والسواطیر والسكاكین في عملیات القتل بدٍم بارد. 

الیافعات من النساء اغتصبن قبل قتلھن والحوامل بُقرت بطونھن واخرجت منھا األجنّة 
ورمیت على الطرقات. بعض القتلى ُسحلو بالعربات العسكریّة وأغلبھم ُمثّل بجثثھم.  

تّم كّل ذلك  تحت سمع وبصر الجیش اإلسرائیلي. بل أضاءت طائرات سالح الجّو 
اإلسرائیلي لیالً سماء المخیمین بقنابل التنویر التي تلقیھا طائراتھ فوق سمائھما لتسھیل 
العمل. حین تمّكنت أجھزة األعالم من الدخول إلى المخیّمین بعد انھاء مجموعة حبیقة 

واجبھا وإتمام انسحابھا كانت منازل وأزقّة وزواریب المخیمین تعّج بمئات الجثث 
المنفوخة من كافة األحجام والفئات واألعمار, تغطّیھا ُسُحب الذباب التي جذبتھا رائحة 

الموت واھتراء األجساد التي بدأت بالتآكل وبین الجثث. كان ھناك أیضاً بعض األحصنة 
المقتولة. إختلفت المصادر في تقدیر عدد القتلى الذین  تّم دفنھم في مقابر جماعیة 

وتراوحت ھذه األعداد بین  850 و3000 قتیٍل وقتیلة. لقد نسیت أو تناست قیادة م . ت . 
ف . أثناء مفاوضاتھا الماراتونیة مع فیلیب حبیب التي طالت لمدة ثالثة أشھر وبغمرة 

إنشغالھا بتأمین سالمة قادتھا وأمنھم الشخصّي مشترطةً ان ترافق السفن التي سیركبونھا 
إلى جھات األرض, أساطیل حلف الناتو العسكریّة ناھیك عن اشتراط تقدیم التعھدات 
اإلسرائیلیّة والدولیّة بضمان وصولھم سالمین إلى الدول التي یتجھون إلیھا, نسیت ان 
تشترط إجراءاٍت عملیّة تھدف إلى حمایة مخیّمات الالجئین الفلسطینیّین في لبنان التي 

تاجروا بھا وقاتلوا بأبنائھا لمدة 12 عاماً على أقّل تقدیر, رغم معرفتھم ببطش وبربریّة 
جنود الطوائف اللبنانیّین  وعدم تمییزھم بین مدنيٍّ وعسكرّي او شیٍخ وطفٍل او رجٍل 

وأمرأة. فقد برھنت تلك الطوائف عن وحشیتھا في العدید من المناسبات والمجازر التي 
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ارتكبتھا بحق الفلسطینیین أثناء الحرب األھلیّة ناھیك عن المجازر التي ارتكبتھا بحّق 
بعضھا البعض على مدى تاریخ لبنان الحدیث والقدیم.  

ھذا اإلستخفاف الذي أبدتھ القیادات الفلسطینیة بدماء المدنیّین الفلسطینیّین من سكان 
المخیمات لم یكّن األول ولن یكون األخیر, فقد سبق لھم في شھر آب 1976 في أوّج 

الحرب األھلیّة ان تركوا سكان مخیم تّل الزعتر الجوعى والمنھكین من حصاٍر استمر 
لمدة شھرین ووقّعوا إتفاقاً من النظام السورّي یقضي بسحب قّواتھم العسكریّة لتنقّض 

بعدھا األحزاب اللبنانیّة المسیحیّة على المدنیّین فیھ وتمعن فیھم قتالً وتشریداً فبلغ عدد 
القتلى حوالي 3000 وشّرد من تبقى من السكان ثم قامت ھذه القّوات بجرف كامل منازل 

المخیم لیصبح أثراً بعد عین. لم یكن مصیر أھالي مخیّمات الجنوب بأفضل من مصیر 
إخوانھم في تل الزعتر وخصوصاً مخیّم عین الحلوة الذي قضمت الجّرافات اإلسرائیلیّة 

أكثر من نصف مساحتھ وسّوت نصف منازلھ باألرض بعد ان قتلت  المئات وأسرت 
اآلالف من شبابھ وشباب بقیّة المخیّمات بعد ان انسحبت القّوات العسكریّة الفلسطینیة 

بقیادة اسماعیل جبر (الحاج إسماعیل) إثر تلقیھ أوامر من القیادة العلیا تدعوه لالنسحاب 
قبل وصول الجیش اإلسرائیلي في إطار عملیّة سالم الجلیل إلى منطقة صیدا حسب 

زعمھ. لم یقف ھذا التعاطي مع أھالي المخیمات عند حدود اإلستخفاف بأرواحھم 
ودمائھم بل جاوزه إلى اإلستثمار المعتاد لمثل تلك المجازر "المستحبّة" بصفتھا أوراقاً 

رابحةً سیاسیّاً خصوصاً في مجال استدرار التعاطف الدولي واستجرار المساعدات 
المالیّة وكسب المؤیّدین الغربیّین. 

بعد خروج م . ت . ف . من بیروت وانفضاض اإلشتباكات العسكریّة مع الجانب 
الفلسطینّي لم یعد لمرابطة طالب كلیّة البحریّة في ضواحي طرابلس أیة جدوى (ان كان 

لھا جدوى قبلھا) فوّجھت األوامر إلیھم بالعودة إلى كراتشي عبر مطار دمشق, وذلك 
إلستكمال األشھر الستة المتبقیّة من دراستھم في حین عدت انا إلى المداومة في مكتب 

قیادة القّوة داخل مخیّم البداوي واستانفت روتیني المعتاد مقسماً وقتي بین طرابلس 
ودمشق وموّزعاً إھتماماتي بین الخمر والقراءة وورق اللعب وأفالم البورنو في قاعة 
السینما الواقعة على طرف ساحة التّل وسط المدینة. غریٌب كیف تستحوذ المرأة عند 

غیابھا لیس على عقلك فقط بل أیضاً على روحك وجسدك وحواسك بأكملھا حتى ان ذلك 
الغیاب قد یدفعك أحیاناً إلى كتابة الشعر (الرديء غالباً . الشفاء الوحید الممكن من ھذا 

اإلستحواذ ومن قصائد الشعر الرديء ھو المرأة نفسھا وال شيء سواھا.  

 ---------------------------------------------------------
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إتّكأت سھرتنا ذات لیلة انا وبعض األصدقاء كالمعتاد على كؤوس العرق ومواویل العتابا 
والدلعونة والمیجانا حتى تمّكن السكر منّا أو كاد وعندھا أعلن أحد أفراد الجوقة, 

وسأتحفّظ على اسمھ وأسماء بقیّة المجموعة منعاً إلحراجھم وھم أصدقاء أعّزاء, أعلن 
انھ یعرف امرأة!  

لم تكن المرأة موضوع حدیثھ صدیقتھ أو ما شابھ إنما كانت مومساٌ ممن أعتدتھن انا في 
الباكستان وبیروت وافتقدتھن في طرابلس فوقع علّي الخبر وقع الصاعقة ولم یبُد على 
بقیّة األصدقاء في الجلسة وكلّھم عّزاب انھم أقّل اھتماماً مني بالموضوع. قّررنا جمیعا 

خالل ثوان فقط ان ندع ھذا الصدیق یقودنا نحوھا والساعة حینھا تقارب الثانیة عشر 
لیالً. كنّا أربعة شبّان سكارى یقودنا أشّدنا سكراً فاتجھ بنا وسط تأكیداتھ وتطمیناتھ بانھا 

لیست المّرة األولى التي یذھب إلیھا. خرجنا من حارة الیھود واتجھنا نحو الطریق 
الرئیس الواصل بین المخیّم الواقع على تلّة عند سفح جبل تربل ومركز المدینة وسرنا 
نزوالً نحو خمسمائة متر ثم انعطف بنا یمیناً نحو حّي المنكوبین حیث یقطن لبنانیون 

مھّجرون أغلبھم بدٌو وبعضھم نََور. لما اقتربنا من منزٍل منعزٍل نسبیاً عن بقیّة المنازل, 
وكلّھا باألحرى بیوٌت مصنوعةٌ من ألواح التوتیاء المستعملة والصدئة اي ما یطلق علیھ 
الفلسطینیّون إسم "التناكیّات", أشار علینا دلیلنا بالصمت الكلّي وبدأ بالتلّصص عبر أحد 
الشقوق الكثیرة في جدران التنك إلى داخل المنزل المضاء وحاولنا نحن ایضاً التلّصص 

لنرى بالظبط ما الذي یتلّصص علیھ.  

لقد أعتقدنا اننا حین وصولنا إلى حیث أخذنا ما علینا سوى طرق الباب والتعریف عن 
أنفسنا وھدفنا ثم الولوج إلى داخل البیت فالسؤال عن األسعار فإتیان ما أتینا ألجلھ, أو 

شیئا من ھذا القبیل. انما ما حدث الحقاً لم یشبھ توقّعاتنا البتّة إذ سمعنا ضّجة فجائیة من 
الداخل ثم تلقیماً لبندقیٍة حربیٍة وفتح الباب وخرج منھ مسلحاً یطلق النار عشوائیاً من 

رشاشھ الكالشینكوف في كّل اإلتجاھات بسبب انعدام الرؤیة كونھ خرج فجأة إلى الظالم 
من مكان منیر واألرجح ان ذلك كان العامل الوحید في نجاتنا جمیعاً من موٍت محقّق. 

نفرنا بأقصى سرعٍة وفي كّل اإلتجاھات عدا اإلتجاه الذي تأتي منھ الطلقات وما ھي إال 
لحظات حتى كنّا مبطوحین أرضاً على بعد مئات األمتار بینما عاد الرجل إلى داخل 

المنزل إلحضار جعبتھ المألى على ما یبدو بأمشاط الرصاص وبدا انھ لیس مستعجالً 
للوصول إلى ھدنٍة أو وقٍف مؤقٍت إلطالق النار. فلقّم بندقیتھ بمخزن رصاص جدید 

وتابع الحرب التي أشعلھا مما أضطّر أحدنا إلى إشھار مسدسھ وإطالق بضعة 
رصاصات نحوه, لیس إلصابتھ انما لتأمین انسحابناً إلى قواعدنا راكضین بأقصى 

سرعٍة ممكنة صعوداً نحو المخیّم.  

وصلنا جمیعاً دون أیة إصابات وشتمنا مرشدنا متوّعدینھ بمزیٍد من الشتائم في الغد حین 
نصحو ویصحو من السكر واتجھ كلٌّ منّا إلى منزلھ. أّول ما فعلتھ في الیوم التالي ھو 

شراء إحدى الصحف الیومیّة وواظبت على ذلك ألیاٍم ثالثٍة تلت, بحثاً عن خبٍر ما یشیر 
إلى ھذا الموضوع من قریٍب أو بعید إذ كنت أخشى ان یكون الرجل قد أصیب عن غیر 

 133



قصد. مضت األیام ولم تشر أیة مصادر إعالمیّة إلى ھذا الموضوع مما یعني انھ لم 
یصب وان الكائن الوحید الذي أحمل وزر إزھاق روحھ على ضمیري ھو القطةُ الشقراء 
التي رماھا صدیقي حسام مصطفى في میاه البحر لتتلقفھا رصاصات البي كي سي الذي 

كنت أرمي بھ لمجرد التسلیّة وھو األمر الذي ندمت علیھ طوال حیاتي وحتى ھذه 
اللحظات .  

 --------------------------------------------

تعتبر حرب ال1982 خاتمة الھزائم للقیادات الفلسطینیّة أمام إسرائیل لكونھا ایضاً خاتمة 
الحروب الفلسطینیّة _ اإلسرائیلیّة إذ لم تقم بعدھا لھم قائمة رغم بعض المعارك التي 
خاضوھا مع شتّى اإلطراف المحلیّة. ولقد ترتّب على تلك الھزیمة العسكریّة الساحقة 

ھزیمةٌ سیاسیّة موازیة ومساویة لھا عبرت عنھا التنازالت التي تضمنّتھا شروط وقف 
إطالق النار وضمان أمن القّوات العسكریّة المنسحبة من بیروت وشّملت كل عناصر 

الخطاب السیاسّي وشعارات ما قبل الحرب. بل ان تلك التسویّة المذلّة (التي تحّولت 
كالعادة وبقدرة قادر إلى انتصار) لم تكن لتتاح لھم لوال اكتظاظ المدینة المحاصرة, وھي 
العاصمة, بمئات اآلالف من المدنیّین األمر الذي كبّل أیدّي الحكومة اإلسرائیلیّة ومنعھا 

من مغامرة التوّغل فیھا وحسم المعركة عسكریّاً خوفاً من الرأي العام الدولي وأیضاً 
المحلّي اإلسرائیلي الذي كانت ستثیره األعداد الضخمة للقتلى المدنیّین الذین وال بّد 

سیسقطون لو أقدمت على ذلك الخیار. كانت القیادات السیاسیّة والعسكریّة العلیّا لمنظّمة 
التحریرالفلسطینیة جمیعھا تقیم في فنادق وشقق واقعة في أرقى أحیاء بیروت الغربیّة 

المكتظّة وكذلك فان مقّرات أعمال أولئك كانت ھي أیضاً بأغلبھا مقامة في شقٍق سكنیّة 
ضمن مبان مكتظّة بالسكان اللبنانیّین انما في مناطق أقّل فخامةً من أمكنة إقاماتھم 

وعائالتھم. ولیس بین أمناء سّر الفصائل أو أعضاء اللجنة المركزیّة لفتح أو اللجنة 
التنفیذیّة ل م. ت. ف. أو أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح أو أعضاء المجلس الوطني 
الفلسطینّي (لبرلمان) أو كبار القیادات العسكریّة شخٌص واحٌد أقام في مخیٍم من مخیمات 
الالجئین الفلسطینیّین في لبنان!. وھذا ھو السبب الحقیقّي الذي أمكنھم من الصمود لمدة 

ثالثة أشھر رغم ان أحداً ال یمكنھ إنكارالبطوالت العظیمة للمقاتلین الفلسطینیّین 
واللبنانیّین المتمترسین في المخیّمات واألحیاء الشعبیّة الفلسطینیّیة واللبنانیّة والذین قاتلوا 

بشراسٍة منقطعة النظیر وتصّدوا بأجسادھم وأسلحتھم  الخفیفة والمتوسطة آلالف 
األطنان من الحمم الناریة بشتّى انواعھا وأحجامھا وأعیرتھا فیما كان قاداتھم یعیشون 

أیاماً إعتیادیة في شققھم وفنادقھم في شوارع الحمرا والروشة والصنوبرة وفردان, 
ویتمتعون باألمن واألمان والرفاھیة المعتادة, تماما كما ھو األمر اآلن في المنطقة 

الخضراء وسط بغداد أو األحیاء الدمشقیة الفخمة التي یتابع أھلھا حیاتھم المعتادة غیر 
مبالین بمئات اآلالف من القتلى والجرحى السوریین الذین سقطوا في الضواحي التي ال 

تبعد عھنم سوى بضعة كیلومترات من األمتار. 

انشأت م . ت. ف . خطابھا السیاسّي بأكملھ على شعارات تحریر كامل فلسطین وإبادة 
إسرائیل وإقامة وطن دیموقراطي تعّددي عاصمتھ القدس مكانھا, وكذلك رفض التفاوض 

السیاسّي مع الصھاینة وأعوانھم واإلصرار على عودة الالجئین الفلسطینیّین إلى مدنھم 
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وقراھم التي ھّجروا منھا. ولقد سقطت جمیع ھذه الشعارات عندما سلّم یاسر عرفات 
أثناء حصار بیروت للمندوب األمریكي فیلیب حبیب وثیقة موقّعة منھ تفید بإعتراف 

م.ت.ف بقرارّي مجلس األمن الدولي رقم 242 و 338 الصادرین تباعاً عقب اندالع 
حربّي 1967 و1973 بین العرب وإسرائیل, والذین یدعوان إلى وقف إطالق النار وبدء 
حواٍر شامل للتوّصل إلى سالم دائم في الشرق االوسط وینّصان على دعوة إسرائیل إلى 

االنسحاب من األراضي الفلسطینیّة التي أحتلتھا عام 1967 دون ان یوّضح الجھة 
صاحبة الحق بھذه األراضي. وینص القراران أیضاً (في الواقع ان النّصین الواردین ھنا 

ھما في القرار 242 وما قرار 338 الصادر اثناء حرب تشرین 1973 سوى دعوة 
لوقف إطالق النار وتطبیق القرار 242) على إیجاد تسویّة عادلة لالجئین الفلسطینیّین, 

وھذه الصیغة توحي بتعویضاٍت مالیّة تمنح لھم وتوطینھم في أماكن إقاماتھم وإال لنّصت 
القرارات على ھذه العودة صراحةً. لقد أتى خطاب الرئیس األمیركي رونالد ریغان الذي 

وعد بتسویٍّة سلمیٍّة ألزمة الشرق األوسط بعد اإلنسحاب الفلسطینّي من بیروت والذي 
احتوى المبادرة المعروفة بإسمھ بعد یوٍم واحد فقط من انسحاب آخر المسلّحین 

الفلسطینیّین من بیروت. إذ أعلن في الثاني من أیلول 1982 ان الوالیات المتّحدة 
األمریكیّة ترفض إقامة دولة فلسطینیّة مستقلّة ولكنھا تدعو إسرائیل إلى االنسحاب من 

األراضي المحتلة عام 1967 على ان یُمنح الفلسطینیّیون في الضفّة الغربیّة وقطاع غّزة 
حكماً ذاتیّاً تحت إشراف المملكة األردنیّة. كما أعلن ریغان ان الوالیات المتّحدة تضمن 

أمن إسرائیل ودعاھا في الوقت نفسھ إلى التوقف عن بناء المستوطنات في األراضي 
الفلسطینیّة المحتلة, وجاء في مبادرتھ أیضاً ان الوالیات المتّحدة تدعو إلى بقاء مدینة 

القدس موحدة على ان تتّم تحدید مصیرھا خالل المفاوضات العربیّة اإلسرائیلیّة التي دعا 
إلیھا. 

بعد مبادرة ریغان بأربعة أیام عقدت قّمة عربیة في مدینة فاس المغربیة لتقّدم مشروعھا 
للسالم الذي یعتمد أساساً على بنود مبادرة ریغان نفسھا انما مع زیادة بندّي حق تقریر 
المصیر للفلسطینیّن وجعل مدینة القدس عاصمة لدولتھم المستقلّة وھذا اإلختالف نابٌع 

من حرص القادة العرب البدیھي على عدم التنازل مسبقاً قبل انعقاد المفاوضات بل 
االنتظار حتى بدئھا ولیس عن تصلٍب او تحٍد لریغان بطبیعة الحال  اما في إسرائیل 

الخارجة للتّو من نصٍر مؤّزر فقد واجھت مبادرة رونالد ریغان رفضاً مطلقاً من 
الحكومة اإلسرائیلیّة.  

 -------------------------------------------------------------

وأخیراً, عبق إمرأٍة حقیقیٍة ال تتدلّى من یاقتھا بطاقة التسعیر. انثًى ال ترید منك سوى ما 
ترید منھا, أو ربما أكثر قلیال. مضت على جلساتنا اإلجتماعیّة أسابیٌع كثیرةٌ شّكلت 
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خبرتي األولى في السلوك الجنسي التمھیدي عند الرئیسات الذي كنت فیما سبق أستعیُض 
عنھ بالدوالر. سھراٌت طواٌل وأحادیث أمسیاٍت متخمات وجداً خفیّاً ال تشي بھ النكات 

والضحكات والشھقات الخافتات. رقٌص تمھیدٌي بالكلمات القائمِة على حافِة المحّرم 
الموشك على اإلنھیار. غزٌل ممّوهٌ ومبادراٌت كثیرةٌ أجھضھا الترّدد في اللحظات األخیرة 
وطقوُس توّدٍد أو ربما تعبٍّد ال تنتھي إال حین یغلبنا النعاس فینفضُّ السھر ویأوي كٌل إلى 

فراشھ وفي جعبتھ ذكریاٌت قید التشّكل وخططٌ مقدامةٌ یعّدھا ألمسیِة الغد القادم ال تلبُث 
ان یجھضھا الترّدد بدورھا من جدید.  

كنا جالَسین أرضاً على "طّراحتنا" المعھودة وظھرینا متّكئین على كنبٍة وأمامنا  فناجین 
القھوة سبقتھا أكواب شاي وبین یدیھا ألبوم صوٍرلي قدیٌم نستعرضھ ساخرین غالباً من 
الصور التي تجاوز عمرھا اكثر من عشر سنین تبّدلت خاللھا األشكال وموضة الَشعر 

والمالبس وجعل ھذا التبّدل من الصور القدیمة مادةٌ للتندر. راحت تقلّب صفحات األلبوم 
بین یدیھا وانا بجانبھا تماماً إنما لست مالصقاً لھا فالحشمةُ أستوجبت ان تبقى بیننا مسافةٌ 
اتسعت إلى حدود النصف سنتمتر وبدت كمسیرة شھر, بل قد مضى باألحرى شھرین أو 
أكثر ولم أفلح بعد في إجتیاز نصف السنتمتر ذاك. كنت أخشى ان أفقدھا مع انني لم أفز 

بھا بعد, وكان مجرد اإلستشعار بسخونة جسدھا والتمتع بمشھد انفراج شفتیھا 
الحمراوتین أبداً عن ضحكٍة أو بسمٍة او كلمة, ثروةً ال یسھل التفریط بھا أو المجازفة 

بخسرانھا حتى تلك اللّحظة التي قّررت فیھا ان ال مناص من التقدم إلى  الخطوة التالیة 
فإّما ان أكون "أو أموت فأعذرا". مددُت ذراعي الیمنى على الكنبِة خلفنا كمن یتمطّى 

نعاساً فبت أحاصر كتفیھا الذین بدیا متأھبین كانھما على خطوط تماس. انتظرت لحظاٍت 
اخرى بینما راح صوتھا یتھدج أثناء حدیثھا مما عنى لي الشيء أو نقیضھ. فإما ان تكون 

قد شعرت باإلحراج مّما كنت موشكاً على فعلھ أو انھا أرادت ما أردُت.  

نصف دقیقٍة مّرت قبل ان أضع ذراعي على كتفیھا وأحیط بكفّي ذراعھا األیمن وفي 
نفس اللّحظة التي شعرت بنعومة جسدھا ألوّل مرٍة أرخت برأسھا مباشرٍة على كتفي 
كأنما انھكھا طول اإلنتظار فأشتعلُت كما لم أشتعل من قبل وأیقنُت ان  النساء الالتي 
عرفت منذ األزل وإلى لحظة ان لمست طرف ثدیھا بأطراف أصابعي الملتفّین حول 

ذراعھا لم یكّن سوى آالت حلٍب في أحسن األحوال كتلك التي یستعملھا الھولندیّین في 
حلب أبقارھم آلیاً. كانت أرجلنا ممدودةً ومتجانبة لكنھا مالت برجلیھا نحو رجلّي 

فغمراھما وعانقت بیمناھا خصري فأّججت نیراني انما لم أعد أدري لوھلٍة ما الذي افعلھ 
في الخطوة القادمة. إذ انني لم أرد ان أقوم بحركٍة خاطئٍة قد تفزعھا فتطردني من ھذا 
النعیم فتثبّت بما قد قمت بھ حتى اآلن, ذراعي الیمنى ال تزال تعانق كتفیھا وكفّي حول 

ذارعھا وأصابعي تالمس نھدھا من فوق كنزتھا, بینما رأسھا على كتفي األیمن ورجالھا 
مالصقتان لرجلّي وذراعھا تحیط بخصري. لحسن حظّي, كانت ھي أبعُد ما تكون عن 
الفزع وبدت كانھا قد ملّت من ترّددي الطویل وان انتظارھا ألن أقدم انا على الخطوة 
األولى كان خاصاً بالخطوة األولى فقط اّما ما بعدھا فال انتظار. رفعت رأسھا نحوي 

ومّسدت بشفتیھا شفتّي فأخذت شفتھا السفلى بفمي واحطّ كفلیھا بكفّي بینما جسدانا 
یستویان في آن أفقیاً ثم اعتلیت جسدھا انما تاركاً عبء جسدي بأغلبھ على ركبتّي 

وذراعي, وانتقلت بكفّي إلى أعلى ظھرھا امّسده ورحنا في عناٍق وقبالٍت واحتضان 
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حتى مطلع الفجر أو قبیل ذاك بقلیل. كانت ترتدي قمیصاً وردیاً وبنطال جینز إزرق 
اللون باھت وكنت انا في بذة ریاضیة. صار نھداھا غیر المتواضعین جمرتان تضغطان 

بنعومٍة على صدري فتخترقان صدریتھا وقمیصھا وبیجامة نومي وتستقرا في صمیم 
روحي بینما أسفل جزعي یضغط جیئةً وذھاباً بین فخذیھا محاوالً تلّمس ما تحت بنطالھا 
السمیك. مضت ساعاُت العناق الطویلة بلمح البصر رغم األلم الذي بدأت أستشعره أسفل 
بطني بسبب شّدة وطول فترة االنتعاظ وأغلب الظن انھ قد أصابھا ما أصابني فمدت یدھا 

نحو زّر بنطالھا ففّكتھ ووضعت كفیّھا على قفاھا وجردتھ عنھا فبدا من تحتھ لباسھا 
الداخلي المصنوع من الدانتیل األبیض, ثم ألحقت بھا قمیصھا فخلعت انا بیجامتي 
ورحت امّسد بوجھي نھدیھا المنتصبین شبقا دون ان أصل إلى حلمتیھا اللتین بقیتا 

محتمیتین بالصدریّة وجالً أو ربما دلعا وأسفل جذعي یضغط على الفسحة الضیقة بین 
فخذیھا حتى انخلع قلبي على الدانتیال األبیض ثم طلع علینا الصباح وصار لزاماً علّي ان 
أغادر. على غیر عادتي لم أحتدم غضباً لصعوبة أیقاف تاكسي في الفترة الصباحیة حیث 
تتیح وفرة الزبائن لسائقي التكسیات فرصة ان یتخیّرو زبائنھم فبعضھم یصطفى الزبائن 

الذین یبدو على سیماھم وبّذاتھم إستعداداً لدفع البقشیش بینما یختار بعضھم اآلخر 
الحسنوات الكواعب لصباحاتھم. ما ان ولجت منزلي ونزعت مالبسي واستلقیت على 
فرشتي الممدودة وسط غرفة اإلستقبال حتى رحت في نوٍم عمیٍق إلى ما بعد العصر.  

حین صحوت كنت ال أزال تحت تأثیر دھشة القبلة األولى غیر مدفوعة الثمن وجسدي 
بأكملھ یفوح بعطرھا وملء قلبي سعادةٌ ال یمكن وصفھا كما لو كنت تحت تأثیر مخدٍر ما 

ویشاغلني توٌق شدیٌد إلیھا ولیس في ذھني شيٌء سواھا حتى ان قھوتي الصباحیة (التي 
شربتھا عصراً) كان لھا في فمي طعم شفتیھا. لم أخرج من المنزل یومھا بل أمضیت ما 

تبقى من النھار في التھیؤ لزیارتھا مساًء, إستحماماً وحالقة ذقن وقّص أظافر كإنما 
أتحّضر للتفتیش المدرسي ودلقت على نفسي أكثر مما یجب من العطور. رغم انني 

نھضت من النوم عصراً إال ان نھاري بدا لي أطول من المعتاد بكثیر ومّرت الدقائق 
متراخیةً كسلى تكاد تجّر أنفسھا جّرا. مساًء عند الساعة الثامنة كنت اقف على بابھا 

بكامل قیافتي والكثیر من عطر الالبیدوس الفرنسي وما ان طرقت الباب حتى سارعت 
إلى فتحھ كانما كانت واقفةً خلفھ مباشرةً وبدت فرحةً كطفٍل یستقبل أول أیام العید. كانت 
متوھجةً أكثر من المعتاد وإشراقة بسمتھا التي تمنحھا جاذبیتھا الغامضة بدت أكثر ألفةً 

وساقیھا الحنطیّان اشّد جرأةً في التنورة الناعمة السوداء منھما في بنطال الجینز األزرق 
الذي ارتدتھ أمس. كّل ما فیھا كان یتضوع عشقا.  

بعد خمسة دقائق فقط كنّا عاریین تماما ومستلقیّین على الكنبة الفخمة متعانقین متداخلین 
كملعقتین وكّل خلیٍة من جسدي تالمس أخرى من جسدھا الحنطي البیاض. لم أكن قد 
شاھدت نھدین بحجم ونعومة وصالبة نھدیھا من قبل (ولم أشاھد من بعد اجمل منھما 
سوى نھوٍد إنكلیزیٍة مصنوعة من السیلكیون ال طعم لھا وال روح فیھا). لم یكونا بالغا 
الضخامة بشكٍل عام بل فقط نسبیاً مقارنة مع جسدھا الضئیل على غیر نحوٍل أو قِصر 

فرحُت اقبل ذا النھد برھةً ثم انتقل إلى النھد اآلخر كإن بي حرٌص على ان ال اطیل تقبیل 
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أحدھما أكثر من اآلخر "فیأخذ على خاطره" وكذا كان حال حلمتیھا اللتین التقمتھما 
أیضاً بالتساوي. لم أدع موضع قبلٍة في جسدھا العاجّي إال وغمرتھ بالقبل ولم تبخل ھي 

أیضاً. وأطلت القبل أكثر ما أطلت على شفتیھا بل باألحرى داخل شفتیھا اللتین كانتا 
تمتصا لساني المبلل برحیقھا بینما انا أعتصر جسدھا بذراعّي كانني أرید ان أحتوي 
جسدھا بأكملھ داخل قلبي أو كأني أرید ان أدخل تحت جلدھا وفي ثنایا روحھا وكان 

المسار الوحید نحوھا مغلقاً تماما إذ كنت مضطراً للمحافظة على بكارتھا. بقینا نتضاجع 
حتى الثمالة إلى مطلع الفجر وتخلّلت لیلتنا جلسات لإلستراحة وأحادیث الجوى, عاریین, 

انا على الكنبة وھي في حضنى وطرف إلیتیھا على فخذي األیسر ورأسھا على كتفي 
وذراعھا الیمنى ملتفةً على عنقي وفخذیھا على فخذي األیمن. بقیت تلك جلستھا المفضلة 

ألشھٍر طواٍل, أطول من عاٍم إنما أقصر من عامین. ھكذا أتذكرھا, عاریةً تجلس في 
حضني وتقلّد بتھكٍم ساخٍر ساحٍر بطالت األفالم المصریّة وبنفس لھجتھن حین یتحّدثن 
عن الفراق والھجران وغدر الحبیب وتضرب بكفیّھا الصغیرتین المضمومتین صدري 

ھاتفةً بصوت منخفض وباللھجة المصریة:"كلتني لحم ورمیتني عضم. أنا بكرھك. 
بكرھك!" فأنفجر ضحكاً. كان تفعل ذلك كلّما ھممت بمغادرة مضجعھا بعد ان یغالبني 

النعاس في ساعات الصباح األولى.  

الفصل الخامس 
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سنوات السخرة 

حین غادرت مدینة طرابلس اوائل شباط 1983 متجھاً إلى مخیم الیرموك في إجازٍة 
دوریّة كانت المدینة ال تزال على رتابتھا وھدوئھا الملول الممّل عدا عن حروبھا 

الصغیرة المزمنة بین حیّي التبانة وبعل محسن التي تندلع ثم  تذوي ثم تعود فتندلع دونما 
أیّة أسباٍب ظاھرٍة. على بعد بضعة عشرات من كیلومتراٍت إلى جنوب مدینة طرابلس 

(83 كم بالتحدید) تعّج العاصمة بیروت بتفاصیل الحیاة على تخوم الموت والفرادة 
واإلستثنائیّة واللّحظة التاریخیّة. فبینما كانت نھاراتھا تئنُّ تحت وطأة الجیوش وزحمة 

المیلیشیات المحلیّة والدولیة كانت مساءاتھا تلتھب في مرابعھا اللیلیة وترقص على 
شرف ضبّاط وجنود تلك الجیوش نفسھا الذین یكتمون في النھارات انفاسھا. كانت 
القّوات المتعددة الجنسیة المؤلّفة من المارینز األمریكیّین والفرنسیّین واإلیطالیّین 
والبریطانیین التي جاءت لإلشراف على خروج المقاتلین الفلسطینیّین من بیروت 

وضمان تنفیذ إتفاق اإلنسحاب المبرم بینھم وبین اإلسرائیلیّین بوساطة فیلیب حبیب, قد 
غادرت المدینة بعد استكمال مھّمتھا تلك واتجھت نحو سفنھا العائمة على بعد أمیال من 

الساحل البیروتّي. ما لبثت ان اضطرت قبل إبحارھا نحو بالدانھا إلى إعادة انتشارھا من 
جدیٍد في العاصمة اللبنانیة إثر مقتل بشیر الجمیّل رئیس الجمھوریة المنتخب قبیل بدء 

عھده ثم حدوث المجزرة المھولة التي تلت مقتلھ والتي أرتكبتھا المیلیشیات المسیحیّة في 
مخیمّي صبرا وشاتیال. إستبق الجیش اإلسرائیلي مقتل الجمیّل وعودة القّوات المتعددة 

الجنسیة, وبادر إلى إقتحام بیروت (دون مقاومٍة تذكر) بدعوى وجود مئات من المقاتلین 
الفلسطینیّین الذین تخلّفوا عن اإللتحاق بالمغادرین وبقوا في منازلھم في المخیمات 
الفلسطینیّة واألحیاء البیروتیّة الشعبیّة. ولقد اصطحبت القّوات اإلسرائیلیّة معھا في 

اقتحامھا ھذا العدید من المیلیشیات المسیحیّة الموالیة لھا وذلك بھدف تكلیفھا كالعادة بأداء 
المھّمات القذرة نیابةً عن جنودھا وبین تلك المیلیشیات تنظیم النمور األحرار التابع آلل 

شمعون والجناح العسكرّي لحزب الكتائب التابع آلل الجمیّل ویطلق علیھ اسم القّوات 
اللبنانیّة وكذلك جیش لبنان الجنوبي الذي أنشأتھ إسرائیل بقیادة الرائد سعد حداد. كان 

ھنالك ایضاً ألویة الجیش اللبناني العائد للتّو إلى حضن "الشرعیّة" المارونیّة والذي كان 
في طور إعادة التشكیل لیصبح على قیاس الدولة الحدیثة الساقطة للتّو أیضاً في أیدي 

حلفاء إسرائیل من الموارنة والتي فرضت اإلستقالة على أغلب الضبّاط غیر الموالین لھا 
بالمطلق وعددھم بالمئات. عدا ھؤالء وأولئك كان ھناك المسلّحون الفلسطینیون 

المحلیون من فلول التنظیمات الفلسطینیّة المھاجرة والذین اختاروا البقاء إلى جانب 
عائالتھم داخل مخیماتھم ومعھم مسلّحو التنظیمات اللبنانیّة الموالیة لمنظّمة التحریر 

والمتحالفة معھا طوال سنوات الحرب األھلیّة اللبنانیّة ومنھا السنّي كحركة المرابطین 
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والدرزي كالحزب التقدمي اإلشتراكي والشیعّي كحركة أمل ومنھا ایضاً التنظیمات 
العابرة للطوائف (نظریاً) كالحزب الشیوعّي اللبناني الحزب السورّي القومي 

اإلجتماعّي. في زحمة الجیوش الخانقة ھذه وسط المدینة الصغیرة نسبیاً وذات الكثافة 
السكانیة العالیة بدأت اإلشكاالت واإلشتباكات والتفجیرات والھجومات تتوالي بشكٍل 

یومّي بین شتّى األطراف ومختلف االنتماءات. إشكاالت بین الجیشین اإلسرائیلي 
واللبناني واخرى بین الجیشین األمریكي واإلسرائیلي, مناوشات بین الفلسطینیّین 

والمیلیشیات المسیحیّة, قذائف تنطلق من الضاحیة الجنوبیة التابعة لحركة أمل لتسقط 
اینما كان خارجھا, كمائن واغتیاالت للجنود اإلسرائیلین على أیدي رجال المقاومة 

الوطنیّة اللبنانیّة "جّمول" المكونة رئیسیاً من الحزبین الشیوعّي والقومي السورّي.  

على المستوى السیاسّي كان فیلیب حبیب ال یزال ینشط في محاولة الوصول إلى تسویّة 
سیاسیة تضمن االنسحاب اإلسرائیلّي من العاصمة وفي نفس الوقت یكون بإستطاعة 

الرئیس امین الجمیّل الذي ورث أخاه المقتول تنفیذھا واإللتزام بھا.أما في الجنوب 
اللبناني وخصوصاً في مدینة صیدا وضواحیھا ومخیماتھا فقد بدأ كّل من تبقّى خارج 

المعتقالت اإلسرائیلیّة من المدنیّین الفلسطینیّین یتعرضون لمجزرٍة ھادئة بعیدة عن دائرة 
الضوء اإلعالمیة وكانت جثث قتالھم المحروقة والمشوھة تلتقط من الشوارع والمناطق 
شبھ المعزولة بشكٍل شبھ یومّي. وقد ترافقت تلك المجزرة مع مئات االنذارات المكتوبة 

المعلّقة على منازل العوائل الفلسطینیة التي تقطن في أحیاء المدینة والتي تتھددھم بالقتل 
إذا لم یغادروھا فوراً ویبادروا بالنزوح إلى داخل المخیّمات الفلسطینیة.  

أما البقاع اللبناني فكان یعّج بفلول القّوات المشتركة الفلسطینیّة وعلى رأسھا الحاج 
إسماعیل جبر الذي ُعیّن الحقاً قائداً لمنطقة الشمال وأبو ھاجم (شقیق أبو الزعیم) قائد 
منطقة البقاع وعشراٍت من كبار الضبّاط بینھم أعضاء لجنة مركزیة مثل نمر صالح 

وموسى مراغة وسمیح كویك. إن المعضلة الرئیسة في المفاوضات اللبنانیّة اإلسرائیلیّة 
الجاریة وقتھا _إضافةً إلى إصرار الحكومة اإلسرائیلیّة على توقیع معاھدة سالم مع 

لبنان_ تمثّلت في ربط اإلسرائیلیّین لمسألة تنفیذ إنسحاب قّواتھم العسكریّة, بتنفیذ بقیّة 
القوى غیر الشرعیة في لبنان النسحاٍب متزامن. وقد عنى مصطلح القوى غیر الشرعیّة 

ذلك جھتین رئیستین, االولى ھي مقاتلو المنظّمات الفلسطینیّة المتواجدون في البقاع 
وطرابلس والتي كان عرفات قد وافق على انسحابھا كجزء تفصیلٍي من إتفاقیّة انسحاب 

قّواتھ من بیروت أما الثانیة فھي القّوات العسكریّة التابعة للنظام السورّي والمنتشرة على 
السفوح الشرقیّة من جبل لبنان وعلى أغلب امتداد سھل البقاع اللبناني حتى تخوم مدینة 

طرابلس الشمالیّة. ولم یكن بنیّة أٍي من ھذین الطرفین سوى التشبّث بآخر أوراقھما 
السیاسیّة حتى الرمق اآلخیر.  

بدأ التراشق اإلعالمي بین یاسر عرفات والنظام السورّي یحتّد والحت في األفق مالمح 
أزمة سیاسیّة كبیرة بدت واضحةً منذ القّمة العربیّة التي عقدت في مدینة فاس المغربیة 

في أیلول 1982 حیث امتنع حافظ األسد عن المشاركة في مراسم استقبال رؤساء الوفود 
لعرفات في المطار ورفض عقد ایة اجتماعات معھ. وقد استمر ھذا الجفاف والجفاء بین 
اإلثنین في التصاعد على مدى أشھٍر عدیدة رغم محاوالت بعض الوسطاء وعلى رأسھم 
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المملكة العربیّة السعودیة العمل على رأب الصدع وإقناع األسد بترك القرار الفلسطینّي 
بید الفلسطینیّین. ھذا الوضع السیاسّي المتأزم جعلني أتوّجس خشیة على المستوى 

الشخصّي من ان ال یعود بإمكاني التنقل بحریّة بین مقر عملي في طرابلس ومنزل 
عائلتي في مخیّم الیرموك والذي كان حتى تلك اللّحظة یعتمد أساساً على بطاقتي 

العسكریّة الصادرة عن حركة فتح التي كنت أظھرھا جنباً إلى جنب مع بطاقتي المدنیّة 
على المعابر الحدودیّة السوریّة (كنت وال أزال مسجالً واخوتي وابي في دوائر النفوس 

اللبنانیّة والسوریّة بصفتي الجئاً فلسطینیّا مقیٌم في كال البلدین) . وكان دفتر الخدمة 
العسكریّة في جیش التحریر الفلسطینّي التابع للنظام قد اصبح في حوزتي بعد ان تّم  

تسلیمھ بالید ألحد أفراد عائلتي وأصبحت اعتبر من الناحیة القانونیّة متخلفاً عن الخدمة  
العسكریّة مما استوجب تقدیم معاملة تسویة إداریّة تقضي بتأجیل خدمتي كوني المعیل 

الوحید ألسرتي. كان ذلك لیمنحني بضعة سنین من حریّة التجول ریثما یصبح أحد 
أخوتي الذكور في سن الثامنة عشرة.  

بعد تجھیز المستندات المطلوبة خالل بضعة أیام تھیأت للذھاب  إلى مؤّسسة شؤون 
الالجئین الفلسطینیّن في عین كرش. أواخر شباط  خرجت صباحاً من داري في حّي 

المغاربة متجھاً نحو "مستدیرة فلسطین" حیث المحطة الرئیسة لباصات النقل العام داخل 
المخیّم وتبعد عن منزلي حوالي خمسون مترا. ھناك صعدت إلى سیارة "سرفیس" 

صفراء ضخمة تعمل على خط المخیم _  كاراج البرامكة ویعود مودیلھا وتاریخ 
صناعتھا إلى أربعینات القرن الماضي رغم كوننا في العام 1983. كانت سوریا وأفالم 

األبیض واألسود ھي المكانین الوحیدین الذین كان یمكن فیھما رؤیة تلك السیّارات أو 
"ّالتحف التاریخیّة". فبسبب الضرائب الباھظة التي فرضھا نظام البعث " اإلشتراكي " 
على تلك السلعة والتي بلغت أضعاف سعر الكلفة في بلد المنشأ أصبح شراء سیارة في 
سوریا یحتاج إلى ثروٍة كبیرة مما اضطر السوریّین إلى صیانة وإعادة صیانة سیارات 

الخردة تلك إلى ما ال نھایة. بل وأصبح سعر الواحدة من تلك الخردة یساوي سعر سیارة 
مرسیدس حدیثة في بلٍد مجاور مثل لبنان, فاستعاضت الغالبیة العظمى من المواطنین 
عن السیّارات بالدّراجات الھوائیة. ولعّل البلد الوحید في المنطقة الذي یمكن أن یشاھد 

المرء فیھ طبیباً أو مھندساً او مدّرساً ذاھباً إلى عملھ في الصباح بكامل اناقتھ وبذتھ 
وربطة عنقھ ممتطیاً دراجةً ھوائیة (مكرھاً ال عن مزاٍج أو ریاضة وال حرصاً على 

23النظام البیئي) ھو "القطر العربّي السورّي" الذي ال حیاة فیھ "إّال للتقدم واإلشتراكیّة".  

وإلْن كانت تلك الطنابر التي تجرھا البغال ھي رمز التقّدم في سوریا األسد فلعّل أفضل 
رمٍز لإلشتراكیة ھي حافالت النقل العام التي عالجت األزمة الجنسیّة عند المواطنین, 

أكثر مما عالجت أزمة النقل التي حافظت دائماً على وتیرة تفاقمھا فقد كانت ھذه 
الحافالت تشّكل في أوقات الذروة المعقل الرئیس لحوادث للتحّرش الجنسي بل 

23  حافظ أسد, 16 ت2 1986  
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وللخبرات العرضیّة غیر المقصودة أیضاً, ولي وألبناء جیلي في تلك الحافالت اجمل 
الذكریات.  

حین  وصلت إلى كاراج البرامكة اتجھت نزوالً حسب الوصفة التي زّودُت بھا من أبناء 
عّمي إذ لم تكن طرقت دمشق مألوفةً لدّي, ولكن بعد ما یقارب المائتین متر وجدت نفسي 

في المنطقة الوحیدة التي أعرفھا جیداً, وھي صالة السینما الواقعة أمام مركز البرید 
الرئیس حیث كنت أقضي أیام دراستي في السنة الوحیدة التي درست فیھا سوریا وكانت 

تلك الصالة تقدم عرضاً متواصالً مقابل تذكرة واحدة وتستطیع ان تقضي فیھا كّل نھارك 
وھو ما كنت أفعلھ أحیاناً حین أھرب من المدرسة. بعد نصف ساعة وبضعة إستفسارات 

من الماّرة وصلت إلى مركز عین كرش فإذ بالناس حولھ كیوم الحشر. تلك ھي المرة  
األولى التي زرت فیھا تلك المؤّسسة بإعتباري قد استخدمت حتى ذلك الیوم وثائق 

وبطاقات ھویة وجوازات سفٍر صادرة عن الحكومة اللبنانیّة ولوال وفاة أبي وإضطرار 
أھلي لالنتقال للعیش بشكٍل دائم في سوریا لما كان ھناك أدنى حاجة إلستصدار بطاقة 

ھویة ھناك.  

مئات من المراجعین المنتشرین حول المبنى المكّون من ثالثة طوابق ومثلھم على الدرج 
الموصل إلى الطابق األول حیث المكتب الذي علّي تقدیم ملفي فیھ, مرفقاً بطلب تأجیل 
خدمتي الذي اعّده لي أحد "العرضحالجیین" اإلثنین الموجودین في المكتبین المقامین 

على زاویة مدخل المدیریّة. إلن صّحت تسمیّة الجموع الملتفّة حول المبنى بالحشود فھي 
ال تصّح في وصف الجموع المنتشرة على الدرج إذ كانت األخیرة ملتفّة حول بعضھا 

البعض حرفیّا والناس فیھا مكّومین فوق بعضھم البعض على شكل كرة صوف مشتبكة 
الخیوط فیما كان الجندّي المكلّف بإدخال المراجعین عبرالباب الرئیس للطابق حسب 

دورھم, قد جّرد نطاقھ العسكرّي وراح یجلد بھ من یطالھ منھم في محاولة یائسة لتخفّیف 
اإلزدحام. ولست أدري كیف یفترض بذلك الجلد ان یخفّف من أّي شيء. على أیّة حال, 
فقد بقیت األمور على حالھا والناس راكبةً ظھور بعضھا البعض واستمّر التدافش على 
أشّده ولم یفلح نطاق المجند المسكین سوى في إسالة عرقھ واستنزاف طاقتھ. لم یتذّمر 

أحد من الذین طالھم الجلد ولم یبدو على الناس أّي انزعاج منھ, عدا اإلنزعاج الناتج عن 
اإلزدحام وطول فترة االنتظار. بدا األمر اعتیادیاً وكأن الجلد الذي مارسھ علیھم ذلك 
المجنّد ھو من طبیعة األمور مثلھ مثل الطوابع المالیّة التي اشتروھا وألصقوھا على 
أضابیرھم. تحول الناس بعد عقدین من اإلستبداد والطغیان على أیدي علویّي حزب 

البعث وأفرع المخابرات العدیدة إلى أرواٍح ذلیلٍة تخضع ألوھى رمٍز من رموز النظام 
حتى ذلك المتمثل في ھذا المجنّد على ضآلتھ وحقارة شانھ. بعد ساعتین أو اقّل قلیال جاء 
دوري بالدخول وكنت من اآلخیرین بسبب إمتناعي عن التدفیش حتى ال یقع علّي السوط 

وراعني اول ما دخلت ان المشھد نفسھ الذي شاھدت وخبرت على الدرج كان أیضاً 
موجوداً امام شبّاك الموظف المولج بإستالم المعامالت وتبویبھا وترقیمھا ثم تقدیمھا إلى 
الضابط المسؤول في غرفٍة أخرى یحرس بابھا المغلق مجنٌّد آخر وال یسمح بدخولھا إلى 

لمن یستدعیھ ذلك الضابط. وصلت بعد جھٍد جھید إلى أّول الطابور أمام شباك 
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المعامالت, وألمٍر ما ال یخفى على أحد, دأب الموظف على تأجیل إستالم معاملتي بعد 
ان قلّب أوراقھا واطلع على فحواھا. إذ كانت مثل تلك المعامالت تستدعي رشوةً كبیرة 
توضع عادةً داخل اإلضبارة ولّما لم یجد المعلوم داخلھا بدء بتأجیلي إلفھامي وحّضي 

على الدفع, األمر الذي لم أكن مستعداً للتجاوب معھ إذ كنت في مرحلة من العمر 
والمثالیّة "الثوریّة" التي یعتقد المرء فیھا ان مبادئھ ھي ذات قیمة حقیقیّة ویجدر بھ 

التمّسك بھا وكانت الرشوة ضد مبادئي.  

بعد بضعة دقائق من تجاھل معاملتي واالنشغال بمعامالت المراجعین األخرین بدأت أفقد 
أصبري والّح في طلب المباشرة في معاملتي مما أثار حفظیتھ فافتعل نوبة غضٍب ھدفھا 

24تھدیدي صارخاً: سأسحبك موجوداً إلى مصیاف! ثم انتظر بضعة دقائق أخرى راح 

خاللھا یمّر عبر المعامالت التي أمامھ بینما معاملتي مرصوفةٌ على طرف الطاولة.  

كانت فترة االنتظار تلك على ما بدا, ھي التحذیر األخیر لي بأنني إذا لم أبادر إلى دفع 
مبلٍغ معتبٍر لذلك الموظف فإنني سانتھي في سجن الشرطة العسكریّة بتھمة التخلّف عن 

الخدمة اإللزامیة. استسشطُ غضباً مكتوماً وحقداً فوق حقدي المعتاد على ذلك النظام 
القميء إنّما لم یكن بإمكاني ان أفعل شیئاً سوى الوقوف ھناك وانتظار ما سیكون. فحتى 

لو أردُت ان ادفع الرشوة المرجوة فلیس في جیبي ما یكفي إلشباع نھم ذلك الموظف 
ومعلّمھ العقید القابع في الغرفة المغلقة. بعد حوالي عشر دقائق نھض حامالً أوراق 

معاملتي واتجھ إلى مكتب العقید مومئاً لي بان أتبعھ, وعند الباب أمرني باالنتظار خارجاً 
ثم طرقھ طرقاً خفیفا ودخل. فتح الباب ثانیةً بعد بضعة دقائق وقال سیادة  العقید 

بانتظارك. دخلت وحیّیت الضابط الجالس خلف طاولة المكتب بعبارة "إحترامي سیّدي" 
التي اعتادھا الناس مدنیّین وعسكریّین في سوریا عند مخاطبة أي ضابط أو صّف 

ضابط, ثم بدأت بشرح قضیتي مسترحماً وراجیاً لكن العقید كان قد حسم أمره على ما 
یبدو منذ اللّحظة األولى التي امسك بھا معاملتي الفارغة من أي مبلغ فنظر إلّي شذراً 

وقال: أترید ان أسحبك إلى الخدمة موجوداً أم ستصمت؟ ( یعني مقبوضاً علّي ) فاخترت 
الصمت. وقع إضبارتي ودفتر الخدمة العسكریّة المرفق ثم دفعھما إلّي دون ان ینظرني 

مكمالً حدیثھ الوّدي مع الشخص الجالس على المقعد الوثیرأمامھ.  

تصفحـت المعاملة حین أصبحت خارج الغرفة فوجدت مكتوباً على إحدٮصفحات دفتر 
الخدمة جملة: "سیق من تلقاء نفسھ". ذلك یعني انني لن أبات لیلتي ولیاٍل أخرى في 
سجون الشرطة العسكریّة ریثما یتّم ترحیلي إلى مصیاف بل یمكن لي ان أعود إلى 

منزلي على ان ألتحق بدورة األغرار الجاریة حالیاً خالل مدٍة قصیرة. ولوال ھذه الجملة 
ألضیف الكثیر من األشھر على فترة خدمتي التي كانت قد جاوزت حسب ما كتب على 

24  مصیاف ھي البلدة السوریة التي یقع فیھا معسكر تدریب األغرار في جیش التحریر 

الفلسطیني
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الدفتر مدة 60 شھراً بدل من الثالثین  المعتادة بسبب "تخلّفي عن السوق وعن استالم 
دفتر الخدمة وعن الفحص الطبي اإلبتدائي وعن الفحص الطبي االنتھائي".  

سارعت إلى مغادرة المبنى فرحاً لعدم زّجي في السجن وحزیناً مكتئباً بسبب السنین التي 
ستھدر من عمري مجاناً في خدمة بلٍد لیس بلدي ونظاٍم ھو من ألّد أعدائي. فإّن الخدمة 

العسكریّة اإللزامیة  في سوریا ھي "سفربرلك" حدیٌث, وسرقةٌ موصوفة ألعمار 
المواطنین في سخرٍة این منھا سخرة العثمانیّین. وسوریا لیست بلدي وال وطني لیس 
بسبب فلسطینیّتي فانا نصف فلسطینّي ونصف سورّي بل كنت ألحمل نفس المشاعر 

بعدم اإلنتماء إلى سوریا تلك حتى لو ولدُت ألٍب واٍم سوریّین فذلك البلد ھو (حتى لحظة 
انطالق الثورة السوریّة الكبرى في 2011) عبارة عن سجٍن كبیٍر یضیق بنزالئھ كما 

یضیقون بھ ومذبٍح لتقدیم احالم الناس وأموالھم وكراماتھم قرابین للطغاة الذین صّدقوا 
من فرط ما كذبوا انھم آلھة, وبھذا المعنى فإن إغترابي الثقافي والروحي عن سوریا بما 

ھي "وطٌن" مفترض ھو نفس اإلغتراب الذي اشعر بھ نحو "الوطن" الفلسطینّي الھجین 
(أو الوطنین) القائم أو القائمین منذ عقوٍد في الضفّة الغربیّة وقطاع غّزة.  

في مساء ذلك الیوم زرت أبناء عٍم لي سبق ان أّدوا خدمتھم العسكریّة الستشارتھم 
واإلستفسار منھم عن موقفي الحالي ومجاالت خروجي من ذلك المأزق فأجمع كلّھم على 
انني منذ الیوم قد أصبحت أعتبر مجنداً بنظر القانون وإذا لم التحق بالخدمة فسأعتبر فاّراً 
وبناًء على األحكام العرفیة المعمول بھا منذ انقالب حزب البعث العام 1963 فإن عقوبة 
الفرار من الجیش ھي السجن عرفیّاً تسعة أشھر دون محاكمة أو السجن لخمسة سنوات 

في حالة الفرار الخارجي (اي خارج سوریا) ویعاد الفار بعدھا إلى قطعتھ  العسكریّة 
إلستكمال مدة خدمتھ. أّما بالنسبة للستّین شھراً من الخدمة بدال من الثالثین التي قیّدت 
على وثائقي, فقد طمأنني أبناء عمومتي بانھا مجرد عقوبة شكلیّة یتّم عادةً إلغاءھا في 

مراسیم العفو الرئاسیّة الدوریة التي دأب حافظ األسد على إصدارھا في المناسبات 
"الوطنیّة" وأعیاد االنتصارات والثورات التي حقّقھا. إن فرض تلك العقوبات واألحكام 

القراقوشیة العرفیّة الكثیرة ومنھا المدني والعسكرّي ھو أسلوب النظام في إسعاد 
المواطنین وإشعارھم بإزاحة عبٍء كبیٍر عن كواھلھم بشكٍل دورّي, وأغلب تلك 

العقوبات یتّم فرضھ ابھدف وحید أال وھو إتاحة المجال لرأس النظام بممارسة تسامحھ 
وإظھار عفوه ومغفرتھ وتوزیع مكرماتھ على المواطنین لیشاركوه أفراحھ في أعیاده 

المجیدة.  

بقیت أقلّب األمر یومین او ثالثة في أصعب قرار إتخذتھ في حیاتي وھو الخیار بین 
مغادرة سوریا عبر أحد معابر التھریب إلى لبنان تاركاً أخوتي وأخواتي ربما إلى األبد 

او البقاء فیھا وخسارة ما یقارب الثالثة سنوات من عمري ھي من أھم السنوات 
والمفترض ان تكون األكثر حیویةً وبناءاً وانتاجیة في رحلة الحیاة. في النھایة استقّر بي 
األمر على خیار اإللتحاق بالخدمة اإللزامیة. وفي الیوم الرابع وضعت بعض حاجیاتي 
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الضروریة في شنطة كتٍف صغیرة وانطلقت في رحلٍة طویلة انتھت بي في معسكر 
تدریب األغرار التابع لجیش التحریر الفلسطینّي والواقع في بلدة مصیاف الشمالیّة.  

لم أختبر في حیاتي برودة الطقس التي أختبرتھا في مصیاف منذ اللّحظة التي وطأت بھا 
أرضھا وحتى غادرتھا للمّرة األخیر بعد حوالي شھٍر ونصف. ولوال البنطال الصوفّي 

الطویل وحزام البطن السمیك الذین وضعتھما والدتي في شنطة سفري الزدات معاناتي 
أضعاف مضاعفةً. كما انني لم أقرأ في حیاتي جملةً أسخف من الجملة المكتوبة على 

اللوحة المعدنیة المتقّوسة في أعلى مدخل المعسكر التي تقول "مصنع الرجال". أما سور 
المعسكر فمغطًى من الجھتین الداخلیة والخارجیة بجمٍل خشبیّة ركیكة مقتطفة من خطب 

حافظ األسد الطویلة التي كتبھا لھ مستشاروه الثقافیّون واعتبرت رموزاً مقدسةً للحكمة 
والبالغة والخطابة, حتى أنھا جمعت الحقاً في كتاٍب یشبھ في فخامتھ كتاب "نھج 

البالغة" المنسوب لعلّي ابن ابي طالب حمل عنوان "ھكذا قال األسد". ولقد صدر ذلك 
الكتاب عن دار مصطفى طالس للنشر في تسعینات القرن الماضي ثم حمل نسخھ أفراد 

المخابرات السوریّة العاملة في لبنان بتكلیٍف من العقید زیاد والعمید غازي كنعان وداروا 
بھ على أصحاب المحالت والمطاعم والفنادق واألفران والدكاكین ومحطات البنزین 

وكل من أمكن الوصول إلیھ من أصحاب األعمال الصغیرة والكبیرة في لبنان وأجبروھم 
على شرائھ رافضین ان یحّددوا سعره إذ كانوا یقدّمونھ ھدیةً لصاحب المحل بعد ان 

یعّرفوا عن انفسھم ویطلبون منھ ان یھبھم مقابلھ اي مبلغ تجود بھ نفسھ! ولقد جادت نفس 
صاحب محطة البنزین  التي كنت أعمل فیھا یومھا بمبلغ خمسین ألفا ل.ل ($30) دفعھا 
وھو خاشٌع متصدٌع من خشیة هللا. أول من التقیت في ثكنة مصیاف, صف ضابط برتبة 

مساعد قام بتسجیل بیاناتي ثم اصطحبني إلى مستودع الُعھدة وسلّمني بوطاً وبدلة 
عسكریّة شتویة ومن ھناك ذھب بي نحو أحد المھاجع حیث كان قد سبقني (كما علمت 
الحقاً) العشرات من أمثالي المجندین المتخلّفین عن موعد الدورة الرئیسة التي ابتدأت 
منذ حوالي الشھرین ولم یتبقى على انتھائھا سوى ثالثة أسابیع أو اكثر قلیال. تّم تجمیع 

المتخلفین جمیعاً في مھجٍع واحد وشّكلوا َسریةً إضافیة ألحقت ببقیّة السرایا المشاركة في 
الدورة التدربیبیة تحت اسم "سریّة المتخلّفین"!. إحتوى المھجع على عشرین سریراً 

مزدوجا  ذي طابقین) عشرة على كّل جانب وكان سریري في الطابق العلّوي في احد 
الزوایا. وكبقیّة مھاجع المجندین لم یحتوي مھجعنا على أیٍة وسیلة من وسائل التدفئة 
والموجودة حصراً في غرف طاقم المعسكر. عدا البرد والجوع الشدیدین لم أتكبّد أیة 
معاناة تذكر في معسكر التدریب, فقد اعتد مسبقاً على نظام الحیاة العسكریّة وأتقنت 

أسالیب اإلرھاب المتبّعة من قبل صّف الضبّاط والضبّاط للتنّمر على المجندین 
المستجدین تحت غطاء سلطٍة وھمیٍة یستمّدونھا أصالً من التماھي الخادع مع السلطات 

المركزیّة واستغالل الرھبة المزروعة مسبقاً في قلوب اآلخیرین منھا.  

كان أولئك المتنّمرون المعتادون في مثل تلك الظروف, دائمي التجّول في مختلف 
المھاجع بحثاً عّما یعید التوازن إلى نرجسیتھم المغتصبة من قبل السلطة نفسھا التي 

یحاولون التماھي معھا فیأمرون المجندین المرتجفین المتشنّجین رعبا وبردا باإلصطفاف 
امام أسّرتھم ثم یستعرضونھم فردا فردا طالبین منھم التعریف عن انفسھم بأعلى 

أصواتھم وفق الطریقة العسكریّة الرسمیّة المترافقة مع التحیة وذكر اإلسم والرقم 
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العسكرّي وانھاء الوصلة بعبارة "حضرة العریف" أو الرقیب. غالباً ما كان المجندون 
المساكین یخطئون تحت وطأة الرھبة فیأمرونھم باإلعادة مراراً وتكراراً ویزیدھم 

التكرار إرباكاً مما یرضي نفوس ضباط الصّف المتنمرین. لم اخطأ انا طبعا ولم أكن 
متشنجاً في أي من المرات التي جّربوا فیھا ھذه اللعبة معي, ولم أشعر بالرھبة منھم 

فأعلنوا استحسانھم وسریعاً ما كفّوا عن محاوالت إرھابي التي ال طائل فیھا وغالباً ما 
صاروا یكتفون بصرخات المجندین عن یساري ویمیني عابرین عنّي كأن بي جرب.  

كما في كّل جیوش العالم. یبدأ الصباح مبكراً باإلصطفاف بلباس الریاضة "الصیفي" ثم 
الركض داخل المعسكر لمدة نصف ساعة, لكنني كنت لحسن حظّي معفیّاً من الریاضة 

بكافة اشكالھا إذ طالما عانیت من تسّرع في نبضات القلب وقمت بمفاقمة حالتي عن 
طریق مضغ تنباك سیجارتین قبل الفحص الطبي مباشرةً. فبینما أنا أخلع مالبسي في 

قاعة اإلستقبال حسب األوامر ومعي عشرات المجندین العراة إّال من "كالسینھم" 
دسست اللفافتین في فمي خلسةً ومضغتھما جیداً ثم اصطففت في طابور العراة المشّكل 

أمام باب عیادة "اللجنة الطبیّة" المشّرع على مصراعھ كما لو أن أولئك الضباط األطباء 
لم یسمعوا بشيٍء إسمھ خصوصیة. كان الفحص الطبّي سریعا, فعادةً ما تكون النتائج 

مقّررة سلفاً, وعدا المجندین الذي استبقوا الفحص الطبّي برشوة أحد أعضاء اللجنة 
الطبیة, فإن الجمیع سیجتازون الفحص بنجاح إال فیما ندر. وتتنّوع الخدمات التي تقّدمھا 

لجان الفحص الطبي الخاصة بالمجندین وتتراوح أسعارھا بین بضع مئات من 
الدوالرات ھي تكلفة تقریر طبي یفید بعدم أھلیة الزبون للقیام بالریاضة العنیفة, وھذه 

تسّمى "إعفاء صاعقة" وتقیھ شّر دورات الصاعقة, ویتضاعف السعر إذا طلب الزبون 
تقریر یفید بأنھ غیر قادر على العمل في القطع العسكریة ویجب فرزه إلى أحد المواقع 
اإلداریة وھذه الخدمة تدعى "خدمات ثابتة". أما الخدمة الباھظة السعر والتي ال یقدر 
علیھا سوى أبناء كبار التجار واألثریاء فھي التقریر بأن الزبون في حالة صحیة بالغة 
السوء تمنعھ من أداء أیّة أعمال وبالتالي فإنھ ال یصلح للخدمة العسكریة بتاتاً ویجري 

تسریحھ على ھذا األساس, وھذه تتكلّف بین 5000$ و10000$. ومقابل المئات الذین 
یتّم تسریحھم سنویاً بھذه الطریقة, ھناك مئات آخرون غیر صالحین للخدمة فعلیاً 

واعرف منھم بضعة أفراد كانوا یعانون من أمراٍض عقلیة مثل الجنون ومع ذلك فإنھم 
أجبروا على الخدمة العسكریة. إضافة إلى ھذه الخدمات ھناك أیضاً خدمة األجازات 

الطبیّة ویعتمد سعر ھذه األخیرة على المدة الزمنیة التي یریدھا الزبون وتبدأ ببضعة أیام 
وتنتھي بسنتین ونصف ھما كامل فترة الخدمة العسكریة. 

كنت أنا ضمن الحاالت النادرة التي یخشى فیھ الطبیب الفاحص أن یلقى فیھا المجند حتفھ 
بسبب حالتھ الصحیّة مما قد یورطھ, فیضطر إلى توصیف حالتھ حسب التشخیص ال 
حسب المبلغ المدفوع. بدأ الفحص بخلع السروال الداخلي, والوقوف عاریاً كما خلقني 

ربّي أمام اللجنة الفاحصة وعشرات المفحوصین. تفقد أحد أعضاء اللجنة بیضتي 
ووزنھما بیدیھ لو كنُت سأستخدم في تخصیب بیوض اإلناث, ثم انتقل إلى صدري 

فوضع سّماعتھ على أذنیھ وجّس صدري بطرفھا المعدني ھنیھةً ثم كتب شیئاً ما على 
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إضبارتي وناولني إیاھا وأومأ للمجند الذي یلیني بالتقدم. حین غادرت غرفة الفحص 
فتحت إضبارتي متلھفاً ألقرأ ما الذي كتبھ الطبیب الفاحص, فإذ بھ "تسّرع في القلب. 

إعفاء صاعقة", وھذا النوع من األنباء تثلج قلوب المجندین في الجیش العربي السوري 
أو جیش التحریر الفلسطینین التابع لھ أیما إثالج. إن مقولة "الصّحة تاٌج على رؤوس 

األصّحاء" ال  تصّح في سوریا األسد, حیث المرض نعمة والصحة نقمة. فدورة 
الصاعقة التي أعفیت منھا, تستغرق ستة أشھر مریرة في معسكرات التدریب ویحاول 

جمیع المجندین اجتنابھا. 

كنت اكتفي باإلصطفاف لطابور الریاضة الصباحي بكامل لباسي العسكرّي (الذي كنت 
انام ایضاً مرتدیاً إیاه كامالً مع البسطار لشّدة البرد) ثم أعود إلى سریري بعد ان ینطلق 

الجمع إلى الركض. بعدھا یأتي دور اإلفطار مع الشاي شبھ البارد ثم التدریب على " 
  AK-47 النظام منضم " ثم حلقة تدریس تتضّمن فّك وتركیب البندقیة الروسیة

( الكالشنكوف ) یتلوھا النظام منضم من جدید. ثم یأتي الغداء البارد المكون غالباً من 
شوربة العدس وبدیلھ الوحید ھو طعام " الندوة " حیث یمكن شراء سندویشات الفالفل 

"عالّریحة" الباردة ایضاً والتي تكاد تخلو من الفالفل. من حسن حظّي أنني قد جلبت 
معي علبة حالوة وعلبةً أخرى مملوءة بسلطة الزعتر الفارسي مع بصل وزیت زیتون 
والتي أحضرت والدتي المزید منھما في زیارتیھا إلى مصیاف مع أھالي بقیّة المجندین 
الذین كانوا یتجّمعون فیما بینھم في المخیمات ویقومون بإستئجار حافلٍة تقلّھم جمیعا من 

مخیم الیرموك إلى مصیاف لزیارة أبنائھم ثم تعود بھم عند العصر, وھي رحلة تستغرق 
أكثر من 7 ساعات ذھاباً وإیاباً .  

أسعد األوقات التي قضیتھا في مصیاف ھي الفترتان اللتان أّدیت فیھما مھّمة "السخرة" 
وتعني الذھاب مع شاحنة القمامة إلى مكّب یقع على بعد 20 دقیقة من المعسكر 

مصطحبین معنا الرفوش لنقوم بإفراغ الشاحنة في المكّب ثم نستریح لمدة نصف ساعة 
في غرفة المجند المولج "بحراسة!" المكّب. وسبب سعادتي وسعادة بقیّة المجندین 

المكلّفین معي بھذه المھّمة ھو ان غرفة حارس المكّب مزودةٌ بمدفأة مازوت "معتبرة", 
ودائماً ما یقوم الحارس المعزول بالترحاب بالضیوف لشّدة مللھ ویسبغ علیھم نعمة 

شرب أباریق الشاي الطازج والساخن  اما أسوأ  اللحظات فھي لحظات الدخول إلى 
المرحاض لیس فقط بسبب إتساخ المراحیض بل أیضاً بسبب برودة الطقس التي تجّمد 

قفاك ثم إضطرارك للغسل بماء یكاد یكون متجمداً. أما الحمام الذي یتّم إسبوعیاً فقد 
نجحت في تجنّبھ مّرتین واضطررت إلیھ مّرتین خالل كامل فترة التدریب. وطقس 

الحّمام یتضّمن الذھاب إلى موقع الحمام عاریاً إال من لباسك الداخلي ثم المرور مرور 
الكرام تحت الدوش مدفوعاً بأیدي ضبّاط الصف بعد اقّل من نصف دقیقة نحو الخارج 

مجدداً .  

من حسن حظّي انني قد دّونت مھنتي في سجّالت الدولة كبائع خضار واّدعیت انني 
بالكاد "افّك الحرف " أّي انني لست متعلماً ولكنني أجید القراءة والكتابة بعض الشيء 
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وحتى حین دار طاقم المعسكر على السرایا لیسّجلوا أسماء الذین یتقنون قیادة السیّارات 
لم أرفع یدي إذ كنت أعلم ان ذلك سیتبعھ دورة عسكریّة مدتّھا ستّة أشھر في مدرسة 
السیاقة التابعة لجیش " أبو شّحاطة " حیث الظروف اسوأ بعّدة مّرات منھا في جیش 
التحریر . ھذه األمیّة مشفوعةٌ بالتسرع في نبضات القلب عنت انني عند انتھاء دورة 

األغرار ھذه بعد حوالي 24 یوماً سأغادر ھذا المعسكر ویتّم فرزي مباشرةً إلى 
إحدٮالقطع العسكریّة دون المرور في أیة دورة اخرى مثل دورة الصاعقة , ومعلّم 

الصاعقة , أوصّف الضبّاط , أوالسیاقة وذلك ھو ما رغبت بھ. انتھت الدورة إذن بعد 
ثالثة أسابیع أو أكثر قلیالً وكان أخر الدروس في حقل الرمایة حیث أعطي كّل منّا 12 

طلقة لبندقیة الكالشینكوف التي یحملھا وامرنا ان نطلق منبطحین ثالث طلقات منھا على 
دریئٍة منصوبٍة على بعد مائة متر( أو ربما مائتین ) ثم نغیّر عتلة أمان البندقیة إلى 

وضعیة الرّش ونطلق الرصاصات التسع وقوفاً نحو الدریئة نفسھا بینما یقف خلف كّل 
من الرماة صف ضابط یمسك بھ من یاقتھ بإحكام خوفا من حوادث عرضیّة أو قصدیة 

وكانت تلك الرصاصات اإلثناعشر ھي كامل التدریب الذي یحصل علیھ المجند قبل 
فرزه إلى قطعتھ العسكریّة.  وال أرید ان اغادر في إجازة المبیت الثانیة في باصات 

مدنیّة مستأجرة على حساب المجندین انفسھم دون ان أذكر ذلك الضابط حدیث التخّرج 
كما یبدو والذي یحمل رتبة مالزم وأسمھ محمد البدیري ویمّت بصلة قرابة لمصباح 
البدیري القائد السابق لجیش التحریر الفلسطینّي, وقد كان یحلو لھ یومیاً وفي أغلب 

األوقات التجول بین المجندین في ساحة المعسكر بخطواٍت عسكریّة كما لو انھ یسیر في 
طابور ویبالغ في مّد خطوتھ ویدیھ خلف ظھره فیبدو كطاووٍس مراھق بینما ھو یحسب 

نفسھ "كما كان واضحاً " بمنزلة مونتغمري أو رومل ثعلب الصحراء.   

 قبل إلتحاقي بمعسكر مصیاف كنت أتفقت مع والدتي على ان تذھب إلى قیادة أركان 
جیش التحریر الفلسطینّي مصطحبةً معھا المستندات التي تبیّن انني المعیل الوحید 

لعائلتي ومستنٌد أخر قامت بإستصداره من المخابرات العسكریّة, فرع فلسطین وھو 
عبارة عن شھادة وفاة لوالدي ذكر فیھا ان سبب الوفاة ھو:"أحداث لبنان" مما یعني بلغة 
اھل المخابرات انھ شھیٌد فلسطینّي ولست متأكداً بالظبط ما إذا كان الضابط الذي قابلتھ 

أمي قد ظّن المستند المعطى لوالدتي من المخابرات ھو نوٌع من التوصیّة أو انھ حقاً كان 
مقّدراً لوالدي وقد سمع عن نضاالتھ كما قال كّل ما أدریھ انھ وعدھا خیراً حین یحین 

موعد فرز المجندین المتدربین إلى قطعاتھم.  

انتھت إجازة نھایة الدورة سریعا وانطلقنا انا وبقیّة المجندین على متن الباصات نفسھا 
التي أحضرتنا من مصیاف, وقد تجّمعت فجراً عند مستدیرة فلسطین, عائدین إلى 

معسكر التدریب. ھذه المّرة كنت مجھّزاُ تجھیزاً جیداً بعلب الحالوة والخبز وسلطة 
الزعتر كما عملت على تكییف بدلتي العسكریّة عن أحد الخیاطین كونھا تتّسع لشخصین 

بحجمي إذ ان البدالت ال توّزع حسب المقاسات انما على طریقة "انت وحظّك". بعد 
مضي خمسة أو ستّة أیام على عودتنا إلى مصیاف جاءت أوامر الفرز من ھیئة األركان 

وتّم تجمیعنا في طوابیر وبدأوا بقراءة اسمائنا واسم القطعة التي تّم فرز كل مجند إلیھا 
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وكدت أطیر من الفرحة حین قُرئ اسمي ثم تبعھ اسم قطعتي: الرحبة – جرمانا. فتلك 
القطعة, إضافةً إلى بضعة قطع اخرى مثل جھازاإلستطالع وھیئة األركان وملعب 

فلسطین, مخّصصةً للقادرین على دفع الرشاوي المالیّة الطائلة وتمتاز ھذه القطع بقربھا 
من مساكن الجنود من أھل مخیمات السبینة وجرمانا والیرموك وأیضاً بكون الدوام فیھا 

شبیھ بدوام الموظفین المدنیّین وینتھي ظھراً. في الیوم التالي إلبالغنا بأوامر الفرز منحنا 
أجازة مدتھا یومین على ان یلتحق كلٌّ منّا بعدھا بقطعتھ العسكریّة المحّددة. 

"الرحبة" ھي الكاراج المركزي إلصالح عربات جیش التحریر الفلسطینّي وتقع في 
الشارع الرئیس لحّي جرمانا الذي أقیم على تخومھ مخیّم جرمانا لالجئین الفلسطینیّین 

وتبعد عن مخیّم الیرموك بضعة كیلومترات اي أقل من ربع ساعة بالسیّارة. ومخیّم 
جرمانا ھو المنطقة الوحیدة المألوفة لدّي خارج مخیّم الیرموك بسبب ان إحدى عّماتي 

تقطن فیھ وكثیراً ما اصطحبنا عّمي محمود في طفولتنا انا وأخوتي معھ على طنبره 
الخشبي لزیارتھا عبر بساتین یلدا وببّیال الساحرة والمألى بأشجار الجوز التي اعتدنا 

أثناء عبورنا سرقة بعض ثمارھا الدانیة.  

 قائد قطعة الرحبة ضابطٌ فلسطینّي من آل جّرار ویحمل رتبة رائد ویعمل تحت امرتھ 
ضبّاط أربعة آخرون وخامٌس مالزٌم مجنّد من آل الخضرا ومعھم حوالي 60 أو 70 

جندیّاً وصّف ضابط أغلبھم من المیكانیكیّین وبعضھم من المدعومین أو "المحظوظین" 
من غیر ذوي اإلختصاص.  

ثمة حوالي عشرة أو خمسة عشر فرداً من المدنیّین المتعاقدین أغلبھم یعمل في الشؤون 
اإلداریّة وبعضھم في میكانیك العربات. تبلغ مساحة الرحبة حوالي الخمس مائة 

مترمربع وتحتوي على ما یقارب العشرة كاراجات من مختلف اإلختصاصات وتقوم 
بإصالح عربات جیش التحریر الصغیرة مثل " جیبات " الضبّاط  وسیّاراتھم المدنیّة 

وعربات النقل الضخمة من انواع زیل وتاترا روسیة الصنع. وتضم أیضاً مساحة مائتّي 
متراً مربعاً إضافیة أقیم علیھا مدفٌن للعربات المنّسقة (السكراب) والتي یتّم تفكیكھا حسب 

الحاجة واستخدام قطعھا في عملیّات اإلصالح. عدا عن الكراجات تحتوي الرحبة على 
مستودٍع لقطع السیّارات وفیھا اربع مكاتب إداریة ھي قلم الدخول و الذاتیّة ومكتّب نائب 

قائد القطعة (كان برتبة نقیب) ثم مكتب قائد القطعة. عملت انا ومعي مجنٌد أخر في قلم 
الدخول تحت أمرة موظٍف مدنيٍّ یبلغ حوالي ال60 من عمره ویقضي جّل وقتھ في حّل 

الكلمات المتقاطعة في جرائد "البعث" و"الثورة" و"تشرین" أو باألحرى في محاولة 
حلّھا وأعتقد یقیناً انھ نادراً ما أفلح في إكمال حّل أٍي منھا قبل إلتحاقي بمكتبھ وسبب 

أعتقادي ھذا ھو انني أمضیت األشھر الستّة األولى من خدمتي العسكریّة في حلّھا نیابةً 
عنھ إذ اعتاد أن یبدأ نھاره بعد شرب الشاي والقھوة بأسئلتھ التي ال تنتھي: وسخ الظفر 
من حرفین ؟ (تّف ان كنت ال تعلم اخي القارئ) فأجیبھ أحیاناً او تستعصي علّي اإلجابة 

المباشرة فاستمھلھ دقائق او ربما ساعات ریثما  ابحث في أرشیف ذاكرتي أو اسألھ 
أحیاناً عما یتعامد مع الكلمة عامودیاً أو افقیاً وغالباً ما كنت انھي حلول الجرائد الثالثة 
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قبل نھایة الیوم عند الثالثة عصراً ولقد كانت تلك التجربة ھي المّرة األولى في حیاتي 
التي أستفید فیھا من ثقافتي إذ منحتني قدرتي على حّل الكلمات المتقاطعة التي یعشقھا 

المسؤول المباشر عني نفوذاً وسطوةً عنده فصار یتحاشى إغضابي ویسعى إلى 
مرضاتي خوفاً على كلماتھ المتقاطعة التي وجد نفسھ فجأة قادراً على حلّھا. 

 المجند اآلخر في قلم الدخول ھو برتبة عریف وعازف عوٍد موھوٍب واّول ما تعرفت 
على نغم تلك اآللة كانت في إحدٮاألمسیات حین أحضر عوده إلى المناوبة اللیلیة الدوریّة 

واكتشفت في الدقائق الخمسة األولى انني أعشق صوت تلك اآللة. وبدأُت رحلةً شاقّة 
دامت سنین في محاولة تعلّم العزف علیھا على یدّي زمیلي ھذا ثم الحقاً على أیدي 

أصدقاء آخرین لكن محاولتي جمیعاً باءت بالفشل ولم أفلح سوى في عزف مقطوعاٍت 
قصیرة وقلیلة العدد بینھا مقدمة موسیقیّة إلحدٮأغاني أم كلثوم وبضعة أغاٍن للشیخ إمام 
وودیع الصافي واغاني شعبیة اخرى مما أجبرني على اإلعتزال مبّكراً إذ یبدو لي االن 

انني أفتقد لما یسمى باألذن الموسیقیّة حتى انني بقیت لمدة سنوات أحتاج لمن یقوم 
بدوزنة العود الرخیص الذي أشتریتھ وھي عملیّة تعتبر من أولیّات العزف الموسیقي!. 
فشلت في تعلّم عزف العود إنما لم أشَف أبداً من عشقي لتلك اآللة التي ال زالت انغامھا 

تسكن روحي حتى ھذه اللّحظة.  

إضافةً إلى الدردشة وشرب أباریق الشاي وحّل الكلمات المتقاطعة وقراءة أخبار الجرائد 
السوریّة التي تترّكز أغلب مقاالتھا وانبائھا حول محصول الزیتون وأھراءات وصوامع 

الحبوب ومخزون الدولة من الشمندر السّكري واستقباالت السید الرئیس واجتماعات قادة 
الحزب وافراح النقابات واعراس االنتصارات, كنا في أوقات الفراغ نقوم بمھّمة تسجیل 

تاریخ دخول العربات إلى مركز اإلصالح ونوع األعطال ثم تاریخ خروجھا في سجٍل ال 
یقرأه أحد ولم یحتج إلى مراجعتھ أحد. إن وظیفتي تلك ھي من اجمل ما مارست من 

مھاٍم في حیاتي ولوال انني كنت أعمل مجاناً لوجھ هللا تعالى ثم وجھ الوطن لربما كنت قد 
وقّعت عقداً تطوعیّاً ألزاول تلك المھنة بقیّة حیاتي. كان لوظیفتي في قلم الدخول, جانب 

سيٌء وحید ھو إضطراري إلى المناوبة بشكٍل دوريٍّ شبھ إسبوعٍي وھو ما یقتضي بقائي 
في القطعة في لیلة المناوبة حتى الصباح, األمر الذي كان لیكون ھیّناً لو أتیح لي النوم 

الھانئ فغرفة قلم الدخول احتوت, إضافةً إلى طاولتّي المكتب التي "نعمل" خلفھما, على 
سریرین عسكریّین معدنیّین أحدھما فوق اآلخر, وكان سریري في الطابق األعلى.  

المشكلة الرئیسة كمنت في الحراسة اللیلیّة التي تستغرق أربع ساعاٍت متواصلة. ورغم 
انني اعتدت أن أحضر معي كتباً وأقضي وقتي في القراءة إّال ان أربع ساعات متواصلة 

ھّي مدةٌ طویلة بكّل المقاییس خصوصا في برد الشتاء القارس مما جعلني في كثیر من 
األحیان أرفض القیام من نومي رغم طرقات رئیس الحرس المتوالیة على باب مكتب 

الدخول طوال الساعة األولى من موعد حراستي حتى یمّل ویغلبھ الیأس والنعاس فیذھب 
بدوره إلى النوم ویبقى محرس "السكراب" فارغاً من الحرس وأیضاً من اللصوص فمن 
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ذا الذي سیسعى في ظالم اللیل إلى سرقة سیّارات مفّككة ومدفونة منذ عقود حتى 
أصبحت كتالً من الحدید الصدئ. رغم تمنّعي عن الحراسة في كثیٍر من المّرات إال انني 

لم أواجھ ایة ّعقوبة خالل سنوات خدمتي التي قاربت األربع سنوات لسبٍب بسیٍط ھو 
انني بعد بضعة مناوبات تحت إمرة الضابط المناوب المجنّد محمد الخضرا (وھو خّریٌج 
جامعٌي) واكتشافھ منذ اللّحظة األولى لمحادثتنا انني لست بائع الخضار شبھ األمّي الذي 

أزعم, نمت بیننا صداقةٌ حقیقیةٌ وتوطدت مع مرور األیام. 

تخّرج المالزم محمد من كلیّة العلوم في جامعة دمشق قبل إضطراره لإللتحاق بجیش 
التحریر الفلسطینّي ألداء الخدمة اإللزامیة. ورغم قرابتھ من قائد الجیش العمید طارق 

الخضرا إال انھ كان على خلٍق عظیٍم ونقاوة انسانیة إضافةً إلى سعة معرفة وثقافة 
واقتصرت قرابتھ منھ على تمكینھ من الخدمة في قطعة عسكریّة مریحة. لم نكن نجرؤ 

على المحادثات الصریحة في األمور السیاسیّة لخوفنا المبرر من بعضنا البعض انما كنا 
كأغلب مثقّفي زماننا المقیمین في سوریا قد أتقنّا المحاورات الھامشیّة التي تشي بالشيء 
وال تشي, عباراٌت ومواقٌف ال تجّرم ویمكن تقلیبھا في شتّى األوجھ, أحادیث تدور على 
تخوم النقد األدبي والفلسفي وتنظر في نشوء الكون وسایكولوجیا االنسان ونظریات علم 

اإلجتماع وكل ما ال یمّت ظاھریاً إلى قطاع السیاسة بصلة. واستشففت فیھ نفس النقمة 
التي احملھا انا على نظام البعث المستبّد ونفس التوق إلى التحّرر من نیر الطغیان 

والعبودیة. صداقتي الناشئة مع  المالزم محمد الخضرا وقرابتھ الواضحة من طارق 
الخضرا أوحت كما یبدو لزمالئي المجندین وضبّاط الصّف انني قد أكون "عواینیّاً" 

وساعدتھم انا بشكٍل إیحائٍي على تعزیز ظنونھم حین اكتشفتھا. وقد أدركت ظنونھم تلك 
في المّرة األولى التي صرخت فیھا في عریف الحرس الذي أیقظني من نومي 

العمیق:"حّل عن ربّي! ما بدي أحرس. بكرا بلّغ عنّي!" ثم عدت إلى نومي ولم أتلَق في 
الیوم التالي أیة عقوبة. إنني إذن عواینٌي خطیٌر یتقى المجنّدین شّري وھذا یمنحني بعض 

النفوذ ویقیني شّر ضباط الصّف ورؤساء الحرس. كذلك ساعدت انطوائیتي وتفضیلي 
للكتب التي دائماً ما اصطحبھا معي إلى المناوبة عن مسامرة الزمالء وتزجیة الوقت 
بلعب "الشّدة" معھم على وصمي بالعجرفة كما ان عدم معرفة أي منھم لي رغم ان 
أغلبھم من أبناء جیلي ومن سكان مخیّمي "مخیم الیرموك", بإعتباري عشت أغلب 

سنوات عمري في لبنان قد أضاف أیضاً غموضاً مریباً ورّجح كفّة ان أكون مزروعاً 
لمراقبتھم وھو ما ناسبني تماما. 

  

یبدأ الدوام في الرحبة بالطابور الصباحي بعد ان تلّمنا سیارة المبیت من أماكن تجّمع 
معیّنة في مخیم الیرموك والتي كثیراً ما كنت أتأخرعن موعدھا فأضطر إلى استئجار 
تكسیاً تكلّف عشر لیرات من أصل خمسین لیرة ھي كامل راتبي الشھري ( ما یعادل 

العشرة دوالرات أمریكیة) یضاف إلیھا مبلغ  190 لیرة ( 40 دوالراً ) بدل طعام كون 
الرحبة التي أعمل فیھا ال تقّدم الطعام إسوةً بأغلب القطع العسكریّة. بعد الطابور 

الصباحي وعملیّة التفقّد الیومیّة عبر قراءة أسماء جمیع المجندین لمعرفة من منھم لم 
یحضر تتّم تحیّة العلم وصیحات تردید شعار حزب البعث المعھود "أمة عربیة وأحدة 
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ذات رسالة خالدة" ثم ینصرف الجمع كلٌّ إلى عملھ وترفع أسماء الغائبین إلى مكتب 
الذاتیّة لقیدھا ومعاقبة أصحابھا. ینعقد في نھایة الیوم عند الساعة الثالثة عصراً طابوٌر 

آخر ویجري تفقٌّد آخر لمعرفة من من المجندین قد تسّرب دون إذن خالل الدوام, ثم 
نركب في صندوق سیارة المبیت من نوع "زیل" التي تعیدنا إلى مخیم الیرموك أما من 

كان یسكن منطقةً أخرى فكان علیھ إستخدام وسائط النقل العام. كان ثّمة طابور أخر 
ینعقد مرةً واحدةً في اإلسبوع وھو الطابور الخاص بإلقاء باألمر اإلسبوعي الصادر عن 
ھیئة األركان السوریّة على مسامعنا والذي یستمر حوالي نصف ساعة. وھو عبارة عن 

كالٍم خشبيٍّ مكّرٍر عن الصمود والتصدي والنضال القومي ال یستّمع إلیھ أحد انما 
یحرص الجمیع على التصفیق بحرارة كلّما أتى القارئ على ذكر الرئیس القائد حافظ 

األسد وھو عادةً ما كان یذكر أكثر من عشر مرات في تلك الصفحات الثالثة أو اإلثنتین  
وطیلة فترة خدمتي لم ألحظ شخصاً وأحداً یخفق في إختالق الحماسة اثناء التصفیق أو 

یختصر مدتھ. 

في جیش التحریر الفلسطینّي , كما في الجیش العربّي السورّي ال وجود للزمن كقیمة 
متحولة او متغیّرة بل یكاد یكون ثابتاً ثبات األمكنة. وحیاة المجنّدین فیھما تشبھ حیاة 
المذیع في الفیلم األمریكي "یوم السنجاب" الذي یجد بطلھ نفسھ عالقاً في یوٍم زمني 

وحید, فینھض من نومھ كل صباح لیجد ان التاریخ في الروزنامة لم یتغیّر وانھ یعیش 
أحداث الیوم السابق نفسھا دون أدنى تغییر حتى بات یحفظ تلك األحداث ومواقیتھا 

ودقائق تفاصیلھا عن ظھر قلب. ھناك طبعا طائفةً من المجنّدین المحظوظین, وال أقصد 
ھنا العلویّین منھم, والذین یفضلون العمل المجھد على النھارات البطیئة المتشابھة في 

القطع العسكریّة فیعمدون إلى دفع مبالغ مالیّة شھریّة ألحد الضبّاط او المساعدین على 
ان یتّم التغطیة على غیابھ طوال فترة خدمتھ العسكریّة وھذه العملیّة ذائعة الصیت 

ویطلق علیھا إسم "التفویج" وتتراوح تكالیفھا بین 200$ و 400 $ حسب قدرة المجنّد 
المالیّة ومكان تواجد قطعتھ العسكریّة, فتفویج مجند یخدم في قطعة عسكریّة عاملة في 

لبنان یكلّف اكثر من تفویج مجنٍد في دمشق. وتختلف أسعار التفویج ایضاً بین مجنٍد یخدم 
في قطعة عسكریّة مقّرھا في مدینتھ وآخر یخدم في محافظة تبعد خمس او سّت ساعات 

عن منزلھ.  

وتلك المبالغ المالیة التي یتطلبھا التفویج تعتبر مبالغ طائلة في سوریا حیث معّدل دخل 
الفرد فیھا أقل من 100$ شھریّا  ($1100 سنویاً) لذا فان المجنّدین المفّوجین ھم إما من 
العوائل الغنیّة او من الكادحین الذین یفّضلون العمل في أشغالھم المدنیّة لیل نھار كالعبید 

ج, على قید الخدمة العسكریّة البغیض وانا لم أكن  لسّد نَھم الضابط او صّف الضابط المفوِّ
من األولین وال من األخیرین وان كنت قابلت الكثیرین من الصنفین أثناء خدمتي وبعدھا 

ومنھم أقرباٌء لي أحدھم ھو ابن عمتي (محّمد السیّد) الذي عمل أثناء تفویجھ مع أخیھ 
وأبیھ في سوق الخضار المقام في في شارع فلسطین,مخیّم الیرموك بدءاً من الخامسة 

فجراً موعد التسّوق في سوق الھال الدمشقي وحتى الثامنة أو التاسعة مساًء دون توقّف 
ولقد اشترط علیھ المساعد الذي تعھّد بتفویجھ ان یمأل لھ ثالجتھ من مختلف انواع الفاكھة 

والخضار بشكٍل یومّي فكان یبدأ نھاره بالتسوق في سوق الھال وجلب البضاعة إلى 
السوق في مخیّم الیرموك ثم ملء بضعة أكیاٍس ورقیّة من أفضل انواع السلع المتواجدة 
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في السوق من "بسطتھ" وبسطتّي أخیھ وأبیھ  الذین كان یدفع لھما سعر التكلفة فقط دون 
أرباح, كذلك یشتریھا من البسطات األخرى المتواجدة في السوق ثم ینقلل تلك األكیاس 

إلى بیت المساعد المقیم أیضاً في مخیّم الیرموك قبل أن یعود إلى بسطتھ لیبدأ البیع 
واإلسترزاق. ولقد بقي محّمد على ھذه الحال طوال فترة خدمتھ العسكریّة 

(2003_2006)  وكانت أرباحھ الیومیّة تقتطف صباحاً من قبل المساعد حتى قبل ان 
یباشر عملھ. ولقد كاد ان یفتضح أمره ذات مّرة حین توّجھ إلى سوق الھال قبل الفجر 
كعادتھ في أیام التسّوق حامل كامل رأس_مالھ المتكّون من 50 ألف لیرة سوریة ( ما 

یعادل 1000 دوالرا حسب تداول عام 2005 ) فأوقفتھ إحدٮالدوریّات األمنیّة واعتقلتھ 
في أحد مقارھا بسبب عدم حیازتھ لبطاقة ھویّتھ (كونھا تُسحب من المجندین طوال فترة 

الخدمة العسكریّة) وقد بقي والداه واقرباؤه یبحثون عنھ لمدة اسبوٍع كامل في المشافي 
والمشارح والمخافر قبل ان یكتشفوا "فرحین" انھ قابٌع في أحد فروع المخابرات 

ویتعّرض للتعذیب منذ لحظة أختفائھ ولیس مقتوالً من قبل أحد قطّاع الطرق بھدف سلبھ 
المال الذي بحوزتھ. ثمن إطالق سراحھ كان طبعاً سلبھ كامل المبلغ الذي بحوزتھ.  

عشت إذن تكراراً یومیّاً ألحداث یوٍم ال یذھب أبدا. صحٌو في السادسة والنصف صباحا 
ثم انتظار عربة المبیت الزیل التي تأخذنا إلى الدوام, في ساحة دّوار فلسطین عند 

السابعة والنصف أو الركض بعد موعدھا بعشرة دقائق ومحاولة إیجاد تاكسي لتأخذني 
إلى جرمانا قبل موعد طابور التفقّد الصباحي في الثامنة. ثم أباریق الشاي والكلمات 

المتقاطعة وھي الجزء الوحید في الجرائد السوریّة الذي یمكن إفتضاح أمره إذا ما قّرر 
رؤساء التحریر أعادة طبع نفس النسخة لبضعة أیام مع عدم تغییر أي شيٍء فیھا سوى 
تاریخھا. فعودةٌ إلى المنزل عند الثالثة فتناول طعام الغداء ثم نوم القیلولة ثم سھرة لعب 

الورق حتى منتصف اللیل (أو زیارة صدیقتي والسھر عندھا), ثم النوم بانتظار الیوم 
التالي.  

بعد مرور أقّل من شھرین على التحاقي بالخدمة العسكریة لم یتبَق من راتبي الشھري 
األخیر الذي استلمتھ من حركة فتح ولو شروى نقیر فبدأت باإلستدانة لشھٍر آخر 

استلھكت خاللھ كّل الُمدینین المحتملین وبدأت رحلتي مع الفقر المدقع والجوع  الكافر 
واكتشاف حقیقة ان تعابیر مثل رفاق الدرب و"أخوة التراب" والدم الواحد لیست سوى 
ثرثرٍة وإطناٍب ال طائل فیھ. الشخص الوحید الذي أمكننا عائلتي وانا اإلعتماد علیھ في 

تلك الظروف كان توفیق "المغربي" صاحب البقالیّة على ناصیة حارتنا الذي كنّا نستدین 
من عنده كّل حاجیّاتنا من المعلّبات والخضار وحتى علب السجائر. بل وكنّا أحیاناً 

نضطر إلى إستدانة ثمن أوقیة اللحمة التي سستستخدمھا امي في الطبخ , كونھ ال یبیع 
اللحمة في بقالیتھ. صارت صفحتنا في دفتر اإلستدانة عنده من اضخم الصفحات 

وأطولھا. علب لحمة, جبنة, لبنة, خیار, حالوة الطحینة, بیض, بندورة, علب سردین, 
علب تونھ, 5 لیرات (ثمن أوقیة لحمة), 10 لیرات (ثمن أوقیة قھوة), طحین, سّكر, ملح, 

مكنسة, مسحوق غسیل,مسحوق جلي, سیفة, لیفة, 10 لیرات (ثمن مازوت للتدفئة) 5 
لیرات (كاز للبابور). كّل ما قد یخطر على بالك من سلٍع أو أثمانھا. تجاوز رصیدنا عنده 
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(أو باألحرى رصیده عندنا) اآلالف من اللیرات وصارت أیة مبالغ یرمیھا في أیدینا 
حسن الطالع تذھب مباشرةً إلى صندوق حساباتھ لتسدید جزِء منھا. لم یبخل أبداً أو 

یذّكرنا ابداً بحجم الدین الكبیر الذي صار لھ بذّمتنا وحین كانت والدتي تقول لھ:"إذا متُّ 
یوماً فان حقّك بذّمة أوالدي وھم جمیعا یعلمون بدیوني", یجیبھا: یا خالة , إذا متِّ فأنت 

مسامحة بالَدین كلّھ. ھناك أیضاً شخصان آخران ال بد من ذكر أیادیھم البیضاء علّي 
وعلى اخوتي وھم أوال عّمي صالح, بائع الخضار الكادح الذي كان بالكاد یقوم بأود 

اسرتھ الكبیرة والذي مّدني بمساعداٍت مالیّة بین الفینة واألخرى, وامرأة شبھ میسورة 
جارةٌ لنا في حّي المغاربة من آل الطیّب, كانت ملجانا األخیر حین نضطّر لسبٍب أو 

آلخر إلى استدانة مبلٍغ مالٍي اكبر من المبالغ المتاحة لدى بقالیّة توفیق.  

 -----------------------------------------------------

بعد الھزیمتین المتتالتین للنظام البعثي في سوریا أمام إسرائیل عامي 1967 و1973 
أدرك حافظ األسد حدود قدراتھ وأیقن ان حرباً ثالثةً ستعني نھایة نظامھ ولكنھ, وقد بنى 
سلطتھ واستمّد شرعیتھ من شعارات النضال والكفاح ومقاومة العدو الصھیوني, كونھا 

الظھیر الوحید المتاح لھ لیس فقط بسبب إستیالئھ على السلطة بقوة السالح بل أیضاً 
لكونھ من الطائفة العلویّة المكفَّرة عند أغلب أئمة السنّة الذین یشّكلون الغالبیة السكانیة 

في البالد بینما ال تشّكل الطائفة العلویة أكثر من 10% منھم, فقد أدرك أن السالم أیضاً 
یتھّدد نظامھ كما الحرب أو ربما أكثر قلیال. ولذلك فقد سعى منذ الیوم األول النقالب 
الضبّاط العلویّین عام 1963 وتبوؤھم سّدة السلطة على إستمالة الفصائل الفلسطینیّة 

وتبنّي مشروعھم ومحاولة استیعابھم وامتطائھم. ثم ازدادت ھذه عالقة النظام العلوي 
بالفصائل الفلسطینیة شدةً بعد انقالب شباط 1966 الذي تخلّص فیھ الضبّاط العلویون من 

میشیل عفلق وصالح البیطار الذین شّكال الواجھة المدنیّة للجنتھم العسكریّة الحاكمة 
الفعلیة للبالد, فقام حافظ األسد بمنح عرفات ورفاقھ مكاتباً ومعسكراٍت للتدریب وسمح 

لھم بإقامة إذاعة خاصة بھم تبّث من دمشق ومّدھم بالسالح والعتاد وأّمن لھم القدرة 
اللوجستیة إلستقبال األسلحة السوفیاتیّة والصینیة التي بدأوا بشرائھا باألموال الكویتیّة ثم 

الخلیجیة والحقاً اللیبیّة والعراقیّة.  

كان الشرط الوحید لحافظ األسد ھو ان ال یتّم القیام بأي نشاط عسكرّي دون إطالع 
أجھزتھ األمنیّة علیھا أوالً, وزیادةً في األمان أوعز لقادة الجبھة الثوریّة لتحریر فلسطین 

والتي كانت أجھزة المخابرات السوریّة قد شّكلتھا من ضبّاط فلسطینیّین في الجیش 
السورّي باإلتحاد مع حركة فتح التي تحّصلت على شرعیة ودعٍم عربیّین ال یمكن ان 

تحصل علیھ جبھتھ البعثیّة (وكان على رأس تلك الجبھة الضبّاط البعثیون یوسف عرابي 
ومحمد حشمة وأحمد جبریل). وقد وافقت حركة فتح على ھذا  اإلتحاد نتیجةً للضغوط 

السوریّة انما لم یستمّر شھر العسل طویالً إذ حاول یوسف عرابي ومحمد حشمة 
اإلستیالء على التنظیم الذي انضما إلیھ, وإزاحة األخرین عن قیادتھ. ولقد انتھى ذلك 
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الصراع على السلطة بإغتیال كلٍّ من یوسف عرابي ومحمد حشمة في أیار وحزیران 
1966 . بعد عملیة اإلغتیال, اعتقل النظام السوري یاسر عرفات ورفاقھ بعد إتھامھم 

باإلعداد لذلك اإلغتیال ثم أطلق سراحھم بعد بضعة أسابیع نتیجة ضغوٍط عربیة 
(جزائریة وكویتیّة على وجھ الخصوص) عدا عبد المجید الزغموط الذي نفّذ عملیتّي 

اإلغتیال فقد بقي في السجون السوریّة حتى وفاتھ عام 2001. إثر ذلك الصراع فّككت 
الجبھة الثوریة اتحادھا مع حركة فتح وانضّمت إلى الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین ثم 
اشنقّت عنھا واطلقت على نفسھا اسم الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین – القیادة العامة,  

وبقیت على والئھا التام للنظام السورّي حتى الیوم بقیادة احمد جبریل وقد عمد اإلسد في 
نفس العام إلى تشكیل تنظیم فلسطیني مسلح آخر ردیف اطلق علیھ اسم "طالئع حرب 
التحریر الشعبیّة _ قّوات الصاعقة " في محاولة إلغراق الساحة الفلسطینیّة بتنظیمات 

تابعة لھ .  

ان اإلمساك بالتنظیمات الفلسطینیّة یؤمن للنظام السورّي میزة تحّكمھ بورقتي الحرب 
والسالم في المنطقة بھدف اإلبقاء على الظروف الوحیدة التي یزدھر فیھا ویستدیم بقاؤه 

أال وھي حالة الالحرب_الالسلم التي برع فیھا وطبّقھا على مدى عقود. إن حالة 
الالحرب والالسلم  مع اإلبقاء على شعار الصمود والتصدي كان لھا فائدةٌ أخرى لحافظ 

األسد ال یمكن إغفالھا, فقد أّمنت لھ من دول الخلیج (كونھ دولة مواجھة مع "العدو 
الصھیوني")  دخالً مالیاً ضروریاً احتاجھ لبناء حرسھ الجمھوري وتنظیم سرایا الدفاع 

وتنظیم اإلمام علي المرتضى الذین ترأسھما اخواه رفعت وجمیل إضافةً إلى بناء 
العشرات من األجھزة واألفرع األمنیّة والشرطة السریّة الضروریّة لبقائھ فھي تأتي 

كحزمٍة وأحدة مع شعارات الكفاح والنضال فمن أفلت من ھذه األخیرة من السوریّین فانھ 
بالتأكید لن یفلت من األولى. على مدى العقود الثالثة والنصف التي تلت راوحت العالقة 
بین األسد وحركة فتح بین مّد وجزر وتنقّلت ما بین خصاٍم ووئاٍم حسب تبدل المعطیات 

السیاسیّة فقد كان عرفات كما األسد براغماتیاً ماھراً في اقتناص الفرص والتنقل بین 
عربات القطارات في شتى اإلتجاھات.  

في الحسابات السیاسیّة, حقّقت عملیّة "سالمة الجلیل" إلسرائیل عدة مكاسب أھمھا إقرار 
م . ت . ف بالقرارین الدولیّین 242 و 338 وتجرید المنظّمة من قدراتھا السیاسیّة التي 

نتجت عن إمتالكھا للقرار السیاسّي لعاصمة عربیة وسیطرتھا على أكثر من نصف 
الجمھوریة اللبنانیّة وإضعاف القّوة العسكریّة للمنظّمة مع الحفاظ على على حیاتھا 

بواسطة أجھزة االنعاش بھدف إشراكھا بخطة ریغان التي أعلن عنھا في واشنطن في 
الیوم التالي لخروج عرفات وقّواتھ من بیروت والتي وافق علیھا القادة العرب مباشرةً 

في قّمة فاس التي عقدت بعد خمسة ایام من إعالن خطة ریغان (خروج عرفات في 30 
آب 1983 _ اإلعالن عن خطّة ریغان 1 أیلول _ قمة فاس 6 أیلول). ھذا على المستوى 

الفلسطینّي اما على المستوى السورّي فلم تكن إسرائیل راغبةً بتحقیق نصٍر قاصٍم على 
نظام األسد الجار الموثوق الذي أحكم إغالق كامل المساحة الحدودیة معھا في وجھ كافة 

التنظیمات المسلحة الفلسطینیّة واللبنانیّة من حلفاء وأعداء على وجھ السواء وضمن أمنھا 
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وسالمتھا كبلطجيٍّ مرعب یتحاشى مثیري الشغب المرور من قربھ. اما الضربات التي 
كان ال بّد منھا والتي وجھتھا إسرائیل لطائراتھ ودباباتھ وشبكات صواریخھ أثناء 

اإلجتیاح فقد كانت عملیات ثانویة ( ( Byproduct  ال مفّر منھا بسبب تغلغل قّوات 
األسد العاملة في لبنان في أغلب المناطق التي تتواجد فیھا قّوات "الھدف" وقد حرص 

كال الطرفین على حصر مناوشاتھما في المنطقة الجغرافیة "ّالمحایدة" أي خارج الحدود 
السوریّة وضمن شروٍط مخبریة تمنع تمددھا.  

على عادة النظام السورّي التي درج علیھا في تحویل الھزائم العسكریّة إلى انتصاراٍت 
دعائیة فقد ساھمت حرب سالمة الجلیل في انتشال إعالمھ من حمأة الصراع مع الداخل 
السنّي الممثل باإلخوان المسلمین والذي كاد ان یطیح بھ لوال حجم البطش والتغّول التي 

واجھھ بھما. وفي نفس الوقت بثت تلك الحرب الروح من جدید في شعاراتھ الخشبیة عن 
المقاومة والتصدي لإلمبریالیة العالمیّة والدفاع عن األمة العربیّة وحقوق الشعب 
الفلسطینّي المضطھد والمشرد. انما لم یكن ذلك كافیاً لتعویض الخسائر العسكریّة 

والسیاسیّة الضخمة في حسابات المجتمع الدولي القادم على ما یبدو على مرحلة صرف 
(Cashing) السندات التي تم تجمیعھا من قبل كافة األطراف على طاولة مفاوضات 

سیاسیة أعلنتھا خطة ریغان ووافق علیھا الفلسطینیّون والغالبیة العظمى من القادة العرب 
وكان على األسد تجمیع سنداتھ "القلیلة" تحضیراً لجولة السالم التي تھدد كیانھ كما قلنا 

مثلما تھدده الحرب.  

لبنانیاً, أوعز األسد إلى حلفائھ اللبنانیّین أو باألحرى أطلق أیادیھم في تفجیر الھدوء 
النسبي بین الطوائف المتحاربة والذي فرضھ الوجود العسكرّي اإلسرائیلي في منطقتي 
الجبل وبیروت الكبرى حیث خطوط التماس التقلیدیة بین أطرافھا. لم یمّر في خلد ولید 

جنبالط او نبیھ بري زعیمي الطائفتین الدرزیة والشیعیّة ومعھم الفصائل السنیّة الصغیرة 
(المرابطون والناصریون) التسلیم باالنتصار الماروني الوھمي الذي نشأ عن إعتقاد 

القادة الموارنة ان بإمكانھم تجییر انتصار حلیفھم اإلسرائیلي إلى انتصاٍر خاٍص بھم إلى 
ان فاجأتھم إسرائیل بعدم التعرض مطلقاً ألي من الطوائف األخرى أوأسلحتھا فأبقت 
على بناھم العسكریّة بل زّودت بعضھم بالمزید من األسلحة وانشأت لھم في المناطق 
التي عانت من الفراغ األمني بسبب انسحاب القّوات الفلسطینیّة منھا, جیوشاً صغیرة 

للحفاظ على أمنھا أسمتھا "قّوات الدفاع الوطني" وانخرط فیھا الفلسطینیّون كما 
اللبنانیون. ما ان انسحبت القّوات اإلسرائیلیّة إذن من جبل لبنان في 3 أیلول 1983 من 

طرٍف وأحد ودون تسویة سیاسیة تضمن أمن المناطق المحتلة بعد االنسحاب, تلك 
التسویة التي تعّذرت بسبب رفض النظام السورّي سحب قّواتھ من لبنان بالتزامن مع 

االنسحاب اإلسرائیلي, حتى استحضر الموارنة والدروز كّل ثارات "إمارة جبل لبنان" 
من القرن الثامن عشر وانقضّوا على بعضھم البعض وأغلوا قتال وتذبیحاً وسفكاً عشوائیا 

لدماء بعضھما البعض في كافة قرى الجبل المتداخلة. وآزر الموارنة بقیّة الطوائف من 
مسیحیّي لبنان وكذلك األلویة المسیحیة من الجیش اللبناني. كما أمنت لھم أحیاناً القوى 
المتعددة الجنسیة المتواجدة في بیروت وبحرھا أغطیةً ناریة وشاركت في الحرب إلى 
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جانبھم بطائراتھا الحربیة أحیاناً أخرى, خصوصاً عندما شارفت بلدة سوق الغرب, 
الجبھة الرئیسة والمطلّة على معاقل المسیحیّین في بیروت, على السقوط. 

 اما الدروز فقد ساندتھم المنظّمات المسلحة الفلسطینیّة الموالیة لسوریا وأمّدھم حافظ 
األسد بالسالح بینما تكفّل معّمر القذافي بالمال وازدات وتیرة المعركة شّدة وتوّسعاً 
وتضخمت أعداد الضحایا من الطرفین حتى بلغت اآلالف من أھالي القرى من كال 

الطائفتین. كانت الطوائف اللبنانیّة تتناتش لحوم ابناء بعضھا البعض بحكم العادة أو كما 
ذكر ولید جنبالط على فضائیة الجزیرة :"ھم غزو ونحن غزونا", بینما عینا حافظ األسد 

تتجھ نحو العاصمة بیروت التي طمح إلى ضّم قرارھا السیاسّي إلى جعبتھ التي 
سیصطحبھا إلى المفاوضات الدولیة الموعودة إذا ما جرت. 

  

على صعید الصراع األسدي_العرفاتي و"صك" القرار الفلسطینّي, استشعرت أجھزة 
األسد األمنیّة درجة الوھن العسكرّي والسیاسّي لمنظّمة التحریر التي نجمت عن ھزیمتھا 

العسكریّة وتجرید كیانھا من البعد الجغرافي الذي كانت قد إكتسبتھ في لبنان بعد ان 
أصبحت بقیّة قّواتھا العسكریّة المتواجدة في البقاع وطرابلس مجرد جزائر في بحٍر من 
القّوات السوریّة والفصائل العسكریّة الفلسطینیّة واللبنانیّة التابعة والدائرة في فلك األسد. 

ورغم ان عرفات قد قام بنقل أموالھ وإداراتھ وأجھزتھ اللوجستیّة إلى تونس إال انھ لم 
یكن باستطاعتھ التخلّي بسھولة عن مكاتبھ الموجودة في دمشق والتي تمتاز بقربھا من 
أماكن تواجد مسلّحیھ المتبقین في لبنان, أما دمشق فقد حّددت سعرھا مقابل إستمرارھا 
بدعم "األشقاء"  الفلسطینیّین وھو موافقة عرفات على "مشاركة" قراره السیاسّي مع 
حافظ األسد وعدم الدخول في أیة تسویة سیاسیة ال یوافق علیھا اآلخیر مسبقاً اي ان 

المشاركة عند األسد تعني المصادرة. إن الثمن الذي طلبھ األسد إذن ال یقّل عن وضع 
عرفات في حقیبة سفره مع بقیّة األوراق ولم یبُد ان عرفات مستعدٌّ لدفع ذلك الثمن, حتّى 

ان أضطره األمر إلى خوض معركٍة جدیدة.  

دائماً ما وفّرت حاالت الصراع على المناصب والنفوذ والثروات بین كبار ضبّاط حركة 
فتح الظروف المناسبة لتغلغل أجھزة المخابرات العربیّة فیھا, خصوصاً منھا األجھزة 

السوریّة واللبنانیّة واألردنیّة والعراقیة واللیبیّة وھي الدول المعنیّة مباشرة 
"باإلستثمارات" الوطنیّة وأضیف إلى قّمة ھرمھا في العقود الثالثة إیران. وكما كان 

الحال دائماً في كّل التجاذبات السیاسیّة السابقة التي وجدت من یغّذیھا وینفخ فیھا 
ویستثمر أموالھ في أطرافھا, فان التململ الفتحاوي الذي بدأ قُبیل الخروج من بیروت 

وكان على رأسھ نمر صالح (أبو صالح) الذي حملت مواقفھ السیاسیة تغایراً وعدم 
إنسجام مع موقف عرفات ومواقف وأغلبیّة أعضاء اللجنة المركزیّة لحركة فتح أثناء 

المفاوضات مع فیلیب حبیب, والتي أفضت إلى خروج المقاتلین المحاصرین عبر البحر 
إضافة إلى بعض التنازالت السیاسیّة التي سبق ذكرھا, مما جعل عرفات یأمر بتجمید 
مشاركة أبو صالح في إجتماعات اللجنة المركزیّة التي ھو عضٌو فیھا. المسألة الثانیة 
التي أّججت حالة التململ بین الضبّاط المتمردین وأبرزھم ھم العقید سعید مراغة (أبو 
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موسى) وسمیح أبوكویك (قدري) وموسى العملة (أبو خالد) والمقّدم واصف عریقات 
والیاس شوفاني ومھدي بسیسو ومحمود عیسى (أبو عیسى) وجمیعھم كانوا أعضاًء في 

المجلس الثوري لفتح الذي تنبثق عنھ اللجنة المركزیّة التي تقبع على رأس الھرم 
التنظیمّي, كان مسألة التعیینات العسكریّة التي رأوا فیھا إجحافاً بحقّھم وعلى وجھ 

التحدید منھا تعیین كّل من الحاج اسماعیل جبر وغازي عطا (أبو ھاجم) على رأس 
قیادة القّوات العسكریّة في كّل من الشمال والبقاع على التوالي. كانت غالبیة القّوات 

العسكریّة التابعة لمنظّمة التحریر والمتبقیّة في لبنان تقبع في وادي البقاع اللبناني تحت 
سیطرة غازي كنعان رئیس جھاز المخابرات السوریّة في لبنان والحاكم بأمره فیھا 

والمسیّر الحقیقّي ألغلب الفصائل العسكریّة "الیساریة" الفلسطینیّة واللبنانیّة بإستثناء 
جبھة التحریر العربیّة التابعة لمخابرات صدام حسین والتي سارت في طریق الزوال بعد 

اإلجتیاح واقتید من تبقى من عناصرھا وكوادرھا في لبنان إلى سجون المخابرات 
السوریّة.  

ان استثناء عرفات وحركة فتح من الھیمنة السوریّة والقّذافیّة مرده إلى حجم الشرعیة 
التي استمدھا عرفات من المجتمَعین الدولي والعربّي إضافة إلى ضخامة حجم األموال 

التي تزّوده بھا دول الخلیج العربّي كونھ قائداً ألكبر فصیل فلسطینّي من حیث تعداد 
مقاتلیھ وحجم شعبیّتھ بین الفلسطینیّین. التقط غازي كنعان حالة التململ تلك ونفخ فیھا 
وأوحى إلى قاداتھا المقیمین جمیعا في مناطق سیطرتھ إْن في البقاع او داخل العاصمة 
دمشق ان وقت التغییر قد حان وان سوریا لم تعد ترغب في رؤیة عرفات على رأس 
السلطة في المنظّمة وھي بالتالي مستعدةً لدعم حركتھم حتى النھایة المأمولة. في نفس 

الوقت جرت إتصاالت سریة بین  األسد والعقید القذافي الذي وافق كعادتھ على دعم 
"الثورة" المستجّدة بالمال الالزم والكافي لمواجھة عرفات عسكریّاً وعلى المستوى 

الشعبي.  

إلتقط كبار الضبّاط المستاؤون اإلشارة السوریّة – اللیبیّة واكتسبوا منھا جرأة في التعبیر 
عن استیائھم علنا عبر بیاناٍت مطبوعٍة ومعّدٍة للتدوال التداخلي بین كوادر وعناصر 

قطعات فتح العسكریّة أو مذّكرات موجھّة إلى القیادة مباشرةً یطالبون فیھا بعدة أمور 
على رأسھا عزل اسماعیل جبر وغازي عطا من منصبیھما ومحاكمتھما بتھمة الفرار 
من ساحة المعركة أبان اإلجتیاح, وإعادة القّوات الفلسطینیة المنتشرة في البلدان العربیّة 

إلى لبنان (وھو ما یعني عملیاً نقلھا إلى مواقع السیطرة األسدیة) وإعالن رفض خطّة 
ریغان وقرارات قّمة فاس العربیّة. قد تبدو ھذه المطالب ثوریةً ومحقّة خصوصا انھا 

صادرة عن مجموعة من الضبّاط المعروفین بتوجھاتھم الیساریة والماركسیّة لكنھا في 
الحقیقة لم تكن سوى تخریٍج دراميٍّ لتململ مناطقي  قام بھ تجّمع ضبّاط منحدرین من 

مدن وبلدات الضفّة الغربیّة وعلى رأسھا مدینة الخلیل التي یمثّل الضبّاط المنحدرین منھا 
أغلبیّة الكوادر المنتمین لحركة التمّرد الناشئة , في مواجھة ھیمنة مناطقیة أخرى تمثّلت 

بسیطرة ذوي األصول الغّزاویة على المناصب العسكریّة والمقدرات المالیّة للحركة. 
إضافة إلى طموحات كبار الضبّاط الذین شعروا بالغبن بسبب إستثنائھم من تعییناٍت رأوا 

انھم كانوا یستحقونھا وكانت اللّحظة  السیاسیّة موآتیة والفرصة التمویلیة سانحة فعملوا 
على اقتناصھما.  
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ھذان العامالن, اللّحظة والفرصة ھما اللذان حّددا دائما كّم ونوع وإیدیولوجیا جمیع 
التنظیمات والفصائل المسلحة الفلسطینیّة (واللبنانیّة) وانشقاقاتھا العدیدة عن بعضھا 

البعض, ومھما قیل عكس ذلك أو حاول المتفزلكون تغلیف المصالح الشخصیّة  
بشعاراٍت سیاسیٍة بّراقة أو رومانسیٍة ثوریّة زائفة. إذ لیس من المھم أیة أیدیولوجیا یعتنق 

التنظیم المسلّح وال ماھیة الشعارات التي یرفعھا وال ألوان الرایاٍت التي یستظلّھا, فان 
صاحب القرار الحقیقّي ھو الجھة التي تزّوده بالمال لیدفع ثمن أسلحتھ ورواتب مقاتلیھ 

ویبقي شیئاً منھ في أرصدة زعمائھ كأرباٍح "نضالیة".  

في العقد الثاني من عمرك ال تستطیع إدراك ھذا الذي جاء في الفقرات السابقة مھما 
امتلكت من أدواٍت تحلیلیة وقدراٍت إستشفافیّة إذ تبقى تعوزك الخبرات التي تزّودك 

بالمعلومات الحقیقیّة ال تلك التي تقرأھا في الكتب أو تشاھدھا أو تستمع إلیھا في نشرات 
األخبار والتحلیالت السیاسیّة التي تحمل أجندتھا الخاصة بھا وتعمل ھي األخرى لصالح 
ممّولیھا. في أواخر الربع األّول من العام 1983 أنھى زمالئي في الدورة البحریّة الثانیة 
دراستھم وحضروا إلى سوریا عبر مطار دمشق وتوّزعوا على فنادق العاصمة بانتظار 

ما تؤول إلیھ األمور في مسألة االنقسامات الداخلیّة حیث كانوا في حالة قلٍق وجودٍي 
على مستقبلھم الوظیفي باعتبار ان المؤّسسة العسكریّة التي ارتبطوا بھا بدت في طریقھا 

إلى الزوال ككیان سیاسي بعد ان زالت تقریباً ككیان جغرافي. كانت حالة التمّرد في 
أوجھا واصطف أفراد دورتي وأنا ومعنا ضبّاط الدورة البحریّة األولى الذین كانوا 

متموضعین في معسكر البحریّة في مدینة الالذقیّة في طابورین سیاسیّین كبقیّة ضبّاط 
الحركة وكوادرھا. وكان محور ھذه اإلصطفافات وبوصلتھا ھو اإلنتماء األیدیولوجي 

وغریزة القطیع ورغم ان أغلبنا آمن بضرورة اإلصالح اإلدارّي والتنظیمّي ودافع 
بحماسة الشباب عن ضرورة التراجع عن إعالن الموافقة على قرارات األمم المتّحدة 

242 و338 وكذلك عن وجوب إعالن رفٍض حازٍم لخطّة ریغان التصفویّة. إال ان ذلك 
لم یمنع اإلنحیازات من التشّكل بالزبط حسب التمحور السابق الذي ساد بیننا أثناء فترة 
وجودنا في الباكستان وتلّخص بكتلتین أوالھما عصابة األربع ومداھنیھم الذین جّددوا 

والءھم للقیادة "التاریخیّة" للحركة واألخرى المعترضین على سیاساتھم والمجابھین لھم 
وكنت انا من الكتلة األخیرة وفیھا الضبّاط ذوي المیول الیساریّة وھم قلّة. وكنّا نمیل إلى 

تیّار "المنتفضین" حسب اإلسم الذي أطلقوه على انفسھم, لكن تلك المیول والوالءات 
اقتصرت على المواقف المعلنّة في النقاشات السیاسیّة الدائرة لیل نھار ولم تتطور إلى 
مرحلة االنخراط المباشر في الصراع الدائر إّال في حاالٍت قلیلة أبرزھا حالة الزمیل 

عادل خلیل وھو من أعضاء الدورة البحریّة الثالثة الماركسیّین وكانت عائلتھ تقطن في 
محیط مدینة دمشق وھو نجل أحد الضبّاط العاملین في قطاع المتمّردین.  

أواخر نیسان وبدایة أیار 1983 بدأت اإلحتكاكات العسكریة بین المتمّردین والموالین 
تتفاقم وقام المتمردین بإقتحام عّدة مواقع عسكریّة موالیة في البقاع وسیطروا علیھا كما 

سیطروا أیضاً على 7 مباٍن تابعة للحركة وتقع في مخیم الیرموك ومدینة دمشق دون أي 
اعتراض من قبل الحراس السوریّین التابعین لفرع فلسطین علیھا. وفي نفس الوقت 

 159



أرسل عرفات في طلب كلٍّ من فھد القواسمة ومحمد ملحم رئیسّي بلدیتّي الخلیل 
وحلحول في الضفّة الغربیّة واجتمع بھما في تونس في العاشر من أیّار في محاولٍة لرفع 
شعبیّتھ بین الضبّاط من أھل تلك المدن وقراھا إضافةً إلى إستخدام مرجعیّتھما التمثیلیّة 

للتأثیر على توّجھات خصومھ ولكن محاولتھ تلك باءت بالفشل.  

راح عرفات ومعاونوه یجوبون المشرق والمغرب في محاولة مستمیتة لحشد جبھة 
سیاسیة عربیة ودولیة ضاغطة على النظام السورّي علّھا تفلح في لجمھ والتخفیف من 

حّدة طموحاتھ وبدأ تقاطر الوفود والمبعوثین والوساطات والرسائل والمناشدات إلى 
دمشق من روسیا والھند و فرنسا وتشیكوسلوفاكیا ویوغوسالفیا و السعودیة  والبحرین 
والجزائر و الیمنین والیابان وكوبا والنمسا وحتى موریتانیا!. ولكن كّل تلك الوساطات 

والمناشدات والضغوطات لم تفلح في ثني األسد عن قضم اللقمة  السائغة التي بدت علیھا 
منظّمة التحریر الفلسطینیّة في تلك المرحلة. قامت بعض ھذه الوساطات طبعا بالتوّجھ 

إلى لیبیا باعتبار القذافي ھو الممّول لحركة التمّرد ولكن التركیز بقي على دمشق كونھا 
بیضة القبّان في مشروع السیطرة على القرار الفلسطینّي وبلغت حّدة المواجھات بین 
النظام السورّي وعرفات ان عبدالحلیم خدام أعلن للصحفیّین بعد إجتماع مع القدومي 

جرى في 31 أیار:"ان سوریا ترى ان نصف أعضاء اللجنة المركزیّة والمجلس الثوري 
لحركة فتح یجب ان یكونوا من ممثلي المعارضة من االن فصاعداً". ذلك عنى ان اقّل ما 
یمكن ان تقبل بھ سوریا كتسویة ھو نصف القرار الفلسطینّي ان عجزت عن ابتالعھ كلّھ. 

 تبع تصریح خدام ھذا اندالع إشتباكاٍت طاحنة بین الفریقین الفتحاویّین في البقاع وبدأت 
الصحف السوریّة بشّن حملٍة واسعة وممنھجة على عرفات مؤكّدةً "انحرافھ" عن الخطّ 

الوطني وإذعانھ للمخططات األمریكیة "المشبوھةّ". وبلغ التصعید السیاسّي السورّي 
ذروتھ صباح 24 حزیران 1983 حین أرسل العماد حكمت الشھابي رئیس ھیئة األركان 

أحد ضبّاطھ إلى مقّر عرفات في دمشق ومعھ رسالة تطلب منھ مغادرة األراضي 
السوریّة قبل الساعة الواحدة ظھراً من نفس الیوم. وقد شمل قرار الطرد نائبھ خلیل 

الوزیر(أبو جھاد) وطال ایضا األراضي اللبناني التي تضّمنھا القرار إلذي نّص على 
منعھما من دخول األراضي السوریّة وكافة األراضي التي یتواجد علیھا الجیش العربّي 

السورّي. بعد تكّشف االنخراط المخابراتي السورّي في "انتفاضة" یساریّي الحركة 
والذي تّوج بقرار الطرد ھذا المنتفضون أغلبیّة المتعاطفین معھم من الكوادر العسكریّة 
والسیاسیّة ولم یتبق معھم سوى المفرطین في السذاجة السیاسیّة والمنتفعین والمتحزبین 

لھم على أساٍس مناطقّي اما من ضبّاط القّوة البحریّة فقد انضم إلى صفوفھم بضعة ضبّاط 
من الدورة األولى في الباكستان أبرزھم النقیب بحري یوسف عمر (وھو من مدینة 

الخلیل) وضابط آخر من آل أبو مرزوق قتل الحقاً في غارة جویّة إسرائیلیّة على أحد 
المواقع العسكریّة في البقاع, كما انضم إلیھم من الدورة الثالثة زمیلنا علي الخلیل, اما 

الدورة الثانیة فقد خلت كلیّا من المتعاطفین معھم حتى اولئك الشیوعیّین المتشّددین أمثالي 
وأمثال صدیقي جمال الفي.  
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منذ األیام األولى للتمّرد وحتى لحظة قرار الطرد ولعدة أسابیع تلتھ لم تكن المخابرات 
السوریّة قد حّددت بعد انتماءات وخیارات أغلبیّة الضبّاط الفتحاوین على أراضیھا مما 
ترك لھم باب السفر عبر مطار دمشق والمعابر الحدودیة مع لبنان مفتوحاً وبدأ الضبّاط 

الموالون في التسرب في كّل اإلتجاھات فمنھم من غادر إلى لبنان لیستقّر في مدینة 
طرابلس اومنطقة البقاع ومنھم من ارتحل عبر المطار إلى تونس والجزائر والیمن وبقیّة 

الدول التي تتواجد بھا القّوات العسكریّة وكان الخیار األفضل والمتاح فقط للمقربین من 
القیادات, ألسباٍب كثیرة اجتماعیة وبیئیّة وتنظیمیة ھو تونس (التي استقرت أغلب 

القیادات العلیا فیھا). اما بالنسبة لضبّاط البحریّة بالتحدید فقد كان الخیار الوحید المتاح 
ھو مدینة الُحدیدة الیمنیّة حیث أقیم معسكرھم الرئیس ومنحوا مساكن عائلیّة في محیطھ 
ومن ھناك منح البعض منھم فرصاً لإللتحاق بدوراٍت تدریبیّة في الكلیّة البحریّة المدنیّة 

التابعة لجامعة الدول العربیّة والتي كانت قد انشأت أساساً في مصر ثم تّم نقل مقّرھا إلى 
دولة اإلمارات العربیّة المتّحدة إثر زیارة السادات إلسرائیل التي اّدت طرد مصر من 

الجامعة العربیّة وعزلھا بشكٍل كامل عن النشاطات السیاسیّة والدبلوماسیة العربیّة 
العلنیّة. ولقد التحق بتلك الدورات ودوراٌت أخرى أجریت في الباكستان العدید من 

الضبّاط البحریّین وتحّول بعضھم إلى ضبّاط مالحة مدنیّة وعملوا على سفٍن بحریة 
مملوكة لصنادیق استثماراٍت سریّة تابعة للحركة. 

مع تصاعد حدة اإلشتباكات في البقاع واحتدام معركة كسر العظم بین المنشقین 
والموالین أمر غازي كنعان في 23 أیلول 1983 قادة القّوات الموالیة لعرفات بمغادرة 

منطقة البقاع تحت طائلة حملھم على المغادرة بالقّوة العسكریّة وبدأت ھذه القّوات البالغ 
عددھا نحو 4000 عنصراً بالتوجھ تدریجیاً إلى المدینة الشمالیّة الساحلیة التي كان 

الجیش السورّي على وشك االنسحاب منھا بفعل الضربات والكمائن العسكریّة الیومیة 
التي تعرضت لھا عرباتھ من قبل حركة التوحید وبقیّة التنظیمات السنیّة األصولیة على 

خلفیة معارك النظام مع جماعة اإلخوان المسلمین داخل سوریا. في تلك الفترة كان أغلب 
الضبّاط والكوادر الفتحاویین ال یزالون یتمتعون بحریّة الحركة من وإلى سوریا بإعتبار 

ان الخیارات لم تحسم بعد وكانت القطاعات العسكریّة كثیرا ما تشھد تنقالت الضبّاط بین 
الفئتین, ولكنني شخصیّاً كنت محروماً من تلك القدرة بسبب الخدمة العسكریّة مما جعلني 

أرسل والدتي إلى طرابلس للقاء أبو جھاد وتقدیم طلٍب بتسلیمي رواتبي المنقطعة منذ 
تاریخ إلتحاقي بالخدمة اإللزامیة وقد ساعدھا على تأمین لقائھ ابن عمي النقیب زید أبو 
العال الذي كان قد التحق بالقّوات ھناك ولكن زیارة الوالدة تلك لم تسفر سوى عن 50 

دوالراً منحھا لھا أبو جھاد ولكنھا رفضت إستالمھا وابلغتھ ان عائلة روبین أبو العال ال 
تشحذ منھ انما تطالب بحقھا في العیش بكرامة ثم غادرت عائدةً إلى مخیم الیرموك.  

ان اإلنذارات التي وّجھھا النظام السورّي إلى القّوات الموالیة لعرفات بضرورة إخالء 
منطقة البقاع واالنسحاب إلى مدینة طرابلس ھدف منھا انقاذ نفسھ من معركة قادمة 

یضطر فیھا الموالون لعرفات المحاصرون في البقاع إلى القتال حتى الموت. إذ كان 
لمثل ھذا السیناریو أن یسفر عن حرٍب یسقط جّراؤھا من الضحایا من كال الطرفین عدٌد 

أكبر من ان یستطیع تحّمل مسؤولیتھ لذا فقد عمل على ترتیب خشبة المسرح للحرب 
القادمة بعنایٍة تاّمة بحیث تجري في المدینة الساحلیة المحاصرة مسبقاً من ثالث إتجاھات 

 161



إحداھا البحر المتوسط من إتجاه الغرب اما الشرق والجنوب فمغلقان تماماً من قبل 
القّوات المسیحیّة خصم الفلسطینیّین خالل سنوات الحرب األھلیّة وال یحتاج السوریّون 
سوى إلى إغالق الممر الشمالي الواقع تحت سیطرتھم لیتم خنق ھذه تلك المدینة بشكٍل 

كامل. كما ان وجود میناء في المدینة عنى ان القتال لن یكون طویالً إذ یكفي انھاك 
القّوات إلى الحّد المطلوب لیتّم استدعاء األساطیل نفسھا التي أخرجتھم من بیروت قبل 

بضعة أشھر لتقوم بإخراجھم مّرةً ثانیة لتصبح الساحة اللبنانیّة ملعباً حصریّاً لألسد 
وحلفائھ من الفلسطینیّین واللبنانیّین. تعلّم األسد ھذا الدرس من اإلسرائیلیّین وبدا واضحاً 
انھ بصدد تكرار حصار بیروت في طرابلس ولم یكن أمام القّوات الفلسطینیّة في البقاع 

إال االنصیاع للتھدیدات السوریّة واالنسحاب نحو الشمال إذ ان قّواتھم بأكملھا كانت 
مجّمعةً في جیٍب ضیّق ومحاصرة من جمیع الجھات وإلن كان بإمكانھا مشاغلة المنشقین 

وحلفائھم في منظّمتي القیادة العاّمة والصاعقة فانھا كانت بالتأكید عاجزةً عن مجابھة 
عشرات االالف من جنود جیش األسد وترسانتھم العسكریّة خصوصا وان القّوات 

الفلسطینیّة كانت قد خسرت أغلب قدراتھا التسلّحیّة خالل اإلجتیاح وتركت وراءھا في 
بیروت كّل اآللیات والمدافع والصواریخ وخرجت عاریةً إّال من البنادق الفردیّة حسب 

ما نّص علیھ إتفاق الخروج.  

ان القیمة السیاسیّة لمدینة طرابلس في تلك اللّحظة الزمنیّة كانت أكبر من تلك التي 
امتلكتھا بیروت باعتبار ان خسارة طرابلس ستعني خسارة كّل لبنان بینما لم یكن 

الخروج من بیروت سوى ھزیمة جزئیّة إذ بقي اآلالف من مقاتلي المنظّمة متواجدین في 
البقاع والشمال. ولم تمض بضعة أشھر حتى بدأت القیادات بالعودة تدریجیاً إلى لبنان 
لتَرؤس قواتھ العسكریة المتجّمعة في المدینة وكان بین العائدین یاسر عرفات وخلیل 
الوزیر. وقد أعلن عرفات أكثر من مّرة أمام الصحفیّین عن إستعداده إلستجالب بقیّة 

القّوات العسكریّة الفلسطینیة الموّزعة في عدة بلدان عربیة إلى لبنان حین تسمح 
الظروف قاصداً طبعا حین توافق دمشق على مرورھم عبر أراضیھا, لمتابعة المعركة 

ضّد العدو الصھیوني. لكن تلك التصریحات كانت معّدة لإلستھالك المحلّي فقد كان 
عرفات یعلم تماما ان دمشق األسد قد قّررت توجیھ الضربة القاضیة لھ وان األھمیّة 

الكبیرة لتلك المعركة الفاصلة اقتضت حضوره شخصیّاً لیكون على رأس قّواتھ تثبیتاً 
لشعبیّتھ ورفعاً للمعنویّات إضافةً إلى تحشید الرأي العام العربّي والدولي معھ, فعاد بحراً 
بتاریخ 20 أیلول 1983 ولم یتعّرض لھ اإلسرائیلیّون رغم ان  عودتھ كانت شبھ علنیّة 

بل ان إحدٮالمحطات اإلذاعیة (رادیو مونتي كارلو) كانت قد أعلنت في نشرتھا 
اإلخباریة صباح ذلك الیوم نقالً عن مسؤوٍل سورّي لم تذكر اسمھ ان عرفات قد شوھد 

في قبرص ویرّجح ان یكون متوجھاً إلى طرابلس بحراً. لیس ھذا فحسب بل ان البحریّة 
السوریّة نفسھا كانت ترابط مقابل المیاه اإلقلیمیّة الطرابلسیّة منذ شھر تّموز فارضةً 

حصاراً بحریاً على المدینة المتمّردة واألرجح أّن حصانة عرفات الدولیّة بصفتھ رجل 
التسویّة القادمة جعلت منھ شخصیةً ال یستطیع األسد إزدرادھا وان كان یستطیع تحجیمھا 

فإن تجریده من أوراق اللعبة على ید حافظ األسد كان یتناغم مع الھوى األمریكي 
واإلسرائیلّي ویسھّل علیھم مشروعھما إذ أن المزید من الضغوطات على الشریك القادم 

في مفاوضات التسویّة لن تضیرھما.  
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عند وصول عرفات إلى المدینة كان قد مضى على انسحاب الجیش السورّي منھا حوالي 
الشھرین واكتظّت المدینة ومخیماھا نھر البارد والبداوي بآالف المقاتلین الفلسطینیّن 
ومعھم بضعة مئات من مسلحي حركة التوحید اإلسالمي ومنظّمات أصولیة صغیرة 

أخرى. وكانت سفن األسلحة األلمانیة والصواریخ الكوریة قد أفرغت حموالتھ في میناء 
طرابلس الّضیق بعد استحداث رصیٍف خاٍص لھا على عجل. استقّر عرفات بجانب كبار 
ضبّاطھ في حیّي المیناء والزاھرة وأحیاء أخرى داخل مدینة طرابلس بینما انتشر صغار 

الضبّاط في مخیمّي نھر البارد والبداوي مع جنودھم. بعد تھیؤ جمیع األطراف ظھر 
طارق الخضرا رئیس جیش التحریر الفلسطینّي التابع للنظام السورّي على التلفزیون 
السورّي في 17 تشرین األول 1983 قارئاً ما دعاه بالبیان األول واعلن فیھ االنقالب 

على "الخائن" یاسر عرفات وبدء معركة القضاء علیھ وعلى اتباعھ بھدف انشاء منظّمة 
تحریر جدیدة واندلعت بعدھا المعارك الطاحنة بمشاركة جیش التحریر الفلسطینّي بكامل 

قواه العسكریّة.  

ومن غریب الصدف انني كنت أحد الجنود العشرة في الرحبة الذین أرسلت قوائم 
بأسمائھم للذھاب إلى مستودعات األسلحة التابعة للجیش السوري للمشاركة في تحمیل 
عربات الزیل والتاترا الضخمة بالعتاد المرسل إلى قوات جیش التحریر الفلسطیني في 
طرابلس بُعید اشتعال المعارك, وقد صدف ان قریباً لي من آل بھیج كان یؤّدي خدمتھ 

اإللزامیة كسائٍق لعربة زیل كان قد قتل منذ یومین إثر حادث سیر وقع على طریق 
دمشق - حمص  أثناء توّجھھ إلى مدینة طرابلس فأحضرُت ورقة نعوتھ (كما ھو متّبع) 
إلى قائد القطعة في صباح الیوم المفترض ان أذھب فیھ إلى المستودعات, طالباً إعفائي 

من ھذه المھّمة والسماح لي بإجازة للمشاركة في دفن الشھید وھو ما تّم الموافقة علیھ 
فنجوت شخصیّاً من إثم تحمیل القذائف التي سترمى على فلسطینیّي شمال لبنان انما لم 

یمنع ذلك سقوطھا.  

عدا الجبھتین الدیموقراطیة والشعبیّة, شاركت جمیع الفصائل الفلسطینیّة الموالیة لسوریا 
(أو ما یعرف بالفصائل العشرة) في المعركة إلى جانب الجیش السورّي الممثّل بجیش 

التحریر الفلسطینّي الذي ما ھو في الحقیقة لیس سوى فرقٍة عسكریّة سوریة تعمل تحت 
اسم فلسطینّي واستخدمت فیھا جمیع األسلحة الثقیلة التي انصبّت ّحممھا على مدینة 

طرابلس ومخیمیھا صغیرّي الحجم. سریعاً ما سقط مخیم نھر البارد في أیدي القوات 
المھاجمة في الخامس من تشرین  الثاني ولحقھ مخیّم البداوي بعد اسبوعین, فیما تموضع 

القادة والقّوات المنسحبة داخل أزقّة المدینة متحّصنین بمبانیھا وأھلھا متبّعین نفس 
التكتیك الذي إتّبع في بیروت.  

إثر سقوط مخیم نھر البارد صّعدت الدول العربیّة المناھضة للھجوم من ضغوطاتھا على 
سوریا وارسلت كل من السعودیة والجزائر والكویت والیمنین الشمالي والجنوبي وزراء 
خارجیتھم إلى دمشق وأفلحوا في التوصل إلى وقٍف إلطالق النار لم یصمد طویالً. بعد 

تحّصن القّوات الفلسطینیّة الموالیة داخل المدینة وصلت الظروف القتالیة إلى حالة 
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الستاتیكو بعدم تمّكن أي من الطرفین من التقدم في المجال الجغرافي لآلخر واقتصرت 
الحرب على تبادل رشقات الصواریخ والمدفعیة والرشاشات الثقیلة على المحاور القتالیة 
واصبح المجال مفتوحاً للمبادرات السیاسیّة واھمھا كانت المبادرة الفرنسیة التي تضّمنت 

خروج القّوات الفلسطینیّة بحراً بحراسة السفن الحربیة الفرنسیة وقد تّم أخذ الضمانات 
اإلسرائیلیّة وصّرح انذاك رئیس وزراء إسرائیل اسحاق شامیر ان اسرائیل تعارض 
مبدئیّاً خروج عرفات لكنھا لن تتصدى لھ فاستأجرت خمس سفن یونانیة اتجھت نحو 
میناء طرابلس بحراسة حاملة الطائرات الفرنسیة " كلیمنصو" ترافقھا ثالثة طراداٍت 

حربیة وجرى ترحیل عرفات ورجالھ البالغ عددھم 4700 مقاتل وضابط وانتھت العملیّة 
بتاریخ 20 كانون األّول 1983.   

 ---------------------------------------------------------

بینما انغمس األسد في العمل على طرد خصمھ السیاسّي األكبر من لبنان بھدف اإلستئثار 
بكافّة األوراق اللبنانیّة تھیّأ خصٌم جدیٌد أشّد وأدھى وفائق الثراء إلمتالك اللعبة كلّھا في 

لبنان وفلسطین ودوٍل عربیة أخرى اّولھا سوریا. في 23 تشرین الثاني 1983 فّجر 
انتحاریان یقودان شاحنتین مفّخختین نفسیھما في مقرّي قیادة الوحدتین األمریكیة 

والفرنسیة وأّدى اإلنفجاران إلى مقتل 144 أمریكیّاً و32 فرنسیاً وجرح أكثر من 200 
فرداً من كال الجنسیّتین في واحدة من أقسى الضربات التي تلقاھا البلدین منذ الحرب 

العالمیّة الثانیة. بعد بضعة أیام من تاریخ ھذین التفجیرین تبنّى تنظیم الجھاد اإلسالمي 
تفجیراً انتحاریّاً ثالثاً طال مقّر المخابرات اإلسرائیلیّة في صور قاتالً 29 جندیّاً إسرائیلیاً 
ومعھم 75 مدنیاً من المعتقلین الفلسطینیّین واللبنانیّین. ھذا التنظیم نفسھ كان قد تبنّى قبل 

عام التفجیر اإلنتحاري الذي استھدف مقر القّوات اإلسرائیلیّة في 11 تشرین الثاني 
1982 وأّدى إلى مقتل أكثر من مائة إسرائیلي بین جنوٍد وضبّاط وكان ذلك التفجیر ھو 

األّول من نوعھ وفاتحةً إلسلوٍب جدیٍد من القتال ستتبنّاه الحقاً الكثیر من التنظیمات 
المحلیّة والدولیّة.  

ھذا التنظیم صاحب اإلسم الوھمي "الجھاد اإلسالمي" لم یكن في الحقیقة سوى "حزب 
هللا" الذي تشّكلت نواتھ من بضعة عشرات من الكوادر التي انشقّت عن حركة أمل 

المتحالفة مع األسد وأعلنت إتباعھا للولّي الفقیھ القابع في إیران آیة هللا روح هللا الخمیني, 
وكانت قیادة الحرس الثوري ھي التي أعّدت لذلك االنشقاق ومّولت التنظیم الناشئ 

وامدتھ بالسالح. ولقد كان على األسد تجّرع ذلك المّد العسكرّي اإلیراني في حدیقتھ 
الخلفیة على مضض كون جمھوریّة آیات هللا الناشئة حدیثاً قد باتت حلیفھ اإلستراتیجي 

والمصدر الرئیس ألموالھ بعد ان اوقفت دول الخلیج دعمھا لھ بسبب جرائمھ ضد 
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المسلمین السنّة في سوریا وضد الفلسطینیّین في لبنان ناھیك عن موقفھ من حرب الخلیج 
األولى بین العراق وإیران وتحالفھ مع األخیرة.  

تعود عالقة نظام األسد مع ماللي إیران إلى ما قبل مجیئھم إلى  السلطة وقد بدأت ھذه 
العالقات حسب ما جاء في كتاب عبدالحلیم خّدام المعنون "التحالف السورّي اإلیراني 

والمنطقة" عبر حلیف األسد الشیعي اللبناني ذي األصول اإلیرانیة موسى الصدر 
مؤسس میلیشیا حركة أمل ورئیس "المجلس الشیعي األعلى" في لبنان وھو المرجعیّة 

الدینیّة العلیا عند شیعة لبنان. وكان موسى الصدر ھو اّول من أعلن من المراجع الدینیة 
ان الطائفة العلویّة ھي واحدة من الطوائف الشیعیة المتعّددة بعد ان كانت تعتبر من 

الطوائف المارقة عن الدین اإلسالمي عند أئّمة كلٍّ من الشیعة والسنّة بسبب تألیھھا لعلّي 
ابن طالب وإعتقادھا بان روح هللا قد حلّت فیھ وجاء إعالنھ ذلك في السبعینات من القرن 
الماضي. وقد بقیت الطائفة الشیعیّة ممثّلة بحركة أمل الحلیف الرئیس لنظام األسد طوال 
فترة الحرب األھلیّة وما بعدھا وعندما اختفى موسى الصدر في لیبیا انتقلت قیادة حركة 

أمل وصداقة حافظ األسد معاً إلى نائبھ نبیھ بّري الذي أصبح قائدا للحركة وقد ثابرت 
سوریا على دعمھا ومّدھا بالسالح في كّل حروبھا بدءاً من مواجھاتھا مع تنظیم 

المرابطین السنّي إلى معاركھا مع حزب ولید جنبالط ثم حربھا ضد الفلسطینیّین وآخیراً 
خالل المواجھات الدامیة بینھا وبین حزب هللا في الثمانینات وھذا أیضاً ما ذّكره خدام في 

نفس الكتاب المذكور أعاله. ولقد بّدلت كّل التنظیمات والطوائف اللبنانیّة مواقفھا أكثر 
من مّرة عبر سنوات الوجود السورّي في لبنان عدا الطائفة الشیعیّة وخصوصاً منھا 

الجزء الموالي لحركة أمل بعد ان انقسمت الطائفة بین أمل وحزب هللا أما الحلیف اآلخر 
الذي لم تفتر عالقتھ بآل األسد فھو آل فرنجیّة بسبب الصداقة العائلیّة بینھما والتي انتقلت 

إلى أبنائھم وال تزال راسخةً بین طوني فرنجیة وبشار األسد.  

حین انتصرت الثورة اإلسالمیة في إیران واستولت على السلطة تنفس األسد الصعداء 
فقد جاءه من یؤنّس وحدتھ السیاسیّة كونھ الرئیس الوحید في العالم العربّي الذي ال ینتّمي 

25إلى الطائفة السنیّة مما اضطره للجوء إلى البطش والتغّول وارتكاب أفظع المجازر 

للحفاظ على سلطتھ في بلد تبلغ نسبة السنّة فیھ اكثر من 85%. جاء نشوء ھذه الدولة 
الثیوقراطیة الشیعیّة والتي تعتبر نفسھا المرجعیّة السیاسیّة والدینیّة لشیعة العالم ومنھم 
العلویّون المعترف حدیثاً بانتمائھم إلى تلك الطائفة بمثابة ھدیٍّة من السماء لحافظ األسد 

والطوائف الشیعیّة العربیّة بشكٍل عام. وقبل ان تتّم الثورة الدینیّة عامھا الثاني اھدت 
حافظ األسد ما لم یكن یحلم بھ إذ اندلعت حرٌب ضروس بین إیران وخصمھ اللدود صدام 

حسین أشغلتھ عنھ ونمت خالل السنوات الطویلة لتلك الحرب, العالقات اإلیرانیة 
السوریّة على كّل األصعدة بدءاً من لعب سوریا دور الوسیط لتزوید إیران باألسلحة عبر 

أوروبا الشرقیة وانتھاًء بتشكیل األسد لتحالف عربي مؤیّد إلیران ضد العراق في 
حربھما وضم ھذا التحالف كّل من الجزائر ولیبیا, وبتولّي سوریا مھّمة الدفاع عن 

25  عدا عمان ولبنان طبعا. 
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السیاسة اإلیرانیة في كّل المؤتمرات واإلجتماعات والمنتدیات العربیّة والدولیّة. "إن 
تقدیم نظام األسد جمیع أنواع المساعدات الممكنة والدعم السیاسّي الثابت للثورة 

اإلسالمیة اإلیرانیة, عّرضھ إلى أضراٍر كبرى بسبب وقف الدول الخلیجیّة مساعداتھا 
إلى سوریا, لكن القیادة اإلیرانیة عملت على تعویضھ عن ذلك عبر تقدیم مساعدة بملیون 

برمیل نفط سنویاً إلى سوریا إضافة إلى مجموعة من اإلتفاقات واإلستثمارات 
  . 26اإلقتصادیّة"

ولعّل من أھم النتائج اإلقتصادیّة اإلیجابیة على النظام السورّي ھي إتفاقیات السیاحة 
الدینیّة التي بدأ مئات اآالف من اإلیرانیین على أثرھا بالتقاطر إلى سوریا لزیارة 

المقامات الدینیّة الشیعیة المقّدسة بتشجیٍع من الدولة اإلیرانیة مما عّوض اإلقتصاد 
السورّي عن  السیاحة الجنسیة العربیّة التي كان الخلیجیون یقومون بھا, وانقلب حافظ 
األسد من قّواٍد للعرب الخلیجیّین إلى إماٍم للتقاِة وراٍع للحّجاج اإلیرانیّین. وحین أبدى 
اإلیرانیون رغبتھم بالمشاركة في القتال ضد اإلسرائیلیّین أبّان إجتیاح 1982 رّحب 
األسد بھؤالء "المتدیّنین المعاتیھ" ووافق فوراً على طلبھم بإرسال لواٍء من الحرس 

الثوري اإلیراني عبر مطار دمشق للمرابطة في منطقة بعلبك _ الھرمل وذلك اللواء 
بالتحدید ھو الذي عمل على انشاء حزب هللا وتدریب عناصره ومّده بالمال لیمسك عبره 

بالورقة اللبنانیّة لعقوٍد طوال.  

یبّوب عبد الحلیم خدام في كتابھ المذكور أعاله , ثالثةً من العوامل الرئیسة التي حدت 
بسوریا األسد إلى التحالف اإلستراتیجي مع جمھوریة آیات هللا ویأتي في قّمتھا حسب 

زعمھ, أولھا:"دعم موقفنا من الصراع مع إسرائیل, وبصورة خاصة فإن الثورة 
اإلسالمیة اتخذت مواقف صلبة منذ األیام األولى لنجاح الثورة اإلسالمیة في دعم الشعب 

27الفلسطینّي وفي الدعوة لتحریر فلسطین" ویأتي ثالثاً "تجنیب الدول العربیّة امتداد 

الحرب إلیھا, إلن ذلك سیؤدي إلى إغراق المنطقة في ویالت الحرب من جھة, ومن جھة 
ثانیة سیدفع بالدول العربیّة إلى اإلحتماء بالوالیات المتّحدة, وتنقطع الصلة بینھا وبین 
ساحة الصراع مع إسرائیل". بین العاملین اإلثنین , األول والثالث, یرطن خّدام بحكم 

العادة بالشعارات الخشبیّة التي اعتاد تردادھا طوال عقوٍد من الخدمة لدى حافظ األسد 
بینما یخفي بینھما السبب الحقیقّي الوحید, إلى جانب اإلحتماء الطائفي بمظلّة الخمیني 

وھو السبب الذي لم یأِت على ذكره ال من قریٍب وال من بعید, أال وھو: "إسقاط النظام 
العراقي".  

تعتبر إیران الدولة الثیوقراطیة الوحیدة في العالم المعاصر (الفاتیكان لیست دولة بالمعنى 
الشامل) وبقیت كذلك منذ نشوئھا وحتى األمس القریب حین ولدت "الدولة اإلسالمیة في 

26  خدام, التحالف السورّي اإلیراني والمنطقة. نقالً عن صحیفة الرأي بتاریخ 20 كانون األول 

.2010

27   خدام , نفس المصدر
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العراق والشام". وھذ الدولة الثیوقراطیة ال یكتفي الكھنوت اإلسالمي الشیعي بالجلوس 
على قّمتھا بل یمتّد داخل مؤّسساتھا التنفیذیّة والتشریعیّة والقضائیّة. فرئیس جمھوریتھا 
وأغلبیّة وزرائھا نّوابھا وقضاتھا وقادة جیوشھا ومؤّسساتھا األمنیّة الداخلیّة والخارجیة 
ھم من نفس السلك الكھنوتي التابع للولّي الفقیھ القابع كإلٍھ على رأس الھرم  السلطوي 
والممسك بكل خیوط اللعبة "الدیموقراطیة" التي یتّم فیھا تداول المناصب بین اتباعھ 

بینما یحتفظ ھو بالسلطة الحقیقیّة حتى وفاتھ أو ربما إلى ما بعد وفاتھ إذ ان تأثیر الخمیني 
وشعاراتھ وطموحاتھ وفتاویھ ال زالت ساریةً حتى بعد مرور سنواٍت عدیدة على وفاتھ, 

وللتدلیل یكفي ان نذكر ان سلمان رشدي الكاتب البریطاني الذي أھدر الخمیني دمھ ال 
یزال شبھ مختبئ وبعیداً عن أغلب النشاطات اإلجتماعیّة بل ولم تبادر الدولة اإلیرانیة 
حتى ھذه اللّحظة إلى مراجعة تلك الفتوى الصادرة عن أّول أولیائھا. ھذه الحقیقة, أي 

تداول المناصب ال السلطات مع الحفاظ على نفس األشخاص بعد خلطھم وإعادة توزیعھم 
كورق اللعب (Shuffle), ھي انعكاٌس دقیٌق "للعملیّة الدیموقراطیة" التي تھبنا إیاھا 
انظمتنا الشمولیة في سوریا والجزائرو العراق والیمن ولیبیا (قبل الثورة) بل وداخل 

إمارتّي السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة. رغم التشابھ في اإلسلوب "الدیموقراطي" العجائبي 
لتداول المناصب واإلعتماد على الشرطة السریّة في إدارة شتّى أمور الدولة والرعیّة 

یبقى ھناك فارٌق جوھريٌّ بین النظام اإلیراني وانظمتنا الشمولیّة العسكریّتاریة ویكمن 
ھذا الفارق في سّمٍة أساسیّة ال تشاركھ فیھا من الدول المعاصرة إّال الدولة اإلسالمیة في 

العراق والشام .  

ان الكھنوت اإلیراني الشیعي القادم من رحم الفكر الغیبي الضارب في عمق التاریخ 
یؤمن ھو وأتباعھ وأغلب رعیّتھ بربوبیتھ تماماً كما یؤمن علویّو سوریة بحلول روح هللا 

28في علّي بن أبي طالب. والولّي الفقیھ المستمّد سلطتھ من السماء والقادر  على اإلتصال 

بالمھدي المنتظر أي اإلمام محمد العسكرّي الذي اختفى خالل الربع األخیر من القرن 
التاسع میالدي داخل أحد السرادیب القریبة من بغداد. ویعد التكلیف الشرعي األول للولّي 

29الفقیھ الذي ھو نائب صاحب الزمان ھو اإلعداد لعودتھ وھذا اإلعداد یكون بتجھیز 

بضعة شروٍط شرعیّة معروفة لرجال الدین من العاّمة والخاّصة منھا وجود قائٍد محنٍّك 
یقود عملیّة تغییٍر شامٍل, "خروج رجٍل من قُم یدعو الناس إلى الحق یجتمع معھ قوم 

قلوبھم كزبر الحدید ال تزلھم الریاح والعواصف ال یملون من الحرب وال یجبنون وعلى 
30هللا یتوكلون والعاقبة للمتقین" وینطبق عندھم ھذا الشرط على "آیة هللا , روح هللا" 

الخمیني قائد الثورة اإلیرانیة, وكذلك نشوء قوة إعالمیة وعسكریّة عظیمة یخرج بعدھا 
المھدي لیقودھا وھو ما تعمل علیھ إیران من اإلستثمار في عشرات المحطات الفضائیة 

ومئات المراكز اإلعالمیة والصحفیة إضافةً إلى مئات المحلّلین اإلستراتجیّین المتأیرنین 
المتطّوعین ومدفوعي الثمن الموّزعین بین لبنان وسوریا وفلسطین والعراق والیمن 

28  واقعیّاً وفیزیائیّاً ال رمزیاً.

29  أي المھدي المنتظر.

30  البحار ج 6 ص 296.
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واألردن وحتى شمال افریقیا في تونس والمغرب والجزائرالذي یغزو بھم النظام 
اإلیراني عقول وقلوب مالیین من العرب من الطائفة الشیعیّة وسواھا من الطوائف. 

تمھیداً لخروج "قوم یبعثھم هللا قبل خروج القائم فال یدعون وتراً (أي عدواً) آلل محمد 
31صلى هللا علیھ وآلھ إال قتلوه".   

ان تصدیر أیدیولوجیا آیات هللا (التشییع) إلى خارج إیران وكذلك تسلیح الطوائف 
الشیعیّة في منطقة الشرق األوسط والقوقاز وإفریقیا ومقاتلة أعداء آل البیت (الروافض) 
كلّھا تكلیفات شرعیّة سماویّة تقع على عاتق الولّي الفقیھ وصحبھ وأعوانھ ومریدیھ وھي 

إلى جانب كونھا إلزاماٍت فقھیّة فانھا في نفس الوقت تلبّي الطموحات العرقیّة (اآلریّة) 
والتي لھا امتداداٌت تاریخیّة مغرقةً في القدم. فال زال الفرس یحلمون ویعملون على إقامة 

إمبراطوریتھم التي زالت على أیدي مقاتلي القبائل البدویة العربیّة وثابروا منذ ما قبل 
العھد االموي على محاوالت تقویض الدولة اإلسالمیة الناشئة إیدیولوجیا وعسكریّاً فلیس 
صدفةً ان یكون قاتل عمر بن الخطاب ھو الفارسي فیروز نھاوند (أبو لؤلؤة المجوسي) 
وان المكان الذي دفن فیھ ال یزال حتى الیوم مقاماً دینیّاً في مدینة كاشان اإلیرانیة یحّج 

إلیھ ابناء الطائفة الشیعیة من شتّى انحاء العالم. كما ان الدعوة العبّاسیّة في أساسھا  
وكذلك الدعوتین الفاطمیة واإلسماعیلیّة وما تفّرع عنھما لیسوا سوى دعواٍت فارسیّة 

شعوبیّة ابتدأت على یدّي ابي مسلم الخراساني واتصلت إلى خامنئي ونصرهللا والحوثي 
والصدر مروراً بعبید هللا المھدي والحسن الصباح وحمدان بن قرمط مؤّسسي الدولة 
الفاطمیة ودولة الحشاشین والدولة القرمطیة بل وأزعم انا ان طقوس المذھب الشیعي 

وأساطیره وقواعده الفقھیة ھي بغالبیتھا صادراٌت فارسیّة زرادشتیّة وان كان ھذه 
الجذور لم تجد بعد من یتطّرق إلى دراستھا والقاء نظرة معّمقة علیھا ربما بسبب التابو 

الدینّي أو اتقّاًء لفتوى جدیدة من فتاوي آیات هللا بھدر الدماء.  

عكس االنظمة الشمولیّة المعتادة في الشرق األوسط والتي تسعى دوماً إلى الحفاظ على 
األوضاع الراھنة التي تطیل عمرھا وتضمن لھا بقائھا إذ یأتي على رأس أولویاتھا 

الحفاظ على سلطتھا وتخشى مقاربة أیة تغییرات أو استطاالت إلى خارج قوقعتھا التي 
ھي كیانھا السیاسّي والجغرافي (إال حین تكون ھذه اإلستطاالت ضروریة لبقائھا) قد 

تخلخل تماسك بنیتھا, فإن الدولة الثیوقراطیة اإلیرانیة القائمة على اإلیدیولوجیا الدینیّة _ 
القومیة ال مفّر لھا من تجاوز حدودھا الجغرافیة كون تعّدي تلك الحدود أمٌر تحتّمھ 
العقیدة التي قامت علیھا ولن یقف في وجھھا سوى جداٍر قويٍّ صلٍب بنفس صالبة 

منھجھا یقیّد طموحاتھا ویواجھ اھوائھا وھذه ما أدركھ صّدام حسین تماماً منذ اللّحظة 
التي سیطرت فیھا الثورة اإلیرانیة على مقالید الحكم في الدولة الجارة وأصبح للكھنوت 

الشیعي اإلیراني الذي طالما شّكل مرجعیةً دینیّة ألكثر من نصف الشعب العراقي 
المعادي لھ, كیانا سیاسیاً قویاً وطموحاً وأعلن نوایاه التوسعیّة مباشرةً بعد تمركزه على 

31  روضة الكافي. 
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سّدة السلطة عبر شعارات تصدیر الثورة وإزالة إسرائیل من الوجود ومواجھة 
"اإلستكبار العالمي".   

إّن حرب الوجود التي شنّھا صدام حسین على الدولة اإلیرانیة الدینیة جاءت بمثابة 
ضربةً إستباقیّة لحرٍب بدا اندالعھا الالحق حتمیّاً على أیة حال, ولقد بادر صدام حسین 

إلیھا مستغالً حالة الالتوازن التي اعقبت التغییر السیاسّي الشامل بدالً من االنتظار ریثما 
یعید الولّي الفقیھ بناء جیشھ الدینّي ویشن حربھ بالتوقیت الذي یناسبھ ھو. وإلْن بدا 

ظاھریاً ان تلك السنوات الثمان التي استغرقتھا واحدة من اشّد المعارك دمویةً في العصر 
الحدیث لم تسفر عن انتصار أي من الطرفین فالواقع ھو غیر ذلك تماماً فما احتالل 
الكویت ثم عاصفة الصحراء فمرحلة الحظر الجوي التي تلت االنتفاضات الشیعیة 

والكردیة وانتھت إلى حرب "حریة العراق" واقامة دولة عراٍق شیعیّة, إال بعضاً من 
إرتدادات الحرب اإلیرانیة – العراقیة التي حاول صدام حسین من خاللھا عبثاً احتواء 

الثورة الشیعیة اإلیرانیة.  

 -------------------------------------------------------------

بعد عودة والدتي من طرابلس بخفّي حنین بدأ یتوضّح لي عمق المأزق الذي انا فیھ. كنت 
مسؤوالً نظریاً عن إعالة اخوتي السبعة بینما انا في واقع الحال ال أعلم من أین سآتي غداً 

بثمن علبة السجائرالتي أدخنّھا. وكان راتب والدي الشھرّي الذي تقلّص بعد استشھاده 
إلى حدٍّ كبیر والموّزع علیھم ال یكاد یكفي لیقوم بأودھم لبضعة أیاٍم عدا عن عدم انتظامھ 

وغالباً ما صار یتأّخر عن موعده (بعد خروج فتح من لبنان وسوریا) لبضعة أشھر 
لیستأنف بعدھا صرفھ دون تعویض عوائل الشھداء عن األشھر الماضیة كإن شیئاً لم 
یكن وأیتاماً لم تتضور جوعا. رویداً رویداً بدأ طبیخ أمي المشھود لھا بمھارتھا على 

مستوى َحمولة آل أبو العال یتحول تدریجیاً إلى ما یشبھ طبیخ الجیش العربّي السورّي 
حیث یغوص المجندون دون جدوى في الطنجرة الرئیسة بحثاً عن قطعة لحمة صغیرة 

أو حبّة فاصولیا غارقٍة في قاعھا.  

للتعویض عن ندرة اللحوم في غذائنا وجدت أمي كعادتھا مخرجاً لنا إذ كان أحد أبناء 
عمومتي (المرحوم طافش أبو العال) قد افتتح مطعماً للدجاج المقلي والمشوي (بروستد 
ومسّحب) في منطقة الساحة وسط شارع فلسطین وكانت رؤوس الدجاج ورقابھا ترمى 

في القمامة أو تباع بسعٍر زھیٍد لمن ال یملكون ثمن الدجاج وكانت لنا حّصةٌ شبھ إسبوعیة 
من ھذه الرقاب والرؤوس التي تفنّنت والدتي في طرق تحضیرھا فمرةً تكون شورباء 

الرقاب واخرى صینیّة بطاطا مع رقاب وثالثةٌ وجبة محّمر بالرقاب. وال زلنا لالن 
أخوتي وانا نعشق من الدجاج رقابھا ونبرع في فصفصة رؤوسھا.  
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إلى ذلك بدأنا كعائلة ننظر بشغف إلى الیوم الذي یزورنا فیھ أحد أخوالي الثالثة الفقراء 
من قریة عین الدّب القریبة من صافیتا لیحمل لنا الزیتون وزیت الزیتون أو الكشك 

والشنكلیش المرسلین من خالتي المقیمة في إحدٮقرى مصیاف وباتت ھذه الرحالت, 
النادرة بسبب المسافة الكبیرة بیننا وبین مناطق سكن أخوالي, تصبح اھّم مصادر رزقنا 

كرحلة الشتاء والصیف عند قریش. كان خالي األكبر (واألفقر) أبو نزیھ المقیم في 
منطقة سھلیّة خارج ضیعتھ األصلیة, غالباً ما یحمل لي في زیاراتھ الفصلیّة غالوناً من 

العرق البیتي المثلّث ومعھ أحیاناً شواالً من الفستق إذا كان موسمھ. وخالي أبو نزیھ ھذا 
ھو ملك العرق البیتّي صنعا وشربا وإھداءا. كان نحیالً قصیر القامة وھو الذي اورثني 
قصر قامتي ونحولي قبل ان اتكّرش في سنیني اآلخیرة وأورثني أیضاً عشقي للخمور 
بانواعھا. عمل في أرضھ طوال حیاتھ وأورث مھنتھ ألبنائھ وبناتھ الكثر وقّسم أرضھ 

الصغیرة بینھم قبل مماتھ ومن معجزاتھ انھ شرب قنینة عرق یومیّاً وغسل وجھھ بآخر 
شفّة منھا حتى توفي في الخامسة والثمانین من عمره. 

 كان ھناك أیضا للمؤازرة دجاجاٌت خمسة وسادسھم دیٌك أحضرتھم والدتي یافعین في 
إحدٮزیاراتھا القلیلة إلى ضیعتھا وصنعت لھم خّماً متواضعاً على سطح منزلنا وكان لھم 

علّي الفضل الكبیر. وكثیرةٌ ھي المّرات التي لم أجد فیھا ما آكلھ فصعدت إلى الخّم 
ألكتشف فیھ بیضةً أو بیضتین. وفي تلك الفترة تعلّمت كیف آكل البیضة الواحدة مع 
رغیف خبٍز سمیٍك كامل. طبعا كان ثمة كثیر من خیبات األمل حین یخلو الخّم من 
البیض أو أكون زرتھ في الوقت غیر المناسب, ثم صارت أّمي بحكم خبرتھا تعلم 

بالمواعید التي تبیض فیھا كّل دجاجٍة والنغم الذي تقاقي بھ عندھا, فكنت أحیاناً بناًء على 
األحداثیات التي تزّودني بھا الوالدة اختصر المدة الزمنیّة بین خروج البیضة من قفا 

الدجاجة وفقسھا في المقالة إلى حوالي األربعین ثانیة.  

 وكان ھناك میراٌث صغیٌر تركھ لنا والدي ھو عبارة عن قطعة أرض في منطقة 
الصبّورة في ریف دمشق, ولوال غدر السمسار الذي باعھ إیاھا وسمساٌر آخٌر من الذین 

ظلمھم أشّد مضاضةً ألمكن ان یقوم ثمنھا بأود اخوتي ویقینا شّر العوز طوال فترة 
خدمتي اإللزامیة. وكان والدي قد اشترى قطعة األرض تلك في أواخر حیاتھ من سمساٍر 

فلسطینّي یدعى "العبد عوض" ووّكل بھا أحد أبناء عمومتھ وسّجلھا بإسمھ كونھ مقیماً 
في لبنان ونادراً ما كان یزور سوریا. وعلى قطعة األرض تلك ھیكٌل إبتدائٌي لمنزٍل من 

أربع حجرات (عالعضم) وفیھا بئٌر ومحّرك دیزل لجّر المیاه وعشرات الشتالت 
الحرجیّة الواعدة.  

لم نحّدث الشخص المعنّي بالموضوع إال بعد مرور أكثر من سنتین على وفاة والدي 
وحین أصبحت انا مسجوناً في الخدمة اإللزامیة وكان أول ردوده ان الناطور الموكل 
بالعمل في قطعة األرض قد تركھا بسبب عدم تلقي أجرتھ, وھو ما كان مفھوماً, وقد 
أبلغتھ انني اود بیع األرض الننا بحاجة إلى ثمنھا ووعد بالعمل على بیعھا. عاد بعد 
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بضعة أسابیع لیبلغني بان "موتور المّي" قد سرق ومعھ جمیع الشتالت المزروعة وان 
علّي ان أقوم بشیئ ما في ھذا  الصدد فٔاُسقط بیدي. إذ ما الذي یمكن ان أقوم بھ؟ ابلغ 

مخفر الشرطة مثالً؟ قال: ال أدري. قلت لھ ال یھم. فلنبعھا بدون الموتور والشجیرات. 
نخسر فیھا بعض الشيء فلیس ھناك ما یمكن عملھ فمخافر الشرطة في سوریا ھي 

مكاتب سمسرة أكثر منھا مراكز حفظ أمن ودخول المخفر ألیة سبٍب كان یستدعي 500 
لیرة ثمن فنجان قھوة للمساعد قبل فتح أي محضر, والمحاضر ترمى بعدھا في الجواریر 

بانتظار 500 لیرة أخرى وھكذا دوالیك. مّرت أسابیع لیعود أبو خالد لیبلغني بأن قطعة 
األرض في الصبّورة قد استملكتھا الدولة مما یعني ان سعرھا قد ھبط إلى حدٍّ كبیر, قلت 

ال بأس, دعنا نبیعھا بسعرھا الجدید.  

مرت أشھٌر طواٌل وكلّما فاتحتھ بالموضوع أجابني ان " السوق داقر" ولم یتمكن من 
بیعھا. بعد طول إلحاٍح قال لي ان السمسار عبد عوض عرض ان أستبدلھا بشقة سكنیّة " 

على العضم " في حارة المغاربة وأخذني وأراني إیاھا وقال لي ان بیع الشقّة أسھل من 
بیع قطعة األرض فوافقت فوراً إذ لم یكن لدّي خیاٌر آخر ثم تبیّن لي ان ال ھناك شقّةٌ وال 

ما یحزنون وصار علّي ان أسترّد ثمن قطعة األرض المفترضة منھ على شكل دفعاٍت 
بالغة الصغر وبعد إلحاٍح طویل. ولكثرة إلحاحنا دون كثیر جدوى صرنا, والدتي وخالتي 
وانا نخجل من الطلب كأي شّحاٍذ كریم وال نقدم علیھ إال حین الضرورة  القصوى كأن ال 

یكون لدي ثمن علبة سجائر او اوقیة لحمة او رغیف خبز. غالباً ما كانت امي ھي التي 
تزوره في منزلھ بناًء على إلحاحي فیعطیھا مائة وأحیاناً خمسمائة لیرة وتعود غاضبةً 

بسبب عّزة نفسھا. استمّر ھذه الحالة لمدة أربع سنوات وبعد ان انھیت خدمتي بأربعة أو 
خمسة أشھر وبینما انا انتظر الموافقة األمنیّة على طلٍب إلستصدار جواز سفر یتیح لي 
الخروج من ھذه المحنة جرى فتح الحدیث مرة أخرى وأخیرة مع أبي خالد الذي أظھر 

دفتراً كان قد كتب فیھا مئات المبالغ التي "وھبنا إیاھا" من أموالنا طوال السنوات األربع 
وأبلغنا بثمن الشقّة وبحسبة بسیطة وجد ووجدنا معھ ان حسابنا قد أغلق بعد ان سّدد لنا 
كامل ما لنا بذّمتھ. طوال السنوات الستّة التي كانت قد مضت على وفاة والدي لم یسبق 

لي أو ألحد من أخوتي أو أعمامي ان شاھد صكَّ بیٍع لقطعة األرض أو للشقة الموھومة 
التي كان ثمنھا الذي أضطررنا السترداده على شكل دفعاٍت شحیحة بالكاد تكفي أحیاناً 

لشراء علبتّي سجائر, لیصلح لو امتلكناه كامال وبدفعٍة واحدة لتمویل مشروٍع صغیٍر یدّر 
علینا مبلغاً شھریّا یقینا العوز والفاقة التي كنّا فیھا. رحم هللا العّم حسن أبو العال فقد 

أصبح االن في الدار اآلخرة.  

بعد مرور حوالي عشرة أشھر على بدء خدمتي اإللزامیة ازدادت أوضاعنا اإلقتصادیة 
سوءاً ووجدت انني غیر قادٍر على إكمال خدمتي في ظل تلك الظروف القاھرة وبدأت 
أفّكر جدیّاً بالفرار من الجیش وترك سوریا إلى األبد انما كمنت المشكلة األساس في  

تطبیق ذلك القرار في ان غالبیة أفراد وكوادر التنظیم الذي انتمي إلیھ قد غادروا لبنان 
وسوریا وكانت المناطق اللبنانیّة بمجملھا واقعة إما تحت اإلحتالل اإلسرائیلي في صیدا 
والجنوب أو السورّي في  طرابلس والجبل وجزٍء من البقاع أو تحت اإلحتالل اإلیراني 
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اللیبّي الحلیف لسوریا في الجزء اآلخر من البقاع. أما تركیا واألردن فمغلقتان أمام 
الفلسطینیّین والحدود مع العراق تعّج بالعسس واألجھزة األمنیّة, ومطار دمشق یلزمھ 
جواز سفر ال أملكھ إضافةً إلى موافقة الخروج األمنیّة المستحیلة. كان الفرار الداخلي 

خارج الطرح كونھ ال یحّل المشكلة المالیّة. سمعت ذات یوٍم عن معاملة "وقف الخدمة 
العسكرّي" والتي تتیح للمجند المعیل ألسرتھ فرصة االنقطاع عن الخدمة ریثما تتغیر 
ظروفھ ویبلغ أحد أخوتھ سنا تمكنّھ من العمل فقّررت ان أقدم على تلك المعاملة رغم 
خطورتھا الناشئة عن ان مرور ھذه المعاملة, كغیرھا من  المعامالت  عبر األجھزة 
األمنیّة سیفتح علّي  عیون األجھزة األمنیّة مما قد یعرضني للكثیر من االخطار. ففي 

الفترة التي تلت اندالع اإلشتباكات بین جماعة عرفات من جھة وجیش التحریر 
الفلسطینّي والفصائل المتحالفة مع سوریا من جھٍة أخرى شنّت أجھزة النظام 

اإلستخباریة حملةً شعواء على من أصبح اإلعالم السورّي یطلق علیھم تسمیة "زمرة 
عرفات – الوزیر" واستضافت في معتقالتھا السریّة اآلالف من الموالین لھذه الزمرة 

واستطاعت "تطھیر" المخیمات الفلسطینیّة في سوریا (وبعض مخیمات لبنان في 
المناطق الواقعة تحت سیطرتھا) من رجسھم. قلةٌ من المحظوظین أفلتوا والعشرات قتلوا 

تحت التعذیب بعید أیاٍم قلیلٍة من إعتقالھم وسلّمت جثثھم ألھالیھم لیالً ودفنوا بصمت 
وسریّة ومنع األھل حتى من إقامة بیوت عزاء ألبنائھم أو أزواجھم او آبائھم المقتولین. 

قد یكون إمالقي وعدم إدراج إسمي على أٍي من كشوفات الرواتب التي كانت أحیاناً تفلح 
في التسلّل إلى الكوادر الفتحاویة المختبئة أو غیر المعروفة ھو سبب نجاتي من اإلعتقال 

إذ ان حمالت دوریّات اإلعتقال اللیلیة كانت تشتّد خصوصاً كلّما یتّم إعتقال أحد 
المسؤلین عن توزیع المخصصات ومعھ كشٌف بأسماء المستفیدین الذي یتّم جلبھم تحت 

جنح الظالم لیعترفوا بعدھا عن المزید من رفاقھم. 

 بما ان خیار وقف الخدمة كان الوحید أمامي فقد أقدمت علیھ مضطّراً بعد تحضیر 
المستندات المطلوبة وقمت بتقدیمھا إلى " قلم الذاتیّة " في وحدتي ومنھا إلى ھیئة 

األركان لتذھب في طریق طویٍل بلغ أمده أكثر من خسمة عشر شھراً لفّت خاللھا, البّد, 
جمیع الدوائر األمنیّة والعسكریّة والسیاسیّة والحزبیّة واإلقتصادیّة والعلمیّة وعادت 

بعدھا إلّي على شكل عنصرّي مخابراٍت علویّین زاراني بعد ظھر أحد األیام 
(وأرعباني). حین طرقا بابي وحیّوني وسأال عن إسمي حسبتھما ألّول وھلٍة, بسبب 

لھجتھما العلویّة, من أقاربي في طرطوس الذین اعتادوا زیارتنا كلّما ابتدأ أحدھم خدمتھ 
العسكرّي في "الشام" وكان أغلبھم یفرزون للخدمة في القصر الجمھوري وأفرع 

المخابرات. وكنّا یومھا أقاربھم الوحیدین الموجودین في الشام الذین یمكن لھم زیارتھم 
وشرب كأس متّة والحدیث عن الضیعة وربما تناول طعام غداء بسیط. سرعان ما عّرفا 

عن نفسیھا وأبلغاني بانھما آتیان بمھّمة رسمیّة من فرع األمن السیاسّي فرّحبُت بھما 
مذعوراً (إذ كنت قد نسیت معاملة وقف الخدمة المشؤومة) وقدتھما إلى غرفة اإلستقبال 
حیث جلسا جنبا إلى جنب الكنبة صامتین. تساءلت بیني وبین نفسي عّما یمكن ان یكون 

سبب زیارتھما إذ لم یبدوان مستعجلین مما یعني انھما لیسا ھنا إلعتقالي ألمٍر ما! 
سألتھما إذا ما كانا یفّضالن شرب القھوة أو المتّة ویبدو انني تعمدت رمي كلمة السّر ھذه 

إال انھما لم یبالیا بسؤالي وباشر أحدھما الحدیث:  
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- ھنت قّدمت معاملة بتاریخ كذا وكذا ؟ 

- نعم سیدي. كان واضحاً انھ مجرد عسكرّي أو ان شّق حالھ رقیب لكن ھكذا یخاطب 
رجال المخابرات في سوریا. 

- وصلت ھالمعاملة عندنا عالفرع. -ھون معي بالملف ھاد .. قال زمیلھ.  

- نحن ھلّق آخر فرع وآبقى تروح ھالمعاملة علي غیر فروعا. تابع األول. 

- یعني ھلّق اللي نحنا منقّرروا ھوي البَّدو یصیر.  

- عراسي. شرفتو. طبعا طبعا فھمت. لحظة ممكن؟ 

خرجت من الصالون وتوّجھت إلى حجرة "القعدة والنوم" في منزلنا المكّون في غرفتین. 
كانت أمي تجلس وحیدةً (أحسب ان إخوتي كانوا في المدرسة) وواجمةً ال تدري ما إذا 

كان علیھا ان تجزع أم ال بسبب زیارة ھؤالء الغریبین. أخبرتھا عن األمر بسرعة 
ورجوتھا ان تذھب إلى بقالیة توفیق وتحاول ان تستدین منھ مبلغ 1000 لیرة سوریة 
فوافقت (على غیر عادتھا) على الفور ووضعت على رأسھا غطاء شعرھا وانطلقت 
بینما عدُت انا إلى فاعلّي الخیر ورجوتھما ان یشربا القھوة ریثما تعود والدتي التي 

ذھبت "لتدبیر شيٍء ما" لھما فوافقا وباشرت انا في عمل القھوة راجیاً ان ال یطول غیاب 
أمي.  

عادت بعد ربع ساعة خالیة الوفاض. أبلغتني ان توفیق لیس في البقالیّة وانھا سألت 
جارتین لنا ولم تستطیعا ان تسلّفانھا المبلغ المطلوب لعدم توفّره.   

عدت إلى الصالون واعتذرت منھما وطلبت مھلة ربع ساعة أخرى ریثما یشربا القھوة 
وانطلقت شبھ راكٍض إلى سوق الخضار القریب حیث یعمل عّمي صالح "أبو إیاد" بائعاً 

على عربة فاكھة واخبرتھ باالمر على عجل فناولني قبل ان أكمل حدیثي مبلغ 1000 
لیرة فشكرتھ وعدت إلى منزلي وناولت كّل منھما خمسمئة لیرة داعیاً لھما بالخیر 

وشاكراً زیارتھما. كانت تلك ھي المّرة األخیر التي أسمع بھا عن تلك المعاملة المشؤومة 
ولعلھا ال تزال قابعةً حتى اآلن في أحد أدراج األمن السیاسّي تنتظر من یوقّعھا بالرفض 

أو الموافقة.  

في بدایة العام الثاني من خدمتي في الرحبة أنھى صدیقي المالزم مجنّد محمد الخضرا 
خدمتھ اإللزامیة انما لم یتّم تسریحھ بانتظار ان ترسل ھیئة األركان بدیالً عنھ بسبب 

أھمیّة المھّمة المناطة بھ وھي "مندوب لدى الجیش العربي السورّي". والمقصود ھنا 
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مستودعات الجیش العربي السورّي أو بالتحدید مستودعات قطع غیار العربات ومراكز 
السكراب في حرستا والتّل وبضعة أماكن في سفوح جبال القلمون. كانت صداقتي بمحّمد 
قد توطّدت فعرض علّي ان أكون بدیلھ لھدفین, أولھما التسریع في علمیة تسریحھ بوجود 

البدیل لھ,وثانیاً لتحسین ظروف خدمتي اإللزامیّة فوافقت على الفور. بعد بضعة أیام 
تحّدث محمد إلى الرائد جّرار قائد الوحدة بھذا الموضوع وأبلغھ بأمري فطلب منھ 

إحضاري إلى المكتب, ویبدو ان فرع اإلستطالع في جیش التحریر كان قد أبلغھ منذ 
لحظة فرزي إلى الرحبة بكوني ضابطٌ سابق فلم یسألني عن قدراتي أو أي شيٍء آخر 
سوى عّما إذا ما كنت اقبل بھذه المھّمة فأجبت باإلیجاب فوافق ھو على الفور وأصدر 

أمراً بتعیّیني منتدباً لدى مستودعات الجیش السورّي. أمضى محمد األسبوعین اآلخیرین 
من خدمتھ في تعریفي على مواقع المستودعات ونوعیة القطع الموجودة فیھا كما عّرفني 

على منطقة السكراب الرئیسة وكذلك على ورشة صیانة  المحركات وطرق العمل 
وطلب القطع والمستندات التي یجب ملؤھا لكّل من األغراض المطلوبة. 

منذ الیوم األول إلستالمي مھامي بعد تسریح المالزم محمد الخضرا تغیّرت ظروفي 
وخفّت وطأة الخدمة اإللزامیّة علّي إذ لم أعد سجیناً للفراغ الثقیل وأصبح لدّي ما أفعلھ 
عدا شرب الشاي وحّل الكلمات المتقاطعة لمدیر قلم الدخول. صار نھاري یبدأ ببعض 

األعمال الورقیّة الضروریة مثل استالم طلبات قطع الغیار غیر المتوفّرة داخل مستودع 
الرحبة وتنظیم قیدھا في سجالٍت خاصة بھا ثم تجمیعھا في ملٍف واحد أعرضھ على 
الرائد جّرار (أو نائبھ النقیب محمود) لیقوم بتفّحص الطلبات وتوقیعھا ثم انطلق إلى 
المساعد المسؤول عن النقل وأطلب منھ تحضیر عربة مع سائقھا وبعض المجنّدین 

للتحمیل والتفریغ, وكان عددھم یتغیّر وفقاً لحجم لطلبیّة المتوقعة وثقل القطع المتضمنّة 
فیھا, ثم ننطلق جمیعا بعربة الزیل 157 او الجاز عبر منطقة الطبّالة فباب توما وساحة 

العبّاسیین ثم شماالً نحو المستودعات المنتشرة بین حرستا وسلسلة جبال القلمون 
وجمیعھا, عدا مستودعات حرستا, أقیمت في خنادٍق تّم شقّھا في عمق  الجبال وتقع على 

مسافة عشرات األمتار تحت األرض وتّمت ھندستھا مداخلھا على شكل متاھة بحیث 
یصعب إستھدافھا بالطیران. 

 تستغرق المسافة من الرحبة إلى أحد ھذه المستودعات ما بین ساعة إلى ساعة ونصف 
أو أحیاناً ساعتین حسب المستودع المطلوب. كنت أتقدم بالطلبیّات الجدیدة التي أحملھا 
معي إلى مكتب قائد مدیریّة النقل في حرستا واتركھا ھناك للتوقیع على ان أعود بعد 

بضعة أیاٍم إلستالمھا وفي نفس الوقت یسلّمني المساعد اّول المسؤول عن برید المدیریّة 
الطلبات السابقة الموقّعة الجاھزة لإلستالم فانطلق بالعربة إلى المستودع المعیّن حیث یتّم 

تجمیع الطلبیّة ثم یحّملھا زمالئي المجندین في العربة ونعود بھا إلى الرحبة. حین ال 
تتوافر القطع المطلوبة في مستودعات الجیش السورّي كان على الرائد جّرار تجھیز 

طلبات خاصة بالشراء من السوق المحلیّة واحملھا معي أیضاً إلى مدیر النقل الذي یؤّكد 
بعد مراجعة كافة المستودعات ان القطع فعال غیر موجودة فیؤّشر بھذا على  الطلب 
ویعیده َعبري إلى الرحبة حیث یدفع الرائد جّرار بھذه الطلبات إلى  لجنة المشتریات 
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التي یرأسھا المالزم أّول اسماعیل. وقد توّجب علي أحیاناً مرافقة المالزم اول اسماعیل 
إلى المستودعات في بعض المراجعات اإلداریّة بعربة الجیب المتھالكة التي یقودھا 

بنفسھ.  

كان ھذا الضابط دائم التجھّم وال یعدل دماغھ سوى سندویشة فالفل ضخمة أدفُع انا ثمنھا 
مع ثمن سندویشتي ونشتریھما من بسطة فالفل مقامة على بّوابة مستودعات حرستا 

وأجزم انھا أطیب سندویشة فالفل على مستوى سوریا. بسطةٌ دائمة اإلزدحام بالزبائن 
العسكریّین من المداومین في حرستا أو الماّرین من ھناك لیس فقط بسبب جودة 

السندویشة بل أیضاً بسبب رخصھا إذ یبلغ ثمنھا خمس لیرات فقط ولكنّي أكاد اقسم بان 
صاحب البسطة كان یضع بالسندویشة أقراص فالفل یساوي سعرھا أكثر من عشر 
لیرات! لیس ھذا فحسب بل بعد ان یحشي رغیف الخبز الكبیر بالفالفل والسلطات 

والطراطور حتى یكاد ینفجر ثم یلّف السندویشة بالورق ویمّدھا إلیك فإنھ یحشي في 
أعالھا قرصاً آخر إضافیاً ویدلق علیھ الكثیر من الطراطور قبل ان تلتقفھا! لم أذق في 
حیاتي منذ تسریحي من الجیش سندویشة فالفل أطیب أو أكرم أو أضخم من سندویشة 

حرستا تلك وال غرو انھا كانت تعدل دماغ  المالزم أّول بل ایضاً دماغي ودماغ مجنّدي 
التعتیل الذین كنّا نحملھم معنا. كان المجندون یدفعون أثمان سندویشاتھم طبعا.  

ال یفوتني ھنا ان أذكر أیضاً بائع الفول على الطریق إلى حرستا الذي تتراكم حولھ 
عربات نقل الجیش العربّي السورّي حتى تحسب مطعمھ الصغیر ھیئّة أركان أو ما 

شابھ. كان ذلك  المطعم یقّدم جمیع أطباق الحّمص والفول بدءاً من الفتّة بسمنة أو زیت 
مروراً بالمسبّحة والحّمص بلبن وانتھاء بالطبق المفّضل عندي : الفول بلبن.  

یتطلّب عملي القیام بزیاراٍت دوریة إلى السكراب الرئیس لعربات الجیش السورّي المقام 
أیضاً في جبال القلمون على طریق حمص وھو عبارة عن قطعة جرداء شاسعة وتحتوي 

على عشرات اآلالف من العربّات المنّسقة من كافة األحجام واألشكال واالنواع. قبل 
تحویل ملّف القطعة إلى لجنة المشتریات كان على المسؤولین التأّكد أوال من عدم 

وجودھا في السكراب فان وجدت كان یتّم شطبھا من ملف طلبیّة الشراء ویكتب أمامھا 
"سكراب" فأصطحب معي میكانیكیّاً من الكراج الموكل بالعربة التي تحتاج إلى تلك 
القطعة المعیّنة ونذھب إلى السكراب بعد أخذ موافقة مدیریة النقل وھناك یوّجھنا أحد 
الجنود العاملین فیھ إلى مكان العربة التي تحتوي تلك القطعة ویقوم المیكانیكي بفّكھا 

بینما انا أشرب الشاي مع الجنود المولجین بحراسة السكراب. كان أصعب ما في مھّمتي 
ھو حفظ أسماء قطع الغیار باللغة العربیّة حسب ما أقّرتھ على ما یبدو لجنةٌ علمیّةً 

سوریة في وقٍت ومكان ما بھدف محاربة اإلمبریالیة العالمیّة بالتعریب ولن أذكر ھنا 
الكثیر من أسماء ھذه القطع انما یكفي فقط ان تعلم ان إسم صحن الدبریاج في الجیش 

العربّي  السورّي الممانع ھو " صحن الفاصل واصل!".  
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 كان من ضمن مھامي أیضاً نقل محرّكات عربات النقل الخفیفة والمتوسطة والثقیلة من 
حجم جیب حتى حجم تاترا والتي تحتاج إلى عملیّة "قلب مفتوح" إلى الورشة الرئیسة 

لخراطة المحركات الواقعة أیضاً في ضواحي حرستا حیث أستلم مكانھا محركاٍت شبیھة 
أعیدت خراطتھا.  

خالل مدة شھٍر وأحد من بدایة عملّي بمھمتي الجدیدة بدأت وتیرة العمل في الرحبة تتقّدم 
بشكٍل ملحوظ وصرت أالحظ اإلمتنان على وجھ الرائد ونائبھ النقیب كلّما أتیتھم آخر 
نھار العمل لتسلمیھم نسخة من القطع المستلمة ونبذة عن سیر العمل. وذلك التقّدم في 

وتیرة العمل مرّده إلى سبٍب بسیط وھو انني كنت أفّضل تمضیة نھاري متجوالً بعربة 
الزیل داخل شوارع دمشق وغوطتھا وفي براري جبال القلمون الجرداء على الجلوس 

خلف طاولتي منصتاً ألحادیٍث بلیدٍة تطیل عمر الوقت بدل ان تختصره وكان ذلك النشاط 
ھو طریقتي في الھروب منھا. فكنت أقوم بعملي أوالً بأول وال أنتظر حتى تكبر الطلبیة 

وتصبح الرحلة "محرزة" مما قّصر فترة توقّف العربات الُمدخلة لإلصالح وعّجل 
بخروجھا. وسرعان ما بدأت بإستثمار ذلك اإلمتنان غیر المعلن وكثیراً ما صرت أضع 

في آخر كومة المعامالت التي اقّدمھا لقائد الوحدة عند نھایة النھار لتوقیعھا ورقةً صغیرة 
الحجم من تلك المستخدمة لطلب "نھاریّة" وھو اإلسم الشائع لطلب أجازة مّدتھا یوٍم 

واحد ولم یحدث ان رفض طلبي ولو مرةً واحدة! الشيء الوحید الذي عجزت عنھ طوال 
ما یقارب األربع سنوات من خدمتي اإللزامیة ھو الحصول على إجازة "الستّة أیام" 

والتي كانت محفوظةً للمجندین  القادرین على الدفع وكان لھا سعراً محّدداً وموّحداً كإنما 
قد سّعرتھ وزارة التموین. ولقد كانت محاولتي األخیرة للحصول على مثل تلك اإلجازة 

(مجاناً طبعا) في اإلسبوع اإلخیر من الخدمة وكان أمر تسریحي قد صدر وتّم تكلیف 
المالزم اّول اسماعیل بالقیام بمھامي إضافة إلى مھامھ في لجنة المشتریات ریثما تزّود 
ھیئة األركان الوحدة بضابٍط مجنٍد جدید یقوم بھا, ولم یبَق علّي سوى  ان أسلم عھدتي 

وأوقع بیان "براءة الذمة" ولكن طلبي ُرفض!  

في الشھرین التالیّین لتعییني مندوباً صارت نتائج مجھودي تتضاعف بعد ان أتقنت تقدیم 
الھدایا الخفیفة لضبّاط الصف في المستودعات السوریّة – أو وعدھم بھا عند توفّرھا! - 
وأغلبھا بدالٍت عسكریّة (فوتیك) كان یؤّمنھا ضبّاط جیش التحریر عبر ابتزاز مجنّدیھم. 

ومع تضاعف النتائج وإزدیاد السرعة في إتمام المعامالت وتوفیر قطع الغیار إزداد 
نفوذي في الرحبة وصرت أتجاوز ضبّاط الصّف وآخذ أوامري فقط من قائد الوحدة 

ونائبھ فأقوم بإختیار المجنّدین المرافقین والسائق بنفسي (وكان الجمیع یتنافسون للخروج 
من نھار العمل الروتیني ویرجونني ان أصطحبھم في تلك المھام) حین تكون مھّمتنا 

قصیرة كأن أكون ذاھباً فقط إلى حرستا لتسلیم بعض المعامالت كنت أطلب إلى السائق 
في طریق العودة إیصالي إلى منزلي وابلغھ بان یذھب بدوره إلى منزلھ على ان یعود 

وحده إلى الرحبة آخر النھار قبیل انتھاء العمل ببضعة دقائق إذ كنت قد أبلغت قائد 
الوحدة انني كثیرا ما اتأخر في مھامي إلى ما بعد انتھاء الدوام في الرحبة فأعود وقد 

غادر الجمیع مما یسبّب لي عوائقاً ویجعلني اھمل بعض األعمال حتى أستطیع اللحاق 
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بطابور التفقّد المعقود في آخر النھار (وھو أمٌر صحیح)  فأصدر أمراً بإعفائي منھ. 
وبعدھا بعّدة أسابیع نوھت لھ بانني أحیاناً أضطر إلى الذھاب مبكراً إلى مدیریة النقل 
لمتابعة أعماٍل ضروریة وملّحة ویستحسن ان انتقل إلیھا مباشرةً من منزلي مستخدماً 
وسائط النقل العام لتوفیر الوقت والجھد (وكان ذلك صحیحاً أیضاً) فقام بإعفائي أیضاً 
من الطابور الصباحي (والمناوبة والحراسة!) وصرُت حّراً طلیقاً ال یدري أحد متى 

ألتحق بعملي ومتى اغادر حتى انني بدأت أنتدب أحد السائقین بعد ابتداء الدوام بنصف 
ساعة حین ال یكون لدي عمل (وقد أصبحوا زمالءاً لي وأحدھم كان جاري) مدعیاً ان 

لدي مھّمةخارجیة (خارج الرحبة) لیذھب كٌل منا إلى منزلھ كالمعتاد على أن یعود 
السائق إلى الرحبة قبیل موعد طابور التفقد عن نھایة یوم العمل. األمر الوحید الذي 

حرصت علیھ وبُت أجیده ھو القیام بعملي على أكمل وجٍھ وبأسرع وقٍت ممكن وھو ما 
ساعد في تغطیة مثل تلك التصرفات وأحیاناً التغاضي عنھا فلم یحدث طوال فترة خدمتي 

ان تلقیت عقوبةً أو توبیخاً أو حتى تأنیباً ما.  

 --------------------------------------------------

بعد مرور سبعة أو ثمانیة أشھٍر على مغادرة زمالئي من الضبّاط البحریین لسوریا 
وإلتحاقھم بمقّر قیادة القّوة البحریّة في محافظة الحدیدة في الیمن الشمالي ثم إخالء قّوات 
حركة فتح لمدینة طرابلس وخروجھا للمرة الثانیة من لبنان بحراً بدا واضحاً ان ال أحد 
من أصدقائي قد فّكر بالطلب إلى منذر أبو غزالة ان یعید إدراجي على كشوف الرواتب 

أو على األقل مساعدتي ببعض المبالغ المالیّة كما كان یحصل في أغلب الحاالت التي 
أرغم فیھا كوادر الحركة وضبّاطھا من سكان سوریا على أداء الخدمة  اإللزامیة. ورغم 

ان المئات من الكوادر الذي اضطرتھم ظروفھم إلى عدم مغادرة سوریا كانوا یتلقون 
سّراً رواتبا شھریّة إال ان أحداً لم یذكرني بشيء منھا, وصارت أحوالي واحوال اخوتي 
تزداد سوءاً على سوء فعزمت أمري على أخذ بعض مستحقاتي من الطرف اآلخر في 
الحركة والوحید المتاح أمامي مخاطبتھ أي جماعة المنشقّین. أخذت إجازةً نھاریة من 

قائد قطعتي وتوّجھت صباح الیوم التالي إلى بلدة عین ترما حیث یقع مكتب المالیّة ومقّر 
أحد قیادات المنشقّین (أو المنتفضین إن شئَت) ولم أكن أعرف أحداً منھم انما عّرفت عن 

نفسي ورتبتي وطلبت مقابلة الضابط المسؤول ومیّز الجمیع إسم والدي فترحّموا علیھ 
واستقبلوني بالترحاب بعد ان علموا انني إبن الشھید روبین أبو العال وطلبوا لي إذناً ثم 
أدخلوني مكتب أحد الضبّاط (الرائد أبو رعد, واصف عریقات) الذي رّحب بي بدوره 
وترحم على والدي. شرحت لھ وضعي واألزمة المالیّة التي أعاني منھا منّوھاً (كذباً  
بانني "انتفاضّي" الھوى ولوال انني قد سحبت قسراً إلى الخدمة العسكریّة لكنت أول 
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الملتحقین بھم ومؤكداً انني سألتحق بالقّوة البحریّة عندھم حال تسریحي من جیش 
التحریر, فحّملني كتاباً ممھوراً بتوقیعھ وموجھاً إلى إدارة المالیّةیقضي بصرف مبلغ 

500 لیرة سوریة شھریّة لي (50 دوالراً) فشكرتھ وودعتھ واتجھت مباشرةً إلى مكتب 
المالیّة الواقع على بعد أمتار من مكتبھ إلستالم أول مبلٍغ وبقیت أتردد شھریّا إلستالم 

نفس المبلغ حتى تاریخ تسریحي مما ساعد بسّد بعض نفقاتي.  

المصدر الثاني لدخلي كان بسطة بطّیٍخ موسمیّة لعمي أبو إیاد یشاركھ فیھا أحد أصدقائھ 
إضافةً إلى عّمي اآلخر أبو عصام في بعض المواسم, وتقع على الرصیف المقابل لدّوار 

فلسطین وكنت أتولّى انا حراستھا لیالً والنوم عندھا حتى الصباح مقابل أجِر یومّي ال 
بأس بھ (إضافة إلى أوقیّة كباب أحیاناً أو زجاجتّي بیرة من مطعم أبو الخیر على 

الرصیف المقابل). كنت ألتحق بالبسطة مساًء عند الثامنة حین تكون حركة البیع قد خفّت 
ثم یزورني نحو الساحة العاشرة بعد ان تتوقّف حركة البیع أو تكاد, أصدقائي من 

الجیران ومنھم المھندس الصدیق أمین عودة والمرحوم سمیر تمیم خّریج قسم 
الریاضیات الذي خطفھ الموت مبكراً في حادث سیر ألیم, وكان ھناك ایضا األصدقاء 

عبدهللا الطیّب وابراھیم وطارق  تواتي وھم من الفلسطینیّین المغاربة ونقضي السھرة في 
لعب الطرنیب والتركس یغادرون بعدھا إلى منازلھم وألتّف انا ببطانیاتي وأذھب إلى 

النوم حتى الصباح قبیل موعد بدء دوامي في الرحبة بساعة, متّكالً على هللا وراجیاً ان 
یبعد صوت شخیري لصوص البطیخ المتسلّلین اما اللصوص العلنیّین من رجال الشرطة 

فلم یكن إبعادھم یتّم بنفس السھولة فقد حدث ذات یوٍم ان توقّفت امام البسطة دوریة من 
المخفر ونزل أحد العناصر من السیارة وسألني: ھاي بسطة أبو إیاد مو ھیك؟ فلما أجبت 

باإلیجاب قال: نقّیلي شي بطیخة عزوقك. فشعرت باإلشمئزاز من طریقتھ في الطلب 
بفوقیّة وقّررت تلقینھ درساً فانتقیت لھ بطیخةً ضخمةً سال لھا لعابھ ولكنني بدالً من 

مناولتھ إیھا وضعتھ على المیزان فطار صوابھ وقال: ال ال ما توزنا .. سلّملي على أبو 
إیاد وإلو إجو عناصر الدوریة استحلو بطّیخة.  

أجبتھ وعلى وجھي عالمات التقوى: انا مجرد عامل مؤتمن على الرزق وال أستطیع ان 
أھبك شیئاً مجانیّاً  إذا اردت بطیخاً مجانیاً فعلیك المجيء في النھار حین یكون صاحب 

الرزق موجوداً.  

یمكنك ان تفعل ھذا مع رجال الشرطة غیر العلویّین إذا كنت بریئاً إنما ال انصحك 
بتجربتھ في حالة دوریّات المخابرات حتى لو كنت الذئب الذي لم یأكل یوسف.  

نظر إلي بغضٍب وصرخ: ماشي الحال! قلّو ألبو إیاد منتفاھم!! وانطلقت بھ سیارة 
الدوریة والشرر یتطایر من دوالیبھا. بینما رحنا انا ولّعیبة الشّدة نقھقھ حتى انتھاء " 

لبرتیّة" الثالثة أو الرابعة وحین أبلغت عّمي في الیوم التالي بما حدث لم یعلّق على 
الموضوع إذ كان یعرف ان "رأسمال" الدوریة ھو بطّیخة كبیرة حینما یأتون من جدید.  
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تزّوَجت أنثاي األولى من رجٍل آخر بعد أقّل من عاٍم على بدء عالقتنا وبدأت أعاني 
أقسى أعراض اإلنسحاب (Withdrawal Sypmtoms) الذي ال یشبھ بشّدتھ سوى 

أعراض االنقطاع عن التدخین الذي جّربتھ بضعة مّرات حتى نجحت في المرة األخیرة 
منھا بعد ان جاوزت الخمسین من عمري. ال یُذھب وجُع فقدان إمرأة إّال إمرأةٌ أخرى, 

ولم أكن قد تھیّأت بعد لسواھا إذ كنت أحسب ان عالقتي بھا ستستمّر إلى ما بعد زواجھا 
ولكن صعوبة تدبیرأمكنٍة للقاءات الحمیمة إضافةً إلى انشغالھا بحیاتھا الزوجیّة الجدیدة 

وخوفھا من اكتشاف امرھا جعلھا تفقد حماسھا تدریجیّاً. في الشھرین األولّین من زواجھا 
لم أرھا أبداً ثم تالقینا صدفةً ووافقت بعد شدید إلحاٍح منّى على موعٍد للتالقي وسط مدینة 

دمشق حیث رحنا ندور بین شارع الصالحیّة المزدحم وحدیقٍة عامة صغیرة قریبة منھا 
أظن ان اسمھا حدیقة الجاحظ. كان دمي یغلي في عروقي توقاً لجسدھا واحاول تھدئة 

ذلك التوق بالضغط على كفّھا الساكنة في كفّي أثناء سیرنا على األقدام فال ینتج ھذا 
الضغط على ذلك الجزء الصغیر منھا سوى مزیداً من األشتعال.  

مررنا بمبنًى سكنيٍّ یحتوي على مصعٍد كھربائّي فلمعت في ذھني فكرةٌ ظننتھا مخرجاً 
فملت بھا إلى مدخل المبنى نحو المصعد وضغطت زّر طلب المصعد ثم دلفنا سویاً 

وضغطت على زّر الطابق األعلى. ما ان اغلق باب المصعد حتى انثنینا إلى بعضینا 
عطاشى نطفئ ظمأنا بالعناق والقبالت. قبلتھا كلّھا من األعلى, فمھا وخّدیھا وشعرھا 
رقبتھا وأذنیھا وضغط بفخذّي على فخذیھا وعصرت بكفّي إلیتیھا وشددتھا حتى كاد 

نھداھا اللیّنان على قساوٍة ان یخترقا أضلعي لوال ان رحلة المصعد كانت قصیرة. قمنا 
ببضعة رحالٍت أخرى تخلّل بعضھا إیقاف المصعد بزّر الطوارئ أمام الواجھة 

اإلسمنتیّة التي تتوسط طابقین انما كّل ذلك لم یكن كافیاً فھنالك حدوٌد لما تستطیع ان تقدم 
علیھ في مصعد مبنى ال تعرف من یسكنھ. في الحدیقة شبھ الخالیة بسبب شّدة الحّر 
جلسنا متالصقین في ظّل شجیرٍة ورحت اختلس من جسدھا بضعة لمساٍت بعد كّل 

تفّحٍص دائرّي شامل ال أجد خاللھ أحد المتلّصصین, فتارةً انزل بكفّي التي تحضنھا نحو 
فتحة قمیصھا وأغوص تحت حّمالة صدرھا ألتلّمس برھبٍة وقداسٍة أحد ثدیّیھا وأعتصر 

بأصابعي حلمتھا حتى أكاد أتشظّى شبقا, وأخرى اتلّمس بیدي موضع انوثتھا من فوق 
بنطال الجینز األزرق الذي ترتدیھ. تلك أصبحت الحدود الجدیدة لعالقتنا المستجدة التي 
كانت في ما مضى تطفيء شھوتینا, وأصبحت اآلن مرجالً یغلي جسدینا حتى یتصاعد 

البخار من أذنینا كما في أفالم الكارتون. مّرة واحدة وأخیرة امكن لي ان اقنعھا رغم 
خوفھا بمرافقتي إلى منزٍل أخاله بعض أقاربي بھدف بیعھ ورجوت ابنھم الشاب ان 
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یزّودني بمفتاحھ وقد تطلّب أقناعھا الكثیر من الرجاء والضغوط واإلبتزازات العاطفیة 
حتى النت ربّما شفقةً علّي!  

یقع المنزل في الطابق األول من أحد مباني شارع الیرموك أو بجانب آخر موقف 
للباصات في ذلك الشارع بالتحدید. وھو خاٍل من أّي أثاث عدا سّجاداتین ملفوفتین 
وموضوعتین بجانب جدار إحدٮالغرف فمددُت أحداھما أرضاً واستلقینا علیھا. ان 

اإلستلقاء على سجادٍة رفیعٍة رخیصٍة لیس مریحاً خصوصاً عند انعدام وجود المساند. 
كما ان خوفھا وتوتّرھا دفعنا للعجلة وبرغم كّل ھذه الظروف فقد كان التمكن من 

معاشرتھا بشكٍل كامل ألّول مرة بعد ان أزال الزوج بكارتھا التي كنا نخشى علیھا, كافیاً 
لغمري بفرٍح صوفيٍّ نادراً ما اختبرتھ وزادت تنّورتھا الملونة بدالً من بنطال الجینز 
الذي اعتادت ارتداءه من انوثتھا. لم تخلع سوى سروالھا الداخلّي األبیض وفككُت انا 

زّري قمیصھا العلویّین ألتلمس طریقي إلى نھدیھا بعد ان خلعت كامل مالبسي واستلقیت 
بین فخذیھا . 

ال أذكر اآلن ما إذا كنت قد عاشرتھا بعدھا أم ال ولكن ما انسى ال انسى نصف الساعة 
تلك وعبق عطرھا وملمس جسدھا وفرجھا الذي كان قد نزع عنھ سترة العزوبیّة وصار 

ناعماً كخّدیھا. تال ذاك اللقاء بضعة لقاءات أخرى في األماكن العاّمة داخل دمشق 
وقبالٍت مختطفات وعودةٌ مسائیةً أو عودتان في باٍص یصبح شبھ خاٍل قبیل المحطات 

األخیرة فیتیح لنا مقعدنا الخلفّي فیھ فسحةً للمساٍت مقتنصاٍت من بین فخذیھا. أذكر بعدھا 
مواعیداً ال تأتي إلیھا ورجاءاٍت ال تلین لھا وفتوراً تدریجیاً وشوقاً وحزناً وغضباً حتى 

جاء الشفاء متلبّساً شكل إمرأٍة أخرى.  

 -------------------------------------------------------------------

في سوریا األسد كلُّ شیٍئ یحیا إلى األبد. سیّارات األربعینات, مشاریع التشجیر 
الحرجي, الوزراء, السفراء, المدراء, رؤساء أفرع وشعب الحزب القائد, بائعي الفول, 
بسطات الفالفل, أمناء األحزاب في الجبھة الوطنیّة,  المناظرات الفلسفیّة األزلیّة حول 

أفضل السبل للنھوض برغیف الخبز حتى یصبح بمستوى الرغیف اللبناني, عبدهللا 
األحمر, عّزة الشرع, وزحمة السیر, واألخیرة ھي أعظم انجازات الحركة التصحیحیّة 

بعد مكننة األفران وقذف محّمد فارس إلى الفضاء الخارجي. ففي الباصات الخضر 
ساعة الذروة عشت أجمل فترات عمري وتكّدست أبھى ذكریاتي. نساٌء من كّل األحجام 

واأللوان واألعمار, منقبات ومحجبّاٌت وكاسیاٌت عاریات. نھوٌد أمامك وخلفك وعلى 
جانبیك. أجساٌد ملساء لیّنة تحیط بك من كل جانب. عطوٌر نسائیةٌ رخیصة ممزوجةٌ 
بعرق الظھیرة الحارقة. أقفیةٌ تلتصق بك وأخرى تلتصق بھا ثم تترك للسائق مھّمة 
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"التنتیع" في السواقة. كان مجرد ولوج الباب األمامي ألحد الباصات یصیبني باالنتعاظ. 
ذات مّرة ولولوت إحدٮالسیدات في باٍص یعمل على طریق البرامكة – یرموك فتبادر 
إلى ذھني (وذھن بقیّة الركاب) ان راكباً ما ال بّد قد بالغ بعض الشيء في استیفاء ثمن 

تذكرتھ منھا, ثم بدانا نتبیّن ان صیاح المرأة ناجٌم عن شيء آخر. 

 كانت تصرخ : "یا والد الحرام .. دھباتي .. مشان هللا .. یا ناس .. سرقوا دھباتي .." 
فتصاعدت فجأة وتیرة التزاحم والتدافش انما ألھداٍف أخرى ھذه المرة إذ أصبح الفضول 
سیّد الموقف والجمیع أراد ان یرقب المشھد عن قرب ویدقّق في تفاصیلھ وینظر ولو مّرة 

واحدة إلى وجھ المرأة المولولة. بیضاء في العقد الرابع من عمرھا وتضع على شعرھا 
غطاء شامیاً ویحمل وجھھا حسناً شامیاً أیضا. صرخت المرأة بالسائق ان یغلق األبواب 
ووافقھا بعض فاعلي الخیر من الركاب الذین لم یكن لدیھم ما یصبون إلیھ حین الوصول 

إلى وجھتھم. توقف الباص برھةً تدوال الجمُع خاللھا وجھات النظر ثم صرخ أحدھم: 
روح دوز على مخفر باب مصلّى معلّم. قالھا بنبرٍة من اعتاد على إسداء األوامر فانصاع 

السائق تحسباً الن یكون صاحب األمر یتبع ألحد األفرع األمنیّة وتابع طریقھ, فیما 
راحت المرأة الضحیّة تتنقّل بین الركاب مفتشةً جیوب ھذا وفاتحةً "جزدان" تلك حتى 
وصلت إلّي وبرقت عیناھا واشتعلتا أمالً لحظة ان نظَرت إلى ما تحت حزامي ورأت 

االنتفاخ المعھود الذي ال یفارقني في الباصات وصرخت: لیكوون! وبادرتني بكلتا یدیھا 
تتلّمس وتعصر ذكورتي. رغم اإلحراج الذي شعرت بھ ومشاعر الحزن واألسى التي 

انتابتني على المرأة المسكینة التي فقدت للتّو كامل ثروتھا إال انني لم أستطع منع نفسي 
من اإلستمتاع بعملیّة التفتیش التي تعّرضت لھا. بعد ثبوت براءتي (أو باألحرى ثبوت 
إدانتي انما بجریمٍة أخرى) تابعت المرأة العویل وعملیات التفتیش بضعة دقائق أخرى 
حتى وصلنا إلى مخفر باب مصلّى وكان رأي الجمع قد قّر بن السارق (أو السارقة) ال 

بد قد نزل من الباص قبل اكتشاف المرأة للسرقة وربما یكون قیظ الصیف ھو ما دعاھم 
لإللتفاف حول ھذا الرأي ورأوا ان تنزل المرأة من الباص وتذھب مباشرة إلى قسم باب 
مصلّى بینما یكمل الباص طریقھ وھو ما  تّم تنفیذه فرضخت الضحیة وغادرت الباص 
بعد ان تیقّنت بان األكثریّة كانت ضد التحفّظ على جمیع الركاب ریثما ینتھي التحقیق 

فاستعاضت با أو ربما تكون قد ذھبت أوالً إلى المخفر ثم استعاضت با.  

 ------------------------------------------------------
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في أحد صباحات آذار 1984 غادرت الرحبةَ راجالً حوالي التاسعة والنصف صباحاً 
بعد ان قمت ببعض األعمال "المكتبیّة" تجھیزاً لطلبیّة یوم غد. كان الجو باردا بعض 

الشيء ولكنني لم استقّل باصاً من أمام مدخل الرحبة بل اتجھت سیراً على األقدام نحو 
حّي الطبّالة حیث مطعم السندویشات المفّضل لدي ویبعد عن الرحبة حوالي عشرة 

دقائق. ھناك اشتریت سندویشتین محّمصتین إحداھما جبنة قشقوان واألخرى مرتدیّال 
طلیاني وتلك ھي وجبتي المفّضلة والمعتادة حین یكون في جیبي بعض المال. التھمتھما 
واقفاً داخل المحّل الضیّق الذي ال یتّسع لطاوالٍت أو كراسي ثم ركبت باصاً متّجھا نحو 

باب مصلّى ألقوم ھناك بتغییر الباص واتجھ نحو المخیّم. تتناقل اإلشاعات المتواترة منذ 
عّدة أیّاٍم أخباراً عن توتٍّر أمنيٍّ وحركات آلیاٍت عسكریّة غیر إعتیادیّة وسط مدینة دمشق 

وأردُت ان ألقي نظرةً عابرةً على محیط المدینة إلشباع فضولي. كانت حركة المدنیّین 
خفیفةً والجّو مشحوٌن بالترقّب وینذر بشيٍء ما قادٍم واألنباء عن اشتداد المرض على 

حافظ األسد وتأھب أخیھ رفعت لالنقضاض على السلطة یتم تداولھا ھمساً. ال شيء في 
الصحف او نشرات األخبار المحلیّة یشیر إلى ھذا الموضوع من قریٍب أو بعید وال حتى 
في إذاعتي مونت كارلو ولندن الوحیدتین المتاحتین في تلك المرحلة خارج إطار إعالم 

النظام.  

ساد الناس في تلك الفترة فرٌح خفٌي لم یختبروا طعمھ منذ الستینات وتفاؤلوا بالموت 
القادم رغم علمھم بان ما سیتلو حافظ األسد ھو أحد شخصین, اخوه رفعت أو ابنھ باسل. 

إذ ان مجرد موت الرئیس الخالد یعتبر في حّد ذاتھ انتصاراً من هللا لھم یثبت بالدلیل 
القاطع ان الموت حّق حتى على الطغاة الخالدین. ثم ان تغییراً ما حتى لو كان ضئیالً 

یعید لھم األمل بان الزمن لم یقّف حقّاً كما یتبّدى لھم منذ أكثر من عقدین. الفلسطینیّون 
بالتحدید كانوا فرحین بإستنفار سرایا رفعت األسد وینظرون بشوق إلى لحظة االنفجار 

وانقضاض رفعت على سّدة السلطة فقد كانت تسري بینھم إشاعة ال أدري مصدرھا تفید 
بان رفعت األسد ھو صدیٌق مقّرب من یاسر عرفات وانھ لم یكن راضیاً عن مسألة 

طرده. بالنسبة إلى رفعت كان عرفات آخر ما یشغل بالھ في الحقیقة. كذلك لم تشغل بالھ 
مصالح امریكا التي أشاع النظام عنھ قربھ منھا وتأییده لسیاستھا "اإلمبریالیة". الشيء 
الوحید الذي كان في بال رفعت األسد ھو المزید من السلطة التي أدمنھا وصار یحتاج 
جرعاٍت أكبر منھا وھیّأ لھ جنون العظمة الذي یسكنھ كما یسكن أخاه حافظ الراقد على 

فراش الموت بانھ خیر من یستحق خالفتھ ال  الشاب األرعن باسل األسد الذي لم یكد 
یبلغ سّن الرشد ولم تستطع حتى والدتھ بإقناعھ بعكس ذلك رغم محاوالتھا اللجوجة. 
بالنسبة لي شخصیّاً كان یكفیني ان تندلع اإلشتباكات بینھما لیسفك أحدھما دم اآلخر 

ویریحنا منھ ثم ندعو هللا بعدھا ان یریحنا من الحّي الذي انتصر.  

دائماً ما حملت مشاعري السیاسیّة طابعاً شخصیّاً فانا ال أستطیع سوى ان أكره الطغاة 
كرھاً شخصیّاً ولیس فقط سیاسیاً. المفارقة ان الشعب السورّي بأكملھ نأى بنفسھ عن 

الصراع بین األخوین واختار الوقوف على الحیاد بسبب قداسة الشخصیّتیّن التین أسبغت 
اجھزة اإلعالم األسدیة علیھما صفات اآللھة على مدى سنواٍت طویلة حتى بات النطق 

بإسم أحدھما دون آیات التبریك التي تخفّف من وطأتھ كعبارات "سیادة الرئیس" أو 
"سیادة العمید" تابو ال یمكن مقاربتھ دون نتائج سلبیّة خطیرة. وقد عنى ھذا المأزق ان 

 182



"الجماھیر" باتت ال  تستطیع حتى ان تعلن والءھا لحافظ األسد حتى ال یُعتبر انھا قد 
أساءت إلى أحد أفراد العائلة المجیدة فوقفت ترقب بصمت.  

 -----------------------------------------------------------

وسط ھذه " المنعطفات التاریخیة ", كان ینتظرني منعطٌف شخصيٌّ "تاریخٌي" ھو أیضاً 
فقد التقیت على متن الباص الذي صعدت إلیھ في باب مصلّى متجھاً إلى المخیّم بإمرأة لم 

أشاھدھا منذ أكثر من عشر سنوات. شامیةً شقراء في أواخر العقد الرابع من عمرھا لم 
تفلح عشرات الكیلوات من الدھون التي راكمتھا السنین على جسدھا في إخفاء بقایا 
جمالھا. وكانت تصطحب معھا أوالدھا الثالثة وابنتیھا الذین توّزعوا على المقاعد 

المحاذیة. كانت تلك الّسیدة ذات یوم جارةً لنا حین أسكننا والدي في بلدٍة بقاعیة حدودیة 
تدعى "الصویرة" لفترة قصیرة من الزمن, ولقد قتل زوجھا اللبناني أواسط السبعینات, 

األمر الذي دفعھا إلى االنتقال إلى سوریا حسبما قالت لي وھي االن تسكن في مخیم 
الیرموك وقد كانت للتّو في زیارة لمنزل والدیھا. تبادلنا أحادیث الذكریات وما آلت إلیھ 
الظروف ثم وّدعتھا حین قاربت على الوصول إلى محطتي بعد ان سألتھا عن عنوانھا 

ووعدتھا بان أقوم بزیارتھا قریباً. بعد یومین كنت أطرق باب منزلھا المستأجر الواقع في 
الطابق األرضي من مبنًى مكّون من طابقین, ویتكون من حجرتین ومطبخ تفصل بینھا 
فسحةً عاریةً من البالط. كان الجّو في منزلھا بسیطاً وألیفاً وحنوناً ورغم ان تلفازھا في 

غرفة النوم التي كنّا نجلس جمیعنا فیھا, فنتوّزع بعضنا على السریر وآخرین على الكنبة, 
كان یقّدم نفس البرامج التي یقّدمھا تلفازنا, إّال أنني أدمنت السھر عندھا نشاھد التلفاز 

و"نفصفص" البزر ونتبادل األحادیث غیر ذات األھمیّة. وكانت ابنتھا الكبرى دائماً ما 
تجلس إلى جانبي ملتصقةً بي كّل األوقات وال تقوم إّال لتحضیر الشاي أو القھوة ثم تعود 

لتجلس في مكانھا المفّضل حتى لو اضطرت إلى إزاحة اخوتھا لتحشر نفسھا بالقرب 
مني. بالكاد كانت قد بلغت السادسة عشر من عمرھا, تلك السّن الذي تبدأ فیھ االنثى 

بإختبار أنوثتھا وقدرتھا على جذب اإلھتمام, وقد اكتسبت من اّمھا بعض جمالھا الشامّي 
األصیل وكذلك بیاض جلدھا انما دون الشعر األشقر. جمیلة إنما لیست فائقة الجمال, 
ولكن جاذبیتھا الطاغیة تنبع من توثبھا الدائم وإقدامھا مثل قطّة بریّة, لیس عن شبٍق 

وشغف انما بدافٍع الفضول الغریزّي والرغبة باإلستحواذ على اإلھتمام والحب.  

كانت أشبھ ما تكون بنبتٍة یقتلھا الظمأ ورویداً رویداً صرنا نذھب سویةً انا وھي إلى 
المطبخ لتحضیر الشاي وتبادل الحدیث وأشیاء أخرى. ثم صرنا نقضي الكثیر من أوقاتنا 

وقوفاً على باب الدار المطّل على حارٍة جانبیة ھادئة وكان بین الباب وصحن الدار 
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ستارةٌ قماشیّةٌ خفیفةٌ معتادة تعلّق على حبٍل معدنّي, وتستخدم لحجب سكان البیت عن 
أعین الماّرة حین یُفتح الباب في أیام الصیف القائظة في محاولٍة یائسٍة إلستجالب نسمٍة 
عابرٍة ما إلى الداخل خصوصاً حین ال یكون استخدام المروحة الكھربائیّة ممكناً بسبب 

ساعات التقنین الكھربائي المعمول بھا في سوریا منذ نصف قرٍن وحتى اآلن وربما 
تكون الحاجة إلى ھذا التقنین قد انتفت منذ عقوٍد انما لم ینتبھ أحد إلى ضرورة إیقاف 

العمل بجدول التقنین ذاك. تلك الستارة التي تھدف إلى الحفاظ على خصوصیّة أھل البیت 
كانت أیضاً تمنحني وإیاھا عزلةً كنا بأمّس الحاجة إلیھا. فمساحة المتر المربّع بین 

الستارة وباب الدار كانت معتزلنا األمین في أغلب األمسیات إذ أن شفافیّة الستارة منحتنا 
القدرة على مراقبة التحّركات في الداخل المضاء مساًء واإلستعداد ألیة مفاجأات, بینما 

باب الدار المشقوق شقّاً صغیراً والمسنود بقدمي التي تمنع فتحھ من الخارج في أیة حالة 
طوارئ كانت توفّر لنا الغطاء الضرورّي لوقوفنا الطویل عند الباب بحّجة اننا نتسامر 

في برودة الحارة النسبیّة.  

في تلك المساحة الضیّقة سافرت كفّاّي عبر تضاریس جسدھا الیافع والیانع في كّل 
اإلتجاھات وتلّمست على مدى شھوٍر تفتّح ورودھا. لم تكن تجید القبل طبعاً ولكن طعم 
شفتیھا الشھیّتین كفّر عن انعدام خبرتھا وكان نھداھا برعمین لم یبلغا بعد كامل تفتّحھما 

فشكّال نتوءین صغیرین بینما ال تزال حلمتیھما بحجم حبتي صنوبر ولم تنضجا كلیّاً 
ولكنھما كانتا أیضاً شھیّتین كخوختین فّجتین حامضتین أو لوزتین خضراوتین. ساعاٌت 

من العناق المتقطّع بسبب إضطرارنا بین الفینة واألخرى للدخول لبعض الوقت إلى 
الغرفة التي تجلس فیھا أمھا وأخوتھا كي ال نثیر أكثر من الحّد األدنى المسموح بھ من 
الُشبھات, ثم نعود بعدھا إلى ما نصبو إلیھ. حین أكون محظوظاً في زیاراتي المتكّررة, 

تكون في بنطاٍل منزلّي یسھل مرور كفّي عبر حدود دّكتھ لتصفّح كنوزھا أما سوء الحظ 
فكان یكمن في بنطال الجینز الضیّق الذي نضطّر إلى عدم فتح زّره وسّحابھ تحسبّاً لقدوٍم 

مفاجئ ال یتیح لنا الوقت الكافي إلعادة األمور إلى نصابھا.  

بعد حوالي شھرین أو ثالثة من الشرب المثیر للظمأ تمّكنت عبر أحد األصدقاء من تأمین 
منزٍل فارٍغ من أھلھ لبعض الوقت مما أتاح لنا فرصة أكبر للتمتّع بجسدّي بعضینا وسبر 

أغوارھما. كانت ال تزال ترتدي مالبساً تحتیّة قطنیة محایدة ولیست مصنوعة من 
الدانتیال المفترض انھا أكثر إثارةً ولكنھا شیئاً فشیئاً بدأت تتبّدل مع األیام وبدأ الشعر 

الخفیف ینمو بین فخذیھا وتعاظم تكویر نھدیھا وراحت حلمتیھا تنتفخان لتمالن فمي فكان 
ذلك التبّدل التدریجّي في تضاریس جسدھا الذي یحدث أمامي یبدو كما لو انھا تتشّكل 

تحت یدّي كمعجون صلصاٍل بید نّحاٍت خبیر. حرصنا طبعا على عدم التعّرض لبكارتھا 
حتى جاءتني یوماً بعد انقطاٍع غیر مبّرٍر طال أسابیع كنت خاللھا مشغوٌل بمحاولة 

التقّرب إلى امرأٍة حلبیّة التقیتھا صدفةً خالل زیارٍة إجتماعیٍّة لدار أحد األصدقاء 
المشتركین ووقعت في قلبي موقع القدر الذي ال مفّر منھ. فاجأتني بعد ان خلعنا مالبسنا 

ورحنا نتعانق في إطار الحّد المعتاد المسموح بھ بأن طلبت مني إكمال اإلتصال الجنسي 
حیث انھا لم تعد بكراً فانصعت تماماً دونما أي تعلیٍق حتى ال أفسد علینا اللّحظة. جلسنا 

 184



بعدھا على الكنبة واستللت انا سیجارةً معتادةً وسألتھا عن موضوع بكارتھا فقالت ان 
جاٌر لھا مقّرٌب إلیھا قد فّضھا بعد ان وافقت وانھما قد أتفقا على الزواج ذات یوم ولكنھا 

حافظت على عالقتنا رغم إتفاقھما ذاك ألشھٍر تلت.  

 ---------------------------------------------

بینما كانت حاملة الطائرات األمریكیّة "نیوجیرسي" ومدّمرات القّوات المتعّددة 
الجنسیات وطائراتھا تدّك مواقع جیش النظام السورّي وحلفائھ من میلیشیات حركة أمل 
والحزب التقّدمي اإلشتراكي في البقاع والجبل أوائل شباط 1984 بعد ان أوعز النظام 

إلى تلك التنظیمات التي تدور في ركبھ ومعھا تنظیماٌت فلسطینیّة موالیة لھ, بشّن ھجوٍم 
عسكرّي على بیروت مستھدفاً الجیش اللبناني, وطالت بعض قذائفھم وصواریخھم 

مقّرات القّوة المتعددة الجنسیات المتواجدة في المدینة, وعلى انغام تصریحات عبد الحلیم 
خّدام الیومیة عن ھجوم إسرائیلي وشیك على سوریا وعن استعداده ونظامھ الكامل 

لخوض المعركة القادمة وقدرتھ على التصّدي ألي عدوان (عدا العدوان األمیركي كما 
یبدو) راح عشرات اآلالف من عناصر مخابرات النظام یقومون حرفیّاً بإحصاء أنفاس 
الرعیّة عبر زیاراٍت لیلیة مباغتة لمساكن المواطنین تبدأ مع الساعات األولى للصباح 

وتنتھي قبیل مطلع الفجر ویتخلّلھا دخول عناصر أمنیة ترتدي البسةً مدنیة وتتسلّح ببنادق 
"كالشینكوف" إلى منازل المواطنین وتفتیش الحجرات بعد تجمیع أفراد العائلة 

المرعوبین جمیعاً في مكان واحد ثم یستعرضون بطاقات ھویاتھم كانھم أوقفوا على 
حاجٍز في الطریق العام ال في حجرات نومھم وبعد التأكد من تعدادھم والسؤال عن عمل 

كّل منھم وأسمائھم واسماء الغائبین ان كان ھناك غائبین یأمرونھم بالعودة إلى نومھم 
ویغادرون.  

طرٌق شدیٌد على باب الدار, أو ربما بدا شدیداً بسبب الصمت المطبق والظالم الدامس, 
أیقظنا جمیعا انا واخوتي ووالدتي من عمیق نومنا مذھولین, وعلى وجوھنا نظراٌت 
متسائلةٌ بریبة عّمن یمكن ان یكون الطارق. نظرت إلى ساعة یدي ألتأكد من الوقت 
وكانت الساعة تشیر إلى الثالثة إال ربٍع صباحاً فازداد ذھولي وترّددت في فتح الباب 

ولكن الطرق تكّرر واشتّد فنھضت من فراشي على وجٍل دون ان یكون لدّي أیة فكرةٌ من 
سأجد بالباب. فتحت الباب دون ان أضيء النور الكھربائي حتى یتسنّى لي رؤیة الطارق 

بنفس الوقت الذي یتسنّى لھ رؤیتي تحسباً ألي احتمال فإذا بالباب أربعة ٌ مسلّحین 
یرتدون جمیعا لباساً مدنیاً  وكان معھم رجٌل من آل الطیّب المغاربة الذین یسكنون في 

المنزل األول عند مدخل الحارة ویفصلھم عنا خمسة منازل ولم یسبق لي ان تحّدثت إلیھ 
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ولكنھ أخیھ األصغر عبدهللا الطیب كان من أصدقائي المقربین. لم یتحّدث الرجل بشيء 
ولكن أحد الرجال المسلّحین طلب الدخول للتفتیش دون حتى ان یعلن عن نفسھ ولكن 

وقاحتھ ولھجتھ العلویّة أعلنتا بوضوٍح عن كونھم تابعین ألحد أفرع المخابرات العدیدة, 
فاستأذنتھم ریثما أوقظ اھل بیتي لیرتدون مالبس الئقة فوقفوا ینتظرون في صحن الدار 

وعدت انا إلى حجرة النوم وأبلغتھم العائلة باألمر وخالل دقائق كنت وإیاھم واقفین وسط 
صحن الدار بینما راح رجال المخابرات یتجولون في الحجرتین والمطبخ الصغیر 
المكّون منھما منزلنا وانتھى التفتیش في دقیقة واحدة إذ اننا لم نكن نعیش في سرایا 

والحمد.  

كتمت غضبي مكرھاً وبدأت أجیب عن أسئلتھم بینما حقدي یتعاظم لیس علیھم بالتحدید 
انما على جارنا الذي حسبتھ یعمل مخبراً لدیھم ثم تبیّن لي الحقاً انھم منتشرون في أغلب 
حارات المخیّم ویقومون بإختیار شخٍص من أول منزل یدخلونھ ویأمرونھ بالتجول معھم 

في بقیّة المنازل لیشّكل درعاً بشریّاً لھم في حالة وجود مسلّحین.  

أراحني انني كنُت مجنداً فلم أحتج إلى تلفیق روایٍة عن عملي وعرضت علیھم بطاقتي 
العسكریّة وبطاقات ھویّات امي وإخوتي فدّونوا جمیع المعلومات في استماراٍت حملوھا 

معھم ثم غادروا إلى المنزل الذي یلینا وعدت واخوتي الخائفین إلى نومنا أو باألحرى 
حاولنا العودة للنوم إنما دون جدوى. لیس لدّي أیة معلومات عن الحیّز الجغرافي الذي 

شملتھ عملیّة "اإلحصاء" ھذه والتي كان الناس یتناقلون اخبارھا ھمساً مثل كل األخبار 
التي تتعلّق بأٍي من فروع المخابرات المثیرة للرعب كما ان الستار الحدیدّي الذي 

فرضتھ األجھزة األمنیّة في طول البالد وعرضھا والتعتیم اإلعالمي الشامل طال حتى 
الصحافة العالمیّة التي عجزت في الغالب عن إیجاد مصادٍر لھا داخل سوریا وقیّدت 

حركة مراسلیھا األجانب إلى حّد ان مجازر حماة التي ارتكبھا النظام في شباط 1982 
والتي قضى فیھا عشرات اآلالف من السوریّین مّرت علیھا أشھٌر طواٌل قبل ان یبدأ 

جزٌء یسیٌر من انبائھا بالتسّرب إلى  الصحافة العالمیّة, لكنني ارجح ان یكون ذلك 
اإلحصاء قد شمل معظم األراضي السوریّة وقد تزامن مع قیام النظام بتغییر بطاقات 
الھویّة السوریّة وفرضھ على جمیع المواطنین الذھاب شخصیّاً إلى فروع المخابرات 
التي انیطت بھا مھّمة إصدار البطاقات الجدیدة وملء إستماراٍت أمنیة لكّل فرد وأخذ 
بصمات أصابعھ كشرٍط أساسّي للحصول على البطاقة الجدیدة. كان الھدف من تلك 

البطاقات ھو التخلّص النھائي من عشرات آالف المتعاطفین مع جماعة اإلخوان 
المسلمین الذین فّروا أبان األحداث الدامیة إلى منطقة الخلیج العربّي او الدول المجاورة  
إذ ان وقف العمل بالبطاقات القدیمة وعدم قدرتھم على الحصول على البطاقات الجدیدة 

التي ال بّد منھا لتجدید جوازات سفرھم عنت عملیّاً إسقاط الجنسیّة السوریّة عنھم 
وحرمانھم من حقوق المواطنة التي اكتسبوھا أباً عن جّد.  

كانت تلك الخطوة بمثابة الضربة القاضیة التي وّجھھا النظام إلى جماعة اإلخوان 
المسلمین وبقیّة معارضیھ السیاسیّین الفارین وبینھم حزب العمل الشیوعّي. فبعد ان قتل 

وسجن عشرات األالف منھم قام بالتخلّص ممن تبقى حیّاً وطلیقاً عبر تجریدھم من 
مواطنیتھم بل ان النظام بشكٍل من األشكال لم یتخلّص من جماعة اإلخوان المسلمین 
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فحسب بل عمد إلى التخلّص من اإلسالم نفسھ فارضاً مكانھ إسالما جدیداً فّصل على 
مقاسھ حتى صار السوریّون السنّة یخشون تربیّة لحاھم خوفاً من الشبھات, فلم یبق ذو 
لحیٍة في بالد الشام إال بین شیوخ النظام الذین انقسموا إلى فئتین, األولى فئة المخبرین 

الصغار الذین یعملون لدى األجھزة األمنیّة والثانیة ھي فئة الشیوخ الكبار ذوي الحضور 
اإلعالمي والذین یعملون في تلمیع النظام وترویج وجھة نظره والدعاء المتلفز في 

األعیاد والمناسبات الوطنیّة لحافظ األسد وآل بیتھ. ولقد أشرفت األجھزة األمنیّة مباشرة 
على افتتاح وإدارة عشرات المدارس الدینیّة "المبسترة" ومعاھد تحفیظ القران والفرق 
اإلسالمیة الصوفیة التي تلھو بقشور الدین كحلقات الدروشة وأمسیات االناشید الدینیّة  

والمدائح النبویّة وتنأى بنفسھا عن أمور الحیاة الدنیا السیاسیّة واإلجتماعیّة. وعلى رأس 
تلك الجماعات یأتي شیخھم البوطي إضافة إلى "الشیخة" منیرة القبیسي التي انشأت 

تنظیماً صوفیاً نقشبندیاً خاصاً بالنساء بلغ تعداده حسب بعض المصادر أكثر من 500 
ألف إمراة في سوریا وحدھا وھو التنظیم المعروف بإسم "القبیسیّات". وقد تمّدد ھذا 
التنظیم إلى دول  الجوار في لبنان واألردن حیث عرف ھناك بإسم مؤّسستیھ في كّل 

منھما فصار اسمھ في لبنان "السحریّات" نسبةً إلى سحر بینما سمّي في األردن 
"بالطباعیات" نسبةً لفتاٍة من آل طبّاع وال زال تجّمع (أو حزب) أو تیّار القبیسیات حتى 

اآلن من أكثر التجّمعات والًء لبشار األسد وقد دأب األخیر مؤّخراً على اإلجتماع 
بمندوبات ذلك التنظیم وبث تلك اإلجتماعات على محطات التلفزة السوریة, وكذلك 

نشرھا على بقیّة أجھزة اإلعالم كنوع من الدعایة لھ في أوساط الطائفة السنیّة. جدیر 
بالذكر ان أحد أبرز قادات ھذه المؤّسسة الضخمة التي یقبع على قّمة ھرمھا الثریات من 

نساء الشام السنیّات ھي أمیرة جبریل شقیقة أحمد جبریل الحلیف المزمن لنظام  األسد 
والتي أّسست فرعاً لھا في  الكویت یدّر علیھا دخالً ال بأس بھ عن طریق التبرعات التي 
یؤّدیھا األثریاء الكویتیون لمؤّسساتھا "التربویة" القائمة  تحت اسم "جمعیّة بیادر السالم 
النسائیة". ھذا اإلسالم الھجین والمدّجن ھو الذي دعا إلیھ بشار األسد في أحد خطبھ بعد 

الثورة السوریّة وسّماه باإلسالم "الشامي" الوسطي بینما ھو یقصد اإلسالم األسدي 
المعتدل الذي انشأه األب وترعرع في كنفھ اإلبن ومن أبرز ممثلیھ ھو احمد الحسون 

مفتى النظام وعمران الزعبي وزیر إعالمھ ومحمد السید وزیر أوقافھ وجمیعھم تربّوا 
في حضن النظام و "مداجنھ" الدینیّة.  

 ------------------------------------------------------

أواخر العام 1984 حضر إلى مدینة دمشق عبر مطارھا المالزم البحري ثائر حّجو 
(وھو من دورة الباكستان الثانیة) أحد الضبّاط المقیمین في معسكر البحریّة الرئیس على 

سواحل مدینة الُحدیدة الیمنیّة, األمر الذي كان ینطوي على خطورٍة كبیرة كون اآلالف 
من المنتمین لحركة فتح كانوا یقبعون في سجون المخابرات السوریّة ولم یبق خارجھا 

أحد منھم. ولكن الصدیق ثائر كان محمیّاً بحكم وظیفة والده (أبو خلدون حجو) الذي 
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یعمل في شعبة اإلستخبارات العسكریّة التي تسیطر على أغلب أجھزة الدولة وتضّم 
العدید من أفرع المخابرات وأشھرھا "فرع فلسطین" و"الفرع 291". وبحكم عملھ ھذا 
كان یعرف الكثیر من ضبّاط المخابرات معرفةً شخصیة وكانوا یثقون بھ رغم معرفتھم 

بان أغلب أبنائھ الذكور (وھم كثر) كانوا من الموالین "للزمر العرفاتیة". وقد استشھد 
العدید من أبناء أبو خلدون الفتحاویّین وأبناء عمومتھم أثناء العمل العسكرّي المباشر 

وأعرف منھم معرفةً شخصیة الشھید جمال حّجو الذي قضى في عملیّة الھجوم الذي وقع 
على مركز المخابرات السوریّة في مدینة الرمیلة اللبنانیّة الساحلیة والذي كان حاجزه 
المقام على بوابة مدینة صیدا یؤّرق فلسطینیّي الجنوب اللبناني, إذ أوقف عنده المئات 
منھم وأودعوا في السجون السوریّة وسآتي الحقاً على تفصیل الھجوم الذي شارك بھ 

المرحوم جمال في كانون األول 1989. كان ثائر جاراً لي وال یبعد منزل والدیھ الواقع 
عند "موقف أبو حسن" عن منزلي سوى عشرة دقائق سیراً على األقدام وكثیراً ما كنّا 

نجتمع في منزلھ أو منزلي ونشرب بضعة أقداٍح من البیرة التي كان یحلو لثائر ان 
یسّمیھا بإسمھا العربّي الفصیح "الجعة". والحقیقة انھ زار الشام أكثر من مّرة بعدھا 

ولكن زیارتھ تلك كانت ممیّزة بالنسبة لي النھ حمل لي معھ مبلغ 1000$ أرسلتھ لي 
القّوة البحریّة وال زلت إلى الیوم ال أملك أیة معلومات عن السبب أو الظروف التي 
دفعت بھم للقیام بھذا المعروف وما الذي ذّكرھم بي وھل طرح ھذه المسألة أحد من 

أصدقائي ام جاءت بمحض الصدفة. المھم انھا كانت مفاجأة سعیدة لي في زمن الطفر 
المدقع وقد یبدو المبلغ صغیراً فھو أقّل من راتب شھرین قیاساً بمرتبات زمالئي من نفس 

الرتبة المتواجدین في الیمن ولكنھ بدا لي مبلغاً ضخماً لم أكن أحلم بمثلھ منذ تم سوقي 
إلى "السفربرلك" األسدي مقابل راتٍب شھرّي مقداره 5 دوالرات. حین حّولت المبلغ إلى 
العملة السوریّة عن طریق السوق السوداء (إذ ان مصرف الدولة یقوم بسرقة ربع المبلغ 

عبر األسعار الرسمیّة التي یفرضھا على العمالت األجنبیّة) كانت قیمتھ 10000 لیرة 
سوریة. طبعا ثّمة مخاطرة كبیرة في القیام بعملیّة الصرف في السوق السوداء, خصوصاً 

ان عناصر المخابرات یقومون أحیاناً بانتحال صفة صّرافین ویتجولون في األمكنة 
العاّمة المعروفة مثل مدخل سوق الحمیدیّة ویبدأون بالھمس بالقرب من آذان الماّرة 

"صرافة, صرافة" ثم یقبضون على الزبائن الذین یقودھم سوء حظّھم إلى الوقوع في 
أیدیھم. بل ھذا بالتحدید ھو ما حصل ألحد زمالئنا في دورة كراتشي الثانیة, عطا أبو 
ربیع, حین سافر في إحدٮإجازاتھ الصیفیّة (أظنھا حدثت في صیف 1980) إلى دمشق 
للترفیھ والسیاحة. إذ تّم اعتقالھ لبضعة أیام بعد ان حاول صرف مائة دوالر لدى أحد 

عناصر المخابرات ھؤالء كما روى لنا ولوال ان عالقة م . ت . ف. نظام دمشق كانت 
ممتازة في تلك  الفترة لطالت فترة اعتقالھ أشھراً أو ربما أعواما.  

حین أطلق سراحھ بعد تدخل مندوب المنظّمة وقاموا بإرجاع "أماناتھ" قبل إطالقھ وھي 
بضعة مئات من الدوالرات, أمره الرقیب المسؤول عن تلك األمانات بأن یقوم بعّدھا 
لیتأكد من انھا كاملة فوجدھا ناقصةً 100$ وھنا ارتكب خطأه الثاني حین أجاب عن 
سؤال الرقیب عّما إذا كان المبلغ كامالً بالنفي عندھا " طرقھ " الرقیب كفّاً أرجعت 

الجدران صداه وأمره بان یعید عّدھا ففعل ثم قال "نعم سیدي كاملة".  سددُت ببعض 
المبلغ الذي وصلني جزءاً من الدیون المتراكمة عند "األخنش" وھو اسم بقالیة توفیق 

بسبب ان أخاه األكبر صاحب البقالیّة كان أخنباً وقد تحّولت صفتھ تلك مع األیام لتصبح 
أخنشاً بدالً من أخنب, ثم باشرت بصرف بقیّة المبلغ على الرفاھیّة الشخصیّة وبعض تلك 
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المصاریف طال أمي واخوتي مثل أطایب الطعام والفاكھة وبعضھا كان حكراً علّي 
وحدي كزجاجات الویسكي الفاخرة.  

 بعد أسبوعین أو ثالثة من وصول ھذا المبلغ إلى یدّي أرسلت إلّي الحسناء الحلبیّة التي 
كانت قد خلبت لبّي وامتنعت علّي رغم محاوالتي اللجوجة لمّدة شھرین, عبر أصدقائنا 

المشتركین تطلب ان أقرضھا مبلغ 2500 ل.س للضرورة حیث انھا كانت قد باعت 
إحدٮقطع الزینة الذھبیة لتفّك وزوجھا ضائقتھما المالیّة إال ان حماھا بدأ یضیق علیھا 

الخناق ویسأل عن تلك القطعة التي زعمت أمامھ انھا وضعتھا لدى أحد محالت الصاغة 
إلصالحھا. ال أذكر بالـظبط السبب الذي جعل حماھا معنیّاً بھذه المسألة ولكنني أذكر أنھا 

أرادت إعادة شراء تلك القطعة خوفاً منھ. كان المبلغ المطلوب ھو كّل ما تبقّى لدّي من 
ال 1000$ التي أرسلت لي لكن جمالھا وولھي بھا جعلني أوافق على إقراضھا إیاه 

وأرسلت لھا موافقتي شرط ان تأتي إلى منزلي إلستالمھ وكان المنزل فارغا إّال منّي 
حیث كانت والدتي قد اصطحبت اخوتي في زیارة إلى بیت جدي في الساحل السورّي, 

فوافقت وضربت لي موعداً في عصر الیوم التالي. جاء الیوم التالي بعد طول انتظاٍر 
وتلھف ورحت أرقب الساعات والدقائق حتى أزّف وقت الموعد المضروب وحضرت 

حسب اإلتفاق وإْن متأخرة بضع دقائق. رحبت بھا وسألتھا ما إذا كانت ستشرب شایاً أو 
قھوة فاختارت القھوة فأجلستھا في حجرة النوم على الطراریح التي نمّدھا في النھار 

للمجالس ووقفت انا في المطبخ لتجھیزھا ثم احضرت القھوة والفناجین وجلست مالصقاً 
لھا وحاولت وضع یدي على كتفھا فابتعدت رافضةً بغنج ورحت أتغزل بھا وطلبت منھا 

ان تخلع غطاء شعرھا ألرى جمال وجھھا كامالً فرفضت أیضاً. بعد بضعة محاوالٍت 
مني لسرقة قبلٍة من خّدھا نجحت في طبع نصف قبلٍة خاطفة وبدا لي انھا ال ترید ان 

تستجیب لمحاوالتي فشربت قھوتي ثم نھضت إلى خزانة المالبس واخرجت المبلغ من 
أحد األدراج وناولتھا إیاه فشكرتني ووّدعتني ورافقتھا إلى الباب.  

بعد یومین كنت في زیارٍة لنفس األصدقاء المشتركین وبعد وصولي بربع ساعة حضرت 
ھي أیضاً ورّحبنا بھا وجلست على الطّراحة بقربي بل ملتصقةً بي رغم اتساع الغرفة 

وعدم وجود أحٍد سوانا انا وھي وصدیقتنا المشتركة وطفلتھا الصغیرة. كان وجھھا 
مشرقاً وباسماً ویبدو انھا كانت تترقّب قدومي وترقب الطریق من نافذة منزلھا القریب 

فما ان رأتني حتى تبعتني. إذ ما ان ذھبت صدیقتنا لصنع القھوة حتى ناولتني شریط 
كاسیت وطلبت منّي إخفاءه مباشرةً ففعلت. شربنا القھوة وتبادلنا أحادیثاً إعتیادیّة لم 

تشغلني كثیراً إذ كنت مذھوالً تحت وطأة التغیرات الجدیدة التي طالما انتظرتھا ومحاوالً 
استجماع كافة حواسي في الجانب األیمن من فخذي الذي كانت فخذھا تالصقھ. كانت 

تجلس متوسطةً بیني وبین صدیقتنا وكانت بجلستھا تلك تحجبني نوعاً عن مجال رؤیة 
الصدیقة مما أتاح لي فرصة ان أتسلّل بأصابع كفّي الیمنى التي كنت أجلس متكئاً علیھا, 

وأغرزھما تحت قفاھا تدریجیاً وبقیت جالسةً كما ھي ولم یبُد علیھا االنزعاج فأدخلت 
كامل كفّي وأبقیتھا ھناك دقائق طویلة وكان ملمس قفاھا على ظاھر كفّي سحریاً ال 
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ینتسى وما ضاعف فتنتھ ھو إكمالھا لدردشتھا كإنما موضع كفّي ذاك یتناغم كلّیا مع 
طبیعة األمور. 

  

أنھت زیارتھا بعد نصف ساعة وفنجانّي قھوة وغادرت إلى منزلھا وغادرت انا بعدھا 
إلى منزلي متحرقّاً لمعرفة محتوى الشریط الذي تبیّن انھ أغنیة "انا بعشقك" للمطربة 
السوریّة میّادة الحنّاوي التي اصبحت من أكبر معجبیھا منذ تلك اللّحظة وال أزال إلى 

الیوم عاجزاً عن منع نفس من محبّتھا رغم محاولتي, بعد ان علمت انھا من مؤیّدي بشار 
األسد!. كان مع الشریط أو باألحرى داخل علبة الشریط ورقة صغیرة كتبت علیھا 

موعداً للیوم التالي.  

لم یكن ممكناً لنا اللقاء داخل المخیّم فزوجھا فلسطینّي وجمیع أقربائھ وأصدقائھ ھم من 
سكان المخیّم لذا فإّن مكان لقائنا الذي اختارتھ ھو مدخل سوق الحمیدیّة ومن ھناك 

انطلقنا نحو األزقّة الداخلیّة للمدینة وما ان غادرنا مدخل السوق المزدحم نحو شارع 
جانبّي حتى مّدت یدھا كفّھا الیسرى وعانقت بھا كفّي وسرنا یداً بید من شارٍع إلى شارع 

نتبادل األحادیث ونداعب كفّي بعضینا. حّدثتني عن كّل شيٍء, عن عائلتھا في حلب 
وزواجھا المضطرب وطفلیھا وشؤونھا الیومیـّة وكنت انا كعادتي منصتاً أكثر منّي 

متحدثاً إذ كنت منشغالً بكفّھا النائمة في كفّي. تجولنا لمدة ساعتین لم تغادر كفّھا الصغیرة 
مرقدھا إّال دقائق لتعود من جدید إلیھ ثم اتجھنا نحو موقف البرامكة متفقین على ان نسیر 
منفردین قبیل الوصول وان نجلس في نفس المقعد عند صعودنا إلى الباص انما كغریبین 

وكانت قد وافقت أیضاً على اللقاء في منزلي صباح الیوم التالي بعد ان علمت ان أھلي 
في الساحل ولیس في المنزل سواي. من حسن حظّي انني أسكن في آخر خطّ الباصات 
وكانت ھي ایضاً تسكن على بعد ربع ساعة منّي وستغادر الباص في المحطة اآلخیرة 
مثلي ّمما أتاح لي فرصة مداعبة فخذیھا لدقائق قلیلة من تحت تنّورتھا السوداء بعد ان 

أصبح الباص شبھ خالیاً حین كاد ان یبلغ نھایة خطّھ.  

الساعة الثانیة عشرة ظھراً طرقت الباب فتسارع خفقان قلبي من شّدة لھفتي ولّما فتحت 
تبّسمت بخفٍر  وحیّتني ثم دخلت. أغلقت الباب والتفُت نحوھا فإذ بھا تنزع غطاء رأسھا 

لتكشف عن شعٍر أسوٍد حریرٍي یزید من بیاض وجھھا فتأملتھا لبرھٍة ثم قلت:واه. كم 
انِت جمیلة!. اقتربت منھا وعانقتھا وطبعت على جانب رقبتھا قبلةً طویلةً طال انتظارھا 

فعانقتني بدورھا ولما انتقلت بشفتّي نحو شفتیھا سلّمتني إیاھما تلقائیّاً ورحنا في قبٍل 
وعناق حتى تعبت أقدامنا من الوقوف فجررنا بعضینا إلى غرفة النوم واستلقینا على 
الطّراحة المعھودة. استمھلتني لتخلع عنھا قمیصھا الرمادّي وتنورتھا السوداء وأبقت 

على صّدارتھا وسروالھا األحمرین. جسدھا جمیٌل كوجھھا ومتناسٌق وقلیل الدھون إّال 
في األمكنة المناسبة, بیضاء ھیفاء أقصر منّي طوالً بسنتیمتراٍت قلیلة أّما نھدیھا 

فصغیران إنما منتصبان كنھدّي مراھقٍة رغم كونھا في الثامنة العشرین من عمرھا. 
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أمضینا ساعتین بین مطارحة الغرام وشرب القھوة وحان موعد عودتھا إلى منزلھا 
فوّدعتني وغادرت على ان تعود في الغد وبنفس التوقیت.  

حضرت في الیوم التالي وبین یدیھا طنجرةٌ صغیرةٌ جلبت بھا نصف طبختھا الیومیة 
إلنني كنت ال أتناول سوى البیض واألجبان و"النواشف" منذ سافرت والدتي فأرادت ان 
تدلّلني قلیالً كما قالت. استمّرت زیاراتھا الیومیّة لي مدة إسبوٍع عاد أھلي بعدھا ولم نعد 
نستطیع اللقاء في منزلي فعدنا إلى البدیل الوحید المتوفّر وھو التجوال في مدینة دمشق 

على غیر ھدى وأحیاناً الجلوس في حدیقٍة عامة لبعض الوقت لكن ذلك لم یكن كافیاً 
لیشفي غلیلنا. وقد بلغ بھا التوق یوماً ان أحضرت معھا "بطانیّةً" واقترحت ان نذھب 

بتاكسي إلى طریق دّمر حیث اوقفنا التاكسي في مكان خاٍل منتصف الطریق وغادرناھا 
وبدأنا بالسیر بحثا عن منطقةً معزولٍة یمكن لنا ان نختلي ببعضینا فیھا فلم نجد مبتغانا. 
بعد مسیر ربع ساعة اقترَحت ان نذھب صعودا نحو الجبل المتاخم للطریق الخالي إّال 

من األیكات الشوكیّة والشجیرات الصغیرة, ففعلنا ومشینا صعوداً نحو عشرین متراً 
وتوقفنا بجانب أیكٍة نشرنا علیھا البطّانیة التي أحضرتھا لنفترشھا, مما شّكل لنا خیمةً 

صغیرةً تقینا عن أعین سائقي وركاب السیّارات الماّرة على الطریق العام. وضعت ابنتھا 
الرضیعة التي غفت بین یدیھا في زاویة "الخیمة" ثم بدأت بمعانقتي وبسبب الظروف 

الحرجة لم تخلع من مالبسھا سوى سروالھا التحتّي وبقیت انا بكامل مالبسي وضاجعتھا 
عبر "السّحاب".  

ما ان انتھینا من ممارسة الحب حتى فاجأنا شابان من الجھة الثانیة التي اعتقدناھا مأمونةً 
إذ انحدرا نحونا من أعلى الجبل وسأالنا عّما نفعلھ في تلك األرض الجرداء. لست متأكداً 

ما إذا كان الشابان تابعین لجھٍة أمنیّة ما أو ال لكنني أرّجح ذلك, إذ لیس من سبٍب آخر 
یدعوھما لتسلق ذلك الجبل القاحل. اجبتھما بانني وزوجتي في "سیران" وھو اسم النزھة 

باللھجة الشامیّة وبدا علیھما التشّكك بإجابتي لكن وجود الطفلة الرضیعة معنا جعلھما 
یقتنعان فغادرا. أكتشفت یومھا انني ال أحّب الجنس في العراء, وخصوصاً بجانب 

الطرقات العاّمة المزدحمة بالسیارات! ولم أعد إلیھ في حیاتي بعد تلك الرحلة إّال مّرتین 
وبعد سنواٍت طویلة األولى منھا مضطّراً لعدم توفّر األمكنة وكانت في جبل الباروك 

اللبناني والثانیة في الریف الجنوبي لبریطانیا, تلبیةً لرغبة صدیقة انكلیزیّة كنت تعّرفت 
علیھا حدیثاً.  

إستمّرت عالقتنا أكثر من عام ولكن صعوبة إیجاد منزٍل نلتقي فیھ بقیت عائقاً رئیساً 
أمامنا وأیضاً العائق الرئیس في جمیع العالقات التي سبقتھا والتي تلتھا فمرة أذھب بھا 

سفر ساعتین إلى القطیفة حیث كان ابن خالي الرقیب المتطوع في الجیش السوري 
یستأجر منزالً صغیراً من مؤّسسة اإلسكان العسكرّي ویقوم بإعارتي مفتاحھ كلّما سافر 

إلى ضیعتھ او ذھب في مشروٍع مع قطعتھ العسكریّة, وطوراً كنت أستعیر مفتاح 
مزرعة قرب بلدة الحسینیّة من أحد أقربائي الشباب وأحیاناً أخرى كانت ھي التي تجترح 

مكان اللقاء في بیت صدیقة لھا تسكن في حّي التقّدم ولكن ذلك الحّل كان یحتاج إلى 
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ترتیٍب مسبق كون صدیقتھا تلك متزوجةٌ ونحتاج إلى التأكد من ان زوجھا سیكون خارج 
البیت عند قدومنا كما ان وجود الصدیقة نفسھا معنا في البیت ضرورٌي تحسباً لعودة 
زوجھا إلى المنزل بشكٍل فجائٍي وبالتالي كانت تدعونا للدخول إلى أحد الغرف وتبقى 

ھي جالسةً في غرفٍة أخرى بانتظار انتھائنا من ممارسة الجنس وكان ذلك محرجاً بعض 
الشيء. بعد بضعة أشھر انتقلت وزوجھا من المنزل القریب إلى منزٍل آخر یقع في 

الطابق الثاني لمبنًى ذي أربع طوابق في حّي " الساحة " وسط شارع فلسطین. وكون 
المبنى التي انتقلت إلیھ فیھ اربع طوابق وثمان شقٍق سكنیّة فقد أصبح باإلمكان زیارتھا 

بعد موعٍد مسبق إذ لم یكن أحد لیعرف تماما إلى أي شقٍة یتّجھ الزائر عبر مدخل المبنى.  

صرنا نحّدد مواعیدنا عبر الھاتف ووضعنا بیننا عالمة ھي منشفةٌ حّماٍم حمراء اللون 
تضعھا على حبل الغسیل الممدود على شرفة منزلھا حین یكون الطریق مأموناً والمنزل 
خالیاً إال منھا ومن طفلتیھا وفي ھذه الحالة تترك باب شقتھا موارباً بحیث أدخل مباشرةً 

دونما حاجة لطرق الباب وتنبیھ الجیران إلى صوت الطرق. أّما في حالة عدم وجود 
المنشفة الحمراء فیعتبر الموعد الغیاً ونحتاج إلى ضرب موعٍد آخٍر بیننا. بعد بضعة 

أسابیع أصبح زوجھا عاطالً عن العمل فأضطررنا إلى تغییر مواعید لقاءاتنا إلى ما بعد 
منتصف اللیل األمر الذي بات بالغ الخطورة بسبب وجود زوجھا في المنزل أثناء اللقاء. 
حین كنت اصّل منزلھا بینما ال یزال الزوج صاحیاً كنت أضطر إلى انتظار ذھابھ للنوم 

في غرفة اإلستقبال ذات البابین أحدھما خارجٌي تتركھ لي موارباً عند موعد قدومي 
واآلخر یفتح على صحن الدار وتقوم بإقفالھ واخفاء مفتاحھ تحسباً. یوجد للشقّة بابان 
كأغلب الشقق في المخیم إذ اعتاد الناس ان یجعلوا باب غرفة اإلستقبال ھو المدخل 

إلستقبال الضیوف والباب اآلخر الذي یفتح على صحن الدار ھو ألھل البیت واألقرباء 
إذ ان أغلب العائالت تستخدم صحن الدار كغرفة جلوس عائلیّة بالتالي لم یكن من المعتاد 
إستخدام غرفة اإلستقبال أو الدخول والخروج عبرھا وھو ما جعلھا مكاناً شبھ آمن لي.  

منذ أصبحت مواعیدنا لیلیةً ازدادت جماالً إذ أصبحت تأتیني إلى غرفتي حیث انتظر 
وھي بكامل تبرّجھا ومرتدیةً أجمل حللھا كإنما ھي ذاھبةٌ إلى حفل عرٍس فازاددت 

جاذبیتھا وصارت لقاءاتنا شبھ یومیّة رغم ارتفاع درجة خطورتھا خصوصاً ان صوت 
إغالق وفتح الباب الداخلي لغرفة اإلستقبال بالمفتاح عدة مّرات كان مسموعاً مھما 

حاولت مداراتھ خصوصاً في ساعات اللیل المتأخرة إذ انھا عادةً ما تأتي حین یتأخر 
زوجھا في سھرتھ إلى غرفتنا عند وصولي لتقبّلني وتبلغني ان علّي االنتظار بعض 
الوقت ثم تذھب لتجلس عنده في غرفة النوم بعد ان تعید إغالق الباب علّي بالمفتاح. 
الخطورة األخرى في ھذه العالقة نبعت من كون شقتھا الجدیدة ھذه تقع خلف مخفر 

مخیّم الیرموك مباشرةً وعلّي ان أمّر أمام المخفر مّرتین لیلیاً, االولى في الثانیة عشرة 
عند منتصف اللیل واألخرى عند عودتي في ساعات الفجر األولى .  
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ان أشّد ما یخیف النظام السورّي ویتھّدد وجوده بعد الحرب ھو السالم فان حالة 
الّالحرب والّالسلم التي أقام على تخومھا أكثر من أربعة عقود مرّدھا أوالً إلى یقینھ التاّم 

بان حرباً حقیقیّة مع إسرائیل ستؤدي إلى انھیار نظام حكمھ بشكٍل كامل ولیس فقط إلى 
ھزیمة عسكریّة یمكن لھ تجاوزھا إذ ان انعدام التوازن اإلستراتیجي بین سوریا 

وإسرائیل كان یتّسع یومیّاً وفق متوالیٍة ھندسیٍّة حتى أصبحت الھّوة بین قدرات البلدین 
شاسعةً إلى حدٍّ ال یمكن تصّوره وكان ذلك طبیعیّاً إذا ما قارنت قدرات الدولة الحداثیّة 

الدیموقراطیّة اإلسرائیلیّة ونھضتھا اإلقتصادیّة والعلمیّة والتكنولوجیّة مع تلك التي یمكن 
ان یحوز علیھا خصمھا, الكیّان األولیغاركي البائس واقتصاده الفاسد المحكوم بالرشى 

وعصّي األجھزة البولیسیّة والقائم على البطش واإلرھاب واألحقاد الطائفّیة. إذ ان انتفاء 
تھویل اإلعالم "الحربي" وانعدام وجود العدو المشیطَن سیُجّرد النظام السورّي وكّل 

نظاٍم یشبھھ من المشجب الذي یعلّق علیھ كّل أزماتھ ویضعھ أمام تحّدیات تنمویّة 
إقتصادیة واستحقاقاٍت سیاسیّة وإجتماعیة یعجز عن مواجھتھا بحكم طبیعتھ التي ال تتیح 

لھ البقاء إّال وسط الفساد والعسكرتاریّة والطائفیّة التي نما وترعرع فیھم. ان الشرط 
الموضوعي الذي أتاح لنظام األسد ان یستمّر بشعاراتھ القومیّة وعنتریاتھ الیومیّة على 

مدى عقوٍد طوال رغم عزوفھ عن المجابھة العسكریّة الحقیقیّة ھو وجود لبنان القابع أبداً 
على فّوھة بركان طائفّي وتقاطٍع إقلیميٍّ ودولّي والجاھز أبداً لالنفجار عند أّول عود 

كبریت وكان لدى آل األسد وُشرطھم السریّة مصنعاً ضخماً لعیدان الكبریت. 

حین تّم توقیع إتفاق 17 أیّار بین لبنان وإسرائیل الذي نّص على وقف حالة الحرب بین 
البلدین وتطبیع العالقات وحظر المیلیشیات المسلّحة جّن جنون حافظ األسد من ھذا 

الخطر المحدق بنظامھ وقّرر مجابھتھ بكّل قوتھ. فقد كانت المسألة بالنسبة لھ ھي مسألة 
حیاة أو موت خصوصاً ان القّوات اإلسرائیلیّة جعلت من اإلنسحاب السورّي واإلیراني 

من لبنان شرطاً إلنسحاب جیشھا منھ, كما ان وجود القّوات متعّددة الجنسیّة مع بوارجھا 
وطائراتھا وقدراتھا الناریة والتكنولوجیّة واإلقتصادیّة جعلت من لبنان الرسمي 

المستقوي بھذه القّوات نّداً للجیش السورّي ألول مّرة منذ تأسیسھ. كان من شان ھذا 
اإلتفاق لیس فقط إعادة السالم للبلد الذي أثخنتھ الحروب بل أیضاً إطفاء جذوة 

"المقاومة" الشعاراتیّة اإلقلیمیّة المتّكئة كلیّاً على بنادق المیلیشیات اللبنانیّة والفلسطینیّة 
المنفلتة والتي أتقن نظام األسد اللعب على تناقضاتھا واستخدامھا وفقاً لمصالحھ السیاسیّة 

واإلعالمیّة وفّصل من أعالمھا رایةً مقاومة ومجابھة "بطولیّة" بقي یلوذ بھا ویرفعھا 
بوجھ تطلّعات الشعب السورّي الذي ناء بھ وبطائفتھ وكذلك بوجھ الدول العربیّة الخلیجیة 

إلبتزازھا مالیّاً وسیاسیّاً. من وجھة نظر الحكومات اإلسرائیلیّة المتعاقبة فانھا جمیعا لم 
تكن ترى غضاضةً في "مقاومة" النظام السورّي ذات الحجم الصغیر والنكھة "السوبر 
الیت" فقد كان یریحھا من عبء حراسة الحدود السوریّة اإلسرائیلیّة ویضمن لھا بقاء 

نظام األسد صاحب الفضل في تأمین تلك الحدود كما ان حرص ھذا النظام على 
"مقاومتھا" فقط على األراضي اللبنانیّة  شّكل حمایةً مضاعفةً لمواطنیھا وإقتصادھا 

واستقرارھا وازدھار كافة مجاالت الحیاة فیھا.  
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ما صّعب مسألة إتفاق 17 أیار على النظام السورّي وھّول من شأنھ كان إتجاه عرفات 
العلني نحو التسویّة السیاسیّة وتوافق الجّو العام الرسمي العربّي مع ذلك التوجھ والذي 
عبر عنھ في قّمة فاس التي تبّنت بدورھا تلك التسویة. وكذلك الدعوات التي باشر بھا 

أوالً خصمھ عرفات إلى إستعادة مصر لدورھا العربّي ومیل أغلبیّة أعضاء جامعة الدول 
العربیّة إلى تبنّي تلك الدعوات إضافةً إلى الموقف الدولي الغربي الذي أعلن تأییده 

لمبادرة ریغان. أشارت كّل تلك التحوالت والتوّجھات السیاسیّة إلى ان التسویّة السلمیّة 
قادمة ال شّك فیھا مما سیعّري األسد من أغلى ما یملك أال وھو "الشعارات والعنتریّات 

المقاومتیّة", إال إذا استطاع أعادة خلط أوارق اللعبة من جدید كعادتھ.  

رغم تفاقم الحالة المرضیّة لحافظ األسد بدایة عام 1984 وانشغالھ بتطویق محاوالت 
أخیھ األصغر الطموح رفعت بالوثوب إلى سّدة الحكم, بعد تیقّنھ من ان أخیھ األكبر بدأ 

یعّد العّدة لتسلیم الحكم من بعده إلى ولده باسل, إّال أّن المسألة اللبنانیّة والسالم اإلسرائیلي 
الداھم المحدق بنظامھ كانا أشد أھمیّةً بالنسبة لھ خصوصاً انھ كان یعلم في قرارة نفسھ 
ان شھیّة أخیھ المفتوحة على السلطة یمكن في أسوأ األحوال ملؤھا بالعمالت األجنبیّة. 

في شباط 1984 استنفذ النظام السوري كّل السبل والضغوطات السیاسیّة في محاولة ثني 
الفریق اللبناني الحاكم عن تطبیق اإلتفاق الموقّع مع إسرائیل ودفعھ إلى  التراجع عنھ 

فأوعز إلى "حلفائھ" في حركة أمل والحزب التقّدمي اإلشتراكي وفصائل منظّمة 
التحریر الفلسطینیّة بتصعید القتال وبدء الزحف نحو بیروت الغربیّة وطرد ألویّة الجیش 

اللبناني ومیلیشیات المسیحیّین الموالین ألمین الجمیّل والداعمین لإلتفاق. جاءت ساعة 
الصفر في 6 شباط بالتحدید وخالل بضعة أیام تّمت ھزیمة میلیشیات المقاومة اللبنانیّة 

المسیحیّة واأللویّة المسیحیّة في الجیش اللبناني. شاركت القّوة المتعّددة الجنسیة في ھذه 
المعركة بزعم تعرض مواقعھا لقذائف الحلف السورّي لكنھا عادت فآثرت االنسحاب من 

بیروت بعد انتفاء الحاجة إلیھا لحمایة اإلتفاق السلمي بسبب انھیاره وأیضاً بسبب عودة 
الفصائل الفلسطینیّة المسلّحة إلى المخیّمات وعدم حاجة فلسطینیّي المخیمات إلى حمایة 
القّوات الدولیّة. وقد كانت ھذه الحمایة ھي السبب المعلن إلعادة انتشار تلك القّوات في 

بیروت عقب مجزرة صبرا وشاتیال بعد ان كانت قد غادرتھا عند إكتمال االنسحاب 
الفلسطینّي في العام 1982.  

بعد ھزیمة األلویّة المسیحیّة وانسحاب القّوات المتعّددة الجنسیّة وسیطرة المیلیشیات 
الموالیّة لسوریّة واللواء السادس الشیعي في الجیش اللبناني على المنطقة الغربیّة 

لبیروت وعودة الدولة اللبنانیّة إلى التشظّي بین المسیحیّین والمسلمین, وإعادة اإلعتبار 
إلى خطوط التماس التقلیدیّة بین الطوائف صار سقوط اتفاق 17 أیار أمراً محتوماً 

وأشتعلت جذوة "المقاومة" بمنفاخ حافظ األسد ودوالرات كلٍّ من آیة هللا الخمیني وآیھ 
هللا األخرى العقید معّمر القذافي. كذلك استعان األسد بخزائن القذافي إلشباع نھم وجشع 
أخیھ الطموح الذي وافق ان یغادر دمشق حامالً حقائب أمواٍل ال تأكلھا النیران واحتفل 
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النظام السورّي بانتصاره الجدید الذي كلّف وسیكلّف "األشقّاء اللبنانیّین والفلسطینیّین" 
على مدى السنوات القادمة عشرات اآلالف من القتلى ومئات األالف من الجرحى 

والمھّجرین والمھاجرین.  

في نفس الفترة التي بدأ فیھا نظام األسد بإستعادة سیطرتھ على لبنان تدریجیّاً راحت 
الجارتان اللدودتان إیران والسعودیة تتغلغالن في النسیج الطائفي اللبناني. وإلن طمح 
اإلیرانیون بمشاركة األسد في استثمار الطائفة الشیعیّة, فإن اإلستراتیجیّة التي اتبعھا 
السعودیون ھي التوّدد إلى كافة الطوائف والفصائل المسلّحة اللبنانیة عبر الملیاردیر 

السعودي من أصٍل لبناني رفیق الحریري, الذي تجمعھ بالملك السعودي فھد بن 
عبدالعزیز صداقةً شخصیةً وعالقةً عائلیّةً. إذ ان طلیقة الحریري, نضال بستاني وأّم 

أبنائھ الثالثة بھاء وحسام وسعد كانت متزوجة من فھد. راح سعد الحریري یتقّرب أوالً 
من أمراء الحرب اللبنانیّین المتقاتلین من كافة الطوائف وعلى كافة الجبھات ومّدھم 

بمئات المالیین من الدوالرات السعودیة لشراء ذممھم ووالءاتھم. دفع الحریري عملیاً, 
أثمان كل الصواریخ والقذائف والرصاصات التي أطلقھا أطراف الحرب اللبنانیّة على 
بعضھم البعض منذ العام 1982. كما بدأ بتقدیم المساعدات العینیّة والطبیّة والتعلیمیّة 

عبر مئات من المنح الدراسیّة التي شملت كافة الطوائف مع التركیز على الطائفة السنیّة 
حتى استطاع سحب والءاتھا من زعاماتھا التاریخیّة التقلیدیّة مثل آل الصلح وآل سالم 

وآل كرامة وتحویلھا إلى طائفة موالیة لھ بأغلبیتھا, مما مّكنھ من اكتساح االنتخابات 
البرلمانیّة مع حّصة كبیرة من النّواب السنّة التابعین لھ وتأّمنت لھ كتلة نیابیّة كبیرة 

خّولتھ بأن یصبح رئیسا شبھ دائم لمجلس الوزراء اللبناني والرجل السنّي الذي یحكم 
قبضتھ الناعمة على اكبر قدٍر من السلطة والقدرة في تاریخ لبنان.  

ما كان النظام السورّي لیستطیع منافسة اإلیرانیّین والسعودیّین من حیث الدعم المالّي 
وإغداق العطاءات على الموالین لھ لكن سیطرتھ اإلستخباریّة على مقالید األمور جعلتھ 
قادراً على تمكین حلفائھ من التمویل الذاتي بل وتمویل رجاالتھ النظام السورّي أنفسھم 

عبر تلك السیطرة. إذ كانت المناصب الوزاریّة والرئاسیّة والعسكریّة واألمنیّة وكافة 
التعیینات اإلداریّة العلیا في الدولة تمّر من تحت یدّي مندوبھ السامي غازي كنعان الذي 

تحّكم حتى باالنتخابات النیابیّة وتشكیل اللوائح وتركیب التحالفات, لذا فان حلفاء ھذا 
النظام كان یتّم تمویلھم عبر تمكینھم من مناصب تدّر علیھم الثروات. یذكر مثالً روبیر 

حاتم مرافق إیلي حبیقة والمسؤول عن أمنھ الشخصّي لسنواٍت في كتابھ "إیلي حبیقة من 
إسرائیل إلى دمشق" انھ شاھد جھاد ابن وزیرالخارّجیة السورّي عبدالحلیم خّدام أكثر من 

مّرة في مكتب إیلي حبیقة عندما أصبح وزیراً للكھرباء وسمعھ یقول لھ: بیسلّم علیك 
البابا وبیقولّك ما في حوالیك شي مشروع بحدود األربع أو خمس مالیین دوالر, وكان 

حبیقة یستمھلھ بضعة أیام ثم یقوم بتلزیمھ أحد المشاریع المتوفّرة والتي یقوم جھاد بدوره 
بإعادة بیعھا للمتعھدین محقّقاً نسبةً كبیرةً من األرباح على حساب الخزینة اللبنانیّة. كان 

النظام أیضاً یستعین بقدرات كبار المستثمرین واإلقتصادیّین اللبنانیّین عبر فرض خّوات 
مالیّة علیھم ویذكر روبیر حاتم في نفس الكتاب المذكور ان عبدالحلیم خّدام كلّفھ 
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بإختطاف رجل األعمال المصري من أصل لبناني روجیھ تمرز وإحتجازه وعدم إطالق 
سراحھ حتى یدفع مبلغ خمس مالیین دوالر تقاسمھا خّدام مع إیلي حبیقة. كما ان ھناك 
قضیّتان معروفتان تكشفان حجم اإلموال التي جناھا رجال النظام السورّي في لبنان مع 

حلفائھم السیاسیّین أولھما قصة النائب اللبناني وتاجر المخّدرات الدولي یحي شمص 
الذي أسقطت عنھ النیابة وُحّول إلى القضاء العام 1995 وحكم علیھ بالسجن بتھمة 

تھریب المخّدرات إثر خالٍف مع غازي كنعان حول بنایٍة تقع وسط بیروت كان قد تخلّى 
لھ عن ملكیّتھا مقابل فوزه باالنتخابات البرلمانیّة ثم تراجع عن اإلتفاق وأراد تغییر 

بنوده, ثم عاد مجلس المجلس النیابي اللبناني, بعد استعادة شمص لرضى كنعان, فأقّر 
تعدیالٍت قانونیة أتاحت إطالق سراحھ. أما القضیة الثانیة فھي قضیّة إفالس مصرفّي 

"اإلعتماد" و"المدینة" غّسالتي أموال صدام حسین وابنائھ الذین انھارا عام 2003 بعد 
ان فقدت منھما امواٌل بلغت قیمتھا 1,65 ملیار دوالر ذھب أكثر من نصفھا إلى جیوب 

غازي كنعان ورستم غزالة وماھر األسد بمساعدة رنا قلیالت حاكمة بنك المدینة وأخیھا 
طھ. ومن ضمن تلك اإلختالسات, مئات المالیین من الدوالرات التي استولى علیھا 

متنفذون في سوریا وأخرى أمر غازي ورستم بمنحھا إلى حلفاء سوریا في لبنان وعرف 
منھم:  

• كریم بقرادوني : خمسة مالیین دوالر 

• ناصر قندیل : سبعة مالیین دوالر  

• محمود علوان : خمسة مالیین دوالر 

• إلیاس سكاف : تسعة مالیین دوالر 

• وئام وھّاب : ثالثة مالیین دوالر  

• اسعد حردان : ملیونا دوالر  

• الیاس المر: تسعة مالیین دوالر 

• إمیل إمیل لحود : سبعة مالیین دوالر 

• محمد وبرھان وناظم غزالة أشقاء رستم غزالة : 8 مالیین و396 ألف دوالر.  

32• ماھر األسد: خمسین ملیون دوالر ( عبر خالد قّدور)  

32   األسماء والمبالغ من مقابلة لرنا قلیالت مع مجلّة الشراع, نقالً عن موقع القّوات 

اللبنانیّة اإللكتروني بتاریخ 2 أذار 2005.  
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ناھیك طبعاً عن عشرات المالیین من الدوالرات التي كانت تذھب بإستمرار إلى جیوب 
رستم غزالة وغازي كنعان مباشرةً وحین انعدم وجود السیولة النقدیّة وشارف البنكان 
على اإلفالس صار كّل من غازي ورستم یجبران اصحاب البنكین على الدفع بالسبائك 

الذھبیة.   

 -------------------------------------------------

بعد أشھٍر طویلٍة من عالقتي بإمرأة "المخفر" طرأ على حماسي لھا فتوٌر مرّده بالدرجة 
األولى إلى إرتفاع درجة الخطورة التي أحاطت في ظروف تلك العالقة, وصارت 

المسافة الزمنیّة التي تفصل بین لقاءاتنا تتباعد شیئاً فشیئاً خصوصاً انني كنت قد تعّرفت 
إلى امرأٍة لبنانیّة تقطن في أطراف مدینة دمشق بعد ان فّرت وعائلتھا إبّان اإلجتیاح 

اإلسرائیلي والحروب المتالحقة التي تبعتھ. ورغم ان زوجھا یعمل في بیروت ویترّدد 
علیھا في اإلجازات فإن منزلھا لم یكن مكاناً مالئماً للقاءاتنا لكونھا تسكن مع أقرباٍء 

لزوجھا في منزٍل واحد مما أثار مشكلة إیجاد المقّر اآلمن من جدید, والذي كنّا نستعیض 
عنھ في غیابھ بالمتاح. أول الحلول الجزئیة التي بدت لي مقنعةً كان خیار الذھاب إلى 

إحدٮدور السینما في دمشق ولم أعد أذكر ما كان الفیلم المعروض یومھا, بل ولست أعتقد 
انني شاھدت أّي مقطع منھ. اخترت لنا مقعدین في طرف صّف من المقاعد یجاوره 
حائط مدخل القاعة واجلستھا في الجھة الخارجیة مقابل الحائط محاوالً اإلبتعاد قدر 

اإلمكان عن المشاھدین اآلخرین. كان عدد الحضور قلیالً نوعاً ما مّما أتاح لنا فسحةً من 
الخصوصیّة إنما فقط بالقدر الذي یمكن لك ان تحوزه من الخصوصیّة في قاعة سینما!. 
اطفأت االنوار ورفعت الستارة وبدأ الفیلم وبدأت انا بمداعبة ید رفیقتي وذراعھا وكانا 

كافیان إلشتعالي, فالمّرة األولى التي تقرب فیھا امرأة ما, دائماً ما تكون ساحرة وترتفع 
فیھا درجة االنجذاب الجنسي والروحي إلى أقصى معّدالتھا وكانت تلك ھي المّرة األولى 

معھا, وزاد اشتعالي طبعاً, جمالھا وتناسق جسدھا. بعد دقائق من مداعبة ذراعھا وكفّھا 
مددت ذراعي حول كتفیھا معانقاً لبرھةً ثم متسلّالً من فتح قمیصھا نحو ثدییّھا ورحت 
أمسدھما وأعتصرھما وأحاول تصور شكلھما عبر أصابعي وراحة یدي. كانا جمیلین 

وزاد جمالھما توقي إلیھما لمدة أسابیٍع طویلة. بقیت كفّي تجول بین ثدیّیھا مدة عشر 
دقائق أو ربما نصف الساعة إذ ان الزمن نسبيٌّ حسب نظریة أینشتین وال یمكن تحدیده 

في ظروف اإلثارة تلك. ما أعلمھ على وجھ الدقّة ھو ان خصیتّي كادتا أن تنفجرا من 
فرط انتعاظي. انتقلت بكفّي من صدرھا نحو فخذیھا وكانت لسوء حظّي ترتدي بنطال 

جینز ال فستاناً أو تنورةً فاضطررت إلى ان اكتفي بتلّمس فخذیھا عبر قماش الجینز 
السمیك ثم قّررت التمادي فرحت اتلمس فرجھا وأعتصره بحنان ورقّة من فوق البنطال 

أیضاً.  

بعد دقائق لم تعد تحتمل اإلثارة ویبدو انھا ھي أیضاً كادت ان تنفجّر ففتحت بنفسھا زّر 
بنطالھا وأرخت سّحابھ فبات الطریق مھیئاً لكفّي فتطاوْلُت نحو بطنھا حیث حافة 
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سروالھا الداخلي وتسللت نزوالً نحو فرجھا الشھّي. كان مشعراً بعض الشيء انما لیس 
بكثافة وبدا من ملمسھ انھ لم تمِض على حالقتھ سوى أیاٍم قلیلة, ورحت أستكشف معالمھ 

وسط الظالم الذي خفّت حّدتھ بعد ان تعودت علیھ عینّي وكذلك طبعا أعین بقیّة 
المشاھدین ولكني لم أملك خیاراً آخر سوى متابعة ما أقوم بھ.  

بعد ان اكتفیت من تمسیده رحت أدخل أصابعي داخلھ والعب بھما ضاغطاً على طرفھ 
اإلعلى برسغي وھنا بدأت صوت تنھیداتھا یعلو فتوقفت عن الحركة لكنھا امسكت 
ذراعي من رسغي بكلتا یدیھا وراحت تقوم بتحریكھا بنفسھا بعد ان سیطرت علیھا 

وتحّولت تنھیداتھا إلى شھقاٍت تتالحق وتتعالى بعد كّل حركة حتى كادت ان تطغى على 
أصوات الممثلّین في الفیلم!. 

انتزعت یدّي من بین كفّیھا بعد ان صارت أغلب الوجوه تتّجھ نحونا بدالً من متابعة 
الفیلم وسحبتھا من ذراعھا بعد ان أبلغتھا بضرورة الخروج من قاعة السینما للتّو 

فأحكمت زّر بنطالھا وسّحابھ وانصاعت مكرھةً وخرجنا ملتھبین كقرنّي فلفٍل ھندیّین. 
سألتھا كم تحمل من المال في محفظتھا فأجابت بضعة مئات من اللیرات وجدت معي 

أیضاً حوالي المائة لیرة (اذ كان الشھر في اّولھ) فتوّجھت إلى أحد الفنادق القریبة 
والرخیصة نسبیّاً كما یوحي منظره إذ ان مدخلھ كان عبارةً عن درٍج ضیٍّق یرتفع 
مباشرةً إلى الطابق األول بینما الطابق األرضي مشغوٌل كمحٍل تجارٍي أظنھ لبیع 

المالبس. وعند مدخل الطابق طاولةٌ صغیرةٌ یجلس أمامھا موظٌف على كرسيٍّ خشبّي 
وأمام على كرسٍي آخر زمیالً لھ فبادرتھ بالسؤال عن اجرة الغرفة لیوٍم وأحد وانتبھ 

مباشرةً إلى انني ال احمل حقائب سفر فتبیّن مرامي بحكم خبرتھ على ما یبدو فسألني من 
تكون المرأة التي ترافقني فأجبتھ بانھا زوجتي فقال : ھل معكما ما یثبت انكما زوجان ؟  

قلت ال , فانا ال أحمل مستنداتي زواجي أینما ذھبت! 

- ھل تحمال جوازي سفركما؟ 

- ال 

إعتذر عن إستقبالنا مبّرراً ان القوى األمنیّة ال تسمح لھ بذلك وعدنا إلى الشارع الذي 
جئنا منھ والخیبة تغمرنا والشھوة تحرقنا فقّررنا ان تخترع كذبةً ألقربائھا عن صدیقٍة 

قدیمة ترید زیارتھا على أن تتسلّل مساءاً إلى منزلي حیث صرت أسكن وحیداً في الغرفة 
الخارجیّة وھو ما فعلَتھ فأطفانا نیراننا التي تآكلتنا طوال النھار. بعد أیاٍم عدت إلى البحث 
المحموم عن أمكنٍة أستعیرھا من أصدقاء وأقرباء لمّدة ساعات في النھار وقضینا أشھراً 

طویلة نتقلب في أسّرٍة مستعارٍة ونقتنّص لّذاٍت مسروقات. 
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عصر أحد أیّام حزیران 1984 طرقت باب دارنا فتاةٌ سمراء فائقة الجمال أو ربما ان 
تبّرجھا وھندامھا الفخم ورشاقتھا أضافوا علیھا الكثیر من السحر والجاذبیة. بدت كانھا 

مضیفة طیران في أبھى ُحللھا وبلغ طولھا حوالي 168 سم (أطول مني بأربعة سم 
تقریباً) قد أخذ بتالبیبي منذ ان فتحت الباب. عّرفتني بنفسھا فإذ بھا تلك الفتاة األقل من 
العادیة التي عرفتھا في طفولتھا بحكم عالقاٍت إجتماعیّة بین أسرتینا وكانت تصغرني 

بعاٍم واحد أي انھا كانت في العشرین عمرھا. كان ذلك التحول العظیم في شكلھا مذھالً 
بالنسبة لي. ھي فتاةٌ لبنانیّةً من أصٍل فلسطینّي تقوم حالیاً بزیارة والدتھا المطلّقة التي 

تزوجت ثانیّة من فلسطینّي سورّي وتقیم على بعد بضعة حاراٍت من منزلنا. رّحبت بھا 
وقالت لي بعد شرب القھوة وتبادل أحادیث الذكریات والسؤال عن المستجدات انھا 
بحاجة إلى ان تذھب إلى دائرة الھجرة والجوازات إلجراء معاملة "التخریج" إي 

اإلستحصال على إذن خروج تحتاجھ لمغادرة سوریا متوجھةً إلى لبنان, فاقترحت علیھا 
فوراً ان ارافقھا كونھا ال تعرف المكان فقد كانت تلك ھي المّرة األولى التي تزور فیھا 

سوریا فوافقت شاكرةً واتفقنا على اللقاء صباح الیوم التالي في منزلنا. 

 جاء صباح الیوم التالي وجاءت ھي معھ ترتدي طقماً مؤلٍف من سترٍة بنیٍّة فاتحة اللون 
دون أكمام (حفر) وتحتھا قمیصاً ضارباً إلى الخضرة قلیالً وبنطاالً من نفس لون ونوعیة 

السترة. كانت ألوان مالبسھا وتناسقھا تشبھھا في اناقتھا وفتنتھا إلى حٍد بعید انما الشيء 
المفاجئ كان ان بنطالھا كان أیضاً بدون أكمام!. ارّجح ان یكون ذلك "الشورت" ذو 

اللون البنّي الفاتح ھو أول شورت نسائٍي یسیر في شوارع المخیم وبل وأول من سار 
أیضاً في شوارع دمشق في تلك األیام. كان یظھر بشكٍل خاٍص سحر ساقیھا الرشیقتین 
الطویلتین وفتنة فخذیھا الحنطیّین المكتنزین على غیر سمنة. بدا صباحھا ذاك صباحاً 

جمیالً وجّذاباً بشكٍل إستثنائي انما خالل شربي القھوة معھا من جدید أفقت بعض الشيء 
من سحٍر ساقیھا وذھولي لمرآى فخذیھا وبدأ یتنازعني شعوران غریبان أحدھما تمتعي 

بالسیر إلى جانب كّل ھذا الجمال والتنّعم بمرآه ومالمستھ وانزعاجي من كثرة العیون 
الفضولیّة التي ستالحقنا طوال الساعات األولى من النھار ریثما تنتھي مھمتنا وانتصر 
الشعور األول منذ الجولة األولى وبالضربة الفنیّة القاضیة. أنھینا قھوتنا وانطلقنا سیراً 

نحو الطریق العام ومنطقة الدّوار وقد عزمت سلفاً على استئجار "ھوندایة أو 
سوزوّكایّة" (شاحنة صغیرة منتشرة في سوریا) بدالً من  التاكسي األصفر العادّي. 

سوف تتیح لي األولى اإللتصاق بذلك الجسد المثیر طوال الفترة التي تستغرقھا رحلتنا 
وقد بّررت لھا خیاري بان ھذا النوع من وسائل النقل أرخص بكثیر وال أدري ما إذا كان 
ذلك صحیحاً أم ال. تجاھلت السیّارات الصفراء التي بدت كبیرةً أكثر من اللزوم وأشرت 

ألحد "الھوندیات" وبعد إبالغھ عن وجھتنا واإلتفاق معھ على السعر صعدت انا أوالً إلى 
جانبھ وصعدت بعدھا صدیقتي الجدیدة لتجلس ناحیة الشبّاك.  

هللا كم كان ملمسھا جمیالً! ما ان انطلقت الھوندایة حتى وصلت مباشرةً حسب نظریة 
النسبیّة في تغیّر قیمة الزمن, فغادرنا العربة الصغیرة وولجنا إلى مبنى شؤون الالجئین 

الفلسطینیین في منطقة عین كرش حیث قمنا بإجراءات المعاملة المطلوبة وكلّي شوٌق 
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إلى "ھوندایة العودة". حین خرجنا من الدائرة الحكومیّة عرضت علیھا ان نسیر في 
شوارع دمشق نحو سوق الحمیدیّة ألعّرفھا على بعض معالم المدینة األثریّة فوافقت 
واتجھنا نزوالً نحو مدخل الحمیدیّة الذي كان یبعد عنّا حوال ربع ساعة وكنت خالل 
الطریق أضع یدي على خاصرتھا كلّما أحتجنا إلى االنتقال إلى الضفّة األخرى من 

الطریق وفي العبور الثالث أخترت التقاف كفّھا بدالً من خصرھا وعمدُت إلى إبقائھا 
محتجزةً داخل كفّي طوال بقیّة الطریق وحتى لحظة ركوبنا بعد حوالي ساعتین من 

التجول في ھوندایة أخرى (أو ربما سوزوّكایة !). كنت قد تجھّزت منذ لیل امس بمفتاح 
منزٍل خاٍل داخل المخیّم تحسباً ألیّة  تطورات فعرضت علیھا بعد تناولنا لطعام الغداء في 

أحد مطاعم اللحمة بعجین الشامیّة المنتشرة داخل سوق الحمیدیّة بان نتوجھ إلى ذلك 
المنزل لشرب الشاي وإستكمال أحادیثنا فوافقت. 

 وصلنا إلى "المقّر اآلمن" وجھّزنا الشاي سویّاً ثم القھوة الحقا وجلسنا على الكنبة 
متالصقین وبدأ الحدیث یخبو حتى كاد ان یصبح ھمساً, وكفّانا تتعانقان أحیاناً وأحیاناً 
أخرى تعانق كفّاي فخذھا وتداعبھ في  محاولةً اإلقتراب إلى أقصر مسافة ممكنة من 

سروالھا الداخلّي, كما لو كنت الحماً بریّاً  یتھیّأ لالنقضاض على فریستھ ویحاول التسلل 
نحوھا بضعة أمتار قبل ھجومھ المباغت. بدأت بتقبیلھا فتجاوبت انما بقیت تقاوم كلّما 

حاولت دفعھا للتمدد على الكنبة مكتفیّةً بالقبل التي كنت امطرھا بھا. بعد عّدة محاوالت 
استجابت بصعوبة واستلقت على ظھرھا واستلقیت انا فوقھا اعانقھا وأقبلھا وبقیت أكافح 
ألكثر من عشرة دقائق حتى نجحت بعد ألٍي بنزع بنطالھا القصیرة وعشرة دقائق أخرى 
لنزع سروالھا الداخلّي بینما ھي تھمس بتھّجد :ال. ال غّسان. وانا أھّدئ من روعھا قائالً 

لھا ان ال تقلق إذ انني لن  أخدش بكارتھا.  

بعد ان انتھینا , أو باألحرى بعد ان انتھیت انا إذ ان قلقھا البالغ أشغلھا عن سواه, عدنا 
فاستوینا على الكنبة ودخنت انا سیجارةً ثّم تھیّانا للذھاب ومشیت معھا حتى أصبحنا على 

بعد بضعة امتاٍر من منزل والدتھا ثم وّدعتھا دون ضرب موعٍد آخر إذ كانت ستسافر 
في الیوم التالي عائدةً إلى لبنان. حین التقیت بھا في المّرة التالیة في طریٍق فرعٍي ضیّق 
وسط مدینة صیدا حیث كانت قد اوقفت السیّارة رباعیّة الدفع التي تقودھا لتتحّدث لصبیٍّة 

تقف على الطریق وإلى جانبھا في الّسیارة یجلس زوجھا, اكتفینا باإلیماء لبعضینا من 
بعید فقد كانت قد مّرت أربعة سنواٍت على "عالقتنا" القدیمة التي استمرت نصف یوٍم أو 

أقّل قلیال. 
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ان عملیة 6 شباط 1984 العسكریة التي قامت بھا المیلیشیات الموالیّة لألسد وسیطرت 
على أثرھا على بیروت الغربیّة, أعادت األوضاع فیھا إلى ما كانت علیھ قبل اإلجتیاح 

اإلسرائیلي للمدینة حیث أعید اإلعتبار لخطّ التماس العسكرّي التقلیدي المقام طوال 
الحرب األھلیّة اللبنانیّة بین شطرّي بیروت المسیحي واإلسالمي. كذلك أّدت العملیة إلى 
استسالم الرئیس اللبناني أمین الجمیّل وانصیاعھ لرغبات حافظ األسد بإلغاء إتفاقیّة 17 
أیار في محاولة منھ إلخماد شرارة اإلحتراب األھلي التي اندلعت من جدیٍد في أكثر من 

منطقة وبدأت نیرانھا تھّدد كافة المناطق اللبنانیّة فقام على أثرھا بزیارة دمشق واللقاء 
بحافظ األسد. إّال ان عملیة 6 شباط قد انتجت في نفس الوقت حالة من الفراغ األمني في 
العاصمة وبدأت المنظّمات الفلسطینیّة المشاركة في تلك االنتفاضة بإستغالل ذلك الفراغ 

إلعادة بناء قدراتھا العسكریّة ومن ضمن تلك المنظّمات كانت حركة فتح التي بدأ 
كوادرھا في بتلّقي األموال من یاسر عرفات في المخیمات الفلسطینیّة الثالثة الموجودة 

في بیروت الغربیّة والمتاخمة للمناطق الشیعیّة الواقعة تحت سیطرة حركة أمل. كان 
ھناك أیضا عرفاتیون لبنانیّون ربما أكثر خطورة على النظام السورّي من عرفاتیّي 

المخیّمات في تلك اللّحظة التاریخیّة إذ انھم كانوا یسیطرون بحكم االنتماء الطائفي على 
معظم أحیاء بیروت السنیّة وأتحّدث ھنا عن التنظیم الناصري المستقل المعروف بإسم 

"المرابطون" والذي یقوده إبراھیم قلیالت. إعتمد قلیالت وتنظیمھ وتمویلھ وتسلیحھ كلیّا 
على حركة فتح التي ساھمت بانشائھ أبان الحرب األھلیّة كحلیف إستراتیجي سنّي 

بیروتي أي من  الطائفة اللبنانیّة التي یعیش في أحیائھا جمیع القیادات العسكریّة 
والسیاسیّة الفلسطینیّة لذا فان تلك األحیاء السنیّة اكتسبت أھمیّة إستراتیجیّة كبرى ربما 

حتى أكبر من المخیمات الفلسطینیّة التي وان شّكلت رافداً بشریّاً للتنظیمات المسلّحة 
الفلسطینیّة فانھا لم تكن بذات أھمیّة حین یتعلق األمر باألمن الشخصّي لتلك القیادات التي 

تعیش وتعمل خارجھا. مع عودة التنظیمات الفلسطینیّة إلى المخیّمات بدأ تنظیم 
المرابطون ینتعش من جدید ویعید افتتاح مقّراتھ ومكاتبھ المیلیشیاویّة في مناطق حاضنتھ 

اإلجتماعیّة أي "السنّة البیارتة". لم یكن التموضع الجغرافي الطائفي حكراً على تنظیم 
"المرابطون" بل قانوناً عاماً تعمل وفقھ جمیع األحزاب والفصائل اللبنانیّة حتى الحزب 

الشیوعّي الذي تتقاسمھ المناطق الشیعیّة والمسیحیّة وكذلك الحزب " العلماني" اآلخر اي 
الحزب القومي السورّي اإلجتماعّي. كان الفارق الوحید بین الفصائل الشیعیّة والدرزیّة 

وبین فصیل المرابطون ھو ان األخیر ال یعیش تحت جناح النظام السورّي ووجب 
الخالص منھ خصوصاً انھ یشكّل الواجھة السیاسیّة للطائفة الكبرى في بیروت الغربیّة, 

أي نصف العاصمة اللبنانیّة وبالتالي نصف القرار السیاسّي للدولة اللبنانیّة.   

بعد تراجع الدولة اللبنانیّة عن اتفاق 17 أیّار نفّذت إسرائیل تھدیداتھا باالنسحاب من 
طرٍف واحد دون التشاور والتنسیق معھا, مما أّدى إلى تمّدد الفراٍغ األمني إلى تلك 

المناطق التي انسحبت منھا بدءاً من مدینة صیدا الجنوبیّة التي أخلتھا منتصف شباط 
1985 ثم البقاع في 24 نیسان من نفس العام ثم مدینة صور التي أكملت انسحابھا منھا 

بعد بضعة أیام من إكتمال انسحابھا من البقاع. كان المسیحیّون ومعھم میلیشیاتھم 
المسلّحة وعلى رأسھم "القّوات اللبنانیّة", الفصیل المسلّح األكبر واألشد قّوة والتابع 
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لحزب الكتائب, قد استغلوا فرصة وجود القّوات اإلسرائیلیّة للعودة إلى بلداتھم في 
الضواحي الشرقیّة الجبلیّة لمدینة صیدا ومع االنسحاب اإلسرائیلي وجدوا انفسھم بین 

خیارین إما ان یتركوا تلك البلدات من جدید ویعودوا إلى بیروت الشرقیة والمناطق 
المسیحیّة المجاورة لھا أو ان یحاولوا السیطرة على مدینة صیدا التي تمّدھم بالحیاة ویمّر 
عبرھا شریانھم اإلقتصادي والخدماتي فاختاروا الثاني من ھذین الخیارین وانقّضوا على 

المدینة السنیّة بالمدفعیة الثقیلة والصواریخ في محاولٍة لفرض سیطرتھم علیھا. تصّدى 
التنظیم الصیداوي السنّي التابع لمصطفى سعد للقوات المسیحیة المھاجمة, وھو تنظیٌم 

صغیٌر نسبیّاً یستمّد قّوتھ من القدرة العسكریة للفصائل الفلسطینیّة وقد شارك أھالي 
مخیمي عین الحلوة  والمیة میة في تلك الحرب الضروس بالبنادق القلیلة التي كانت 
مدفونة في بیوتھم منذ بدء اإلجتیاح وتمّكنوا من إجبار القّوات اللبنانیّة المسیحیّة على 

االنسحاب بعد سقوط المئات من القتلى والجرحى وتھجیر أكثر من 60 ألفاً من 
المسیحیّین من جدید وقد تّم االنسحاب بحراً عبر بلدة "الجیّة" في 24 نیسان بعد ان تجمع 
عناصر القّوات اللبنانیة الذین بلغ عددھم حوالي 400 مقاتل في بلدتي عبرا ومجدلیون.  

في الوقت نفسھ الذي كانت فیھ القّوات المسیحیّة الحلیفة إلسرائیل تصبُّ حممھا الناریّة 
على مدینة صیدا السنیّة في محاولٍة لفرض سیطرتھا علیھا كان حلفاء سوریا في "حركة 

أمل" یصبّون نار حممھم على نفس الطائفة إنما في العاصمة بیروت وقد آزرھا في 
الھجوم الذي شنّتھ على تنظیم "المرابطون" فصائل لبنانیة أخرى متحالفة مع سوریا 
كالحزب الشیوعّي اللبناني والحزب التقّدمي اإلشتراكي. وقد نجحت تلك الفصائل في 

دحر التنظیم الصغیر خالل بضعة أیام خصوصاً ان قائده إبراھیم قلیالت كان قد فّر إلى 
خارج لبنان قبل تلك المعركة بعّدة أشھرإثر إشتباكاٍت مع حزب ولید جنبالط. ومع 

ھزیمة تنظیم المرابطون, عادت الطائفة السنّیة البیروتیّة إلى الحظیرة األسدیّة وعادت 
تسمیّة رئیس الوزراء اللبناني الذي ھو أعلى منصب للطائفة السنیّة في لبنان لتصبح شاناً 

خاصاً یقّرره حافظ األسد ال زعماء الطائفة, واختفى التنظیم العسكرّي كلیّاً من الساحة 
البیروتیة واختفى ایضاً تواجده السیاسّي وبقي مجرد ذكرى حتى العام 2001 حین 

شّجعت المخابرات السوریّة أحد أقرباء ابراھیم قلیالت وھو عمید متقاعد من الجیش 
اللبناني یدعى مصطفى حمدان على إعادة انشاء التنظیم سیاسیاً واستدّرت لھ دعماً مالیّاً 

من العقید القذافي بھدف شّق الطائفة السنیّة التي كاد الحوت المالّي السیاسّي رفیق 
الحریري ان یتبلعھا بأكملھا ویعید إلیھا قرارھا السیاسّي المفقود ووالئھا التقلیدّي لحّكام 

آل سعود أكبر المرجعیّات السنیّة.  
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كان الخالص من تنظیم المرابطون سھال وسریعاً وبقي على النظام السورّي ان یخشى 
العرفاتیّین الذین بدأوا یتضخمون أعداداً وعتاداً بفعل المبالغ المالیّة الطائلة التي عاد 
یاسرعرفات إلى ضّخھا من جدید. وكان على حافظ األسد ان یتحّرك بسرعة قبل ان 

یستفحل خطرھم ویبدأوا بالتمّدد نحو حواضنھم اإلجتماعیّة والطائفیّة خارج المخیّمات 
في المناطق التي خسروھا أبان اإلجتیاح اإلسرائیلي. ولقد بدأ التحرك السورّي بتاریخ 
16 أیار 1985 أي بعد شھٍر وأحد أو أقّل من تاریخ القضاء على حركة "المرابطون" 

التي مھدت للقضاء على حركة فتح, إذ شنّت حركة امل ومعھا اللواء السادس في الجیش 
اللبناني معركة دامیةً سقط خالل الیوم  االّول منھا فقط اكثر من 40 قتیالً و200 جریحا 

وارتفع العدد في الیوم التالي إلى 100 قتیل و500 جریح وفي الیوم الثالث دعت صحیفة 
الثورة الناطقة بإسم النظام السورّي إلى وقف الحرب بین األخوة ورفاق السالح مضیفةً 
في نفس المقالة "ان تطھیر المخیمات من الموالین لعرفات سیسھم في إرساء السالم في 

لبنان!". أّما القّذافي فقد دعا فصائل المقاومة الفلسطینیّة "إلى الحضور مع مخیّماتھم إلى 
لیبیا لمتابعة نضالھم ھناك من أجل تحریر األراضي المحتلّة"! ولقد رفض الحزب 

الشیوعّي اللبناني والحزب التقّدمي اإلشتراكي حلیفا سوریا اآلخرین المشاركة في ذلك 
القتال وأعلنا انھ یھدف إلى إستكمال المشروع اإلسرائیلي بالقضاء على ما تبقّى من 

المقاتلین الفلسطینیّین. وبل إن جنبالط قد تحالف ضمناً مع المنظّمات الفلسطینیّة التي 
وقفت معھ وقاتلت إلى جانبھ في حرب الجبل فسمح لھا بإستخدام مواقعھ العسكریّة في 

جبل الدروز منطلقاً للقصف المدفعي على الضاحیّة الجنوبیة معقل حركة أمل وعلى 
محیط المخیمات لمنع حركة أمل من التقدم.  

   

إستمّرت المعركة األولى من حرب المخیّمات شھراً كامالً ؤاُطلق علیھا إسم حرب 
رمضان وقتل فیھا 210 فلسطینیّاً بعضھم ذبحا بالسكاكین وبین المذبوحین أطباٌء 

وممرضاٌت وجرحى تّم إعتقالھم في مستشفى غّزة الواقع على أطراف مخیم شاتیال وبلغ 
عدد الجرحى 620. وكذلك تّم تھدیم 40% من المنازل وتھجیر 15 ألف شخصاً من 

سكان المخیمات ناھیك عن مئات المخطوفین من الشباب الفلسطینیّین الذین كانوا یقطنون 
خارج المخیمات في ضواحي مدینة بیروت الفقیرة وآخرون ألقي القبض علیھم عند 

حواجز حركة أمل في الجنوب البقاع والذین لم یعرف مصیرھم أبدا. ولقد انتھت تلك 
المعركة بوقف إطالق نار تّم التوصل إلیھ في دمشق بعد ضغوطات دولیة وعربیّة ولكن 

اللواء السادس وحركة أمل أبقیا على حصارھما للمخیمین. 

ما كاد مخیما صبرا وشاتیال التوأمان یلملمان جراحھا حتى فتحت حركة أمل نیران 
مدافعھا ورّشاشاتھا الثقیلة علیھما من جدید وبشكٍل مفاجئ في الرابع من أیلول 1985. 

وقد ترّكز ھجومھا ھذه المّرة على مخیّم برج البراجنة المتاخم لحّي حارة حریك الشیعي 
بأغلبیتھ, كما حاولت التقدم عبر بعض المواقع الدفاعیة الفلسطینیّة المحیطة بالمخیم 

ولكنھا فشلت واستمرت اإلشتباكات عشرة أیام سقط خاللھا من الفلسطینیّین 20 قتیالً 
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و85 جریحاً إضافةً إلى ثالثین مدنیّاً من الفلسطینیّین الذین كانوا یقطنون في حارة 
حریك, وقد طّوقھم عناصر الحركة صبیحة الھجوم على المخیّم وانزلوھم من شققھم إلى 

الشارع حیث اطلقوا النار علیھم بعد تجمیعھم وقتلوھم بدٍم بارد. بعد الیوم العاشر من 
اإلشتباكات تّم التوّصل إلى إتفاق وقف إطالق نار جدید بضغوط من رجال الدین وبعض 

السیاسیّین اللبنانیّین. في الحقیقة فان وقف إطالق النار ذاك, وعشرات الھدن اآلخرى 
التي تم اإلتفاق علیھا, جمیعھا لم تصمد إال لفترات طویلة أو قصیرة ال تلبث بعدھا 

الھجومات على المخیمات ان تشّن من جدید في تلك الحرب التي طالت متقطّعةً لمدة 
ثالثة وثالثین شھراً. بعد بضعة أیّاٍم من وقف إطالق النار ھذا شّن علویو جبل محسن في 

مدینة طرابلس ذات الغالبیّة السنیة ھجوماً على الفصائل المسلّحة المحلیّة بإیعاٍز من 
مخابرات النظام السورّي أسفر عن سقوط أكثر من 120 ضحیة بین قتیٍل وجریح ولم 

تتوقف تلك اإلشتباكات إّال بعد إتفاٍق تّم التوّصل إلیھ في دمشق وأسفر عن دخول القّوات 
السوریّة إلى المدینة لحفظ األمن فیھا مسیطرةً في نفس الوقت على مخیمّي الالجئین 

الفلسطینیّین فیھا وھما نھر البارد والبّداوي وبدا حینھا ان أغلب الحروب التي تدور بین 
األطراف المتقاتلة في كّل المدن والبلدات اللبنانیّة عادةً ما یكون المنتصر الوحید فیھا ھو 

نظام حافظ األسد.  

في الشھر التالي وبالتحدید في 7 تشرین األّول شنّت حركة أمل ھجوماً جدیداً على ما 
تبقّى من مخیم شاتیال واستمر ھذا الھجوم مدة سبعة أیام قتل وجرح فیھ المزید مّمن بقي 

حیّا في المخیم ودّمرت أیضاً بعض المنازل المتبقیّة. 

أواخر الشھر اآلخیر من العام 1985 شنّت حركة أمل حملة مداھماٍت واسعة على 
مخیّمات مدینة صور المعقل الرئیس للحركة وللطائفة الشیعیة التي تشّكل غالبیة سكان 

المدینة الجنوبیة وقراھا كافةً بل وغالبیة الجنوب اللبناني بأكملھ من جسر سینیق جنوب 
صیدا حتى الحدود اإلسرائیلیّة الشمالیّة مع وجود بعض القرى المسیحیّة والدرزیّة, 
فاختطفت على حواجزھا العسكریّة مئات الشبّان من المخیّمات الثالثة, البّص وبرج 

الشمالي والرشیدیّة وأودعتھم في سجونھا وقتل منھم الكثیر تحت التعذیب بعد ان وصل 
اإلحتقان الطائفي والعنصري ضد الفلسطینیّین إلى ذروتھ.  

ان تلك الحروب الطائفیّة التي شنّتھا الحركة بالتحالف مع النظام السورّي عبر التجییش 
الطائفي وتحت شعار التصّدي للقّوات الموالیّة لعرفات و"ورفض العودة إلى ما قبل 

1982" إنما ھدفت في الحقیقة إلى بسط ھیمنة الحركة على بیروت الغربیّة وقرارھا 
السیاسّي وعدم السماح لمنظّمة م . ت. ف, خصوصاً منھا الجزء الموالي لیاسر عرفات 

من تقاسم ذلك القرار معھا ومع حلیفھا السورّي. كما انھا ھدفت في الوقت نفسھ إلى 
فرض السیطرة السیاسیّة والعسكریّة على الطائفة الشیعیّة التي بدأت إیران تنافسھما على 

اسثتمارھا, تسندھا عشرات الملیارات من دوالرات النفط اإلیراني واآلالف من اللحى 
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والمراجع الدینیّة ذات القداسة بحكم انتسابھا المزعوم آلل البیت المقّدسین عند الطائفة 
الشیعیة إلى حّد التألیھ. 

  

رفضت الشخصیّات والفصائل الوطنیّة اللبنانیّة تلك التصفیّة التي لحقت بالفلسطینیّین 
وعبّرت علناً عن شجبھا ومعارضتھا لتلك الحرب خصوصاً ان تلك الفصائل أدركت ان 

ھیمنة الحركة على المخیّمات والفصائل الفلسطینیّة المسلّحة, سیعني في نفس الوقت 
ھیمنتھا على االحزاب اللبنانیّة مثل الحزب التقدمي اإلشتراكي والحزب الشیوعّي 

ومنظّمة العمل الشیوعّي وتنظیم الناصریین الصیداوي. إنما لم تتمّكن تلك التنظیمات من 
فعل الشيء الكثیر على المستوى العسكرّي عدا عن الدعم اللوجستي الذي قّدمھ ولید 

جنبالط للفلسطینیّین وبعض التسھیالت العسكریّة في منطقة الجبل التي بقیت محدودة 
بسبب خوفھ من النظام السورّي. لك یكن مفاجئاً ان أكبر المعارضین لحرب أمل على 

المخیمات ھو حزب هللا المتكون حدیثاً والذي حمل نفس المشروع السیاسّي الذي حملتھ 
حركة أمل, إنما لصالح رّب عمٍل مختلف ھو الولّي الفقیھ آیة هللا الخمیني, الطامح بدوره 
أیضاً إلى بسط نفوذه على الطائفة الشیعیّة. ولقد لعب ھذا الحزب الذي بدأ بالتوّسع بشكٍل 
سریٍع دوراً كبیراً بإدخال األسلحة إلى الفلسطینیّین في المخیّمات المحاصرة في أكثر من 

مرة. 

لقد شھدت تلك الحرب كمثیالتھا من الحروب الطائفیّة التي سبقتھا, الكثیر من المآسي 
والمعاناة والمجازر التي ارتكبت بحق الفلسطینیّین المحاصرین بدءاً من الجوع والقھر 

وصوالً إلى الموت المّجاني لمجرد تسلیّة القاتل. ویقول محمود نوفل عضو اللجنة 
المركزیّة والمكتب السیاسّي للجبھة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین والقائد العسكرّي 

لقّواتھا في تلك الفترة في كتابھ "مغدوشة: قّصة الحرب على المخیّمات في 
لبنان" (الفصل األول ص 9) "تحّملت (المرأة الفلسطینیّة ) الھبوط بعیشھا من مستوى 

حیاة أواخر القرن العشرین إلى مستوى القرون الوسطى. ولم یتوقف األمر عند ھذا 
الجانب، بل قدمت نساء المخیم عشرات الشھیدات اللواتي سقطن في القصف على 

منازلھن و في خطوط التماس وھن یدافعن عن بیوتھن ویسعفن أزواجھن وأوالدھن. 
وفي "ممرات الموت"، كانت المرأة تعبر مجازفة بحیاتھا من شاتیال والبرج باتجاه 
األحیاء المجاورة إلحضار حلیب األطفال وما تیّسر من مواٍد تموینیة أخرى، الن 

الرجال صاروا ھدفا للقتل واإلعتقال المحققین بین جوالت المعارك المتالحقة وخالل 
فترات الھدنة المتقطعة. وعلى ھذه الممرات، یلھو قناصة "امل" بتصید النساء بطلقات 
بنادقھم؛ بعد ان یسمحوا لھن بالمرور من ممرات إجباریة ثم یتبارون في دقة اإلصابة 

بالمسدسات والرشاشات. ھنا یتّم القتل بمزاج.  

 --------------------------------------------------
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مع استكمال محاصرة مخیّمات صورمن قبل حركة أمل أواخر كانون األول 1985بعد 
ان أطبقت حصارھا سابقاً على مخیّمات بیروت, ومع دخول قّوات الجیش السورّي إلى 
مدینة طرابلس السنیّة والسیطرة علیھا وعلى مخیّماتھا وبإعتبار ان مخیّم بعلبك البقاعي 
كان واقعاً تحت سلطة النظام السورّي وقّواتھ المتواجدة ھناك منذ اندالع الحرب األھلیّة 
اللبنانیّة منتصف الثمانینات, استدعى النظام إلى دمشق كّالً من ولید جنبالط ونبیھ بّري 
وإیلي حبیقة إلبرام إتفاٍق سیاسيٍّ جدید كان فیھ رابحان أساسیّان أّولھما النظام السورّي 

كالعادة والثاني ھو حلیفھ نبیھ بّري واستثنیت الطائفة السنیّة من اللقاء إذ كان النظام 
وحلفاؤه قد قضوا على أمراء الحرب فیھا وعلى القدرة العسكریّة لحلفائھا التاریخیّین في 
الفصائل الفلسطینیّة مّما جّردھا من إّي ثقٍل یؤھلھا للمشاركة في تفاصیل اإلتفاق لتحمي 
مصالحھا إسوةً بأمراء الطوائف الثالثة الكبرى األخرى الشیعیّة والدرزیّة والمارونیّة.  

كان إیلي حبیقة رجل المخابرات القّواتي القوي الذي قاد في آذار من نفس العام انقالباً 
عسكریّاً على قائد القّوات اللبنانیّة السابق فؤاد أبو ناضر واستولى على قیادتھا بمساعدة 

القائد العسكرّي في القّوات سمیر جعجع والقائد السیاسّي األرمني كریم بقرادوني, قد 
أمضى األشھر التي تلت سیطرتھ على القّوات في خلواٍت وزیاراٍت سریٍّة إلى منزل 

رفیق الحریري في باریس تلقّى منھ خاللھا عشرات المالیین من الدوالرات مقابل السیر 
في مشروٍع سیاسٍي تھیّؤه دمشق ویھدف إلى وقف الحرب اللبنانیّة التي كان رفیق 

الحریري مستعجالً على انتھائھا لیبدأ مشروعھ اإلستثماري الخاص الذي سیدّر علیھ 
الملیارات من الدوالرات. ولقد التقى حبیقة خالل تلك الزیارات بوزیر خارجیة األسد 

عبد الحلیم خّدام أكثر من مّرة واطلع منھ على تفاصیل المبادرة السوریة المدعومة 
سعودیاً.  

ولقد تضمّن ذلك المشروع نقطتین رئیسیّتین أولھا تعدیل المیثاق اللبناني الذي انشئت 
على أساسھ الدولة اللبنانیّة والذي یقضى بتقاسم السلطة مناصفةً بین المسیحیّین 

والمسلمین إلى مثالثةً بین الطوائف الثالثة الرئیسة, الموارنة والشیعة والسنّة, مع 
اإلحتفاظ برئاسة الوزراة للطائفة السنیّة (منزوعة السالح) كجائزة ترضیّة لرفیق 

الحریري. اما النقطة الرئیسة الثانیة في اإلتفاق الذي تّم توقیعھ في 28 كانون األّول 
1985 فقضت بإقامة عالقات "ممیّزة" بین سوریا ولبنان وھو ما عنى في تفاصیلھ  

اإلعتراف بمصالح النظام السورّي اإلستراتیجیّة في لبنان ومنحھ الكثیر من الصالحیّات 
السیاسیّة والعسكریّة ومنھا التواجد العسكرّي في المناطق التي یراھا ھو ضرویّة أي ان 

ھذا الجزء من اإلتفاق قد نّص فیما نّص على الھیمنة العسكریة السوریّة على لبنان.  
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في 31 كانون االّول 1985 الیوم الثاني لتوقیع اإلتفاق الذي عرف بإسم "اإلتفاق 
الثالثي" تعّرض موكٌب مفترض إلیلي حبیقة إلى كمین مسلّح على أوتوستراد الزلقا – 
نھر الموت نجا منھ النھ على ما یبدو كان قد سلك طریقاً آخر بموكٍب آخر. بعد عشرة 

أیام على محاولة اإلغتیال الفاشلة وفي صباح 10 كانون الثاني شّن سمیر جعجع ھجوماً 
مباغتاً على المواقع العسكریّة الموالیّة لحبیقة ونجح بالتحالف مع أمین الجمیّل رئیس 

حزب الكتائب بالسیطرة علیھا فیما فّر إیلي حبیقة بعد اتفاق وقف إطالق نار قضى بنقلھ 
مع معاونیة بمّالالٍت عسكریّة إلى وزارة الدفاع ومنھا توّجھ بحراً إلى قبرص متوّجھاً 
نحو باریس في طریقھ إلى البرازیل لإلقامة فیھا نھائیّاً. وقد زّوده الحریري الذي التقاه 
في باریس, ببضعة مالیین أخرى من الدوالرات وتكفّل بمصاریفھ ومصاریف أتباعھ 

وأقنعھ بزیارة دمشق حیث أبلغھ عبد الحلیم خّدام ان ھزیمتھ في بیروت الغربیّة ال تعني 
ان سوریا ستتخلّى عنھ وان ھناك الكثیر مّما یمكنھ القیام بھ فتخلّى عن فكرة البرازیل 

وعاد إلى اإلقامة في بیروت الغربیّة بعد فترة قصیرة أقام خاللھا في مدینة زحلة البقاعیّة 
وأسس ھناك واجھةً حزبیّة أسماھا حزب الوعد وأصبح وزیراً في مجلس الوزراء 

اللبناني عّدة مّرات كممثّل للتیّار المسیحي الموالي لسوریا كما انتخب عضواً في مجلس 
النّواب اللبناني المنتخب عملیّا وفق "تفصیالت" غازي كنعان للوائح والتحالفات النیابیّة 

في دورتّي 1992 و 1996. انتھت حیاة إیلي حبیقة السیاسیّة بفضیحٍة كبرى فّجرھا 
روبیر حاتم في كتابھ الذي سبق ذكره وكشف فیھ العدید من أسرار حبیقة الشخصیّة 

والسیاسیّة وكان من ضمنھا شھادتھ الشخصیّة على اضطالعھ بالدور الرئیس في مجازر 
صبرا وشاتیال وھو ما كانت أّكدتھ لجنة التحقیق اإلسرائیلیّة برئاسة القاضي إسحق 

كاھانا والمعروفة باسم لجنة كاھانا.  

یعود اإلثر السلبي الكبیر الذي تركتھ تأكیدات روبیر حاتم على مسؤولیّة حبیقة عن تلك 
الجرائم إلى كون األخیر قد بنى مساره السیاسّي منذ انقالب جعجع علیھ سنة 1986 على 
قاعدة التحالف مع النظام السورّي "الممانع والمقاوم" إلسرائیل و"المدافع الشرس" عن 

حقوق  الشعب الفلسطینّي ثّم جاءت ھذه الفضیحة لتحرج النظام السورّي الذي ُضبط 
متلبّساً بالتحالف مع مجرم حرٍب قتل بدٍم بارد اكثر من ثالثة آالف فلسطینّي ُعّزل من 

السالح, واغلبھم نساٌء وأطفاٌل وشیوخ فوجد نفسھ مضطّراً للتخلّص من ھذا الحلیف 
الذي لم یعد صالحاً لإلستخدام بل وصار عبئاً سیاسیاً علیھ, فكلّف أحد حلفائھ اآلخرین 

المختّصین بعملیّات التصفیة بالتخلّص منھ فقتل في بیروت بانفجار سیارة مفّخخة فّجرت 
33عن بعد بتاریخ 24 كانون الثاني 2002.  

أحد أھم أسباب نجاح انقالب سمیر جعجع على إیلي حبیقة كان تحالفھ مع الرجل القوي 
اآلخر في القّوات اللبنانیّة رئیس جھاز اإلستخبارات الخارجیّة بیار رزق المعروف 

33  تنحصر الشبھات حول الجھة المنفذة بین حزب هللا والحزب القومي السوري.
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بأكرم الذي كان تحت أمرتھ أكثر من 2000 مقاتل إضافةً إلى قّوتھ التي استمدھا من 
كونھ حلقة الوصل بین القّوات والعدید من أجھزة المخابرات الدولیّة بینھا السي آي آي 

والمخابرات الفرنسیّة واإلیطالیّة واإلسرائیلیّة إضافة إلى بعض اجھزة المخابرات 
العربیّة. بعد اصطفاف إیلي حبیقة إلى جانب النظام السورّي بادر رزق إلى فتح قنوات 

إتصاالت سریّة مع غریمّي النظام اللدودین صّدام حسین ویاسر عرفات وكان األّول 
یسعى لإلنتقام من األسد لوقوفھ مع إیران في الحرب الدائرة بینھما فیما كان الثاني بأمّس 
الحاجة إلى قناٍة سریّة یمكن ان یتسلّل عبرھا مقاتلوه وضبّاطھ إلى الساحة اللبنانیّة بعد ان 

أغلق السوریّون جمیع القنوات األخرى إذ اعتقلوا أغلب من حاول عرفات إرسالھم 
بصفتھم مدنیّین عبر مطار دمشق وكذلك عبر مطار بیروت الذي سیطرت علیھ أیضاً 

المخابرات السوریّة وكذلك سیطر السوریّون على الساحل الشمالي بإحتاللھم لمدینة 
طرابلس أما  الساحل الصیداوي فقط كان محروساً من قبل اإلسرائیلّین. 

 مع إفتتاح ھذه القنوات الجدیدة بدأ الدعم المالّي والعسكرّي یتدفّق من العراق إلى بیروت 
الشرقیّة عبر مرفأ جونیة لصالح كّل من القّوات اللبنانیّة والجزء المسیحي من الجیش 

اللبناني المعارض للوجود السورّي والذي كان یقوده الجنرال میشال عون. وقد ساھمت 
وساطات عرفات مع صدام حسین في توطید العالقة مع عون وجعجع وبالمقابل فقد أّمن 

رزق تسلّل مئات من الكوادر الفتحاویة بحراً عبر مدینة قبرص حیث أّمنت  م.ت.ف. 
نقاطاً إلستقبال العناصر القادمة من الیمن والعراق وتونس والسودان والجزائر وإسكانھم 

في شقٍق تّم شراؤھا لھذا الغرض ریثما یتّم نقلھم عبر سفن رّكاب مدنیّة تعمل على خطّ 
قبرص – جونیّة البحري الذي سبق إنشاؤه أساساً لتأمین تنقالت المسیحیّین الذین لم یكن 
بإمكانھم السفر عبر مطار بیروت في المنطقة الغربیّة. في جونیة یقوم جھاز المخابرات 
الخارجیّة القّواتي بإستقبال ھؤالء الكوادر وإسكانھم في شقٍق سریّة آمنة ریثما یتّم تدبّر 

أمر تھریبھم إلى صیدا تدریجیّاً على شكل مجموعات.  

 ان عملیّة نقل أولئك الكوادر من جونیة إلى مخیم عین الحلوة في صیدا عبر حواجز 
حركة أمل والمخابرات السوریّة كانت الجزء األخطر من الرحلة, إذ كان رزق 

وبالتعاون مع المخابرات العسكریّة التابعة للجنرال عون یجھّز أفراد تلك المجموعات 
ببذات الجیش اللبناني كاملة مع الرتب وبنادق األم 16 ویحّملھم في جیبات عسكریّة 

تابعة للجیش اللبناني یقودھا أحد الجنود اللبنانیّین نحو صیدا حیث یتّم إیصالھم إلى شقق 
سریّة في المدینة وھناك یقومون بخلع الزي العسكري اللبناني واستبدالھ بمالبسھم 

المدنیّة العادیّة ثم ینطلقون إلى مخیّم عین الحلوة. بینما كانت حركة أمل والنظام السورّي 
إذْن یحكمان حصارھما على مخیّمات الفلسطینیّین في بیروت وطرابلس وصور والبقاع 

كان المئات من كوادر حركة فتح یتسلّلون أمام أعینھم نحو مخیّمي عین الحلوة والمیّة 
ومیّة المحّصنین بالطائفة السنیّة في مدینة صیدا. ولقد ساھم رزق المعروف بدوره في 

مجزرة صبرا وشاتیال, أیضاً بتورید السالح لصالح حركة فتح في لبنان إضافةً إلى 
اإلسناد الناري الذي كان یقّدمھ لمخیّمات بیروت كلّما كانت الھجومات تشتّد علیھا عبر 

القصف المدفعي لمحیطھا.  
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في العام 1990 غادر بیار رزق بیروت إثر خالفاٍت مع قائد القّوات اللبنانیّة سمیر 
جعجع حول أولویّات القّوات ورفضھ للحرب بین القّوات والجیش اللبناني واستقر في 

باریس وانقطعت عالقتھ بالقّوات لكن عالقتھ باإلستخبارات األمریكیّة لم تنقطع وكذلك 
عالقتھ بیاسر عرفات بل إنھا إزدادت قّوة. وأصبح رزق الصدیق الحمیم لسھى الطویل 
زوجة عرفات التي تقضي معظم وقتھا في باریس ثم تحول الحقاً بعد وفاة عرفات إلى 
شریٍك ومدیر أعماٍل لھا. وكانت عالقتھ المتینة مع سھى قد سمحت لھ بأن یحصل من 

یاسر عرفات في منتصف التسعینات من القرن الماضي, على عقود استثمار عدیدة منھا 
عقٌد وقّعھ عرفات مع شركة إتصاالت أمریكیّة كان رزق وشركاٌء لبنانیّون آخرون 

وكالءاً لھا تتولّى بموجبھ إنشاء وإدارة شبكة ھاتفیة في مناطق السلطة ثم عاد الحقاً عن 
تعھّده ومنح الترخیص إلى أحد أثریاء عائلة المصري الفلسطینیّة مما جعل رزق یلجأ 
عام 1999 إلى القضاء األمیركي لمقاضاة عرفات وقد حكمت لھ المحكمة االمریكیة 

بتعویٍض قدره 18 ملیون دوالرا مما أضطر عرفات إلى مساومتھ خوفاً من ان ال یعود 
بإمكانھ السفر إلى الوالیات المتّحدة بسبب ھذه القضیة ودفع لھ 5 ملیون دوالر كتسویة 

نھائیة. ولقد بقیت عالقة بیار رزق بسھى الطویلة قویّة حتى تاریخ وفاتھ في العام 2010 
في ظروٍف غامضة نوعاً ما إذ أنھ أدخل إلى المستشفى بسبب إصابتھ بالتیفوئید ولكنھ 

توفّي فیھا بعد نحو إسبوع.  

 ------------------------------------------------

ان  الحریّة النسبیّة التي وفّرھا لي موقعي كمندوٍب لدى الجیش السورّي أثناء خدمتي 
العسكریّة كان لھا جانب سيٌء أو باألحرى ثمٌن یجب ان أدفعھ. فحین انھیت خدمتي 
العسكریّة بعد عامین ونصف وبدأنا دفعتي وانا نترقّب بحماسة شدیدة أمر التسریح 

الصادر عن ھیئة أركان جیش التحریر الفلسطینّي. في تموز 1985 كانت بانتظاري 
خیبة أمل ال توصف إذ ان األمر الذي كنت أعّد األیام والساعات بانتظار صدوره لم 

یتضّمن إسمي بل تضمنّھ أمٌر آخر یقضي باإلحتفاظ بي في الخدمة العسكریّة ریثما یتّم 
تأمین بدیٍل لي یقوم بما أقوم بھ! شعرت بالغثیان لحظة علمي بالنبأ واسودت الدنیا في 

وجھي خصوصاً ان أمر اإلحتفاظ ال یحّدد الفترة الزمنیّة لھ ویتركھ معلّقاً ویربطھ بما ال 
أستطیع التنبؤ بزمنھ. بعد أیام بدأت أخرج من فترة اإلكتئاب الذي سبّبتھ لي كارثة 
اإلحتفاظ وما بدا في البدء حدثاً مأساویّاً صار مع مرور الزّمن حزناً إعتیادیّاً یمكن 

التعایش معھ, شأن المصائب جمیعا. ثمة جانب إیجابيٌّ أیضاً حتى في اإلحتفاظ وھو ان 
راتبي قد أصبح 1000 لیرة سوریة (تساوي مائة دوالر) بدالً من ال 50 لیرة التي 

تقاضیتھا خالل سنتین ونصف وھو ما ترك أثراً كبیراً على ظروفي اإلقتصادیّة. فحین 
یقفز راتبك بین لیلٍة وضحاھا من 5 دوالرات إلى 100 دوالراً تشعر بانك أوناسیس حتى 

انني حین تلقیت راتبي الضخم ذال أّول مّرة توقفت أثناء عودتي إلى منزلي في منطقة 
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الساحة واشتریت لنفسي علبة سجائر مھّربة من نوع روثمانز الفاخر كما وأوصیت 
إحدٮالبقالیّات التي تتاجر بالمواد المھّربة التي یجلبھا الضبّاط وصّف الضبّاط في القّوات 
السوریّة العاملة في لبنان, على قنینة ویسكي فاخرة ھي األخرى من نوع  جوني وولكر 

بالك لیبل".  

بقیت مھاّمي في الرحبة بعد أمر اإلحتفاظ على ما ھي علیھ وثابرت على أدائھا في 
أسرع وقت ممكن وإختزال فترات التواجد في العمل أیضاً إلى أقصى حٍد ممكن. 

واستمّرت أیّامي موزعةً بین لعب الشّدة  والقراءة وتناول المسّكرات, وكذلك استمّرت 
عالقتي النسائیة باإلزدھار خصوصاً بعد تعّرفي على صبیٍة جدیدٍة خفیفة الدم من النوع 

األسمر الداكن إنما لم تدم عالقتنا سوى أشھٍر قلیلة حیث انھا أرادت اإلرتباط الدائم 
وتكوین أسرة ولم أكن انا في المزاج المناسب لھكذا مشاریع. قبل تعّرفي على تلك 

السمراء بعدة أشھر كنت قد الحظت صبیةً بیضاء مكتنزةً وذات طوٍل فاخٍر غالباً ما 
یستھویني, بعد مصادفتھا في العدید من المّرات عند مستدیرة فلسطین صباحاً كلّما 

تأخرت عن عربة المبیت التیؤ توصلني إلى الرحبة واضطررت إلى استئجار تاكسي. 
مّر أسبوعان على تلك المصادفات شبھ الیومیّة حتى قّررت ان استقل یومیّاً نفس 

السرفیس (الحافلة الصغیرة) التي تستقلّھ لتذھب إلى معھدھا والذي یقع في إتجاٍه معاكٍس 
تماماً لمكان عملي مما یضطرني بعد الدردشة معھا طوال الطریق إلى المعھد الذي 

تدرس فیھ, ان انزل في المحطة التالیّة ثم أستأجر تاكسي آخر لیوصلني إلى جرمانا. 
نمت بیننا صداقةٌ بعد بضعة جوالٍت بالسرفیس وصارت تقبل دعواتي لھا لزیارتي في 

منزلي حیث تحولت غرفتي التي أقیم فیھا مع األیام إلى ما یشبھ المكتبات العاّمة لكثرة ما 
فیھا من رفوف وخزائن متخمٍة بكّل انواع الكتب, لشرب القھوة والتدخین والدردشة 
وإعارتھا بعض الكتب التي تبدي رغبتھا بقراءتھا إضافةً طبعاً إلى بضعة محاوالٍت 

معتادٍة للعناق والقبل.  

بعد بضعة أسابیع من محاوالتي الفاشلة لمضاجعتھا وإصرارھا على خاتم الخطوبة أوالً 
أیقنت انھا لن تغیّر موقفھا فصنّفتھا ضمن الحاالت المیؤوسة وبدأت عالقتنا بالفتور 

التدریجي حتى تالشت تماماً. بعد حوالّي شھرین من انقطاع عالقتنا, وكنت قد نسیت 
أمرھا تماماً استوقفني شاٌب یمتلك محّالً تجاریاً على الدّوار لم یسبق لي رؤیتھ وطلب 

منّي اإلذن بزیارتي في المنزل ألمٍر ضرورّي یتعلّق بالفتاة الطویلة المكتنزة فرحبت بھ 
واتفقنا على ان یزورني عصراً. جاء في الموعد المحّدد فاستقبلتھ ورّحبت بھ وجھّزت 

لكلینا ركوة القھوة ثم بادرني بالحدیث قائالً انھ معجٌب بالفتاة الذي ذكرھا ویرید خطبتھا 
لكنھ قلٌق من طبیعة العالقة التي جمعتني بھا حیث اعتاد ان یشاھدھا تسیر بصحبتي 

وتزورني في منزلي, فطمأنتھ إلى كوننا مجرد أصدقاء وحلفت لھ أغلظ األیمان بانني لم 
أمسھا وان عالقتنا تمحورت حول إستعارة الكتب المتعلّقة بدراستھا وأرجوا ان یكونا قد 

تزوجا وعاشا حیاةً ھنیئة. ثّمة كثیٌر من النساء الالتي ینسى المرء وجوھھن وربما 
أسماءھن وان یلتقي بھن في الطریق لن یالحظ حتى ان وجوھن مألوفة لكن الشيء 

الوحید الذي ال یمكن نسیانھ ھو مشاعرك التي أّججنھا وشّدة النار التي أشعلنھا داخلك. 
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مضت ثالثة شھور دون ان تجد ھیئة األركان بدیالً لي كما لو كنت خبیراً نوویّاً أو قائداً 
إستراتیجیّاً خطیراً إنما مع مجيء الشھر الرابع لم تعد خزینة وزارة الدفاع السوریّة 
تتحمل األلف لیرة سوریة التي أستنزفھا منھا شھریّا من الموازنة المخّصصة لبناء 

التوازن اإلستراتیجي مع العدو الصھیوني, فأصدرت أمر تسریحي في تشرین الثاني 
1985 على ان أقوم في اإلسبوعین اآلخیرین قبل موعد التسریح بتسلیم أعمالي إلى 

المالزم أول إسماعیل رئیس لجنة المشتریات لیصبح حامالً لحقیبتین, واصطحابھ معي 
أثناء أدائي مھامي إلطالعھ على طریقة العمل وكما قمت خالل ھذین اإلسبوعین أیضاً 

بتسلیم عھدتي والحصول على براءة الذّمة المعھودة وانا في سعادٍة مطلقٍة ونشوٍة روحیّة 
ال یمكن وصفھا فالحریّة قیمةٌ انسانیٍّة ال یشعر بھا وال یقّدسھا سوى العبید والسجناء 

وكنت انا في كّل ساعٍة قضیتھا من عمري في سوریا اإلثنین سویّاً, عبداً سجیناً.  

ما ان وصلت إلى منزلي بعد الیوم األخیر من خدمتي العسكریّة وولجت عبر باب الدار 
حتى مّزقت سترتي العسكریّة عن جسدي تمزیقاً دون فّك أزرارھا كما كنت قد عاھدت 
نفسي منذ زمن ورمیتھا في صندوق الزبالة ثم سكرُت حتى الثمالة منتشیاً بخروجي من 

السجن وتحّولي إلى عبٍد طلیق. في األیام التالیة لم أفعل شیئاً سوى التمتّع بحّریتي 
المجتزأة بفرٍح مطلٍق كانني في رحلة استجماٍم في ربوع مدینٍة فرنسیة. بعد اسبوعین 

بدأت بإعداد العّدة لمغادرة ذلك الخراب البائس. 

 علّي أوالً ان أستصدر جواز سفٍر وھو ما باشرت بھ فوراً بعد إستالم بطاقة ھویّتي 
المدنیّة أو باألحرى باشرت بتقدیم طلٍب إلى فرع المخابرات المختّص بإصدار موافقات 

أمنیّة ال یمكن الحصول على جواز سفٍر دونھا ثم جلست في المنزل انتظر وصولھا. 
مّرت أیاٌم وأسابیٌع وأشھر طواٌل وانا مسقطٌ في یدي ال أستطیع متابعة حیاتي دون ان 

تأتي ھذه الموافقة ولم یكن بإمكاني القیام بأي عمٍل إذ انني ال أجید أیة صنعة سوى بیع 
البطیخ ولم نكن في موسمھ. كان لي قریٌب من الساحل یعمل في األمن السیاسّي في 

دمشق برتبة رقیب وقد أصبحنا أصدقاء أو باألحرى زمالء وكنا نزور بعضنا البعض 
ونشرب العرق سویاً رغم كونھ مسّجٌل في كلیّة الشریعة بجامعة دمشق. في الواقع كان 
قریبي مفروزاً من قبل جھازه للدوام في ذلك الفرع للمراقبة, وأجزم انھ لم یختم القران 

وال حتّى جزء عّم. طلبت منھ ان "یبحبش" لي عن أسباب تأّخر صدور الموافقة األمنیّة 
فعاد بعد یومین لیقول لي:"تحیّاتي سیادة المالزم!" ولم یكن یعرف تفاصیل عملي قبل 
خدمة العلم كونھ من األقرباء العلویّین البعیدین القاطنین في مدینة مصیاف ولیس من 
األقرباء المباشرین الذین یقطنون في ضواحي مدینة صافیتا. لم یبدو ان اإلفراج عن 

الموافقة قریٌب.  

وبمناسبة الحدیث عن العلویّین أود ان اسجّل شھادتي بانھم بغالبیتھم من ألطف وأبسط 
المجتمعات السوریّة وأفقرھا. وحین كنت أزور أخوالي قبل سحبي إلى الخدمة اإللزامیة 

كنت أواجھ معضلةً حقیقیّة بسبب معاناتي األزلیّة من القولون العصبي وعدم توفّر 

 211



المراحیض في منزل جّدي وال حتى في الضیعة كلّھا وأسمھا "عین الدّب". كان یتوّجب 
علّي, كما على بقیّة أھل البیت والضیعة, ان أذھب إلى الوعر لقضاء حاجتي ثم مسح 
مؤّخرتي بالحجارة إذ لم یكن للمحارم الورقیّة وجوٌد في تلك الضیعة الجبلیّة المنسیّة. 
وكانت كّل أرزاقھم ال تعدو ان تكون بضعة شجرات زیتون رغم ذلك فقد تمّكن أحد 

أخوالي من إإللتحاق بجامعة روسیّة ودراسة ھندسة البترول عن طریق منحٍة من 
الحزب الشیوعّي السورّي. كان خالي األكبر مزارعاً یقیم في منطقة ساحلیة في قریة 

زوجتھ وكانت أرضھ أكثر خصوبةً من أرض عین الدب, وزرع فیھا الخضروات بكافة 
أشكالھا اّما خالي األصغر ففد اعتاد العمل الموسمّي في تبلیط ورش البناء في مدینة 
بیروت. ھناك أیضاً أبناء خالتي وأخوالي الذین تطوع أغلبھم في الجیش وأیضاً في 

سرایا الدفاع لعدم توفّر أیة أعماٍل في مناطقھم وھو ما حرص النظام على استمراره. 
أعلم تماماً مدى قذارة وبلطجة علویّي النظام في األجھزة األمنیّة والشرطیّة وحتى في 

المؤّسسات المدنیّة لكنني أجزم بان النظام ھو الذي یحّولھم بطریقٍة ما إلى كائناٍت أخرى 
حالما یلتحقون بأجھزتھ انما لست أدري كیف بالظبط وأعتقد ان تفسیر ھذه الظاھرة 

یحتاج إلى دراساٍت سیكولوجیّة یقوم بھا مختّصون في سایكولوجیا الجماعات.  

  

 من المزایا الحمیدة للعیش في سوریا الحدیثة التي بناھا األسد ان المرء یمكن ان یعیش 
في "بحبوحٍة" تحت خطّ الفقر وینعم باألمان واإلستقرار الذین توفّره لھ وزارة "التضلیل 
اإلعالمي" عبر صحفھا ومحطاتھا التلفزیونیّة واإلذاعیّة. ولوال العولمة والتطّور الھائل 

في تكنولوجیا المعلومات لما قیّض للسوریّین ان یطردوا من نعیم العماء الذي ھم فیھ. 
بینما كان نظام األسد یعمل على تأمین ھذه البحبوحة والحداثة فانھ ظّل أیضاً یسطّر 

أروع المالحم واالنتصارات على شّذاذ اآلفاق من عمالء الصھیونیة واإلمبریالیّة 
العالمیّة وأعداء األّمة العربیّة. أغلب ساعات البّث المرئي والمسموع ومساحات اإلعالم 
المكتوب كّرست إللقاء الضوء على إعجازات الرئیس الخالد تلك ودورة حیاتھ الیومیّة. 

فإذا ما عطس أو ضرط أقیمت لھ اإلحتفاالت واألعراس الجماھیریة وإستدعي مثقفي 
وأدباء الدرجة الثانیة لملء ساعات البّث ومساحات الصحف وإشباع عطستھ أو ضرطتھ 
تحلیالُ وتمحیصاً وفصفصةً وتدلیساً إلظھار الفلسفة الخفیّة الكامنة وراء عطستھ المجیدة 
والحكمة التاریخیّة والتوقیت المناسب والقیمة الثقافیة لضرطتھ الخالدة فتمتأل كل ساعات 

البث التلفزیوني الترفیھیّة وال تعود تتسع للمزید من ذلك القیئ فتقوم وزارة اإلعالم 
بسرقة الساعة الثقافیّة الوحیدة المتاحة للجماھیر العریضة آال وھي المسلسل التلفزیوني 

الیومي الذي عادةً ما تتمحور حبكتھ حول بطوالت أجداد الرئیس الخالد في مقارعة 
الروم والترك والفرنجة, وتمأل مساحتھ بالحدیث عن ضراط السیّد الرئیس. 

 الجھة الوحیدة التي إستطاعت إختراق تلك الحلقة ُمحكمة اإلغالق ھي محطّة التلفزیون 
األردني التي عملت في إطار الحرب الكالمیّة الدائرة بین النظام األردني وشقیقھ 

السورّي على تقویّة بثّھا لیغطّي جنوب سوریا. وكانت تلك المحطة ھي المتنفّس الوحید 
الذي یتیح لنا الھروب من برامج إرشادیة وتوعویّة وتوجیھیّة مثل حماة الدیار" و"مع 
العمال" و" السالب والموجب" واستبدال المسلسل التلفزیوني السورّي بمسلسٍل بدويٍّ 
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یحكي عادةً عن قصة الحب التي جمعت بین وظحة وإبن عجالن. كانت ھناك أیضاً 
نشرة األخبار األردنیّة المغایرة للنشرة السوریّة والتي احتوت أحیاناً على بعض األخبار 

الحقیقیّة التي ال یمكن مشاھدتھا أو سماعھا في النشرات  السوریّة فأصبحت مصدر 
معلوماتنا الوحید. وحین أكتشف األجھزة األمنیّة ھذا اإلختراق الخطیر استوردت على 

جناح السرعة أحدث أجھزة التشویش العالمیّة وصار بّث التلفزیون األردني ینقطع حالما 
یبدأ نشرة أخباره ویتحول إلى مجّرد وّشة ثم یوقف التشویش بعد النشرة مباشرةً تاركةً 

لنا مشكورة المسلسالت األردنیّة البدویّة. تلك "البحبوحة" اإلعالمیة حرمتني من أمكانیة 
ان أعرف ان ھناك شریطٌ حدودٌي متنازٌع علیھ بین لیبیا وتشاد إسمھ قطاع أوزو وكاد 

ھذا الجھل ان یغیّر مسار حیاتي.  

 ---------------------------------------------------

الفصل السادس 

الطریق إلى هللا 
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بعد بضعة أسابیع من تسریحي التقیت صدفةً بالنقیب بحري یوسف عْمر یقود سیّارتھ 
العسكریّة نوع الندروفر أثناء مروره من أمام حارتنا فتوقّف وسلّم علّي وسألني عن 

أحوالي وھو من دورة الباكستان األولى وقد سبق ذكره كأحد الضبّاط البحریّین القالئل 
الذین انضّموا إلى جماعة أبو موسى, وكنت قد التقیت بھ مرتین أو ثالث سابقاً. حین 

أبلغتھ بنبأ تسریحي من الجیش سألني مباشرةً عّما إذا كنت أرغب بالذھاب إلى لیبیا حیث 
ھناك معسكٌر للقّوة البحریّة, وكنت أعلم من خالل ثائر حّجو ان قاعدة القّوة البحریّة 
التابعة لجماعة عرفات كانت ال تزال موجودةً في طرابلس بقیادة زوج شقیقتھ نادر 

خلیل. فسألت یوسف عّما إذا كان معسكرھم ھو نفسھ معسكر جماعة عرفات فقال ال 
لدینا معسكٌر آخر خاّص بنا. أعجبتني الفكرة إذ انھا كانت مخرجاً معقوالً إذ كان بإمكاني 

القفز من معسكرھم إلى المعسكر اآلخر ببساطة, لكن مشكلة عدم توفّر جواز السفر 
كانت ال تزال قائمة فأبلغتھ بموافقتي انما بعد صدور جواز سفري فأجابني فوراً:"ال 

داعي لجواز السفر" قلت:"كیف ذلك!" قال:"أستطیع تدبیر ھذا األمر فدعھ لي, حّضر 
حقیبة سفرك والقني غدا في العاشرة صباحاً في معسكر عین ترما". شكرتھ ثم تصافحنا 

وذھب كٌل منّا في طریقھ على ان نلتقي في الغد . جھّزت مساًء أغراضي ومالبسي 
ووّضبتھا في حقیبة سفٍر لدّي قدیمة وفي الصباح وّدعت والدتي وأخوتي وانطلقت 

بالتاكسي إلى حیث موعدنا.  

معسكر عین ترما ھو عبارة عن قطعة أرٍض رملیّة بحجم ملعب كرة قدم مع مبنیین 
متّسعین على أحد أطرافھا. وقد ُسمَي المعسكر على اسم البلدة الریفیّة الدمشقیة المعروفة 
بھذا اإلسم التي أقیم فیھا, وكان في ما مضى ملكاً لحركة فتح ثم انتقلت ملكیّتھ إلى تنظیم 

المنشقّین عن الحركة المعروفین بإسم "فتح االنتفاضة" بعد ان سیطرت المخابرات 
السوریّة على كافة ممتلكات الحركة في سوریا ونقلت حیازتھا إلیھم. وصلت إلى  

المعسكر حسب الموعد بل أبكر قلیالً واتجھت نحو مدخلھ المحروس بفتًى یرتدي زیّاً 
مدنیّاً ویحمل بندقیة كالشینكوف فأومأت إلیھ بالسالم متسائالً في نفسي عّما إذا كان أحد 

عسكریّي التنظیم أم رجل مخابرات سوریّا, فقد كانت بعض مكاتب ومقّرات الفصائل في 
دمشق محروسة من قبل األجھزة األمنیّة السوریّة. حین تخطّیت المدخل تفاجأت بوجود 
أكثر من أربعین شاباً بألبستھم المدنیّة وشنط سفرھم إلى جانبھم ملتّمین في مجموعات 
عشوائیة فظننت أّول وھلة انھم أعضاء دورة عسكریّة على وشك اإلفتتاح أو ربما قد 

انتھت للتّو وھم في طریقھم للمغادرة. تابعت سیري نحوھم وكانوا في منتصف الساحة 
الرملیّة تقریباً متّجھاً إلى أحد المبنیین في الجھة المقابلة ولحظة وصولي إلى منتصف 

المجموعات بدأ شاباً یرتدي زیّاً عسكریّاً أخضر اللون یعطي أوامر عسكریّة للجمیع بان 
یصطفّوا في طابوٍر أمامھ ففعلوا بینما أكملت  انا سیري فنادى علّي قائالً:"وین یا أّخ؟" 

فألتفّت إلیھ وقلت:"انا ھنا لمقابلة یوسف عمر". فقال:"انھ لیس موجوداً, انا ھنا انوب 
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عنھ أدخل في الطابور" فثارت ریبتي بل تیقّنت بان أمراً ما یطبخ ھا ھنا غیر الذي قالھ 
لي صدیقي یوسف إذ ال یعقل ان یكون كّل ھؤالء ذاھبون إلى معسكر القّوة البحریّة في 
لیبیا. وساءني جداً ان ال یكون یوسف ھناك حسب الموعد وان یسلّم أمرتي انا الضابط 

إلى شاٍب ال یبدو علیھ حتى انھ صّف ضابط لیعطیني أمراً عسكریّاً لإلصطفاف في 
طابور جنود. كانت خدمتي العسكریّة عند النظام قد انتھت وعدت أمام نفسي ضابطاً 

برتبة مالزم وما كنت ألقبل ھذه المعاملة حتى لو كان صحیحاً انني ذاھٌب إلى معسكر 
القّوة البحریّة. توجھت نحو  الجھة الخلفیة للطابور ثم تخطّیتھ متجھاً نحو المدخل الذي 

أتیت منھ قبل دقائق فبدأ آمر الطابور بمناداتي بنبرٍة فوقیّة آمرة وصلت حّد الصراخ 
فتجاھلتھ كأنھ رجالً خفیّاً ال یُرى وال یُسمع وتابعت سیري فاستشاط غضباً وبدأ 

بالصراخ على الحرس الواقف عند المدخل: "ال تسمح لھ بالخروج , أرجعھ ھنا". 

 كنت لحظتھا قد استشطٌ غضباً بدوري وتھیّأت للمواجھة وبدا من لغة جسدي ونظراتي 
ما ال یبشر بخیر. نظر الجندي الذي یحرس المدخل نحوي كأنھ ال یراني ولم یقدم على 

أیة حركة تماماً كما لو انھ ھو أیضاً ال یسمع صوت آمر الطابور فأیقنت عندھا انھ لیس 
رجل مخابراٍت سوري بل عسكرّي یخدم في التنظیم الصغیر وجّل ھّمھ ھو راتبھ آخر 
الشھر الذي یعتاش منھ وما كان "فدائیّو" التنظیمات الفلسطینیّة العاملون داخل سوریا 

یجرأون أصالً على إطالق النار خوفاً من مساءالت أجھزة المخابرات. تخطیّت المدخل 
الباطوني أمام المباالة الحارس ولم انظر ورائي ثم سرت في طریق العودة شبھ الخالیّة 

من السیّارات مفضالً السیر بدالً من انتظار تاكسي ھناك. فرغم ان آمر الطابور لم یجرؤ 
على ان یتبعني فان وقوفي أمامھ فترةً طویلةً قد یستفّزه إلى الدرجة التي تضطره للعراك 

معي لحفظ ماء وجھھ أمام طابوره.  

علمت الحقاً ان تنظیم "فتح االنتفاضة" ومعھ كافة فصائل المقاومة الفلسطینیّة المنضویّة 
وغیر المنضویة تحت لواء م . ت . ف وكذلك كافة الفصائل المسلّحة اللبنانیّة (عدا 

المسیحیّة) والتي كانت جمیعھا تعتاش من أموال النفط اللیبّي التي كان القذافي یبّددھا 
على "الحركات النضالیة" بعد ان ھیّأ لھ خیالھ المھووس بانھ قائٌد تاریخيٌّ مھّمتھ تحریر 
العالم ونشر التعالیم الفلسفیّة والسیاسیّة واإلقتصادیّة واإلجتماعیّة التي اجترحھا وجمعھا 
في كتابھ االخضر والتي فیھا الخالص والحریّة  لكّل شعوب العالم, قد وجدت نفسھا في 

مأزٍق حین دعاھا ممّولھا إلى مشاركتھ في حربھ كما یشاركھم في حروبھم انما لیس 
بالمال والسالح الذي ینثره علیھم ھو بل بالمقاتلین.  

ان الھوس الذھاني الذي عانى منھ معّمر القذافي (Megalomania) أو ما یترجم شعبیّاً 
باسم جنون العظمة دفعھ إلى البحث الدائم عّما یشبع نھم نرجسیّتھ وأناه المتضّخمة من 

"أمجاٍد" متوھّمة. وذلك الھوس ھو الذي دفعھ إلى ابتكار "النظریّة العالمیّة الثالثة" 
بمساعدة كتّاٍب مستأجرین, وكذلك إلى مّد العشرات من الفصائل المسلّحة في الدول 

العربیّة والغربیّة بالمال حتى وصلت أموالھ إلى الجیش الجمھوري اإلیرلندي. ولم یكتف 
القذافي  بالمجد" الذي صنعھ في أوروبا وآسیا وفي الشرق  األوسط بل امتّدت طموحاتھ 
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التي غّذتھا الثروة الھائلة التي تجّمعت لدیھ خصوصاً بعد اإلرتفاع الصاروخي في أسعار 
النفط في الثمانینات, لتشمل القارة األفریقیة. وقد آتتھ الفرصة في البلد اإلفریقي المالصق 

لحدوده الذي یعاني من أزماٍت سیاسیّة وعرقیّة وعدم إستقرار أمني, وھو تشاد الذي 
یساھم القذافي بدعم الصراعات فیھ عبر تمویل بعض فصائلھ المسلّحة بحثاً عن النفوذ.  

رغم ان مساحة لیبیة ھي ملیون وسبعمائة وخمسون ألف كم مربّع أي ان نسبة الكثافة 
السكانیّة فیھا مقسومةً على 6 مالیین ھو عدد سكان لیبیا تجعل حصة الفرد اللیبّي من 

المساحة تبلغ 30 كیلومتر مربّع وھي واحدة من أقّل نسب الكثافة السكانیة في العالم, إّال 
ان العقید القذافي اختلق مع تشاد أزمةً سیاسیةً استمّرت سنواٍت طویلة واستعّرت أكثر 
من مّرة وتحّولت إلى صراٍع مسلّح. أساس تلك األزمة كان اّدعاء القذافي ان الشریط 
الحدودي التشادي المحاذي للیبیا والمعروف بإسم قطاع أوزو ھو أرٌض لیبیّة وتبلغ 
مساحة القطاع أكثر من مائة ألف كیلومتر مربع وھو غنيٌّ بالیورانیوم. ورغم ثروة 

القذافي الھائلة وضخامة حجم األموال التي بّددھا على التسلّح إّال انھ لم یفلح رغم 
ترسانتھ العسكریّة في بناء جیٍش قويٍّ بسبب افتقار لیبیا إلى البُنى الحداثیّة والحضاریّة 

واإلجتماعیّة التي یستوجبھا بناء جیوٍش قویّة أو أیة مؤّسساٍت عسكریّة أو مدنیّة أخرى, 
فقد تشتري الثروات عتاداً وربما جیوشاً انما ال یمكنھا ان تشتري انتصارات.  

دائماً ما یبالغ قادة الفصائل المسلّحة الفلسطینیّة واللبنانیّة وسماسرة المقاومة والنضال 
والكفاح في عدید قّواتھم وقدراتھم العسكریّة أمام القذافي لتبریر حجم "المصروفات" 
الھائلة التي یتقاضونھا منھ مما أوھمھ ان لدیھم جیوشاً عرمرمیّة ودفعھ إلى اإلستعانة 

بھم لبسط نفوذه في القارة اإلفریقیة بشكٍل عام وفي تشاد وقطاع أوزو بشكٍل خاص. 
فحین استعّرت األزمة مع البلد اإلفریقي المجاور وتحت شعار قومیّة المعركة وّجھ 

القذافي إلى ھؤالء القادة "دعوةً" ال یستطیعوا رفضھا لمشاركتھ شرف النضال في أوزو 
كما یشاركھم شرف النضال ضد إسرائیل فاُسقط في أیدي أولئك المناضلین ووجدوا 

انفسھم في ورطة. فإنھم من جھة أولى إذا ما فشلوا في تزوید القذافي بالمقاتلین فسوف 
یمنع عنھم األموال المستقبلیّة ومن جھة أخرى فانھم في الحقیقة ال یمتلكون العدید الذي 

یوھمون بھ القذافي فابتدعوا فكرة التسویق لدوراٍت عسكریّة تجري في لیبیا یتلقون 
خاللھا الشاب المنضوي في تلك الدورات راتباً مقداره 1500 دوالراً عدا عن الرتبة 
العسكریّة التي سیحصل علیھا في نھایة التدریب. ھذا الراتب الشھري الموعود یعتبر 

ثروةً في بلٍد مثل سوریة یكاد راتب العامل فیھ, مع حساب فترات البطالة ال یتجاوز 
الخمسین دوالراً شھریّا. كذلك كان االمر في لبنان المنشغل بحروبھ الداخلیّة حیث 

یخوض أتباع الفصائل اللبنانیّة العسكریّة حروباً ضروس مقابل مائتّي أو ثالثمائة دوالراً 
في أحسن األحوال.  

بعد استالم دعوة (أو أمر) القذافي بادر المتمّولون إلى إطالق حملة ٍإعالمیّة تضلیلیّة 
استطاعوا من خاللھا جمع اآلالف من الشباب المغّرر بھم وسمحت لھم سوریا – التي 

شاركت أیضاً في تلك الحملة بطیّاریھا وضبّاط مدفعیتھا كون نظامھا من أبرز 
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المستفیدین من ثروات اللیبیّین  _ بإستخدام مطارھا للمغادرة دون وثائق سفٍر على 
طائراٍت لیبیّة عملت لھذه الغایة على خط دمشق وطرابلس.  

إضطّرت كلّل الفصائل التي تتلقى أموالھا من العقید القذافي إلى المشاركة في تلك 
الخدعة ومن بینھا الحزب الشیوعّي اللبناني, الحزب القومي السورّي, التقدمي 

اإلشتراكي, القیادة العاّمة, الجبھتین الشعبیّة والدیموقراطیّة, فتح االنتفاضة, جبھة 
النضال الشعبي , لمجلس الثوري وما إلى ھنالك من "بسطاٍت" نضالیّة وكنت انا من 

ضمن ھؤالء المغّرر بھم انما تحت شعار آخر ھو اإللتحاق بالقّوة البحریّة فكوني ضابطاً 
لم یستطع صدیقي "سمسار النضال"  یوسف عمر إیھامي بقّصة الدورة العسكریّة.  

من حسن حظّي انني اشتممت مبكراً الرائحة الكریھة لتلك الخدعة اما اآلخرون فقد 
وجدوا انفسھم فجأةً وسط الصحراء اللیبیّة الحارقة عند شریط أوزو التي تتجاوز فیھا 
درجة الحرارة أحیاناً ال 50 درجة مئویة, والمشھورة بثعابینھا وعقاربھا وعواصفھا 

الرملیة. أما ظروف أولئك المغدورین المعنویّة فكانت أسوأ, حیث عاملھم الضبّاط 
اللیبیّون الذي أشرفوا علیھم معاملة المرتزقة (وھو ما كانوا علیھ في الحقیقة) وحین 

نشبت المعارك زّجوا بھم في المقدمة وتخلّفوا عنھم بدعوى انھم انما یدفعون المال لھم 
لیقاتلوا عنھم. وفوق ھذا كلّھ فان أحداً من أولئك الجنود لم یتلَق أیة رواتب سوى الرواتب 

المعتادة التي كان تدفعھا لھم تنظیماتھم كون القذافي یدفع مالیین الدوالرت لتلك 
التنظیمات شھریّا وكانت تلك المالیین تتضّمن رواتبھم. لم یكن باستطاعة أولئك 

المساكین حتى مجرد التذّمر خصوصاً انھم متموضعین وسط صحراء ال یعرفون طریق 
الخروج منھا إضافةً إلى كونھم في بلٍد غریٍب لن یستطیعوا مغادرتھ دون وثائق سفر إّال 
حین یوافق ذلك ھوى أسیادھم الذین وّرطوھم. كانت الظروف مأساویة وانتھت الحرب 

بعد عاٍم أو عامین كما ھو متوقّع بھزیمة جیش القذافي ومرتزقتھ والحقاً حكمت المحّكمة 
الدولیة بأحقیّة الدولة التشادیّة بقطاع اوزو وانتھت معركةٌ أخرى من معارك القذافي 

ومناضلیھ الكاریكاتوریّة كالعادة نھایةً تراجیدیّة.  

 -------------------------------------------------------

كان أمین عودة أحد أصدقائي المقربین وقد جاء ذكره في فصٍل سابق وأعید ھنا التذكیر 
بشخصیّتھ الطھرانیة والتزامھ الفرائض واألحكام اإلسالمیة وایدیولوجیتھ الدینیّة 
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الصوفیّة المسالمة إضافةً إلى حیائھ وأخالقیاتھ العالیة وحدة ذكائھ التي خّولتھ التخّرج 
بتفوق من فرع الھندسة بجامعة دمشق. أھدف من إعادة التذكیر ھذه مقارنتھ بأخیھ 
مصطفى الذي یكبره بعاٍم وأحد وكالھما من جیلي ولم أشھد في حیاتي أبداً أخوین 

شقیقین یختلفان عن بعضھما البعض إختالف مصطفى عن أمین. تقاطعت مسیرتي 
المھنیّة أكثر من مّرة مع مصطفى وقام بمساعدتي كما قمت بمساعدتھ في أكثر من مّرة 

وھو خدوٌم وكریٍم إلى درجة السخاء المفرط كما انھ مرٌح حلو المعشر یعشق الحیاة 
ویعیشھا إلى حّد الثمالة لكنھ في نفس الوقت رجٌل خطٌر یجب الحذر في التعاطي معھ 

الذي قد یودي بالمرء إلى  التھلكة, حرفیّاً.  

كان مصطفى مثاالً نموذجیّاً عن الشخصیّة السایكوباثیّة بكل إضطراباتھا ومفارقاتھا 
وتجلّت فیھ كل الخصائص النفسیّة التي تنتج عن ھذا النوع من اإلضطراب النفسي الذي 
یعتقد علماء السایكولوجیا انھ ینتج بالغالب عن طفرة جینیّة مع أخذ الظروف اإلجتماعیّة 

في مرحلة الطفولة بعین اإلعتبار ومن خصائص ھذه الشخصیّة السایكوباثیة: 

• عدم القدرة على التناغم مع المعاییر اإلجتماعیّة والقانونیّة السائدة مما یجعل المریض 
أكثر عرضة إلرتكاب مخالفات أو جنح تضعھ في مواجھة مع القوانین.  

• الخداع والمخاتلة التي تتمظھر بالكذب المتكّرر والمیل إلى انتحال الشخصیّات 
والحصول على منافع ومكاسب شخصیّة عبر إدعاءاٍت كاذبة.  

• اإلندفاع والتھّور وعدم القدرة على التخطیط المسبق .  

• النزق وحّدة الطبع الذین یتجلیّان بالكثیر من العراكات واإلعتداءات.  

• اإلحساس باألھمیّة والتمیّز الشخصّي غیر المبني على وقائع حقیقیّة.  

• إنعدام واضح لحّس المسؤولیة وعدم القدرة على االنتظام في عمٍل ثابت أو إحترام 
إلتزاماتھ المالیّة.  

• اإلفتقار إلى مشاعر الندم والتانیب  التي تظھر عند صاحب الشخصیّة السلیمة حین 
یقوم بما یؤذي اآلخرین أو یسيء معاملتھم أو یسرق منھم .  

• اإلستھتار بالمخاطر التي قد تواجھھ ھو أو تواجھ المحیطین بھ وغالباً عدم القدرة على 
إدراك مثل ھذه المخاطر إو إستشرافھا. 

وھذا البند اآلخیر ھو ما یالحظھ المرء بشكٍل صارخ عند التعامل مع مصطفى لفترة 
قصیرة واإلطالع على أفعالھ وطرقھ الخطیرة في تحصیل المال عبر كافة األشكال عدا 

إتخاذ مھنٍة أو عمٍل ما. أّما بقیّة الخصائص الشخصیّة فیتحاج المرء إلى فترة أطول 
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إلكتشافھا بسبب قدرتھ الفائقة على الكذب ومھارتھ التلقائیّة في الخداع وتزیّین األمور 
بحیث تنطلي تبریراتھ على الضحیّة بسھولة فال یدرك أنھ وقع في فخٍّ أو تعرض 

لعملیّةنصٍب إّال بعد فوات األوان .  

رغم ان منزل والدّي مصطفى مواجھٌ تقریباً لمنزلنا وكالھما یطّالن على نفس الزقاق 
الضیّق إال ان انتقال والدي للعیش في لبنان مبكراً شّكال انقطاعاً لي مع أصدقاء الطفولة 

ومن ضمنھم مصطفى, وحین عدت شاباً لم نستعد صداقتنا إال بعد فترٍة طویلة بسبب 
وجود مصطفى في لبنان في أغلب األوقات إضافةً إلى عدم انتمائھ إلى "شلّة الشّدة" التي 
تشكلت في الحارة كعادة أھل المخیم في التعاطي فراغھم القاتل وعطالتھم عن العمل في 

أغلب األوقات. ولكنّني علمت من خالل المحادثات مع أخیھ أمین ومع األصدقاء 
اآلخرین من الجیران انھ حین استدِعَي للخدمة العسكریّة إّدعى الجنون وانغمس في 

االداء والتمثیل مدة ستّة أو سبعة أشھر رغم سجنھ ثم عرضھ على اللجان الطبیّة. 
وارتكب أثناء إدعائھ ھذا أفعاالً جرمیّة كان یمكن ان تؤّدي بھ إلى السجن المؤبّد في بلد 

تحكمھ اجھزةٌ أمنیّةٌ تقوم باإلعتقاالت لمجرد الشبھات وال تخضع آلیة قوانیٍن أو مساءلة. 
بعد تلك األشھر السبعة إضطرت السلطات إلى تسریحھ رغم وجود حاالٍت كثیرة ألفراٍد 
یعانون من أضطرابات عقلیّة حقیقیة إضطروا إلكمال خدمتھم العسكریّة او قضائھا في 

السجون. 

في ربیع 1985 وبعد ان طال انتظاري للموافقة األمنیّة على استصدار جواز سفر دون 
جدوى وآخذاً باإلعتبار ان حتى حصولي على جواز السفر لم یعني بالضرورة انعتاقاً 
تاماً إذ ان السفر أیضاً یحتاج إلى موافقٍة أمنیٍة أخرى قد یطول انتظارھا أكثر من فترة 
انتظار موافقة الجواز, وإضافةً إلى أن الخدعة القذرة التي حاول یوسف عمر عبرھا 

نفیي إلى الصحراء اللیبیّة من اجل الحفاظ على تدفق األموال القذافیّة لھ وإلسیاده جعلتني 
عرضةً للمسائلة األمنیّة وإلتھاماٍت بالعرفاتیّة إثر وشایٍة محتملٍة منھ كوني قد نجوت من 

مصیدة اوزو التي نصبھا لي, كان ال بّد من الرحیل عن سوریا دونما تأخیر. كانت 
الوجھة الوحیدة المتوفرة ھي لبنان إلذي عاد إلى ذروة اإلقتتال الطائفي خصوصاً بعد 

اندالع إشتباكاٍت طائفیّة جدیدة تلت كّل انسحاب إسرائیلي ترك فراغاً أمنیّاً تتقاتل 
الطوائف المتنافسة على ملئھ. كان الجیش اإلسرائیلي قد غادر مدینة صیدا في شباط 

1985 مخلّفاً وراءه فصیل "القّوات اللبنانیّة" والفصائل األخرى المتحالفة معھ إضافة 
إلى قّوات تابعة لسعد حداد ولكن تلك الفصائل كانت أعجز من ان تحكم سیطرتھا على 

المدینة المعادیة لھا والتي تعّج بالفلسطینیّین الذي خبروا حروب المدن واكتسبوا 
مھاراتھا, فاستطاعوا بعتاٍد قلیٍل دحر تلك الفصائل وإجبارھا على االنسحاب من المدینة.  

بدأت الفصائل الفلسطینیّة وعلى رأسھا حركة فتح التي انتمي إلیھا بالعودة إلى مخیمّي 
صیدا بشكٍل خجوٍل معتمدةً كخطوة أولى على إرسال عدٍد قلیٍل من الكوادر مع تحمیلھم 

مبالغ طائلٍة تسمح لھم بإعادة استدراج أبناء المخیّمات الذین كانت ھذه التنظیمات قد 
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تركتھما قبل بضعة سنوات لمصیرھم المظلم وسط الخراب والدمار والقتل واإلعتقاالت 
واإلھانات التي تعرضوا لھا على أیدي الجیش اإلسرائیلي وحلفائھ في المیلیشیات 
المسیحیّة. لم یكن لھذا التكتیك المتّبع من قبل الفصائل الفلسطینیّة ان یفشل في ظّل 

حصاٍر سیاسيٍّ وأمنيٍّ وإقتصادّي فرضتھ القوى المحتلة أھالي المخیمات إضافةً إلى 
القوانین اللبنانیّة العنصریة التي كانت وال تزال تحظر على الفلسطینیّین العمل في 

األراضي اللبنانیّة إّال في المھن الحقیرة متدنّیة األجور, وإضافة إلى معاناة الفلسطینیّین 
الخاّصة كان علیھم مشاركة "أشقّائھم" اللبنانیّین في المعاناة والضائقة اإلقتصادیّة العاّمة 

الناتجة عن االنھیار السریع والكبیر في سعر صرف اللیرة اللبنانیّة والتضخم الھائل 
والسریع الذي أكّل مدّخراتھم وزاد في صعوبة إیجاد فرص عمٍل تسد رمق أطفالھم فما 

كاد القادة العائدون من تونس یلوحون أمام فقراء المخیمات بالراتب الشھري (بحدود 
المائة دوالر للشخص الواحد) حتى انھالوا زرافات زرافات لیتطّوعوا في ھذه التنظیمات 

خصوصاً منھم الجیل الشاب الذي سّدت في وجھھ كّل الطرق عدا اللجوء إلى أوروبا 
الذي یحتاج بدوره إلى مبالغ خیالیة لم یفلح إال القلیل في جمعھا .  

كنت على معرفٍة بھذه الظروف بحكم ان شقیقتي الكبرى قد تزوجت من شاٍب فلسطینّي 
كان قد التحق بالمنشقّین مضطراً بحكم كونھ مھّجراً من عین الحلوة ویقیم عند شقیقتھ 
المتزوجة في مخیّم الیرموك, ومع األیام األولى لإلنسحاب اإلسرائیلي من صیدا الذي 

كان یستقي أخباره في البقاع اللبناني حیث یوجد مركز عملھ, سارع إلى العودة إلى 
مخیمھ ومعھ زوجتھ. وقد كانت مسألة الخروج من سوریا سھلة بالنسبة لھ كونھ فلسطینّي 

. كنت انا أیضاً أحمل إضافةً إلى بطاقتي السوریّة بطاقة ھویّة فلسطینیّة / لبنانیة  لبنانيٌّ
ورثتھا عن جّدي الذي أستحقّھا حین أقام وأھلھ عند ھجرتھ عام 1984 في أحد مخیّمات 

الالجئین الفلسطینیّین في لبنان قبل انتقالھ إلى مخیم الیرموك في دمشق عام 1957 
لإللتحاق بإخوتھ المقیمین ھناك. ورغم امتالكي لبطاقة الھویّة ھذه لم أكن استطیع مغادرة 

سوریا بھا كونھا تحمل نفس اإلسم الموجود في سجلّي لدى أفرع المخابرات السوریّة 
التي تحكم السیطرة على المعابر  الحدودیّة.  

 كثیراً ما الحظت مصطفى یتجول بسیارة بیجو 504 بیضاء اللون (كسیّارات 
المخابرات) تحمل لوحة لبنانیّة, وعلمت من أخیھ أمین أنھ یستطیع المرور بھا على 

الخط العسكرّي بین لبنان وسوریا. وبعد حدیٍث أو حدیٍث مع مصطفى بھذا الخصوص 
أبلغني انھ األمین العام المساعد لتنظیم "اللجان الثوریّة الفلسطینیّة" الذي لم أكن قد 

سمعت بھ من قبل لكنّھ أكد لي وجوده وان أمینھ العام ھو عارف ھدروس أحد سكان 
مخیّم الیرموك الذي كان یعمل في لیبیا, وان التنظیم حدیث االنشاء وكونھ على "عالقة" 

جیّدة بالقذافي فإنھ بالتالي على عالقة "حمیمة" بأجھزة المخابرات السوریّة خصوصا 
منھا تلك المسؤولة عن المعبر العسكرّي في جَدیدة یابوس (أو ما یسّمى بالمصنع) كونھ 
دائماً ما یقدم لھم الرشاوي المالیّة والعینیّة على شكل ھدایا. رغم كونھ خدوماً وشجاعاً 

ورغم علمي انني لو طلبت منھ كصدیٍق وجار ان ینقلني إلى لبنان عبر المعبر العسكرّي 
فإنھ سیوافق, إّال أن حبّھ للتباھي وإكثاره الحدیث عن نفسھ أمام الجمیع كان ال بّد سیجعلھ 
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یسّرب طلبي ھذا عن غیر قصٍد إلى المأل عاجالً ال آجال. كذلك منعني من ھذا الطلب 
انني لم أملك أجرة الطریق ومصاریف األیام أو األسابیع األولى في صیدا حیث سألتحق 

بحركة فتح ریثما تتّم معالجة األمور اإلداریّة وحلول الراتب األول بعد شھر. استقّر 
رأیي بعد ترّدٍد قصیر على ان أتطوع عندھم في ھذا الفصیل "الطارئ" ریثما أتدبّر 

أمري في منطقة البقاع ومن ھناك اشّد الرحال بعد قبض الراتب األّول لي فعرضت علیھ 
ھذه المسألة (طبعا دون ذكر مسألة المغادرة بعد شھر) فرّحب بالفكرة وعرض علّي ان 

یصطحبني في الغد لدى عودتھ إلى منزلھ في البقاع حیث تزّوج من فتاٍة فلسطینیّة من 
سكان تلك المنطقة وأقام في منزٍل قریٍب من منزل أھلھا في بلدة بّر الیاس.  

 ---------------------------------------------

ألقیَت حقیبة الكتف الصغیرة على المقعد الخلفي لسیارة البیجو 504 ورمیت نفسي إلى 
جانب السائق (مصطفى عودة) وانطلقنا متجھَین نحو المصنع الذي ھو اإلسم المتداول 

لمنطقة الحدود اللبنانیّة السوریّة. نصف ساعة أو اقّل قلیالً تفصل بین مخیم الیرموك 
وخط الحدود الغربیّة, وتسمیة الحدود ھنا ھي مجازیة إذ انھا حدوٌد معترٌف بھا من 

جانب واحد فقط ھو الحكومة اللبنانیّة وعلى إستحیاء. إذ لم یسبق لھا ان جاھرت برغبتھا 
بإسباغ صفٍة شرعیة على تلك الحدود التي ترفض سوریا أساساً حتى البحث في ترسیمھا 

إذ یعتبر نظام البعث الحاكم في سوریا منذ ستینات القرن الماضي ان منطقة البقاع 
اللبناني وكذلك محافظة الشمال اللتین تشّكالن ثلث مساحة لبنان تقریباً ھما منطقتان 

سوریتا األصل تّم سلخھما عام 1920 من قبل الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة إثر اتفاق 
سایكس-بیكو والحاقھما بإمارة جبل لبنان لیشّكلوا معاً ما ُسمي یومھا بدولة لبنان الكبیر, 

ھذا طبعاً إذا اعترفت أصالً بإمارة جبل لبنان. فسوریا رغم العالقات السیاسیّة 
واإلقتصادیّة واإلجتماعیّة المتشابكة والمتداخلة مع لبنان رفضت تاریخیاً السماح بتبادل 
السفارات بین البلدین لرعایة مصالح كل منھا في الدولة األخرى بدعوى ان العالقة بین 

الدولتین الجارتین أكبر من ان یشرف علیھا سفیٌر أو سفارة! وھذا للمفارقة صحیٌح 
بالمطلق فسوریا وعن طریق أجھزة استخباراتھا واألحزاب والتشكیالت ”السیاسیّة” 

اللبنانیّة التابعة لھا تقوم لیس فقط برعایة مصالحھا بل وایضاً برعایة مصالح لبنان 
والسیطرة على الحیاة اإلقتصادیّة والسیاسیّة فیھ متصرفةً بمصائر أھلھ ومصالحھم بما 

یتوافق مع مصالحھا ھي ویضمن تبعیّتھم لھا. وإلن كان ھناك من ھو بحاجة لسفارة 
ترعى مصالحھ في بیروت حقاً, فھو الحكومة اللبنانیّة نفسھا.  
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وصلنا إلى بلدة جدیدة یابوس, مقّر مبنى النقطة  الجمركیّة والحدودیّة السوریّة  وھي 
واحدة من ثالتة معابر حدودیة رسمیّة بین لبنان وسوریة ناھیك عن عشرات المعابر 

غیر الشرعیة والتي یستخدمھا المھربون من كال البلدین. ونقطة جدیدة یابوس ھذه ھي 
عبارة عن ثالثة معابر تعلوھا قناطر متواضعة بعرض ثالثین أو أربعین مترا. یستخدم 
معبران منھم للذھاب ولإلیاب أما الثالث ویطلق علیھ اسم الخط العسكرّي فیشرف علیھ 

أحد أجھزة المخابرات السوریّة, وھو جھاز یطلق علیھ اسم الضابطة الفدائیة وھو المولج 
بمتابعة ومراقبة واحتواء التنظیمات المسلحة الفلسطینیّة وأفرادھا. ھذا الخط العسكرّي 

عملیاً ھو معبر لكّل آلیات وأفراد الجیش السورّي ومخابراتھ القابعین في لبنان منذ 
منتصف العام 1976 بعید اندالع الحرب األھلیّة اللبنانیّة, كما انھ معبٌرألفراد وآلیات 
التنظیمات الفلسطینیّة واللبنانیّة الموالیة للنظام السورّي. ویتیح ھذا المعبر للعدید من 

صغار ضبّاط وصف ضبّاط الجیش السورّي العاملین في لبنان مجاالً لبعض التھریبات 
الصغیرة بین البلدین تؤّمن لھم دخالً إضافیا یسیراً یضاف إلى الرواتب الھزیلة التي 

یتقاضونھا من عملھم الرسمي. ھذه المعابر الثالثة یقابلھا طبعا ثالث معابٍر ٔاُخرى عند 
نقطة الجمارك اللبنانیّة المقابلة في منطقة المصنع (ربما كانت قدیماً مقّرا لمصنٍع ما) 
على بعد الفین متر او اكثر قلیال, معبرا ذھاب وإیاب ومعبٌر ثالث للخط العسكرّي ھو 

ایضا بإشراف المخابرات السوریّة ولیس للدولة اللبنانیّة أي سلطة علیھ رغم انھ یقع في 
الطرف اللبناني من الحدود.  

لم یتوقف مصطفى الذي قاد سیّارتھ عبر الخط العسكرّي عند نقطة المخابرات لتسجیل 
اسمھ ورقم سیّارتھ وتاریخ ترخیص عبوره كما ھو المعتاد بل اكتفى بتبطيء سرعة 
السیارة ضاغطاً على زمورھا مرتین قصیرتین متتالیتین وملوحاً بیسراه عبر النافذة 
صارخاً: "تحیاتي أبو معتز" ثم تابع سیره فیما بدا أبو معتز في مرآة السیارة باسماً 

وملوحاً بدوره. كان ھذا المشھد غیر اإلعتیادي مخصصاً فقط لعلّیة القوم والخاصة منھم 
الذین سبق لھم ان أتخموا جیوب أفراد النقطة الحدودیة وقیاداتھم وبطونھم التي ال تشبع. 
مّرت خمس دقائق ثم وصلنا إلى نقطة الجمارك اللبنانیّة وولجنا المعبر العسكرّي حیث 

أقیم حاجز للشرطة العسكریّة السوریّة یكتفي أفراده غالباً بالتلویح للعابرین آذنین لھم 
بالمرور إذ لم تكن السلطات المخولة لھم تمنحھم أیة فرصة لجبایة أیة رشاوي فالشرطة 

العسكریّة السوریّة, كما الجیش السورّي نفسھ ال سلطة حقیقیة لھا وال رھبة, بل ان 
أفرادھا وضبّاطھا (عدا العلویین منھم) یرتعدون رعباً إذا ما ذكر امامھم اسم اي جھاز 
من أجھزة المخابرات. المؤشر الوحید لسیادة الدولة اللبنانیّة على حدودھا ھو الرشاوي 

التي یحصلھا أفراد األمن العام اللبناني العاملین في نقطة الجمارك من مئات العمال 
السوریّین العابرین یومیاً في كال اإلتجاھین لتسھیل مرورھم أو السماح لھم بتھریب علبة 

سمنة او كرتونة موز إلى سوریا.  

ما ان تجاوزنا نقطة الجمارك اللبنانیّة حتى انتابني شعوٌر غامٌر باألرتیاح, أشبھ ما یكون 
بشعور شخٍص ما بُعید إقتالع ضرسھ الملتھب بعد طول عناء ومعاناة. فرٌح كليٌّ غامض 

أعتدت ان اختبره كلما جزُت تلك النقطة الحدودیة مغادراً سوریا إلى لبنان. ثقٌل ینزاح 
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من ثنایا الروح فتنطلق مغردةً كعصفوٍر أتیح لھ أخیراً ان یخرج من قفصھ. كان ذلك 
اإلنتشاء مذھالً وقتھا وكّل وقت. مذھالً حتى بالنسبة لي, ومفاجئاً رغم تكراره عند كّل 

عبور بھذا اإلتجاه. انھ طعم الحریة ممزوجاً بطعم اإلمتداد األفقي الالمتناھي لسھل البقاع 
اللبناني الُمخضر في أغلب األوقات والفصول (عدا األشھر التي یتّشح بھا بالبیاض). 

 حقوٌل على مّد النظر إینما ولیَت وجھك, وآفاٌق واسعةٌ بال أفق. فرٌح وسكینة وأناس 
عادیون ینامون دون خشیٍة من طََرقات زّوار الفجر على أبواب منازلھم, ویصحون 

صباحاً في أِسَرتھم كما یجدر بھم, یذھبون ألعمالھم بشغٍف وتفاؤل ویعانقون حقولھم 
الواعدة بأمٍل ورجاء عند كّل شروق. وصلنا مفترق بلدة الصویرة في شتورا, فانعطف 
مصطفى نحوھا ثم تجاوزھا بعد دقائق واستمر بالسیاقة جنوباً فأختفت البیوت تدریجیاً 
من على جانبّي الطریق ثم خلت سوى من حقوٍل مزروعة بالخضار والبقوالت ونبات 
الخشخاش. خفف سرعتھ قبیل منعطٍف ترابي على یمینھ مشغالً ضوء اإلشارة الجانبیة 
فعلمت اننا وصلنا. امتّد الطریق الترابي الذي انعطفنا نحوه حوالي ال15 متراً لینتھي 

ببوابٍة خشبیٍة متھالكة تجانب حجرتین متوسطتي الحجم تحرسان حقالً مترامي األطراف 
وتطّالن على نھٍر صغیٍر ضامر ھو أقرب إلى ساقیٍة منھ إلى نھر. ربما یعود نھراً في 

فصل الشتاء, قلت في نفسي .  

ترجلنا من السیارة وتوجھ مصطفى, وانا اتبعھ نحو المبنى الصغیر الذي أطّل منھ شبان 
ثالثة في مقتبل العمر ومشوا نحونا بتثاقل وقد بدا على وجوھم حبوٌر لرؤیة أحد ما 

یخترق عزلتھم. تصافحنا وقّدمني مصطفى لھم بصفتي مسؤول الموقع الجدید. تبادل 
معھم الكالم لبضعة دقائق ثم وّدعني وغادر على عجل. استوقفھ أحد الشبّان ذاكراً انھ لم 

یعد لدیھ أیة سجائر فتناول مصطفى علبة المالبورو من جیب قمیصھ وألقفھ إیاھا 
ومضى. توجست قلیالً من إیحاءات ھذا المشھد, فإنني وان كنت قد أعتدت اإلمالق طیلة 

السنوات األربع الماضیة إال انني ال أستطیع صبراً دونما سجائر. حاولت طردت قلقي 
مما بدا انھ شحٌّ غیر مفھوم في ھذا التنظیم الذي یفترض انھ أقرب الفصائل إلى خزائن 

معّمر القذافي العامرة بأموال النفط اللیبّي وھززت كتفي متمتماً لنفسي: سنرى.  

دخلُت إلى المبنى یتبعني الشبان الثالثة بفضوٍل ورھبة ألفاجأ بوجود شاٍب رابع في 
الداخل جالساً على سریٍر حدیدي صدئ تعلوه فرشةٌ اسفنجیة ضئیلة السماكة وبضعة 

حرامات رخیصة, مدلیّاً قدمھ الوحیدة وكاشفاً عن بقیّة ساٍق اخرى مبتورة من فوق 
الركبة كإنما معتذراً عن عدم خروجھ إلستقبالنا. صافحتھ بحیاٍد مدروس وعّرفتھ بنفسي 
ثانیةً إذ تراءى لي انھ سمع حدیث مصطفى في الخارج من مكانھ ھنا. تبیّنت من لھجتھ 

أنھ سورّي الجنسیّة وبدا في منتصف العشرینات من عمره.  

 223



كان في الغرفة المستطیلة عاریة الجدران من أیة دھان أِسّرةٌ حدیدیةٌ ثالث أخرى. الحظ 
أحد الشبان نظراتي المتسائلة فبادرني شارحاً:  

ھذا الشاب سامر, مشیراً إلى اصغر الشبان عمراً, ھو من بلدة حوش الحریمة القریبة منّا 
لذا فھو ال ینام ھنا بل عادةً ما یغادرنا كّل مساء بعد قیامھ بنوبة حراستھ المسائیة التي 

ھي دائماً النوبة األولى, انسجاماً مع ھذا السبب.  

ال بأس, قلت. لم أشأ ان ابدي موافقتي أو استنكاري لھذا األمر لحظتھا, لیس بعد.  

  

أزحت السریر غیر المشغول نحو زاویٍة فارغة ثم ألقیت حقیبتي على األرض بجانبھ 
وجلست علیھ.  

كان محّدثي إفریقیّاً داكن اللون في الخامسة والعشرین من عمره, متوسط القامة ذا بنیٍة 
ریاضیٍة ولكنٍة غریبة لم یسبق لي سماعھا من قبل, ظننتھ سوداني الجنسیة ثم تبیّن بعدھا 

انھ من مالي. حتى یومھا لم أكن أعرف ان ثمة قبائل عربیة كبیرة تستوطن مالي على 
الحدود مع لیبیا. كان مفتاح, وھو أسٌم لیبٌي واسع التداول وأظنھ اسمھ الحركّي ال 

الحقیقّي, قد غادر مالي إلى لیبیا بحثاً عن فرصة عمل لم یوفّق بھا فاختار السفر إلى 
لبنان بعد لقائھ بأحد جنود المخابرات اللیبیّة العاملین فیھ, مدفوعاً بحّس المغامرة وأمل 
الحصول على مستقبٍل أفضل, وطبعاً مدفوعاً في نفس الوقت, كمعظم الشباب العرب 
الذین یفدون إلى لبنان إْن للسیاحة أو للتطوع في صفوف أٍي من التنظیمات المسلحة 

الوفیرة, بتلك الصورة النمطیة للبنان في الوعي الشعبي العربّي بصفتھ مرتعاً للجمال 
النسائي والتحرر اإلجتماعّي والجنسي الذي یتیح إقامة العالقات الجنسیة بسھولٍة ویُسر. 

كان ذلك صحیحاً مقارنة باألوضاع اإلجتماعیّة في الدول العربیّة األخرى التي تشّكل 
فیھا العالقات الجنسیة مع الجنس اآلخر دون زواج مجرد حلٍم أو ھاجس ال یمكن تحقیقھ 

سوى في خیاالتھم المأزومة. أما سامر فكان في حوالي ال17 من عمره, كما بدا لي 
خارجاً للتّو من التحصیل الدراسّي ولم یجد أي عمل أو انھ یكره العمل الوحید المتوافر 
في منطقة البقاع اللبنانیّة أال وھو العمل في الحقول الزراعیة, فاستساغ راتباً شھریّا من 
تنظیم اللجان الثوریة الفلسطینیّة مقابل ال شيء قیاساً باألشغال الشاقة الزراعیة. وھناك 

أحمد الفلسطیني القادم من مخیّم نھر البارد في طرابلس شمال لبنان, یقترب من سّن 
العشرین وینطبق علیھ ما ینطبق على سامر.  

  

تسیر الحیاة متئدةً في منطقة البقاع, كما في أیّة منطقة ریفیة أخرى في العالم, وفي 
موقعنا بالقرب من قریة حوش الحریمة, كانت وتیرتھا أبطأ منھا في أیة بقعة أخرى في 

البقاع. صحٌو متأخٌر في النھار. ثم مشٌي على غیر ھدى في الحقول المحیطة بنا في 
محاولة یائسة لقتل الوقت الذي كان لدي الكثیر منھ.  

 شاي ومعلّبات لإلفطار. غداٌء ھزیٌل بسبب ما بدا انھ تقشٌف غیر معتاد في المواقع 
العسكریّة التابعة للمیلیشیات والمنظّمات الفلسطینیّة. بعد الغداء اعتدنا على السباحة في 
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النھر الصغیر المتاخم للغرفتین اللتین نقطنھما, مما أتاح لنا اإلستغناء عن الحمام الیومي 
وعناء نقل المیاه الالزمة لھ بسبب عدم توفر الصنابیر. كنا نستخدم ماء النھر ایضاً 

للشرب للطبخ والجلي وعمل أباریق الشاي وبقیّة حاجاتننا الیومیة األخرى, لكن ھذه 
الفعالیات كان علیھا ان تتوقف بمجملھا بعد بضعة أیام إثر سیري بصحبة سامر ومفتاح 

في إحدٮنزھاتنا العشوائیة الیومیة بمحاذاة النھر شماالً بعكس إتجاھھ. فما ان أصبحنا 
على بعد كیلومترین أو ثالثة من الموقع حتى بدانا بمشاھدة مناظر مقّززة ألطنان من 
األوساخ والنفایات وجیَف البقر النافقة مرمیةً في مجرى النھر بانیةً عوائق تفّسر بطء 

جریان المیاه فیھ, األمر الذي استغربتھ أّول مجیئي. كان ثمة بعض مجاري للمیاه العادمة 
والصرف الصحي أیضاً تصّب في النھر وتشّكل روافداً أساسیّة لھ. إكتشفنا إذن یومھا ان 

نھرنا الرومانسي الصغیر كان في الحقیقة مكبّا للنفایات أكثر منھ نھراً واكتشفنا اننا كنا 
عملیاً نسبح ونشرب ونطبخ ونحتسي الشاي بالفضالت العضویّة! لم یكن شعورنا مریحاً 

بأي حاٍل من األحوال. في الواقع وخالل ذینك األسبوعین, تكّونت لدي قناعةٌ بان 
انضمامي المستجد لذلك التنظیم المستجد ووجودي في ذلك الموقع المنسي من مواقع 

النضال, وانقطاع الرواتب والتقشف غیر المعھود في األكل والشرب والدخان الذي كان 
یوزع علینا بالعدد, عشر سجایر یومیاً لكٍل منا, بل والكتاب الوحید الموجود في الموقع 

مما اضطرني لقرائتھ وھو بعنوان ”الكتاب األخض” والمفترض ان كاتبھ ھو صاحب ”
النظریّةالعالمیّة الثالثة” العقید المزمن معمر القذافي, كل ذلك بمجملھ كان خراًء بخراء.  

كان التقّشف وعدم صرف الرواتب لمدة الشھرین السابقین لمجیئي , كما أبلغنى شباب 
الموقع, أمراً مریباً یدعو للتساؤل خصوصا ان غایتي من اإللتحاق بھذا التنظیم المجاھد 
(عدا عن تأمین نقلي غیر الشرعي عبر الحدود السوریّة اللبنانیّة) ھو قبض راتبي آخر 

الشھر مما یمكنّني من دفع مصاریف المواصالت التي ستحملني إلى عین الحلوة في 
مدینة صیدا الجنوبیة إللتحق بتنظیمي. فقد كانت المرحلة, مرحلة ”مّد ثوري كفاحي” 

بكل ما في الجملة من معاني توافر التمویالت وكافة أشكال الدعم لھذه المیلیشیات حیث 
تسابقت إلى ذلك كثیٌر من األطراف العروبیة القومجیة واإلسالمیة, كما األطراف 

اإلقلیمیة بل والدولیة كٍل ألسبابھ الخاصة. فالحكومة اإلسرائیلیّة التي أرسلت جیشھا 
لیعبر الحدود اللبنانیّة بإتجاه العاصمة بیروت في حزیران 1982 في أضخم إجتیاح 

عسكرّي یشھده العصر الحدیث كانت قد وصلت إلى قمة مأزقھا واضطرت إلى التراجع 
بقّواتھا واالنكماش في الشریط الحدودي اللبناني المتاخم لشمال إسرائیل مطلقةً على تلك 

المنطقة الجغرافیة الصغیرة تسمیة الحزام األمني, وذلك تحت وطأة الضغوط الداخلیّة 
والعبء اإلقتصادي والسیاسّي المرھق أوالً, ثم بسبب تبّخر أحالمھا بإقامة إتفاقیة سالم 

مع حكومة لبنانیّة مركزیّة قویة بعد إعتمال الحروب الطائفیة من جدید في مجمل 
المناطق اللبنانیّة التي كانت تحتلھا في بیروت والجبل وصیدا والجنوب والتي كانت 

عاجزة عن تحّمل عبئھا السیاسّي أمام المجتمع الدولي بصفتھا قوة ُمحتَلة یقع علیھا عبء 
حمایة السكان المدنیّین في المناطق التي تقع تحت سیطرتھا. إضافةً طبعاً إلى ضغط 

الشارع واألحزاب اإلسرائیلیّة المعارضة للحرب , وإلى ضربات المقاومة اللبنانیّة والتي 
كان بعضھا مؤلماً من ناحیة عدد القتلى من الجنود اإلسرائیلیین بعد ان ابتكرت المقاومة 

ألّول مّرة أسلوب العملیات اإلنتحاریة الذي یصعب صّده.   
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أما بخصوص م.ت.ف. التي شنّت إسرائیل حربھا بھدف إجتثاثھا من لبنان, فلم تفلح 
العملیّة التي أطلق علیھا اإلسرائیلیون أسم ”عملیّةالسالم للجلیل” سوى بإخراجھا من 

الجنوب والعاصمة بیروت فیما بقیت عناصرھا ومؤّسساتھا وأسلحتھا متواجدة في 
منطقتي البقاع والشمال وان مدجنّةً ومقلوعة المخالب بسبب سیطرة النظام السورّي 

المطلقة على ھاتین المنطقتین. 

 كان ھذا النصر اإلسرائیلي الجزئي باھظ التكلفة للحكومة اإلسرائیلیّة, عدةً وعتاداً 
وتمویالً وفواتیراً أخرى جانبیة مثل مجزرة صبرا وشاتیال التي قضى فیھا ما یقارب 

ال3000 قتیالً مدنیاً لبنانیاً وفلسطینیّاً أكثر من نصفھم كانوا من النساء واألطفال 
والعجائز. تلك المجزرة التي نقلت صور فظائعھا اغلب وسائل اإلعالم الغربیّة مما افقد 

إسرائیل جزءاً كبیراً من سمعتھا ومصداقیتھا في الغرب وجّردھا من لبوس الضحیة 
وألبسھا لبوس الجالد في جزء ال یستھان بھ من الوعي الجمعي الغربي وصّعب مھام 

حلفائھا في تلك الدول في تبریر سیاساتھا ودعمھا المادي والعسكرّي. ولقد بقیت 
الحكومات اإلسرائیلیّة المتعاقبة تعاني من عواقب تلك الجریمة لسنوات طویلة بعدھا, 

علماً ان الید المنفذة لتلك المجزرة كانت عربیة لبنانیة حلیفة إلسرائیل وان كانت المنطقة 
بمجملھا واقعة تحت اإلحتالل اإلسرائیلي. 

بدأت م.ت.ف. بالعودة تدریجیاً إلى المناطق اللبنانیّة التي أجبرت على إخالئھا قبل أعواٍم 
أربعة وانكفأت إسرائیل عن معظم المناطق التي احتلّتھا خالل اجتیاح 1982 للبنان 

وكان آخر انسحاب لھا من مدینة صیدا وصور في آذار 1985 فیما أبقت على انتشارھا 
على مسافة 9 أمیال داخل الحدود اللبنانیّة حیث أقامت حزاماً حدودیّا آمناً بالتعاون مع 

جنود وضبّاط الجیش اللبناني من أبناء تلك المنطقة الذین انشأوا ما أطلقوا علیھ إسم 
جیش لبنان الجنوبي . أّما إتفاق 17 أیار 1983 الذي وقعتھ إسرائیل مع الحكومة اللبنانیّة 

أثناء وجود قّواتھا في العاصمة بیروت بعد غزوھا فقد ولد میتاً على حد قول رئیس 
مجلس النّواب اللبناني نبیھ بري إذ أضطرت القوى السیاسیة المسیحیّة إلى اإلذعان 

للرفض الدرزي والسنّي والشیعي المدعوم من النظام السورّي إلى قبول قرار اإللغاء 
الذي أعلنھ نبیھ بري عقب ما سمي بانتفاضة 6 شباط. 

 في الجنوب وإثر انسحاب الجیش اإلسرائیلي من مدینة صیدا اضطّرت القّوات اللبنانیّة 
أیضاً إلى اإلنسحاب منھا بعد أقّل من شھر بسبب الضغوط العسكریّة للمیلیشیات السنیّة 

الصیداویّة باإلضافة إلى میلیشیات الحزب التقدمي اإلشتراكي الدرزیة, وفلسطینیّي 
مخیمي عین الحلوة والمیة ومیة. كان ھناك نصٌر یتنظر من یقطفھ وأثریاُء كثٌر ساعون 

للقطاف, من لیبیا بھلوسات قائدھا المصاب بجنون العظمة ونفطھا الذي استنزفھ في 
محاولة مستمیتة لشراء نفوٍذ إقلیمٍي ووزٍن سیاسٍي ال یتیحھ لھ حجمھ الطبیعي, إلى إیران 
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وحلم اإلمبراطوریة الشیعیة الممتدة - إضافةً إلى بالد فارس - عبر الخلیج العربّي 
والعراق وسوریا ولبنان حیث تتواجد طوائٌف شیعیة وعلویة كبرى باتت ترى في الدولة 
التي سیطر علیھا رجال الدین ومنصب الولّي الفقیھ الذي إستحضروه من التراث الدینّي 

الشیعي مرجعیةً دینیّة وثقالً سیاسیاً یمكن إستثماره لصالح الطائفة ورجاالتھا السیاسیّین . 

 ومن الساعین لقطاف النصر كان ھناك الخلیج العربّي بدولھ العدیدة وأسبابھا المتعددة 
من طموح النفوذ اإلقلیمي وتعزیز مكانة أالََسر الحاكمة كمرجعیة دینیّة ألتباع الطائفة 

السنیّة موازیةً لمرجعة آیات هللا اإلیرانیین عند أبناء الطائفة الشیعیة, مما یساھم في 
توطید سلطاتھم في بلدانھم وتمتینھا (السعودیة), إلى مجرد دفع البالء في حالة بلدان 

خلیجیة أخرى كالكویت وقطر وإإلمارات العربیّة المتّحدة حیث تحظى التنظیمات 
الفلسطینیّة المسلحة بین شعوبھا بشعبیٍة ال بأس بھا ناجمةً عن كون الصراع الفلسطینّي - 

اإلسرائیلي في أحد أوجھھ ھو صراٌع بین المسلمین و الیھود حسب التنشئة الدینیّة التي 
یشّب علیھا مواطنو تلك الدول, وما تثیره فیھم مفاھیم الجھاد كفریضة دینیّة واجبة عیناً 

ان لم یكن بالسالح فبالمال إذ یقول الحدیث النبوي الشریف:”من جھّز غازیاً فقد غزى”. 
كما ان دفع البالء یحتّمھ أیضاً وجود مئات اآلالف من الفلسطینیّین في دول الخلیج تلك 

وبینھم نسبة ال بأس بھا من مناصري التنظیمات الفلسطینیّة والذین یمكن لھم (نظریاً) ان 
یثیروا الكثیر من المشاكل ألنظمة تلك الدول. كما ان المنظّمات المسلحة نفسھا یمكن لھا 
ان تھّدد المصالح اإلقتصادیّة والسیاسیّة لتلك الدول ان كان في داخلھا أو في انحاء العالم 

وفي نفس الوقت بإمكانھا ان تساھم في حمایة ھذه المصالح خصوصاً في األراضي 
اللبنانیّة - حیث للدول الخلیجیة الكثیر من المشاریع - بل ان مباني سفارات تلك الدول أو 

شركات طیرانھا او ما شابھ من مؤّسساتھا في بیروت كانت حتى لحظة انسحاب 
المسلحین الفلسطینیّن بُعید اإلجتیاح اإلسرائیلي ثم حصار بیروت, كما ذكرنا سابقاً, تحت 

الحمایة المباشرة للعناصر المسلحة التابع لقّوات ال17 أحد أذرع حركة فتح كبرى 
فصائل م. ت.ف.  

العراق ایضاً ھو ممّوٌل تاریخيٌّ أساسيٌّ لتنظیماٍت موالیة لھ كجزء من مترتبات صراعھ 
الطویل مع نظام البعث العلوي في سوریا ونظام آیات هللا في إیران.  

أّما مصر فغائبة منذ عزلھا عن العالم العربّي (رسمیاً على األقل) إثر توقیع رئیسھا 
السابق محمد انور السادات على إتفاقیة كامب دیفید وإقامة السالم مع إسرائیل منفرداً.  

أما سوریا فكانت موجودة بقوة انما ما تدفعھ عادةً ما یكون دعماً عینیّاً لوجستیاً وسیاسیاً 
یتیحھ لھا سیطرتھا العسكریّة المباشرة على معظم األراضي اللبنانیّة وكذلك ھیمنتھا على 

الحیاة السیاسیّة اللبنانیّة برّمتھا. إذ انھا ال تملك ثروةً تبّددھا, بل, وابعد من ذلك فإنھا 
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تقتطع لنفسھا جزءاً من كثیٍر من ھذه التمویالت الواردة فبصفتھا شریكاً ُمضارباً لمعظم 
الفصائل الفلسطینیّة ولكونھا تتیح لقادتھا مالذاً آمناً كانت جزءاً ال بّد منھ في أیة صفقة.  

  

كان بین الممّولین ایضاً الكثیر من الجھات األجنبیة الغربیّة والشرقیة, كٌل عبر أجھزة 
استخباراتھ وحسب أجندتھ الخاصة بھ على رأسھم طبعاً كان اإلتحاد السوفیاتّي 

والوالیات المتّحدة وبینھما بقیّة الجوقة من الالعبین الدولیین الثانویین.  

ثم ھناك الشركات ورجال األعمال الذین یسعون للحفاظ على مصالحھم ومصادر 
ثرواتھم المتواجدة في مناطٍق یتواجد فیھا العناصر المسلحة لتلك التنظیمات مما 

یضطرھم لدفع الخوات لقادة تلك المجموعات والتنظیمات لحراسة تلك المصالحة 
والحفاظ علیھا من السرقة أو التخریب الذین یمكن ان یقوم بھم أفراد تلك التنظیمات 

انفسھا فیما لو لم یتّم الدفع. على رأس رجال األعمال ھؤالء الملیاردیر السعودي من 
أصٍل لبناني رفیق الحریري الذي تبّوأ الحقاً منصب رئاسة الوزراء بعید إتفاق الطائف 
الذي ساھم شخصیّاً في إبرامھ بین الفصائل العسكریّة اللبنانیّة المتناحرة والتي كان فیما 

سبق یساھم في تمویلھا على شتّى انتماءاتھا وفي كال الجبھتین المتناوئتین.  

" مع كل ما یُفترض ان یرافق  كانت المرحلة إذن كما سبق وذكرت مرحلة "مدٍّ ثوريٍّ
ھذا المّد من سیولٍة وبحبوحٍة تغمر الثوریین.  ثمة ما یریب في حالة الفاقة التي یعاني 

منھا تنظیم اللجان الثوریة المقّرب من جھاز اإلستخبارات اللیبّي الثري بل ویحمل إسماً 
وشعاراَت ثوریةً مأخوذة حرفیّاً من الكتاب األخضر للعقید القذافي ونظریتھ العالمیّة 

الثالثة كما أطلق علیھا بصفتھا الحاسمة بعد الرأسمالیّة واإلشتراكیة اللتین ثبت فشلھما 
حب قولھ في حل المشكالت اإلقتصادیّة والسیاسیّة داخل انظمة ومجتمعات كافة الدول.  

بعد عّدة لقاءات ودردشات مقتضبة مع مصطفى وشخٍص آخر إسمھ أبو خالد أثناء 
زیاراتھما الخاطفة لنا إستطعت ان أستنتج دون كثیر عناء سبب حصة السجائر 

المحصورة بعشرة سجائر للفرد وكّل ھذا الشّح الذي نحن فیھ كان سببھ جشع عارف 
ھدروس مؤّسس تنظیم اللجان الثوریة الفلسطینیّة القاطن في دمشق وقَِصر نَفَسھ 
اإلقتصادي, ففي غمرة بحثھ عن الغنى السریع وبعد ان تعّرف على بعض رجال 

اإلستخبارات اللیبیّة أثناء عملھ في تعھدات البناء في لیبیا, أقنعھم انھ قد إعتنق فكر 
نظریة الكتاب األخضر وانھ باعتباره رقیباً سابقاً في الجیش السورّي, ضلیٌع في العمل 
العسكرّي. راقت فكرة ھدروس لرجال المخابرات اللیبیّة فھمسوا في آذان المسؤولین 
اللیبیّن وأقنعوھم بجدوى تأسیس تنظیم فلسطینّي جدید یحمل عقیدتھم مباشرة بدالً من 

تبدید األموال على أحزاب وتنظیمات شیوعیة وقومیة غیر مضمونة الوالء فنالت ھذه 
الفكرة إستحساناً من العقید القذافي فتّم تزویده بالمبالغ األولیة الالزمة إلطالق المشروع 
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وغادر لیبیا بعد تصفیّة أعمالھ المتواضعة فیھا واتجھ إلى سوریا لیبدأ العمل في تعھدات 
من نوٍع آخر. وقام اللیبیّون بعدھا بتزویده بمبالغ مالیّة شھریّة لزوم شراء السالح ولعتاد 
ودفع مرتبات المقاتلین المنضوین تحت لوائھ, ولكنھ في غمرة شوقھ إلى الغنى السریع 

كان یستولي على معظم المبالغ الواردة ویضعھا في حساباتھ البنكیة الشخصیّة دون حتى 
ان ینشئ دیوان محاسبة یتولّى اإلشراف, شكلیاً على األقل على ھذه المداخیل وأبواب 

صرفھا, غیر آبٍھ ببقیّة القیادات واألفراد الذین كان ال بّد منھم إلنشاء ھكذا مشروع مما 
دفعھم إلبالغ ضبّاط اإلستخبارات اللیبیّة المتواجدین ضمن وحدة عسكریّة لیبیة صغیرة 

متموضعة في البقاع اللبناني وال یدري سوى هللا سبب وجودھا ھناك آنذاك سوى ان 
یكون توافر مادة الحشیشة المولع فیھا اللیبیّون والتي تعتبر السلعة الزراعیّة األكثر إنتاجاً 

في البقاع ومصدر دخل البقاعیین األساس (كذلك تشّكل ھذه الزراعة مصدر مالي 
إحتیاطي لحزب هللا). كان المعلن طبعا ھو انھم ھناك للدفاع عن المقاومة الفلسطینیّة في 
وجھ الجیش اإلسرائیلي إال ان أحداً لم یسمع ان في وسائل اإلعالم أو عن طریق التواتر 

واإلشاعات عن أیة عملیّة إطالق نار من أو على تلك الوحدة أو عن أي شكل آخر من 
أشكال المواجھة بینھا وبین أٍي كان منذ مجیئھا وحتى تاریخ انسحابھا مع بدایة تطبیق 
إتفاق الطائف الذي انھى الحرب األھلیّة اللبنانیّة ونزع سالح جمیع المیلیشیات (تاركاً 

سالح حزب هللا) وبسط سلطة الدولة على كامل أراضیھا (عدا الجنوب والضاحیة وأیة 
اماكن أخرى یتواجد فیھا الحزب) تشاركھا في ھذا ”البسط” والسلطة قّوات الجیش 

السورّي التي بقیت مھیمنة حتى ما بعد إغتیال رفیق الحریري واضطرارھا لالنسحاب 
المذل تنفیذا لقرار مجلس األمن 1559 وإرتفاع وتیرة الضغط الدولي بعد ذلك اإلغتیال 

والتھدید بتنفیذ القرار بإستخدام القّوة.   

بعد توالي وصول الشكاوى إلى ضبّاط اإلستخبارات اللیبیّة المتعلقة بلصوصیة عارف 
ھدروس رئیس تنظیم اللجان قّررت القیادة اللیبیّة رفع الدعم المالّي عنھ وعن تنظیمھ 

ریثما یتّم التحقّق من األمر مما قضى تدریجیاً على طموحات متّعھد البناء السابق 
السیاسیّة واكتفى بعد عدة أشھر برأسمالھ الصغیر الذي كّونھ خالل فترة ”نضالھ” 

القصیرة وعاد إلى أعمالھ المعتادة في مجال التعھدات قانعاً من الغنیمة باإلیاب وبضعة 
عشرات األالف من الدوالرات أو األرانب كما یسّمیھا المصریون لسرعة توالدھا.  

  

في فترة االنتظار تلك كان تقّربي األول من هللا والذي جاء صدفةً وبشكٍل مباغت دونما 
أیة تمھیدات أو إرھاصات اْن فكریة أو روحیّة, وذلك إثر تعثّري أثناء إحدٮمسیراتي 

الیومیة والعشوائیة بمزار وليٍّ من أولیاء هللا الصالحین یدعى الشیخ حسن. غرفةٌ 
صغیرةٌ على تلٍة منخفضٍة ونائیٍة وإْن كانت قریبة من شارع ریفيٍّ شبھ خالي في أغلب 
األوقات, یعلو سقفھا قبّةٌ خضراء متواضعة وفي وسطھا قبٌر حجرّي محفوٌر علیھ إسم 
صاحبھ الشیخ حسن مع بعض اآلیات القرانیة ومغطّى جزئیاً بقماٍش حریرٍي أخضر 
اللون فاخر تفوح منھ رائحة الرھبة والتقوى (اكتشفت بعدھا انھا رائحة البخور الذي 
یحرقھ المتبّركین بھ أثناء زیاراتھم لقبره). كان القماش الحریري األخضر باألحرى 

یغطّي أرجاء الحجرة ذات المساحة 3م مربع و ذات الجدران اإلسمنتیة من ثالث جھات 
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وأما الجھة الرابعة فمسّورةٌ بسیاٍج حدیدٍي ھو عبارة عن قضبان متقاربٍة تمتّد طولیاً حتى 
تالمس السقف ویالصقھا من الجھة الداخلیّة نصف حائٍط من اإلسمنت ینتھي بحافٍة 

خضراء ھي األخرى وعلیھا عشرات الشموع نصف المحترقة. ما لفت نظري وأثّر بي 
ضمن ھذا المشھد كان مرآى عشرات القطع النقدیة المعدنیّة والورقیّة المبعثرة فوق 

ضریح الشیخ الجلیل تغمده هللا برحمتھ وحشره مع الصّدیقین. فغرت فاھي دھشةً كما 
یقول األدباء لھذه الرؤیة الصادقة وكذلك فعل رفیقي في المسیر ثم ما لبثنا ان ثبنا إلى 
رشدنا بعد ھنیھة وبادرنا للتصرف العملّي بسرعٍة ووقار للحیازة على ھذا الكنز الذي 

أرسلھ هللا لنا وتذّكرت اآلیة التي تقول "ِذكُر ربَّك عبده زكریّا”. وكان ان جاءني اإللھام 
سریعاً على شكِل فرع شجیرٍة صغیٍر ومورق قطعناه من شجرٍة مباركة قریبة ومددناه 

من بین القبضان الحدیدیة وكنسنا بھ كل ما وقع علیھ بصرنا ووصلت إلیھ أداتنا من نقود 
نحو نصف الجدار مرصوف الحافة بالشمع المحترق جزئیاً, ثم مددنا أكفّنا وتناولناه 

بیسٍر حتى تجّمع لدینا ثروةٌ تقارب الستین لیرة لبنانیة (حوالي عشرة دوالرات حسب 
تسعیرة ذلك الزمان). عددناھا وشكرنا هللا وترحمنا على روح الشیخ الجلیل ثم غذذنا 
السیر مسرعین نحو بلدة شتورة القریبة منّا حیث التھمنا سندویشتي شاورما متخمتین 
واشترینا علبة مارلبورو فاخرة لنغسل بھا طعم سجائر الططلة المحلیّة الملیئة بالقطع 

والنثرات الخشبیة. ثم اشترینا 6 علب من بیرة الھینیكین األلمانیة نطفئ بھا ظمأنا الذي 
طال على ید عارف ھدروس وتقاسمنا ما تبقّى من أموال المغفور لھ الشیخ حسن وطفقنا 

عائدین غانمین نحو قاعدتنا. توقفنا قبیل وصولنا إلى جانب حقل قمح وجلسنا على 
األرض كالمتصوفین الزاھدین نشرب وندّخن معظم علبة المارلبورو آوینا بعدھا إلى 

مقرنا مفعمین بالنشوة الروحیة.  

مّرت بضعة أسابیٍع على وجودي في البقاع دون ان یطرأ أّي تحّسن على موضوع 
التقّشق أو یتبیّن ان في األفق أیّة رواتب قادمة. لم یعد مصطفى إلى زیارتي ولم أكن 

أعرف عنوانھ حتى أذھب إلیھ ألحاول اإلطالع على األمور عن كثب. كان "قائٌد آخر" 
اسمھ أبو محّمد یزورنا بسیارتھ المرسیدس كّل بضعة أیام لیتدبّر لنا علبتي سجائر أو 

ثالثة وبعض المعلّبات والسّكر والشاي وربطات الخبز التي كان التنظیم یستدینھا على ما 
یبدو من أحد "السوبرماركات" وظّل إعتمادي األساس في تدبیر أموري على نعمة 

الشیخ حسن. كان السؤال الدائم والملّح كلّما زارنا أبو محّمد ھو عن الراتب وما إذا كانت 
ھناك أیة أخبار جدیدة رغم الجواب الواضح على وجھھ حتى قبل ان نسألھ. ما زاد 

الطین بلّة ان صالح, العنصر السورّي مبتور الساق ظّل یلّح علّي بإبالغ أبو محّمد انھ 
یرید ان ینفّذ عملیّة استشھادیة وانا استمھلھ وأطیل الحدیث معھ محاوالً رّده عن ھذه 

الفكرة  دون جدوى. وكانت العملیات االنتحاریّة بالسیّارات المفّخخة قد أصبحت موضة 
شائعة بعد ان نفّذ الحزب القومي السورّي وحزب هللا بضعة عملیّات منھا وراحت 

األجھزة اإلعالمیّة (خصوصاً السوریّة) كالعادة تمّجد ھذا التفاني وأحیط منفذوه بھالة 
القداسة والرومانسیّة خصوصاً ان إحدٮھذه العملیّات كانت منفّذتھا فتاةٌ شابّة (سناء 

محیدلي). بعد ان عجزت عن ثني الشاب عن رأیھ اضطررت إلى إبالغ أبو محّمد بطلبھ 
ھذا وكان تعلیقھ األّول على ھذا الموضوع ھو:"سنحتاج إلى سیّارة أوتوماتیك"!.  
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لم یتوقف لحظةً واحدة لیتفّكر بالشاب ووالدیھ واخوتھ كما لو انھ كان قطّاً أو حتى جرذاً. 
ثم أجتمعنا وإیاه مع صالح على انفراد وراح یسألھ عّما إذا كان یتقن قیادة السیّارات 

فأجاب بالنفي فقال أبو محّمد سندّربك على قیادة سیّارة أوتوماتكیّة. تناقشا بضعة دقائق 
في اإلمور العملیّة ولم یتطّرق أحٌد منھما إلى أیة أموٍر شخصیّة أو عقائدیّة أو إلى الدافع 

أو الدوافع الكامنة وراء رغبة صالح االنتحاریّة, أما دوافع أبو محمد الكامنة وراء 
ترحیبھ بالفكرة فقد كانت ببساطة جوھریّة. فإّن عشرات التنظیمات المسلّحة الفلسطینیّة 
والسوریّة التي یمّولھا القذافي تحتاج بین فترة وأخرى إلى تقدیم دلیٍل ما على انھا تقوم 

فعالً "بالنضال ضّد العدو الصھیوني" مقابل األموال التي تتلقّاھا ولیس أفضل من عملیّة 
"إستشھادیّة" للبرھنة على ھذا النضال خصوصاً في ذلك التوقیت بالذات حیث شّحت 

األموال إلى أقصى درجة. وعدنا أبو محمد بالعمل على تھیئة الموضوع ثم غادر وعاد 
عن المساء على غیر  عادتھ فظننت ان زیارتھ الثانیة في نفس الیوم تتعلّق ال بّد 

بموضوع العملیّة االنتحاریة لكنني تفاجأت بانھ طلب منّي ان آمر أحد الشباب بتحضیر 
مجموعة من األطعمة المعلّبة المختلفة لیأخذھا معونة إلحدٮالعائالت. سألني ما إذا كنت 
أرغب بمرافقتھ لزیارتھم فوافقت مباشرةً إذ بعد أسابیع من العیش في البریّة كنت أحّن 

إلى رؤیة بشٍر طبیعیّین یحیون حیاةً إعتیادیّة. توّجھنا بسیارة أبو محمد على الطریق 
الریفّي جنوباً نحو قریة "غّزة" التي تبعد حوالي ثلث ساعة وتوقف عند أحد منازلھا شبھ 

المعزولة وحمل كیس المعلبات ونزل وتبعتھ انا وفُتح باب الدار قبل ان نطرقھ ففي 
السكون الریفّي التام یسھل سماع محرك السیارة عند ركنھا بجانب المنزل. 

 كان بالباب إمرأةٌ في اإلربعین من عمرھا تقریباً مكتنزة الجسم بعض الشيء فرّحبت بنا 
وأدخلتنا إلى غرفة الجلوس حیث كانت بقیّة العائلة المؤلفة من الزوج الخمسیني وفتًى 
یافٍع وصبیّتان في العشرینات من العمر على قدٍر ال بأس فیھ من الُحسن القروّي الفّج 

وغیر المصقول. كانتا شھیّتین كرغیفین ساخنین من خبز التنّور المنزلّي الذي یأكلھ أھل 
القرى وكان أبو محمد على ما یبدو یتقّرب من العائلة اللبنانیّة عن طریق المعلّبات وھي 

عادةٌ متّبعة عند كوادر جمیع التنظیمات المسلّحة منذ السبعینات, وكان بعضھم یضیف 
إلیھا كوبونات البنزین أیام أزمات الوقود حین ال تتوفّر تلك المادة إّال في محطات البنزین  

التابعة للتنظیمات. قّدمت لنا الصبیّتان الشاي والقھوة وتسامرنا مع العائلة نحو الساعة 
ندردش في أموٍر عاّمة ثم استأذنّا وودعناھم وانطلقنا عائدین نحو الموقع حیث انزلني أبو 

محّمد وتابع طریقھ.  

إمتدت إقامتي في البقاع بانتظار غودو نحو ستّة أسابیع عجفاء تیقنت بعدھا ان الراتب 
المنتظر لن یأتي أبداً أو على األقّل لن یأتي في المدى المنظور كما ان األموال التي 

أتلقاھا لوكالتي عن الشیخ حسن قد بدأت تشّح إذ یبدو ان سباقاً سریّاً قد اندلع بیني وبین 
وكیل الشیخ حسن الشرعي على جبایة تلك األموال. فقّررت تعدیل الخطّة وعدم انتظار 

الراتب الموعود وحملت شنطتي الصغیرة على كتفي وانطلقت دون ان أبلغ أحداً من 
عناصر الموقع سیراً على األقدام في الطریق الریفي الضیّق متجھاً نحو الشمال وملت 

نحو الیسار حینما صرت بمحاذاة المقام صاعداً التلّة الصغیرة للمّرة اآلخیرة بھدف وداع 
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الشیخ وجبایة ما توفّر من المال ثم تابعت سیري تحت شمس أیّار الحاّرة حتى وصلت 
إلى منطقة المصنع فأشتریت علبتّي بیرة باردتین شربتھما امام المحّل وبعدھا أوقفت 
سیارة سرفیس واتجھت إلى بلدة ثعلبایا المعروفة بتواجد العدید من مكاتب المنظّمات 

الفلسطینیّة فیھا حیث أستوقفت أحد الشبّان وسألتھ عن مكان مكتب الجبھة الدیموقراطیّة 
فأرشدني إلیھ.  

 مبنًى من طابٍق واحد یشبھ بقیّة المنازل في البلدة عدا عن أّن حارساً شاباً في بذة 
عسكریّة خضراء یحمل بندقیة كالشینكوف ویبدو على مالمحھ السأم, یقف أمامھ. في 

الداخل وجدت رجاالً ثالثةً أحدھم یجلس خلف طاولة مكتب عتیقة واآلخران امامھ على 
كنبٍة بنیٍة عتیقٍة بدورھا یكاد لونھا ان یبلى. سلّمت علیھم وأبلغتھم انني قادٌم للتطّوع في 

صفوف الجبھة فرّحبوا بي وقدموا لي الشاي وبدأ الشخص الجالس خلف الطاولة بتعبئة 
إستمارٍة ما بمعلوماتي الشخصیّة فبادرت إلى القول بانني أرید الخدمة في منطقة صیدا 

حصراً مبّرراً األمر بان لي أقرباء ھناك وأرید ان أكون قریبا منھم فبدا على وجھ بعض 
االنزعاج لكنھ قال ان ال مانع لدیھ وتابع ملء اإلستمارة. عند اإلنتھاء أبلغني بان علّي 

االنتظار ریثما تأتي السیّارة العسكریّة عند العصر وصّب لي المزید من الشاي. قضیت 
بعض الوقت في الدردشة مع الشباب وأغلب الوقت في اإلنصات إلى دردشتھم مع 

بعضھم البعض إذ انني لست من النوع الذي یكثر الحدیث. مضت ساعاتان أو ثالثة 
خرجت خاللھا بضعة مّرات للوقوف على الطریق عند مدخل المبنى لمراقبة الماّرة دون 

ھدف سوى التخفیف من حّدة الملل. 

 حضرت سیّارة التویوتا العسكریّة حوالي الرابعة عصراً لكنّھا لم تعاود االنطالق حتى 
السادسة مساًء ولیس على متنھا سوى السائق وانا وكانت وجھتنا جبل لبنان. وصلنا بعد 

حوالي الساعة إلى بلدة سوق الغرب وھي البلدة التي تقع فیھا المدرسة الداخلیّة التي 
أمضیت سنوات طفولتي مقیماً فیھا, وانعطف السائق یمیناً نحو زقاٍق جانبّي وتوقف في 

باحٍة معشوشبة یحیط بھا بعد المباني شبھ المھّدمة كبقیّة منازل البلدة التي شھدت قبل عاٍم 
واحدةً من أعنف المعارك التي دارت خالل الحرب األھلیّة بین المسیحیّین والدروز 
المدعومین من الفلسطینیّین كما شھدت أیضاً قصفاً جویّا وبحریّاً من القّوات المتعددة 

الجنسیة. كان جالساً في طرف الساحة على الشرفة األرضیّة للمبنى المقابل أربعة شبّاٍن 
یشربون الشاي ویدخنّون فسلّمنا علیھم وشاركناھم شرب الشاي في واحدة من أجمل 

البلدات السیاحیّة في لبنان ما قبل الحرب. أمام الشرفة من الناحیة الغربیّة نُصب رشاشاً 
ثقیالً رباعّي الفّوھات موّجھا نحو الجزء الجنوبي من مدینة بیروت الواقعة تحتنا مباشرةً 

في الوادي على بعد بضعة كیلومترات.  

بعد ان أبلغ السائق مسؤول الموقع بانني متطوٌع جدیٌد لكنّني أرغب بالخدمة في مدینة 
صیدا بدأ الحدیث ینصّب بأكملھ على محاولة إقناعي بالبقاء في ذلك الموقع وبإلحاٍح 
أحرجني لكنّني أصّریت على متابعة طریقي رغم كل اإلحراج والضغوطات الذي 
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مارسوھا علّي. سألني مسؤول الموقع عّما إذا كان سبب عنادي ھو نیّتي المخفیّة 
باإللتحاق بجماعة عرفات ھناك فنفیت بشّدة مؤّكداً من جدیٍد أن وجود اقربائي في المدینة 
ھو السبب الوحید إلختیاري لھا وبعد ان یأس الجمیع من إمكانیة تغییر قناعتي أسقط في 
یدھم وكفّوا عن المحاولة. نھض السائق ونھضت انا معھ واتجھنا نزوالً مخترقین سوق 
الغرب وماّرین بجانب المبنى الضخم لمدرستي والذي كانت جدرانھ قد تحّولت إلى ما 
یشبھ المنخل من كثرة ما أصابھا من رصاٍص وقذائف وصواریخ, لكونھا عند نشوب 
معارك الجبل مقّرا رئیسیّاً لقّوات الجیش اللبناني الموالي للمسیحیّین. بعد نصف ساعة 
وصلنا إلى بلدة الشویفات المطلّة على الضاحیة الجنوبیة لبیروت والقریبة منھا وتوقفنا 

في في ساحة مدرسٍة تحّولت إلى ثكنٍة عسكریّة للجبھة الدیموقراطیة وتعّج بالمقاتلین 
والكوادر, إذ كان فیھا أكثر من ثالثین عنصراً موّزعین مع فرشاتھم اإلسفنجیّة 

وأغطیتھم في مجموعاٍت صغیرة على مساحة الطابق الثاني غیر المكتمل البناء والخالي 
من الجدران.  

 كان الجّو شدید الحرارة وعالي الرطوبة فالبلدة ال تعلو عن سطح البحر سوى بضعة 
أمتار وال تبعد عن الشاطئ بضعة مئاٍت من األمتار فبدا الطابق الخالي من الجدران 

خیاراً مثالیّاً. كان السائق قد أبلغني أثناء الطریق ان الشویفات ھي غایة مقصدنا للیوم, إذ 
سنبیت لیلتنا فیھا ثم ننطلق صباحاً نحو مدینة صیدا, فانضممنا إلى إحدى المجموعات 
وكان الجمیع في طور إعداد طعام العشاء فتجّمع كل ستّة أو سبعة أشخاص متحلّقین 
على فرشھم الممدودة على األرض وفي وسط كل حلقة بضعة صحون تحتوي على 

السردین والتونة المعلّبین والجبنة والزیتون فأكلنا حتى الشبع ثم منحت فرشةٌ مع اغطیة 
كان مالكھم غائباً فاستلقیت علیھم مستّمعا ألحادیث المجموعة التي أنا ضمنھا كما لو 
كنت في معسكٍر كشفيٍّ ثم ما لبث ان أصابني النعاس فنمت حتى صباح الیوم التالي. 

نھضت مبكراً على غیر عادتي ومتشّوقاً لرؤیة مدینة صیدا التي تركتھا للمّرة األخیرة 
قبل أكثر من خمسة أعوام. بعد تناول طعام اإلفطار إتجھنا مباشرةً جنوباً نحو صیدا التي 

تبعد حوالي الساعة وعند وصولنا تركنا الطریق الساحلّي وانطلقنا صعوداً نحو التالل 
الشرقیّة للمدینة, فحّي القیّاعة فبلدة عبرا ثم بلدة مجدلیون شبھ المدّمرة والخالیة من 

سكانھا المسیحیّین الذین ھّجروا للمّرة الثانیة عند انسحاب الجیش اإلسرائیلي واندالع 
حرٍب جدیدة بین المسیحیّین والمسلمین ومعھم الفلسطینیّین. توقفنا عند مبنًى ضخٍم تحیط 

بھ األشجار ولفت نظري وجود طاولة تنس في القاعة الواسعة التي ولجنا منھا نحو 
الغرف الداخلیّة حیث قابلنا مسؤول الموقع وتعّرفنا علیھ وعلى األفراد اآلخرین وعددھم 

6 وشربنا  الشاي معھم وحین حان موعد عودة السائق إلى مقّرة في البقاع اغتنمت 
الفرصة وطلبت من مسؤول الموقع إذنا لزیارة أختي في عین الحلوة إلطمئنھا على 

وصولي ثم أعود عند العصر فوافق مكرھاً. ركبت إلى جانب السائق وحین وصولنا إلى 
مفرق حّي الصبّاغ طلبت منھ إنزالي وودعتھ ثم اوقفت أحد التكسیات المتجھّة نحو مخیم 

عین الحلوة.  
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بدا مخیم عین الحلوة أصغر مما كان علیھ حین رأیتھ في المّرة اآلخیرة عام 1981 إذ 
كانت إسرائیل قد ھدمت الكثیر من منازلھ, بعضھا على رؤوس أصحابھا ثم قامت 

جّرافاتھا بھدم األحیاء العشوائیّة الخارجیّة لتسھیل تحركات آلیاتھا وعناصرھا داخل 
المخیّم المقام أصالً على مساحة كیلو متٍر واحد. یعیش في ھذا المخیّم الصغیر حوالي 

70 ألف نسمة من فقراء الالجئین الفلسطینیّین الذي أرغمھم التكاثر الطبیعي مع انعدام 
وجود مساحة إضافیة للسكن وعدم قدرتھم على شراء إو استئجار المنازل باھظة األثمان 
خارج المخیّم على التوّسع العامودي فصار األوالد یكبرون فیبنون مساكنھم فوق مساكن 
اآلباء ویتقاسمون مع جیرانھم عشوائیّاً الجزء األكبر من الطریق حتى باتت طرق المخیم 
عبارةً عن أزقٍّة بالغة الضیق یحتاج المرء في بعضھا ان یمشي بشكٍل جانبٍي إلجتیازھا. 

فالمخیم الذي انشئ في الخمسینات إلیواء بضعة آالف من الالجئین صار االن مسكنا 
لعشرات اآلالف ولم ینجم ھذا اإلرتفاع في عدد السكان عن التكاثر الطبیعّي لسكانھ 

فحسب بل أیضاً عن الطفرات السكانیة التي نتجت عن المعارك واإلشتباكات التي جرت 
في كثیٍر من المخیمات األخرى فلم یجد سكانھا من مھرٍب أو مسكن سوى فیھ 

وخصوصاً أثناء حرب المخیّمات في بیروت. أضف إلى ھؤالء مئاٍت من المقاتلین الذین 
عادوا من الدول التي توّزعوا فیھا بعد حصار بیروت وإخالئھا منھم, وكذلك مئات 

المقاتلین الذین أتوا من مخیمات سوریا وشمال لبنان للتطّوع في المنظّمات الفلسطینیّة 
وخصوصاً منھا حركة فتح, والكثیرون منھم تزوجوا من بنات المخیّم واستقّروا فیھ.  

لم ینج من ھذا البؤس سوى شباب المخیّم الذین مّكنتھم حظوظھم وظروفھم من الحصول 
على عمٍل في إحدٮالدول الخلیجیّة فأفنوا أعمارھم ھناك حتى تمّكنوا من جمع ثمن شقّة 
سكنیٍّة في مدینة صیدا أو ضواحیھا, وأولئك الذین جمعوا ما استطاعوا جمعھ واستدانوا 

ما كان بمقدورھم ان یستدینوا لیدفعوا ألحد المھّربین لینقلھم إلى البلدان األوروبیّة 
الغربیّة. إضافةً إلى ھؤالء وأولئك ثمة حفنةٌ صغیرةٌ من الذین تمّكنوا من الحصول على 
وظیفة في ھیئة إغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیّین (االنروا) التابعة لألمم المتحدة وھي 

الھیئة الوحیدة التي یمكن للفلسطینّي ان یحصل على وظیفٍة فیھا في لبنان الذي تمنعھم 
قوانیننھ من حّق العمل, فتجد الطبیب الفلسطینّي ألذي أفنى شبابھ على مقاعد الدراسة 

مضطراً للعمل في السوق السوداء بأجور ال تبلغ ربع ما یتقاضاه الطبیب اللبناني المماثل 
لھ في خبرتھ وتخّصصھ وھذا ینطبق على جمیع المھنة التي یتمكن فلسطینیّو لبنان من 

التسلل إلیھا. حین عدت إلى المخیّم لم یكن تعداد سكانھ قد قفز بعد إلى السبعین ألفاً إذ لم 
یكن قد عاد إلیھ من الكوادر الفتحاویة بعد سوى بضعة عشرات إضافةً إلى بضعة مئاٍت 
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أوقفوا في مطارّي بیروت ودمشق أثناء محاوالتھم التسلّل كانوا یقبعون في سجون 
المخابرات السوریّة.  

إستقبلتي شقیقتي وزوجھا بالترحاب ومكثت عندھم في بیتھم الضیّق ریثما أتدبّر أمري. 
بعد تناول طعام الغداء ذھبت لزیارة النقیب سعدهللا سالمة قائد القّوة البحریّة الفلسطینیّة 
في لبنان العائد منذ شھرین وھو من دورة كراتشي األولى ویسكن على بعد أمتاِر قلیلة 
من منزل شقیقتي بمحاذاة سوق الخضار مباشرةً. تحادثنا بعض الوقت وتبادلنا أخبار 
األصدقاء وعلمت منھ ان ھناك ضابطٌ آخر من الدورة البحریّة األولى ھو جھاد بكر 

یوسف موجوٌد في عین الحلوة لكنھ ال یعمل في القّوة البحریّة بل قائداً لكتیبة تابعٍة لعالء 
األفندي أمین سّر الساحة والقائد األعلى لقّوات حركة فتح في لبنان. في نھایة الزیارة 

وّدعتھ واتفقنا على ان أذھب في الیوم التالي إلى مقّر اإلدارة العسكریة للحركة الذي كان 
قد افتتح حدیثاً في أحد المنازل على أطراف المخیّم والعائدة ملكیتھ لمحارٍب قدیٍم یدعى 

أبو غالب الصالح ویعمل على رأس تلك اإلدارة ولداه غالب وطالب, وذلك إلدراج إسمي 
ضمن كشوف الوافدین الجدد.  

عدا الزحمة التي دائماً ما یشھدھا سوق الخضارالواقع في منتصف المخیم حیث یحلو 
للشباب العاطلین عن العمل بأغلبھم الوقوف على نواصي حواریھ لمتابعة الماّرة والنساء 

منھم خصوصاً بأعینھم, كانت أزقّة المخیم وشارعیھ الوحیدین (التحتاني والفوقاني) 
یبدوان خالیین من الحیاة لوال بضعة سیّارات عمومیّة تخترقھ بشكٍل دورّي محّملة 

بالرّكاب المتجھین من وإلى قلب المدینة (البلد). كّل شيٍء كان یبدو ھادئاً انما ھدوءاً 
حذراً ینبئ بالعاصفة وتعّكر صفوه االنباء القادمة من مخیمات بیروت التي تقوم میلیشیا 

أمل بطحنھا ومخیمات مدینة صور المحاصرة بدورھا من قبل نفس المیلیشیا.  

عند قدومي إلى مخیم عین الحلوة أوائل أیار 1986 كان المخیم قد خرج للتّو من معركة 
طاحنة اندلعت بعد انسحاب القّوات اإلسرائیلیّة من المدینة في شباط من العام نفسھ مع 

القّوات اللبنانیّة وجیش لبنان الجنوبي خاضھا إلى جانب التنظیم الناصري والجماعة 
اإلسالمیة الصیداویّین المحلیّیّن انتھت بانسحاب القّوات اللبنانیّة اواخر نیسان نحو 
بیروت وانكفاء الجیش الجنوبي إلى مدینة جّزین وأرتسم خط التماس في بلدة كفار 

فالوس الواقعة غرب مدینة جّزین. لذا فإن اإلجراءات العسكریّة والمتاریس الرملیّة 
كانت ال تزال تسّد مداخل المخیم من كل كّل الجھات وكانت تعّمھ حالة فوضى خلقھا 

الفراغ األمني والسیاسّي فال یكاد یمّر یوٌم واحٌد دونما اكتشاف قتیٍل أو قتیلین عند الفجر 
وأغلبھم قتلوا بطلقٍة في الرأس مما یشیر إلى عملیّات أعدام ولیس إغتیاالت. وكان أغلب 

ھؤالء القتلى من العناصر السابقین في جیش الدفاع الوطني الذي شّكلتھ إسرائیل في 
أغلب المناطق التي احتلتھا في لبنان من أبناء تلك المناطق لتوفیر نوٍع من األمن الذاتي 
للمجتمعات إضافة إلى حفظ أمن القّوات المحتلّة من أخطار العملیّات العسكریّة التي قد 

تستھدفھا. ورغم ان جمیع التنظیمات الفلسطینیّة كانت تحاول إعادة بناء قاعدتھا الشعبیّة 
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إلى انھا جمیعا كانت تواجھ صعوبات ناتجة عن فقدان الثقة بھا, بعد ان فّرت مع 
كوادرھا أثناء اإلجتیاح اإلسرائیلي تاركةً أھالي المخیمات لمصیرھم األسود حیث أعتقل 

أغلب الرجال والشباب من سن ال 16 حتى ال 40 وزّج بھم في معسكر أنصار الذي 
انشأتھ إسرائیل لھذه الغایة ووصل عدید المعتقلین فیھ إلى حدود الخمسة آالف معتقل 

إضافةً إلى المئات الموّزعین في سجون أخرى أقامتھا وكان أشھرھا في مدینة صور.  

ان انعدام الثقة جعل جمیع التنظیمات تكتفي بإفتتاح مقٍر وحید لھا عادة ما یكون منزالً 
تابعاً ألحد السكان المحلیّین المنضوین فیھا إذ رفض أغلب أھالي المخیم تأجیر منازلھم 

للتنظیمات المسلّحة لیس فقط ألسباٍب سیاسیّة بل أیضا ألسباٍب أمنیّة ودرءاً للغارات 
الجویّة اإلسرائیلیّة التي قد تستھدف األحیاء السكنیّة التي توجد فیھا ھذه المقّرات. وفي 

كّل األحوال فإن عدد الكوادر التي كانت قد عادت حتى تلك الفترة لم یكن یتجاوز 
البضعة عشرات أغلبھم من السكان المحلیّین أو من الكوادر المتزّوجین من نساٍء محلیّات 
وكانوا بمثابة رأس حربة مھّمتھم إعادة إختراق النسیج اإلجتماعّي الفلسطیني واستجالب 
الوالءات عبر الطریقة المعتادة:"المال". فقد كانت كارثة اإلجتیاح اإلسرائیلي إضافة إلى 
أحقاد التنظیمات المسیحیّة قد أذاقت الفلسطینیّین على مدى سنوات اإلحتالل كّل صنوف 
القھر والحرمان والحصار العسكرّي والسیاسّي واإلقتصادي إضافةً إلى القوانین اللبنانیّة 

العنصریة التي تمنع عنھم حّق العمل مما زاد في فقرھم فقرا. 

 كان على رأس ھؤالء الكوادر العائدین من تونس, كبیرھم " عالء الشبل " المعروف 
أیضاً باألفندي وھو من منطقة غّزة وقد ترك زوجتھ وأبناءه مقیمین في قبرص كبقیّة 

ضبّاط الرتب العلیا المتنفذین الذین أرسلتھم حركة فتح إلى لبنان. إذ انھم جمیعاً لم یعودوا 
یكتفون بالقتال بفقراء الفلسطینیّین ابناء المخیمات بینما عائالتھم تقیم في أرقى أحیاء 

المدن اللبنانیّة بل صارت ھذه العائالت المقدسة أغلى من ان تطأ األرض اللبنانیّة كلیّاً بل 
تعیش في أمان تام على بعد مئات أو آالف األمیال عن أرض النضال.  أقام عالء 

األفندي بضعة أسابیع في الطابق األول من منزٍل یقع على أطراف حّي طیطبا وكان 
یسكن في الطابق األرضي منھ النقیب البحري جھاد بكر یوسف مع عائلتھ وسط أقربائھ 

بالمصاھرة. تولّى األفندي قیادة حركة فتح وم.ت.ف بعد إعتقال القائد األول راجي 
النجمي من قبل المخابرات السوریة, ونزاٍع مع القائد الذي خلفھ وھو عبد العزیز فّضة, 

وعمد خالل األسابیع األولى من تولّیھ لمنصبھ إلى شراء وّد قوى األمر الواقع في المدینة 
أي التنظیم الشعبي الناصري والجماعة اإلسالمیة الصیداوین وبعض وجھاء مدینة صیدا 

ورجال الدین مدینة فیھا بالمال بھدف بناء شبكة أمنیّة وسیاسیّة وإجتماعیّة تكفل لھ 
اإلقامة اآلمنة في الشقتین المتّسعتین التین اشتراھما في الطابقین العلویّین من مبنى ضخم 
یقع في أحد أفخم شوارع المدینة وھو شارع دّالعة, إضافةً إلى تأمین أذوناٍت سیاسیٍة من 

قوى األمر الواقع في المدینة إلصطحاب عشرات المسلحین لحراسة أمنھ الشخصّي 
حیث أقام ھو في الطابق األعلى بینما أقام حّراسھ الشخصیّین في الطابق الذي تحتھ 

مباشرةً وانشأ عند مدخل البنایة محرساً یتناوب علیھ حّراسھ لیالً نھارا.  
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أقامت شقیقتي التي استقبلتني في منزلھا في حّي عمقا الذي یقطنھ أقرباء زوجھا ویقع 
بیتھا الضیّق في الطابق الثاني من مبنى مكوٍن من ثالثة طوابق یسكنھ إضافةً ألسرتھا, 
أشقاء زوجھا وعائالتھم أحدھم جمال سلیمان وكان یقطن في الطابق األعلى وھو قائد 

كتیبة "شھداء عین الحلوة" المكّونة بكاملھا من شباب محلیّین من أھل المخیم بینھم الكثیر 
من أقربائھ والمتحّدرین من بلدتھ عمقا التي تقع شمال فلسطین. ھو شاٌب في  حوالي 

الخامسة والعشرین من عمره مربوٌع ومتین البنیة, متوسط الطول وملتٍح بلحیٍة معاصرة 
مقصوصٍة بآلة حالقة الرأس فتبدو من قصرھا كانھامرسومةٌ بقلم رصاص. عمل جمال 

قبل اإلجتیاح سائقاً لدى أحد ضبّاط الحركة من آل علیان والمعروف بإسمھ الحركّي "أبو 
فادي مھاجر" واعتقل في معسكر انصار بعد اإلجتیاح وبقي ھناك حتى عملیّة تبادٍل 

جرت أواخر العام 1983 واطلقت إسرائیل خاللھا سراح 4700 معتقل فلسطینّي مقابل 
ستّة جنود إسرائیلیّین كانت إحدٮالمجموعات الفلسطینیة قد نجحت في أسرھم في منطقة 
جبل لبنان. بعد خروجھ من أنصار مارس داخل المخیم نشاطاً عسكریّاً معادیاً لإلحتالل 

وترّكز بمعظمھ على إغتیاالت لعناصر وكوادر الجیش الوطني الذي شّكلتھ إسرائیل 
ومعظم عناصره من أبناء المخیم وأیضاً من أبناء مدینة صیدا وكان قائدھم شخٌص لبنانيٌّ 
یدعى "أبو عریضة" سبق لھ اإلنتماء إلى األمن الموّحد التابع لحركة فتح قبل اإلجتیاح. 

 عاش جمال حیاةً سریّة داخل المخیم حیث كان دائم التنقل بین منازل أقربائھ واھل بلدتھ 
أو یختفي أحیاناً داخل حفرٍة سریّة حفرھا تحت أرض منزلھ لتأویھ من الدوریّات 

اإلسرائیلیّة او دوریات الجیش الوطني اللذین یبحثا عنھ.  ولقد انشأ مجموعاٍت مسلّحة 
سریّة كان أعضاؤھا یتحركون لیالً لتنفیذ مھامھم وعلى وجوھم أقنعةٌ تحمي ھویّاتھم 

ویستخدمون أیضاً أسالیب تمویھ أخرى كالشعر المستعار أو المصبوغ أو تغییر طریقة 
مشیھم وتصنّع العرج حتى ال یمكن التعرف إلیھم عبر طریقتھم في المشي خصوصاً ان 

المخیم مجتمٌع صغیٌر یعرف أغلب الناس فیھ بعضھم البعض معرفة شخصیّة. وقد 
ارتفعت حّدة ھذه اإلغتیاالت بعد اإلنسحاب اإلسرائیلي وتحولت إلى إعدامات دون 

محاكمات. وقد رفعت ھذه اإلعدامات من رصیده الشعبّي في المخیم واْن كانوا قد أخذوا 
علیھ إبقاءه على حیاة صھره أخي زوجتھ واسمھ دیب عویّد الذي انتمى للجیش الوطني 
في السابق ولكنھ أعلن توبتھ بعد االنسحاب اإلسرائیلي وأمره جمال باإلعتكاف في أحد 

مساجد المخیم لمدة ثالثة أشھر تكفیراً عن خیانتھ وقد یكون دیب من القالئل أو ربّما 
الوحید الذي بقي حیّاً من بین أبناء عین الحلوة المنتمین علناً إلى ذلك الجیش.  

ھناك ثالث سمات رئیسة یمكن لھا ان تلّخص شخصیة جمال سلیمان الذي حّج الحقاً 
فصار یعرف بإسم الحاج جمال:أّمیّتھ وشجاعتھ وقسوتھ . یبلغ تعداد كتیبة شھداء عین 

الحلوة حوالي الستّین عنصراً مقاتالً اّما عدد الذین یتقاضون رواتباً بإعتبارھم من عداد 
الكتیبة فأكثر بكثیر, ویشمل ھذا البند األخیر أغلبیّة الذكورالبالغین من عائلتھ وانسبائھ. 

ویعتبر ھذا العدد من المقاتلي ضخماً قیاساً ببقیّة الكتائب الحركیّة وكتائب التنظیمات 
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األخرى إذ ان بعضھا یبلغ عدیده عنصران أو ثالثة. وانا ھنا ال أبالغ فقد اعتادت قیادة 
الحركة إغواء الكوادر بترك النعیم الذي یحیون فیھ في تونس العاصمة بعّدة وسائل منھا 
الترفیع إلى الرتبة األعلى مباشرةً عند السفر إلى لبنان دون احتساب فترة الخدمة وأیضاً 

إعطاء أغلب الضبّاط من رتبة نقیب فما فوق أمراً بتشكیل كتیبة عسكریّة تكون تحت 
قیادتھ مع ما یترتب على ذلك من مداخیل مالیّة إضافیة للضباط المعنیّین كالموازنة 

والمھّمة والتموین وما إلى ھنالك من مكاسب. وقد استمرت ھذه السیاسة ألشھر طویلة 
حتى بعد ان أصبح عدد الكوادر والضبّاط یفوق المئات إذ نادرا ما كنت تجتمع بأحد 

القادمین الجدد لتھنئتھ بالسالمة دون ان یخبرك بأن معھ قراراً شفاھیا من أبي عّمار أو 
من "لجنة لبنان" المشرفة على الساحة اللبنانیّة یفید بأنھ مكلّف بمھّمة تشكیل كتیبة 

عسكریّة, أو وحدة, أو جھاز أمني أو ما شابھ وأنھ بانتظار وصول القرار المكتوب إلى  
اإلدارة العسكریة عبر الفاكس. في أیّار 1986 كانت مساحة المنطقة التي تتواجد فیھا 

حركة فتح محصورة بمخیمي عین الحلوة والمیّة ومیّة المتجاورین إضافة إلى تمدّد 
طفیٍف فرضھ اإلزدحام البشري نحو بلدة المیّة ومیة المسیحیّة المالصقة للمخیم والتي 
قامت التنظیمات اللبنانیّة المحلیّة بتدمیر جمیع منازلھا بعد ان تھّجر أھلھا بعد معارك 
أذار مع القّوات اللبنانیّة. وتھدیم المنازل إسلوٌب معتمد عند جمیع التنظیمات اللبنانیّة 

الطائفیة والھدف منھ منع الفلسطینیّین أو أبناء الطوائف األخرى من السكن فیھا مما یؤثّر 
على التوازن الطائفي في المنطقة لغیر صالح طائفة المسلحین. 

تساوي مساحة ھذه المناطق مجموعةً أقل من ثالثة كیلومترات مربّعة وال تتسع لتمركز 
كتیبٍة حقیقیٍة واحدة فما بالك بعشرات الكتائب وعشرات الوحدات العسكریّة. إضافة إلى 

عامل ضیق المساحة ھناك أیضاً  عامل نقص المقاتلین فسبٍب من الحصار التي قامت بھ 
حركة أمل والرقابة المشّددة على الحدود السوریّة اللبنانیّة من قبل األجھزة األمنیّة في 

كال البلدین كان انتقال شباب فلسطینّي سوریة الذین دائما ما شّكلوا رافداً أساسیاً 
للتنظیمات الفلسطینیّة بالغ الصعوبة خصوصاً أن المعتقالت السوریّة واللبنانیّة كانت 

تغّص بالمقاتلین والكوادر الفتحاویة التي تّم أعتقالھا أثناء محاولة التسلّل نحو عین الحلوة 
وقد بلغ عددھم في سوریا أكثر من خمسة آالف معتقل یعیشون في ظروٍف بالغة 

الوحشیة وتمّر علیھم السنوات دون محاكمة ودون معرفة ما إذا كانوا یوماً ما 
سیغادرون.  

لم یتوفر ھناك إذن سوى العدد المحدود من شباب المخیم الذین لم یحالفھم الحظ بالمغادرة 
وكان ھؤالء العشرات من قادة الكتائب العتیدین یتنافسون فیما بینھم على ھؤالء المقاتلین 

لضّمھم إلى كتائبھم الموعودة وسریعاً ما أدرك ھؤالء الشباب شّدة الحاجة إلیھم وندرة 
أعدادھم فصاروا یستحصلون على بطاقات ھویّة مزورة من مكتب التزویر العلني الكائن 
على مدخل المخیم عند  تقاطع الشارع الفوقانّي مع زقاق الطوارئ ویستخدمونھا للتطّوع 
في الكتائب األخرى فصار الواحد منھم یتلقى راتبھ من قائد كتیبتھ یوم توزیع الرواتب ثم 

ینتقل إلى منزل قائد كتیبتھ األخرى لقبض راتٍب آخر تحت إسٍم آخر وھكذا دوالیك ولم 
یكن من السھل إكتشافھم النھ لم تكن ھناك مواقع عسكریّة لھذه الكتائب لیلتزم المقاتلین 
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بالمداومة فیھا. وكانت ھذه األموال تحضر عند رأس كّل شھر من البنك العربّي في 
مدینة صیدا بالشواالت بسبب تواصل انھیار سعر صرف اللیرة اللبنانیّة الیومي 

والمتصاعد, خصوصاً ان الوحدة األكبر في العملة اللبنانیّة انذاك كان ورقة المائتان 
وخمسون لیرة. بعد وصول األموال إلى داخل المخیم یقوم مسؤول المالیّة بتوزیعھا من 
منزلھ على قادة الوحدات والكتائب العسكریّة حسب كشوٍف بأسماء المقاتلین یكون كلٌّ 
منھم قد قام برفعھا مسبقاً. ویقوم ھؤالء القادة بصرفھا حسب معرفتھم إذ لیست مسألة 
"الدوبلة" أي قبض الراتب أكثر من مرة ھي باب الفساد المالّي الوحید بل یرفده باٌب 
آخر ھو األسماء الوھمیّة التي كان قادة الوحدات یضیفونھا إلى كشوفاتھم ویضعون 

رواتبھا المفترضة في جیوبھم وھذه كانت حالة عاّمة لم یترفّع عنھا قائٌد واحد مھما بلغت 
درجة "نزاھتھ".  

 رغم ان أغلب شباب عین الحلوة یتلقون رواتباً (إستحقّوھا) من حركة فتح إّال ان والء 
غالبیتھم بقیت لقادتھم المباشرین أبناء حیّھم وأبناء بلداتھم وقراھم في فلسطین وبرز 
إضافة إلى جمال سلیمان بضعة "قبضایات" محلیّین تجّمع حولھم عشرات المقاتلین 
وشّكلوا مراكز قوى استقطبت غالبیة شباب عین الحلوة واضطرت حركة فتح إلى 

اإلعتراف بھم كقادة أمر واقع والتعامل معھم على ھذا األساس بل وتسویّة أوضاعھم 
الحركیّة بناًء على حجم القّوة العسكریّة التي یمثلونھا فتّم ترفیعھم إلى ضبّاط وتسمیتھم 
قادة كتائب أو وحدات عسكریّة أخرى. ومن بین ھؤالء بائع بطیٍخ سابق حاصٌل على 

الشھادة اإلبتدائیّة ویحمل حالیاً رتبة لواء وھو منیر المقدح وأغلب مقاتلیھ ھم ایضاً من 
أقربائھ إضافة إلى المنحدرین من نفس البلدة الفلسطینیّة التي ینحدر ھو منھا واسمھا 

السمیریّة وتجدر اإلشارة إلى ان كّالً من قریتّي السمیریّة وعمقا یتبعان لمدینة عّكا 
الساحلیّة.  

ومن جھٍة أخرى كان اإلعتراف بزعامة القیادات التي ترسلھا تونس أیضاً مفروضاً على 
قادة األمر الواقع المحلیّین كون ھؤالء المرسلین ھم صلة الوصل بینھم وبینھ األموال 

التي ترسلھا القیادة في تونس لتغطیة رواتب المقاتلین ومصاریف شراء األسلحة 
والموادة اللوجستیّة وما إلى ھنالك. كانت العالقات إذن بین القیادات المحلیّة والخارجیّة, 

حذرةً یشوبھا التوّجس وعدم الثقة فبینما یعترف األولین بالسلطة الرمزیة لآلخرین إّال 
انھم یرون ان السلطة الفعلیّة ھي لھم ولقد أستحقوھا عن جدارة حین صمدوا أمام القّوات 

اإلسرائیلیّة دفاعاً عن مخیماتھم بینما فّر اآلخرون عند أول فرصة.  

رضخ العائدون األوائل مرغمین لرغبات القادة المحلیّین ریثما یتّم لھم تغییر موازین 
القوى وھو ما لم یتح للنجمي حیث أعتقل في العام 1986على أحد حواجز المخابرات 

السوریّة أثناء عودتھ من إجتماع أجراه في الضاحیة الجنوبیة مع قیادة حزب هللا الناشئ 
حدیثاً والذي جمعتھ مصلحةً مشتركة مع حركة فتح بسبب صراع الطرفین مع النظام 

السورّي وحلفائھ في حركة أمل التي كانت تسیطر على بیروت الغربیّة وجمیع مناطق 
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الجنوب اللبناني إبتداًء من جسر سینیق عند الحدود الجنوبیة لمدینة صیدا وصوالً إلى 
خطّ التماس مع الشریط الحدودي الذي أقامتھ أسرائیل وسلّمت قیادتھ لسعد حداد. في 

الواقع وتوخیّاً للدقّة كان صراع الطرف الفلسطینّي مع النظام السورّي ھو المفتوح فقط 
بینما كان صراع حزب هللا معھ صراعاً خفیّاً غیر معلن بسبب تحالف النظام مع إیران 

ولیّة حزب هللا ورّب عملھ, واعتماده كلیّاً على مساعدتھا اإلقتصادیّة في تعویم نفسھ. 
حین اعتقل النجمي كان جمال سلیمان معھ في نفس السیّارة التي أقلتھما من الضاحیة 
الجنوبیة لبیروت ومعھما شیٌخ شیعّي بعمامٍة سوداء عالمة االنتماء لفئة "السیّاد" التي 

تنحدر من نسل آل البیت وكان جمال أیضاً یرتدي عمامةً سوداء وزیّاً دینیّاً مشابھاً مما 
جعل رجال المخابرات یغفلون عنھ. كان الرجل معتاداً على التمویھ فقد عاش وقاتل في 

مخیم عین الحلوة حین كان رازحاً تحت سلطة اإلحتالل وبطش أعوانھ من المسلحین 
الفلسطینیّین واللبنانیّین في الجیش الوطني.  

 ------------------------------------

طرق باب منزل شقیقتي ففتحتھ مع علمي المسبق ان الطارق ھو جمال حتى قبل فتح 
الباب بسبب الضّجة التي یثیرھا حراسھ الشخصیّون الكثر الذین یحیطون بھ من كّل 

اإلتجاھات عند صعودھم للدرج وكثرة الحراسات ھذه تفرضھا كثرة أعدائھ و ظروف 
اإلغتیاالت الیومیّة في المخیم خصوصاً ان جزءاً ال بأس بھ من تلك اإلغتیاالت كانت 

من تدبیره.  

- قبضت غّسان ؟  

- نعم قبضت .  

 - خود ھاي راتبك . 

- قبضت, قبضت.  

رمى نحوي رزمة مالیّة من فئة ال 250 لیرة مزنّرةً بمطّاطة وتابع صعوده إلى شقّتھ  
فشكرتھ. كان في الرزمة ما یعادل راتباً شھریّا كامالً لجندي.  

 لم یكن جمال سلیمان متدیّناً متزّمتاً في المّرات األولى التي ألتقیت بھ فیھا أو حضرت 
مجالسھ, ولكن األیدیولوجیا األصولیّة كانت قد بدأت بالنمو داخل المخیم فجأةً وبشكٍل 

سریع یعضدھا الفقر والجھل وظلم الحكومة اللبنانیّة وعنصریّتھا وخیبة األمل وانعدام 
الثقّة بالتنظیمات الفلسطینیّة. بدأ نجم أحد قبضایات المخیّم وھو شیٌخ شاٌب في السادسة 
والعشرین من عمره, لم یدرس الفقھ في أيٍّ من المعاھد أو الكلیّات الشرعیّة بل اكتفى 
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كجمیع مشایخ ورجال دین المخیم (وھم كثر) بتعلیم نفسھ بنفسھ عبر قراءة بعض لكتب 
الفقھیة وخصوصاً منھا تلك التي كتبھا أو أصدرھا فقھاء جماعة اإلخوان المسلمین ثم 

أصبح إماماً لجامع الصفصاف الذي ُحّول إسمھ إلى جامع الشھید ھشام شریدي بعد مقتلھ 
في العام 1991. كان ھشام شریدي طویل القامة متین البنیّة میّاالً إلى  العنف حّد 

الشراسة حتى في خطاباتھ اإلسبوعیّة المتطرفة التي یلقیھا على أسماع مریدیھ في 
صلوات أیّام الجمع. ورغم حبّھ إلرتداء العباءة العربیّة التقلیدیّة إّال انھ یرتدي تحتھا 

المالبس المعتادة والمكونّة من قمصان وبناطیل جینز و من المفارقات الطریفة في زیّھ 
كانت البلطة التي یعلّقھا على خصره بالحزام إضافةً إلى المسدس في الجیب الجلدّي 

المتدلّى من الجھة المقابلة وكذلك القبضة الجلدیّة ذات النوافر الحدیدیة التي یرتدیھا في 
أحد كفّیھ على طریقة عصابات الدراجات الناریة في الوالیات المتّحدة األمریكیّة.  

 الشیخ شریدي ھو أحد إخوٍة ثالثة یعاني إثنان منھما من قصوٍر عقليٍّ ظاھر للعیان 
وأحدھما على األٌقل خطٌر, إذ ال یتجول دون حربةً مسنونة یضعھا على وسطھ حتى 
صار یعرف بإسم "أبو حربة" اما  الثاني فیقضي نھاراتھ متجوالً في حارات وأزقّة 
المخیّم حامالً على كتفھ صندوق كرتوني كما لو انھ نعٌش قارئاً ما علق في ذھنة من 

كلماٍت قرانیة سبق لھ سماعھا بشكٍل عشوائّي وإذا لم یدقّق السامع لھ قد یحسبھ یقرأ قرانا 
حقیقیاً. استطاع شریدي بشخصیتھ الكاریزمیّة ان یجمع حولھ مئات من شباب المخیّم 

الصاعد والعاطل عن العمل في تنظیٍم أصوليٍّ أطلق علیھ إسم "عصبة االنصار" واعتمد 
في تسلیحھ وإمداده اللوجستي على دعم الحرس الثوري اإلیراني غیر المعلن والذي عمد 

إلى التغلغل داخل الشارع السنّي ولیس فقط الشیعي عن طریق تمویل منظّمات مسلحة 
سنیّة أصولیّة وغیر أصولیّة كانت موجودة مسبقاً أو قام ھو نفسھ بتشكیلھا. ومن 

المنظّمات الجھادیة السنیّة التي دعمھا في مدینة صیدا ومخیّماتھا "إتحاد علماء المقاومة" 
و یتزعمھ الشیخ ماھر حّمود و"الحركة اإلسالمیّة المجاھدة" ویتزعمھا الشیخ جمال 

خطّاب و"جمعیّة اإلتحاد اإلسالمي" التابعة لیوسف القادري و"مؤّسسة القدس الدولیّة" 
لیاسین حمود و"الجماعة اإلسالمیة" بقیادة محّرم العارفي إضافةً إلى التنظیم السنّي غیر 

األصولي "التنظیم الشعبي الناصري" التابع آلل سعد.  

ما زاد في شعبیّة شریدي عند مناصریھ ھو حقیقة كونھ من المقاتلین الذین خاضوا 
معارك شرسةً ضد القّوات اإلسرائیلیّة المحاصرة للمخیّم أثناء إجتیاح 1982 بعد ان 

فّرت قّوات التنظیمات الفلسطینیّة من المنطقة في الیوم األول للھجوم ورغم ان الجیش 
اإلسرائیلي وصل إلى بیروت خالل یومین من بدء اإلجتیاح إّال انھ لم یستطع الدخول 

إلى مخیّم عین الحلوة إّال بعد سبعة عشر یوماً من المواجھات الشرّسة مع المدافعین عنھ 
انتھت بإقتحامھ وأسر من تبقّى منھم على قید الحیاة وكان ھو أحدھم حیث بقي في اآلسر 
حتى أواخر 1983 حیث خرج أیضاً ضمن صفقة تبادل الجنود اإلسرائیلیّین الستّة التي 

أسفرت عن تحریر اآلالف من المعتقلین الفلسطینیّین. بنى شریدي في بدایة األمر عالقةً 
متینةً مع حركة فتح العائدة إلى المخیّم التي عملت على استقطابھ بالمال إّال ان ھذه 
العالقة عادت فساءت الحقاً بعد ان كشف عن أجندٍة سیاسیّة خاصة بھ وبدأ بحملة 
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تفجیراٍت طالت أّول األمر محّالٍت تجاریّة بعضھا یبیع الخمور وأخرى تعمل في تأجیر 
أفالم الفیدیو ومتّھمةً بوجود بعض األفالم الجنسیّة بین بضائعھا. إبتدأت التفجیرات 

ببقالیتین محلّیتین واحدة منھما في الشارع الفوقاني یملكھا شخٌص من آل زیدان وقد 
توقّف عن بیع ھذه المواد مباشرةً اّما الثانیة ففي الشارع التحتّاني وصاحبھا سّكیٌر 
معروٌف یدعى أبو علي صابر الذي احتاجت العصبة إلى أكثر من ثالثة تفجیرات 

وعشرات التھدیدات إلجباره على إقفال محلّھ وقد أصبح الحقاً متدیناً متشّدداً ال تفوتھ 
صالةٌ في میقاتھا.  

لم تكتف العصبة بحراسة أخالق الناس بل أمتّدت إلى مجاالِت "فقھیّة" أخرى مثل تفجیر 
تمثاٍل یمثّل فنّان الكاریكاتیر القتیل ناجي العلي نصبتھ الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین 

على مدخل المخیّم إضافةً إلى اغتیاالٍت طالت العدید من األفراد ألسباٍب واھیة منھا 
"إشھار اإلفطار" في أوقات الصوم أو سّب  الدین وما إلى ذلك. بعد فرض حظر الخمور 

داخل المخیّم انتقلت تفجیرات عصبة االنصار إلى مدینة صیدا وطالت متاجراً عدیدةً 
منھا متجٌر على أطراف "حارة صیدا" وآخٌر على أّول طریق صور مقابل المدینة 

الصناعیّة تّم تفجیره أكثر من مّرة وكان مالكھ وھو من آل الصوص یعید ترمیمھ كّل 
مرٍة ویعود إلى بیع الخمور التي كانت البضاعة الرئیسة التي یعتاش منھا وفي المّرة 

األخیرة استبدلت العصبة إسلوب التفجیر اللیلي إلى اإلغتیال فأرسلت لھ أحد عناصرھا 
فأرداه قتیالً رمیاً بالرصاص داخل متجره. وكذلك أمتدت التفجیرات لتطال المسیحیّین 

من باعة الخمور في قراھم المسیحیّة كتفجیر متجٍر یقع في درب السیم.  

في إحدى المّرات التي زرت فیھا جمال سلیمان في شقتھ حضر ھشام لزیارتھ وجلس 
أرضاً إلى جانب جمال وراح الحدیث یدور حول الزواج وضرورة اإلكثار منھ حسب 
زعم الشیخ لزیادة النسل وحفظ الفرج وھي الفكرة التي راقت لجمال فتزوج بعد طالق 

زوجتھ األولى أكثر من مّرة حتى بلغ عدد زوجات أربعة وھذا العدد ھو الحدود التي 
یقف عندھا الشرع اإلسالمي. عدا فقھ النكاح واألحادیث النبویّة التي تحّض علیھ شكا 
ھشام من قلّة الدماء في ھذه األیام قائالً:"بّدي دّم یا زلمة! ما عندك شي فیلم یكون فیو 

دم! ھمممممم .." قالھا مع حركٍة من رأسھ المحنّي إلى األمام نحو الیمین والشمال مقلداً 
الحماً یلغ في دماء صیده. فرّد جمال بان لیس لدیھ حالیاً فیلماً من ھذا النوع فقال 

ھشام:"حطّلّك شي فیلم كاراتیھ بالقلیلة". وضرب بقبضتیھ الھواء بعنف. وضع جمال في 
جھاز الفیدیو فیلم كاراتیھ تابعناه لبعض الوقت فقط ولم نكملھ إذ لم یكن فیھ كمیّةٌ كافیة 

من العنف ثم صعدنا إلى السطح لشرب الشاي وكان أحمد شقیق جمال والذي یسكن في 
الشقّة الصغیرة المقابلة لشقّة صھري خالد قد اشترى بضعة صیصان لتربیتھم ووضعھم 
على السطح. بعد بضعة دقائق وجد جمال تسلیةً مبتكرة فقام بوضع مسّدسھ على األرض 

منبسطاً بشكٍل جانبّي وراح یوّجھھ نحوالصیصان ویطلق النار دون نیشان محركاً 
المسدس قلیالً بعد كّل طلقة فراحت الصیصان تتقافز من شّدة الصوت واألزیز الذین 

تحدثھما الطلقات الماّرة بینھم لترتطم بالسوراإلسمنتي القصیر المبني حول السطح فترتّد 
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ویرتّد معھا نثرات من حجارة البناء نحونا ونحو الصیصان. لحسن طالع الصیصان لم 
یصّب أيٌّ منھا بآذًى  عدا الشرخ النفسي!.  

ان عالقة الصداقة التي نشأت بین جمال وھشام منذ إجتماعھما في معتقٍل واحد بعد 
اإلجتیاح مّدة عاٍم ونصف تركت أثرا كبیراً على جمال وساھمت بدفعھ تدریجیّاً إلى تبنّي 
األیدیولوجیة الدینیّة إضافةً إلى عالقتھ بحزب هللا, خصوصاً ان الظرف السیاسّي الراھن 

وقتھا جعل من الحزب األصولي الحلیف الموضوعي الوحید المتوفر وسط حصاٍر 
إسرائیليٍّ لبنانّي سورّي مشترك على مخیمات لبنان ناھیك عن األموال اإلیرانیّة 

المؤدلجة التي تركت أثراً على كافة الوجھاء والقیادات والمنظّمات الفلسطینیّة الذین 
تدفقت علیھم دون إستثناء ودفعتھم إلى إعتناق إیدیولوجیا ممّولیھم أو على اإلقل إلى 

الدنو منھا.  

إضافةً إلى النقص في العدید الذي عانى القادة الجدد المرسلین إلى الساحة اللبنانیّة منھ, 
ھناك أیضاً أزمةٌ ال تقّل إشكالیّةً عنھ وھي عدم توفّر بیوٍت لإلیجار داخل المخیمات 
الفلسطینیّة بشكٍل عام وفي مخیم عین الحلوة على وجھ الخصوص. فإن المخیّم الذي 

دّمرت إسرائیل معظم أطرافھ العشوائیة ولم تبِق سوى على الجزء األصلي منھ, ال یكاد 
یتّسع ألھلھ ناھیك عن القادمین إلیھ من خارجھ. یوجد طبعا القلیل من المنازل الفارغة 

التي سافر أھلھا للعمل في بلدان الخلیج العربّي أو ھاجروا إلى الدول األوروبیة كالجئین 
انسانیّین أو سیاسیّین أو تمّكنوا من شراء شقٍق في مدینة صیدا ونجحوا في مغادرة بؤس 
المخیّم وحالة الالإستقرار في وفّروا بحیواتھم وحیوات أطفالھم من القتل الیومّي الھابط 

من السماء على شكل صواریٍخ ترمیھا القاذفات الحربیّة  اإلسرائیلیّة أو القابع خلف 
زوایا األزقّة الضیقة على شكل إغتیاالٍت أو حروب زواریب أو صراع دیكة أو قتال 

لصوص وھذه األخیرات كّن أشّد تواتراً من القصف الجّوي اإلسرائیلي وعادة ما تستمّر 
لساعاٍت أو أیاٍم وتتخلّلھا رمایاٌت من الرشاشات الثقیلة والمدافع والصواریخ السمتیّة 

والقوسیّة رغم ضیق مساحة "المیدان" الجغرافیة.  

لقد جعلت أزمة السكن التي ترافقت مع تدفّق الكوادر إلى المخیم منتصف الثمانینات من 
أصحاب المنازل المعّدة لإلیجار متمّولین كبار بسیب إرتفاع أسعار اإلیجارات بشكٍل 

جنونٍي ال یستطیع مجاراتھ سوى المتنفّذین من الكوادر العسكریّة المتحّكمین بالمفاصل 
المالیّة. كانت اإلدارة المركزیّة لحركة فتح في لبنان تكاد تكون منعدمةً ومعھا اإلدارة 

المالیّة المستحدثة والمختّصة بتسلّم وصرف األموال الشھریّة المرسلة من تونس لتغطیة 
الرواتب. أما المبالغ الضخمة المخّصصة إلعادة بناء القّوات العسكریّة والبنیّة اللوجستیّة  
فترسل إلى الضبّاط األمراء (ذوي المناصب ال الرتب العسكریّة العالیة) وتحّول مباشرة 

إلى حساباتھم البنكیّة, وكان ھؤالء الضبّاط متعّدد الوالءات ویتقاسم والءاتھم كبار 
الضبّاط األعضاء في "لجنة لبنان" التي شّكلھا یاسر عرفات وأوالھا أمر  الساحة 

اللبنانیة. وكانت العاصمة التونسیة مقّراً لتلك اللجنة ثم انتقلت الحقاً إلى مناطق السلطة 
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الوطنیّة الفلسطینیّة بعد إتفاق أوسلو, ومن بین أعضائھا اللواء اسماعیل جبر (الحاج 
اسماعیل)واللواء عبدالرّزاق المجایدة و"أبوخالد العربیّة" القادم من الجبھة العربیّة 

لتحریر فلسطین التابعة لصدام حسین. ولقد كان أعضاء لجنة لبنان یسعون بدورھم إلى 
شراء والءات الضبّاط المتواجدین في الساحة اللبنانیّة  بھدف توطید سلطاتھم وترسیخھا 
عبر تبنّیھم مالیاً ومعنویّاً  بسبب كون لبنان في تلك الفترة ھو ساحة المواجھة العسكریّة 

الوحیدة المتاحة. كان النفوذ الذي یمتلكھ في لبنان أيٌّ من الكوادر المتواجدة في تونس أو 
مناطق السلطة الوطنیة قابالً للتجییر إلى نفوٍذ سلطاٍت ومنافع شخصیة داخل الدائرة 

القیادیّة  الضیّقة القابعة على رأس الھرم الحركّي. 

 لیس أعضاء لجنة لبنان ھم وحدھم المستثمرین في كوادر الساحة اللبنانیّة بل معھم 
أغلبیّة أعضاء اللجنة المركزیّة للحركة ورؤساء األجھزة األمنیّة وقادة القطعات المستقلّة 
مثل منذر أبو غزالة قائد القّوة البحریّة وفتحي عرفات (رئیس حرس عرفات الشخصّي 
وقد اكتسب إسمھ ھذا بسبب قربھ من عرفات ال قرابتھ لھ) الذي كان بدوره ینافس منذر 

أبو غزالة في شراء والءات ضبّاط القّوة البحریّة حتى صار یعرف بإسم "فتحي 
البحریّة". من بین أھم قادة األجھزة األمنیّة ذوي النفوذ في الساحة اللبنانیّة منتصف 

الثمانینات رجل صّدام حسین العمید عبدهللا عبدالحمید قاسم المعروف باسمة الحركّي 
"أبو طارق ھّواري" رئیس جھاز "االمن الخاص" وھو أحد أفرع جھاز "األمن 

الرئاسي" وأحد رموز مرحلة المواجھة الشاملة مع النظام السورّي والتحالف مع صّدام 
حسین بعد معركتي "بیروت 1982" و"طرابلس 1983". كان ھّواري ایضاً عضواً في 

"لجنة لبنان" ویدیر ویمّول من مقّر إقامتھ في بغداد فریقاً خاصاً مؤلّفاً من وحدات 
عسكریّة فتحاویة تقتصر مھامھا على ضرب المراكز األمنیّة السوریّة واستھداف قاداتھا 

والمتحالفین معھا ان بضرباٍت عسكریّة مباغتة أو عبر اإلغتیاالت باألسلحة المجھّزة 
بكواتم الصوت والسیّارات المفّخخة وكان یتلقّى تمویالً مباشراً من أحد أجھزة 

المخابرات العراقیّة لسّد حاجات ھذه الوحدات. 

 ال یكاد راتبي الشھري كضابٍط برتبة مالزم یبلغ حدود المائتي دوالراً أمریكیّاً وأتلقاه 
بالعملة اللبنانیّة المتھاویة بشكٍل یومٍي نتیجة التضخم المالّي الذي أطاح باإلقتصاد اللبناني 

في منتصف الثمانینات مما أجبر القائمین على الشؤون المالیّة في حركتنا على إعتماد 
سلّماً متحّركاً للرواتب الشھریّة ومع ذلك فان المبلغ الذي أتلقاه شھریّا والذي یتّم تعدیلھ 

عند آخر كّل شھر لیوازي مائتي دوالر, ال یلبث ان یفقد جزءاً كبیراً من قیمتھ بعد مرور 
أقّل من أسبوع على استالمھ مما جعل مسألة العثور على بیٍت لإلیجار شبھ مستحیلة 

بالنسبة لي وسط ارتفاع أسعار اإلیجارات الجنوني الذي أّدى ارتفاع الطلب علیھ 
وتضّخم القدرة المالیّة عند أغلب المتمولین من تونس وعدن وبغداد إلى مفاقمتھ. بعد 

مرور حوالي الشھرین من المعاناة والبحث الیومي غیر المجدي عن منزل صغیٍر 
متوسط اإلیجار أفلح (بعد إلحاٍح شدیٍد منّي) أحد عناصر كتیبة شھداء عین الحلوة وھو 
شاٌب في مثل عمري تقریباً آٍت من مخیّم نھر البارد الواقع في ضواحي مدینة طرابلس 

الشمالیّة, في اقناع مؤّجریھ بالموافقة على مشاركتي لھ في غرفٍة قد نجح ألمٍر ما 
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(أكتشفتھ الحقاً) في استئجارھا داخل منزٍل مسكوٍن من عائلٍة مكّونة من شاٍب في 
العشرینات من عمره وأختین تكبره أحداھن بسنتین واألخرى بحوالي العشر سنوات 

إضافةً إلى اّمھم العجوز غیر القادرة على الحركة. حملت حقیبتي الصغیرة التي تحتوي 
كّل أغراضي ومالبسي وانتقلت إلى ذلك المنزل  في نفس اللّحظة التي وافقوا فیھا خوفاً 
من ان یغیّروا رأیھم أو یغیّر زمیلي رأیھ, إذ ان ضیق منزل شقیقتي الذي ال یكاد یتّسع 

ألوالدھا قد جعل من ظروف إقامتي لدیھا صعبةً وغیر مریحة.  

 المنزل الجدید مكّوٌن من ثالثة غرٍف كبیرة تحیط بصحن داٍر واسٍع وغیر مسقوٍف یقع 
في إحدٮزوایاه مرحاٌض وفي زاویة مقابلة مطبٌخ متواضٌع یحتوي على ثالجٍة وغّسالة 
وموقد غاٍز. یشغل ابن العائلة الشاب إحدٮالغرف وتشغل األخرى امھ واختاه اما الثالثة 

فیشغلھا زمیلي وانا وھي مزّودةً بسریرین عتیقین ومنضدتین, أّما سعر إیجار الغرفة فھو 
حوالي الخمسین دوالراً ندفعھا مناصفةً. تعّرفت على العائلة في الیوم األول إلنتقالي إلى 

منزلھم وقضیت بعد الظھر مستلقیاً على سریري مستغرقاً في قراءة أحد الكتب ومستمتعاً 
بالوحدة والھدوء إذ ان من عادة زمیلي في الغرفة ان یبقى في مقر عملھ بصفتھ مرافقاً 

وحرساً شخصیّاً لجمال سلیمان وال یعود إّال مساء.  

صحوت في صباح الیوم التالي على صوت طرٍق خفیٍف على الباب دخلت بعده 
إحدٮالشقیقتین حاملةً صینیةً علیھا ركوة قھوة وفناجین ثالثة فاستبشرت خیرا. سلّمت 

علینا ثم جلست على سریري زمیلي وصبّت القھوة وّوزعتھا علینا مبقیّة على الفنجان 
الثالث لنفسھا. كانت الساعة عند مجیئھا حوالي التاسعة ونحن ال نزال نغطُّ في نوٍم عمیٍق 

لكن رائحة القھوة الصباحیة جعلتني أغفر لھا بیني وبین نفسي إزعاجھا المبكر. ھذه 
الفتاة العشرینیّة ھي على قدٍر متواضٍع من الجمال أو لنقل إذا أردنا الصراحة انھا خالیةٌ 
من أیة مسحٍة جمالیّة وأجرؤ على قولي ھذا لیقیني انھا لن تقرأ كتابي ھذا خصوصاً ان 

الفئة الكبرى من نساء عین الحلوة لم یسبق لھن قراءة كتاٍب واحد في حیواتھن عدا بعض 
المحظوظات وھؤالء اقتصرت قراءاتھن على الكتب الدینیّة المختصة بالشروحات 

القرانیة واألحادیث النبویّة او في فقھ العالج بالعسل وحبّة البركة والرقى والُحجب. فرك 
زمیلي عینیھ متثائباً ثّم رفع رأسھ قلیالً مستعداً لقھوتھ الصباحیة بینما اندست جارتنا في 

سریره وتدثّرت ببطانیتھ واحتضنتھ بذراعیھا وساقیھا وكان ذلك بادیاً رغم غطاء 
البطّانیة وراحت تداعبھ وتالمسھ بینما انشغلت انا بفنجان قھوتي وحسدي وانتعاظي. 

 بقینا نحتسي القھوة وندّخن السجائر حوالي النصف ساعة قضت الفتاة أغلبھا في 
احتضان ومداعبة زمیلي المحظوظ مستغلةً عجز والدتھا وخروج أخیھا إلى عملھ ولم 

أعلم في تلك اللّحظة ما إذا كانت أختھا على علٍم بما یجري لكن كونھا لم تأت في طلبھا 
رغم غیابھا الطویل داخل حجرتنا جعلني أرّجح تضامنھا مع أختھا. رغم عدم جمالھا إّال 

انني لم أستطع إخفاء نظراتي الشبقة التي ترّكزت على ما یجري في السریر المجاور 
منتظراً بتوٍق وشغٍف لحظة االنتقال إلى مرحلة خلع المالبس وممارسة الجنس كمن 

یحضر فیلماً جنسیاً لكن انتظاري طال ولم یتم أي تقدٍم في ھذا المضمار واقتصر األمر 
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على اإلحتضان بالیدین و الساقین ومالمسة  األعضاء الجنسیة من فوق المالبس وكان 
زمیلي یبدو غیر مبالیاً وتركھا تفعل بھ ما تشاء دون ان یبادلھا المداعبة وبدا علیھ 

اإلعتیاد على مثل ھذه الصباحات الملتھبة وانشغل عنھا بشرب قھوتھ وتدخین سجائره. 

 مّرت بضعة أیام على انتقالي إلى سكني الجدید اعتدت خاللھا على نفس المشھد 
الصباحي وطقوس ركوة القھوة التي تبیّن انھا ال تقتصر على الفترات الصباحیّة بل 

تجري أیضاً في فترات بعد الظھر إذ كان أخوھا یبقى في عملھ حتى المغرب تقریباً. 
وصرت أتعّمد التواجد داخل الغرفة في األوقات التي یكون فیھا زمیلي في مقّر عملھ 

علّھا تفّك زنقتي بعد مرور أشھٍر طواٍل على صیامي اإللزامّي عن النساء منذ مغادرتي 
سوریا ولكنّھا لم تفعل. في المّرة األولى التي آتت فیھا قھوتي بغیاب زمیلي كانت تحملھا 

األخت الكبرى التي تكبرني بحوالي العشر سنوات إذ یبدو ان الشقیقتین قد اتفقتا على 
تقاسمنا فیما بینھما وكانت حّصتي ھي ما تبقّى منھما أي الشقیقة الكبرى. لم أكن ألعّر 

اإلھتمام لمسألة الفارق في العمر بیننا لوال افتقادھا الشدید للجمال إلى درجٍة جعلت أختھا 
تبدو جمیلةً مقارنةً بھا وربما ھذه ھي المّرة األولى التي أقول فیھا عن امرأة ما انھا بشعة 

وما كنت ألفعل لوال یقیني (مرةً أخرى)  بانھا لن تقرأ كتابي ھذا وان ال أحد یذكر أین 
سكنُت تلك األسابیع القلیلة من العام 1984 حتى انني انا نفسي قد نسیت أسمي تلك 

الفتاتین واسم عائلتھما.  

مّرت أیاٌم كثیرةٌ وركوات قھوة أكثر بین صباحیٍة وعصریٍّة بعضھا لي و لزمیلي 
المحظوظ معاً وبعضھا اآلخر یقتصر علّي أثناء غیابھ وبدأت الفتاة الكبرى تمّل من عدم 

تجاوبي وتفقد األمل من دعوتھا إلى سریري فقد كان األمر یتضّمن خطورةً مزدوجة 
أّولھا ان یتّم افتضاح أمرنا فأضطّر إلى الزواج منھا وثانیھا ان تعمد ھي إلى فضح أمرنا 
إلجباري على اإلرتباط بھا ولم یكن فیھا ما یغري بخوض تلك المغامرة. كانت تلك ھي 
المرأة الوحیدة في حیاتي التي أتیحت لي ورفضت معاشرتھا فرغم ان كثیراً من النساء 

اللواتي عاشرت كّن على قدٍر ضئیٍل من الجمال انما فیھن من مقّومات الجاذبیة ما 
یعّوض ما ینقصھّن كخفّة الدم أو تناسق الجسد أو ضخامة النھدین أو ما سوى ذلك اما 

ھذه الفتاة بالتحدید فقد حرمھا  هللا من كّل ھذا ربما "لمجاكرتي". بعد بضعة أسابیع من 
التحّرش غیر المجدي بدأت تعاملني بجفاٍف وسایرتھا شقیقتھا بنفس الطریقة ثم ما لبثتا 
ان أبلغتاني عبر زمیلي في الغرفة انني لم أعد مرحباً بي في منزلھم واضطررت إلى 

المغادرة والعودة إلى منزل شقیقتي واالنشغال من جدیٍد بالبحث الیومّي غیر المجدي عن 
منزٍل لإلیجار.  

أثناء اإلحتالل اإلسرائیلي لمدینة صیدا كانت القّوات اإلسرائیلیّة قد استخدمت اآللیات 
الثقیلة في جرف الكثیر في المنازل الواقعة في المناطق العشوائیة على محیط مخیم عین 
الحلوة ألسباٍب أمنیّة ومن بین المناطق المجروفة قطعة أرٍض بمساحة 200 متر مربّع 

تقع على مدخل عین الحلوة الشمالي وكان یملكھا في ما مضى مواطن لبناني یھودي 
ھاجر مع من ھاجر من الیھود بعید إقامة إسرائیل واشتداد القمع على  الطائفة الیھودیة 
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في أغلب الدول العربیّة. وقد كانت قطعة األرض تلك مزروعة في الماضي بأشجار 
اللیمون والبرتقال واإلكیدینیا كمعظم األراضي الزراعیة في مدینة صیدا ویطلق علیھا 
إسم "بستان الیھودي" لكنھا أصبحت أرضاً بوراً. وقد سرت إشاعاٌت بین أھل المخیّم 

فحواھا ان ھذه األرض مملوكةً لالنروا التي اشترتھا من مالكھا بھدف إقامة مجّمع 
مدارس جدیدة تستلزمھا الكثافة السكانیة المتضخمة في المخیم وإشاعاٌت اخرى تفید بان 

األرض ملٌك للدولة اللبنانیّة وآخرى تفید بانھا ال تزال مملوكة للیھودي الذي رفض بیعھا 
ولكن أحداً لم یكن متأكداً من ھویّة المالك الحقیقّي لتلك األرض. 

 أول المتمّددین إلى قطعة األرض الفارغة تلك ھو العقید "أبو فادي مھاجر" الذي كان 
یقطن مع عائلتھ المكونة من زوجتھ وأوالٍد خمسة في شقٍّة ضیّقٍة تقع وسط سوق 

الخضار في عین الحلوة. ورغم ان مھاجر ھو من الضبّاط المتنفذین اي الذین یمتلكون 
ثروةً صغیرة تؤھّلھم لشراء شقٍة في مدینة صیدا إّال ان الظرف األمني لم یكن قد تبلور 

في المدینة بعد لذا فان األمكنة الوحیدة اآلمنة لضبّاط حركة فتح ھي المخیمات فقام 
بوضع یده على قطعة أرٍض كبیرة في البستان وبنى فیھا منزالً واسعاً إضافة إلى مساحٍة 

تصلح النشاء حدیقة صغیرة واحاطھما بسوٍر ومّدھھما بالماء والكھرباء من داخل 
أألعمدة واالنابیب الواقعة على أطراف المخیم وانتقل للسكن في منزلھ الجدید الذي كان 
یعاني من مشكلٍة وحیدٍة ھي عدم توفّر مجاریر الصرف الصّحي في المنطقة المستحدثة 
فقام بحفر حفرةً عمالقة بجانب المنزل وجعل انابیب الصرف الممتدة من المنزل تصّب 

فیھا دون ان یجعل لھا غطاًء بانتظار ان تعتمد وكالة االنروا ھذه المنطقة الجدیدة بصفتھا 
جزًء من المخیم وتعمل على تزویدھا بالبنیة التحتیّة. األمر الذي حدث بعد حوالي السنة 
ولكن مھاجر كان قد باع منزلھ ھذا وانتقل إلى شقّةً في مدینة صیدا حالما استتّب أمرھا 

وأصبحت آمنة بفعل اشتداد عود المنظّمات الفلسطینیّة في المخیم وخصوصا منھا حركة 
فتح وتصاعد حجمھا ونمّو قدراتھا العسكریّة مما جعلھا قادرةً على فرض نفوذھا على 

قوى األمر الواقع اللبنانیّة المسیطرة علیھا والمشّكلة من التنظیم الشعبي الناصري 
المحلّي التابع لمصطفى سعد والذي تمّولھ إیران وجھاز الشرطة المدنیّة الذي عمل 

المتمّول السعودي اللبناني رفیق الحریري على بنائھ وتمویلھ لیحّل محل شرطة الدولة 
الغائبة.  

بعد أسابیع من بدء العقید مھاجر في إنشاء منزلھ في البستان أقنعني صھري المرحوم 
خالد سلیمان بوضع الید على قطعة أرٍض في نفس المنطقة وبناء منزٍل فیھا بشكٍل 

تدریجيٍّ وساعدني عملیاً في كافة مراحل البناء ھو وأصدقاؤنا المشتركین من اقربائھ 
وبلدیاتھ من بلدة "عمقا" بدءاً من لحظة تحدید عالمات حدود المنزل بواسطة خیطان 

وأوتاٍد حدیدیّة تحّولت بعد یومین إلى صفٍّ من حجارة العمارة المزروعة في األرضیة 
اإلسمنتیة وضّمت مساحةً واسعة نسبیاً تتسع لمنزٍل من حجرتین ومنافعھما إضافةً إلى 

مساحة ال بأس بھا تصلح إلقامة حدیقة صغیرة في المستقبل. كما قام صھري نفسھ وأحد 
أخوتھ بإحاطة قطعة أرٍض لكٍل منھما قاما الحقاً ببیعھما بمبلٍغ زھید أظنھ كان ألف 

دوالراً أمریكیا. في الیوم الذي أكتسبت فیھ ھذه األرض الجدیدة استلمت راتبي الشھري 
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فبادرت إلى شراء بعض أكیاس اإلسمنت وحمولة "بیك آب" من الرمل والبحص 
واخرى من حجارة العمارة وبدأنا زمالئي من شباب المخیم وأنا بإنشاء منزلي العتید. 
الكثیرین من أولئك الزمالء كانوا یعملون أساساً في قطاع البناء وكنُت أنا الوحید بینھم 

من غیر ذوي الخبرة فاقتصرت جھودي على المساعدة في خلط "جبالت" اإلسمنت 
ونقلھا حسب التعلیمات التي أتلقاھا منھم . 

 بعد اسبوعین اضطررت إلى توقیف بسبب انقطاع السیولة المالیّة مما استوجب 
اإلنتظار حتى موعد صرف راتب الشھر القادم لشراء المزید من المواد الالزمة علماً ان 

جمیع المساھمین في عملیّة اإلعمار ھم متطّوعون یعملون مّجاناً. بعد شھرین وراتبین 
آخرین أصبحت أمتلك منزالً من حجرتین ومنافع "على العضم", تقتصر على جدران 

عاریٍة من الغالف اإلسمنتي والطالء من الداخل والخارج ومسقوفةً برقائق تنكیّة 
"زینكو" مستعملة قام األصدقاء من ذوي الخبرة بتركیبھا عكسیّاً جاعلین طبقتھا السفلى 
إلى األعلى حتى ال تتسّرب المیاه من ثقوب المسامیر القدیمة في الشتاء كما أبلغوني. اما 

الشبابیك والباب الرئیس فقد تشّكال من بطانیّات عتیقة تدلّت من مسامیر غرزت في 
زوایاھا العلویة اما المرحاض فكان عبارة عن فسحة رملیّة تصلح فقط للتبول عند 

الضرورة القصوى بانتظار إنشاء البنیة التحتیّة في الحي الجدید. أّما أجمل ما في المنزل 
فقد كان حدیقتھ (الرملیة حالیاً) والمسّورة بحجارة الباطون على علو ثالثة مدامیك تھدف 

إلى حمایة األرض المكتسبة ریثما یصیر بإمكاني إستكمال اإلنشاء. انھ منزٌل حلٌم أكثر 
منھ منزٌل صالٌح للسكن إذ انني ال زلت مضطّراً حال نھوضي من النوم عند كّل صباح 

وكلّما دعت الحاجة خالل النھار إلى التوّجھ على عجٍل إلى منزل شقیقتي الذي یبعد 
حوالي مائة وخمسین متراً في عمق المخیّم إلستخدام مرحاض منزلھا اما ماء الشرب 

فكنت أحضره من عندھا في "غالون" بالستیكي كذلك أمّدتني بفرشٍة إسنفجیة وغطاءات 
مددتھا على أرض حجرة نومي اإلسمنتیة.  
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الفصل السابع 

حروب غّب الطلب 

 أقام قائد القّوة البحریّة في لبنان النقیب سعدهللا بكر سالمة "أبو بكر" في الطابق 
األرضي لمبنًى مكّوناً من طابقین شغل الطابق األعلى منھ العقید مھاجر قبل ان ینتقل 

إلى منزلھ الجدید في بستان الیھودي وقد أصبح ذلك الطابق شاغراً وكان بإمكاني 
استئجاره لوال بخل سعدهللا الشدید الذي رفض ان یدفع لي قیمة األیجار الشھري من 

موازنة القّوة البحریّة التي تعادل آالف الدوالرات شھریّا ورغم كثر إلحاحي ومحاولة 
إفھامھ انھ یستطیع ان یأخذ لنفسھ ما شاء من الدوالرات التي تأتیھ من قیادة البحریّة في 

الیمن لكن علیھ في نفس الوقت ان یقّدم لي بصفتي الضابط البحري الوحید في القّوة, 
مستحقّاتي المالیّة وأن یساعد في تأمین مكان سكٍن لي تماماً كما یؤّمن مكان سكٍن لنفسھ 
لكن بخلھ وطمعھ الشدیدین أعمیاه عن حقیقة انھ ال یمكن بناء "قّوة بحریّة" بدون ضبّاط 

بحریّین وھذا البخل ھو نفسھ الذي دفع الضابط البحري اآلخر جھاد بكر یوسف وھو ابن 
دورتھ (الدورة البحریّة األولى في كراتشي) إلى عدم االنضمام إلى القّوة وتفضیل العمل 

لدى "األفندي" في قیادة إحدٮالوحدات العسكریّة الصغیرة.  

 إستصلح سعد هللا أحد المنازل المھدمة في بلدة درب السیم المسیحیّة المھجورة والواقعة 
على بعد بضعة مئات من األمتار إلى جنوب مخیم عین الحلوة وأقام فیھ مقّراً وحیداً للقّوة 

البحریّة وعیّن علیھ صھره الذي یحمل رتبة جندي ویعمل أیضاً كسائقھ الخاص وأمین 
سّره ومسؤول تموینھ ومساعده في حصاد بساتین الموز التي تھّجر أھلھا وبیعھا في 

سوق الجملة الصیداوي المالصق للمخیم والمعروف باسم "الحسبة", وكان قد أشترى 
لھذا الغرض "فاناً" من نوع "فولس فاكن". وقد تكّونت القّوات البحریّة التي بناھا, من 
أصھرتھ وصیاد سمٍك فتحاوٍي عتیق یدعى "أبو سیدو" یعمل على قارب صیٍد اشتراه 

سعدهللا ویقاسمھ صیده الیومّي لیوّزعھ على المحاسیب وكبار الضبّاط في الساحة اللبنانیّة 
لشراء صداقاتھم وأحیاناً حمایاتھم كما ھو األمر في حالة "المالزم وبائع البطیخ" منیر 

المقدح الذي كان أحد قبضایات المخیّم ومركز نفوٍذ أمنيٍّ شبیھ بنفوذ جمال سلیمان. كان 
الغطاء األمنّي من أحد قبضایات المخیّم ضروریّاً في الفترة األولى من دخول الضبّاط 

الفتحاویّین المرسلین من الخارج . إضافةً إلى السمك, اعتاد سعدهللا ان یسترضي المقدح 
بھدایا مالیّة وعینیّة وكثیراً ما أعاره زعانف وقواریر اوكسجین تستخدم للغطس 

لیستعلمھا لغرض اإلستجمام . 
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 عدا عن أصھرة سعدهللا وانا, كان ھناك في عدید القّوة صّف ضابط من سكان عین 
الحلوة یدعى جمال القدح وھو خریج دورة ضفادع بشریّة في كراتشي إضافةً إلى 

عناصر مجھولي العدد وموّزعین بین وادي الزینة البلدة ذات الغالبیة الفلسطینیّة في جبل 
الدروز ومخیم برج الشمالي حیث أقرباء زوجتھ وال یراھم أحد منّا أو یسمع بھم إال عند 

كّل نھایة شھر حین یصطحب صھره في سیّارتھ  الفولفو الحدیثة حامالً معھ أكیاساً 
ورقیّة وكشفاً باسماء المقاتلین الخفیّین لیوّزعھ بمعرفتھ. ورغم كوني خّریج كلیّة 

كرساس لإلدارة واإلمداد فقد امتنع عن تعییني ضابطاً لإلدارة وأصر على القیام بكافة 
األمور اإلداریّة والمالیّة بنفسھ وذلك حرصاً على عدم إكتشافي القیمة اإلجمالیّة للمداخیل 

الشھریّة التي یحصل علیھا من قیادة القّوة في الیمن كموازنة عمل أو كیفیة صرف 
الرواتب وكم من مجندیھ حقیقیّون وكم منھم  مجرد أسماٍء وھمیّة یضع رواتبھم في جیبھ 

كفعل جمیع القادة األخرین. إضافةً إلى حصاد مواسم الموز وتورید السمك الطازج  
لقبضایات مخیم عین الحلوة والمیّة ومیّة ونزھات الرواتب الشھریّة كان سعدهللا قد نفّذ 

"عملیّةً" عسكریّة بحریّة بعد إلحاٍح من القیادة العلیا في الیمن وعلى رأسھا منذر أبو 
غزالة ولقد كانت مثل ھذه العملیّات بالغة الضرورة عند كّل القطعات العسكریّة في لبنان 
لتأمین استمرار تدفّق األموال حتى أصبحت شبھ اسبوعیّة أو شھریّة مزعومةً یخترعھا 

قادة الكتائب والقّوات ویرسلون بھا الفاكسات إلى ممّولیھم في تونس والیمن والعراق إلى 
ان فرض ھؤالء الممّولین على قادتھم المیدانیّین عدم تبني أو اعتماد أیة عملیاٍت 

عسكریّة ضد القّوات اإلسرائیلیّة او داخل األراضي الفلسطینیّة المحتلة إّال تلك التي تعلن 
عن حدوثھا اجھزة اإلعالم اإلسرائیلیّة.  

إلعداد العملیّة العسكریّة البحریّة "النوعیّة" التي نفّذھا سعدهللا قام بشراء قارٍب مطّاطٍي 
فردّي مع محركھ الصغیر من محالت "قطب" المشھورة في مدینة صیدا والمختّصة 
ببیع أدوات اإلستجمام البحریّة, ثم قام بتدریب أحد الشباب المحبطین وھو فلسطینّي 

ھارٌب من مخیّم نھر البارد في مدینة طرابلس التي یسیطر علیھا جیش النظام السورّي 
والتنظیمات الفلسطینیّة التابعة لھ, على قیادتھ لبضعة أیاٍم على الشاطئ الصیداوي 

المراقب من اإلسرائیلیّین وعمالئھم ثم أرسلھ في أحد اللیالي محّمالً ببندقیّة "آیھ كي 47" 
وجعبة فیھا بضعة مخازن وقنبلتین ولیتراً من الویسكي یساعده على وعكاء السفر! لم 
یفلح الشاب المسكین طبعا في مغادرة المیاه اإلقلیمیّة اللبنانیّة حیث اصطادتھ القوارب  

العسكریّة اإلسرائیلیّة بسھولة ولم یعد أحد یسمع بھ أو یعلم بمصیره .  

  

 ------------------------------------------------------

في العام 1977 كان سعدهللا بكر سالمة جندیّاً في أحد القطاعات العسكریّة وقد ألحق 
بدورة أكادیمیّة كراتشي البحریّة األولى بھدف تھریبھ من أمام أعین أصھرتھ المقیمین 

في مخیّم البرج الشمالي إثر إقامتھ عالقٍة جنسیٍة مع  شقیقة زوجتھ العمیاء وفّضھ 
لبكارتھا ثم انكشاف أمره. ولقد ساھم غیابھ عن لبنان لفترة طویلة في إخماد نار االنتقام 
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لدى اصھاره وإعادة اللّحمة العائلیة مع زوجتھ وطّي صفحة الماضي البغیض وعدا عن 
ذلك لم یكتسب سعدهللا أیاً من القدرات األكادیمیّة حیث بقي حتى آخر أیام دراستھ عاجزاً 
عن تعلّم اللغة االنكلیزیّة التي یتّم التدریس بھا وقد كان مثاالً یضرب في األكادیمیة حیث 

سرد لنا أحد الضبّاط الباكستانیّین المحاضرین في مادة العمل الخرائطي البحري ان 
سعدهللا قام في أحد اإلمتحانات في عملیّة"تثبیت" للسفینة وھي العملیّة التي تحّدد مكان 
السفینة على الخریطة بعد حسابات قّوة التیار المائي واتجاھھ وسرعة السفینة واتجاھھا 

وكذلك سرعة واتجاه الریح وعوامل وقیاسات أخرى قد تعتمد على الشمس أو النجوم أو 
المعالم البریّة على السواحل ولقد كانت نتیجة " تثبیتھ" ان سفینتھ النظریّة قد استقّرت 

على رأس جبٍل مثل سفینة نوح بعد الطوفان. عّوض سعدهللا عن جھلھ األكادیمي 
بخبراتھ العملیّة المكتسبة وأصبح قبطاناً إلحدٮالسفن البحریّة الصغیرة التابعة للحركة 

والعاملة من خالل میناء الحدیدة الیمني. 

 في العام 1983 ُكلّف سعدهللا بالشراكة مع أكرم ھّواري بالتوّجھ إلى بور السودان 
إلجراء بعض اإلصالحات على سفینتھ لكنھما أوقفھا في البحر األحمر من قبل البحریّة 
اإلسرائیلیّة واقتیدا معتقلین إلى األراضي اإلسرائیلیّة والغریب باألمر انھما خرجا من 
السجن بعد مرور تسعة أشھٍر فقط على إعتقالھما مما یثیر الشبھات حولھما. فقد اعتاد 
جھاز الموساد اإلسرائیلي محاولة تجنید الكثیر من المعتقلین وعند نجاح عملیّة تجنیٍد 
معیّنة, كانوا یطلقون سراح جمیع المعتقلین في نفس القضیّة التي اعتقل فیھا عمیلھم 

الجدید بھدف التمویھ علیھ. وھناك حادثةٌ مشھورة طالت ضابطین من دورتنا ھما 
سلیمان أبو شرار وحسام الدین مصطفى حیث تظاھر سلیمان أبو شرار بالموافقة على 

العمل لدى الموساد مما حمل السلطات األمنیّة اإلسرائیلیّة على إطالق سراحھما معاً 
وسرعان ما قام أبو شرار بإبالغ القیادة في القّوة البحریّة الفلسطینیّة بھذا األمر مما خلق 

لھ مشاكالً كثیرة, ولقد ھاجر الضابطان إلى سویسرا بمساعدة ناشطتین إنسانیتین 
سویسریتین كانتا قد ألتقتھما في سجنھما, وال یزال أحدھما وھو حسام مصطفى مقیماً في 
سویسرا ویحمل جنسیتھا ویعمل قبطاناً ألحد السفن اإلماراتیّة اما أبو شرار فقد فشل في 

الحصول على اإلقامة الدائمة ھناك واضطر للعودة إلى أراضي السلطة الوطنیّة 
الفلسطینیّة حیث یقیم حالیاً.  

إن إطالق سراح اكرم وسعدهللا بعد تسعة أشھر یشیر إلى إحتماٍل كبیٍر بأن أحدھما على 
األقّل قد تّم تجنیده ومع ذلك فإن كٍل منھما قد عیّن قائدا للقوة البحریّة في لبنان بشكٍل 

متتاٍل وانا أرّجح ان یكون أكرم ھو الشخص الذي تّم تجنیده خصوصاً ان مسألة اللواطة 
التي قد یكون أقدم علیھا أثناء فترة سجنھ تشّكل مادةً خصبة لإلبتزاز وقد یكون ھذا ھو 
السبب وراء نجاحھ في النجاة بنفسھ رغم الكثیر من الغارات الجویّة واإلغتیاالت التي 

طالت الكثیر من المواقع والكوادر البحریّة وغیر البحریّة. 

ذكرت من قبل ان اإلبتعاد عن الساحة اللبنانیّة المتاخمة للحدود اإلسرائیلیّة أضعف 
القدرات العسكریّة لمنظّمة التحریر وأوصلت حدود فّعالیتھا إلى ما یقارب الدرجة صفر 
مما ھّدد نفوذھا السیاسّي وكیانھا المؤّسساتي ووزنھا اإلعتباري على الساحتین اإلقلیمیّة 
والدولیّة ناھیك عن الساحة العربیّة, إذ تقلّصت عالقاتھا بالدول الرئیسة وبدأت مصادر 

 251



تمویلھا تجف نسبیّاً وباتت تقتصر على سخاء صّدام حسین دون سواه من األنظمة 
الخلیجیّة مما اضطر عرفات إلى وضع كّل بیضھ في سلّتھ وأوقعھ في فّخ التأیید 

لمغامرتھ العسكریّة عند اجتیاح الكویت واحتسابھ في المحصلة النھائیة شریكاً لصدام في 
ھزیمتھ العسكریّة والسیاسیّة المدویّة بعد معركة "عاصفة الصحراء" التي شنّھا التحالف 

األمریكي الدولي والعربّي في شباط 1991 ولقد أّسست ھذه الھزیمة لمحادثات مدرید 
واتفاق أوسلو الھزیل الذي أقتید عرفات إلیھما موجوداً ومرغماً. 

أفلحت المحاوالت المستمیتة في تسریب المئات من الكوادر العسكریّة واألمنیّة 
الفلسطینیّة من معسكرات الشتات إلى مخیمات لبنان عبر التعاون األمني مع الحلفاء 

الجدد في القّوات اللبنانیّة التابعة لسمیر جعجع و الجزء التابع لمیشال عون من الجیش 
اللبناني. بعد أن أفضى فشل الكثیر من المحاوالت للتسلّل عبر طرٍق أخرى إلى زّج 

اآلالف من الكوادر في سجون النظام السورّي بعد تصیّدھم في كلٍّ من مطارّي دمشق 
وبیروت. أّدى النجاح في اختراق الدرع األمني السورّي وتسلّل مئات الكوادر الفتحاویّة 
إلى تعزیز القدرة العسكریة والسطوة السیاسیّة ل م.ت.ف. التي عادت العباً أساسیّاً في 

المیدان اللبناني المتفّجر أبداً, إّال ان ھذه السطوة بقیت منقوصةً بسبب عدم تمّكنھا من 
العودة إلى التماس المباشر مع عدّوھا اإلسرائیلي حیث وقفت میلیشیا حركة أمل الشیعیّة 
التي تضّخمت عسكریّاً ومن خلفھا نظام األسد األب المحتكر الحصري المفترض للورقة 

اللبنانیّة, في وجھ كّل المحاوالت والمناورات التي ھدفت إلى استعادة القدرة على 
التناوش معھ وأجبرت القّوات الفلسطینیّة على البقاء داخل مخیّماتھا وعلى بعٍد كاٍف من 

الحدود اإلسرائیلیّة لتعطیل أیة قدراٍت صاروخیة متاحة لھا عبر إبقائھا خارج نطاق 
مداھا وفّعالیتھا وھو ما كان قد توافق علیھ ضمنیّاً نظام األسد ومیلیشیا نبیھ بّري مع 

الدولة اإلسرائیلیّة وایضاً مع الالعب األكبر أي الوالیات المتّحدة األمریكیّة.  

في مثل تلك الظروف التي أّدت إلى حالة من الركود السیاسّي وانعدام الوزن وفقدان 
اإلھتمام الغربي واإلقلیمي الذي كاد ان یودي بالمنظّمة إلى اإلضمحالل والسقوط في 
غیاھب النسیان  لم یكن أمام القیادة في حركة فتح وعلى رأسھا یاسر عرفات وخلیل 

الوزیر لتعویم انفسھم سوى إعادة حالة اإلشتباك مع إسرائیل عبر الطریق الوحید المتاح 
أال وھو الطریق البحري. ولقد عّزز ھذا الخیار حقیقة ان عداد الضبّاط وصف الضبّاط 

األكادیمیّین من مّالحین ومھندسین بحریّین وضفادع بشریة وقادة زوارق كان قد بلغ 
أكثر من مائتین وخمسین كادراً جمیعھم متخّرجین من أكادیمیّات متخّصصة في 

الباكستان وتشیكوسلوفاكیا وإمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربیّة. إضافةً إلى الكادر 
البحري كانت الحركة أیضاً تمتلك بضعة سفٍن مدنیّة بالیٍة وصغیرة الحجم ھي أقرب إلى 
مراكب الصید منھا إلى السفن إضافةً إلى یخٍت حدیٍث مخّصصاً لإلستجمام الرئاسي حین 

ال یكون لدى عرفات ما یفعلھ.  
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كانت نسبة احتمال نجاح أیة عملیّة تسلّل بحریة ان للقیام بعملیات قتالیة داخل األرض 
المحتلّة أو لنقل السالح إلى غّزة عبر البحر األحمر انطالقاً من الیمن والسودان تقارب 

الصفر نظراً إلى قدرة اإلسطول البحري اإلسرائیلي المدّعم بتكنولوجیا اإلتصاالت 
والرصد الفضائي األمریكي. ولكن ذلك لم یمنع إتخاذ القرار باإلعداد لھكذا عملیّات إذ 
انھا كانت تھدف إلى خلق حالة إشتباك وھو ما سیتحقّق في كّل األحوال حتى لو تّم ھذا 

اإلشتباك وسط المیاه الدولیّة وعلى بعد مئات األمیال من المیاه اإلقلیمیّة اإلسرائیلیّة. كان 
ذلك یعني ببساطة شدیدة التضحیّة بالكوادر والضبّاط البحریّین لمجرد تسخین األجواء 
وتحریك العملیّة السیاسیّة وھو ما حقّقتھ حفنةٌ من العملیّات الفاشلة التي شنّت إبتداًء من 

أواخر العام 1983 انطالقاً من مرافئ الحدیدة وبورسودان ولیماسول, وھي الفترة نفسھا 
التي أعتقل فیھا دون اشتباك الضابطین البحریّین أكرم ھواري وسعدهللا بكر. وكذلك 

اعتقل بعدھما الضابطین البحریّین حسام مصطفى وسلیمان أبو شرار أیضاً دون اشتباك 
كما كانت ھناك محاوالٌت أخرى منھا إستدراج المھندس البحري عطا أبو ربیع وھو 
أیضاً من دورة كراتشي الثانیة وممارسة الضغوط النفسیّة والمعنویّة علیھ للقیام بعملیّة 

بحریّة إستشھادیة وكاد ان یفعل لوال ان صحى في اللحظات األخیرة قبل البدء في التنفیذ 
واسترد شجاعتھ وأعلن رفضھ القیام بتلك العملیّة مما دفع بأبي جھاد الوزیر إلى سجنھ 

لبضعة أشھر ترك أبو ربیع بعدھا م. ت. ف. واتّخذ مساراً آخرا لحیاتھ العملیّة وھو االن 
مھندٌس ناجٌح یدیر مكتب ھندسٍة خاصاً بھ في المملكة العربیّة السعودیة. 

إن العملیّة البحریة الوحیدة التي أثلجت قلوب قادة الحركة والقّوة البحریّة الفلسطینیّة كان 
تلك ضّمت ضبّاطاً بحریین ثالثة ھم نادر شدید  و"عبدالناصرالبحریّة" ومحمد عبد 

الحفیظ واآلخیر من الدورة الثانیة في كراتشي وكنت وإیاه صدیقین مقّربین أیّام الدراسة 
ثم انطوت ھذه الصداقة إثر موقٍف سآتي على ذكره الحقاً. ھؤالء الضبّاط الثالثة ومعھم 

بعض الجنود كانوا على متن مركٍب بحريٍّ مدنّي في عمق المیاه الدولیّة, في طریقھم إلى 
الشواطئ الفلسطینیة, حین تصّدى لھم كالعادة زورٌق حربيٌّ إسرائیلّي وأمرھم بالتوقف 

للتفتیش فلم یمتثلوا مّما جعل الزورق اإلسرائیلّي یفتح علیھم نیران رشاشاتھ فبادلوه 
بالمثل مستخدمین بنادقھم الفردیّة فقتل نادر وعبد الناصر فیما ٔاُسر محمد ونُقل إلى أحد 

السجون اإلسرائیلیّة حیث قضى بضعة سنوات ولم یطلق سراحھ سوى بعد بدء تنفیذ 
اتفاق أوسلو 1993.  

     

ثمة فرٌق كبیٌر بین االنتحار/اإلستشھاد (سّمھ ما شئت)  والشجاعة في الحروب المتكافئة 
واإلیثار وخوض بعض المخاطر للدفاع عن المجموعة فھذا المیل في الحالة الثانیة, نراه 
لدى أغلب الرئیسات وخصوصا منھا تلك األقرب إلینا جینیّاً كالشامبانزي وقرد البابون. 

وكما ان الجماعة تسھم في تعزیز أمن الفرد فإن الفرد أیضاً یسھم غالباً في تعزیز أمن 
الجماعة خصوصاً ذوي القرابة العائلیّة وغالباً ما تكون انثى الشامبنزي مثالً مستعدةً 

للتضحیّة بنفسھا في سبیل طفلھا وھو ما نجده أیضاً عند االنسان من كال الجنسین فیما 
یتعلّق باألقرباء األقربون. وھو ما یفّسره ریتشارد دوكینز في كتابھ " الجین االناني" 

بكونھ نابٌع من دوافٍع غریزیّة تھدف إلى زیادة فرص جینات الفرد نفسھ بالحیاة عبر ولده 
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أو اشقّائھ وشقیقاتھ الذین یحملون أغلبھا أي ان ما یبدو إیثاراً وغیریّة لیس في الواقع 
سوى انانیّة مقنّعة. أما في حاالت اإلستشھاد/االنتحار دفاعاً عن فكرة أو مشروٍع سیاسيٍّ 
او دینيٍّ فال یعود األمر سویّاً بل یصبح في أحد وجوھھ إضطراباً نفسیّاً یطلق علیھ أھل 
اإلختصاص اسم "متالزمة البطل" حیث یرزح الفرد المصاب بھذا اإلضطراب تحت 

حاجة ملّحة ودائمة إلى التقدیر واإلستحسان والعرفان بالجمیل من أعضاء جماعتھ أو ایة 
أفراٍد على تماٍس مباشٍر معھ مما یجعلھ دائماً على إستعداٍد للمخاطرة ان بنفسھ أو 

بممتلكاتھ أو بعملھ في سبیل إرضاء نرجسیتھ وحّسھ بالبطولة. ھذا اإلضطراب وحده ال 
یجعل المرء انتحاریاً ولذا فھو لیس مصنّفاً بعد في دوائر الطّب النفسي كمرٍض یحتاج 
لتدّخٍل طبّي إال انھ یجعل المصاب بھ عرضةً لإلستغالل من قبل الجماعات السیاسیّة 

والدینیّة العنفیّة إلستغالل میلھ ھذا إلى البطولة فتقوم بإجراء عملیّة غسیل دماغ لھ 
مستخدمةً الشعارات المتداولة في ثقافة مجتمعھ وتوّجھھ نحو الشھادة التي ترتأیھا ھي لھ.  

ان العامل األساس إذن في صناعة اإلستشھادیّین ھي الثقافة السائدة في بیئة البطولیّین 
اإلجتماعیّة مضافاً إلیھا ھذا الخلل السایكولوجي في شخصیّة اإلستشھادي. ان ھؤالء 

اإلستشھادیّین قدماء قدم التاریخ ونجدھم في أغلب المجتمعات والثقافات منھم 
المسیحیّیون األوائل بل حتى المسیح نفسھ كان أحدھم  وأّولھم, ومنھم إنتحاریّو ما ُسّمي 
بالیسار الفوضوي في روسیا اوائل القرن الماضي والكامیكازیون الیابانیّون . ونجھدھم 
كذلك عند بعض الجماعات الدینیّة الشرقیّة والعربیّة كأبي لؤلؤة المجوسي الذي اغتال 

عمر بن الخطاب  وكذلك مجاھدي دولة الحّشاشین التي قامت بمجملھا على فكرة 
اإلغتیاالت السیاسیّة.  المعضلة األساسة التي واجھت قادة م. ت. ف. في مسألة العملیات 

اإلستشھادیّة البحریّة ھي ان ھؤالء األخیرین بمعظمھم من المثقفین المنفتحین ذوي 
الوعي الخاص بھم مما یجعل غسیل أدمغتھم على درجة شدیدة من الصعوبة إضافة إلى 

انھم بمعظمھم أیضاً من األسویاء نفسیّاً فال یسھل التالعب بھم فجمیعھم خّریجو 
أكادیمیّات كبرى في شتّى انحاء العالم, وذوي خبراٍت ثقافیة واجتماعیّة مختلفة ومتعّددة 

إضافة إلى التحصیل العلمي الذي حصلوا علیھ. كنت التقیت بالمرحومین عبد الناصر 
ونادر شدید في طرابلس عام 1982 واذكر ان كلیھما كانا ثوریّین مثالیّین وطھرانیّین 

وینحوان نحو البطولة والفداء وقد ناال ما أرادا فرحمھما هللا.  

بعد بضعة أسابیع من دخولي إلى مخیم عین الحلوة بدأ المخیم یسترّد عافیتھ تدریجیّاً 
فإزیلت المتاریس الرملیة التي كان قد انشأت في فترة الحرب مع "جیش لبنان الجنوبي" 

التابع إلسرائیل وصارت الرواتب الشھریّة للمنضمین من أھل المخیّم بمثابة موسٍم 
إقتصاديٍّ مزدھر تروج فیھ بضائع صغار التّجار وباعة الخضار لمدة ما یقارب 

األسبوع. كذلك أكتملت عملیّة إعادة بناء التحالف مع "التنظیم الشعبي الناصري" الحلیف 
التاریخي للفلسطینیّین بعد ان كان ھذا التحالف قد انقطع بخروج المنظّمة من لبنان بعد 

اجتیاح 1982. فقد تّم دعم ھذا التنظیم مالیاً وعسكریّاً علماً أنھ كان أیضاً یتلقى دعماً من 
اإلیرانیّین فاشتّد عوده وصار قادراً على ضبط األمن في مدینة صیدا مما أتاح للقادة 

وكبار الضبّاط الفلسطینیّین القادمین من الخارج, ترك المخیّم الذي سكنوه بضعة أشھر 
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على مضض واالنطالق نحو مدینة صیدا حیث اشتروا واستأجروا شققا فخمةً فیھا 
ووضعوا باإلتفاق مع التنظیم الناصري حراساً مسلّحین من حركة فتح امام المباني التي 
یقطنون في أحد شققھا. كان أّول الخارجین طبعا قائد الساحة اللبنانیّة "عالء األفندي" ثم 

تبعھ مدیر الشؤون اإلداریّة المركزیّة عصام سالم والذي یكنّى عند غیابھ بإسمھ المكتسب 
"عصام اللوح" الذي اشترى ایضاً شقةً علویّة في مبنًى مالصق للمبنى الذي سكن فیھ 

األفندي ثم تتالت السبحة. والحدیث ھنا یدور طبعا عن شقٍق سكنیّة شخصیّة لھؤالء 
الضبّاط یتحّصنون فیھا بالمدنیّین اللبنانیّین ضد الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة دون 

عائالتھم إذ ان زوجات وأبناء جمیع الضبّاط األمراء استقروا خارج لبنان وتوّزعوا ما 
بین قبرص والیونان وتونس وعّمان حیث ینعمون بالرخاء واألمان والرفاھیة والعیش 

الرغید بینما سكان المخیّمات الذین "یناضل" ھؤالء القادة بدماء أبنائھم ینامون 
ویصحون على جحیم الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة ورعب القصف المدفعي والصاروخي 
ورصاصات الرشاشات الثقیلة العشوائیّة لیست فقط تلك التي ترمیھا میلیشیا حركة أمل 

بل أیضاً تلك التي یتبادلھا المقاتلون الفلسطینیّون أحیاناً فیما بینھم نتیجة الصراعات 
المستمرة على المال والسلطة بین كبار اللصوص وأحیاناً بین صغارھم.   وأذكر ھنا 

بعض ھؤالء الضبّاط الذین كانت عائالتھم تقیم خارج لبنان على سبیل المثال ال الحصر 
إذ ان ھناك عشراٌت آخرون ممن ال یتّسع المجال لذكرھم : 

عبدالعزیز فّضة (قائـد الساحة اللبنانیّة عام 1985)  -

داود محمد عمر نایف (عالء األفندي قائد الساحة اللبنانیّة -
 (1991_1986

عبدالمعطي حسین السبعاوي (أبو یاسر نائب قائد الساحة اللبنانیّة -
 (1991_1986

صالح شدید -

مصعب العّزي (قائد القّوة البحریّة لبضعة أشھر خالل العام 1990) -

سلطان أبو العینین (قائد الساحة اللبنانیّة 1991_2010) -

وجمیع ھؤالء المذكورین عدا عبدالمعطي الذي قضى بأحد اإلنفجارات یحملون االن 
رتبة لواء.  

لم یتبق في المخیّم سوى صغار الضبّاط والضبّاط المحلیّین أبناء مخیّم عین الحلوة مثل 
جمال سلیمان ومنیر المقدح الذین یعتبرون ان بقائھم داخل محیطھم العشائري في 

األحیاء التي یسكنھا أقرباؤھم وأبناء بلداتھم یضمن لھم أمنھم. من الصعب ان تجد بین 
أھل المخیّم من یوافق على تأجیرمنزلھ ألحد التنظیمات لیكون مقّرا أو مكتباً خوفاً من 

الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة ورغم ان بعض الضبّاط المحلیّین قد حّولوا منازلھم إلى 
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مقّرات عسكریّة خاصة بھم (مع اإلستفادة من مبلغ اإلیجار الشھري المدفوع من 
الحركة) إّال ان معظم المقّرات العسكریّة لحركة فتح توجد في المنطقة الممتدة من بلدة 

المیّة ومیّة الواقعة شمال مخیّم المیّة ومیّة نزوالً نحو "مستشفى الھمشري" الواقع 
بالقرب من "مدرسة األمریكان" حیث قامت الحركة بإستصالح العدید من المنازل 

المھّدمة وتحویلھا إلى مقارٍّ وقواعد عسكریّة. وكّل ھذه المنطقة ھي عبارة عن شارٍع 
وحیٍد یمتد نحو مائتین متر وتقع المنازل المھجورة والمھّدمة على مسافة بضعة عشرات 

من األمتار على جانبیھ واصبح بعد إعادة بناء مبانیھ الشارع األخطر في الجمھوریّة 
اللبنانیّة أو ربما في العالم كلّھ إذ ان الحمم الصاروخیة التي كانت ترمیھا طائرات األف 
16 اإلسرائیلیّة بشكٍل شبھ یومي متخیّرةً ما طاب لھا من ھذه المواقع, جعلت من عبوره 

في أوقات النھار عمالً انتحاریّاً وكانت جمیع أوقات الدوام تقتصّر على ساعات اللیل 
وتنتھي قبل الفجر. كانت الزیارات اللیلیة لطائرات األف 16 ایضاً دوریةً ومعتادةً ورغم 

ان القنابل التنویریّة الباراشوتیّة التي ترمیھا الطائرات كانت تحول ظالم اللیل إلى ما 
یشبھ شمس الصباح إّال ان أغلب الغارات الجویّة كانت تقع في النھار وخصوصاً في 
ساعات الفجر األولى قبل ان یكون المقاتلین قد صحوا من نومھم وغادروا مواقعھم 

وانتشروا في الودیان المجاورة تحّسباً لھذه الغارات.  

إضافةً إلى منازل بلدة المیّة ومیّة التي ال تكاد إحدى الوحدات  العسكریة تنتھي من 
ترمیمھا حتى یحّولھا صاروٌخ جويٌّ إلى ركام فینتقل الترمیم إلى منزل مجاور, ھناك 

أیضاً تلة مالصقة لمخیّم عین الحلوة في الناحیة الجنوبیة وتدعى "جبل الحلیب" لبیاض 
تربتھا, تسیطر علیھا وتتموضع فیھا كتیبة "شھداء عین الحلوة" التابعة لجمال سلیمان 

وھي أیضاً لم تسلم من الغارات الجویّة كما لم  تسلم البیوت المھجورة فیھا.  

ترامى إلى مسامعي ان غّسان طایش زمیلي وأحد أفراد دورة كراتشي الثالثة قد عاد إلى 
مكان إقامتھ مع أھلھ في مدینة صیدا واظنھ كان قبلھا في الیمن فعزمت على زیارتھ وبعد 

بضعة أیام توجھت إلى منزل ذویھ في حّي الصباغ والذي كنت قد زرتھ فیھ ذات إجازٍة 
عام 1979. شقّةٌ في الطابق الثاني من مبنى مؤلّف من أربعة طوابق في حيٍّ سكنيٍّ 

ھاديء لكنھ لم یكن ھادئاً أبداً یوم زرتھ في المّرة األولى إذ كان ھذا الحّي معقل "الحاج 
اسماعیل" قائد قّوات القسطل والحاكم العسكرّي غیر المسّمى لمدینة صیدا ومنطقة 

الجنوب عموماً وكان منزلھ یقع على بعد خمسین متراً من منزل غّسان ویقابلھ في على 
الضفّة األخرى من الشارع بستان صغیٌر جعل الحاج منھ مقّراً للوحدة العسكریّة األھم 

في القّوات اي وحدة "ّحرسھ الشخصّي" وأقام على مدخلھ محرساً من اإلسمنت المسلّح 
المحاط باألكیاس الرملیّة. كان في الحّي أیضاً مقّر قیادة الشرطة العسكریّة لحركة فتح 

في الجنوب التي یقودھا "أسد بغداد" (توفي عام 2015 وكان عند وفاتھ برتبة لواء 
وإسمھ الحقیقّي ھو علي محمد بدیوي) الذي یقع على مسافة 20 متراً من منزل غّسان 

وذویھ وبمواجھتھ تماماً على الضفّة األخرى من الشارع وكان مالصقاً "لمقبرة االنكلیز" 
وھي مقبرة تضم رفات بضعة مئات من أفراد الجیش البریطاني الذین سقطوا في 

المناطق القریبة زمن الحرب العالمیّة الثاني وكثیراً ما استخدمناھا ملعباً في فتوتنا بسبب 
مساحتھا الشاسعة وأرضھا المخضوضرة باألعشاب واألشجار الذین تولیھم البعثة 

الدبلوماسیّة البریطانیّة بالغ العنایّة وتؤجر لھذا الغرض أشخاصاً یقومون علیھم على 
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مدار العام. كان الحّي إذن حین زرتھ أواسط حزیران 1986 قد استعاد ھدوءه وسكینتھ 
بعد رحیل القّوات الفلسطینیّة عام 1982. طرقت باب الشقّة ففتحھ والده الذي لم یذكرني 

فسألتھ عّما إذا كان غّسان موجوداً فبانت علیھ الریبة لكنھ أجاب بنعم واستمھلني على 
الباب ریثما ینادیھ. بعد ثواني حضر غّسان وبدا علیھ التفاجؤ الشدید برؤیتي على باب 
داره بعد مرور سنواٍت طویلة دون ان نلتقي فاستقبلني بترحاٍب شدیٍد ودعاني للدخول. 
في غرفة اإلستقبال شربنا القھوة والشاي واسترجعنا ذكریات الكلیّة والباكستان وتبادلنا 
األسئلة والمعلومات عن أمكنة وجود العدید من األصدقاء المشتركین من ضبّاط القّوة 
البحریّة وكذلك عن أحوالنا الشخصیّة وما جرى معنا من تطوراٍت في السنین األخیرة 

التي انقطعت بھا اخبارنا عن بعضنا البعض. كان غّسان قد خرج للتّو (قبل أقّل من 
شھر) من أسوأ مأساٍة یمكن ان یتعرض لھا المرء في ھذا العالم أي اإلعتقال في سجون 

مخابرات النظام السورّي. 

 ثابرنا بعد تلك الزیارة على اللقاء بشكٍل شبھ یومّي وحّدثني عن تلك التجربة المریرة 
التي تعرض لھا وصبغت بقیّة حیاتھ وعن ظروف سجنھ وصنوف التعذیب التي تعرض 

لھا خالل ثالثة أشھر من اإلعتقال بدت بالنسبة لھ كانھا أربعین عاماً وتركت داخلھ 
شرخاً نفسیّاً ال فكاك منھ. في تلك األیام لم یكن قد سبق لي ان خضُت تجربة اإلعتقال 

عند أّي من أجھزة المخابرات العربیّة ولكنني كنت قد سمعُت نتفاً من ھنا وھناك وقرأت 
العدید من المقاالت والكثیر من الروایات األدبیّة التي تتطرق إلى ھذا الموضوع وبعضھا 

یقتصر علیھ. ان الروایات الشفھیّة المتالحقة یومیّاً على لسان طایش الذي راح یحاول 
عبثاً إفراغ ذاكرتھ من تلك العذابات التي ال تزال طازجة ھي أول مواجھة شخصیّة لي 

مع األجھزة األمنیّة السوریّة ذائعة الصیت. 

 حّدثني عن الفلقة والدوالب وبساط الریح , وعن "كرابیج زّب العجل" المجدولة من 
أسالٍك معدنیّة مغطاٍة بالنایلون. عن الصعق الكھربائي على المناطق الحّساسة, والتھدید 
باإلغتصاب, والَشْبح والسحل والطحن. رغم فظاعة أسالیب التعذیب ووحشیّة منفّذیھا, 
قال, فإن بعضھا یبدو نزھةً أو فسحةً قیاساً على ظروف التوقیف داخل الزنازین التي 

یعجز المرء عن وصفھا. كانوا یقضون النھار وقوفاً من شّدة اإلزدحام وتتبلّل األرض 
تحت أقدامھم من تعّرقھم في الغرفة الملتھبة وكثیرون توفوا من جّراء الحرارة وضیق 

التنفس. أّما النوم عند المساء فیتّم "تسییفاً" اي ینام الجمیع متعاكسین على جنٍب واحد وال 
یستطیعون التقلّب بتاتاً من شّدة الضغط إذ ان رجال شاویش القاووش یجلسون على 
األرض متّكئین على الجدران ویبدأون بالضغط بأرجلھم على بطن وصدر الرجل 
األخیر في طابور النوم العجائبي ھذا دافعین بھ وبمن ورائھ للمزید من اإللتصاق 

ببعضھم بعضاً حتى یخلقون أمكنةً للبقیّة من المساجین الذین لم یتبق لھم فسحةً 
"للتسییف". نھاراً یبدو المكان ك"مرطبان" مخلّل ویتحول مساًء إلى علبة سردین 

ضخمة.  
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باألمس القریب استعدت في ذھني كل تلك الفظائع حین قرأت روایة "القوقعة" التي 
روى مصطفى خلیفة فیھا تجربتھ في سجن تدمر, والتي أصابتني بالغثیان منذ الصفحات 
االولى فرمیت بھا جانباً لكنني عدُت الحقاً وأرغمت نفسي على قراءتھا ألن أبسط حقوق 
أولئك السجناء على اآلخرین ھو اإلطّالع على عذاباتھم وكذلك لسبٍب آخٍر ھو اإلقتباس 

منھا حین تعرّضت في صفحاٍت سابقة لمسألة التعذیب في سجون األسد.  

عادةً ما نلتقي غّسان وانا في حوالي ال12 ظھراً ثم ننطلق سیراً على األقدام نحو المسبح 
الشعبي المالصق للكورنیش البحري ویقع على بعد نصف ساعة عن منزلھ, لنسترخي 

ھناك على أحد المقاعد التي یوفرھا أصحاب المقاھي الصغیرة المتنقلة الذي یعملون عبر 
"فانات" ویقدمون على الكورنیش القھوة والشاي واألراجیل. بعد األراجیل و المشروبات 

غالباً ما نتوجھ للسباحة لمسافاٍت طویلة, منطلقین من منطقة المسبح الشعبي نحو 
الجزیرة الصیداویة الصغیرة التي یطلق علیھا أھل صیدا إسم "الزیرة" وھو تحویٌر 
لكلمة "جزیرة", عابرین مرفأ صیدا وماّرین في أغلب األوقات بالسفن الراسیة في 

عرض البحر بانتظار دورھا في تفریغ حمولتھا فیھا . كانت ھذه الرحلة تستغرق نحو 
الساعتین ذھاباً وإیاباً نستریح خاللھما على شاطيء الجزیرة التي تعّج بالمتنّزھین الذي 

أتوھا بالمراكب الصغیرة التي تعمل في نقل الركاب منھا وإلیھا في أیام الصیف. 

لم یكن غّسان قبل لقائي بھ قد دخل مخیم عین الحلوة أو التقى بأحد من اصدقائھ ومعارفھ 
في القّوة البحریّة أو في حركة فتح إذ انھ وضع نصب عینیھ ھدفاً وحیداً یعمل علیھ بشتى 
الوسائل والطرق المتاحة أال وھو الھجرة إلى الوالیات المتّحدة األمریكیة حیث سبقھ إلى 
ھناك شقیقھ األكبر أسامة. بل ان ھذا الطموح كان سبباً غیر مباشٍر إلعتقالھ إذ انھ حدث 
أثناء إحدٮزیاراتھ المتكررة إلى دمشق لمراجعة السفارة األمریكیّة فیھا التي تقوم أیضاً 

بمھام السفارة المغلقة في بیروت_ بسبب التفجیرات واألحداث األمنیّة _ في معالجة 
ومراجعة طلبات ومعامالت المواطنین اللبنانیّین. ان خشیتھ من ان تؤّدي عالقتھ 

التنظیمیّة إلى عرقلة ھجرتھ بشكٍل أو بآخر كأن ترفض السفارة طلبھ بسبب ھذه العالقة 
أو ان تعود المخابرات السوریّة إلى توقیفھ مّرةً أخرى لیلتحق من جدید باألالف من أفراد 

وكوادر الحركة أو "الُزمر العرفاتیة" التي أفلح في الخروج منھا بشبھ معجزة أو 
باألحرى بمعجزٍة كاملة حدثت على یدّي والدتھ التي استطاعت تحریك بعض الخیوط 

النیابیّة اللبنانیّة المرتبطة عضویاً بتلك األجھزة.  

بعد بضعة لقاءات توّصل غّسان إلى قناعٍة مفادھا ان مسألة الھجرة قد تستغرق وقتاً 
طویالً ومن الحرّي بھ اإللتحاق بالحركة وتسییر أموره ریثما تنجح مساعیھ "أو یقضي 

هللا أمراً كان مفعوال". اتفقنا على موعٍد قریٍب لزیارة سعدهللا في منزلھ وھو ما حدث وتّم 
على أثره إعتماد غّسان طایش ضابطاً على مالك القّوة البحریّة الفلسطینیّة في لبنان. عدا 

الراتب الضئیل و"مھمة" الضابط األشّد ضآلةً لیس لدینا, غّسان وانا أیة مصادر دخٍل 
إضافیّة كتلك التي یمتلكھا الكثیر من كوادر الحركة فبعضھم یعمل على سیّارات األجرة 
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أو یمتلك محّالٍت تجاریّة أو یتلقى أالف الدوالرات من القادة المتنفذین في الخارج على 
شكل "موازانات عمل". أما  على مستوى الجنود وصّف الضبّاط فانھم جمیعاً أو أغلبھم 

على األقل یقومون بأعمالھم المدنیّة المعتادة ویقتطعون بضعة ساعات في اإلسبوع لتأدیة 
واجب الحراسة الدوري في المكاتب الحركیّة التي یتلقون منھا رواتبھم, مما عنى عملیّاً 

ان الضبّاط أمثالنا كانوا یعیشون في عوٍز شدید بینما ینعم اآلخرون ببحبوحٍة ورغد 
عیش. ورغم ضآلة دخلینا فقد كان علینا التواجد النھاري في المكتب المعزول والفارغ 

في منطقة درب السیم دون أّي عمٍل أو وظیفٍة سوى انتظار طائرات األف 16 بینما 
یجول سعدهللا وصھره بسیارة الفولفو الفخمة في متنزھات مدینة صیدا ومصایف جبل 

لبنان. 

 بعد ان أصبحنا ضابطین بدالً من ضابط واحد تضاعفت قدرتنا على التأثیر على سعدهللا 
والضغط علیھ لتحسین ظروف عملنا بعض الشيء وفرضنا علیھ ان یبقي "فان الفولكس 
فاكن" على األقل في الموقع الذي علینا الدوام فیھ إذ ال یصّح ان یتنّزه ھو بالفولفو ویتنّزه 
صھرة بالفان بینما یبقى الموقع الوحید للقّوة البحریّة دون وسیلة تنقّل واحدة. كما ألزمناه 

بتزویدنا بمسدسین للحمایة الشخصیّة  إسوةً بأغلب الضبّاط وكذلك إسوةً بصھره الذي 
یحمل رتبة جندي فقام بإرسالنا إلى تاجر السالح الذي یتعامل معھ وكان یعمل من منزلھ 

الواقع في "الشارع التحتاني" حیث اخترنا مسدسین حدیثین غیر مستعملین من نوع 
"ستار". أما عن حجم الموازنة ومشاریع العمل على بناء القّوة البحریّة فقد بقیا طي 
الكتمان ال یعلم بھما سوى هللا وسعدهللا وصھره وبقینا نحن مغیبین عن كلیھما رغم 

إلحاحنا. لّما تبین لنا إستحالة العمل مع سعدهللا على أسٍس تحفظ كرامتھ وكرامتینا أصبنا 
بالیأس وتركناه لغیّھ وأھملناه بشكٍل شبھ كامل إذ ان البدیل اآلخر الوحید ھو التعامل معھ 

بقّوة بالسالح كما یحدث في غالبیة الوحدات العسكریّة األخرى وھو ما لم نرده.  

صرنا ال نراه سوى عن طریق الصدفة أو عند حلول موعد صرف الرواتب والمھام 
الشھریّة بینما نقضي أوقاتنا بالذھاب صباحا إلى الموقع العسكرّي الفارغ من سوانا 

لساعتین (تنقصان أو تزیدان حسب المزاج) ثم نستقّل سیارة الفان ونتجھ نحو الكورنیش 
البحري أو متنزه "الكینایات" عل ضفاف نھر األولى لتدخین األراجیل وشرب البیرة 

والسباحة. مساًء نعید الفان إلى الموقع المقفل ونعود راجلین نحو منزلینا. رغم ان 
كشوفات أسماء المقاتلین التي یقّدمھا سعدهللا بإعتبارھا عدید القّوة البحریّة تفید بوجود 
العشرات منھم الذین تصرف لھم الرواتب عبره وتقّدم لھم الحصص التموینیّة الیومیّة 
منھا والشھریّة إّال ان موقع درب السیم بقي فارغاً من الجنود وبقیت الرواتب الشھریّة 

تُصرف ألشباح لم یرھم أحد, أما المواد التموینیّة فتتقاسمھا عائلتّي سعدهللا وصھره 
إضافةً إلى عائلة المساعد جمال القدح الذي یشتري سعدهللا والءه ببضعة معلّباٍت 

وحصٍص من السّكر والشاّي والرز.   
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ان الطائرات الحربیة والمروحیّات اإلسرائیلیّة في تلك األیام لم تكد تفارق أجواء صیدا 
ومخیّماتھا وتصاعدت وتیرة الغارات الجویّة على المواقع والمكاتب الحركیّة أو التابعة 
لتنظیماٍت فلسطینیّة أخرى وأصبحت شبھ یومیّة. وكانت المروحیات القنّاصة مختّصةً 

باستھداف المكاتب الموجودة داخل وعلى أطراف مخیم عین الحلوة بصواریخ صغیرة 
الحجم نسبیّاً بحیث تتسبب بأقل قدٍر من الخسائر في المنازل السكنیّة المجاورة أّما 

المواقع التي تقع خارج المخیّم في المناطق الخالیّة من السكان في منطقة الھمشري وبلدة 
المیّة ومیّة فقد كان استھداف أّي منھا ومھما بلغ حجمھ یعني ان یتم عجنھ بمن فیھ وما 
فیھ فال یتبقى منھ سوى الغبار وأسقٍف متراكمة على بعضھا البعض كما لو انھا أقمشةٌ 
مطویّة. كان مخیم عین الحلوة ھو الوحید من بین مخیمات الفلسطینیّین في لبنان الذي 
عاد لیقّض مضاجع اإلسرائیلیّین إذ تكفّلت حركة أمل ومن خلفھا النظام السورّي في 

انھاك بقیّة المخیمات في بیروت وصور بینما تكفّلت التنظیمات الفلسطینیّة التابعة للنظام 
السورّي بترویض مخیمات طرابلس والبقاع ومحاصرتھم إستخباریاً.  

مع اشتداد حرب المخیّمات في بیروت وانتقالھا إلى مخیّم الرشیدیّة المحاصر في صور 
وان بشكٍل أقّل شراسةً,  بدأت اإلشتباكات المحدودة تتكّرر بین التنظیمات الفلسطینیّة في 

عین الحلوة وحركة أمل التي تسیطر على بلدة مغدوشة المسیحیّة وتتحصن فیھا وھي 
بلدةٌ تقع على رأس تلّة ترتفع 230 متراً عن سطح البحر وتشرف تماماً على مخیّمي 
عین الحلوة والمیّة ومیّة. كان التواجد في المكاتب الحركیّة محفوفاً بمخاطر الغارات 

اإلسرائیلیّة أما التواجد في الشوارع واألزقة الضیّقة للمخیم فیعرضك إلى رصاصات 
الرشاشات الثقیلة العشوائیة التي یطلقھا بین الحین واآلخر أفراد میلیشیا حركة أمل من 
التلّة المحّصنة. كان ھناك أیضا عمالً عسكریّاً/أمنیّاً تولّت القیام بھ القّوة الرئیسة لحركة 

فتح في المخیّم, أي كتیبة شھداء عین الحلوة التابعة لجمال سلیمان, منھا الدوریات 
اإلستطالعیة لسفوح تلّة مغدوشة ومنطقة زغدرایا المتاخمة لھا والرد على النیران  التي 

ترمى على المخیم بنیران الرشاشة الثقیلة التابعة للكتیبة المتمركزة في "جبل الحلیب", 
إضافةً إلى رصد الطریق الساحلي جنوب مدینة صیدا الذي یصل قّوات حركة أمل 

المتواجدة في بیروت بحواضنھا اإلجتماعیّة في قرى الجنوب اللبناني الشیعیّة الممتدة من 
بلدة الغازیة جنوب مغدوشة وحتى الناقورة على الحدود اللبنانیّة اإلسرائیلیّة. ال یفصل 
ھذه الطریق الساحلیة عن المخیم سوى بضعة مئات من األمتار جلّھا أراٍض مزروعةٌ 

بأشجار الحمضیات والموز مما جعل منھا مكمناً جیّداً لعناصر كتیبة جمال سلیمان والذي 
كان على تنسیٍق أمنيٍّ كامل مع جھاز األمن في حزب هللا الذي یقوم بتزویده بالمعلومات 

عن تحركات حركة أمل.  

ذات یوم أبلغ جمال بتوقیت عبور شاحنتي أسلحة قدمھا النظام السورّي ألمل لتعزیز 
حصارھا على مخیم الرشیدیّة في صور. كانت شقیقتي ام شادي تعمل على جھاز 

الالسلكي الرئیس للكتیبة من داخل منزلھا مما سمح لي بمتابعة انباء المجموعة الكامنة 
بقیادة شاب أسمھ أبو لینا (اغتیل بعد سنوات) ومعھ بضعة شباب آخرین من أھل المخیّم 

مسلّحین بالبنادق الخفیفة وقواذف البي 7 بانتظار كلمة السّر التي سیتلقوھا عند عبور 
الشاحنتین المذكورتین لجسر نھر األولي وھو ما حدث بُعید الثانیة لیالً. بعد حوالي عشر 

دقائق أو ربع ساعة اي المدة التي تحتاجھما الشاحنتان إلجتیاز المسافة من "جسر 
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األّولي" حتى منطقة "الحسبة" التي یكمن فیھا رجال سلیمان اندلعت فجأة وفي وقٍت 
واحد أصوات االنفجارات الصاروخیّة واستمّرت لمدة عشرة دقائق إتصل بعدھا أبو لینا 

عبر جھاز الالسلكي لیبلغ بأنھم قد دمروا الشاحنتین تدمیراً كامالً بما فیھما من أسلحة 
وقضوا على سائقیھا ومرافقیھما. نصٌر صغیٌر تاله بعد بضعة أسابیع مقتل یحي عبدو 

القائد العسكرّي للكتیبة مع إثنین من مرافقیھ إثر تعّرضھم لكمیٍن نصبھ مقاتلو حركة أمل 
أثناء قیامھم بدوریّة إستطالعیّة على سفوح بلدة مغدوشة. 

ان العالقة بین جمال سلیمان وقادة حركة فتح إشكالیّة وملتبسة, فبینما تقدم لھ الحركة كّل 
اإلحتیاجات اللوجستیة كما سبق ان ذكرنا, سالحاً وذخیرةً وتمویناً وطبابةً ورواتباً 
وموازنات عمل فانھا ال تستطیع فرض قرارھا السیاسّي والعسكرّي علیھ بإعتباره 

صاحب القدرة العسكریّة الكبرى في مخیم عین الحلوة المعقل الرئیس للحركة والوحید 
الباقي خارج إطار السیطرة السوریّة ان بشكٍل مباشٍر كمخیّمي البّداوي ونھر البارد في 

الشمال ومخیم الجلیل في البقاع أو عبر حلفائھا في حركة امل مثل مخیمات صبرا 
وشاتیال وبرج البراجنة في بیروت ومخیّمات البص والرشیدیّة والبرج الشمالي في 
ضواحي مدینة صور المحاصرین جمیعاً. فمن جھٍة أولى فإن القّوة العسكریّة التي 

یوفّرھا سلیمان تشّكل في حسابات القیادة الفتحاویة رأس الحربة في المعارك التي تتجھ 
الحركة إلى خوضھا في جوار المخیّم بھدف تخفیف الضغط العسكرّي عن بقیّة 

المخیّمات المحاصرة والحقاً في أرغام حركة أمل على فّك حصاراتھا, ومن جھٍة أخرى 
فإن والء سلیمان لفتح غیر مضمون بسبب خیوط العالقات السریّة بینھ وبین تنظیم حزب 

هللا الناشئ ومن خلفھ الحرس الثوري اإلیراني وأیضاً بسبب طموحاتھ الشخصیّة التي 
تدفعھ إلى رفض اإلمالءات القادمة من القیادة في تونس أو من ممثلیھا التي نّصبتھم قادةً 

للساحة اللبنانیّة. كما ان سیطرة سلیمان على مخیم عین الحلوة وشراستھ وجرأتھ على 
القتل السیاسّي وتصفیّة خصومھ أجبرت القیادة على الرضوخ لشروطھ الشخصیّة 

بانتظار تغیّر الشروط الموضوعیّة. لیس ھذا فحسب بل ان الصراعات المفتوحة أبداً 
على السلطة والمال بین كبار ضبّاط حركة فتح جعلتھم یتنافسون على كسب وّده عبر 

المزید من الدعم المالّي باعتباره بیضة المیزان في تلك الخصومات وقد نجح عبد 
المعطي رئیس غرفة العملیّات ونائب قائد الساحة أكثر من غیره في عملیّة إستقطاب 
سلیمان وأنشأا سویةً تحالفاً دمویّاً أّدى عبر سنوات إلى اغتیال العشرات من الكوادر 

الفتحاویّة واختفاء جثث بعضھم التي دفنت على اإلغلب في "جبل الحلیب" تحت جنح 
الظالم أو ٔاُلقیت في مكبّات النفایات أو األزقّة المھجورة لألحیاء المجاورة للمخیّم ولعّل 

أشھر ھذه األزقة ھو شارٌع خلفيٌّ یصل بین مساكن ضبّاط الجیش اللبناني في منطقة 
"الفیالت" و "طلعة" مستشفى الھمشري ویحاذي سور "مدرسة األمیركان" الشرقي.  

كان ھناك بعض التجّمعات المیلیشیاویّة األخرى في المخیّم الموازیة لكتیبة جمال سلیمان 
أو باألحرى "المحاذیة" لھا إذ رغم كونھا تشتمل على نفس المكّونات العائلیّة والعشائریة 
والمناطقیّة للوالءات إّال ان عدیدھا و بنیتھا العسكریّة ال تقاربھا بتاتاً. أكبر مراكز القوى 

ھذه تتبع لمنیر المقدح (من بلدة السمیریّة) وأخوتھ كما ان ھناك أمراء حرٍب صغار 
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أخرون كخالد الشایب, ومنصور عّزام وبدیع كریّم ومحمود عیسى المعروف باللینو 
وأخرون أقّل حجماً. 

   

ان العنصر األساس الذي ضاعف سطوة جمال سلیمان وأّدى إلى اتساع نفوذه ھو ضیق 
رقعة اإلنتشار الجغرافي لمئات الضبّاط والكوادر العسكریّین التي اقتصرت _عسكریّاً_ 

كما أسلفنا على مخیم عین الحلوة وجاره بالغ الصغر مخیّم المیّة ومیّة مضافاً إلیھما 
طریق الھمشري- المیّة ومیّة الذي جاء ذكره ایضاً. من الناحیة العملیّة والقدرة على 

التنقّل –دون السیطرة العسكریّة- فإن اقصى ما كان متاحاً ھو مدینة صیدا وساحلھا من 
مفرق سینیق حتى جسر األولى بطول ثالثة أو أربعة كیلومترات وھي المنطقة التي 
یسیطر علیھا حلیف م. ت. ف. مصطفى سعد ومیلیشیاتھ. إلى الشرق من صیدا تقع 
بلدات مسیحیّة مھّجورة تسیطر علیھا حركة أمل وإلى الشمال من تلك البلدات تقع 

خطوط اإلشتباك مع قّوات جیش لبنان الجنوبي بالقرب من مدینة جّزین اما إلى الجنوب 
من جسر سینیق فتنتشر أیضاً حواجز حركة أمل المعادیة التي تسیطر على كامل 

الجنوب اللبناني كذلك األمر من الشمال مع فارق ان سیطرة حركة أمل ال تبدأ إلى عند 
حدود بلدة خلدة جنوب بیروت تاركةً بضعة عشرات من الكیلومترات الفارغة إّال من 

القرى المسیحیّة المھجّرة والتي نسفتھا المیلیشیات الدرزیّة تخوفاً من ان یسكنھا 
المھجرون من طوائف أخرى. وكذلك تاركةً الطریق إلى الجزء الدرزي من جبل لبنان 

سالكةً ومتاحةً للفلسطینیّین الذین یستخدموھا فقط للوصول إلى المتنزھات في أعلى 
الجبل في موسم الثلوج في رحالٍت جماعیّة أو فردیة إذ ان لیس فیھا حاضنة إجتماعیّة 

لھم كحال مدینة صیدا التي یقطنھا عشرات اآلالف منھم. 

 في واقع األمر لسنا وحدنا المحاصرون بل إن اللبنانیین أنفسھم من جمیع الطوائف ھم 
أیضاً محاصرون داخل كانتوناتھم الطائفیّة بشكٍل أو بآخر, بما فیھم الطرف الرئیس الذي 

یفرض الحصار حالیاً على المخیمات الفلسطینیّة أي شیعة حركة امل. فإن مدینة صیدا 
التي نسیطر علیھا مع حلفائنا في التنظیم الشعبي الناصري تقع وسط الطریق الساحلي 
الذي یربط شیعة الضاحیة الجنوبیّة بخّزانھم البشري في محافظة صور وأغلب قرى 

محافظة الجنوب.  

لم یكن العنف والقسوة اللذان یطغیان على شخصیّة جمال سلیمان یثیران الرعب فقط في 
قلوب خصومھ بل أیضاً وإْن بدرجة أقّل في قلوب موالیھ انفسھم, وكانا أیضاً یبعثان 

الرھبة في نفوس المحایدین والمدنیّین العادیّین في المخیّم. خصوصاً انھ من القالئل الذي 
ال یكتفون بإصدار األوامر بالتصفیّات الجسدیة بل كثیراً ما یقوم بتنفیذ اإلعدامات بنفسھ 
ویترك لمرؤوسیھ شرف حفر القبر والقیام بعملیّة الدفن. ورغم كونھ أمیّاً إال انھ كسلطة 
أمر واقع غالباً ما سعى ,خصوصاً مع غیاب المرجعیات القانونیّة الحكومیّة, إلى تطبیق 

القانون اإللھي حسب رؤیتھ الشخصیّة كما في حالة "المارد" وھو أحد مقاتلیھ الذي 
اكتسب إسمھ الحركّي من بنیتھ الجسدیة الضخمة. فقد كا المارد ھذا إسماً على مسّمى 
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بطولھ الفارع واتساع كتفیھ وكبر حجم رأسھ وصغر حجم دماغھ على ما یبدو إذ انھ قام 
باإلعتداء الجنسي المتكّرر على إبنة أخیھ المتوفى والبالغة من العمر 10 سنوات و حین 

وصل النبأ إلى مسامع جمال أصدر أمراً فوریّاً بإحضاره إلى مكتبھ في جبل الحلیب. 
جلس المارد واجماً یحیط بھ المسلّحون الذي أحضروه والذین كانوا ھم أیضاً واجمین 
یترقبّون برھبة ما سیأتي. جلس جمال بعض الوقت صامتاً وكان ذلك معتاداً منھ فانھ 

رجٌل صموٌت كتوٌم قلیل الكالم لكن صمتھ ھذه المّرة مرّده إلى ان الرجل الذي ھو على 
وشك إعدامھ إلعتدائھ على شرف ابنة أخیھ ھو في نفس الوقت المعیل الوحید لعائلة أخیھ 

مما جعل من معاقبتھ بالقتل یضّر بالضحیّة نفسھا وبأّمھا واخوتھا فأسقط في یده. من 
النادر ان یستشیر جمال رجال دیٍن رغم عالقتھ القویّة بالكثیرین منھم الذین یستعینون بھ 

على تدبیر أمورھم المادیّة والمعیشیّة بل یقوم بدالً من ذلك بصالة اإلستخارة وھي 
ركعتین ینوي المرء عند أدائھما انھما صالة إستخارة ثم یلقي هللا في روعھ خیرة األمر 

الذي ھو فیھ محتاٌر ویوّجھھ نحو أفضلھ. توّضأ جمال ثم استغرق في صالتھ بضعة 
دقائق التفت بعدھا نحو المارد الجالس خلفھ ثم استّل مسّدسھ وافرغ رصاصاتھ في 
ركتبیھ وأمر المسلّحین بنقلھ إلى مستشفى الشھید سعد صایل القریب حیث اضطّر 

األطباء إلى بتر كال ساقیھ بسبب التھتّك الشدید الذي حصل بركبتیھ. كان محظوظاً لبقائھ 
حیّاً إذ نادراً ما اطلق جمال النار دون ان یھدف إلى القتل.  

 --------------------------------------------

نھاٌر تموزيٌّ حارٌّ شمٌس ساطعةٌ تدفئ الروح. اشتریت منقوشة جبنة من فرٍن وسط سوق 
الخضار ثم اتجھت صعوداً نحو الشارع الفوقاني حیث توقّفت بانتظار مرور سرفیس 

ألتوّجھ نحو وسط المدینة بھدف التجّول في أسواقھا تزجیةً للوقت وأیضاً للتمتع بمرأى 
نساء المدینة المتجّمالت, المتزیّنات, األنیقات, المھفھفات اللواتي یشرحن الصدر. مشاھٌد 

غیر متوفّرٍة في المخیم الذي تفرض تقالیده اإلجتماعیّة على أغلب إناثھ حجب إنوثتھن 
وذلك بإرتداء الحجاب واألثواب الواسعة الطویلة التي ال تبدي تكاویر الجسد إضافةً إلى 
اإلمتناع عن استخدام المساحیق التجمیلیّة. لم یطل انتظاري إذ لم أكن قد انھیت منقوشتي 

حین وقفت سیّارة سرفیس أمامي بعد ان أومأت لسائقھا الذي یدأب على تفحّص عیون 
الماّرة والواقفین بانتظار أدنى إیمائٍة وإذا ما مّر على شخٍص واقٍف او سائٍر ولم یتمّكن 

من النظر في عینیھ فسریعاً ما یضغط على زّمور السیّارة حتى ینظر إلیھ الشخص 
المعنّي فیسألھ بإصبعھ إذا ما كان "طالع" أو "نازل". كل الناس على الطرقات واقفین 
وسائرین ھم رّكاٌب محتملین عند سائقي السرفیسات في لبنان مما یجعل من الشوارع 

واألزقّة كلّھا مسرحاً تؤّدى علیھ یومیّاً سمفونیّةٌ عجائبیّةٌ من ضجیج المزامیر منذ مطلع 
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الفجر حتى ساعات المساء حین تفرغ الطرقات من "الركاب المحتملین". فالتنافس على 
أشّده بین السائقین لیس بسبب ندرة الرّكاب بل لكثرة السائقین العمومیّین غیر الشرعیّین 
فالبلد الذي غابت فیھ أجھزة الدولة غیاباً شبھ تاّماً منذ العام 1975 وحلّت محلّھا سلطاٌت 
محلیّة میلیشیاویّة لم یعد فیھ سوق النقل الداخلي مقتصراً على السائقین العمومیّین الذین 

یمتلكون رخص عمٍل ونمٌر حمراء بل صارت ھذه المھنة ھي مھنة من لیس لھ مھنة 
ویمتلك سیارة مرسیدس عتیقة, بل وأیضاً من كان لھ مھنة تراه ینقل الرّكاب في طریقھ 

من وإلى عملھ وقد یتابع نقل الركاب بعد الدوام لتأمین دخٍل إضافيٍّ غالباً ما یكون 
ضروریاً في بلٍد یعاني من ضائقة اقتصادیة فرضتھا الحروب المتتالیة فیھ على مدى 
عقود. حین تكون الطرق خالیة ال تستغرق الرحلة من وسط المخیّم إلى وسط المدینة 

أكثر من خمسة دقائق لكنھا قد تمتد إلى نصف ساعة في النھارات المزدحمة. بدا الطریق 
غیر مزدحٍم الیوم بسبب التوتر العسكرّي المتزاید على جبھة مغدوشة المترافق مع 

تصاعد وتیرة القتال على جبھات مخیمات بیروت وصور المحاصرة فالمدینة الوادعة 
شدیدة التأثر باألحداث العسكریّة في محیطھا وغالباً ما ینالھا بعٌض من الرمایات الطائشة 

التي توتّر أمنھا وفي بعض األحیان تكون ھذه الرمایات "الطائشة" في حقیقة األمر 
مقصودة خصوصاً ان تحالف زعمائھا السیاسیّین من آل سعد مع م. ت. ف. لیس خافیاً 

على أحد.  

مّرت عشرة دقائق قبل ان نشرف على "ساحة النجمة" وھي المستدیرة الرئیسة في 
المدینة. ھناك رجٌل واقٌف داخل المستدیر وبقربھ على األرض حزمةٌ ما تبیّنت بعد 

اقترابنا من الرجل الذي ارتسمت على محیّاه معالم الذھول انھم ثالثة أطفاٌل قتلى 
مجبولین بدمائھم تتراوح أعمارھم بین السادسة والعاشرة. شعرت بالغثیان والرغبة 

بالتقیّؤ فأشحت وجھي واضعاً یدي الیسرى على عینّي. وقف بعض الفضولیّین یتأملون 
المشھد عن بعد من األرصفة المقابلة للمستدیرة. وصلت السیارة إلى موقفھا على بعد 

مائة متر فنزلت متثاقالً تكاد رجالي ان تعجزا عن حملي. جلست قلیال على الرصیف ثم 
أومأت لسیارة أخرى متّجھة إلى المخیّم انما عبر طریٍق آخر غیرالذي یمّر بساحة 

النجمة.  

بلغني بعدھا بالتواتر ان الرجل فلسطینّي من سكان األحیاء الشعبیّة في بیروت التي 
تسیطر علیھا حركة أمل وقد اقتحمت مجموعةٌ مسلّحةٌ منزلھ وقتلتھم أمامھ بینما أبقت 

علیھ حیّاً فما كان منھ إّال ان حملھم في سیّارتھ وجاء بھم إلى مدینة صیدا ثم قام ألمٍر ما 
ال یعلمھ إّال هللا بعرضھم على المأل بھذه الطریقة. رغم ان مشھد الرجل وأطفالھ القتلى 

ھو أقسى ما شاھدت بأّم عیني في حیاتي إّال انھ مشھٌد اعتیاديٌّ في حروب الطوائف سبق 
ان تناقلتھ الصحف وبثّتھ أجھزة التلفزة العدید من المّرات, كما أن الحرب القذرة الدائرة 

حالیاً لیست األولى التي یرتكب أطرافھا المجازر الوحشیّة فقد سبق ان أقدم الدروز 
والمسیحیّون ومخابرات النظام السورّي وأحیاناً الفلسطینیّون طوال سنوات الحرب 

األھلیّة والتي ما زالت دائرةً على ما یشبھ ھذا من فظائع أو حتى ما یفوقھ. 
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في یوٍم واحد من أیام ھذه الحرب وھو 16/أذار/1977 الذي اغتیل فیھ كمال جنبالط شّن 
الدروز حملة قتٍل عشوائيٍّ في قرى الشوف المسیحیّة مستخدمین البلطات والسواطیر 
والبنادق وبلغت الحصیلة النھائیّة لعدد القتلى اكثر من 200 قتیٍل مدنيٍّ مسیحّي دون 
تمییٍز بین طفٍل وشیٍخ وامرأة لیتبیّن الحقاً ان الجھة التي قامت بعملیّة اإلغتیال ھي 

المخابرات السوریّة ولیس حزب الكتائب المسیحّي الذي ُوّجھ إلیھ اإلتھام حینھا. في 14 
آب 1976 سقط تل الزعتر بعد حصاٍر من قبل المیلیشیات المسیحیّة تؤازرھا القّوات 

السوریّة ودخلتھ القّوات المحاِصرة وارتكبت فیھ ابشع المجازر وقد بلغ مجموع ضحایا 
الحصار مع ضحایا ما بعد السقوط اكثر من 3000 أالف قتیل.  

قبل مجزرة تل الزعتر ببضعة أشھر وبالتحدید في 20 كانون الثاني 1976 اقتحمت 
المیلیشیات الفلسطینیّة بقیادة العقید سعید مراغة (أبو موسى) بلدة الدامور الساحلیّة 

المسیحیّة التي تحّصنت فیھا میلیشیا "النمور األحرار" وبعض الوحدات الكتائبیّة وقتل 
في ھذه العملیّة اكثر من 600 شخص أغلبھم من المدنیّین فیما فّر من تبقّى منھم بحراً 

نحو مدینة جونیة (رغم ان والدي كان أحد قادة ھذا الھجوم إّال انھ من القلّة الذین لم 
تتلطّخ أیدیھم بدماء المدنیّین وكانت مھّمتھ كضابط أمن ھي منع انشغال المھاجمین 

بالنھب والسرقة ومصادرة المسروقات التي یحملھا الخارجون من المعركة). جاءت 
مجزرة الدامور ھذه رّداً على مجزرة حیّي المسلخ والكرنتینا البیروتیّین الذین قتل فیھما 

أكثر من 1500 ھم خلیط من الفلسطینیّین والمسلمین اللبنانیّین ومن الجدیر بالذكر ان من 
بین قتلى مجزرة الدامور أقرباء إلیلي حبیقة كما ان بینھم ایضاً عشیقتھ ومن المعروف 
ان حبیقة ھو "بطل" مجزرة صبرا وشاتیال التي اقترفت على مدى ثالثة أیام منتصف 

أیلول 1982 وراح ضحیتھا اكثر من 3000 قتیل فلسطینّي ولبناني (حسب بعض 
المصادر).  

 -------------------------------------------------------

أواخر كانون األّول 1985  وبعد اإلنسحاب اإلسرائیلي من صیدا وصور والبقاع بعّدة 
أشھر وبعد ان أنھى حافظ األسد ما بدأتھ إسرائیل وانتصر على ما تبقّى من القّوات 
العسكریّة لمنظّمة التحریر الفلسطینیّة وطردھم عبر مرفأ طرابلس بدا لھ ان الساحة 
اللبنانیّة قد خلت تماماً من منافسیھ أو كادت وصار بوسعھ لملمة جمیع أوراق اللعبة 
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السیاسیّة واألمنیّة في لبنان بھدف مراكمة عناصر قّوتھ السیاسیّة ومكانتھ التي 
ضعضعتھا معاركھ مع األخوان المسلمین ومجازره التي ارتكبھا بحّق اھل السنّة 

خصوصا منھا تلك التي جرت وقائعھا في حماة وتدمر. كانت ھذه األوراق اللبنانیّة بالغة 
الضرورة لھ أیضاً في حال اضطر إلى المشاركة في محادثات السالم التي بدأت تلوح 
باألفق حیث انھ ال یمتلك ما یقایض علیھ سوى المیلیشیات اللبنانیّة المسلحة ومثیالتھا 

الفلسطینیّة الواقعة تحت نفوذه والتي تشّكل عناصر ضغٍط أمنيٍّ على إسرائیل. ولقد 
أمضى األسد العقد األخیر في مواجھاٍت عسكریّة مع أغلب المیلیشیات المسیحیّة 

واإلسالمیّة والفلسطینیّة خالل الحرب األھلیّة مستبدالً حلفاءه بین الفینة واألخرى حسب 
ما تقتضیھ مصالحھ وحسب التغیّرات في توازن القوى, فتارةٌ تراه في خندٍق واحد مع 
م.ت.ف. یدك مناطق المیلیشیات المسیحیّة بالمدفعیّة وأخرى تراه مع المسیحییّن وثالثةً 

مع الدروز ورابعةً مع الشیعة. ولقد كان في كّل ھذه المعارك حریصاً كّل الحرص على 
عدم انتصار أٍي من المیلیشیات على األخرى والقضاء علیھا تماماً فھو بحاجٍة إلیھا 

جمیعاً على ان تكون على درجٍة من الضعف كافیٍة إلى حٍد یمكنّھ من السیطرة علیھا. 

 أصبح الكّل منھكاً من الناحیة العسكریّة وراحت البنیة اإلقتصادیّة اللبنانیّة تتجھ نحو 
االنحدار بشكٍل متسارع وبدأت مساعي األطراف الدولیّة التوفیقیّة تتّصف ببعض الجدیّة 
خصوصا منھا مساعي الوالیات المتّحدة األمیركیّة وبدا ان الساحة اللبنانیّة أضحت مھیّأةً 

لتلفیق حٍل سیاسٍي توافقٍي بین األطراف اللبنانیّة المتنازعة تكون حّصة األسد فیھ من 
نصیب األسد نفسھ. بعد بضعة أسابیٍع من الترغیب والترھیب والضغوطات واإلغراءات 

نجح األسد في فرض تسویٍة على األطراف اللبنانیة الرئیسة تضّمنت إلغاء الطائفیّة 
السیاسیّة وتجرید رئیس الجمھوریة المسیحي الماروني  من صالحیاتھ التنفیذیّة التي 
منحھا لھ لمیثاق الوطني غیر المكتوب الذي انشئت على أساسھ الجمھوریة اللبنانیّة 

برعایة فرنسا. وقد اعتمد ذلك المیثاق المعروف ب "صیغة 1943" على إحصاء 1932 
الذي تّمت ترجمتھ عملیّاً إلى تقاسم المقاعد النیابیّة بین المسیحیّین والمسلمین على أساس 

6 /5 حیث كان المسیحیّون یومھا یشّكلون األغلبیّة األمر الذي لم یعد صحیحا بتاتاً بعد 
مرور نصف قرٍن على ذلك اإلحصاء. على أساس ھذه التسویّة التي سمیّت "اإلتفاق 

الثالثي" وقضت بالقیادة الجماعیّة للدولة ومنح كافة السلطات التنفیذیّة إلى مجلس 
الوزراء ووقّع علیھا في دمشق كلٌّ من نبیھ بّري رئیس میلیشیا "حركة أمل" عن 

الطائفیة الشیعیّة وولید جنبالط رئیس میلیشیا "الحزب التقدمي اإلشتراكي" عن الطائفة 
الدرزیّة وإیلي حبیقة رئیس میلیشیا "القّوات اللبناني" عن الطائفة المسیحیّة واستثنیت 
منھ الطائفة السنیّة منزوعة األظافر واالنیاب بعد خروج الفلسطینیّن. ان البنود األبرز 

انما األقّل شھرةً لھذه اإلتفاقیة ھي البنود المتعلقّة بإقامة "عالقات ممیزة" بین الجمھوریة 
اللبنانیة و"شقیقتھا" سوریا تضمن ھیمنة األخیرة على مجلس الوزراء اللبناني وتسمح 

لھا بالتواجد العسكرّي في أیة منطقة لبنانیة ترى ان ضرورة "الصراع مع العدو 
الصھیوني" تستوجب ھذا الوجود. لم یكن "اإلتفاق الثالثي" عملیّاً أكثر من وثیقة إذعان 
لنظام األسد وقّعھا الفرقاء اللبنانیّون المتخاصمون وقّدموھا إلى المنتصر الوحید:النظام 

البولیسي السورّي.  
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لضمان تنفیذ اإلتفاق ُدعي رئیس الجمھوریّة اللبنانیّة أمین الجمیّل المترّدد في الموافقة 
علیھ, إلى زیارة دمشق للتباحث  بشأنھ وھو ما قام بھ في 13 كانون الثاني 1986 وفي 

نفس الوقت أوعز النظام السورّي إلى حلیفھ المستجّد إیلي حبیقة بإفتعال اشتباكاٍت 
مسلّحة أمطر خاللھا منطقة المتن الشمالي الواقعة تحت ھیمنة الرئیس الجمیّل بشتّى 

صنوف القذائف المدفعیّة والصاروخیّة "لمساعدة" أمین الجمیّل في اتخاذ قراٍر بالموافقة 
على اإلتفاق. سقط في القصف عدة عشرات من القتلى والجرحى وبقي الجمیّل على 

عناده وغادر دمشق عائداً إلى بیروت على وقع تھدیدات إیلي حبیقة بتصعید الھجوم. ان 
أمین الجمیّل ھو الطرف المسیحي األضعف عسكریّاً وسیسھل على حبیقة القضاء علیھ 

سیاسیّاً وعسكریّاً.  

لم یكد حافظ األسد ینھي احتفاالتھ بتحقق نصٍر سیاسيٍّ مؤّزٍر حتى حصل ما لم یكن 
بالحسبان ونّغص علیھ فرحتھ. بعد یومین من عودة أمین الجمیل إلى بیروت الشرقیّة شّن 

سمیر جعجع "رئیس ھیئة األركان" في القّوات اللبنانیّة ھجوما عسكریّاً واسعاً على 
محازبي إیلي حبیقة في انتفاضٍة دمویٍّة على اإلتفاق الثالثي أّدت إلى سقوط أكثر من 

200 قتیٍل و300 جریٍح في یوٍم واحد. استمّرت تلك المعركة مدة 18 وانتھت بانتصاٍر 
ساحٍق لقّوات جعجع وتدخل بعدھا قائد الجیش اللبناني الجنرال میشیل عون وعمل على 

تأمین طریٍق لنقل حبیقة المحاصر بمدرعٍة عسكریة إلى مقّر قیادة الجیش في الیرزة 
ومن ھناك غادر حبیقة األراضي اللبنانیّة وتوّجھ لإلقامة في فرنسا وضاعت فرصة 

حافظ األسد الذھبیّة. 

 لم تقتصر ھزیمة األسد على إخراج حلیفھ المسیطر على المنطقة الشرقیّة من اللعبة بل 
ان ھذه االنتفاضة كان لھا الفضل األكبر في إخراج المارد الفلسطینّي الذي كان نجح للتّو 
في إدخالھ إلى قمقمھ . مع تزاید النقمة المسیحیّة على النظام السورّي والتي جمعت أبرز 

األقطاب المسیحیّة في بیروت الشرقیّة وساحل المتن افتتح بیار رزق المعروف بإسم 
"أكرم" ورئیس جھاز اإلستخبار الخارجي في القّوات اللبنانیّة (وأحد المسؤولین 

المباشرین عن مجزرة صبرا وشاتیال) َمسرباً سریّاً للتفاوض مع عدو األسد اآلخر الذي 
یمكن ان یعید میزان القوى إلى توازٍن یدحض ھیمنة النظام السورّي وحلفائھ الكلیّة. 

سریعاً ما  التقطت القیادة الفلسطینیّة اإلشارة وبدأت في بناء تحالف الضرورة مع الثالثي 
المسیحي, القّوات اللبنانیّة وقیادة الجیش اللبناني ورئیس الجمھوریّة أمین الجمیّل عملت 

بموجبھ على لعب دور الوسیط بین المسیحیّین وصدام حسین وساھمت من خالل نفوذھا 
عنده في مّد ھذه األطراف بالمال والسالح العراقیّین وال یبخل صّدام حین یتعلّق األمر 

بإمداد أعداء األسد, فشملت مساعداتھ العسكریّة عشرات من الدبابات الحدیثة التي 
یمتلكھا الجیش العراقي. في المقابل أّمنت القّوات اللبنانیّة والجیش اللبناني على مدى 

أكثر من سنتین _إضافةً إلى مساھمتھا السریّة في حرب المخیمات عبر قصف محیطھا 
بالمدفعیة كلّما دعت الضرورة_ مرور مئات من الضبّاط والكوادر الفلسطینیّة إلى مدینة 

صیدا.  
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 بین ھؤالء القادمین بزّي وعربات الجیش اللبناني كان الضبّاط البحریّون الخمسة جمال 
كاید وأكرم ھّواري, وجواد جاد ومحمود زكي وعلي الخلیل واألخیر ھو أحد خریجّي 

الكلیّة البحریّة البلغاریّة ولم یسبق لي ان ألتقیت بھ اّما الباقون فھم جمیعا من أعضاء 
دفعتي في األكادیمیة البحریّة الباكستانیّة وكانوا جمیعاً یحملون رتبة نقیب بینما أحمل انا 
رتبة مالزم لسببیّن األول ھو انقطاعي عن الخدمة في حركة فتح ألكثر من أربع سنوات 

ھي فترة أدائي الخدمة العسكرّي في جیش التحریر الفلسطینّي والثاني ھو ان قیادة 
الحركة كانت تمنح الكوادر الذین یتطّوعون للعودة إلى لبنان رتبةً أضافیّة لحظة 

انطالقھم وبما انني قد التحق بالقّوة البحریّة قادما من سوریا ال من تونس لذا فانني 
سقطُت سھواً ولم أحظَ كما حظوا ھم بالرتبة اإلضافیّة. ربما یجدر اإلشارة ھنا ان النقیب 
علي الخیل كان حدیث التخّرج ویحمل رتبة مالزم عند لقاء المجموعة مع یاسر عرفات 

لتلقّي التوجیھات ورفع المعنویّات وحصل إلتباٌس ما وأمر عرفات بترفیع الجمیع إلى 
رتبة نقیب دون التنبّھ إلى ھذه النقطة.  

كان اللقاء مع زمالء الدراسة بعد سنواٍت من االنقطاع حدثاً مبھجاً ومضى اإلسبوع 
األول في تبادل الجمیع ألحادیث الذكریات وسرد كلٌّ منا لآلخرین ملخّصاً لسنواتھ 

األربع الماضیة وسألت انا عن حال جمیع الزمالء اآلخرین الموجودین في الیمن ولیبیا. 
من الناحیّة العملیّة أنبأنا  أكرم وجمال _كلٌّ على حدا_ ان ھناك قرار بعزل سعدهللا عن 
قیادة القّوة البحریّة وتعیینھما. ولیس المقصود ھنا تعیینھما معا للقیادة انما المقصود ان 

كّالً من الشخصیّن كان قد ٔاُبلغ  انھ ھو الذي سیعیّن قائداً للقّوة البحریّة مكان سعدهللا 
وكالھما على قناعة تاّمة  بان الفاكس الموعود سوف یثبت صّحة قولھ. من المعتاد ان 
قرارات تعیین الكوادر في المناصب تأتي إلى اإلدارة العسكریّة من تونس عبر الفاكس 

بعد تأكید وصول الكادر المعنّي إلى لبنان وعادة ما یتأخر بضعة أسابیع بسبب 
البیروقرواطیّة وأیضاً بسبب الصراعات الداخلیّة بین أعضاء "لجنة لبنان" وحرص كّل 

منھم على تعیّین أتباعھ والمقّربین منھ.  

بعد بضعة أیام من وصول الزمالء غادر جواد المخیّم لیقیم في شقٍّة اشتراھا في ضواحي 
مدینة صیدا وتقع على الطریق الممتد بین مخیمّي المیّة ومیّة وعین الحلوة ولم نعد نلتقیھ 

كثیراً حیث كان قد أعلن منذ الیوم األول لوصولھ انھ غیر قادم للعمل في القّوة البحریّة 
بل سینضم الى القّوات العسكریّة الرئیسة (البریّة). ان رواتب الضبّاط البحریّین (وغیر 
البحریّین) في الساحات الخارجیّة مرتفعة مّما مّكن كٌل منھم من توفیر بضعة آالف من 

الدوالرات كذلك تّم منحھم بضعة آالف أخرى كمكافأة قبیل قدومھم الى  الساحة اللبنانیّة 
فبدأ جمال بعید وصولھ بقلیل ببناء شقّة سكنیّة لھ على سطح منزل والدیھ خصوصاً انھ 
متأھٌل ولدیھ أبناٌء ثالثة. في ھذه األثناء اجتمعنا جمیعا (القادمین الجدد وغّسان طایش 

وانا) في منزل والدّي جمال وبعد نقاٍش قصیر عزمنا على زیارة عالء األفندي للتعارف 
وإبالغھ بوصول الشباب وبفحوى القرارات الشفویّة التي یحملونھا من القیادة العسكریّة 
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في تونس. لیس لعالء مقّر عمٍل محّدٍد یتواجد فیھ في ساعات النھار بل ھو دائم  التنقّل 
بین المواقع والمكاتب المحصورة في المنطقة الضیّقة بین مشفى الھمشري وبلدة المیّة 

ومیّة إتقاًء للھجمات اإلسرائیلیّة الجویّة. بعد جولٍة قصیر في المنطقة المذكورة نجحنا في 
اصطیاد األفندي في ملجأ مبنى مستشفى الھمشري غیر المكتمل البناء بعد . عّرفنا عن 

انفسنا لمرافقیھ على باب مكتبھ داخل الملجأ وأبلغناھم بموضوع الزیارة وبعد ھنیھٍة 
خرج المرافق الذي دخل لیعلمھ بمجئینا وأومأ لنا بالدخول فدخلنا. صافحنا عالء الجالس 

خلف طاولة مكتٍب فخمة الطراز ثم اتخذنا مجالسنا على األرائك الجلدیّة الفاخرة في 
مكتبھ كبیر الحجم _قیاساً بحجم األفندي الصغیر_  بعد ان صافحنا أیضاً الضبّاط 

الجالسین ھناك قبلنا. بعد بضعة كلماٍت ترحیبیّة من األفندي وأخرى منّا شاكرین لھ, 
تحّدث جمال وأكرم على التوالي شارحین ما یحملونھ من قرارات شفّویة فأبدى استعداده 
لتنفیذ إیة تغییرات في التشكیلة البحریّة ترتأیھا القیادة في تونس عند استالم نسخاً خطّیة 

منھا ووعدنا بانھ سیعمل على إرسال فاكس لإلدارة العسكریّة المركزیّة في تونس 
إلستیضاحھا عن ھذا  الموضوع وحثّھا على اإلسراع في إرسال القرارات الجدیدة إذا ما 
وجدت. أثناء الحدیث المتبادل مع عالء بدا اإللتباس واضحاً في موضوع تحدید الشخص 

الذي ستنتقّل قیادة القّوة بعد عزل سعدهللا وأدرك عالء مباشرةً ما أدركناه سابقاً طایش 
وانا فقّرر ترك ھذه المسألة لحین استالم القرار المعنّي الذي سیزیل اإللتباس حتما. 

شربنا أكواب الشاي التي قّدمت لنا وتبادلنا التحیّات والتمنیّات بالتوفیق ثم غادرنا عائدین 
إلى المخیّم.  

 ------------------------------------------------------------

أواخر آب 1986 تجّمع لدى القیادة الفلسطینیّة بضعة مئات من المقاتلین منھم من دخل 
إلى لبنان عبر مرفأ جونیة ومنھم من دخلھا عبر خطٍّ بحرّي مباشر بین قبرص ومرفأ 

مدینة صیدا, واألخیر دائماً ما حمل خطورةً كبیرة بسبب اإلعتراضات التي تنفّدھا 
زوارق البحریّة اإلسرائیلیّة بین الحین واآلخر للسفن المتجھة إلى صیدا وتفتیشھا وقد 
ٔاُعتقل العشرات من الكوادر ونقلوا إلى السجون اإلسرائیلیّة كنتیجة لھذه اإلعتراضات 

الفجائیّة. وبینھم أیضاً العشرات من المقاتلین الذین التحقوا بالحركة قادمین من مخیمات 
الفلسطینیّین في سوریا خصوصاً منھا مخیّم الیرموك ولقد تسلّل أغلب ھؤالء إلى صیدا 

عن طریق اإللتحاق بالتنظیمات الموالیة لدمشق ثم اإلنتقال إلى حركة فتح فور وصولھم 
إلى لبنان. كذلك فإن عشراٍت آخرین من فلسطینیّي سوریا تطوعوا في المنظّمات الموالیّة 

(أو على األقل غیر المعادیة) للنظام السورّي وجمیعھا قد افتتحت مقّراٍت لھا في مخیّم 
عین الحلوة. إقتصر التواجد العسكرّي لبعض تلك المنظمات مثل "الجبھة الشعبیّة 

لتحریر فلسطین- القیادة العاّمة" و"حركة فتح – االنتفاضة" على بضعة مقاتلین بینما 
امتلك بعضھا اآلخر حضوراً عسكریّاً جّدیاً (بالمقیاس الملیشیوي) مثل "الجبھة 
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الدیموقراطیة لتحریر فلسطین" التي قّدر عدیدھا في المخیم والضواحي المھجورة في 
شرق صیدا خصوصاً منھا بلدة كفر جّرة بحوالي 100 مقاتل وصف ضابط وضابط. 

وكان ھناك أیضاً تواجٌد عسكرّي إنما لیس بھذا الحجم لتنظیم "حركة فتح- المجلس 
الثوري" الخصم التاریخي اللدود لحركة فتح األساسة التابعة لیاسر عرفات.  

إضافةً إلى العدید, فقد أصبح لدى حركة فتح بفضل مئات األلوف من الدوالرات التي 
تضّخ شھریّا من تونس إلى لبنان عتاٌد عسكرّي یعتّد بھ ویشمل راجمات الصواریخ 

والرشاشات الثقیلة نوع 14.5 و 500 مم  ودوشكا ورشاشات 23 ومدافع الھاون 
المحمولة والثابتة وصواریخ الكتف والقنابل الھجومیّة والبنادق بكافة انواعھا مع كمیاٍت 

كبیرة من الذخیرة لجمیع انواع األسلحة المتوفرة. تّم شراء جزٍء كبیٍر من ھذا السالح 
والعتاد من سوق السالح اللبناني بینما تّم تأمین الجزء اآلخر عبر الحلیف (السّري وقتھا) 

ولید جنبالط. كذلك حصلت حركة فتح على أجھزة إتصاالت متطّورة و بنت شبكة 
إتصاالت خاصة ربطت جمیع القطعات العسكریّة بعضاً ببعض. أما على الصعید 

اللوجستي فقد امتلكت الحركة مخازن تموین أساسیّة وإحتیاطیّة وشبكة موّردین یعتمد 
علیھا إضافة إلى كمیاٍت إحتیاطیة كبیرة من الوقود تكفي لتأمین حركة اآللیات العسكریّة 

التي تحمل الرشاشات  الثقیلة ومدافع الھاون.  

مّر أكثر من خمسة عشر شھراً على بدء حرب المخیمات وباتت ھذه المخیّمات 
المحاصرة منھكةً تماماً أوالً بسبب الحصار الغذائي والمعیشي بشكٍل عام وثانیاً بسبب 
القصف المدفعي شبھ المتواصل والھجمات العسكریّة المستمرة من قبل مسلّحي حركة 

أمل. وراح صبر القیادة الفلسطینیّة في تونس وتحدیداً صبر یاسر عرفات ینفذ وتكّررت 
اإللحاحات الیومیّة عبر الھواتف تستعجل القیام بعمٍل عسكرّي ما یعید التوازن العسكرّي 

إلى المعادلة السیاسیّة في لبنان خصوصاً وان القیادة في تونس باتت في خضم حركة 
إتصاالٍت سریّة وعلنیّة مع الوالیات المتّحدة األمریكیة واألطراف العربیّة واإلقلیمیّة 

تھیّئ األجواء لمحادثات سالٍم بین العرب بشكٍل عام والفلسطینیّین بشكٍل خاص من جھة 
وإسرائیل من جھٍة أخرى. مما جعل جھد عرفات منصبّاً على تجمیع أوراق قوتھ التي لم 

یمتلك الكثیر منھا, خصوصا مع تھاوي مخیمات بیروت وصور, فأمسى في أمّس 
الحاجة إلى نصٍر ما یحملھ في جیبھ خالل اللقاءات الدبلوماسیّة المحمومة. بناء على 

ذلك, إتخذت القیادة المحلیّة ل م.ت.ف قراراً بالھجوم على قرى شرق صیدا المسیحیّة 
الجبلیّة التي تتمركز فیھا حركة أمل منذ ھُجر أھلھا بعد اإلنسحاب اإلسرائیلي من 

المنطقة وكان ھذا  الَخیار األسھل بین خیارین ثانیھما ھو الھجوم على قریة مغدوشة 
المطلّة على مخیّم عین الحلوة والتي تشّكل تحدیّاً حقیقیّاً بسبب وقوعھا في رأس تلٍّة 
ترتفع حوالي 300 متر عن سطح البحر وتتمیز بوعورة سفوحھا وشّدة انحدارھا.  

بدأت قیادات حركة فتح الرئیسة _ عالء األفندي  قائد الساحة, وعبد المعطي السبعاوي 
نائبھ ورئیس غرفة العملیّات, وعصام اللوح الممثل الشخصّي لعرفات ومدیر اإلدارة 
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العسكریة _ بالعمل على إعداد األجواء السیاسیّة المناسبة عبر اإلتصال بالحلیفیّن 
اللبنانیّین مصطفى سعد زعیم مدینة صیدا السنّیّة وولید جنبالط زعیم جبل الشوف وأمیر 
الطائفة الدرزیة فیھ. وتّم إبالغھما بالخطوط العریضة للعمل العسكرّي القادم وأھدافھ كما 

جرى التشاور معھم وتتدارس ردود الفعل السیاسیّة والعسكریّة المحتملة كما تّم اإلتفاق 
معھما على الموقف السیاسّي (الشاجب للھجوم المرتقب) الذي سیدلیان بھ في العلن. كان 

ھناك ایضاً شریٌك رابع لھؤالء القادة الثالثة في اإلعدادات السیاسیّة والعسكریّة وایضاً 
في التشاور مع مصطفى سعد وولید جنبالط  ھو ممدوح نوفل عضو اللجنة المركزیّة 

والمكتب السیاسّي للجبھة الدیموقرطیة لتحریر فلسطین وقائد قّواتھا العسكریّة الذي 
یروي في كتابھ "مغدوشة. قصة الحرب على المخیمات" عن موقف مصطفى سعد: 
"أكد مصطفى جاھزیتھ لتحّمل المسؤولیة ..وأبدى استعداده لتزویدنا بكّل ما عنده من 

ذخائر .. وقال:على كل حال, بغض النظر عن رأي أخي وصدیقي ولید (جنبالط), انتم یا 
أخوان تأّخرتم في تقدیم النجدة للمخیمات المحاصرة, أھالي صیدا یتساءلون عن جدوى 

وجود كّل ھذا السالح وكّل ھؤالء المسلّحین الفلسطینیّین في صیدا وعین الحلوة في وقٍت 
34ھلكت فیھ المخیمات األخرى وبعضھا بات على وشك االنھیار والسقوط." ویتابع نوفل 

في نفس الصفحة فیقول: "وذكر (مصطفى سعد) انھ یرید تفجیرھا مع حركة أمل ونبیھ 
بّري مباشرةً, ولوال خوفھ من تحول المعركة إلى حرٍب سنیّة_شیعیّة لقام بالعملیّة نیابةً 

عن الفلسطینیّین".  لم یكن موقف ولید جنبالط اقّل نبالةً من موقف مصطفى سعد إّال انھ 
كان أكثر حنكةً ودھاًء حیث یروي ممدوح نوفل الذي شارك عصام اللوح في اإلجتماع 

السّري مع ولید جنبالط في قصر المختارة عنھ قولھ:"أدرك أبعاد العملیّة في حالتّي 
الفشل والنجاح, انا معھا, وانتم تأخرتم في تنفیذھا, والمھم اإلسراع وعدم التسّرع وان 
یكون النجاح مضموناً 100% الن فشل ھذه العملیّة المفصلیّة ممنوع .. (كونھ سیؤّدي 
إلى انھیار جمیع المخیّمات) .. إذا نجحتم سأھاجمكم في العلن بعنف, وسوف أقول ھذا 

تمّدد فلسطینّي خارج المخیّمات ومؤّشر خطیر على العودة باألوضاع إلى ما كانت علیھ 
قبل عام 1982, أما إذا فشلتم وفشلت العملیّة فسأدافع عنكم بكّل قّوتي وسوف أزّج 

إمكانات الحزب (یقصد حزبھ الحزب اإلشتراكي التقّدمي) والطائفة في الدفاع عنكم 
وعن المخیّمات. وسأرفع شعار ان ما یجري ضّد المخیّمات یدفع كل حرٍّ فلسطینّي إلى 

35اإلنتحار وسأتحرك إتجاه "جبھة االنقاذ" للملمة الموضوع".  

أثناء المشاورات السیاسیّة مع سعد وجنبالط كانت الوحدات العسكریّة الفتحاویّة وتلك 
التابعة للجبھة الدیموقراطیة تقوم باإلستطالع الشامل للمنطقة الھدف وتترّصد عدید 
وعتاد مسلحي أمل وتعمل على ترسیم خطط الھجوم المرتقب الذي حّددت لھ ساعة 

الصفر  24:00 منتصف لیل 25 أیلول 1986. إضافة إلى ھاتین القوتین أجاز العقید 
عالء والعقید أبو یاسر بعد مشاورة مع ممدوح نوفل ان یقوم األخیر بإشراك المجلس 

34  مغدوشة, قصة الحرب على مخیّمات لبنان ص 36.

35  نفس المصدر ص 26.  
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الثوري في ھذه العملیّة على ان یتّم التنسیق معھ من خالل غرفة علمیّات الجبھة 
الدیموقراطیة كما تّم اإلتفاق على ان تتولّى فتح كافة الجوانب اللوجستیّة والتسلیحیّة. قبل 

موعد الھجوم بساعات ومع حلول المساء بدأت مجموعاٌت فتحاویّة قتالیّة بالتسلل نحو 
أطراف بلدتّي جنسنایا والقریّة الجنوبیّة انطالقاً من بلدة المیّة ومیّة بینما استعّد مقاتلو 
الجبھة الدیموقراطیّة المتمركزون في بلدة كفر جّرة, شمال المنطقة الھدف وانضمت 

إلیھم مجموعاٌت من المجلس الثوري مع عدٍد من الرشاشات  الثقیلة المحمولة على 
عربات. قبل ساعة الصفر بدقائق أعطي األمر بالھجوم فأطلق المھاجمون المرابطون 

على مشارف القریّة وجنسنایا نیران مدافعھم ورشاشاتھم ثم تبعتھم قّوات الجبھة 
الدیموقراطیّة والمجلس الثوري التي بدأت بالتقدم من الجھة الشمالیّة لیشّكلوا معاً فّكي 

كماشٍة ویطبقا على القرى الثالثة وما ھي إال ساعاٍت سبعة حتى كانت القّوات الفلسطینیّة 
قد إستكملت تحریر البلدات األربعة المستھدفة وھي القریّة وجنسنایا وبیصور وعین 

الدلب وجمیع التالل المجاورة لھا وتبلغ المساحات التي سیطرت علیھا أكثر من ثالثین 
كیلو متر مربّع, كما غنمت كمیّاٍت كبیرة من األسلحة والذخیرة وأسرت بضعة عشر 

مقاتالً. عادت بعدھا قّوات حركة أمل وشنّت ھجوماً معاكساً فاشالً اكتفت بعده بالقصف 
المدفعي المتقطّع للمنطقة ورمایات الرشاشات الثقیلة من مواقعھا في القرى الشیعیّة 

المجاورة. شّكل ھذا النصر الصغیر نقطة تحّول رئیسة في مسار الصراع السورّي _ 
الفلسطینّي المسلّح إذ أصبحت القّوات الفلسطینیّة االن على مشارف القرى  الشیعیّة التي 

تشّكل الحاضنة اإلجتماعیّة لحركة أمل, أكبر حلفاء سوریا.  

كالعادة, لم تكتف نیران حركة أمل المدفعیّة والصاروخیّة باستھداف مناطق القتال بل 
طالت مخیمي عین الحلوة والمیة ومیة ربما إلعتبارھما المؤّخرة اللوجستیة للقّوات 

الفلسطینیّة المھاجمة وتحّول المخیمان الذان تحاشت حركة أمل اإلشتباك معھما حتى 
اللّحظة إلى ساحة حرٍب حقیقیّة. قبل األن كان ھناك ھدنةٌ غیر معلنة بین مخیم عین 

الحلوة وحركة أمل إلعتباراٍت عدیدة أھّمھا من وجھة نظر حركة أمل انھ رغم كونھ 
على تماٍس مباشر مع مناطق نفوذھا إّال انھ عصّي على الحصار العسكرّي كون جھاتھ 
الثالثة األخرى مفتوحةً على مدینة صیدا ذات الغالبیّة السنیّة والمتحالفة مع الفلسطینیّین 
أما من وجھة نظر م.ت.ف فقد كان من الضرورّي االنتظار ریثما یتم بناء قّوة عسكریّة 

قادرة بعدیدھا وتسلیحھا على المواجھة والتصّدي لحركة أمل قبل التورط في معركٍة 
غیر مضمونة النتائج.  

غادرت الكثیر من العائالت المدنیّة المخیّم تحت وابل القصف العشوائي ھذا واتجھت 
نحو مدینة صیدا لتقیم في مدارسھا المعطّلة بسبب الحرب الجاریّة أو عند أقارٍب لھا 

یقطنون المدینة. أما من لم یستطع الخروج أو لم یر داٍع لھ (وھم كثٌر) فقد التزموا 
ببیوتھم والبعض منھم تابع عملھ كالمعتاد في المقاھي والبقالیّات ومطاعم السندویشات 

والشجاعة ھي سمةٌ رئیسة من سمات أھل ھذا المخیم الفقراء النبالء والطیبیّین, الغارقین 
في بؤسھم المزمن والمنسیّین على قارعة التاریخ یتناتشھم زعماٌء لصوٌص بعضھم 
" وبعضھم ما بین بین. كان مصدر  " وبعضھم "یساريٌّ " وبعضھم "أصوليٌّ "وطنيٌّ
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معظم القصف المنھمر على المخیّم ھو بلدة مغدوشة التي یتحّصن فیھا مقاتلو أمل وقّوات 
عسكریّة لبنانیّة نظامیّة تابع للّواء السادس الشیعّي الذي انشق عن الجیش اللبناني أثناء ما 

عرف بانتفاضة 6 شباط وانضم إلى حركة أمل. بقینا زمالئي وانا قادرین على التحّرك 
انما بخطورة شدیدة لذا فقد تابعنا مھّماتنا المعتادة وھي لیست كثیرة كون القّوة لم تتكّون 

بعد واقتصرت على زیارات قلیلة إلى مقّر اإلدارة العسكریّة في في دار آل الصالح 
بھدف مراجعة بعض المعامالت اإلداریّة المتعلّقة غالباً بتجنید المقاتلین الجدد في القّوة. 

إستمّر القصف المتقطع على المخیم ألیاٍم طویلة وان خفّت وتیرتھ وأصبحت غالبیة 
الرمایة الناریّة التي تطالھ تطلقھا الرشاشات الثقیلة بدالً من المدفعیة الثقیلة ثم خفّت 

تدریجیّاً بفعل المفاوضات والتدخالت السیاسیّة حتى توقّفت نھائیاً. 

بعد ھدوء المحاور القتالیّة المستجّدة وسیطرة الفلسطینیّین على ھذه المساحات الجغرافیة 
الكبیرة نسبیاً مما یذّكر بما كانت علیھ األحوال قبل 1982 استشعر اإلسرائیلیّون مزیداً 
من األخطار وراحوا یكثّفون غاراتھم وطلعاتھم الجویّة فوق المخیم والمناطق المكتسبة 
حدیثا. إستخدمت التنظیمات الفلسطینیّة عند كل طلعة جویّة إسرائیلیة كل انواع عتادھا 
الحربي بدءاً من الرشاشات الثقیلة المحمولة على العربات أو تلك المثبّتھ أرضاً داخل 

حفٍر مسّورٍة بأكیاس الرمل مروراً بصواریخ ستریلّال المحمولة على الكتف وصوالً حتى 
قذائف اآلر بي جي 7 التي یخیّل لرماتھا ان الطائرات المغیرة أصبحت ضمن مداھا 

(األقّل من 1000 متر!) أو لعلّھم أحیاناً یرمونھا للتسلیّة كمن یرمي المفرقعات فكّل ھذه 
األسلحة یعود تاریخ صناعتھا إلى فترة ما بعد الحرب العالمیّة الثانیة وكان الھدف من 

صنعھا ھو التصدي لطائرات ذلك الزمن البدائیة قیاساً بطائرات األف 16 (عدا قواذف 
اآلر بي جي 7 التي ال تصلح حتى للتصدي للطائرات البدائیة). فان طائرات أف 16 او 

الفایتینغ فالكون (الصقر المقاتل) امریكیة الصنع والتي تأتي بمواصفات مختلفة ضمن 
ستة فئات تعتبر عماد سالح الجّو اإلسرائیلي وأسباب استحالة إصابتھا بھذه األسلحة 

البدائیّة متعّددة منھا سرعتھا, فھي تطیر بسرعة تصل إلى 1303 عقدة جویّة أي 1498 
میالً (سرعة الصوت 768 میالً) وتستطیع رفع سرعتھا عند الضرورة حتى تصل 
2000 عقدة جویّة. كذلك فإن قدرتھا على إصابة أھدافھا على بعد عشرات األمیال 

یجعلھا صیداً صعباً حتى على الصواریخ الحدیثة المضادة للطائرات ناھیك عن األسلحة 
البدائیة, أضف إلى ذلك وسائلھا الدفاعیة كرمي البالونات الحراریّة التي تخدع الصوارخ 

الحراریّة كذلك قدرتھا على إلتقاط سرعة الصواریخ المعادیة واتجاھھا ووقت اإللتحام 
وقد سبق لھذه الطائرات ان أبادت أبّان حرب 1982 شبكة صواریخ سام 6 مضادة 

للطائرات كاملةً ومتكاملة كان النظام السورّي قد نصبھا في منطقة البقاع اللبنانیّة دون 
ان یتمّكن صاروٌخ واحد من ھذه الصواریخ ذائعة الصیت من خدج أیة من الطائرات 

المھاجمة. حقیقة األمر ان التعامل الوحید المجدي مع طائرات الفانتوم ھو وإعداد 
بّرادات المستشفیات وتھیئة سیّارات اإلسعاف وانتظار انطالق الصواریخ لمعرفة أماكن 

وقوعھا. كان األمر أشبھ بمواجھٍة معكوسة بین داوود الفلسطینّي ھذه المّرة وجولیات 
اإلسرائیلي مع فارق وحید ھو ان مقالع داوود الفلسطینّي لیس بعید المدى.  

استیقظت على ھدیر الطائرات فنظرت إلى ساعتي وكانت حوالي السادسة صباحاً. ھذا 
التوقیت یعني عادةً ان الغارة وشیكةٌ ومؤكدة, إذ یحدث أحیاناً ان تحلّق الطائرات الحربیة 

فوقنا نھاراً أو لیالً ألغراٍض  إستطالعیة بینما تحلّق طائرات المراقبة التي تلتقط رّدات 
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الفعل على الغارات الوھمیة لتسّجل أماكن انتشار المقاتلین وحركات القادة المیدانیّین 
بحیث تحاول إصطیادھم في المّرة القادمة. ھذا التحلیق النھاري, أو اللیلي المصحوب 
بإطالق العشرات من القذائف التنویریّة بالمحمولة بالمظالت الحریریة (بعض سكان 

المخیمات كانوا یخیطون منھا مالبسا لھم) عادةً ما یحتمل الوجھین, اإلستطالع أو 
اإلغارة  (وأحیاناً الترھیب) أما التوقیت الصباحي المبكر فال یحمل من معنى سوى 

اإلغارة فالمقاتلین نیاٌم ونسبة األھداف البشریّة المرادة في أقصى حدودھا. كنت الوحید 
الذي بتُّ لیلتھا في مقّر البحریّة إذ ان بقیّة الزمالء ال یبیتون فیھ إّال عند الضرورة كأن 

یكونوا في المنطقة ویتأخر الوقت ویصبح من المتعذر العودة إلى منازلھم. لم یسبق 
للمقاتالت اإلسرائیلیّة منذ إقامتي األخیرة في المخیم ان استھدفت مكتباً أو موقعاً یقع 

وسط منازل المدنیّین إذ ان سالح الجّو اإلسرائیلّي یستخدم لھذا الغرض مروحیّات مقاتلة 
من نوعّي كوبرا وأباتشي األمریكیّتین اللتین یتمیّزان بدقّة إصابتھما وإمكانیة تحمیلھما 

بصواریٍخ صغیرة الحجم تناسب ھكذا أھداف.  

لیس من خطٍر مباشٍر علّي لكن فضولي وعدم قدرتي على العودة إلى النوم دفعاني 
للخروج إلى الشارع الرئیس على بعد عدة أمتار إذ ان موقعنا یقع وسط أزقٍة بالغة 

الضیق بالكاد یستطیع المرء رؤیة شٍق من السماء عند الوقوف وسطھا. أغلب األھداف 
المتوقعة موجودة في طریق الھمشري صعوداً إلى بلدة المیّة ومیّة أو قرى شرق صیدا 

التي تتواجد فیھا حالیاً قّوات عسكریّة فلسطینیّة. مّرت بضعة دقائق من الوقوف 
والتحدیق في السماء في محاولة لمتابعة الطائرات المغیرة, وإذ باألرض ترتّج تحت 
قدمّي بفعل انفجاٍر ضخٍم لم یسبق ان شھدت مثلھ تبعھ أو رافقھ سحابةٌ دخانیةً سوداء 

تتطایر داخلھا نتٌف ال أدري كنھھا أحجارةٌ أم قطٌع بشریّة أم شظایا حدیدیة. ال تبعد ھذه 
السحابة عنّي سوى ما یقرب العشرین متراً صعودا خفیفا نحو حّي طیطبا السكني. حسب 

علمي, ال وجود ألیة مكاتب عسكریّة في تلك  المنطقة. بعد دقائق وصلت سیّارات 
اإلسعاف وبدأ الناس یتراكضون في كّل اإلتجاھات, بعضھم باحثون عن مالجئ ال 

وجود لھا في المخیّم وبعٌض آخٌر یتجھون نحو موقع سقوط الصاروخ لمساعدة طاقم 
اإلسعاف في نقل المصابین وبعٌض أخیٌر یركض بإتجاه مستشفى سعد صایل في جبل 
الحلیب لیبحث عن أقربائھ أو ابنائھ أو ذویھ. ضمن البعض األخر ركضت فتاةٌ بدویّةٌ 

فاتنةٌ كنت أستلطفھا وأدأب على زیارة المحل الذي تعمل فیھ لشراء حاجیات وأغراٍض 
ال أحتاجھا. ھامت في ثیاب النوم وشعرھا المسحور یتطایر خلفھا بینما ھي تصرخ 

بتفّجٍع مأوساوّي:"أخوي .أخوي". بلغت حصیلة الغارة بضعة عشرة ضحیّة بین قتیٍل 
وجریح إضافةً إلى تھدم بعض المنازل وتضرر عشرات أخرى وسقوط األمان الوھمي 
المعتمد على فرضیّة ان المقاتالت اإلسرائیلیّة ال تقصف المكاتب الواقعة وسط السكان 

المدنیّین. نجا شقیق الساحرة البدویّة من الموت.  

 ---------------------------------------------------------------
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 الخمیس 16 تشرین األّول 1986. اشتریت سندویشتین من مطعم أبو الكّل  على مدخل 
الشارع الفوقاني إحداھما شاورما دجاج والثانیة شاورما لحمة ووقفت آكلھما إلى جانب 
مطعمھ على الشارع الضیّق والمزدحم. أنھیت السندویشة األولى وما ان ھممت بالثانیة 

حتى اندلعت بضعة رشقاٍت من رشاٍش ثقیل تبعتھا رشقاٌت متتالیّة من مصادر نیران 
أخرى فظننت انھ إشتباٌك آخر من اإلشتباكات المحدودة التي تنشب بین الفینة واألخرى 
بین المواقع الفلسطینیّة على التالل الجنوبیّة من جھة ومواقع حركة أمل واللواء السادس 
في بلدة مغدوشة من جھٍة أخرى حیث ان ازدحام الطریق وضّجة السیّارات ومزامیرھا 
منعني من سماع ھدیر الطائرات. بعد بضعة ثوان لحظت الناس على الطریق یتطلعون 

نحو السماء فتنبّھت إلى األمر ورحت انظر في اإلتجاھات التي ینظرون إلیھا حتى 
رأیتھما. بدتا مثل طائرین صغیرین أسودین عدا عن سرعتھما ومقدار الضجیج الذي 

تثیرانھ. أعدت لّف سندویشتي بانتظار ان تنتھي الغارة فال أحد یرید ان یموت وفي فمھ 
مضغة شاورما لم یبتلعھا ورحت أتابع المشھد مع المتابعین. رغم استحالة ان یقوم 

الطیران السورّي باإلنطالق من مطارات دمشق والتوّجھ إلى مخیم عین الحلوة لیتصّدى 
للمقاتالت اإلسرائیلیّة إال ان سالح الجوي اإلسرائیلي یصرٌّ دوماً على تنفیذ ھجماتھ ھنا 

بإستخدام طائرتین على األقل, تحوم إحداھما في األجواء مترصّدةً أیة أھداٍف جویّة 
معادیّة بینما تنطلق األخرى لتنفیذ غاراتھا. غارة الیوم متوقّعة فقد تحّدثت صحف أمس 

عن مقتل مجنّد إسرائیليٍّ وجرح العشرات في ھجوم بالقنابل الیدویّة وقع عند حائط 
المبكى في القدس بینما كان الجنود یھّمون بالصعود إلى الحافالت مع أھالیھم الذي 

رافقوھم لمشاھدتھم یؤّدون یمین الوالء عند الحائط المذكور. الرّد األولي لإلسرائیلیّین 
ھذه األیام على األحداث األمنیّة التي تجري عندھم ھو قصف المواقع الفلسطینیّة في 

مخیمات صیدا وضواحیھا مباشرةً ریثما یتّم التحقیق والتحقّق من ھویّة المنفذین. رمت 
الطائرة المغیرة صاروخین على منطقة شرق صیدا والناس وانا نتابعھا عن كثب بعد ان 
انتقلت انا إلى مدخل المخیّم حیث یتّسع الطریق قلیالً وتتباعد المنازل عن بعضھا البعض 

ویصیر بإمكان المرء مشاھدة مساحة واسعة من السماء. فجأة قفز طیاریھا بالمظالت 
مغادرینھا بینما ھوت الطائرة على سفوح تالل شرق صیدا بالقرب بین جنسنایا وبیصور 

وسمع صوت انفجاٍر ضخٍم وعلت سحابة دخان سوداء ضخمة في مكان سقوطھا. ضج 
المخیّم بصیحات التكبیر واإلبتھاج الذین ترافقا مع انطالق العشرات بل ربما المئات من 

الرشاشات الثقیلة والخفیفة وقذائف البي 7 الموجھّة نحو الطیاَرین المعلّقین في السماء 
واستمرت ھذه المعزوفة لمدة عشر دقائق استُنزفت فیھا آالف الطلقات ومئات القذائف 
تحولت بعدھا المنطقة التي سقطا فیھا وھي الوادي الواقع بین قریتّي عنقون وزغدرایا 

الشیعیّتین التابعتین لحركة أمل, إلى ساحة حرٍب ضخمة استخدمت فیھا أسراٌب من 
المقاتالت والمروحیّات واستقدمت الزوارق الحربیّة اإلسرائیلیّة وعملت المقاتالت على 
إقامة حزاٍم ناريٍّ عن طریق إمطار الطرق المؤدیة إلى ھذه المنطقة برشاشات ال 800 

واستمر ھذا الحزام إضافةً إلى الغارات الوھمیّة  بضعة ساعات. عند حلول الظالم 
أضاءت المقاتالت سماء المنطقة بالقنابل الضوئیّة واستمرت برمایاتھا الرشاشة على 

نفس الزخم حتى بعد ان نجحت قّوةٌ إسرائیلیة محمولة بالمروحیّات بالقیام بعملیّة إنزال 
وإنقاذ أحد الطیارین, في محاولة النقاذ الطیار اآلخر دون جدوى.  

في ھذه األثناء, كنت ال أزال واقفاً عند مدخل المخیّم أتابع تفاصیل ھذا المشھد حین مّر 
أبو فادي مھاجر بسیّارتھ ولما لمحني توقف وأشار إلي بالصعود وقال لي انھ متجھاً إلى 
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موقع سقوط الطائرة لمعاینتھا فصعدت إلى جانبھ وانطلقنا وما ھي إّال ربع ساعة حتى 
وصلنا إلى طرف المنحدر الذي سقطت فیھ فركن مھاجر سیّارتھ وترجلنا منھا وھبطنا 

السفح الوعر نحو مائة متر حیث شاھدنا بقایات الطائرة المتناثرة وأحضر مھاجر قطعة 
صغیرة منھا (ربما ألجل الذكرى) وعدنا إلى المخیم بینما الطائرات ال تزال تزئر 

والرصاصات تنھمر حتى یأس اإلسرائیلیون وأیقنوا ان الطیّار المفقود قد صار في عداد 
األسرى فغادروا المنطقة. ھذا الطیار الذي لم تفلح القّوات اإلسرائیلیّة في إنقاذه ھو رون 

آراد الذي أسرتھ قّوات حركة أمل المتموضعة في بلدة عنقون ویقودھا مصطفى الدیراني 
الذي انشق بعد فترٍة قصیرة بدعٍم إیراني وشّكل ما عرف بحركة "أمل المؤمنة" ولقد 
صّرح نبیھ بّري في العام 1991 ان الدیراني عاد فباع رون آراد إلى اإلیرانیّین بمبلغ 

نصف ملیون دوالر وقد یفسر ھذا إختفاء أّي أثٍر لھ منذ العام 1988.  

في الیوم التالي تناقلت الصحف نبأ إسقاط الطائرة اإلسرائیلیّة الذي تبنّتھ كل التنظیمات 
الفلسطینیّة, كٌل على حدا. زعم فالتنظیم الفالني ان أحد مقاتلیھ قد أسقطھا بصاروخ 

ستریّال وأقسم التنظیم العّالني بأن مقاتلیھ ھم الذین أسقطوھا مستخدمین صاروخ سام 7 
المحمول على الكتف (وكال التسمیتین ھما لسالٍح روسيٍّ واحد), وزعم ثالٌث ان 

رشاشاتھ الثقیلة ھي التي أصابت الطائرة المغیرة, ولقد ذھب أحد التنظیمات (المجلس 
الثوري) إلى حّد نشر لقاٍء مع مقاتلھ الذي أسقطھا على صفحتین من مجلّتھ اإلسبوعیّة. 

أما الحقیقة التي شاھدتھا بأّم عیني وشاھدھا آخرون كثر ھي ان شیئاً لم یصب تلك 
الطائرة مما یعني ان سقوطھا ناجٌم عن خلٍل فنّي.  

 ---------------------------------------------------

في ھذا الوقت, وبالتحدید في 20 أیلول 1986 أي قبل سقوط الطائرة اإلسرائیلیّة ب 25 
یوماً وصل العقید منذر أبو غزالة قائد القّوة البحریّة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح 

وعضو المجلس العسكرّي في م.ت.ف إلى مطار العاصمة الیونانیّة أثینا في رحلٍة 
إستجمامیّة مستخدماً جواز سفٍر موریتانيٍّ یحمل صورتھ وإسم "مونتي كویدت" وغادر 

المطار في سیارة أجرة متجھاً إلى الضاحیة الجنوبیّة من المدینة حیث أقام في شقٍّة 
مخّصصٍة إلقامة مرافقي فؤاد البیطار مدیر مكتب م.ت.ف في أثینا. بعد بضعة أسابیع 

من وصولھ تحدیداً في 17 تشرین األول قام بإستئجار سیارٍة (نوع أوبل كادیت) من 
إحدٮشركات تأجیر السیّارات لیتجول بھا بین الشواطيء والمناطق السیاحیّة التي یعرفھا 
جیداً إذ ان ھذه الزیارة لم تكن زیارتھ األولى إلى أثینا فقد سبق ان زارھا في العدید من 

المّرات والزیارة األخیرة التي أغتیل فیھا كانت الرابعة خالل نفس العام.  

في الساعة الثانیة إّال ربع فجر 21 تشرین األول 1986 كان منذر یقود سیّارتھ بإتجاه 
ضاحیة  نیا سمیرني جنوب العاصمة الیونانیة أثینا, التي یقیم فیھا عائداً من سھرتھ في 

فندق لیدرا ماریوت وسط المدینة دون ان یلحظ السیارة التي ترافقھ عن بعد بانتظار 
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اللّحظة المناسبة حین یصل إلى منطقٍة خالیة من الماّرة لتقلیل حجم األضرار المدنیّة. 
وسریعا ما وصلت تلك اللّحظة فضغط أحد ركاب ھذه السیّارة على زّر جھاز التفجیر 

عن بعد لتنفجر العبوة الناسفة المصنوعة یدویّا والمزروعة تحت مقعده لتحّول جسده إلى 
أشالء ثم ما لبثت سیّارتھ ان اصطدمت بسیارٍة أخرى مركونٍة على جانب الطریق 

واشتعلت فیھا النیران ولقد تفّحم جسده حتى أصبحت مسألة التعّرف علیھ عسیرةً جداً. 
عند حضور عناصر الشرطة إلى مكان الحادث كانت السیارة المرافقة قد فّرت ولم 

تستطع الشرطة العثور علیھا أبداً. والحقاً كشف التحقیق ان اللوحات المعدنیّة للسیارة 
التي كان الضحیّة یقودھا, مسروقةٌ من إحدٮشركات التأجیر ولم یتوّصلوا أبداً إلكتشاف 

الطریقة الذي اتبعھا القتلة لتأمین وصول السیارة المفّخخة إلى الضحیّة وإیھامھ بانھا 
تابعة لشركة تأجیر سیّارات.  

أطال ھذا الحدث فترة انتظار القرار الموعود الذي یحّدد إسم قائد القّوة البحریّة في لبنان 
حتى أمتّدت إلى ما یقارب الشھرین. فرحلة أبو غزالة إلى الیونان أجلّت اتخاذ القرار, ثم 
تم اغتیالھ حیث ھو وأخذت مسألة تعیین خلٍف لھ بعض الوقت وقد رسا منصبھ في نھایة 

األمر على ضابٍط غیر بحريٍّ ھو اآلخر یدعى "جمعة اللئیم", مع بقاء نفوذ فتحي 
عرفات داخل القّوة على ما كان علیھ زمن أبو غزالة. بین ھذین اإلثنین أضافةً إلى 

أعضاء "لجنة لبنان" في تونس والعراق یتأرجح مرسوم التعیین القادم.  

 -------------------------------------------------------------------------

منذ اللّحظة األولى إلندالع حرب المخیّمات كانت بلدة مغدوشة في بال فلسطینیّي مخیم 
عین الحلوة والمنظّمات المسلّحة المتواجدة فیھ خصوصاً منھا حركة فتح. فإن موقعھا 
اإلستراتیجي على رأس تلٍة تشرف على مخیمّي عین الحلوة والمیّة ومیّة الفلسطینیّین 

إضافةً إلى إشرافھا على بلدة سینیق الساحلیّة التي تعتبر المعبر الرئیس إلى منطقة صور 
ومخیّماتھا وأیضاً إلى الشریط الحدودي مع إسرائیل, التي تسعى فصائل م.ت.ف إلى 

استرداد وجودھا السابق في لتعید اإلعتبار لنفسھا بصفتھا كیان سیاسٍي وعسكرّي 
یصعب القفز فوقھ. فقط بإستعادة القدرة على اختراق ھذا السیاج للقیام بعملیّاٍت عسكریّة 
ضد اإلسرائیلین تستطیع المنظّمة تجاوز الحظر السیاسّي الذي وضعھ أمامھا الوالیات 

المتّحدة وإسرائیل وعدم السماح لھا بالمشاركة بالمفاوضات الدولیّة المزمعة إّال عبر 
أفراد ال ینتمون إلیھا بشكٍل رسمّي وعلى ان یكون ھؤالء األفراد جزءاً من الوفد 

األردني. ان الحصار السیاسّي األمریكي ھذا ومعھ الحصار العسكرّي السورّي قّزما 
حجم م.ت.ف في المعادلة السیاسیّة للمنطقة إلى درجة كبیرة, مما فرض على عرفات 

توقیع عقد شراكة مع العاھل األردني في 11 شباط 1985 وھو اإلتفاق المعروف بإسم 
"إتفاق عّمان" ونّص على إقامة دولة كونفدرالیّة تضم األردن والضفّة  الغربّي وقطاع 

غّزة وھذا اإلتفاق بالتحدید ھو الذي جّرد األسد من الورقة الفلسطینیّة نھائیّاً ,وسحبھا كلّیا 
من التداول في السوق "القومجي" ووضعھا في جیب ملك األردن. وھو الذي أوغر 
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صدر األسد من جدیٍد على عرفات وجعلھ یشّن حرب المخیمات ضّده بھدف اإللتفاف 
على محاوالتھ المحمومة للعودة العسكریّة إلى لبنان والقضاء على موالیھ وإحالل 

منظّمات "الرفض"التابعة لھ والتي تّم ضمھا جمیعاً في كیان سیاسٍي وأحد ٔاُطلق علیھ 
إسم "جبھة االنقاذ الوطني الفلسطینیّة" ؤاُعّد للحلول محل م.ت.ف بعد القضاء على قّوتھا 

العسكریّة في لبنان.  

بعد استتباب الوضع نسبیّاً في محاور قرى شرق صیدا والقیام بأعمال التحصین 
الضروریة للمواقع الجدیدة بدأ العمل على الجانبین اإلستخباراتي واإلستطالعي بالتعاون 

كما في الھجوم السابق مع الجبھة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین. فبینما قام كلٌّ من 
ممدوح نوفل وعصام سالم "اللوح" بالجھود السیاسیّة مع الحلیفین الرئیسین مصطفى 

سعد وولید جنبالط الذین عبّرا عن نفس موقفیھما السابقین كان كٌل من محمود خلیفاوي 
وعبد المعطي السبعاوي یقومان بإعداد الخرائط العسكریّة وتحدید مناطق تمركز القّوات 

المعادیة في البلدة وعدیدھا وتسلیحھا. كان عصب ھذه العمل  األمني والمعلوماتي في 
ھذه العملیّة صدیٌق قدیٌم لخلیفاوي وعنصٌر سابق في الحزب السورّي القومي اإلجتماعّي 

ومناصٌر للفلسطینیّین وقضیتھم یدعى أبو إبراھیم ویقیم في الطرف الشرقي لبلدة 
مغدوشة. بعد اتصال خلیفاوي بأبو إبراھیم واطالعھ على الخطة وطلب مساعدتھ, أبدى 
استعدادة لعمل كّل ما ھو مطلوٍب منھ وذلك ضمن إمكانیاتھ. جال أبو ابراھیم في جمیع 

نواحي بلدتھ وشوارعھا وتعّرف على أماكن التواجد العسكرّي ألمل واللواء السادس 
وحجمھ ونوعیة السالح الظاھرمن خلف الدشم وقام بنقل ھذه المعلومات إلى غرفة 

العملیّات التي كانت تفرغ المعلومات المكتسبة على الخریطة المعّدة للھجوم. قام أبو 
ابراھیم ایضا بزیاراٍت یومیّة إلى عین الحلوة وسار مع أفراد قّوة اإلستطالع صعوداً من 
بلدة درب السیم لیساعدھم في تفادي المواقع المعادیّة كما عرض إستقبال المقاتلین الذي 

سیشكلّون رأس الحربة في الھجوم, والذین تقّرر ان یتسلّلوا إلى داخل البلدة قبل 24 
ساعة من بدء الھجوم داخل منزلھ والمنازل المحیطة بھ. كما استعان عبد المعطي 

بعناصر مسیحیّة وشیعیّة موالیھ لحركة فتح دخلت مغدوشة آتیةً من الجنوب وبیروت 
والجبل وتجولت في شوارعھا ورصدت مختلف المواقع العسكریّة فیھا (مغدوشة.قصة 
الحرب على المخیمات في لبنان.ممدوح نوفل ص 56) ثم ُحددت ساعة الصفر للھجوم 

منتصف لیل 24 تشرین الثاني 1986.  

كما في معركة شرق صیدا لم یكن للبحریة التي ھي قید التشكیل اّي دوٍر في معركة 
مغدوشة ایضاً. لكن كوني أبیت في الطابق الثالث من مبنى آل سلیمان في عین الحلوة 
وھو نفس المبنى الذي یقیم جمال سلیمان في الطابق الرابع منھ كنت على إطالٍع كامٍل 
على مجریات األحداث من خالل مركز اإلشارة الرئیس لكتیبة عین الحلوة في الطابق 

الثاني من المبنى وتعمل علیھ شقیقتي. لقد اشترت الحركة في األیام األخیرة شبكة 
إتصاالت السلكیّة مغلقة حدیثة لم تستخدم في المنطقة قبل الیوم ووّزعت األجھزة 

المحمولة على قادة المجموعات والكتائب والسرایا بینما تم وضع أحد األجھزة الرئیسة 
في مقر جمال سلیمان ومن المنتظر اللیلة ان تثبت جدواھا ومناعتھا أمام محاوالت 

التنّصت. العمل جاٍر على قدٍم وساق منذ بضعة أیام وتجّمعت اآلن أعداداً ال بأس بھا في 
منطقة درب السیم وتھیأت مجموعات اإلسناد والمدفعیة والرشاشات الثقیلة القّوة الرئیسة 
في الھجوم ھي كتیبة شھداء عین الحلوة انما ھناك كتائب أخرى مشاركة كان یقودھا أبو 
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اللیل ومحمد علي وبدیع كریّم ولقد حرصت فتح على إبقاء ما یكفي من المقاتلین على 
محاور قرى شرق صیدا تحسباً الندفاعة مباغتة من قّوات حركة أمل على تلك المحاور 

بعد انطالق الھجوم .  

رغم الصمت الالسلكي الكامل المعلن منذ ساعتین والھدوء التام على المحاور كافة دون 
أیة خروقات إّال ان العمل عند سفوح مغدوشة كان دؤوباً وقّواتنا العسكریّة التي تسلّلت 

منذ فجر أمس نحو أطراف بلدة مغدوشة الشرقیة عبر بلدة درب السیم المھجورة قد 
أصبح تحاذي المساكن الشرقیة للبلدة وبعض ھذه القّوات قد توغل داخل البلدة وتحّصن 

في منازل فارغة كان أرشدھم إلیھا أبو ابراھیم وعلى رأس ھذه القّوات كان كٌل من عبد 
المعطي وجمال سلیمان. ھناك أیضاً كتیبتان تابعتان للجبھة الدیموقراطیة كانتا قد تسلّلتا 

عبر سھول درب السیم الغربیّة وجسر سینیق للسیطرة على الطریق العام الرئیس 
لمغدوشة إضافة إلى الطریق المتعامد معھ والموصل إلى بلدة الغازیّة الشیعیّة وعلى 
رأس ھذه القّوات محمود خلیفاوي. ان الخطّة العسكریّة المعّدة تقتضي اإلطباق على 

القّوات المتحصنّة في البلدة من جھاٍت ثالثة فعدا القّوات المتمركزة في السفوح الغربیّة 
والشرقیة ثمة قّوة ثالثة ُمعّدةٌ لالنطالق المباشر نحوھا من الناحیة الشمالیّة وھي الجھة 

األكثر انحداراً واألشد صعوبةً ولقد تّم تحمیل المجموعة األولى من ھذه القوى حباالً تّم 
شراؤھا سلفاً وذلك لتقوم بمّدھا بعد وصولھا إلى رأس التلّة بحیث تندفع المجموعات 

الالحقة مستعینةً بالحبال, وكان صھري خالد سلیمان ھو أحد أفراد ھذه القّوة.  

بات حّي "عمقا" شبھ فارٍغ فأغلب شبابھ ھم من مقاتلي كتیبة شھداء عین الحلوة 
المرابطین على تخوم البلدة الھدف, وبعضھم لن یعود أبدا. إن المعركة التي ستدور بعد 
قلیل لیست األولى التي تخاض ضد القّوات المعادیة المتمركزة في مغدوشة بل سبقتھا 

عدة مناوشات اقتصرت على تبادل إطالق النار من الرشاشات الثقیلة والتراشق المدفعي 
لبعض الوقت ودائماً ما تّم بعدھا التوصل إلى وقف إطالق النار بطلٍب ووساطٍة من 

مصطفى سعد والجماعات اإلسالمیة السنیّة في المدینة. في المّرة األخیرة التي دارت 
فیھا إحدٮھذه المعارك أردنا جمال وأكرم وطایش وانا زیارة غرفة العملیّات المستحدثة 

في كھٍف محفوٍر في جبل الحلیب ورغم ان سیارة جمال أوسع من سیارتي (بي آم 
320 ) التي كنت قد اشتریتھا مؤّخراً بمبلغ 1000 دوالر استدنت نصفھ من شقیقتي 

ونصفھ اآلخر من قریبٍة أخرى لي تقیم في صور إّال انني عرضت ان ننتقل إلى ھناك 
مستخدمین سیّارتي. كنت دائماً  شغوفاً بقیادة السیّارات لكن المعضلة انني ذو نظر 

ضعیف وأستخدم نظاراٍت طبیّة منذ كنت یافعاً. صحیٌح انني دائماً ما أجد صعوبة في 
القیادة اللیلیة لكنني لم أنتبھ إلى ان القیادة وسط الظالم الشامل المفروض على المخیّم 

والمناطق المواجھة لتلّة مغدوشة وعلى كافة السیّارات العسكریّة حتى ال تسھل إصابتھا 
برصاصات الرّشاشات الثقیلة المنھمرة كالمطر. النتیجة: في الخمسة امتار األولى بعد 

انعطافي من الشارع الفوقاني في عین الحلوة نحو الشارع الصاعد إلى جبل الحلیب كنا 
سقطنا في جلٍّ عمقھ مترین تقریبا. لم تسقط السیارة بكاملھا بل عجلتاھا األیسران ولم 
أدِر ما الذي حصل إذ كان الظالم دامساً وكنت أقود معتمداً على ذاكرتي, الضعیفة.  

نزلنا جمیعا وآزیز الرصاص یصخب فوق رؤوسنا وساھم صغر حجم السیارة وبُنیّة 
جمال وبنیة طایش الضخمتین في دفع السیارة نحو الشارع من جدید وتابعنا مسیرتنا مع 
تغییٍر طفیٍف أجراه جمال وھو عزلي من قیادة السیّارة ودفعي إلى الكرسّي الذي بجانب 
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السائق وقاد السیارة بنفسھ. سلّمنا على الموجودین في الكھف وجلسنا أرضاً على التراب 
كما كانوا ھم جالسین وتبادلنا التحایا واستفسرنا عن الوضع فأجابنا جمال سلیمان بأن ما 
یجري لیس سوى لعب أطفاٍل عّما قلیل یھدأ ووافقھ أبو یاسر الذي بدا علیھ اإلرتیاح ثم 

عدنا بعد نصف ساعة إلى مقّر القّوة البحریّة.  

رغم علمي المسبق بالھجوم الذي سیندلع اللیلة إّال انني لم أكن أعلم ساعة الصفر بالتحدید 
وكذلك ال تعلمھا شقیقتي لذا فقد بقینا في حالة ترقّب لساعات. قبل الثانیة عشر بقلیل 

ُسمعت زخات رصاٍص بعیدة تبعتھا بعض االنفجارات, بعدھا بدقیقة أعلن أبو یاسر ان 
إحدٮمجموعاتنا المتسلّلة قد اصطدمت بكمیٍن لحركة أمل وأشتبكت معھ وبناًء علیھ أصدر 

أمرا بالھجوم المباشر وعدم انتظار ساعة الصفر. بعد ثواني اندلعت عشرات المدافع 
المتمركزة في جبل الحلیب وسفوح المیّة ومیّة وقرى شرق صیدا وراحت تدّك الخطوط 

الخلفیّة ألمل والجیش بینما شنّت المجموعات الكامنة داخل البلدة بالقرب من المواقع 
المعادیة ھجوماً باألسلحة الخفیفة والقنابل وقواذف اآلر بي جي. ثم انضمت راجمات 

الصواریخ لتستھدف بنیرانھا مواقع اللواء السادس في الجیش اللبناني التي قصفت مواقع 
المھاجمین من خارج مغدوشة. كانت بعض المجموعات المھاجمة أسرع في التقدم من 

مجموعاٍت قتالیة أخرى واجھت صعوباٍت أكبر خصوصاً منھا المجموعات التي تسلّقت 
المنحدر الشمالي بواسطة الحبال. طلبت إحدٮالمجموعات دعماً مدفعیّاً ثم صرخ قائدھا 

بعد دقائق معلناً ان الدعم قد نزل على مواقع مجموعتھ وطلب إلى المرسل ان یعّدل 
حساباتھ. 

 بعد ساعتین إزدادت طلبات "المھّدات" من قبل قادة المجموعات إذ كانت الطریقة 
االنسب للتقّدم ھي شّق حفٍر في جدران المباني والتقّدم عبرھا بدالً من إستخدام الطریق 
التي یقطعھا رصاص القناصة. في نفس الوقت الذي دارت فیھ المعركة تعرض مخیّم 

عین الحلوة إلى رشقاٍت صاروخیّة وقصٍف مدفعٍي عنیف مصدر أغلبھ راجمات 
صواریخ ومدفعیة اللواء السادس ودباباتھ المنتشرة في كامل البلدات الشیعیة المجاورة 

لمغدوشة أو الواقعة في العمق الشیعي. عند الفجر سمعنا صوت "سمسم" القائد العسكرّي 
لمجموعات جمال سلیمان یرسل إشارةً مفادھا انھ قد أصبح داخل الكنیسة في ساحة البلدة 

ویطلب من المجموعات األخرى التقدم لمؤازرتھ. عاد بعد الدقائق لیخاطب جمال 
بالقول:" انا االن أقرع جرس الكنیسة حتى تتیقّن المجموعات األخرى من وجودي مع 
مجموعتي داخل الكنیسة ووتقّدم نحوي للمؤازرة وإستكمال التقّدم"  فنقل جمال الطلب 
إلى عبد المعطي رئیس غرفة العملیّات. كانت العقدة األساسة في المعركة ھي مواقع 

الجیش اللبناني الحصینة المقامة في ساحة تمثال السیدة العذراء الضخم على األطراف 
الشمالیّة للبلدة لكن القّوات المھاجمة نجحت الحقاً في دحرھم بعد خسائٍر كبیرٍة وسیطرت 

على مواقعھم واستولت على مّالالتھم المصفّحة وأسلحتھم والكثیر من الذخائر ووقع 
الكثیرین من افراد الجیش وحركة أمل أسرى. نداء من سمسم عبر جھاز اإلشارة إلى 

جمال سلیمان: 

- صفر واحد أجب. 

- أرسل.  
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- ھناك ستّة أسرى موجودون اآلن معي. 

- جید.  

- ھل ترید إرسال أحد إلستالمھم.  

- ال داعي لذلك. قم بإعدامھم.  

- ماذا! 

- أعدمھم.  

- لكنھم سلّموا انفسھم وھم اآلن غیر مسلّحین. 

- قلت لك أعدمھم! 

- ولكنھم یتشاھدون! لقد سمعوك وھم یرّددون الشھادتین.  

- ھذه آخر مّرة أقولھا لك. إذا لم تنفذ األوامر فوراً فانا قادٌم إلعدامك معھم. أعدمھم اآلن 
وأبِق على جھاز اإلشارة الخاص بك مفتوحاً. أرید ان أسمع الرمي بإذني.  

رّشاٌت متتالیّة من بندقیّة آلیة.  

ال تسري قوانین الحرب الدولیّة على ظروف الحروب الطائفیّة القذرة التي یستھدف فیھا 
المدنیّون قبل العسكریّین. ھؤالء بالنسبة لجمال سلیمان, وقد یكون محقاً في ھذا, ھم قتلة 

اآلالف من المدنیّین  الفلسطینیّین ان بالقصف العشوائي (الذي نال مخیم عین الحلوة 
بعضھ) أو في سجونھم التي تعّج بمئات الضحایا األبریاء عدا عن مئات الفلسطینیّین 

القاطنین خارج المخیمات والذي تّم ذبحھم بدٍم بارد على أیدي میلیشیا امل الطائفیة. ثمة 
أسرى أخرون من حركة أمل والجیش اللبناني وقعوا في أیدي القّوات الفلسطینیّة, ولقد تّم 
نقلھم إلى سجون في المواقع الخلفیّة لكن وجود قساة القلوب مثل جمال سلیمان ضرورٌي 
إذا ما أراد الفلسطینیّون, أو سواھم, التصدي لحروٍب غیر انسانیٍّة تخاض ضّدھم وتعتبر 
بأكملھا جرائم حرب. ھي لیست حروباً إذن بل مجازر وإذا لم تتصّدى للمجزرة بمجزرة 

فإنك ال تخسر الحرب فحسب بل تفنى. قسوة جمال سلیمان ال توازیھا سوى شجاعتھ 
حتى انھ حین تعّرض لوعكٍة صحیٍّة في الیوم الثاني للمعركة رفض مغادرة أرضھا 

لزیارة الطبیب في مستشفى الھمشري مما اضطر عبد المعطي إلى استدعاء أحد األطباء 
وإحضاره إلى مغدوشة مستعیناً بإحدٮالمالالت المغتنمة من الجیش اللبناني حیث عاینھ 

ووصف لھ بعض األدویة ووضع لھ أكیاس المصل بینما ھو یتابع قیادة المعركة.  

في حدود الحادیة عشر من صباح الیوم التالي بثّت أغلب محطّات التلفزة اللبنانیّة مشاھد 
مقاتلي القّوات الفلسطینیّة وھم یعقدون حلقات الدبكة ومعھم إمرأٍة عجوز ترمیھم بحبوب 

الرز والزغارید. ھذه المرأة ھي جارتنا أم دیب حماة جمال سلیمان التي شارك أحد 
أبنائھا في الھجوم بینما یرزح ولٌد آخر لھا في سجون حركة أمل بعد ان إتجھ منفرداً قبل 

أشھر إلى بیروت بغرض التسلّل إلى مخیماتھا المحاصرة لیشارك في الدفاع عنھا. لم 
تقتصر الفرحة على المقاتلین بل شملت أھالي المخیم من جمیع الفئات والذین كثیراً ما 
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عانوا ویالت الرمایات العشوائیة المنطلقة من مغدوشة. سقط في الیوم األول للھجوم 
عشرات القتلى من الفلسطینیّین بینھم 8 ضبّاط من قادة الكتائب والسرایا وأبرزھم 

محمود خلیفاوي القائد العسكرّي لقّوات الجبھة الدیموقراطیّة الذي أصیب صباحاً أصابةً 
بسیطة في قدمھ جعلتھ ال یستعجل النزول للعالج فبقي حتى قرابة العصر حین قّرر 
الذھاب إلى المستشفى وركب مع سائقھ ومرافقھ سیارة إسعاف خلّفھا وراءھم مقاتلو 
حركة أمل المدحورون واتجھ نزوال عبر الطریق العام في طریقھ إلى المخیّم وعند 

المنعطف الرئیس مقابل تلّة الزنزبیل تعرضت السیارة التي یركبھا والموسومة بشعار 
حركة أمل إلى وابٍل من نیران البنادق فقضى فورا مع زمیلیھ ولقد تبیّن الحقاً ان مصدر 

ھذه النیران ھي قّوات صدیقة ظنّت ان عناصر حركة أمل ھم الذین كانوا یستخدمون 
عربة اإلسعاف تلك. عدد الخسائر في الطرف المعادي أیضاً تجاوز العشرات من القتلى 

والجرحى.  

بعد اإلحتفال بالنصر وتمّكن التعب من أجساد المقاتلین المنھكة بدأ بعضھم ینسحب 
عشوائیاً ظنّاً منھم ان األمر قد تّم وانتھى, وانشغل بعضھم (كالمعتاد) بجمع بالغنائم رغم 
ان عبد المعطى كان قد كلّف الشرطة العسكریّة بنصب حاجز على الطریق الرئیسة لمنع 

النھب إّال ان بعضھم قد تمكن من تمریر بعض المسروقات وبین ھؤالء المتمّكنین 
"حمادة الكّر" المقاتل القدیم والمرافق السابق للحاج إسماعیل قائد قّوات القسطل قبل عام 

1982 الذي قام بإستحضار بیك آب إلى البلدة وحّمل علیھ آلة بیانو ثقیلة ونزل بھا إلى 
بیتھ. مع حلول المساء تمّكنت حركة أمل من لملمة صفوفھما واستجلبت المئات من 

مقاتلیھا في النبطیّة وعنقون وبقیّة القرى الجنوبیّة وكذلك حشد الجیش اللبناني قّواتھ في 
عنقون وشنّا سویّاً ھجوماً معاكساً في محاولة لطرد المھاجمین واحتدمت المعركة بشّدة 

وتبادل الطرفان رشقات راجمات الصواریخ وقذائف المدفعیّة بغزارة غیر مسبوقة 
حولت المنطقة وجوارھا إلى كتلٍة من اللھب دون تفریٍق بین مواقع المقاتلین ومنازل 

حاضناتھم الشعبیّة.  

عند بدء الھجوم المعاكس زّجت القّوات الفلسطینیّة بالقّوات اإلحتیاطیّة في المعركة 
واتجھ عالء األفندي على رأس ھذه القّوات إلى مغدوشة وكان قد سبقھ في ساعات النھار 

مجموعاٌت قتالیّة من الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطینّي و حركة فتح-المجلس الثوري 
الذین لم یكونا على إطالع بالعملیّة لكنھم إرتأوا المشاركة كذلك شارك العدید من أبناء 

المخیّم بشكٍل فردّي فحملوا بنادقھم الرشاشة وجعبھم وانطلقوا نحو خط الجبھة. أما الشیخ 
ھشام شریدي من ناحیتھ فقد ألقى في أتباعھ المسلّحین خطبةً ناریةً قصیرة  استّل بعدھا 
البلطة التي یحملھا على خصره  ولّوح بھا في الھواء صارخاً فیھم:"الیوَم یومكم یا أّمة 

محمد!" ثم اتجھ بھم نحو مغدوشة ولقد أبلى مقاتلوه بالًء حسناً. قام جمال كاید من جھتھ 
بحشد بضعة عشر ممن حضر من مقاتلیھ وبینھم شقیقھ وأبناء شقیقاتھ وبعض ابناء بلدتھ 
وانطلق بھم نحو خطوط القتال ثم كلّفھ عبد المعطي بالتموضع في تلّة ماریّا اإلستراتیجیة 

على السفح الغربي لمغدوشة. تمّكن المقاتلون الفلسطینیّون من صّد الھجوم المعاكس 
وإجبار قّوات امل والجیش على التراجع إلى األطراف الجنوبیة للبلدة دون القدرة على 

حسم المعركة بشكٍل كامل. مع نھایة الیوم الثاني الذي استمّر فیھ القتال محتدماً واشتدت 
وتیرة القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بلغ عدد الضحایا 90 قتیالً وأكثر من 150 
جریحاً من الطرفین كما تصاعدت حّدة القتال على محاور مخیمات بیروت المحاصرة.  
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مساء الیوم الثالث من المعركة 26/ت2/1986 استمعت لنشرة األخبار على شاشة 
التلفزیون على وقع تساقط الصواریخ. لقاٌء سریع مع ولید جنبالط:"انا أخشى التمّدد 

الفلسطینّي ھنا في الجبل. نرجوا من اخواننا الفلسطینیّین ان ال یحرجونا. نحن حتى االن 
ما زلنا نعارض التمّدد الفلسطینّي العرفاتي سیاسیّاً وقد نفّكر باالنضمام إلى حركة أمل 

لنشارك في صّد ھذا التمّدد عسكریّاً". مع دخول القتال یومھ الرابع اجتمع في دمشق 
تحت رعایة األجھزة األمنیّة السوریّة كٌل من ولید جنبالط, نبیھ بّري وعاصم قانصوه 

أمین عام حزب البعث فرع لبنان بمشاركة قادة فصائل "جبھة االنقاذ الفلسطینیّة" 
الموالیة لسوریا وتوّصلوا إلى إتفاٍق على وقف إطالق النار تجري بموجبھ انسحاباٌت 

تدریجیّة من بلدة مغدوشة تترافق مع فّك تدریجي للحصار الذي تفرضھ حركة أمل على 
بقیّة المخیّمات الفلسطینیّة في بیروت وصور وفي نفس الوقت دخل سالح الجّو 

اإلسرائیلي على خطّ المعركة وقام بقصف مواقع الفلسطینیّین في المنطقة. في لقاء دمشق 
كلّف السوریّون ولید جنبالط بالحفاظ على سالمة الخط الساحلي وأمنھ وھو خط 

إلتواصل الوحید بین شیعة الجنوب من جھة وشیعة البقاع وبیروت من الجھة الثانیة وھو 
أیضاً خطّ اإلمداد الوحید ألمل ان بالعتاد أو بالعدید. كان الیوم التالي إلعالن ھذا اإلتفاق 

في دمشق أشّد احتداماً وتوّسعت مناطق القصف حتى شملت أحیاء بئر العبد وطریق 
المطار في الضاحیة الجنوبیّة الشیعیّة كذلك اشتد القصف على عین الحلوة. أصابت 

إحدٮقذائف المدفعیة حائط المنزل المجاور للغرفة التي انا فیھا في الطابق الثالث وكنت 
لحظتھا على الدرج المكشوف متجھاً للنوم فیھا فوقعت القذیفة على بعد امتاٍر منّي 

وتساقطت القطع اإلسمنتیّة علّي ولكنني لم اصب بآذى.  

استمّرت اإلجتماعات في دمشق وتوالدت وتكاثرت مع تصاعد وتیرة اإلشتباكات التي 
عّمت كّل المحاور حتى أضطر ولید جنبالط إلى مناشدة األطراف المتحاربة بالسماح 
لفریق الصلیب األحمر بالدخول إلى مناطق التماس إلنتشال الجثث دون جدوى. ومع 

تزاید الضغوط العسكریّة على حركة أمل بدأت تبدي نوعاً من المرونة في سیاستھا 
وأفرجت في صور عن 200 من السجناء الفلسطینیّین لدیھا. لم یكن ذلك كافیاً بالطبع 
بالنسبة للفریق الفلسطینّي الذي رفض االنسحاب دون فّك الحصار كلیّاً رغم تصاعد 

الضغوطات ودخول اإلیرانیّین ومعھم قادة حزب هللا على خطّ المفاوضات عارضین ان 
یحّل الحزب محّل قّوات امل في مغدوشة. مع دخول المعركة یومھا الثالث عشر أعلن 

وكالة أسوشییتد برس في 7/ك1 1986 ان الحصیلة النھائیة لعدد ضحایا ھذه الجولة من 
المعارك بلغت 461 قتیالً و936 جریحاً من الطرفین.  

من الواضح ان ھامش المناورة لدى الجبھة الدیموقراطیة التي تقیم معظم قیاداتھا 
وتتموضع مقّراتھا الرئیسة في دمشق, مع السوریّین أضیق بكثیر من ھامش یاسر 

عرفات لذا فإن ھذه القیادة سرعان ما رضخت للتھدیدات السوریّة وأرسلت إلى ممدوح 
نوفل أوامرھا باالنسحاب من مغدوشة فوراً ورغم محاولتھ في تأجیل ھذه االنسحاب 

بسبب قناعاتھ الشخصیّة بضرورة إستثمار ھذا النصر بدرجة أكبر وأیضاً بسبب الوعود 
الذي أعطاھا لقادة فتح بعدم االنسحاب إّال بعد توقیع إتفاٍق نھائيٍّ لمسألة حرب المخیمات. 

إّال انھ إضطر مكرھاً إلى إصدار أوامره لقّوات الجبھة باالنسحاب الكامل في 10/
ك1/1985 وتسلیم المواقع التي تخلیھا إلى عناصر من حزب هللا كما جرى اإلتفاق علیھ 
في دمشق مقابل تخفیف الحصار عن مخیّم الرشیدیّة والسماح بإدخال 5 سیّارات إسعاف 
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وعّدة شاحناٍت محّملة بالمواد التموینیّة في نفس الیوم. بعد انسحاب الجبھة الدیموقراطیة 
ازدادت الضغوطات السیاسیّة واإلجتماعیّة على قادة حركة فتح المحلیّین بھدف دفعھم 

لإلنسحاب, ومصدر ھذه الضغوطات ھي إیران وحزب هللا والجماعات اإلسالمیّة السنیّة 
التي تمّولھا إیران, وكذلك من الحلیف الرئیس مصطفى سعد الذي تعرض موكبھ في 

18/ك2/1987 إلى كمیٍن أثناء مروره بین منطقتي األوزاعي وخلدة الشیعیّتین التابعتین 
لحركة أمل قُتل فیھ 3 من مرافقیھ بینما نجا ھو منھ بإعجوبة. كانت الرسالة لسعد 

واضحة وفحواھا "حیاتھ مقابل إقناع حلفائھ العرفاتیّین باالنسحاب". 

 حاول القادة المحلیّیون نقل طبیعة الظروف على األرض إلى عرفات عبر الھاتف أكثر 
من مّرة لكنّھ بقي مصّراً على قراره بعدم االنسحاب مما دفع ھوالء القادة إلى محاولة 

تمییع المفاوضات عبر طروحاٍت تھدف إلى تأجیل الحّل ومن ھذه الطروحات ان یحّل 
مكان القّوات الفلسطینیّة قّوات من الحزب الشیوعّي اللبناني والحزب القومي السورّي 

اإلجتماعّي باإلضافة إلى التنظیم الشعبي الناصري وھو ما كان مرفوضاً من قبل حركة 
أمل بطبیعة الحال لعداوتھا مع األولَین وعدم ثقتھا بالثالث. كان مرّد القرار الذي أصدره 

عرفات بالصمود رغم الضغوطات ھو الوصول إلى موعد انعقاد القّمة اإلسالمیّة 
العتزمة في الكویت في 26/ك2/1987 بھدف إثارة موضوع حرب المخیّمات في ھذا 

المحفل والتداول فیھ وفي جیبھ ورقةٌ قّویة وھو ما كان  بعدھا أعلنت حركة فتح في 30/
ك2/1987 انسحابھا من مغدوشة وتسلیم مواقعھا للتنظیم الشعبي الناصري مؤقتاً وأبقت 

على قواعدھا في مطعم ماریا وزغدرایا ودرب السیم. وفي نھار الجمعة 13/شباط/
1987 اكتمل إستالم حركة أمل لمواقعھا التي غادرھا التنظیم الشعبي الناصري وفي 

الیوم التالي لھذا اإلستالم أعلنت أمل فّك الحصار نھائیّاً عن مخیّم الرشیدیّة ووقف 
إطالق النار في مخیمات بیروت وقد صمد ھذا الوقف لمدٍة طویلة. في ھذه األثناء كان 
اإلقتصاد اللبناني یتابع انھیاره السریع حتى بلغت سعر الدوالر االمریكي 90 لیرة بعد 
ان كان سعره عام 1982 ثالثة لیرات كذلك في نفس الفترة أعلنت م.ت.ف ان حصیلة 

ضحایا حرب المخیّمات من الفلسطینیّین قد بلغت حتى االن 1924 قتیالً و 4549 
جریحا.  

 --------------------------------------------------------------
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الفصل الثامن 

النقیب بتاع كلّو 

بعد اجتماعنا باألفندي قبیل اندالع المعارك مع حركة أمل في صیدا ومخیّماتھا بادر 
جمال كاید إلى تأسیس مقّر اّولي للقّوة البحریّة داخل المخیّم وبسبب صعوبة إستئجار 

منزٍل في المخیّم خصوصاً حین یتعلق األمر بإستخدامھ كمكتب ألحد التنظیمات وجد ان 
الحّل األمثل ھو استئجار منزل شقیقھ األكبر عادل كاید المحاذي لمنزل والدیھ خصوصا 

ان عادل كان قد صّرح بانھ یرید االنتقال إلى مخیّم نھر البارد في الشمال حیث تقیم 
شقیقاتھ مع عائلتیھما. منزل عادل مؤلٌّف من غرفتین ومنافعھما ویقع وسط حّي 

الصفصاف (والحّي مسّمى بإسم بلدة آل كاید في فلسطین) ویبعد حوالي 15 متراً عن 
"الشارع الفوقاني" وصرنا نجتمع فیھ بشكٍل یوميٍّ وبعضنا كان ینام فیھ خصوصاً من لم 

یكن لھ مكان آخر للنوم وأّولھم انا إذ كان المنزل الجدید یحتوي على مرحاِض وأبواٍب 
وشبابیك عكس منزلي المشیّد في بستان الیھودي. بعد بضعة أیّام انضم إلینا المالزم عمر 

تركیاأحد أعضاء دورة الباكستان الثالثة عقب اتصال أكرم بھ وإبالغھ عن وصولھ 
والتطورات واألوامر اإلداریّة المرتقبة.  

عاد عمر إلى بیروت منفرداً في السنة الفائتة عبر مطارھا ولكنھ لم یلتحق بالقّوات 
العسكریّة بسبب حرب المخیّمات الدائرة وآثر البقاء في منزلھ المستأجر في حي 

"الطریق الجدیدة"  السنّي خارج المخیمات وبعیداً عن ویالت حربھا مما جعلھ في نفس 
الوقت عرضةً لإلعتقال على ید عناصر حركة أمل أو المخابرات السوریّة المسیطرین 

على بیروت الغربیّة. ولقد شّجعتھ عودة أكرم صدیقھ القدیم على زیارة مخیم عین الحلوة 
عّدة مّرات والعمل على إعادة قیوده إلى الحركة كضابٍط عامل برتبة مالزم. اّما علي 
الخلیل فقد استأجر منزالً وسط مدینة صیدا (اإلیجار في المدن اللبنانیّة یشبھ نوعاً من 

الشراء إذ ینبغي دفع بضعة آالف من الدوالرات عند توقیع عقد اإلیجار تحت اسم "خلّو 
رجل" یقبضھا المستأجر السابق). بالقرب من مشفى دّالعة وأقام فیھ مع أھلھ الذین 

حضروا من مدینة صور التي تسیطر علیھا حركة أمل وتحاصر مخیّماتھا. كما استأجر 
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محمود زكي منزالً في بلدة وادي الزینة الساحلیّة وھي تجّمع سكني فلسطینّي مستحدث 
یقع على سفح جبل الشوف شمال مدینة صیدا ویبعد عنھا حوالي 10 كیلومتر.  

بالنسبة ألكرم فانھ أقام مع ذویھ في شقٍّة تقع على األتوستراد الدولي بالقرب من بلدة خلدة 
شمال بیروت وصار یأتي إلى المكتب بضعة مّراٍت في اإلسبوع. بعد عّدة زیارات طلب 

منّي أكرم ان أریھ منزلي غیر المكتمل الذي كنت قد ذكرتھ في معرض أحادیثنا في 
المكتب فأخذتھ إلیھ. بعد مشاھدة المنزل طرح علّي فكرة مشروٍع مشترك بیني وبینھ 

یتلّخص في ان أقدم انا األرض التي انشأت علیھا المنزل فیما یقوم ھو بإزالتھ وإستخدام 
أرضھ إضافةً إلى األرض الواسعة المضافة إلیھ والمسّورة جزئیاً لبناء مبنًى من طابقین 

آخذ انا أحدھما ویأخذ ھو اآلخر فراقت لي الفكرة ووافقت. بعد بضعة أیام استقدم أحد 
اشقائھ العاملین في مجال البناء وبدانا العمل سویّاً حیث یقوم أخوه وأحد عّمالھ المحترفین 

بالعمل الرئیس من مد وتركب القوالب الخشبیّة والقضبان الحدیدیّة في األرضیات 
واألسقف وعضاداتھا بینما نقوم أكرم وانا بالعمل الخدمي كنقل البحص والرمل وحجارة 

البناء وتجھیز الخلطة اإلسمنتیّة الالزمة حسب توجیھات شقیقھ.  

كان عمالً شاقّاً ومرھقاً وامتّد أشھراً طویلة إذ تبین ان ما یرید أكرم ان ینشأه ھو مبنًى 
سكني ضخم مؤلٌف من طوابق ثالثة یضّم كٌل منھا شقّتین إضافة إلى محلین تجاریّین 
واسعین في الطابق األرضي ولیس كما افترضت سابقاً بأنھ یسعى إلقامة مسكٍن لھ. 

شعرت بالندم لیس طمعاً بأكثر من شقّة انما بسبب ھذه األشھر الطویلة التي علّي 
انتظارھا بینما كان منزلي في األصل ال یحتاج لسوى إسبوعین من العمل النھائھ 

واإلقامة فیھ. ال ینفع الندم في شيء وال یعید ما مضى ولم یعد أمامي إّال المثابرة على 
ھذا العمل الیومّي المرھق في المشروع الذي لم تبُد لھ نھایة وان ٔاُشكل علینا في لحظة 

من أحد نھارات العمل إذ خیّل إلینا أكرم وانا ان نھایة المشروع قد اقتربت واقتربت 
معھا نھایة كلیّنا.  

بینما نقوم بتحضیر كمیّاٍت من الرمل والبحص في أكواِم قریبة من موقع "الجبّالة"  
المیكانیكیة تمھیدا لصّب السقف الثاني في الیوم التالي دّوى انفجاٌر ضخٌم واھتّزت 

األرض بنا فنظرنا غریزیّاً إلى الجھّة التي جاء منھا الصوت فإذ بحّوامتین تقفان غرباً 
على علٍو منخفض فوق شاطئ المدینة امامنا مباشرةً فأدركنا ما حصل وركضنا بسرعة 

عبر األرض الفارغة إّال من كومٍة رملیّة كانت وكالة األنروا قد جھّزتھا  تمھیداً لبدء 
العمل على إنشاء المدرستین المزمعتین قبل ان یستولي الناس على بقیّة األراضي في 

بستان الیھودي. بالنسبة لنا كانت ھذه الكومة الرملیّة في المكان والزمان المناسبین 
فارتمینا خلفھا بوضعیّة االنبطاح متّجھین بانظارنا نحو الجھة الغربیّة حیث تقف 

الحّوامتان اإلسرائیلیتان نترقب  الصاروخ الثاني على مشروعنا ولم یلبث ان جاء ھذا 
الصاروخ وأصاب مبنى من طابقین تابٍع لجبھة النضال الشعبي الفلسطینّي ویقع بعد 

مبنانا مباشرةً على بعد ثالثین متراً منھ. تنبھنا حینھا ان مبنانا لم یصب وقمنا من وضعیة 
االنبطاح متجھین إلى الشارع الفوقاني البعید أیضاً حوالي الثالثین متراً حیث احتشد 

بضعة عشر فرداً من أھالي المخیم یراقبون الحّوامات وصواریخھا ویضحكون ھزءاً 
بھربنا وانبطاحنا وكانت لدیھم أسبابھم إذ ان الطائرات والمروحیّات اإلسرائیلیّة قد 
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اعتادت حتّى ھذه اللّحظة على عدم استھداف المباني المدنیّة والسكنیّة وتحاشي 
اإلصابات بین المدنیّین قدر اإلمكان. انما كذلك كان لدینا أكرم وانا أسبابنا فإلسرائیل 

العشرات من الجواسیس في المخیم ومحیطھ والمبنى الذي نعمل على انشائھ قد یكون قّدم 
من أحد العمالء بصفتھ موقعاً محتمالً للقّوة البحریّة ثم ان شّدة االنفجار وقربنا من 

مصدره لم یدعا لنا أّي شكٍّ بان الصاروخ قد سقط على بعد مترین أو ثالثة منّا وبالتحدید 
في الجھة الغربیّة من المبنى.  

مّر أكثر من شھرین حتى اكتمل السقف األول ورفعت بعض الجدران اإلسمنتیة فیھ مما 
أتاح لي من جدید فرصة النوم في مكان خاٍص بي بعد ان استرجعت فرشتي اإلسفنجیة 

من منزل شقیقتي ووضعتھا على األرض اإلسمنتیّة وسط أكوام البحص والرمل وحجارة 
البناء وغبار اإلسمنت. فما حاجتك لألبواب والشبابیك بوجود إحتماٍل كبیٍر بان یكنسك 

صاروٌخ جويٌّ انت وإیاھا قبل ان تصحو من النوم.  

تزامن إفتتاح المكتب في منزل عادل كاید مع سعٍي حثیٍث من قبل جمال لتطویع المقاتلین 
في عداد القّوة البحریّة ومن الطبیعي ان أغلب ھؤالء المتطّوعین ھم من أقربائھ وانسبائھ 

وأبناء حیّھ إذ انھ الوحید بیننا الذي تقیم أسرتھ وأقربائھ في عین الحلوة ووصل عدید 
المتطّوعین في الشھر األول إال ما یقرب الثالثین مقاتالً جمیعھم طبعا غیر مدّربین على 

استخدام السالح (أغلب مقاتلي التنظیمات الفلسطینیّة ال یتلقون أیة تدریبات في ھذا 
الخصوص وینتظرون المعركة األولى لتأھیل انفسھم والتدرب على إطالق النار) ولقد 
تّمت ھذه التطویعات كلّھا برسائل إداریّة موّجھة إلى اإلدارة العسكریّة المستحدثة في 

المخیم وموقّعة بإسمھ ورتبتھ وبصفتھ قائد القّوة البحریّة مّما یؤكد انھ كان على یقیٍن تاٍم 
من كونھ القائد القادم ویوّضح ببساطة ان القیادة العسكریّة قد غّررت بھ وكذبت علیھ. إذ 
كانت المفاجأة بعد بضعة أسابیع ان الفاكس المنتظر من تونس قد وصل وفیھ أمٌر إدارٌي 

بتعیین النقیب/بحري أكرم ھّواري قائداً للقّوة البحریّة في لبنان. وقع األمر موقع 
الصاعقة على جمال ولكنھ احتفظ بھدوئھ وكظم غیظھ قدر اإلمكان وبدأنا جمیعاً نعّد 
العّدة لبناء قّوة بحریة حقیقیّة ال تشبھ تلك التي بناھا سعدهللا. ورحنا نعقد اإلجتماعات 

المتواصلة للتدارس في آلیة العمل ورسم الخطوط العریضة للنھوض بھذه القّوة واتفقنا 
منذ اإلجتماع األّول ان یعّض جمال على جرحھ وان ننكّب جمیعاً على العمل دون مكائٍد 
أو تزاحٍم أو تجاوٍز ألحد وعلى ان ننھج نھج القیادة الجماعیّة الحقیقیّة التي ال تغمط أحداً 

حقھ وال تنكر ألحد جھده أو تقصیھ أو تتجاوزه. وقد خّصصنا أحد اإلجتماعات لتداول 
مسألة التعیینات والمھّمة الموكلة إلى كّل ضابٍط منّا وأسفر اإلجتماع عن التعیینات 

التالیة:  

- أكرم ھّواري قائد القّوة. (دون مداولة الموضوع) 

- جمال كاید قائد منطقة صیدا التابعة للقّوة.  

- علي الخلیل قائد منطقة صور التابعة للقّوة. 
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- محمود زكي ضابطاً لإلدارة والمالیّة. 

- غّسان أبو العال ضابطاً لألمن.  

- (المھندس البحري) غّسان طایش ضابطاً للقطاع اإللكتروني والمیكانیكي  

(لم یتم إدراج إسم عمر تركیھ كونھ قد صّرح بأن وضعھ اإلجتماعّي واألمني ال یسمح لھ 
بالقیام بأي عمل حالیاً وھو لم یحضر اإلجتماع على كّل حال). 

في األیام األولى لقدوم الزمالء إلى المخیم, قمت بناًء على طلبھم بزیارٍة لسعدهللا وأبلغتھ 
بأمر قدومھم وبفحوى القرار المنتظر فرحب باألمر وان بدا علیھ اإلمتعاض بطبیعة 

الحال, ثم أتى بعد یومین إلى منزل آل كاید للزیارة والتقى بنا جمیعا ورحب بالقادمین 
الجدد وأثنى على قرارھم بالمجيء إلى الساحة. ثم تطّرق إلى موضوع القرار المنتظر 

وصّرح بانھ سینفذ أي قراٍر ترتأي فیھ القیادة المصلحة العاّمة للقّوة وبدا علیھ انھ ما زال 
یأمل ان تفلح جھوده واتصاالتھ الھاتفیّة مع مراكز القوى في تونس والیمن في التعدیل 
في طبیعة ذلك القرار أو تلغیھ. اّما وقد أتى القرار فمن الطبیعي ان تكون عملیّة التسلّم 

والتسلیم ھي الخطوة األولى لذا فقد قمنا مجتمعین بزیارة سعدهللا الذي كان أیضاً قد تلقّى 
نسخةً من القرار لمناقشة ھذه الخطوة فرفض البحث فیھا وأبلغنا ان لیس لدیھ ما یسلّمھ 
وانھ قد قام باالنتقال إلى وحدة "المنطقة الوسطى" التي یرأسھا المقدم كمال مدحت مع 
جمیع عتاد القّوة وسالحھا وأفرادھا وكل ما ھو تحت سیطرتھ. وھذه قضیةٌ معتادة في 

جمیع الكتائب والوحدات العسكریّة إذ ان والءات المقاتلین جمیعاً ھي لألشخاص ولیست 
للحركة ویحّل قائدھم المباشر عندھم محّل قائد الجماعة عند الرئیسات العلیا القریبة 

وبإعتبار ان الضوابط القانونیّة أو العسكریّة في الحركة معدومة فدائماً ما ینتقل أعضاء 
الوحدة مع انتقال قائدھا المرّحب بھ دائماً في عداد قّوات أو مناطق أخرى إذ ان ازدیاد 

عدید قّوات أو المناطق یسھم في زیادة سلطة قائدھا وثروتھ معاً.  

لم یتوّجب على سعدهللا طبعاً االنتقال فعلیّاً إلى المنطقة الوسطى التي ھي منطقة جبل 
الدروز الممتّدة من شمال صیدا حتى جنوب بیروت مضافاً إلیھا بلداتھا الساحلیة, إذ ان 
مقر قیادة ھذه المنطقة یقع أیضاً في الشریط الضیّق نفسھ الممتد من مستشفى الھمشري 

إلى بلدة المیّة ومیّة وال وجود  لقّوات عسكریّة أو أمنیة حقیقیّة لھا في المنطقة المفترض 
انھا تقودھا عدا عن بضعة عشرات من األفراد المسجلین على قیودھا ویتلقون رواتباً 

مّجانیة بینھم بضعة عشرات من األسماء الوھمیّة الذین یتلقى قائد المنطقة رواتبھم نیابةً 
عنھم. وھذا األمر كما سبق ان ذكرت ال یقتصر على وحدٍة أو كتیبٍة أو قّوات أو منطقة 

بل یشمل الجمیع. كما ان ھذه التسمیّات إنما تتأتى من إستحالة إیجاد مناصب فعلیّة 
للمئات من الضبّاط الطموحین الذین جرى إرسالھم إلى الساحة بوھم الوعود المعسولة 

بالجاه والمنصب. لیس ھناك ما یمكن فعلھ بخصوص موقف سعدهللا ھذا إذ ان قائد 
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الساحة على علٍم بھ وھو نفسھ یعاني من نفس القضیّة إذ ان كمال مدحت ومعھ بضعة 
عشرة من الضبّاط األمراء اآلخرین یمتلكون سلطاٍت تشبھ سلطاتھ وخطوط ھواتٍف 

خاصٍة بھم متصلٍة مباشرةً بیاسر عرفات أو بأحد أعضاء لجنة لبنان ویتلقى دعماً مالیّاً 
مباشراً عدا الدعم المعتاد الذي یتلقاه من  خالل عالء األفندي قائد الساحة اللبنانیّة. بھذه 

الطریقة یعمل عرفات على تجمیع خیوط اللعبة كلّھا في قبضتھ عدا تلك التي یمّدھا 
أعضاء اللجنة المركزیّة وأصحاب مراكز النفوذ في حركة فتح مع بعض الضبّاط 

مباشرةً وبتمویٍل خاصٍّ یأتیھم في األصل من مصادر تمویٍل دولیّة أو عربیّة خاصة بھم 
وسیأتي التوّسع في ھذا األمر الحقاً.  

لیس لھذا األمر أھمیةٌ كبیرة إذ ان ما بناه سعدهللا وما جمعھ من عتاد ھو ضئیٌل وال یعتّد 
بھ وكذلك فان أغلب عدید مقاتلیھ ھم من أٌقربائھ عدا الوھمیّین منھم. كما ان میزانیّة عمل 
القّوة البحریّة المنتظرة ضخمةٌ ویعّول علیھا. أبلغ عالء األفندي بھذا الموضوع ولم یعلّق 
علیھ وأصدر تعلیماتھ ببدء عملیّة البناء وتأمین العتاد البحري ومنح القّوة عربة عسكریّة 
نوع "تویوتا" لنقل المواد اللوجستیّة والتسلیحیّة وما شابھ وقام بتسلیم أكرم مبلغ 5000 

دوالرا امریكیّا كموازنة عمٍل أّولیّة شھریّة على ان یتّم تدارس الحجم المطلوب 
للموازنات القادمة وكانت المفاجأة األولى ان أكرم رفض إعالمنا عن حجم المبلغ الذي 

تلقاه من عالء رغم تلقینا ھذه المعلومة من مصادر أخرى كما رفض التعلیق على دعوانا 
أثناء لقاءاتنا شبھ الیومیّة بان المبلغ الذي تلقاه ھو 5000 دوالر. كانت المفاجأة الثانیة ان 
السیارة المخّصصة لإلمداد اللوجستي ُعیّن لھا سائقاً غیر معتاٍد وھو أكرم نفسھ بدالً من 
تعیین  سائٍق من بین مقاتلي القّوة وعند حلول مواعید إحضار التموین صار ینتدب أحد 

المقاتلین للذھاب معھ إلى مستودعات الحركة لتحمیل وتفریغ تلك المواد في السیارة التي 
أصّر على قیادتھا رغم اعتراضنا على المسألة إذ انھ كان یركنھا حین كان یغادر 

المنطقة إلى حیث تسكن عائلتھ دون ان یترك مفاتیحھا في حال اضطررنا إلستخدامھا. 
بعد بضعة أیام من ھذه التصرفات تداعینا جمیعا إلى عقد إجتماٍع في مقّر القّوة لبحث 

ھذه المواضیع وأتفقنا مع أكرم على موعده.  

إفتتحنا اإلجتماع بالالزمة الطقوسیّة أي بالتردید وقوفاً "باسم هللا باسم الفتح نفتتح 
الجلسة" ثم بدأ جمال الحدیث شارحاً سبب الدعوة إلى ھذا اإلجتماع.  

- جمال: یا شیخ, نحن كنّا قد اتفقنا وإیاك على ان نعمل وفق نھج القیادة الجماعیّة وقد 
رأینا في الفترة السابقة عدم إلتزامك بھذا التوجھ.  

- أكرم: نعم أتفقنا على ذلك وانا ما زلت مصّراً على موقفي فما الذي ترونھ في عملي 
مخالفاً لھذا اإلتفاق؟ 
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- محمود: ثّمة الكثیر من القضایا الصغیرة لكننا نرید الیوم مناقشة قضیّتین أساسیتین ھما 
مسألة السیارة الممنوحة للقّوة ومسألة موازنة العمل.  

- أكرم: ما ھو الدافع لھذة المناقشة فانا ال أرى أیة ضرورة لھا.  

- انا: الدافع یا شیخ ھو ان القضیّتین المطروحتین ھما من صالحیّات ضابط اإلدارة الذي 
ھو أیضاً ضابطاً للمالیّة, حتى لو لم نكن قد أقّرینا القیادة الجماعیّة.  

- أكرم: لیس بالضرورة ان یكون ضابط اإلدارة, ضابطاً للمالیّة أیضاً.  

- انا: نعم صحیح, لكن في ھذه الحالة یجب تعیین أحد الضبّاط لیشغل منصب ضابط 
المالیّة فصالحیات قائد القّوة تقتصر على إصدار أوامر الصرف بینما یقوم ضابط المالیّة 

بتنفیذ ھذه األوامر وإعداد سجالت شفّافة تعرض دوریّاً على قائد القّوة وأیضاً على بقیّة 
الضبّاط إذا أردنا ان تكون القیادة الجماعیّة فعلیّة. 

- أكرم: لم أصرف شیئاً بعد.  

- جمال: نعم ولكننا لن نعلم شیئاً حین تبدأ بالصرف إذ انك ترفض إطالعنا على قیمة 
المبلغ الممنوح للقّوة حتى نتدارس جمیعنا أوجھ الصرف المالّي.  

- أكرم: دعنا ال ننسى انك انت أیضاً تقوم بتوقیع الكتب اإلداریّة الموجھة إلى اإلدارة 
العسكریّة بخصوص تفریغ األعضاء الجدد في القّوة وھو تجاوزاً لدوري كقائد للقّوة.  

- جمال: انا أقوم بھذا بصفتي قائداً للقّوة في منطقة صیدا وھؤالء المقاتلون المفّرغون 
الجدد تابعون لي.  

- محمود: یمكن تالفي ھذا التعارض بتفعیل دوري كضابٍط لإلدارة بدل من تھمیشي.  

- طایش: أعتقد ان المسألة ھنا ھي تعارض بین جمال والشیخ. نوع من نقار الدیوك 
ویجب ان نسعى إلى التوفیق بینھما بدل ان ننقسم إلى طرفین.  

- انا: ال ھذه مسألة بیننا جمیعا, وتستطیع ان تستثني نفسك, وبین أسلوب التھمیش الذي 
یتّبعھ الشیخ أكرم.  

• علي الخلیل: یا جماعة وهللا القصة لیست "محرزة" دعونا نتجاوز خالفاتنا 
ونبقى أصحاب وزمالء.  

- انا: ھذا ما نحن فیھ االن. ان لم یتّم مناقشة القضایا الخالفیّة التي تطرأ بین الفینة 
واألخرى لن یكون ھناك أصحاب وال زمالء عمل.  

- جمال: لماذا ترفض إطالعنا على حجم المبلغ الذي سلّمك إیاه األفندي كموازنة؟  

- أكرم: الن ھذه المسألة من صالحیاتي القیادیّة. 

- جمال: وماذا عن القیادة الجماعیّة؟ 
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 - أكرم: ال أزال معھا, لكن على ان ال تشمل مسألة الموازنة. 

- محمود: ما الذي یتبقى للقیادة الجماعیّة بعد ان تحجب عنھا مسألة الموازنة؟ 

- أكرم: یتبقى الكثیر .  

- انا: وماذا عن السیّارة. ھل ھي من صالحیّات القائد أیضاً.  

- أكرم: ما الذي یھّمكم في ھذه المسألة طالما ان السیارة تقوم بالعمل المطلوب منھا؟ 

- جمال: لیس صحیحاً انھا تقوم بالعمل المطلوب منھا. فحین نحتاجھا أثناء وجودك في 
منزلك یكون مفتاحھا في جیبك.  

- انا: ما یھّمنا في مسألة السیّارة ھي ان إصرارك على قیادتھا بنفسك إلحضار التموین 
یعبّر عن نھج التھمیش الذي تتّبعھ.  

- محمود: ماذا عن "مھّمات الضبّاط" الشھریّة, لم یستلم أیّاً منّا شیئاً.  

- أكرم: انا مستعد لصرف مبلغ 50 دوالراً لكّل منكم.  

- محمود: ھل انت جاد! أتعلم كم یتلقى الضبّاط في الكتائب والوحدات العسكریّة 
األخرى؟ 

- أكرم: یتلقون نفس المبالغ.  

- جمال: لیس صحیحاً أبد.  

إستمّر ھذا النقاش الدائري غیر المجدي نحو ساعتین كظم الجمیع غیظھ خاللھما 
بصعوبة شدیدة ثم انفّض الجمع دون الوصول إلى أیة نتیجة. كان أكرم اّول المغادرین ثم 

تبعھ غّسان طایش وعلي وبقینا جمال ومحمود وانا نتناقش لبعض الوقت في محاولة 
إیجاد مخرج لھذه الممارسات التي یقوم بھا أكرم وضرورة وقوفنا وقفةً واحدة في وجھھ 

بعدھا اتجھ كلٌّ منھما إلى منزلھ ثم غادرت انا المكتب.  

ركبت سیّارتي واتجھت بھا نحو وسط المدینة فالوقت ظھراً وانا لم أتناول بعد طعام 
اإلفطار. مررت بمطعم السندویشات الذي اعتدت علیھ والواقع في الشارع الرئیس الذي 

یخترق وسط المدینة عبر مستدیرة ساحة النجمة, مقابل قلعة صیدا البریّة. اشتریت 
سندویشتّي سجق ونخاعات ثم انطلقت بھما إلى منطقة الكنایات, منطقة التنّزه الوحیدة في 

صیدا (عدا كورنیش البحر) وھي عبارة عن بضع عشراٍت من أشجار الكینا التي تظلّل 
ضفاف نھر األولي بالقرب من الجسر الذي یقطعھ عند المدخل الشمالي للمدینة. یحتوي 

المكان على بضعة مقاٍه صغیرة متنقلّة مقامة داخل "فانات فولس" فاكن قدیمة وتقّدم 
الشاي والقھوة والمرطبات والبزورات إضافة إلى المشروبات الكحولیّة. اعتدت على 
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تناول طعام غدائي داخل سیّارتي المركونة على طرف الشارع الضیّق جھة النھر تحت 
األشجار مباشرةُ واإلستماع إلى البرنامج اإلذاعّي الیومّي الذي تبثھ إذاعة صوت الشعب 

التابعة للحزب الشیوعّي اللبناني ویكتبھ ویقّدمھ زیاد الرحباني باإلشتراك مع الفنان 
اللبناني  المتمیّز عبّاس شاھین الذي كان یُذكر إسمھ في مقدمة البرنامج اإلفتتاحیة على 

شكل "عبّاس شاھینا" لیتناغم مع إسم البرنامج "العقل زینة" وكان البرنامج یلّخص 
الحدث السیاسّي الیومي ویقدمھ بطریقة كومیدیّة ذكیّة وراقیّة.  

بعد یومین وأثناء تواجدي في مقّر القّوة حضر أكرم وتبادلنا دردشة عاّمة ثم قال لي انھ 
بصدد الذھاب إلى مكتب عالء في القریّة إلحضار بونات البنزین وسألني عما إذا كنت 

أرغب بالذھاب معھ فوافقت إذ لم یكن لدّي ما أفعلھ. ركبنا سیارة التویوتا العسكریّة 
وانطلقنا عبر بلدة المیّة ومیّة متجھین نحو القریّة عبر طریق رمليٍّ شقّتھ القّوات 

العسكریّة الفلسطینیّة حدیثاً كبدیٍل عن الطریق الرسمّي الذي یمر عبر حّي "حارة صیدا" 
الشیعّي. في الطریق بادرني بالحدیث  

- ھل انت متحالٌف إذن مع جمال كاید؟ 

- ما الذي یجعلك تقول ھذا؟ 

- مواقفك في اإلجتماع اآلخیر متوافقة مع مواقفھ.  

- مواقفي متّفقة مع مواقفھ ألنني أتعرض لنفس محاولة التھمیش الذي یتعّرض لھا ھو.  

- لكن غّسان طایش وعلي الخلیل ال یریان رأیكما.  

- صحیح , انما محمود زكي یرى نفس الرأي.  

- غّسان, ما یجري ھو صراع على قیادة القّوة البحریّة بیني وبین جمال.  

- ال أظن ذلك یا شیخ. فموضوع قیادة القّوة تّم حسمھ بقرار من یاسر عرفات. الموضوع 
اآلن ھو في شكل القّوة المراد بناؤھا, الموضوع األن ھو إعطاء الضبّاط أمكنةً حقیقیّة 

داخل ھذا البناء.  

- ال یتعلّق الموضوع بأمكنة ومناصب بل بالناحیّة المالیّة.  

- صحیح جزئیّاً فالمال ھو السلطة واطالع الضبّاط على مسارات الصرف المالّي للقّوة 
ھو المعنى الحقیقّي إلعطائھم أمكنة حقیقیّة في البناء المراد.  

- ال أعتقد اننا سنتفق یوماً في ھذا الموضوع.  

- وال انا. ثم ان من حقّنا الحصول على بدل "مھّمات ضبّاط" مالیّة مساویة لتلك التي 
یتلقاھا نظراؤنا في الوحدات العسكریّة األخرى.  
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- ھم یتلقون ما عرضتھ علیكم.  

- ال أبداً.  

- حسناً سنعالج ھذا الموضوع بعد ان تنتفي المحاوالت االنقالبیّة .  

ال نتیجة. وصلنا مكتب عالء األفندي الذي لم یكن فیھ سوى ضابط إدارتھ الذي سلّم 
حّصتنا من البونات إلكرم ثم عدنا. كانت مادة البنزین مقطوعة في كافة المناطق اللبنانیّة 

إلسباٍب سیاسیّة وأمنیّة مضافاً إلیھا أسباب الفساد المالّي الذي ینخر كافة مؤّسسات 
الدولة, الوزاریة والنیابیّة وما تبقى من أجھزتھا العاملة وإداراتھا ومنشآتھا حتى أصغر 
موظفیھا. رغم انقطاع ھذه المادة إّال ان باإلمكان من یملك المال شراءھا بأسعاٍر خیالیّة 
وھذا قد یكون أحد األسباب الكامنة وراء ھذا االنقطاع اّي التكّسب من وراء ھذ األزمة. 

تقوم حركة فتح بتأمین بعض الكمیّات وتوّزعھا على سیّاراتھا العسكریّة وسیّارات 
ضبّاطھا على شكل بوناٍت تصرف من صھریج مزّود بعدادات ویتنقّل بشكٍل دائٍم من 

مكان إلى آخر خوفاً من الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة. تراه الیوم على طریق المیّة ومیّة 
وغداً في الطریق العام إلى بلدة القریّة مركونا على جانب الطریق وخلفھ طابور من 
السیّارات تنتظر دورھا. لیس ھناك برنامجاً معلناً ألمكنة التوزیع أو أوقاتھا بل تنتقل 

المعلومة بالتواتر من شخٍص إلى آخر حتى تصل جمیع المھتّمین. كنا علّي الخلیل وأنا 
أشد المتابعین لھذا الموضوع بحكم ان كلینا ال نوفر فرصةً للتنزه وخصوصاً الذھاب إلى 

منطقة جبل الشوف الخّالبة.  

بعد انسحاب حركة فتح الكامل من بلدة مغدوشة أقام جمال كاید موقعاً رئیسیّاً لمقاتلیھ في 
أحد مباني بلدة درب السیم المھجورة بینما بقي المقّر الرئیس للقّوة البحریّة في منزل 
أخیھ عادل فیما مال أكرم إلستحداث موقٍع جدیٍد في منطقة المیّة ومیّة المھجورة ھي 

أیضاً فاختار إحدٮالمباني التي ال تحتاج إلى الكثیر من اإلصالحات وقرر العمل علیھا 
وتحویلھا إلى مقر ثالث للقّوة. ذھب إلى تاجر مواد البناء الرئیس في المخیم واشترى ما 
یلزم من حجارة البناء وأكیاس اإلسمنت على ان یسلمھا التاجر أمام المبنى المختار بعد 
ان أرشده إلیھ  في الیوم التالي صعد أكرم وانا معھ لمعاینة المكان من جدیٍد والتأكد من 
ان الكمیّة المطلوبة من مواد البناء قد تم توصیلھا إلى ھناك. مبنى من ثالثة طوابق یقع 
على الشارع الرئیس للبلدة وال یبعد عن ساحتھا الرئیسة حیث كان مقّر عالء األفندي 
السابق والعدید من المكاتب والمقّرات العسكریّة التي ال تزال موجودةً على أطرافھا 

سوى حوالي 70 متراً. بدت أسقف المبنى متماسكةً وال شقوق فیھا وان كانت الجدران 
بأغلبھا مثقوبة ومھّدمة من أثر القذائف والرصاص. كذلك فان ید النھب قد طالت _عدا 
عفشھ _ كّل ما فیھ من شبابیك وأبواب وحنفیّات ومجالي ومغاسل, بل حتى ان البالط 

نفسھ قد نزع من أرضھ. وضع ھذا المنزل ھو نفسھ وضع بقیّة منازل البلدة بل ومئات 
البلدات اللبنانیّة التي ھُّجر أھلھا أبان الحرب األھلیّة اللبنانیّة إذ بعد ان تّم نھبھا بدأ فقراء 

الناس من العاطلین عن العمل بسبب الحرب واألزمات اإلقتصادیّة المتالحقة یعّرونھا 
كلیّاً. حتى ان بعض المنازل تم تحطیم سقوفھا ال بواسطة القصف المدفعي أو 
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الصاروخي بل بواسطة المھّدات الیدویّة في أیدي ھؤالء الفقراء الذي یقضون نھاراتھم 
في ھذه األعمال الشاقّة بھدف نزع األسیاخ الحدیدیّة الصدئة من األسقف وبیعھا في 

سوق الحدید المستعمل. كان الوقت عصراً عند وصولنا وبعد معاینة المكان والبضاعة 
المصفوفة أمامھ عدنا إلى المخیم على ان نجھّز بعض العّمال في الیوم التالي.  

فجر الیوم التالي حلّقت المقاتالت اإلسرائیلیّة كالمعتاد وأسقطت صاروخین متتالین 
وخرجت إلى الشارع ألعرف مكان الضربة فشاھدت دخان الصاروخ یرتفع من ناحیة 
بلدة المیّة ومیّة وھو مكان معتاٌد للقصف بسبب كثرة المكاتب والمقّرات العسكریّة فیھ 

انما تبیّن الحقاً ان ھدف الغارة  الجویّة ھذه المّرة كان مبنًى فارغاً ال یشغلھ أحد من 
المقاتلین. انھ المبنى الذي زرناه أمس لتفقّد مواد البناء. عصر الیوم نفسھ حلّقت 

المقاتالت والمروحیّات اإلسرائیلیّة من جدید فقفز صھري خالد واقفاً ثم ركض بإتجاه 
موقع كتیبتھ في جبل الحلیب فقد كان یھوى الرمایة على الرشاشات الثقیلة. المسافة بین 
جبل الحلیب ومنزل خالد تستغرق خمسة دقائق ثم یحتاج المرء إلى خمسة دقائق أخرى 

لتسلّق التلّة والجلوس على مقعد الرشاش الموضوع في حفرٍة مسّورٍة بأكیاٍس رملیة. 
لسوء حظّ خالد لم یطلق الكثیر من النیران یومھا فقد كان الھدف ھذه المّرة ھو رشاشھ 
ھذا ولم تمھلھ المروحیة التي رمى علیھا سوى بضعة صلیات أطلقت بعدھا صاروخاً 

أصاب ھدفھ بدقّة إذ سقط داخل الدشمة فتطایرت أكیاس الرمل والرشاش ووسطھما خالد 
نفسھ لكنھ لحسن حظھ قد نجا من الموت وان إصیب بكسٍر في رجلھ الیمنى أقعده عن 

العمل وضیّق حركتھ على مدى شھرین.  

 --------------------------------------------------

ان الحرب التي شنّھا النظام السورّي بعید االنسحاب اإلسرائیلي من األراضي اللبناني 
(عدا الشریط الحدودي) بدءاً من أیار 1985 لم تقتصر في الواقع على المخیّمات 

والتنظیمات الفلسطینیّة التي ترفض اإللتزام بأجندتھ السیاسیّة, بل شملت أیضا أحزاباً 
وجمعیّات وشخصیّاًت سیّاسیّة أخرى رفضت ھذا اإللتزام الذي یحّولھا إلى مجرد أدواٍت 

یستخدمھا نظام األسد في إثراء خزانتھ بأوراق اإلستثمار السیاسیّة, ویتحّكم بھا حسب 
مصالحھ الخاّصة دون أیة اعتبار لمصالح الفئات اإلجتماعیّة والطائفیة والوطنیّة التي 
تمثلھا ھذه األحزاب والجمعیّات والشخصیّات. بل لعّل الحرب ضد ھذه القوى اللبنانیّة 

وعلى رأسھا الحزب الشیوعّي اللبناني الذي رفض مطلب رئیس جھاز األمن 
واإلستطالع السوري في لبنان غازي كنعان بإستشارتھ والتنسیق معھ قبل كّل عمٍل 

عسكرّي ینوون القیام بھ, قد سبقت الحرب ضد الفلسطینیّین في لبنان. إذ نفّذت حركة 
أمل العدید من الھجومات العسكریّة في الجنوب اللبناني وبیروت الغربیّة على مقّرات 
شریكھا في انتصار 6/شباط 1984 الذي أعاد الحركة الوطنیّة اللبنانیّة إلى بیروت أي 
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الحزب الشیوعّي اللبناني الذي ینافسھا داخل الطائفة الشیعیّة ویكسر محاوالت إحتكارھا 
لھا. وھذا الحزب ھو مؤّسس "جبھة المقاومة الوطنیّة اللبنانیّة" التي أعلن عن انطالقتھا 

في 16 أیلول 1982 وضّمت إضافةً إلى الحزب الشیوعّي اللبناني كافة األحزاب اللبنانیّة 
الیساریّة غیر الطائفیة وھي منظّمة العمل الشیوعّي, والحزب القومي السورّي 

اإلجتماعّي, وحزب البعث العربّي اإلشتراكي (صوریّاً) ونفذت (عدا األخیر) العدید من 
العملیّات العسكریّة ضد القّوات اإلسرائیلیّة و"جیش لبنان الجنوبي" التابع لھا.  

إضافةً إلى الھجومات العسكریّة لجأت حركة أمل إلى اإلسلوب المحبّب لدى ممّولیھا أال 
وھو اإلغتیاالت السیاسیّة وكان أّول ضحایا ھذا التوجھ میشال واكد القیادي في الحزب 

الشیوعّي اللبناني الذي اختطف من حارة حریك في الضاحیّة الجنوبیّة بتاریخ 4/
ك1/1985 ثم وجدت جثتھ مرمیةً على ساحل السان جورج في 6/شباط/1986. ثم 

توالت ھذه اإلغتیاالت فقتل في منطقة المصیطبة خلیل نعوس عضو المكتب السیاسّي 
للحزب والكاتب في صحیفة النداء في 20/شباط/1986 وتبعھ بعد أربعة أیام عضو 

مكتب سیاسي آخر وكاتٌب ومفكٌر ھو سھیل الطویلة. ولقد ترافقت ھذه اإلغتیاالت 
السیاسیّة مع مطاردات وإعتقاالت وتھدیداٍت طالت المئات من عناصر وكوادر الحزب 

حتى بلغ عدد الذي أجبروا على مغادرة منازلھم في الجنوب اللبناني الواقع تحت سیطرة 
حركة أمل والعیش في مناطق أخرى أكثر من 600 كادر حزبي مع عوائلھم.  

مع إستتباب األمر في الجنوب ذي الغالبیّة الشیعیّة الموالیّة لحركة أمل واكتمال تطھیر 
الطائفة من آفة األحزاب العلمانیّة ذات البعد غیر الطائفي, ونجاح الحركة والنظام  

السورّي في لجم االنبعاث الفلسطینّي المسلّح القادم من تونس والیمن وبقیّة بالد الشتات, 
اجھت عینا األسد نحو العاصمة اللبنانیّة بیروت أو باألحرى المنطقة الغربیّة منھا حیث 

ال تزال أحزاٌب ال تندرج تحت عباءت, تصول وتجول فیھا فتھیّأ لكنسھا. ال یحتاح تفجیر 
األوضاع األمنیّة والعسكریّة في بیروت لكثیٍر من التحریض إذ ان اإلحتقانات الناجمة 

عن اإلغتیاالت واإلستفزازات وتلك الناتجة عن اإلصطفافات المضادة لحروب 
المخیّمات التي اتخذھا كٌل من الحزب الشیوعّي اللبناني والحزب التقدمي اإلشتراكي 

والدعم العسكرّي والسیاسّي الذي قدمھ ھذان الحزبان للفلسطینیّین بشكٍل عاٍم وللمقاتلین 
الموالین لیاسر عرفات بشكٍل خاص, خصوصاً التغطیة المدفعیّة لمحیط المخیّمات التي 
طالما أّمنتھا المدافع والراجمات الفلسطینیّة الرابضة في جبل الدروز معقل ولید جنبالط 

وبحمایٍة منھ كانت قد تكفّلت باألمر. لم یكن على األسد سوى ان یجلس وینتظر.  

بعد یومین إثنین فقط من تنفیذ حركة فتح النسحابھا من بلدة مغدوشة وتسلّم حركة أمل 
لمواقعھا السابقة فیھا وتوطید وقف إطالق النار في أضخم جبھة عسكریّة واجھت أمل, 
شنّت الحركة في 16/شباط/1987 ھجوماً واسعاً على مواقع الحزب الشیوعّي اللبناني 
والحزب التقدمي اإلشتراكي في كافة انحاء بیروت الغربیّة معلنةً بدایة حرٍب ضروس 

بھدف السیطرة لمّرة واحدة وأخیرة على العاصمة وقرارھا السیاسّي واإلستفراد الطائفي 
بمقادیر البالد والعباد وربما انشاء كانتون شیعٍي یكون ظھیراً للنظام العلوّي الجار 
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والشقیق ووكیالً لتنفیذ مصالحھ ومآربھ. كانت الشرارة التي مھّدت لھذه الحرب ھي 
افتتاح مقٍر جدید لحركة أمل في منطقة الحمرا بالقرب من مركز جریدة النداء التابعة 

للحزب الشیوعّي, مما اعتبر إستفزازاً للحزب ومصدرا لإلشكاالت الفردیّة الیومیّة مع 
حّراس الجریدة حیث اندلعت إشتباكاٌت محدودة بین الطرفین في الیوم السابق أدت إلى 

مقتل 4 أشخاص وجرح آخرین قبل السیطرة علیھا من قبل المراقبین السوریّین وزعماء 
الطرفین. ولقد جرت ھذه اإلشتباكات على وقع تصریحاٍت أطلقھا ولید جنبالط في نفس 

الیوم معلناً فیھا انھ ضّد نزع السالح الفلسطینّي وھو الشعار الذي رفعتھ حركة أمل على 
مدى السنوات األخیرة. شلّت ھذه الحرب كاف أشكال الحركة اإلقتصادیّة واإلجتماعیّة 

والسیاسیّة في بیروت الغربیّة على مدى إسبوٍع كامٍل واعتبرت واحدة من أشرس 
المعارك التي شھدتھا العاصمة اللبنانیّة واستخدمت فیھا كافة األسلحة المتوفرة لدى جمیع 

األطراف من مدافع وصواریخ وقواذف ورشاشات ثقیلة وخلّفت أكثر من 50 قتیالً 
و220 جریحاً عدا عن الدمار الھائل الذي ألحقتھ بالمنازل والمرافق والبنیة التحتیّة 

وكذلك اإلضرار اإلقتصادیّة التي تجلّت في تسارع ھبوط سعر الصرف للیرة اللبنانیّة 
مقابل الدوالر بشكل ھائل.  

بین قتلى ھذه الحرب كان المفكر الشیوعّي المعروف حسین مرّوة الذي درس علوم 
الدین في النجف وُعّمم شیخاً للطائفة الشیعیّة ثم اتجھ الحقاً لدراسة فلسفة المادیة 

الدیالكتیكیّة في إحدٮجامعات اإلتحاد السوفیاتّي وأصبح منظّراً بارزاً للحزب الشیوعي 
اللبناني ولھ العدید من المؤلفات الفكریّة. كان مروة عند مقتلھ قابعاً في منزلھ على سریر 

المرض وقد جاوز عمره ال 77 عاماً حین دخل علیھ فتیةٌ مسلحون من حركة أمل 
وأطلقوا علیھ النار بدٍم بارد.  

لم تستطع حركة أمل حسم ھذه المعركة مما أضطر النظام السورّي إلى التدخل 
واستدعاء زعماء األطراف المتحاربة إلى دمشق والفرض علیھم كالعادة حّالً یناسبھ. 

وكان الحّل المفروض ھذه المّرة إلنھاء ھذه اإلشتباكات ھو دخول قّوات الجیش السورّي 
إلى القسم الغربي من العاصمة وتولّي األمن فیھا بعد انسحاب جمیع المسلحین منھا وھو 
ما تّم في 21/شباط/1987. لم تواجھ القّوات السوریّة أیة صعوباٍت تذكر أثناء انتشارھا 

في المواقع التي اخالھا المسلحون المتحاربون الذین كان غازي كنعان رئیس 
اإلستخبارات السوریّة العاملة في لبنان قد انذر زعماءھم وتوعدھم بالضرب بیٍد من 
حدید إذا لم یمتثلوا ألوامر اإلخالء. وكذلك كانت میكروفونات القّوات السوریّة تحذر 
السكان في المناطق التي تقوم باالنتشار فیھا بان المبنى الذي تطلق منھ النیران علیھا 

سیتم استھدافھ بالكامل.  

كان الطرف الوحید الذي لم یعلن ترحیبھ بالقّوات السوریّة في بیروت الغربیّة ھو حزب 
هللا الناشئ حدیثاً فرغم انھ قد أخلى مواقعھ في ثكنة "فتح هللا" الواقعة في حّي "برج أبو 
حیدر" البیروتي إّال ان عناصره كانوا ال یزالوا یتواجدون في المبنى المقابل للثكنة فقام 
جامع جامع ضابط المخابرات السوریّة بتوقیفھم وصفّھم أمام الجدران ثم أمر بإعدامھم 
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وكان عدد ھؤالء الموقوفین 23 فرداً نجا منھم شخٌص واحد فقط النھ بدا لمنفذي اإلعدام 
میتاً. كانت رسالة األسد لحزب هللا شدیدة الوضوح. لم تضع نھایة الحرب البیروتیّة نھایةً 

للمقتلة التي یتعرض لھا كوادر الحزب الشیوعّي خصوصاً منھم الذین ینحدرون من 
الطائفة الشیعیّة ففي نفس الیوم الذي كانت قّوات الجیش تطبق فیھ على بیروت الغربیّة 
وتحكم سیطرتھا علیھا وتؤّكد على ھذه السیطرة بمجزرة ثكنة فتح هللا المرّوعة اي في 
24/شباط/1987 كانت حلفاؤھا یكملون ما بدؤوه من تطھیٍر فقاموا بإغتیال شخصین 

آخرین من كوادر الحزب الشیوعّي األول ھو نور طوقان مسؤول الحزب الشیوعّي في 
منطقة الضاحیة الجنوبیة والثاني ھو لبیب عبد الصمد أحد مؤّسسي جمعیّة النجدة 

الشعبیّة اللبنانیّة التي تعمل في المجال الصحّي واالنساني. بعدھا بأشھر ثالثة أغتالت 
كواتم الصوت نفسھا القائد الشیوعّي البارز حسن حمدان المعروف بإسمھ الحركّي 

"مھدي عامل" صاحب العدید من المؤلفات الفكریّة والسیاسیّة والمحاضر في الجامعة 
اللبنانیّة ,وقد قتل أثناء توّجھھ إلى عملھ في الجامعة بتاریخ 18/أیار/1987. تذكر بعض 

األوساط ان غازي كنعان خاطب قیادة الحزب الشیوعّي اللبناني خالل مجلس العزاء 
الذي عقد في مقّر الحزب في المصیطبة بعد مقتل مھدي عامل بالقول:"ھل كان من 

الضرورّي ان تدفعوا ھذا الثمن؟".  

في الوقت الذي كانت فیھ القّوات السوریّة تنتشر في ضواحي بیروت الغربیّة كان األسد 
یجري مفاوضاٍت مّكوكیّة مع أمین الجمیل رئیس الجمھوریة اللبنانیّة وقائد جیشھ 

الجنرال میشال عون تھدف إلقناعھم بصیغة أمنیّة جدیدة تقضي بانتشار الجیش اللبناني 
على الطریق الساحلیّة الممتدة من بیروت حتى تخوم مدینة صیدا لتحّل محّل میلیشیا ولید 
جنبالط الحلیف غیر الموثوق وتضبط األمن فیھ على إیقاع المصلحة السوریّة. وقد رأي 
الجمیل في ھذه الصیغة مكسباً لھ وللدولة اللبنانیّة وفرصةً تسمح لھ باالنطالق من البقعة 

المسیحیّة المغلقة والتمّدد نحو مناطٍق كانت ممنوعة علیھ حتى اللّحظة فتّم في 4/آذار/
1987 انتشار 400 عنصر من اللواء ال12 في الجیش اللبناني على ھذا الطریق 

وتمركزت في ستّة مواقع فیھ امتدت من خلدة حتى جسر األولى. ھذا االنتشار الھادف 
إلى حفظ أمن الطریق الساحلیّة كان عملیّاً ھو الجسر الذي ستعبر علیھ القّوات السوریّة 

بعد بضعة أسابیع لتشارك الجیش اللبناني انتشاره بحّجة حمایة أمنھ! فقامت في 14/
نیسان من العام نفسھ بنشر قّواتھا العسكریّة وأجھزة إستخباراتھا في أربعة مراكز من 

بین المراكز الستّة التي تموضع فیھا اللواء 12 بعد أخذ موافقٍة إسرائیلیّة على ھذا 
اإلنتشار على ان ال تتجاوز الخط األحمر الذي حّدده لھا اإلسرائیلیون وھو "جسر نھر 

األولي".  

كانت آخر نقطة لالنتشار السورّي ھي بلدة الرمیلة التي تبعد بضعة مئات من األمتار 
عن ھذا الجسر وفي أحد بیوت ھذه البلدة الساحلیّة أقام العقید زیاد ضابط المخابرات 
السوریّة المولج بتولّي أمور منطقة صیدا ونصب أمام مقّره حاجز المخابرات سیّئ 

الصیت الذي أحال حیوات الفلسطینیّین والكثیر من اللبنانیّین إلى جحیم وحشرنا نحن 
الموالین لعرفات داخل الزجاجة التي أضحى یتحّكم بعنقھا. وبھذا أكملت دمشق مسیرة 

السیطرة على كافة المناطق واألحزاب اللبنانیّة (عدا مناطق السیطرة المارونیّة) 
وأصبحت دورة الحیاة السیاسیّة واإلقتصادیّة في ھذا البلد تدار من مكتب العمید العلوي 
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غازي كنعان رئیس المخابرات السوریّة العاملة في لبنان والحاكم بأمره. فال نیابة وال 
مشاریع إستثماریّة وال إعالماً وال إغتیاالً وال تفجیراً وال جھاداً وال نضاالً وال مقاومةً 
یمكن ان تتّم بدون موافقتھ المسبقة تحت طائلة أفظع آالت التعذیب وأشد أسالیبھ قساوةً 

في التاریخ الحدیث. إنما إلى حین.  

 ------------------------------------------------

لیست اإلغتیاالت السیاسیّة حكراً على طرٍف دون اآلخر في لبنان فقد مارستھا وبوحشیّة 
جمیع الفصائل المسلّحة, فلسطینیّة كانت أم لبنانیّة, "وطنیّة" أم انعزالیّة, مسیحیّة أم 

درزیة أم سنّیةً ام شیعیّة أو (طبعاً) سوریّة. كما ان سالح السیّارات المفّخخة ظّل شائعاً 
طوال الحرب اللبنانیّة واستمّر بعد انتھائھا وحتى یومنا ھذا. ان ھذه اإلغتیاالت السیاسیّة 
لیست دائماً ھي حقاً "سیاسیّة", إذ ان الكثیر منھا ھو في الواقع إغتیاالٌت شخصیّة تھدف 

إلى تصفیة خصومٍة ما أو طمر حقائق أو القضاء على منافس أو شریٍك إلى ما ھنالك. 
وتتنوع أدوات اإلغتیال ما بین مادٍة سمیّة ومسّدٍس مزّوٍد بكاتم صوت أو سیّارٍة مفّخخة. 

ولعّل القتل بالكاتم ھو أرحم األدوات بإعتباره یصفّي الشخص المطلوب تصفیّتھ وحده 
دون النیل من سواه وقد یكون السّم أیضاً أداة قتٍل رحیمة في بعض الحاالت التي یتّم فیھا 
تسمیم الشخص المراد قتلھ وحده ال مع عائلتھ مثالً أو أصدقائھ أو زبائن المطعم الذي یتّم 

تسمیمھ فیھ. أّما السیّارات المفّخخة فھي الوسیلة األكثر توحشاً بسبب حصدھا الكثیرین 
من األبریاء (وقد یكون الھدف المقصود بریئاً أیضاً دون شّك لكن قتلھ على األقّل لھ 
أسباٌب وأھداٌف یعرفھا القاتل) وأخذھم بجریرة التواجد بالصدف قرب الھدف. ھناك 
طبعا بعض حاالت القتل الجماعي بالسیارات  المفخخة التي تھدف إلى مجرد القتل 

الجماعي, وھذه شائعة واغلبھا مبّرر في المنظومة األخالقیة أو العقائدیّة التي یمتلكھا 
القاتل.  

كواتم الصوت ھي األسلوب المفّضل عند فلسطینیّي مدینة صیدا وضواحیھا ومخیّماتھا 
ولقد تصاعدت وتیرة ھذ اإلغتیاالت بدرجٍة كبیرة بعد إستتباب األمن والتوّصل إلى سالٍم 
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مع الجوار الشیعي فتفّرغ كوادر وقیادیّو حركة فتح لتصفیة خصوماتھم بانواعھا, بین 
بعضھم بعض. وعلى رأس المبادرین في ھذا المجال یقبع عبد المعطي السبعاوي وجمال 
سلیمان ثم یلیھم رموٌز أخرى أقّل بطشا بینھم منیر المقدح أّما من خارج حركة فتح فتأتي 

الجماعات اإلسالمیة المتشّددة وحركة فتح-المجلس الثوري التابعة لصبري البنّا أبو 
نضال في رأس القائمة.   

ثمة في بیروت من لم یرتح للتمّدد السورّي المتوّغل في البقاع والجبل وبیروت والجنوب 
وصوالً إلى تخوم نھر األّولي بتواطٍئ وتغطیٍة من زعماء الطوائف الثالثة, الدروز 

والشیعة والسنّة وعلى رأسھم وزیر الحكومة رشید كرامة شبھ المقاطع لرئاسة 
الجمھوریة والذي یتلقى أوامره من القیادة السوریّة عبر مندوبھا السامي في لبنان غازي 

كنعان.  

في األّول من حزیران 1987 نفّذت میلیشیا "القّوات اللبنانیّة" عملیّة اغتیاٍل "نظیفة" قتل 
فیھا رشید كرامي بینما نجا رفیقیھ رغم ان العملیّة قد تّمت عن طریق تفجیٍر داخل 

مروحیّة كانت تقلھ من طرابلس إلى بیروت.  فقد تمّكن جھاز مخابرات سمیر جعجع 
الذي یرأسھ بیار رزق من تنفیذ العملیّة "بنظافة" عبر وضع عبوٍة ناسفٍة صغیرة الحجم 

والشّدة تحت مقعد رئیس الحكومة في المروحیّة فقتل بھا وحده عند تفجیرھا فیما استطاع 
قائد المروحیّة الھبوط بھا في مطار حاالت وكذلك نجا الوزیر عبدهللا الراسي الذي كان 

یرافق كرامة رغم إصابتھ ببعض الجروح. وبھذا اإلغتیال تمّكن جعجع من توجیھ 
ضربٍة موجعٍة للنظام السورّي وحلفائھ كما نجح في فّض حالة "الستاتیكو" السیاسیّة التي 

كانت سائدة قبل اإلغتیال والتي وضعت البلد في طریٍق مسدود.  

بعد بضعة أیام كان مخیّم عین الحلوة على موعٍد جدیٍد مع اإلغتیاالت المتوالیّة وطالت 
ھذه المّرة المقّدم حسین الھیبي وھو من وجھاء عرب الھیب الفلسطینیّین في سوریا انضم 
لحركة فتح عام 1965 قادماً من صفوف قّوات بعثیّة دّربھا الجیش السورّي وكان ضمن 

مجموعٍة من البعثیّین على رأسھم النقیب یوسف عرابي (الذي اغتیل بعد عاٍم على ھذا 
االنضمام بسبب صراٍع على السلطة داخل حركة فتح). لم یمض على عودة حسین 

الھیبي إلى لبنان سوى بضعة شھور وكان مكلّفاً بإعادة تشكیل قّوات ال 17 في لبنان, 
فبادر عند وصولھ إلى اإلرسال في طلب مقاتلین من عشیرتھ في سوریة وأیضاً من 

خارج عشیرتھ. عرف عن حسین الھیبي تمّسكھ بالتقالید البدویّة لذا فقد قام بعید وصولھ 
بإفتتاح دیوانیّة بدو فرشھا بالوسائد األرضیة ووضع فیھا منقل فحم نحاسّي ضخم ومعھ 

أدوات وأوعیّة القھوة العربیّة المعتادة حتى صار مقّره یشبھ خیمٍة في مضارب بدویّة 
كما تبدو في المسلسالت التلفزیونیّة ولقد زرت انا وبعض الزمالء ھذه الدیوانیّة أكثر من 

مّرة بھدف اإلستمتاع بالقھوة العربیّة المعّدة على الفحم.  
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إضافة إلى إعادة تشكیل قّوات ال 17 یبدو انھ كان قد كلّف بعمٍل آخر مواٍز ھو تحجیم 
أمراء مخیّم عین الحلوة الفتحاویّین كجمال سلیمان ومنیر المقدح وقد نُقل عنھ قولھ انھ 

"سیربّي" مخیم عین الحلوة بعصاه التي اعتاد على حملھا في تنقّالتھ. إضافة إلى عصاه, 
كان معھ دائما عشرة مسلّحین (بینھم ولده)  یسیرون أو باألحرى یھرولون على طرفّي 

الشارع بینما یسیر ھو وسط الشارع كما لو كان "كلینت إستوود" في أحد أفالم رعاة 
البقر. كان إشتباك مسلحي عین الحلوة معھ بسبب إستعراضھ اإلستفزازي قادماً ال محالة 
وھو ما حصل في 11/حزیران/1987 إذ اشتبك مرافقوه مع عناصر تابعة لمنیر المقدح 

وسقط في تبادل إطالق النار العدید من القتلى وبینھم أحد أقرباء منیر فشنت قّواتھ ھجوما 
على حسین الھیبي الذي حوصر في منزل أحد وجھاء "الشارع التحتاني". بعد بضعة 

ساعات من نشوب المعركة الذي أرسل الوجیھ الذي آوى الھیبي وسطاًء من الحّي 
لیفاوضوا منیر على ترك الھیبي یغادر المنطقة وھو ما تّم التوّصل إلى اتفاٍق بشأنھ, على 

ان یغادر مع الھیبي في سیّارتھ أحد الوسطاء كنوِع من الضمانة لعدم تعرضھ للھجوم. 
عند وصول سیّارتھم إلى محاذاة "المعسكر" عند نھایة الشارع الشمالیّة أطلق علیھا أحد 

مقاتلي منیر قذیفة بي 7 فدّمرتھا وقتل وحرق من فیھا وبینھم حسین الھیبي وولده. 

خلف حسین الھیبي في رئاسة قّوات ال 17 عبد الغفّار الغول المعروف بإسم "راسم 
الغول" لكنھ سرعان ما تّم اختطافھ أثناء عودتھ من حفل خطوبٍة إلبنة أحد المتمّولین 

الفلسطینیّین ویدعى فایز صّوان. كانت المجموعة الخاطفة تابعة لجمال سلیمان ومكلّفة 
من قبلھ وكان ذلك في 19/آب/1987 وقد أقتید المخطوف كالعادة إلى موقع كتیبة شھداء 

عین الحلوة في جبل الحلیب. في  صباح الیوم التالي وأثناء جلوسي في منزل شقیقتي 
شاھدت عبر باب الغرفة المفتوح على الدرج عصام اللوح وعبد المعطي السبعاوي وزید 
وھبي یصعدان إلى الطابق األعلى حیث یقیم جمال. بقیا ھناك أكثر من ساعتین محاولین 

إقناعھ بإطالق سراحھ دون جدوى فقد أصّر جمال ان راسم قد أعترف بتھٍم تتعلّق 
بالمخّدرات والدعارة وانھ یمتلك تسجیل فیدیو إلعترافاتھ. بقیت الوفود تتوالى على مدى 

بضعة أیّام بقي جمال خاللھا مصّراً على موقفھ وعندما سألوه في اللقاء االخیر عن 
مصیره وعّما إذا كان سیطلق سراحھ یوماً أجابھم بجملٍة وأحدة:"إكرام المیّت دفنھ".  

بعد اسبوعین من إختفاء راسم الغول وافق جمال على تسلیم جثّتھ المدفونة في جبل 
الحلیب لعصام اللوح وعبد المعطي السبعاوي فتّم نبشھا وإرسالھا إلى أھلھ في عّمان 

حیث تّم دفنھ ھناك وكان في الجثّة طلقةٌ وأحدةٌ في الرأس. ویبقى السؤال الذي ال یعرف 
أحد جوابھ ھو ھل تّم إعدام راسم بطلٍب من أحد األطراف الخارجیّة أو الداخلیّة 

لخصومٍة ما سیاسیٍّة أو مالیّة ام ان جمال قد قام بھذا العمل بسبب تسریب معلومات ما 
إلیھ تفید بأن أحد مھام الغول ھي التخلّص منھ شخصیّاً, وإْن كنت أرّجح الفرضیّة 

األخیرة إذ ان محاوالت بعض المحاور الحركیّة للتخلّص من جمال لم تنتھ. فقد أعتقل 
بعد أشھر شاٌب من آل أبو زید كان انضّم إلى كتیبة جمال بھدف إغتیالھ بوضع السّم في 

طعامھ وكان المصیر المحتوم لھذا المعتقل ھو الموت لوال ان سجنھ كان في المبنى نفسھ 
الذي تقطن فیھ شقیقتي ولقد سمعت والدتي انینھ أثناء زیارتھا لھا وحادثتھ عبر فتحة 
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التھویة وبعد اإلستماع إلى قّصتھ وندمھ بقیت تستعطف جمال وتستحلفھ أسابیع عدیدة 
حتى وافق على إطالق سراحھ.   

 --------------------------------------------------------------

بعد ان رفض جمیع ضبّاط البحریّة تسلّم "بدل مھّمة ضابط" الشحیحة التي عرضھا 
أكرم احتفظ بمبلغ ال 5000 دوالر حتى نھایة الشھر ثم أعاده إلى عالء األفندي بعد ان 

اقتطع منھ بضعة مئات من الدوالرات لشخصھ, بزعم ان القّوة لم تحتج إلى كثیٍر من 
المصاریف في ذلك الشھر. تعتبر إعادة قرٍش واحد من الموازنات التي تصرف 

للوحدات العسكریّة سابقة تاریخیّة إذ ان ھناك دائما ما تحتاج إلیھ أیة وحدة عسكریّة مثل 
شراء مسدسات أو مالبس عسكریّة او سیارة أو بدل إیجارات منازل الضبّاط أو 

مساعدات مادیّة إضافةً إلى "مھام الضبّاط" التي تتراوح قیمتھا في الوحدات العسكریّة 
بین 200 و400 دوالر بإعتبار ان الرواتب التي یلتقاھا الضبّاط زھیدة تكاد تعادل 

الرواتب التي یتقاضاھا المقاتل برتبة جندي. بإعادة ھذا المبلغ لألفندي أراد أكرم ان 
یصیب أكثر من ھدف, اوالً إستفزاز الضبّاط إلخراجھم عن طورھم بحیث یقدمون على 

عمٍل ما یتیح لھ شحن صدر عالء علیھم وثانیاً ھو التقّرب من قائد الساحة وتصنّع 
العصامیّة والطھرانیّة أمامھ, وثالثاً إعطاء األفندي لمحةً عن شكل "التعاون" أو 

"الشراكة" المرتقبة بینھما في المستقبل القریب. كما ان أكرم لم یكن قادراً بأیة حاٍل من 
األحوال على التصّرف بھذه األموال بینما بقیّة الضبّاط یقفون لھ بالمرصاد ویحصون 

علیھ انفاسھ لذا فانھ وجد ان من األھون علیھ ان یعطیھا لألفندي من ان یضطّر إلى 
مشاركتنا بھا أو بجزٍء منھا.  

بعد ان "أبلع" أكرم ھذا المبلغ لألفندي قام بخطوتیّن مھّمتین سھّلھما لھ ھذا "اإلبالع", 
األول الطلب من األفندي إرسال كتاٍب إلى یاسر عرفات في تونس یتعلّق بأضراٍر 

أصابت منزل أھلھ في بیروت عام 1981 بعد غارة جویّة إسرائیلیّة على منطقة 
الفاكھاني أصابت المبنى المجاور لھم, وقد لبّى األفندي طلبھ وتلقى أكرم عشرة آالف 

دوالر تعویضاً عن زجاج بضعة شبابیك تناثرت بفعل الضربة القریبة. أما الطلب الثاني 
فھو سلفة مالیّة بقیمة خمسة آالف دوالراً لصالح عمر تركیاعلى ان یتّم تسدیدھا عبر 

خصم كامل راتبھ الشھرّي على مدى األشھر القادمة حتى یتّم إستیفاء كامل المبلغ. وكان 
عمر قد غادر الیمن عائداً إلى بیروت منذ أكثر من عامي ومعھ مبلغ خمسة آالف دوالراً 
سلّمھ إیاھا أكرم لیوصلھا إلى أھلھ لكن ھذا المبلغ لم یصل أبداً وتصّرف بھ عمر أي انھ 
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ببساطة قد سرقھ. ال یستطیع أكرم مقاضاتھ فالبلد ال قضاء فیھ وال دولة وال مؤّسسات 
كما انھ ال یستطیع الضغط علیھ بأیة وسیلة وحتى لو استطاع لما قیّض لھذا الضغط ان 

یأتي بأیة نتیجة كون عمر یتعیّش حالیاً من بیع "الجرابات" على "عربایة" صغیرة یتنقل 
بھا بین أزقّة بیروت الشعبیّة وبالكاد یستطیع شراء علبة تبغھ ولقمة أبنائھ, ولھذا السبب 

قام باستدعائھ وإدراجھ على قیود القّوة ولوائح الرواتب الشھریّة.  

تتالت األیام وتوالت اإلستفزازات وازداد نفورنا من تصرفات أكرم المتعّمدة والتي 
یھدف من ورائھا إلى دفعنا لمغادرة القّوة البحریّة واإلنتقال إلى قطاعاٍت أخرى لیخلو لھ 

الجو و"یلعب" على كیفھ, خصوصاً ان اتصاالتھ شبھ الیومیّة مع القیادة في تونس قد 
أثمرت عن وعوٍد بمبالٍغ مالیّة ضخمة للبدء في بناء القّوة وتنفیذ بعض المھام المطلوبة 

واھّمھا العمل على مّد مخیّم الرشیدیّة الساحلي في جنوب لبنان بالسالح والمقاتلین بحراً. 
وكانت مھمة القّوة البحریة الرئیسة ھي العمل على خرق الحصار الذي فرضتھ حركة 

أمل على مخیم الرشیدیة.  

أدرك الشھر نھایتھ وحان موعد صرف الرواتب والمتّبع ان یذھب ضابط المالیّة أو 
ضابط اإلدارة إلى مكتب المالیّة المركزي فیتسلّم لوائحاً ورقیّة بأسماء ضبّاط ومقاتلي 

القطعة العسكریّة وامام كّل إسم قیمة راتبھ الشھرّي حسب رتبتھ وحالتھ اإلجتماعیّة 
ویتسلّم أیضاً مع اللوائح كیساً ورقیّا أو بالستیكیّاً یحتوي على كامل المبلغ الذي یشّكل 

مجموع رواتب األسماء المدرجة, ثم یعود إلى مقّر قطعتھ فیجتمع المقاتلین ویبدأ 
الصرف فینادي على األسماء بالترتیب األبجدي ویّسلمھم رواتبھم. أما رواتب الضبّاط 
فیتّم صرفھا على حدا قبل أو بعد صرف رواتب المقاتلین. في حال غیاب أحد األفراد 

فإن راتبھ یتبقى محفوظاً مع ضابط المالیّة/اإلدارة لحین قدومھ إّما إذا كان أحٌد من 
المقاتلین قد أوقف عملھ وترك القّوة خالل الشھر المنصرم فإن راتبھ یعاد إلى المالیّة 

المركزیّة بعد انتھاء العملیّة.  

لم یطلب أكرم من محمود زكي ضابط اإلدارة ان یذھب إلى المالیّة المركزیّة إلحضار 
الرواتب واللوائح كما انھ لم یصطحبھ معھ حین ذھب بنفسھ. عاد أكرم إلى المقّر حامالً 
الكیس الورقّي وجلس على األریكة وكنا جمیعا طایش وجمال وانا جالسین أیضا على 

األرائك بینما جلس محمود خلف الطاولة.  

انا: حسناً ماذا ننتظر , دعونا نبدأ فقد جفّت جیوبنا.  -

أكرم: ھل الجمیع متواجدون؟  -
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جمال: ھناك مجموعة من الشباب في الخارج, بعد ان یستلموا رواتبھم -
سیعودون إلى موقعھم في درب السیم ویرسلون المجموعة األخرى إلى 

ھنا. ال نرید ترك الموقع فارغاً.  

أكرم: حسناً فلتنادي علیھم وأحداً تلو اآلخر. -

محمود: ھل انت السائق ام ضابط المالیّة أم ضابط اإلدارة؟ ماذا تراني -
أفعل انا ھنا إذن إذا كنت من سیقوم بصرف الرواتب! 

أكرم: ... (ال إجابة) -

جمال: وّحد هللا یا شیخ! شو القّصة معك! سلّم الرواتب لضابط اإلدارة -
لیقوم بمھّمتھ.  

أكرم: انا من سیقوم بالصرف.  -

انا: ال أدري سبب إصرارك على تحویلنا إلى "شّرابات خرج."  -

أكرم: ...(ال إجابة) -

محمود: الھیئة ان ال جدوى من الكالم معك.  -

أكرم: (متوّجھاً لجمال) ھل ستقوم بمناداتھم أم ماذا؟ -

جمال: ال لن أقوم بمناداتھم حتى تسلّم الرواتب لضابط اإلدارة.  -

أكرم: حسنا, ھا انا قاعٌد ھا ھنا. انتظروا ما شئتم. -

جمال: فلننتظر.  -

أكرم: إذا طال االنتظار فانني سأغادر وعلى من یرید استالم راتبھ منكم -
أو من المقاتلین فعلیھ ان یبحث عنّي.  

صرنا اآلن جمیعاً على وشك اإلنفجار انما سبقنا إلیھ محمود إذ قام عن كرسیھ ودار 
حول طاولة المكتب متوجھا حیث یجلس أكرم وبادره بلكمتین على وجھھ ثم انتزع منھ 
الكیس الورقي وفیھ الرواتب واللوائح وعاد إلى طاولتھ. لم یبد أٌي منا أیة محاولٍة لرد 

محمود عنھ فقد استحّق ما نالھ ولو لم یضربھ محمود لضربھ شخٌص آخر. نھض أكرم 
بعدھا وغادر المقّر دون ان ینبس ببنت شفة  ثم بدأ محمود بتوزیع الرواتب.  

لم یر أحد منّا أكرم في الیومیّن التالیّین إذ امتنع عن الحضور إلى المقر. عصر الیوم 
الثالث كنّا نتجول جیئةً وذھاباً على الرصیف الوحید في المخیم والواقع عن مدخلھ على 

طرف بستان الیھودي والممتد بطول 40 متراً وعرض ثالثة أمتار واطلقت علیھ انا إسم 
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"كورنیش المخیّم". كان یسیر معنا في المجموعة أبو فادي مھاجر إضافةً إلى محمود 
وجمال وانا. فجأة أوقف أكرم سیّارتھ بجانبنا ثم نزل منھا وھجم على محمود یرید ضربھ 

مستغالً فرصة وجود مھاجر للتدّخل إذا ما احتدم األمر لتھدئة األمور. طالما تمتّع 
محمود بلیاقة بدنیّة عالیّة مّما سمح لھ برد اللكمات ألكرم رغم عامل المباغتة إّال ان أكرم 

اتّجھ نحو شعره وبدأ یشّده بعنٍف بینما محمود یقول: أراك تقاتل كالنساء یا كلب!. شّكل 
شعر الرأس نقطة حّساسة عند محمود كونھ قد أصیب ببعض الصلع المبّكر مما جعلھ 

یطیل شعره من أحد جانبّي رأسھ ثم یسدلھ على الجھة الوسطى شبھ الفارغة من الشعر. 
إنتھى القتال سریعا لتدّخل مھاجر بإعتباره بعمر آبائنا إضافةً إلى كونھ ضابطاً أعلى منّا 

رتبةً وغادر أكرم وبیده الكثیر من الشعر الذي انتزعھ من رأس محمود.  

خالل ھذه الفترة من الخصومة والنزاعات داخل القّوة البحریّة العتیدة إتّفق اثناء سیري 
في الشارع األعلى للمخیم متّجھاً نحو سوق الخضار ان صادفت أحد أبناء بلدتي 

الفلسطینیّة "شفاعمرو" جالساً على كرسيٍّ خشبيٍّ صغیر الحجم أمام أحد منازل المخیّم. 
ھذا الشخص واسمھ "عماد بھیج" ھو من سكان مخیّم البّداوي وكان أحد زمالئي زمن 

خدمتي في طرابلس عام 1982. وآل بھیج, إضافةً إلى كونھم أبناء بلدتنا فھم أیضاً 
انسباٌء آلل أبو العال وتربطنا بھم العدید من الوشائج العائلیّة. تفاجأ كالنا عماد وانا من 

تالقینا في ھذه النقطة من العالم, وبعد المصافحة والسؤال عن األھل سألتھ عما یفعلھ ھنا 
وھل ھذا المنزل الذي وجدتھ جالساً أمامھ ھو منزلھ فأجابني ال بل ھو مكتب المجلس 

الثوري الذي یعمل فیھ. قلت:"لكنّك من عائلٍة فتحاویٍّة وجمیع أھلك ھم عرفاتیّو االنتماء" 
فأجابني:"ھذا لم یعد صحیحا فأنا وأخوتي ومعنا أبي قد التحقنا بصفوف "المجلس 

الثوري" منذ غادر مقاتلو حركة فتح مدینة طرابلس ومخیّماتھا حتى ان أخي األصغر 
ھو قائد عملیّة الھجوم على الكنسیت الیھودي في اسطنبول التي جرت في العام الفائت". 

قالھا بفخر مشیراً إلى الھجوم الذي وقع بتاریخ 6/أیلول/1986 على كنیٍس نیفي شالوم 
حیث فتح مسلحون النار على المصلّین األتراك من أتباع الدیانة الیھودیّة أثناء صالتھم 
فقتلوا منھم 22 فرداً. أثناء حدیثنا دعاني للدخول لشرب فنجان قھوة فأجبتھ ممازحاً:"ال 
یمكنني ان أئتمنك بعد ان أصبحت عضواً في المجلس الثوري ولست أضمن ان أخرج 

حیّاً إذا ما دخلت" فأجابني ضاحكاً:"علیك األمان".  

اإلسم الكامل للمجلس الثوري ھو "حركة التحریر الوطني الفلسطینّي فتح _ المجلس 
الثوري" وذلك لتمییزه عن حركة فتح التي انفصل عنھا عام 1974 بعد إقدام مؤّسسھ 
صبري البنّا (أبو نضال) بتكلیف مجموعة مسلّحة بھجوٍم على السفارة السعودیة في 

باریس وأخذ 11 رھینةً بھدف مبادلتھم بأحد قادة حركة فتح المعتقلین في األردن ویدعى 
"أبو داوود". بعد اإلنفصال إتخذ أبو نضال من بغداد التي كان مندوباً لحركة فتح فیھا, 

مقّراً دائماً لھ وعمل لصالح المخابرات العراقیّة لبضعة سنوات ثم انتقل في بدایة 
الثمانینات إلى دمشق للعمل لصالح أجھزتھا األمنیّة وتقدیم الخدمات لھا بعد ان كان قد 

استھدفھا سابقاً بتكلیٍف من صدام حسین. كان ذلك في العام 1976 حین اقتحمت 
مجموعة من مسلحیھ فندق سمیرامیس الواقع وسط العاصمة السوریّة واتخذوا من نزالئھ 
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رھائن غیر ان المخابرات السوریّة أمرت عناصرھا بالھجوم على  الفندق دون أخذ 
سالمة النزالء بعین اإلعتبار واسفر الھجوم عن مقتل 5 مدنیّین وجرح بضعة عشرة 

فرداً وإلقاء القبض على العناصر الفلسطینیّین الثالثة الذین قاموا بالھجوم وتّم إعدامھم 
في الیوم التالي للھجوم في ساحٍة مواجھٍة للفندق المستھدف. تنّوعت المھام العسكریّة 

التي نفذھا ھذا التنظیم السّري وتعّددت أھدافھا إّال انھ یمكن حصرھا في دائرة التصنیفات 
الخمسة التالیّة:  

1- ھجومات على معابد یھودیّة إوروبیّة وقتل المصلّین فیھا دون تمییز . 

2- ھجومات على مصالح إسرائیلیّة في أوروبا خصوصاً منھا شركة الطیران 
اإلسرائیلیّة "عال".  

3- إغتیاالت عدیدة طال أغلبھا سیاسیّین ودبلوماسیّین فلسطینیّین ُعرف عنھم القیام 
بإتصاالت سریّة مع بعض الساسة اإلسرائیلیّین واألمریكیّین بطلب من قیادة م.ت.ف.  

4- إغتیاالت لقادة عسكریّین وأمنیّین تابعین لحركة فتح واشھر ھذه العملیّات ھي عملیّة 
إغتیال ثالثة من كبار الضبّاط األمنیین ھم صالح خلف (أبو إیاد) وھایل عبد الحمید (أبو 

الھول) وفخري العمري (أبو محمد) في 14/ك2/1991.  

5- ھجومات وتھدیدات بھجومات على مصالح خلیجیّة ھدفت إلبتزاز الحكام الخلیجیّین 
مالیّاً لتمویل منظّمتھ.  

إتّسم ھذا التنظیم بالسریّة التاّمة في جمیع مجاالت عملھ فأغلب عناصره ال یعرفون 
بعضھم بعضاً إال على مستویات ضیّقة وكذلك االمر بخصوص كوادره وضبّاطھ 

وھؤالء جمیعا ال یعرفون مثالً ما ھو الراتب الذي یتلقاه زمیلھم ویمنع منعاً باتاً تبادل 
األحادیث الشخصیّة بین بعضھم البعض. إلى جانب سّریتھ الشدیدة اشتھر المجلس 
الثوري بالبطش الذي لم یطل خصومھ فحسب بل طال ایضاً العشرات من كوادره 

ومقاتلیھ الذین تّم إعدامھم بأدنى الشبھات. ولقد اعتمد بتمویلھ على مزیٍج من األموال 
الخلیجیّة المبتّزة والدعم المالّي من أجھزة المخابرت العربیّة التابعة للدول الثالثة 

العراقیّة والسوریّة واللیبیّة التي تنقّلت مقّرات إقامة قیاداتھ بین عواصمھا حسب تبّدل 
سیاسات تلك الدول وعالقاتھا مع م. ت. ف. فمع بدء تحّسن العالقات بین یاسر عرفات 

وصّدام حسین أوائل ثمانیات القرن الماضي انتقل أبو نضال ومقراتھ إلى العاصمة 
السوریّة التي كانت عالقة نظامھا بعرفات قد وصلت إلى أسوأ مراحلھا. لكنھ عاد 

وغادرھا بطلٍب من المخابرات السوریّة بعد انكشاف تورط النظام السورّي بمحاولة 
تفجیر طائرة العال التي قام بھا أحد أعضاء تنظیم أبو نضال "نزار ھنداوي" عن طریق 

تفخیخ حقیبة سفر عشیقتھ اإلیرلندیة (الحامل) آن ماري میرفي دون معرفتھا بعد ان 
حجز لھا تذكرة سفر على متن طائرة العال المتجھة من مطار ھیثرو إلى مطار تل أبیب 

بدعوى انھ یرید لھا ان تقابل والدیھ قبل زواجھما. وكادت ھذه العملیّة ان تفضي إلى 
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مقتل 375 راكباً بینھم جنین نزار ھنداوي الذي تحملھ عشیقتھ في بطنھا لوال إكتشاف 
العبوة المزروعة من قبل رجال أمن المطار. بعد مغادرة دمشق استقّر أبو نضال 

وجماعتھ في لیبیا تحت رعایة العقید القذافي ونفّذ لھ العدید من العملیّات اإلرھابیّة في 
أوروبا إضافة إلى القیام بخطف مدرسین بریطانیّین ھما  لي دوغالس وفیلیب بادفیلد 

وأمریكي یدعى بیتر كیلبورن یعملون في بیروت ثم إعدامھم بعد أیام من الغارات الجویّة 
األمریكیّة التي استھدفت عدة مواقع لیبیّة بینھا أحد منازل القذافي بتاریخ 15/نیسان/

 .1985

استمّر شھر العسل بین أبو نضال والقذافي حتى انكشاف عالقة األخیر بالعملیّة التي 
نفذھا أبو نضال في بریطانیا والتي أّدت إلى انفجار إحدى طائرات البوینغ 747 التابعة 

لشركة "بان آم" األمریكیة فوق بلدة لوكربي اإلسكوتلندیّة موقعةً 259 قتیالً ھم جمیع 
ركاب وطاقم الطائرة إضافة إلى 11 أخرین من سكان البلدة التي وقعت الطائرة فوقھا. 

بعد توجیھ اإلتھامات الرسمیّة إلى المخابرات اللیبیّة سارع القذافي المذعور إلى طرد أبو 
نضال الذي وجد نفسھ مضطراً للعودة إلى العاصمة التي انشأ فیھا تنظیمھ حیث امضى 
سنواتھ األخیر في بغداد حتى 14/آب/2002 تاریخ مقتلھ على أیدي رجال المخابرات 
العراقیّة الذین قدموا إلى منزلھ إلعتقالھ بتھمة التجّسس لصالح مصر والكویت والعمل 
على إكتشاف خیوط العالقة التي تربط نظام صّدام حسین بتنظیم القاعدة. بعد مقتل البنّا 

بدأ تنظیمھ بالتالشي تدریجیّاً إذ ان جمیع األموال واإلستثمارات التي تمّول التنظیم كانت 
بقبضة أبو نضال واختفت بموتھ.  

رغم الطبیعة السریّة لتنظیم المجلس الثوري والتاریخ الدموي الذي یربطھ بحركة فتح 
التابعة لعرفات إّال انھ نجح في إفتتاح مقّرات علنیّة في مخیم عین الحلوة وبدأ قائده في 

مخیم عین الحلوة ومدینة صیدا المدعو "أبو عمر" باإلنفتاح على بقیّة التنظیمات 
الفلسطینیّة ومنھا حركة فتح حتى انھ خاض إلى جانبھا معركة مغدوشة كما سبق ان 

ذكرنا في الصفحات  السابقة. بدا أبو عمر كما لو انھ قد غیّر مسار التنظیم السّري 
وطبیعة أھدافھ خصوصاً منھا التركیزالسابق على إغتیال الكوادر الفتحاویة الموالیة 

لعرفات لكن الریبة والشكوك بقیت تراود نفوس أغلب الفتحاویّین وكذلك الحذر 
والتحّوط.  

وافقت على شرب القھوة مع عماد داخل مكتب المجلس خجالً وكان في الداخل بعض 
المسلّحین وخلف طاولة المكتب جلس رجٌل في أواخر األربعینات من عمره عّرفني علیھ 

عماد حین صافحتھ قائالً:"األخ أبو عمر" ثم التفت إلى أبو عمر معرفاً بي: األخ غّسان 
من ضبّاط حركة فتح وھو نسیبي وابن بلدتي".  

قّدمت القھوة وتبادلنا بعض األحادیث السیاسیّة والشعارات عن التالحم بین التنظیمات 
الفلسطینیّة وطّي صفحة الخالفات التاریخیة وما شابھ ثم وّدعتھم بعد ان وعدتھم بزیارة 
أخرى قادمة. آتت الزیارة القادمة بعد بضعة أیام عند مروري مّرة ثانیة من أمام المكتب 

المذكور ومعي ھذه المّرة جمال كاید ومحمود زكي, وكان جمال قد أكتسب بعض 
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الشھرة في المخیّم بصفتھ التي اكتسبھا منذ وصولھ, قائداً للقّوة البحریّة, فاستوقفنا عماد 
وأصر علینا ان ندخل لشرب القھوة ففعلنا. كان أبو عمر بالداخل أیضاً ھذه المّرة وبدأ 

الحدیث ھذه المّرة یترّكز على القیم والمبادئ الفتحاویّة التي یعتّز بھا أبو عمر وعن كونھ 
یعتبر أبناء فتح عرفات ھم في نفس الوقت ابناء فتح المجلس الثوري ویقّدرھم حّق 

قدرھم خصوصاً منھم المخلصین. ثم بدأ یتحدث عن النزاھة المالیّة في المجلس الثوري 
والمبادئ الثوریّة التي تحتم ھذا النزاھة المفقودة في فتح األم. كان بإختصار یحاول 
إستدراجنا لترك تنظیمنا واإلنضمام إلى تنظیمھ وبدا على إطالع بموضوع الخالف 

داخل القّوة البحریّة وان لم یتطّرق إلیھ أثناء حدیثھ المطّول الذي كان مرّكزاً على الدعم 
المالّي غیر المحدود لضبّاط المجلس الثوري وان واحدھم لیس لھ راتٌب معیٌّن وفَق 

شریحة محّددة بل یتّم دراسة األمر مع الضابط نفسھ ومنحھ كل ما یحتاج إلیھ من المال 
شھریّا. أبدى أحدنا (محمود زكي) اإلھتمام بحدیث أبو عمر أكثر من جمال ومنّي وبدأ 
یناقش أبو عمر بالتفاصیل خصوصاً انھ كان قد انتقل حدیثاً إلى منزلھ في وادي الزینة 

وھو بحاجة إلى الكثیر من األموال لتزویده بالفرش الالزم واألدوات واللوازم المطبخیّة 
فأجابھ أبو عمر بان التنظیم یتكفّل بجمیع إحتیاجات كوادره المادیّة مھما كبرت معلّالً 

األمر بالضرورات األمنیّة إذ ان الضابط إذا ما وقع في ضائقٍة مادیّة فانھ سیصبح صیداً 
سھالً لألجھزة اإلستخباریة المعادیّة التي قد تسعى لتوظیفھ.  

أصبح من الواضح أثناء الحدیث ان محمود مھتٌم بما یطرحھ أبو  عمر ویفّكر جدیّاً 
باالنتقال إلى المجلس الثوري مما دعا األخیر إلى دعوتھ (ودعوتنا) للقاٍء ثان بعد یومین 

في المقّر اآلخر للمجلس والواقع في مبنًى قریٍب من جبل الحلیب وھو مقّر أبو عمر 
الرئیس.  

حضرنا ثالثتنا من جدیٍد في الموعد المضروب, ورّكز جمال في أغلب حدیثھ على 
األخّوة بین الفلسطینیّین وفي نفس الوقت على إصراره وإیمانھ بأن التغیّیر المطلوب 

یكون في محاربة الفساد داخل حركة فتح نفسھا ولیس االنفصال عنھا وأن والءه شخصیاً 
لحركتھ أمٌر مفروٌغ منھ لكنھ سیبقى یمّد ید الصداقة واألخوة إلى جمیع المناضلین في 
التنظیمات األخرى وخصوصا منھم كوادر المجلس الثوري. اما محمود زكي فقد بدأ 

بالحدیث باألمور العملیّة واستكمل مع أبي عمر الموضوع الذي كان بدأه في اللقاء 
السابق وھو تكالیف فرش بیتھ المستأجر من غرفة نوم وصالون وفرن غاز وبّراد 

وغّسالة وما شابھ وقّد قّدر محمود تكالیفھا بحوالي 3000 دوالر فما كان من أبو عمر إّال 
ان فتح أحد جواریر  الطاولة التي یجلس علیھا وبدأ بإخراج رزم األوراق المالیّة منھا 
وجمیعا من فئة ال 250 لیرة لبنانیّة أكبر فئات العملة اللبنانیّة. كّوم المبلغ على الطاولة 

أمامھ ثم قّدمھ لمحمود الذي طلب كیساً فقد كان المبلغ أكبر من ان یحملھ في جیوبھ 
فأحضر لھ كیساً ورقیّاً وضعھ فیھ. وقد حاول أبو عمر جھده إلقناعي باالنتقال إلى 

المجلس لكنّني رفضت متذرعاً بتزّمتھم الشدید وقلت لھ اني ال أمانع في كأس ویسكي أو 
تنكة بیرة بین الحین واآلخر وھو األمر المحظور عندھم, فرّد بإستعداده لتزویدي بقراٍر 

خطّي رسمّي یجیز لي شرب الخمر إستثنائیاً فتبّسمت لكنني بقیت على موقفي. 
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 بعد خروجنا من المكتب لمنا محمود على موقفھ المتسّرع وذّكرناه بخطورة ھذا التنظیم 
الذي كثیراً ما یقوم بالتخلّص من كوادره بعد إستنفاذھم لكن سخط محمود على أكرم 

وقرفھ من الوضع بشكٍل عاٍم جعلھ یتمّسك برأیھ. لحسن الحظ, اعمل محمود التفكیر في 
ھذه المسألة قبل ان یقدم على صرف المبلغ الذي استلمھ, ثم عاد إلى رشده بعد  بضعة 
أیّام وأعاده إلى أبي عمر معتذراً منھ وأبلغھ عن عدم نیّتھ بترك الحركة واالنضمام إلى 

المجلس الثورّي. وقد حاول أبو عمر توریطھ عبر إصراره على ان یستبقي محمود 
المبلغ الممنوح لھ كھدیّة من أٍخ فتحاوٍي إلى أٍخ فتحاوي آخر یعاني من ضائقٍة مالیّة, 

دون ان یترتّب على الھدیّة أٌي إلتزاٍم من أي نوع كان لكن محمود أصّر على رّد المبلغ 
شاكراً ألبي عمر كرم أخالقھ. 

 -------------------------------------------

رغم ان أكرم كان في العام 1982 یقود السیّارة العسكریّة في موقع البحریّة الواقع على 
مشروع شركة الكھرباء اللبنانیة في الشمال لتوزیع التموین كما یفعل اآلن إّال انھ ال یجید 
القیادة بشكٍل كاٍف وینقصھ بعض التدریب. وجھت لھ أنا شخصیّاً بعض المالحظات في 

أكثر من مناسبة بخصوص اخطاٍء ارتكبھا أثناء القیادة لكنھ كان یرّد في كّل مرٍة على 
مالحظاتي بتعالي كما لو انھ  شوماخر. إن الفرق بین قیادة الّسیارة في داخل الموقع عام 
اإلجتیاح اإلسرائیلي وبین قیادة السیّارة اآلن ھو ان االولى تّمت في ممّراٍت رملیٍّة فارغة 

من الماّرة والسیّارات األخرى بین تتّم الثانیة وسط مخیٍّم ضیّق األزقّة یُعّد أحد أكثر 
االمكنة كثافة سكانیةً في العالم ویعّج بالناس على جوانب الطریق. وبین الناس على 

الطرقات ثمة فئةٌ عاجزةٌ عن تبیّن األخطار وھي فئة األطفال وجمیعھم ال أماكن لھٍو لھم 
في المخیّم سوى أكوام الرمل المھیّأة ألعمال البناء والقریبة من منازلھم. أحدھم طفٌل ال 

یتجاوز الخامسة من عمره, كان یلھو بالقرب من واحدٍة من أكوام الرمل ھذه ولم یعلم ان 
إشغال محّرك السیّارة التي بجانبھ یعني انھا على وشك التحّرك وربما تكون ھذه الحركة 
نحوه. جھلھ البريء ھذا تناغم مع جھل أكرم النرجسّي الذي جعلھ ال یدرك ان النظر في 

مرآة السائق غیر كاٍف حین تكون سیارتك مركونةً وسط مالعٍب مفترضٍة لألطفال 
خصوصا في حالة السیّارات العالیة ذات الدفع الرباعي, بل یفترض بالسائق ان یدور 

حول سیّارتھ قبل ركوبھا فال یكتفي فقط بفتح باب السائق وإشعال المحّرك ثم االنطالق 
بھا. ھرس أكرم الطفل  البريء مّرتین عند رجوعھ إلى الخلف بسیّارتھ العسكریّة مّرةً 

بدوالب سیّارتھ الخلفّي األیمن والثانیة بدوالبھا األمامي األیمن فتعالى صراخ الناس في 
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الطریق مما جعلھ یلتفت إلى حیث یتراكض الناس فرأى الطفل المضّرج بدمائھ وبدالً من 
ان یحملھ وینقلھ نحو المستشفى اختار ان ینطلق بسیّارتھ ھارباً من المنطقة.  

مات الطفل المسكین وھو إبٌن لشاٍب من بلدة عمقا الفلسطینیّة یعمل حّالقاً في صالون 
صغیٍر وسط الزقاق الذي یسكن فیھ داخل المخیّم واسمھ أبو ھیثم. أبو ھیثم ھذا وزوجتھ 

أم ھیثم ھما صدیقان لمھاجر وأسرتھ وجاران سابقان لھما قبل ان ینتقل مھاجر إلى 
بستان الیھودي حیث بنى منزلھ الجدید. بعد الدفن والتعازي وفترة الحداد تدّخل مھاجر 
لدى والدّي الطفل القتیل زاعماً (عن حّق) ان القاتل مسلٌم صالٌح ال یدع فرض صالٍة أو 
صیام دون ان یؤدیّھما وانھ مستعٌد لدفع دیّة فقیدھم فما كان من الوالدین البسیطیّن سوى 

رفض الدیّة بعد علمھم "بتقوى" القاتل واشترطا بدالً منھا ان یصوم أكرم صیام رمضان 
لمّدة شھرین متتالیّن وھو ما كان. 

  

استمّر أكرم بعد ھذا الحادث في احتكار قیادة السیّارة حتى حدث ان عدنا إلى مناقشة 
موضوع السیّارة في أحد األمسیات وكان جمال یرّدد لھ ان الموقع المقام في درب السیم 
بحاجة إلى وجود سیّارة للطوارئ خصوصا في ساعات المساء وانھ لیس من الحكمة ان 

یستمّر أكرم في لعب دور سائق سیّارة التموین خصوصاً بعد ان ھرس الطفل وقتلھ 
بسبب عدم إتقانھ للسیاقة. وأضاف أحدنا ان لیس من اللیاقة ان یثابر على التجّول 

بالسیّارة داخل المخیّم امام أعین أقارب الطفل القتیل الذین سامحوه بدم ابنھم أفال یبادلھم 
نبلھم بمراعاة مشاعرھم .. انما على من تقرأ مزامیرك یا داوود. دار ھذا الحدیث أثناء 

سیرنا وأكرم في الزقاق الّضیق الموصل من مقّرنا نحو الشارع الفوقاني حیث ركن 
السیّارة لكنھ أصّر على موقفھ ومضى متّجھاً نحو باب السائق لیغادر بھا كما لو اننا 

نكراٍت ال قیمة لنا. ھنا استشطت غضباً وقلت لنفسي یكفي ھذا الھراء فإن الكالم ال ینفع 
مع مثل ھذا الرجل فاستللُت مسدسي وألقمتھ على عجل ووّجھتھ نحو أكرم مخاطباً إیاه 
بكلمة وأحدة:"المفتاح". وقف أكرم مصدوماً وشعر بأنني أعني ما أقول فرمى المفتاح 

لجمال الواقف وسط مرافقیھ المسلّحین ثم مضى مشیاً على قدمیھ. الحقاً وفي نفس اللیلة 
تقّدم إلّي بصفتي ضابط األمن, أحد عناصر القّوة البحریّة وھو شاٌب یافٌع في ال17 

عشرة من عمره كان قدم من مخیّم صبرا قبل أسابیع بھدف التطّوع في حركة فتح وطلب 
اإلذن بالتكلّم معي على انفراد فجلسنا في غرفٍة في المقّر وحّدثني بما كان یخشى التفوه 
بھ لكن یبدو ان أكتشافھ ان أكرم لیس كلّي السلطة وانھ مكروهٌ من قبل بقیّة الضبّاط, قد 

شّجعھ على التكلّم وتقدیم شكوى ضّده.  

تردد في بدایة الحدیث وبدا حائراً في إیجاد الكلمات المناسبة فأبلغتھ بان یتكلّم بصراحة 
الننا جمیعا نعلم بفساد أكرم األخالقي وان لھ أسبقیّات في التحّرش الجنسي فانطلق لسانھ 

بعض الشيء وأفاد بان أكرم قد استدعاه مّرة لیصطحبھ في السیّارة ألجل إحضار 
التموین من المستودع الرئیس وانھ قد أقدم وھما في الطریق إلى  المستودع على وضع 
یده بین ساقّي الشاب وتلّمس عضوه الذكري من فوق مالبسھ ولم یدري الشاب ما الذي 

یفعلھ عندھا ولم یجد الجرأة على إبالغ أحد بھذا الحدث, واكتفى في الفترات التالیّة 
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بتحاشي التواجد في المقر أثناء وجوود أكرم فیھ. أفھمت الشاب بأنھ كان ضحیّة في ھذا 
الموضوع وان لیس علیھ ان یخجل من شيء ال یتحّمل مسؤولیتھ سوى ذلك الرجل الشاذ 

والفاسد وطمأنتھ إلى ان أكرم لن یعود إلى المقّر بعد اآلن.  

  

بعد یومین من ھذا الحادث كان لقاؤنا مع عبد المعطي والذي ذكرتھ في الصفحات 
األولى من ھذا الكتاب. بعد ان تشاورنا مّرة أخیرة جمال ومحمود وطایش ارتأینا بأن 

األمر لم یعد خالفاً بین أصدقاء وزمالء عمل بل كیداً ولصوصیّة ومحاولة وقحة 
ومكشوفة من أكرم للتسلّط على زمالئھ دون أیة اعتبار للِعشرة والزمالة. بناًء علیھ لم 

یعد یتحتّم علینا مراعاة ما لم یراعیھ فینا واألمر الوحید الممكن بعد ان رفض كّل 
محاوالتنا للوصول إلى آلیة تضمن لكّل ذي حقٍّ حقّھ ان عمالتیّاً إو مادیّاً أو معنویّاً ھو 
رفع األمر إلى مستوًى أعلى. لذا فان التوّجھ اآلن ھو مخاطبة قیادة الساحة بخصوص 

كافة األزمات التي تعصّف بالقّوة البحریّة. لیس ھناك من إجراءاٍت معیّنة للقاء عبد 
المعطي والطریقة المتّبعة ھي ان تبحث عنھ فلّما تجده تطلب إلى حرسھ إبالغھ بوجودك 
والرغبة باللقاء بھ وھو ما فعلناه. توّزعنا في سیّارة جمال كاید وسیّارتي وانطلقنا عصراً 
نحو مقّر إقامة عبد المعطي في منطقة الھشمري وسألنا حرسھ عّما إذا كان موجوداً في 

الداخل أم انھ قد خرج فأجابنا بانھ موجوٌد لكنھ في قیلولٍة فطلبنا منھ إبالغھ بحضورنا 
عندما یصحو وبأننا سنعود مساًء. عندما عدنا في المساء كان عبد المعطي قد  علم 

بقدومنا وأمر حّراسھ بإدخالنا مباشرةً عند عودتنا فدعانا أحد الحّراس إلى الدخول. بعد 
دردشة مجاملة إجتماعیّة قصیرة وترحیٍب وسؤاٍل عن األحوال بادرنا عبد المعطي 

بالسؤال:  

عبدالمعطي: خیر ان شاء هللا شباب .  -

جمال: نحن في القّوة البحریّة یا أّخ أبو یاسر نعاني من عدة أزماٍت على -
عّدة مستویات.  

عبد المعطي: ما ھي ھذه االزمات؟ -

جمال: أّولھا عناد أكرم وإصراره على اإلستفراد بالقرار كلیّاً دون ان -
یتیح أليٍّ منّا القیام بمھامھ فتراه یمارس كل األدوار بنفسھ من دور 

ضابط اإلدارة إلى دور ضابط المالیّة وحتى دور سائق التموین. 

عبد المعطي: والثانیة؟ -

انا: الثانیة ھي انعدام الشفافیّة المالیّة ورفضھ إطالع ضابط اإلدارة/-
المالیّة أو أي من الضبّاط اآلخرین على طرق صرف الموازنة الشھریّة 

أو التشاور معنا بخصوصھا أو حتى إعالمنا بقیمتھا.  
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محمود: اّما الثالثة واألھّم فان ھذا الشخص لوطٌي معروٌف سبق لھ انت -
اعتقل بعد ضبطھ متلبساً ثم طرد من الحركة بعد اطالق سراحھ , لكنھ 

ٔاُعید إلى الحركة بطریقٍة ما.  

عبد المعطي: (متبّسماً) وهللا العظیم انكم انتم اللوطیون. أفال تضعون -
طلقة في رأسھ ثم ترمونھ في مكان ما. ما الذي تریدونني ان أفعلھ. ھل 

تریدون منّي ان أقوم بعملكم نیابةً عنكم! 

جمال: أخ أبو یاسر نحن قادرون على القیام بأّي عمل لكن ال نوّد ان -
نلطخ أیدینا بدماء زمیٍل سابٍق لنا.  

عبد المعطي: یا أبو خالد, انت تعلم ان عالقة أكرم باألفندي جیّدة وھي -
یدعمھ بشكٍل كامل. والقرار كما تعلم ویعلم الشباب الموجودین ھنا معنا 

ھو بید األفندي ال بیدي. ال اوّد تحریضكم انما لو كنت مكانكم لحللت 
ھذه المسألة بنفسي.  

محمود: نحن أحببنا یا أخ أبو یاسر ان نطلعك على األمور ونستشیرك -
فیھ وسنرى ان شاء هللا كیف تسیر األمور.  

شربنا الشاي ودردشنا في مواضیع عاّمة ثم استأذنا بالذھاب وصافحنا أبو یاسر وغادرنا 
إلى مقّرنا في عین الحلوة. رفض جمال عند وصولنا إلى المقّر رفض تداول الحّل الذي 
طرحھ أبو یاسر إنما في واقع األمر كنّا جمیعاً متفقین على ان ال خالص من ھذا الرجل 
إّال بالقتل لكن لم یكّن بیننا من یرید قتلھ بنفسھ. صحیٌح ان لدى جمال كاید طموٌح محقٌّ 
بقیادة القّوة البحریّة بدال من أكرم لكن طموحھ ھذا لم یكن بالقدر الكافي لیقدم على قتلھ. 

بالنسبة لسواه من الضبّاط فجمیعا نفّضل ان یرأس القّوة ضابطٌ مثل جمال یحمل 
مواصفات الشخصیّة الشعبیّة والمحبوبة جماھیریاً بسبب تواضعھ وطیبتھ وحسن مالقاتھ 
للمقاتلین إضافة إلى مصداقیّتھ وحرصھ على عالقات الزمالة والصداقة بدالً من شخٍص 

خبیٍث متعاٍل ولوطيٍّ سیّئ السمعة ولصٍّ غیر ظریف, لكننا أیضاً لم نكن مستعدین لتحمّل 
مسؤولیة قتلھ. 

  السبب الرئیس الذي جعل أكرم ینجو بتصرفاتھ االنانیّة وغیر األخالقیة ھو ان القتل في 
ھذه الظروف یحتّم على  القاتل ان یكون لدیھ بضع عشرات من المسلّحین الموالین لھ 
شخصیّاً وان یكون لدیھ ما یكفي من اإلرتباطات مع أطراف ذات نفوذ داخل الحركة 

وأحیاناً خارجھا بحیث یستطیع تأمین تكالیف ورواتب ھذه الحمایة الشخصیّة وإال فإن 
أصحاب المصلحة في عملیّة القتل سیتبرأون من المنفّذ الحقاً ولربما یتّم إعدامھ بصفتھ 
"عمیالً للعدّو الصھیوني" أو ربما یذھب "فَْرق  حساب" او ضحیة تسویٍة عشائریٍّة ما 

مثلما حدث مع الكثیرین. من ھؤالء الكثیرین مثالً, المالزم "شمس" وھي فتاةٌ مسترجلة 
من مخیم شاتیال كانت تقود وحدةً عسكریّة صغیرة تابعة ألبي یاسر (عبد المعطي) 
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ومقّرھا في طلعة الھمشري. وبمناسبة الحدیث عن شمس ال بد أذكر ھنا ان أحد قادة 
األزقّة األمیّین كان قد وقع في حبّھا ولكنھا رفضتھ بسبب میولھا الخاصة التي ال یدخل 
ضمنھا ھذا القائد وھو بدیع كریّم قائد الشرطة الفلسطینیّة في عین الحلوة والتي یطلق 
علیھا إسم "الكفاح المسلّح" والذي كان یحلو لھ الحدیث مع مرؤوسیھ من الضبّاط في 
مواضیع اإلستراتیجیا والتوازن الدولي مسمیّاً الصواریخ البالستیّة بإسم "الصواریخ 

البالستیكیّة" فیستمع إلیھ الجمُع دون ان یجرؤ أحد منھم على تصحیحھ. شمُس ھذه كانت 
النسخة "السحاقیّة" من "قبضایات" حركة فتح أو باألحرى شبّیحتھا وحدث ان أرسلت 
مجموعةً من عناصرھا إلعتقال أحد ابناء مخیم المیّة ومیّة إثر مشادٍة كالمیّة لم تعرف 

تفاصیلھا بالزبط.  

حین وصلت المجموعة إلى منزل الشخص المطلوب وطلب منھ أحد أفرادھا مرافقتھم 
إلى مكتب المالزم شمس رفض وأشھر بندقیّتھ مما أّجج مالسنةً أخرى كانت نتیجتھا 

إقدام أحد أفراد المجموعة بإطالق النار علیھ وقتلھ. إستنفر أھل القتیل في المخیم 
وأقسموا ان یأخذوا بثأرھم من شمس نفسھا بإعتبارھا ھي التي أرسلت المجموعة التي 

قام أحد أفرادھا بعملیّة القتل. احتقن الوضع في المخیم وكاد یخرج عن السیطرة فأقدم أبو 
یاسر على إقناع شمس بالمثول أمام القضاء الفتحاوي (الصَوري) في محاولة إلمتصاص 
نقمة أھالي القتیل وتھدئة األوضاع األمنیّة المتوترة وقد أعطى أبو یاسر ومعھا حلیفھ في 
ذلك الوقت جمال سلیمان ضمانتھما الشخصیّة لشمس بان ال تتعرض ألذى وان یرافقانھا 
شخصیّاً من مقرھا في قیادة الوحدة التي تقودھا إلى مكتب المحكمة في ساحة بلدة  المیّة 

ومیّة فوافقت على الحضور وعند ترجلھم جمیعا من السیّارات التي تقلّھم وتوّجھھم 
صوب ذلك المكتب تقّدم أحد المسلّحین المحلیّین وباشر بإطالق نیران بندقیتھ الرشاشة 

على شمس التي كانت تسیر في وسط المجموعة وعلى یسارھا جمال سلیمان وعلى 
یمینھا عبد المعطي اللذان ما كان منھما سوى اإلبتعاد وتركھا لمصیرھا فقضت للتّو بعد 

ان أفرغ قاتلھا رصاصات مخزنھ في جسدھا وتّم بعدھا حفظ القضیّة.  

لم یطل األمر بعد لقائنا بعبد المعطي إذ كان أكرم في ھذه األثناء قد أجتمع باألفندي 
وأطلعھ على الخالفات الدائرة في  القّوة حسب وجھة نظره وطلب منھ نقل ثالثة من 

الضبّاط ھم جمال ومحمود وانا إلى خارج القّوة وھو ما قام بھ األفندي إذ أصدر أمراً 
إداریاً یقضي بذلك ووّزعنا في نفس األمر على ثالثة قطٍع عسكریّة مختلفة. بعد عّدة أیام 

اجتمع جمال بالمقّدم أبو سلیم (حسني سلیم) قائد قّوات ال17 في الساحة  اللبنانیّة 
وعرض علیھ انتقالھ إلى القّوات مع عناصره فوافق أبو سلیم مباشرةً وأصدر أمراً إداریاً 
یقضي بتكلیف جمال كاید بتشكیل كتیبة جدیدة تضاف إلى عدید قّوات ال17. بقي مقاتلي 

جمال في نفس المواقع في درب السیم مع تعدیٍل طفیٍف طرأ فقط على إسم القطعة 
العسكریّة التي أصبحت االن كتیبة وانضم إلیھا الحقاً العدید من المقاتلین اإلضافیّین. اما 

محمود زكي فقد انضم إلى المنطقة الوسطى كما سبق ان ذكرت وأسس كتیبةً صغیرة 
الحجم كأغلب الكتائب األخرى وذلك بسبب عدم توفّر المقاتلین. وربّما یجب ان أذكر ھنا 

انھ محمود قد أضطر ان یترك منزلھ في وادي الزینة بعد انتشار الجیش السورّي على 
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الخط الساحلي وتموضع حاجٍز للمخابرات في بلدة الرمیلة حال بینھ وبین منزلھ فانتقل 
بعائلتھ إلى منطقة الفّوار خلف مستشفى الھمشري. أما انا فقد رفضت تنفیذ القرار 

لقناعتي بان القّوة البحریّة لیست ملكاً لألفندي وال ألكرم وبأن عملي في القّوة البحریّة 
الذي أمضیت اربع سنوات في دراستھ ھو مھنتي التي أتقنھا أما سلك القّوات البریّة فال 

أفقھ فیھ شیئا ال في الطوبوغرافیا وال في التكتیك المیداني وال في اإلستراتیجیا العسكریّة 
بل ال امیّز بین مدفٍع ومدفع وال بین رّشاٍش ورشاش وكّل ما اتقنھ في ھذا المجال ھو 

الرمایة بالمسدس وبنوعین من البنادق اآللیة ھما آي كیھ 47 الروسیّة الصنع واألم 16 
األمریكیة وال أزعم دقّة اإلصابة.  

بعد صدور قرار األفندي بنقلي إلى إحدى الكتائب قّررت اإلستنكاف عن العمل ورفض 
اإللتحاق بالموقع المراد ومغادرة كل ھذا القرف والعودة إلى مخیّم الیرموك رغم ان 

العودة إلى ھناك محفوفةً بالمخاطر أولھا خطر اإلعتقال على حاجز المخابرات السوریّة 
في بلدة الرمیلة الذي أوقف بضعة عشر شخصاً من كوادر الحركة منذ تموضعھ وزّج 

بھم في غیاھب سجون النظام في دمشق. ولقد تبیّن ان جھاز المخابرات قد نجح في 
توظیف الكثیر من العمالء داخل صفوفنا حتى زعم البعض ان نسخاً عن كامل كشوفات 

الذاتیة لجمیع الضبّاط واألفراد الموجودة في اإلدارة العسكریّة لفتح قد جرى تسریبھا 
للمخابرات السوریّة وھي فرضیةٌ أثبتتھا العشرات من التوقیفات. ثاني ھذه المخاطر ھو 
اعتقالي عن أيٍّ من حواجز المخابرات السوریّة األخرى المنتشرة على  الطرق الرئیسة 

ابتداًء من صیدا وصوالً إلى المعبر الحدودي بین لبنان وسوریا, وأشھر ھذه الحواجز, 
حاجز "ضھر البیدر" وحاجز مفرق بلدة عنجر حیث مقّر غازي كنعان. أما الخطر 
األكبر فكان اإلقامة داخل مخیّم الیرموك في الوقت الذي تعتقل فیھ األجھزة األمنیّة 
السوریّة 5000 آالف فلسطیني بتھمة اإلنتماء ل"زمرة عرفات-الوزیر". رغم ھذه 
المخاطر بل ورغم األھوال التي قد أتعرض لھا في حال إعتقالي إّال ان حالة القرف 

والغثیان التي أصابتني وانكشاف حقائق المبادئ "الوطنیّة" امام عینّي وسقوط الشعارات 
والتنظیرات والخطابات دفعتني إلى المضي قدماً في ھذا القرار الذي اتخذتھ.  

تحّدثت إلى الضابط في الجبھة الدیموقراطیّة لتحریر فلسطینّي "أبو محمد السبع" وھو 
زوج شقیقة صھري خالد سلیمان, في إحدٮزیاراتھ شبھ الیومیّة إلى منزل أنسبائھ في أمر 

الذھاب إلى سوریّة برفقتھ حین یحین موعد إجازتھ على ان أمأل لھ خّزان سیّارتھ 
بالوقود. والسبع فلسطینّي سوري مقیٌم في إحدٮضواحي دمشق الشعبیّة والقریبة من مخیّم 

الیرموك ویتیح لھ انتماؤه للجبھة الدیموقراطیّة المتصالحة مع النظام السورّي ان یعبر 
الحدود اللبنانیّة السوریّة عبر خطٍّ عسكرّي تسیطر علیھ المخابرات السوریّة وحدھا دون 
مشاركٍة من أيٍّ من مؤّسسات الدولة اللبنانیّة. وافق السبع على طلبي ووعدني بإستصدار 
بطاقة ھویّة لي من تنظیمھ إلستخدامھا في الطریق وطلب منّي صورةً شخصیّةً لیضعھا 

على البطاقة فأعطیتھ واحدة. في ھذه األثناء زرت أكرم في ورشة بستان الیھودي 
وأبلغتھ بانني لم أعد أرید ھذه الشراكة معھ في المبنى الذي یقوم بتشییده وعلیھ ان یدفع 
لي ثمن منزلي وقطعة األرض الملحقة بھ فاّدعى العوز وعدم قدرتھ على دفع أكثر من 
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1000 دوالر فقبلت المبلغ على مضض. وكذلك اتفقت مع صھري خالد على ان یستبقي 
سیّارتي معھ على ان یعمل على بیعھا في أقرب فرصة ثم طلبت منھ إستالم راتبي من 

المالیّة المركزیّة عند نھایة كّل شھر وإرسالھ لي مع أحد السائقین الثقاة الذین یعملون 
على خط صیدا – دمشق. حین علم جمال سلیمان بنیّتي بالعودة إلى سوریا سألني عن 
السبب الكامن وراء قراري ھذا فحّدثتھ بمجریات األمور بخصوص الصراع في القّوة 

البحریّة وأبلغتھ أیضاً عن الشذوذ الجنسي والفساد األخالقي لقائد القّوة الذي یقوم األفندي 
بدعمھ إلى الحّد الذي جعلھ یتّخذ قراراً بإستبعاد جمیع الضبّاط البحریّین عن القّوة 

البحریّة بھدف اإلبقاء على ضابٍط واحد یھوى مداعبة األعضاء الذكوریّة لمرؤوسیھ. 
أبدى جمال امتعاضھ من تصرفات أكرم الذي ال یعرفھ وطرح علّي ما كان قد طرحھ أبو 

یاسر على فریقنا عند إجتماعنا بھ فقال:" اعدمھ ثم اجلب جثّتھ وادفنھا عندنا في جبل 
الحلیب ".  

بعد عشرة أیّام حان موعد إجازة السبع فأبلغني قبل السفر بیوٍم واحد وسلّمني البطاقة 
العسكریّة التي استصدرھا بإسمي. إنطلقنا عند العاشرة صباحاً من الیوم التالي متّجھین 

نحو سھل البقاع اللبناني عبر الطریق الساحلي ثم االنعطاف یمیناً عند تخوم بلدة خلدة ثم 
صعوداً نحو جبل الدروز األخضر الذي یرتفع أكثر من 2500 متر عن سطح البحر. 

عند مرورنا بحاجز المخابرات السوریّة في الرمیلة ساورتني بعض الخشیّة ولكني 
حاولت جھدي ان أحتفظ برباطة جأشي وال أبدي على وجھي أیّاً من مشاعري ولحسن 

حظّي لم یوقفنا الحاجز لیدقّق في بطاقات ھویّاتنا أو یفتّش سیارتنا. كان أحد مسلّحي 
الحاجز ذّوي اللباس المدني یختار عشوائیّاً بعض السیّارات التي یأمر سائقھا بالتوقف 
على جھة الیمین حیث یقوم زمالٌء لھ بالتدقیق والتفتیش وحین وصلنا الدور أشار لنا 
برأسھ بالعبور فتابعنا سیرنا. توقفنا بضع مّرات على الطریق إذ اعتاد السبع ان ینقل 

الركاب بسیّارتھ المرسیدس أثناء سفره من وإلى عملھ أو ألي أمر آخر وذلك لتحصیل 
بعض المال اإلضافي. كذلك توقّفنا عند إحدٮمحطّات البنزین لملء خزان سیّارتھ ودفعت 

انا ثمن الوقود حسب اإلتفاق.  

عند الثانیة عشرة ظھراً وصلنا إلى منطقة المصنع ومن ھناك انعطفنا یمیناً بدالً من 
دخول منطقة الجمارك اللبنانیّة وتابعنا طریقنا لنحو ربع ساعة ماّرین ببلدة الصویرة ثم 
انعطفنا یساراً بإتجاه بلدة عیتا الفخار الحدودیّة التي كنّا قد قطنّا فیھا أیام طفولتي حین 

كان والدي یعمل على نقل السالح من سوریّا إلى لبنان في بدایات تغلغّل فتح في الداخل 
اللبناني. على ھذا المفرق توجد خیمةٌ عسكریّة كبیرة خرج منھا أحد المسلّحین (أیضاً 

باللباس المدني) عند سماع صوت محّرك السیارة فتوقفنا بجانبھ فطلب بطاقاتنا العسكریّة 
ودقّق فیھا ثم حملھما معھ إلى داخل الخیمة حیث ال بد انھ تفقّد سجل المطلوبین فلم یجد 
أحداً منّا مقیّداً فیھ فخرج وناولنا بطاقاتنا وسأل السبع عّما أحضره لھ في طریقھ فناولھ 

ربطة خبٍز فأخذھا وسألنا عّما إذا كان لدینا بدالٌت عسكریّة فأجبنا بالنفي لكن السبع وعده 
بان یحضر لھ واحدةً في مشواره القادم فانفرجت أساریره بعض الشيء وسمح لنا 

بمتابعة طریقنا حیث وصلنا بعد ربع ساعٍة أخرى إلى معسكر الجبھة الدیموقراطیة في 
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بلدة ینطا وھو رغم ھذه التسمیّة ال یتواجد فیھ أكثر من ثالثة  عناصر مع قائدھم. ربما 
كان معسكراً فیما مضى لكنّھ االن عبارةً عن نقطة إستراحة ألفراد وضبّاط الجبھة في 

طریقھم من وإلى سوریا.  

ركن السبع سیّارتھ بجانب الموقع ثم نزلنا وصافحنا قائد الموقع الذي یعرفھ السبع جیداً 
بحكم مروره الشھرّي بھ ثم صافحنا الشباب الذین معھ وتحدث إلیھ السبع قلیالً ورجاه 

المحافظة على السیّارة. بعد المصافحة والحدیث القصیر تابعنا سیرنا راجلین ومنحدرین 
نحو بلدة حلوة التي تقع على بعد خمسین متراً من الطریق العام الواصل بین نقطة 

المصنع الحدودیّة ومدینة دمشق. استغرقنا نحو نصف ساعة من المشي وصلنا بعدھا إلى 
الطریق العام وھناك أشرنا ألحد الباصات الصغیرة (میكروباص) العاملة في نقل 

الركاب فأوصلتنا إلى كاراج البرامكة, حیث افترقنا فذھب السبع إلى منزلھ وصعدت انا 
إلى سیّارة تاكسي وتوّجھت إلى مخیّم الیرموك.  

 ---------------------------------------------------

ال شيء جدید في مخیّم الیرموك وال في حّي المغاربة وال في حارة الجواعنة التي یقطن 
أھلي فیھا ولعّل ھذا من حسن حظّي إذ ان جمیع سكانھا الحارة ھم سكانھا األصلیّین على 

مدى عشرات السنین مّما عنى انھم موثوقون ومعروفون ولیس بینھم مخبرین للنظام. 
رغم غیابي لما یقارب السنتین ومعرفة اغلب الجیران بانني كنت في عین الحلوة إّال ان 
أیّاً من عشرات األجھزة اإلستخباریة السوریّة التي تعلم بدبیب النمل في المخیّم لم تعلم 

بأمري. كذلك فإن اقتصار صداقاتي وعالقاتي اإلجتماعیّة على عدٍد قلیٍل من ابناء جیلي 
من سكان حارتي ساھم في تعمیّة عیون العسس عنّي. عدا عن بضعة مئاٍت من األفراد 
الذین اغتنوا من وراء ارتفاع أسعار بعض المنازل السكنیّة الواقعة بالقرب من شوارع 
رئیّسة  تحّولت مع الزمن إلى أسواٍق تجاریّة وتزاحم الناس لشراء ھذه المنازل لتحویل 
طوابقھا السفلى إلى محّالت تجاریة باھظة الثمن فان مخیّم الیرموك ال یختلف في بؤسھ 

عن مخیّم عین الحلوة او سواه من المخیّمات الفلسطینیّة في لبنان. فالبؤس ھو نفسھ 
والفقر نفسھ والبطالة والیأس نفسھما ورغم ان القوانین السوریّة تعامل الالجئین 

الفلسطینیّین سواسیة كالمواطنین السوریّین إّال ان النتیجة  الوحیدة لھذا المیزة ھي 
مشاركة الفلسطینیّین الشقائھم السوریّین بؤسھم وفقرھم وبطالتھم ویأسھم.  
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مع إستقراري من جدیٍد في مخیّم الیرموك عدت إلى ما كنت فیھ من العیش الھامشي 
الذي أحبّذ. فكما الصعالیك ال توقاً إلى مستقبٍل لدّي وال ندامة على ماٍض  وال حرصاً 
على حاضر . قرٌف وسخطٌ یدفعانني إلى دفن رأسي في ثنایا الكتب غالباً وفي علب 

البیرة وأقداح الوسكي أحیاناً وفي أحضان النساء نادراً بسبب صعوبة توفرھن. أستعنت 
على ما تبقى من الوقت, كما أغلب أصدقائي بلعب الورق أو بالجلوس عند "بسطات" 

أخَوّي وإبناء عمومتي الذین یعمل أغلبھم في سوق الخضار القریب المتاخم ألحد أسوار 
"مقبرة الشھداء". أقیم ھذا السوق العشوائي في الھواء الطلق  یعرض فیھ الباعة 

خضارھم التي یشترونھا من سوق الھال الدمشقي على بضعة ألواٍح خشبیّة وبعضھم بلغ 
بھ الترف مبلغاً جعلھ یتظلّل بأكیاس خیٍش مخاطٍة بعضاً إلى بعض ومعلّقةً على أعمدٍة 

خشبیٍّة تحیط ببسطتھ. رغم عشوائیتھ وتھدید البلدیّة المستدام بھدمھ ومنع البیع فیھ إّال انھ 
نجح في البقاء على مدى عّدة عقوٍد بفضل الدفعات الیومیّة المالیّة والعینیّة التي یقّدمھا 
الباعة ألفراد شرطة البلدیّة المكلّفة بحظرھم. غالباً ما یقع ابطال األفالم والمسلسالت 
المصریّة في الحب بعد لقاءاٍت تجري في "النادي" أو على "البالج" أما في األعمال 

السینمائیة والتلفزیونیّة السوریّة فان أفضل أماكن الوقوع في الحّب ھي المعاھد 
والجامعات وكال األمرین ھراء. أفضل األمكنة للوقوع في الحب في الدول العربیّة ھي 

أسواق الخضار األمكنة  الوحیدة التي تطرقھا كّل النساء دونما مساءلٍة أو شبھٍة أو خوف 
ویتحدثن إلى من شئن ویتخیّرن ما شئن من عبارات الغزل وأنواع الخضار. "نادي" 

الصعالیك ھو سوق الخضار.  

 -----------------------------------------------------

بعد شھٍر من عودتي إلى سوریا أرسل لي خالد راتبي مع أحمد السبع نفسھ ال مع أحد 
السائقین حسب اإلتفاق وھذا أفضل من الناحیّة األمنیّة أما في الشھر الثاني فقد بعث لي 

برسالٍة شفویّة مفادھا ان المالیّة المركزیّة رفضت تسلیمھ راتبي بدعوى ان أكرم قد 
أبلغھم انني غادرت لبنان دون إجازٍة رسمیّة مما اضطرني للذھاب بنفسي لمعالجة ھذا 

االمر. لم یعد بإمكان السبع إعانتي في موضوع عبور الحدود السوریّة إذ ان طریقة 
تعامل مخابرات "فرع فلسطین" في موضوع عبور افراد التنظیمات الفلسطینیّة للحدود 

قد تغیّرت وصار علیھم تقدیم كشوفاً بأسماء األفراد الراغبین بالعبور من وإلى سوریا 
إلى قسم المخابرات المعنّي وانتظار موافقتھم. بعد اكتمال دراسة  األسماء تقوم 

المخابرات بإرسال نسخة من ھذه الموافقات إلى التنظیم المعنّي ونسخةً أخرى إلى 
المعبر الحدودي المخّصص لعبور العسكریّین والذي تشرف علیھ المخابرات السوریّة. 

بعدھا یعطي التنظیم أمر اجازة مكتوب للفرد الموافق علیھ فأما ان یعبر منفرداً أو في 
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سیّارة عسكریّة مخّصصة للمجازین وفي الحالتین یجب علیھ التوقف أثناء عبوره عند 
نقطة المخابرات الحدودیّة التي تقوم بختم أمر العبور الذي یحملھ بعد مقارنة اسمھ على 

بطاقتھ العسكریّة والتأكد من وجود موافقتھ على الكشف الخاص بھم.  

كانت إحدى بنات عمومة أبي متزّوجةٌ من شخٍص أردنيٍّ یمّت بصلة قرابة لطالل ناجي 
نائب أحمد جبریل أمین عام الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین – القیادة العاّمة حلیف النظام 

السورّي المدلّل. ورغم ان الزوج قد توفي إّال ان ابناءه وبناتھ الذین شبّوا حافظوا على 
أواصر القرابة مع طالل وكانت واحدة من قریباتي البنات ھؤالء قد حصلت بوساطة منھ 

على وظیفٍة في مجّمع "الخالصة" الكائن في مخیم الیرموك والتابع للقیادة العاّمة. وھذا 
المجّمع المؤلّف من ثالثة طوابق ھو المركز الرئیس لھذا التنظیم في مخیّم الیرموك وفي 
أحد طوابقھ یوجد المكتب المعنّي بإجازات األفراد واإلستحصال على الموافقات األمنیّة. 
تمّكنت بوساطة قریبتي من الحصول على اجازة مع موافقة أمنیّة مرفقٍة ببطاقٍة عسكریّة 

صادرة عن الجبھة بحّجة انني أنوي زیارة شقیقتي المتزوجة في لبنان وقد استغرق 
األمر نحو اسبوعین وسافرت في الیوم التالي إلستالمھا منطلقاً من كاراج البرامكة وسط 

دمشق. عند نقطة المصنع الحدودیّة من الناحیّة السوریّة غادر الركاب السیّارة لشراء 
وتعبئة إستمارات الخروج وختمھا من شرطة الحدود  بینما اتجھت انا إلى المعبر 

العسكرّي حیث نقطة المخابرات لختم اجازتي ثم  انطلقت السیارة بعدھا نحو النقطة 
اللبنانیّة من الحدود حیث اكتفیت انا بعرض إجازتي الممھورة بختم المخابرات السوریّة.  

كانت اإلجازة التي أحملھا صالحة للعودة خالل سبعة أیام لذا فقد قّررت قضاء بضعة 
أیام في عین الحلوة لزیارة األصدقاء. صباح الیوم التالي لوصولي ذھبت إلى مكتب 

المالیّة حیث تسلّمت راتبي بدون أیة إشكال ثم قمت بزیارة جمال كاید في منزلھ الذي 
أصبح صالونھ الضیّق كدیوانیّة "شیخ العرب" ال یخلو أبداً من "شریبة القھوة والشاي" 
لفرط شعبیّتھ. ومما قالھ لي أثناء تبادل الحدیث ان أكرم ال یزال إلى االن یضع العوائق 

تلو األخرى أمام المقاتلین الذین طّوعھم جمال عندما كان في البحریّة وجمیعھم طبعاً 
انتقلوا معھ إلى قّوات ال17 بملء إرادتھم لكن رواتبھم الشھریّة ال تزال تذھب إلى 

كشوفات البحریّة أي إلى قبضة أكرم ھواري الذي یمتنع عن إرسال أمٍر إداريٍّ إلى 
اإلدارة العسكریّة یقضي بنقلھم إلى قّوات ال 17. ثم ذكر لي انھ ومحمود زكي ذاھبون 
مساًء إلى مقّر أكرم الذي كان قد اشترى شقّةً في الطابق الثاني من مجّمٍع سكنيٍّ مكّوٍن 

من عدة طوابق ویقع في طلعة الھشمري وذلك لمناقشة ھذا األمر معھ للمّرة الثالثة 
وسألني ما إذا كنت أرغب بالذھاب معھم فأجبتھ باإلیجاب إذ انني كنت حانقاً على أكرم 

بسبب مخاطبتة لجھاز المالیّة لیقوم بإیقاف راتبي دون ان یكون معنیّاً باألمر بإعتبار 
انني كنت رسمیّاً قد نقلت إلى خارج إطار القّوة البحریّة وأردت ان أبلغھ إذا سنحت 

الفرصة بمدى حقارتھ التي دفعتھ إلى ھذا ارتكاب ھذا الفعل.  
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رغم ان أكرم كان على علٍم مسبق بتوقیت الزیارة إلى انھ لم یكن موجوداً في مقّره عندما 
زرناه مساًء فقررنا زیارة أحد المكاتب القریبة لنعود بعدھا إلى مقّر اكرم لنر ما إذا كان 

قد عاد. تدرجنا نزوالً مشیاً على األقدام وبعد خمسین متراً كانت ھناك سیارة فولفو 
زرقاء اللون قال لي جمال ان ھذه ھي سیّارة أكرم لذا فال بّد انھ ھنا في مكتب "یوسف 

الشرقاوي" الذي ركنت السیارة بجانبھ. توجھنا إلى مدخل المكتب وسألنا الحرس عّما إذا 
كان اكرم موجوداً في الداخل ام ال فأجابنا بالنفي فتابعنا طریقنا إلى مكتٍب حركيٍّ آخر 
لكن لیس قبل ان اتناول حجٍر عن الرصیف وأكسر بھ زجاج سیّارة أكرم األمامي كرّد 
جمیٍل عن فعل التبلیغ الذي قام بھ دون أّي داٍع. تفاجأ جمال ومحمود بما قمت بھ ووجد 

جمال ان من األنسب بعد قیامي بكسر زجاج السیّارة ان نعود إلى مقّر أكرم وننتظره فیھ 
لنحّل المسألتین معاً االولى التي جاء من أجلھا وھي العمل على نقل أسماء جنوده إلى 

قّوات ال 17 والثانیة المستجدة والتي تتمثل بكسري لزجاج سیّارتھ وكیفیّة تعویضھ عن 
الضرر الناتج عن تھّوري. مّر أكثر من ساعة على الموعد المتّفق علیھ ولم یحضر أكرم 

فقّررت انا المغادرة والعودة إلى المخیّم بینما أراد جمال ومحمود االنتظار مزیدا من 
الوقت فاستأذنت منھما وتركتھما في الشقّة وذھبت في طریقي. ما ان غادرت درج 
المبنى إلى الساحة اإلسفلتیّة الممتّدة امام المجّمع حتى ھاجمني على حین غّرٍة ثالثة 

مسلّحون لم یسبق لي رؤیتھم فقد أستطعت تبیّن مالمحھم رغم الظالم. لم أكن مسلّحاً إذ 
كنت قد بعت مسّدسي قبل عودتي إلى سوریّا ولكنّني ما كنت ألستطیع التفلّت من 

المھاجمین حتى لو لم أكن أعزالً وذلك بسبب عنصر المفاجأة الذي امتلكوه كما ان 
نحولي وصغر جسدي سھّل لھم أمر تثبیتي ورمیّي في الصندوق الخلفي لسیّارتھم وھّموا 

باالنطالق. مع تشغیل المحرك نجحت انا في اإلستلقاء على ظھر وضرب غطاء 
الصندوق بقدمّي ضربتین متتالیتین فانخلع قفلھ وانفتح مع بدء انطالق السیّارة فقفزت 

منھا وانطلقت راكضاً بإتجاه الجھة األخرى من المجّمع السكنّي حیث یوجد منحدٍر وعٍر. 
لكنني لم اكمل نحوه إذا كان المنحدر مكشوفاً تماماً ویمكن للمسلحین إصابتي بسھولة إذا 
ما قّرروا رمیّي بالرصاص بعد عجزھم عن اختطافي الذي ربّما كان أیضاً سیؤدي إلى 

مقتلي. یتكّون ھذا  المجّمع السكني من ثالثة مبان متالصقة بعلو أربعة طوابق ویوجد 
عند نھایتھ سوٌر إسمنتيٌّ علوه مترین ونصف, تقع خلفھ الحدیقة الخلفیّة المشتركة للمباني 

الثالثة فأتجھت نحو السور. مضت بضعة ثوان قبل ان یتنبھ المسلحون إلى نجاحي 
باإلفالت من صندوق سیّارتھم كنت خاللھا قد وصلت إلى السور وقفزت قفزتین محاوالً 

تسلّقھ واخفقت بسبب علّوه لكنني نجحت بالقفزة الثالثة وكانوا قد أصبحوا على بعد 
خطواٍت منّي. بعد ان اعتلیت السور وقفزت إلى الحدیقة ركضت مباشرةً إلى المبنى 

األّول الذي یقع فیھ مكتب أكرم وطرقت على باب شرفة المنزل األرضي  وكان الوقت 
متأخراً لكنھم اضطروا لفتح الباب فزعاً. دخلت معتذراً من الشاب الذي فتح  الباب وھو 

في مثل عمري وشرحت لھ انني قد تعّرضت لمحاولة إختطاف عند مغادرتي مكتب 
البحریّة ولم یكن لدّي أّي خیار عدا إتّباع ھذا الطریق للتخلّص من المطاردین  فأرسل 

أخوه األصغر إلى الطابق الثاني لیبلغ جمال والشباب الذین معھ باالمر تحسباً الن یكون 
المھاجمون ال یزالون في الخارج وكان مع جمال حّراسھ الشخصیّیون المسلحون ببنادق 
آي كي 47 فخرجنا جمیعا إلى الساحة ولكن المھاجمین كانوا قد فّروا ولكن جمال تعّرف 

إلیھم من سیارة الفولفو الحمراء التي استخدموھا وأبلغني بانھا تابعة لعناصر أكرم.  
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 ---------------------------------------------------------

في 15/شباط/1987 أربعة أیام بعد محاولة إختطافي الفاشلة غادرت لبنان عائداً إلى 
سوریا بنفس الطریقة التي دخلت بھا وفي جعبتي بضعة كتٍب وعددین من مجلّة الكرمل 
التي یصدرھا ویرأس تحریرھا محمود درویش اشتریتھم من المكتبة الوحیدة في مدینة 

صیدا والواقعة عند نقطة تقاطع شارع السّت نفیسة مع الشارع الرئیس للمدینة. بدأ 
الوضع األمني في المدینة ومخیم عین الحلوة وكذلك في محیط بقیّة المخیّمات الفلسطینیّة 

المحاصرة  باالنفراج منذ لحظة اندالع االنتفاضة الفلسطینیّة في الضفّة الغربیّة وقطاع 
غزة في كانون األوّل من العام الماضي (1987). كان السبب المباشر إلندالع ھذه 
اإلنتفاضة العفویّة التي اشعلھا الفلسطینیّون في مدینة "ّجبالیا" ھو قیام سائق شاحنة 
إسرائیلي یھودي بالدھس المتعمد لعّماٍل فلسطینیّین عند معبر "إیریز" الفاصل بین 

المناطق الفلسطینیّة المحتلة منذ 1967 وبقیّة األراضي المحتلّة منذ 1948 والمتّفق على 
تسمیتھا حالیاً باألراضي اإلسرائیلیّة, ولقد قتل في ھذه الحادثة أربعة عّماٍل فلسطینیّین 

وجرح أخرون. ثّمة أسباٌب أخرى عدیدة غیر مباشرة منھا یأس الفلسطینیّین من فصائل 
م.ت.ف التي دأبت على قیادتھم من ھزیمٍة إلى أخرى وتكّشف ھذه الفصائل عن حقیقة 
انھا مجرد واجھاٍت "نضالیّة" تؤّجر بنادقھا لمستثمرین كبار وتحّول قیاداتھا إلى رجال 
أعماٍل یستثمرون في المجال "الكفاحي". إلى ذلك فان األوضاع المعیشیّة المأساویّة في 

المناطق المحتلّة, خصوصاً منھا قطاع غّزة, وغرق مئات األالف في الفقر المدقع 
واضطرارھم إلى االندفاع نحو سوق العمل الوحید المتاح وھو السوق اإلسرائیلیة 

وتعرضھم للمھانات وسوء المعاملة أثناء انتظارھم الیومّي الطویل عند المعابر 
العسكریّة, كلّھا عوامٌل ساھمت في تأجیج مشاعر الغضب عند الفلسطینیّین. سریعاً ما 

أدرك قادة م.ت.ف ضخامة المظاھرات اإلحتجاجیّة وآفاقھا اإلستثماریّة في خضم 
المفاوضات الجاریّة حتى اللّحظة سّراً مع اإلسرائیلیّین واألمریكیّین فبادروا إلى اللحاق 
بھا وركوبھا عبر ضّخ الدعم المالّي للّجان المیدانیّة المتمثّلة في القیادة الوطنیّة الموّحدة 

التي انبثقت من داخل الحركة اإلحتجاجیّة.  

لیس قادة الفصائل الفلسطینیّة ھم الوحیدون الذي احتفوا باالنتفاضة بل لحقت بھم بل 
وربما سبقتھم جمیع االنظمة العربیّة "الممانعةّ" و"المقاومة" بدءاً من نظام القذافي 

وانتھاًء بنظام صّدام حسین مروراً بكبیر انظمة "الصمود والتصّدي" حافظ األسد. بدا 
الجمیع في عرٍس وطنيٍّ نادٍر یتناتشون فیما بینھم ما أمكن من  المكاسب السیاسیّة 

ویتغنّى إعالمھم لیل نھار بأمجاد "أطفال الحجارة" لكن أحداً لم یكن مستعداً للموت بدالً 
عن ھؤالء األطفال الذي یصطادھم جنود الجیش اإلسرائیلي كالعصافیر.  وفي خضم ھذا 

المھرجان "الثوري" أعلن نبیھ بّري رئیس حركة أمل في 16/كانون الثاني/1987 فّك 
الحصار عن المخیّمات الفلسطینیّة وإھداء ھذه "ّالمكرمة" إلى أبطال االنتفاضة 
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الفلسطینیّة في األرض المحتل. بعد مرور أربعة أیام على ھذا اإلعالن حلّت قّوات من 
الجیش السورّي محّل قوات حركة أمل في الطوق العسكرّي و األمنّي الذي أقامتھ حول 

المخیّمات وبدأ السماح للمواد التموینیّة واإلعماریة بالدخول إلیھا. خلف اعالن نبیھ بّري 
الرومانسي كمنت حقائق ومعطیات سیاسیّة بعیدة كّل البعد عن العواطف الجیاشة وھي 

التالیة: 

1-  عدم قدرة حركة أمل على حسم المعركة عسكریّاً لصالحھا, ووصول حافظ األسد 
إلى ھذه القناعة خصوصاً بعد معركتّي شرق صیدا ومغدوشة اللتین أربكتا حساباتھ.  

2-  عدم إمكانیّة تبنّي الخطاب السیاسّي األسدي لإلنتفاضة الشعبیّة المندلعة في 
األراضي الفلسطینیّة المحتلّة مع إستمرار حلفائھ بدّك مخیمات الفلسطینیّین في لبنان.  

3-  التقاربات السیاسیّة التي فرضتھا أجواء اإلعداد لمفاوضات التسویّة في الشرق 
األوسط.  

4-  تھیّؤ النظام السورّي وحلیفھ نبیھ بّري إلى معركٍة أھم بدأت تلوح في األفق مع حزب 
هللا ومن خلفھ الحلیف اإلیراني اللدود الذي یكاد ان یختطف "كعكة المقاومة" بكاملھا من 

مائدة األسد. 

في الطریق من كاراج البرامكة إلى مخیّم الیرموك صدح من مذیاع التاكسي صوٌت 
" لمذیٍع قفز فجأةً وسط سیٍل من أغاني النضال والمقاومة وصاح  جھوريٌّ "حربجيٌّ

مھّدداً:"ھنا إذاعة القدس. جاءنا االن ما یلي, تقوم مجموعاٌت فلسطینیّة بالتقدم نحو حاجز 
قّوات اإلحتالل اإلسرائیلي في شارع "كذا" ولقد سبقتھا مجموعاٌت إلى حاجٍز آخر في 

شارع "كذا" وتقوم حالیاً بمھاجمتھ". نبرة المذیع الحماسیّة وصوتھ المتھّدج بصالبة 
یوحیان بأن المعركة الدائرة ھناك حیث مصادره اإلخباریّة التي ذكرھا ھي بحجم معركة 
العلمین التي دارت بین الجیش البریطاني بقیادة الفیلد مارشال مونتغمري من جھة وبین 

الجیشین اإلیطال واأللماني بقیادة رومل "ثعلب الصحراء" من جھٍة أخرى ولیست 
مجرد ِصبیة یرشقون الجنود بالحجارة. انتھى البیان وعادت اإلغاني الوطنیّة.  

إذاعة القدس ھذه ھي ملٌك ألحمد جبریل ربیب معّمر القذافي وحافظ األسد الذي ابتلع 
مئات المالیین من الدوالرات من األّول ونفّذ الكثیر من األعمال القتالیّة الداخلیّة لصالح 

الثاني على مدى على مدى أكثر من نصف قرٍن من النضال "ألجل تحریر األرض 
واالنسان" كما یقول شعار الجبھة الشعبیّة – القیادة العاّمة. تغنّت ھذه اإلذاعة, كما الكثیر 

من المنّصات اإلعالمیّة الفلسطینیّة والعربیّة بأمجاد "أطفال الحجارة" واشبعوھم شعراً 
ونثراً وما بیَن بیْن حتى أصبح ھذا التعبیر تابو شعاراتیّاً آخر یضاف إلى حزمة 

الشعارات البّراقة المكّومة في الوعي الجمعي الفلسطینّي والتي ال یجرؤ فلسطینّي واحد 
على طرحھا في میدان البحث, كان یناقش مثالً الجانب االنساني في جرائم القتل الیومیّة 
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التي تطال أطفاالً فلسطینیّین ال یدركون حجم األخطار التي تترصدھم یومیّاً أثناء 
تصّدیھم للقّوات اإلسرائیلیّة المدّججة بالسالح فیلعبون بالموت بمرٍح واستھتار بینما 

ینشغل أصحاب القرار في قیادة الفصائل الفلسطینیّة المسلّحة بتجییش اإلعالم العربّي 
والدولي بھدف تحویل مشاھد القتل الیومّي ھذه إلى إوراق إبتزاٍز للقوى السیاسیّة 

المناھضة لھم, ولتضحي صور األطفال المخّضبین بدمائھم أدوات نضالیّة ووسائالً 
لتحسین شروط القادة التفاوضیّة. ما ھو مقدار النبالة التي یقتضیھا إرسال المال واألوامر 

إلستغالل مشاعر الوطنیّة والبطولة عند األطفال والمراھقین وإرسالھم إلى َمقاتلھم بدالً 
من إستخدام ھذه األموال لبناء اندیّة ریاضیّة مثالً تقوم بتحویل اندفاعاتھم نحو مساراٍت 
أخرى تلیق بطفولتھم بدالً من حشوھم بالھراء وقتلھم لمجّرد االنتفاع بجثثھم في البازار 

السیاسّي واإلعالمي.  

ان الوحشیّة التي أبدتھا الحكومة اإلسرائیلیّة في التعامل مع ھؤالء األطفال ال یوازیھا 
سوى الوحشیّة التي أبداھا إزاءھم أولئك القادة السیاسیّون الفلسطینیّون الذین یرسلون 

أطفالھم إلى إوروبا والوالیات المتّحدة األمیركیّة للدراسة واإلستجمام بینما یشقّون بدماء 
أطفال الفقراء مساراً للسالم. ان تعبیر "أطفال الحجارة" الذي یتباھى بھ الفلسطینیّون 
ویتفاخرون ھو في حقیقة األمر وصمة عاٍر على جبین ھؤالء قادتھم, وانا ھنا أعني 
الجزء المتعلّق بإستخدام األطفال في االنتفاضة ولیس االنتفاضة نفسھا التي أسھمت 

بتشكیل ھویّة كیانیّة فلسطینیّة للمرة األولى خارج نطاق الشعارات الرنّانة. ھذه 
االنتفاضة ستستمّر خمسة سنوات من 9/كانون أّول/1987 وحتّى 13/أیلول/1993 

تاریخ توقیع إتفاقیة إعالن المبادئ في أوسلو بین م.ت.ف والحكومة اإلسرائیلیّة وسیسقط 
ضحیّتھا من الجانب الفلسطینّي على أیدي جنود اإلحتالل 1,376 قتیالً بینھم 281 طفالً 
من أطفال الحجارة وسیسھم المستوطنون اإلسرائیلیّون (المدنیّون) في ھذه المقتلة فیسقط 
على أیدیھم 115 قتیالً بینھم 23 طفالً. ولم یتساءل أحد من المطبّلین والمزّمرین للزعماء 

عّما إذا كان إتفاق أوسلو الھزیل ھذا والذي ال زال في طور التطبیق رغم مرور 22 
عاماً على توقیعھ, یستحّق كّل ھذا الكّم من الموت البريء. 

 ------------------------------------------------------

عشیّة 23/آذار/1988 وبینما انا وحدي في غرفة الجلوس أقرأ أحد الكتب وأمامي 
زجاجة بیرة "بردى" محلیّة الصنع تنبّھت إلى ان موعد نشرة اإلخبار المسائیّة إلذاعة 

لندن الناطقة بالعربیّة قد أزّف فوضعت الكتاب جانباً وسارعت كالعادة إلى تشغیل 
المذیاع دون الحاجة إلى البحث عن المحطة فالمؤّشر موجھ دائما نحوھا إذ لیس في 

اإلذاعة السوریّة ما یمكن اإلستماع إلیھ أبدا. كان في رأس النشرة نبأ أشتباٍك عسكرّي 
بین بعض األطراف في مخیّم عین الحلوة ثم بدأ المذیع بتالوة التفاصیل بعد عناوین 
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النشرة مفیداً بان اشتباٍك عسكرّي محليٍّ نشب بین كتیبة شھداء عین الحلوة وأحد العوائل 
الفلسطینیّة في المخیّم وأسفر اإلشتباك عن سقوط قتیلین أحدھما ولید حوراني اما  الثاني 

فكان خالد سلیمان شقیق قائد الكتیبة جمال سلیمان. صعقت عند سماع إسم صھري 
وصرخت من الصدمة التي استغرقتني لوھلةً وجّدتني بعدھا انفجر بالنحیب. كان خالد 

نموذجاً مثالیّاً من شباب عین الحلوة ومآسیھم التي تعّرضوا لھا على أیدي األعداء 
واألصدقاء جمیعاً بدءاً من القوانین اللبنانیّة العنصریّة التي تضیّق علیھم وتصادر 

حقوقھم المدنیّة واالنسانیّة وتحرمھم من أبسط ھذه الحقوق كحّق العمل فال یجدون أمامھم 
ما یقیھم شّر العوز سوى اإلنخراط في أعمال البناء الشاقّة وغیر المشروعة مقابل أجوٍر 

زھیدٍة ال تكاد توازي ربع الحد معّدل دخل الفرد اللبناني أو اإلنضمام إلى أحد مشاریع 
اإلستثمار "النضالي" اي الفصائل المسلّحة الفلسطینیّة التي یتخلّى قادتھا عنھم عند أول 

خطٍر محدٍق ویفّرون بأموالھم تاركینھم في مخیماتھم عرضةً للتقتیل والتنكیل, وھذا 
الخیار الثاني ھو أیضاً ذو مقابٍل ماليٍّ زھید. ان الفقر والبؤس یحمالن في طیّاتھما أیضاً 

الجھل واألمیّة كسیرورٍة طبیعیّة إذ یعجز األباء عن القیام بأود العائلة وحدھم فیضطرون 
إلى إرسال أبنائھم إلى سوق العمل وھم بعد یافعین مقابل قروٍش قلیلة بدالً من المدارس 

التي ال تقیھم من جوٍع أو برد. عرفتھ حین تقّدم لخطبة شقیقتي فتًى بسیطاً طیب القلب ثم 
شھدتھ بعد زواجھ وانجابھ ألطفاٍل ثالثة, مقاتالً شجاعاً في معركة مغدوشة  ورامیاً صلباً 

على كرسّي الرشاش الثقیل الحدیدّي عند التصّدي للطائرات اإلسرائیلیّة المغیرة رغم 
عدم فّعالیة ھذا السالح. رغم فقره كان خالد كریماً بشوشاً حین استضافني في منزلھ 

الضیّق على مدى أشھٍر طوال.  

خرجت من الغرفة والدموع تمأل عیني ودخلت إلى الغرفة األخرى حیث والدتي تقوم 
بأعمالھا المنزلیّة المعتادة التي ال تنتھي. كانت المصیبة واضحة في عینيَّ ولم تحتج أّمي 

" أجبتھا:"خالد  لتسأل ما األمر انما عن الشخص الذي أبكیھ فنطقت بكلمة واحدة:"من؟ّ
زوج نادیة" فترّحمت وانتحبت طویالً علیھ وعلى أطفالھ وزوجتھ سویّاً. فجر الیوم التالي 

غادرت اّمي  المنزل متجھةً إلى كاراج البرامكة ومنھ إلى مخیم عین الحلوة. سفر 
والدتي من سوریا إلى لبنان كان سھالً بسبب جنسیّتھا السوریّة إذ ال تحتاج لعبور الحدود 

سوى إلى بطاقة ھویّتھا وإستمارة خروج ثمنھا 500 ل. س أما سفري انا كفلسطینّي 
فیحتاج إلى معاملة طویلة تتضّمن مراجعة أجھزة اإلستخبارات للتحقیق في أسباب 

سفري وغالبا ما تنتھي ھذه المعاملة بان یقبع طالب اإلذن بالسفر في السجون األمنیّة مما 
جعل الجمیع یحجمون عنھا. لم یكن في األمر متّسٌع لمحاولة السفر عبر قریبتي في 

القیادة العاّمة الذي یستغرق وقتاً إضافةً إلى اإلحراج الذي سیسبّبھ طلبي منھا ھذه الخدمة  
لمّرٍة ثانیّة خالل فترٍة قصیرة. حان الوقت للمجازفة. 

بعد بضعة أیاٍم على مقتل خالد عقدت العزم على السفر إلى لبنان بالطرق التي اعتادھا 
الكثیر من فلسطینّي سوریا عبر عقوٍد من الحروب والمعارك األھلیّة والمحلیّة لإللتحاق 

بصفوف الفصائل الفلسطینیّة. حملت حقیبة ظھري الصغیرة وفیھا بعض مالبسي 
واتجھت أیضاً إلى كاراج البرامكة وركبت باصاً صغیراً (میكروباص) یعمل على خط 
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جَدیدة یابوس الحدودیّة أقلّني إلى مفرق الضیعة حیث بدت أمامي وعلى بعد 200 متٍر 
نقطة العبور الرسمیّة لكنني  اتجھت یساراً في طریق شبھ ریفيٍّ ضیّق یصعد نحو تلٍّة 

ھادئٍة یقوم علیھا بضعة عشرات من المنازل ومقصدي منزل أحد سكانھا وھو أبو زھیر 
صدیق والدي الذي أعرفھ من طفولتي منذ إقامة والدي أبّان سبعینات القرن الماضي في 

قریّة الصویرة المقابلة من الجھة اللبنانیّة لقریّة جدیدة یابوس ألسباٍب تتعلّق بتھریب 
سالح حركة فتح من سوریا إلى لبنان. عمل أبو زھیر یومھا موظّفاً لدى نقطة الحدود 

السوریّة وعمل في نفس الوقت سّراً لدى والدي مقابل راتٍب من حركة فتح وكانت مھّمتھ 
ھي إخفاء األسلحة المھّربة في منزلھ ثم المساعدة على نقلھا عبر الجبال إلى قریة 

الصّویرة بعد تحمیلھا على ظھور البغال والحمیر. ھناك أیضاً العدید من سكان الّصویرة 
ممن عملوا لدى والدي بینھم مختار البلدة وبعض أقربائھ وھم أیضاً یعملون في التھریب 

على أنواعھ.  

تغیّرت جدیدة یابوس كثیراً عن صورتھا التي أحتفظ بھا في ذاكرتي وأضیفت إلیھا 
العشرات من المنازل الجدیدة وتّم تحدیث المنازل القدیمة ورصفت بعض الطرق الرملیّة 

القصیرة باإلسفلت ولقد اضطّرني ھذا التغییر لسؤال أحد السكان عن منزل أبو زھیر 
فأشار إلیھ وكان على بعد عّدة منازل فقط. إستقبلني أبو زھیر بترحاٍب بعد ان عّرفتھ 

على نفسي وعن سبب قدومي وقّدم لي الطعام والشاي وأخبرني باإلنتظار بعض الوقت 
ریثما یتأكد من خلو طریق التھریب الجبلیّة من دوریّات شرطة الجمارك الحدودیّة. عند 

العصر أبلغھ أحد أبنائھ بان الخیل جاھزة وتبادال حدیثاً قصیراً عّما یحملھ من مھّربات 
وعّما سیجلب معھ من الّصویرة عند اإلیاب ثم انطلقنا ولده وانا على ظھر الفرس 

المحّمل بالمھّربات صعوداً نحو جبال الشطر الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الشرقیّة. 
الجّو ربیعيٌّ معتدل والفرس تلتھم المسافات الوعرة دونما تذّمٍر أو تعب. بعد أربعین 

دقیقة أمضینا نصفھا األّول صعوداً والنصف الثاني انحداراً شارفنا على منزل مختار 
الصّویرة الذي رّحب بنا وقّدم لنا القھوة والشاي ثم أستأذنت مغادراً واتّجھت في طریٍق 
لم أطرقھا منذ كنت في الخامسة من عمري متذّكراً صورة أبي وسیّارتھ "الفولز فاكن" 

الصغیرة التي خبرت طرقات البلدات الحدودیّة.  

بعد مغادرة الطریق الفرعي الموصل لقریة الصویرة ووصولي للطریق الریفّي العام 
بحوالي عشرة دقائق أمضیتھا مشیاً بإتجاه الشمال مّرت سیارة رّكاب متھالكة نقلتني إلى 

مدینة شتورة ومن ھناك ركبت سیارةً أخرى متجھةً نحو مدینة صیدا. في مخیّم عین 
الحلوة وجدت شقیقتي في حالٍة یرثى لھا وبكاٍء مستمٍر على زوجھا الفقید واطفالھا واّمي 
واجمةً حزینة تالزم ابنتھا المكلومة لتوفّر بحضورھا متكئاً لھا, أما األطفال فمستمرون 
في لعبھم وحیاتھم الیومیّة غیر منتبھین إلى حقیقة ان غیاب والدھم عنھم أبدیّةً ال رجعة 
منھا. لم أتمّكن من حضور مراسم الدفن لوصولي متأّخراً رغم ان جثة خالد قد استبقیت 
في براد المستشفى بضعة أیاٍم إضافیّة جریاً بالعادة التي یمتنع فیھا أھل القتیل عن دفن 

أبنھم إّال بعد اإلقتصاص من قتلتھ لكن القاتل كان قد فّر إلى سوریا ولیس ھناك ما یمكن 
فعلھ بھذا الخصوص. أّما بخصوص ظروف مقتلھ فقد علمت ان أخاه جمال قد كلّفھ مع 
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مجموعة صغیرة بالتوجھ نحو حّي حطّین في جنوب المخیّم إلعتقال امرأٍة سیئة السمعة 
تدور حولھا شبھاٍت تتعلّق بإحتمال عمالتھا لإلسرائیلیّین وتعاطیھا مع الجنود 

اإلسرائیلیّین زمن اإلحتالل. الھدف من اعتقال تلك المرأة كان التحقیق معھا ومحاسبتھا 
إذا ما ثبت تورطھا مع جھاز الموساد أو إطالق سراحھا في حال عدم ثبوت التھمة 

علیھا.  

توّجھ خالد مع بقیّة المجموعة راكباً سیارة عسكریّة تابعٍة لكتیبة شھداء عین الحلوة 
یقودھا بنفسھ وعند وصولھم اعترضھم بعض المسلّحین من اقرباء المرأة المطلوبة 

وجرت بینھم مالسنٍة وتھدیداٍت ثم تطّور األمر إلى إطالق ناٍر مفاجئ بادر إلیھ المسلّحین 
المدافعین عن المرأة فأصیب خالد في صدره ببضعة رصاصاٍت مباشرٍة وقاتلة.  

صحیٌح ان األوضاع األمنیّة في المخیمات الفلسطینیّة بشكٍل عامٍّ قد استتبّت بعد فك 
الحصار وانتھاء الحرب التي شنّھا حافظ األسد وحركة أمل إال ان ھذا اإلستتباب األمني 

استثني منھ مخیّم عین الحلوة الذي تحّول بفعل لعنة القّوة العسكریّة نفسھا التي حقّقت 
االنتصار لھ ولبقیّة المخیمات إلى بؤرةً تعّج بآالف المدّججین بالسالح الذین یدینون 

بالوالء لعشراٍت من أمراء الحرب الصغار ومثلھم من امراء الحرب الكبار الذین 
تتنازعھم األطماع واألحقاد رغم انتمائھم جمیعا إلى تنظیٍم وأحد ھو حركة فتح. كذلك فقد 
فاقمت الجماعات اإلسالمیّة المتشّددة والمتعّددة ومختلفة الوالءات ایضاً في إشعال مزیٍد 

من الصراعات فیما بینھا أو مع حركة فتح في ان معاً وزاد الطین بلّةً ان المخیّم المزدحم 
بعشرات اآلالف من السكان المقیمین في مساحٍة جغرافیٍّة ضیّقة أكلت توّسعاتھ العمرانیة 

معظم شوارعھا وحّولتھا إلى أزقٍّة ضیّقٍة معتمٍة تسھل فیھا اإلغتیاالت وتمتنع عن أیة 
محاولة للسیطرة األمنیّة علیھا.  

انتھت حرب المخیّمات في لبنان في كانون الثاني 1988 لتبدأ بعدھا حرب المخیّم الواحد 
في عین الحلوة التي ال تزال مستمرٍة حتى لحظة كتابة ھذه الجمل في آب 2015. ال یكاد 

یمضي أسبوٍع واحد دونما حادثة اغتیال أو رمي قنبلة أو انفجار عبوٍة او اشتباك مسلٍح 
بین فصائل مسلّحٍة متنافسة او بین أمیرّي حرب داخل التنظیم نفسھ. كّل اإلغتیاالت 
والقنابل والعبوات المتفّجرة اللیلیّة عادةً ما تبقى مجھولة المصدر ویجري نسبھا في 

تصریحات األمراء إلى مؤامرٍة ینفذھا عمالء العدو اإلسرائیلي وأدواتھ فیما تكتفي الدولة 
اللبنانیّة المقیمة في سرایا مدینة صیدا وال تجرؤ على مغادرة مبناھا بتوثیق  الحادثة 

واإلّدعاء ضّد مجھول, أما المعارك فغالباً ما تنتھي بتدخّالت الھیئات الشعبیّة وتوّسالت 
أعضائھا وتوسطھم بین الخصوم, لتعود وتندلع بعد بضعة أسابیٍع من جدید. تندلع أغلب 
المعارك بعد مالسنٍة بین مسلَّحین اثنین او تحدیٍق من أحدھما یراه اآلخر عدائیّاً فیشھر 

سالحھ لصّد تلك النظرة الحاقدة ویتمترس اإلثنین كٌل في زقاقھ ویبدان بالرمایة شبھ 
العشوائیّة التي غالبا ما یقع ضحیتھا المارة من األبریاء ثم یتطور ھذا التراشق بین 

اإلثنین إلى تراشٍق بین فصیلیھما الذین یحشدان مقاتلیھم للدفاع عن زقاقھم. ینتھي بعض 
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ھذه المعارك خالل بضعة دقائق بینما یتطور بعضھا اآلخر  من اطالق ناٍر من بنادق 
آلیة إلى تبادل قذائف الھاون والبي 7 ورصاصات الرشاشات الثقیلة إو حتى راجمات 
الصواریخ وھذه اآلخیرة تعني ان المعركة ستطول لبضعة أیام. لتوصیف الوضع في 

مخیّم عین الحلوة بدقّة وتقریبھ إلى مخیلة من لم یخض تجربة العیش فیھ علیك ان تتخیّل 
التالي: مدرجاً ضخماً لملعب كرة قدٍم ملؤه اآلالف من مثیري الشغب االنكلیزیّین 

ومشّجعي فرق الدوري جمیعھا. ثّم أضف إلى ھذا الخلیط قنابل وصواریخ وبنادق 
رّشاشة ورواتب شھریّة وأوقات فراٍغ ال متناھیٍة وفوق ھذا كلّھ امنع عنھم جمیعاً 

ممارسة الجنس بالمطلق واقنع نصفھم بجواٍر حسان ینتظرنھّن إذا ما استشھدوا اثناء 
جھادھم (الذي ھو حمایة شیخھم ومصالحھ) ووّزع على نصفھم اآلخر ما یكفیھم من 

مادة الحشیشة البقاعیّة. وال تنسى قصف الجمیع بصواریخ الطائرات الحربیة بین الفینة 
واألخرى.  

من الناحیة اإلقتصادیّة أصبح سعر الدوالر األمریكّي الواحد یساوي 350 لیرة بدالً من 
اللیرات الثالثة المعتادة في السبعینات وبدایة الثمانینات. وأسعار السلع  الغذائیّة 

والمعیشیّة وصلت إلى أعلى مستویاتھا وھبوط سعر اللیرة اللبنانیّة متسارٌع ومستمرٌّ 
بشكٍل یومّي بحیث أصبح الراتب الشھرّي الذي یتقاضاه أحدنا یفقد نصف قیمتھ بعد 

إسبوعین من استالمھ. ھذا لم یمنعنا زمالئي الضبّاط وانا من التسّكع شبھ الیومّي وتدخین 
"األرجیلة" على كورنیش صیدا أو شرب البیرة عند "كینایات" نھر األولي. اتّسعت 

مجموعة الضبّاط البحریّین الذین انضم إلیھم ضابطین آخرین من طّالب الدفعة الثالثة 
في كراتشي وھما النقیب ثائر حّجو والنقیب نبیل غنیم حیث التحق األّول بالقّوة البحریّة 
قادماً عبر الحدود السوریّة بینما وصل الثاني بالطریقة المألوفة أي على متن أحد السفن 

العاملة على خطّ قبرص – جونیة بمساعدة جھاز مخابرات القّوات اللبنانیّة. في ذھن نبیل 
غنیم حلٌم وحید فقد حمل بضعة آالف من الدوالرات األمریكیّة التي جمعھا من رواتبھ 
خالل وجوده في قاعدة الحدیدة الیمنیّة وتوّجھ إلى لبنان بغرض الزواج. الطریف في 
موضوع قدوم نبیل إلى لبنان انھ كان ضمن مجموعة أحد أفرادھا النقیب "أبو وائل 
منتصر" وھو أحد ضبّاط القّوات البریّة ویتمیّز بضخامة رأسھ وكرشھ إضافةً إلى 

لصوصیتھ وسبب قدومھ إلى لبنان ھو رغبة زوجتھ بالعیش قرب أھلھا في عین الحلوة. 
في الطریق أقنع منتصر "نبیلنا" بإدانتھ مبلغ ألف دوالٍر أمریكيٍّ على ان یرّدھا لھ فور 
وصولھ إلى لبنان حیث كانت زوجتھ قد سبقتھ عبر مطار بیروت محّملةً حسب زعمھ 

بكافّة مّدخراتھ المالیّة. أحرّج نبیل ذو الطبع الخجول وأعطاه ما طلبھ مضمراً في نفسھ 
ان ھذا المبلغ الذي أدانھ لمنتصر ھو األلف دوالراً التي أرسلھا معھ جھاز مالیّة القّوة 

البحریّة في الیمن لیسلمھ لي كنوٍع من المساعدة بسبب كوني لم أتلقى المبلغ المالّي الذي 
یقّدم للضبّاط عند مغادرتھم بلدان الشتات متّجھین نحو لبنان.  

حین أبلغني نبیل بانھ حمل معھ ھذا المبلغ المرسل لي ابتھجت بشّدة حیث كنت بأمّس 
الحاجة إلیھ لكنھ فاجأني بعد جملتین حین قال لي انھ قد أدان المبلغ ألحد معارفھ!. لم أرد 

إحراجھ بالسؤال عن السبب الذي دعاه إلدانة المبلغ الذي یخّصني رغم وجود اكثر من 
عشرة آالف دوالر من مالھ الخاص معھ, خصوصاً انني لم أكن أعرف النقیب منتصر 

ولم أكن قد التقیتھ بعد, ولكن نبیل اّكد لي ان ال خوف على المال المستدان وسوف 
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یسترّده خالل یومین. استغرق األمر اكثر من أربعة شھوٍر وعشرات الزیارات إلى 
منزل منتصر ھذا دون ان نفلح بإسترداد دوالراً وأحداً من ذلك "المناضل" رغم إلحاحنا 
واكتفى منتصر بالرّد على مطالباتنا بالتریث النھ مفلٌس. بعد تلك الشھور الطویلة لم أعد 
أجد غضاضةً في وضع نبیل أمام مسؤولیتھ عن فقدان المبلغ وإبالغھ انھ لم یكن من حقّھ 

التصرف بمبلٍغ یخّصني أما إذا اراد إظھار كرمھ فقد كان أولى بھ إستخدام أموالھ 
الخاصة ولیس الجزء الذي حملھ معھ لي ثم انھیت حدیثي معھ بالسؤال المنطقي:" كیف 

أضمرت بینك وبین نفسك حین أدنت ھذا اللص ان المبلغ الذي أدنتھ إیاه ھو المبلغ 
المرسل لي؟ كیف فّرقت بین مالي ومالك طالما أن الدوالرات جمیعا تتشابھ؟. انتھى 

األمر بدفع نبیل للمبلغ من جیبھ على ان یسترد ھو ما أدانھ لمنتصر من منتصر نفسھ وال 
زال إلى یومنا ھذا ینتظر منتصر الذي أصبح أحد قادة السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة 

ویحمل رتبة لواء.  

امضیت بضعة أسابیع في مخیم عین الحلوة كثیراً ما اجتمعنا خاللھا نبیل وثائر وعمر 
ومحمود وطایش وانا عند نھر األولى نحتسي البیرة عند العصر خصوصاً نبیل وثائر 

وانا, أّما الثالثة األخرون فقد كان واحدھم یكتفي بتنكٍة واحدة أو بمشاركتنا بتعاطي 
البزورات أحیاناً. وغاب عن المجموعة النقیب علي الخلیل إذ أن ذلك الشاب المرح 
والمنطلق والملئ بالحیاة أضحى شبھ انسان, فال یغادر منزلھ وال ینطق إذا ما زرتھ 

ویقضي نھاراتھ محّدقاً بالحائط الذي أمامھ دون ان یكلّم زوجتھ أو أطفالھ أو والدیھ أو 
أخواتھ أو ضیوفھ. كما انھ ال یزور مقّر القّوة البحریّة حتى إلستالم رواتبھ وال ینتبھ 

لموعدھا وال یأبھ لھا مّما یضطّر أحد والدیھ للقدوم شھریّا إلستالم راتبھ وتسلیمھا 
لزوجتھ. أبّان حرب المخیّمات وحصار مخیّم الرشیدیّة تّم تعیین علي الخلیل كما ذكرت 
سابقاً وبموافقتھ, قائداً للقّوة البحریّة في منطقة صور بإعتباره ینحدر من مخیّم الرشیدیّة. 

وكانت أسرتھ قد غادرت ذلك المخیّم بعد غارة جویّة إسرائیلیّة على قاعدٍة عسكریّة 
مجاورة لمنزلھم فھدمتھ وأصابت شقیقھ وشقیقتھ بجراٍح بلیغة نجم عنھا بتر ید شقیقھ 

وتشوه مستدیم في ذراع شقیقتھ. اختارت األسرة الجریحة مخیّم البّص كمكان إلقامتھا 
بسبب وجوده وسط المدینة وخلّوه من المواقع العسكریّة عدا بعض المكاتب اإلداریّة.  

إضافةً إلى كون علي إبن الرشیدیّة فقد كان یتمتّع بمیزٍة أخرى نادراً ما تجدھا بین 
الفلسطینیّین وھي انتماء عائلتھ إلى الطائفة الشیعیّة الفلسطینیّة صغیرة العدد مما قد یسھل 
علیھ عملیّة الوصول إلى مخیّم الرشیدیة عبر الطریق الساحلّي الذي تسیطر علیھ حركة 

أمل وتقیم علیھ العدید من حواجز التفتیش العسكریّة إضافة إلى حاجز التفتیش الرئیس 
الواقع عند مدخل المخیّم مباشرةً, والذي یستغرق عبوره الكثیر من الوقت والتدقیق 
والتفتیش. سمات علّي ومالمح وجھھ البیضاء وشعره األشقر تجعلھ یبدو لبنانیّاً ال 

فلسطینیّاً لذا فقد تّم تزویده وزوجتھ (بیضاء البشرة أیضاً) بإخراجّي قید مزورین یفیدان 
بانھما لبنانیان ثم انطلقا في الیوم الموعود مع ولدھما ونجحا بعبور كافة الحواجز 

العسكریّة عدا الحاجر األخیر المقام على مدخل المخیّم الذي لم یكن مسموحاً للسیّارات 
بالعبور إلى داخلھ خوفاً من ان یتّم تھریب المواد الغذائیّة أو األسلحة إلیھ, ویتحتّم على 
الداخلین العبور فرداً فرداً بعد عملیّة التفتیش والتدقیق في الھویّات. حین وصل الدور 

لعلّي أستدعي إلى نقطة التفتیش وخضع للتدقیق المعتاد بأوراقھ الثبوتیة ثم سمح لھ 
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بالدخول وما ان تخطّى الحاجز وسار بضعة خطواٍت حتى اكتشف أحد عناصر الحاجز 
الذي قام بتفتیش حقیبة ید زوجتھ وجود بطاقتي ھویّة فلسطینیّتین واحدة تحمل صورتھ 
والثانیة تحمل صورة زوجتھ فنادى علیھ. كان أمام علّي خیاران اّولھما الركض بإتجاه 

داخل المخیّم وترك زوجتھ لمصیرھا أو العودة إلى الحاجز وتسلیم نفسھ وعندھا من 
األرجح ان یعتقلونھ ھو بینما یدعون زوجتھ لسبیلھا فاختار الخیار الثاني. لم یدر أحد 

شیئاً عن وسائل وصنوف التعذیب الجسدي والنفسي الذین تعرض لھما علي في المعتقل 
إذ انھ لم یتحّدث بھذا الموضوع أبداً بعد خروجھ وال حتى بأي موضوٍع سواه فقد أصیب 

بإكتئاٍب شدید لم یخرج منھ أبدا. 

الفصل التاسع 

في بالط راسبوتین 

في إحدى الجلسات عند نھر األولى والتي شارك بھا عمر تركیّة اقترح علّي ان یقوم 
بالوساطة بیني وبین أكرم ویعمل على مصالحتنا وكان ھذا أحد خیارین أمامي ثانیھما 
ھو العودة إلى سوریّة وتلقي راتبي الشھري بضعة أشھر أخرى حتى یتّم قطعھا بسبب 

غیابي المستمّر. فسألتھ عّما إذا كان قد طرح ھذه الفكرة على أكرم قبل طرحھا علّي 
فأجاب بمواربٍة إستشفّیت منھا انھ قد فعل فوافقت على الفكرة معاھداً نفسي ان اعتبر 

وجودي في حركة فتح مجرد مھنٍة فرضتھا علّي الظروف فال أملك مھنةً أخرى سواھا 
بعد وصولي إلى قناعتي الجدیدة واكتشاف مدى الفساد المستشري والشامل في عموم 
المواقع و"المؤّسسات" والبنى التنظیمیّة والعسكریّة من أدناھا وصوالً إلى أعالھا في 
قّمة الھرم القیادي. ببساطة شدیدة صرت أرى ھؤالء القادة "المناضلین" على حقیقتھم 

ولم تعد تنطلي علّي الشعارات.  

بعد بضعة أیاٍم رتّب عمر إجتماعاً بیننا أكرم وأنا, عقدناه في مقّر قیادة القّوة الواقع في 
الطابق األول من المبنى السكني المعروف بإسم "بنایة شمس" أتفقنا خاللھ على عودتي 
إلى القّوة البحریّة على ان أتولّى منصب ضابط الشؤون اإلداریّة ویكون مقّر عملي في 

نفس المقّر الذي اجتمعنا فیھ. أي في الشقّة المكّونة من غرفتین وصالة, ویشغل أكرم 
نفسھ غرفةٌ منھا وفیھا طاولة مكتٍب وكرسيٍّ في إحدٮالجھات وأرائك جلوٍس في الجھة 

المقابلة, أّما الغرفة الثانیة فوضع فیھا سریرین یشغل أحدھما مساعد مقّرب من اكرم 
یدعى "أبو عّمار" وھو من فلسطینیّي سوریا أما الثاني فیشغلھ ضابطٌ حدیث التخّرج 

یحمل رتبة مالزم ولقبھ ھو "خالد الضابط" اما الصالة فخالیةٌ من أیّة فرش ولیس فیھا 
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سوى لوٌح معلٌّق على أحد جدرانھا ال أدري الحكمة من وجوده. بما ان مكتب أكرم دائماً 
ما یكون مقفالً إّال عند وجوده فیھ فلم یبق لي مكان استطیع الجلوس فیھ لمزاولة عملي 

سوى أحد السریرین مما جعلني أحمل المواد القرطاسیّة واآللة الكاتبة النقّالة مع حقیبتھا 
الجلدیّة في سیّارتي وأقوم بعملي داخل سیّارتي أو في منزل شقیقتي حیث أقیم. ال یوجد 
الكثیر من العمل اإلدارّي على كّل حال عدا مخاطبة اإلدراة  العسكریّة مّرةً كل بضعة 

أیام والتواصل مع اإلدارة المالیّة المركزیّة بضعة مّرات في الشھر وكال اإلدارتین 
موجودتان في مبنیین متقاربین شیّدھما عصام اللّوح وال یبعدان عن مستشفى الھمشري 

سوى 200 مترا. تتمحور مسائل التخاطب مع اإلدارة العسكریّة حول شؤون التجنید, 
والنقل, والترفیع وانھاء العالقة والذاتیّات والبطاقات العسكریّة اما التخاطب مع اإلدارة 
المالیّة فإن أغلبھ یتعلّق بأمور الرواتب الشھریّة للمقاتلین والضبّاط إضافةً إلى اإلشراف 

على أعضاء اللجنة المالیّة التي تزور مواقعنا عند نھایة كّل شھر لتسلیم الرواتب 
ألصحابھا في القّوة. ولیس لھذه اإلدارة المالیّة أیة عالقة بموازنة العمل الشھریّة التي 
یتلقاھا أكرم من تونس مباشرة على شكل حوالة مالیّة بإسمھ شخصیّاً ومسحوبٍة على 
"البنك العربّي". لم آبھ أبداً لعدم تخصیص مكتٍب لي ألزاول فیھ عملي أذ بّت أعرف 
طبائع أكرم عن ظھر قلب وأعلم جیداً انھ یرید ان یسمعني أتذّمر حتى یرضي نزعتھ 

السلطویّة مما جعلني ال أذكر األمر أبداً كما لو كان عملي في سیّارتي أمراً بدیھیّاً 
وطبیعیّا.  

في صباح او في ظھیرة كّل یوم أحضر إلى مقر قیادة القّوة لتفقّد ما إذا كان ثّمة أموٌر 
إداریةٌ مستجّدة تتطلب العمل علیھا وما إلى ذلك وأمضي ما یقارب الساعتین أحیاناً 

جالساً في مكتب أكرم في حال كان ھناك ما نناقشھ وغالباً جالساً على أحد األسرة لشرب 
الشاي و الدردشة مع من حضر. أما نبیل غنیم فقد أقام بشكٍل دائٍم في شقة أخرى ضخمٍة 

وفخمة اشتراھا أكرم بمبلغ 60 ألف دوالراً امریكیّا وأثثھا بأفخم األثاث وجعل منھا 
منزالً لھ واستضاف فیھ إضافةً إلى صدیقھ نبیل إثنین من الجنود الیافعین الوسیمین. تقع 
ھذه الشقّة في الطابق الرابع من مبنًى مواجٍھ لمدرسة "األمیركان" من جھة حّي "اإلمام 

علي" وتتألف من أربعة غرف نوٍم وصالون وغرفة طعام وحّمامین مع مطبٍخ واسٍع. 
ینام أكرم في واحدٍة من الغرف ونبیل في أخرى أّما الغرفتان األخرتان فمخصصتان 

لضیوف أكرم من الجنود الیافعین المدلّلین.  

إضافةً إلى مقّر القیادة, ھناك مواقع ثالثة أخرى تابعة للقّوة البحریّة في منطقة صیدا 
أحدھما مبنًى من غرفتین مشیّدتین على طرف الطریق المؤدي إلى بلدة المیّة ومیّة 

ومسقوفتین بألواح الزینك وال یبعد ھذا الموقع عن مقر القیادة سوى 200 متراً ویتواجد 
فیھ ثالثة أو أربعة عناصر أّما الموقع الثاني فیقع في أحد منازل بلدة عین الدلب 

المسیحیّة المھّجرة ویتواجد فیھ نحو ستة أو سبعة عناصر جمیعھم من فلسطینیّي سوریا 
ویقودھم النقیب ثائر حّجو الذي عیّنھ أكرم قائداً لمنطقة صیدا. الموقع الثالث یقع في أحد 
منازل بلدة القریّة التي أتخذ منھا عالء األفندي مقّرا لمكتبھ ویبعد ھذا الموقع عن مكتب 
عالء حوالي 300 متراً ویتكون من مستودعین أحدھما لبرامیل البنزین واآلخر للمواد 
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التموینیّة ویشرف علیھ أحد أزالم أكرم وھو أحمد فرعتاوي "أبو حدید" الذي رفّعھ أكرم 
كما رفّع جمیع غلمانھ إلى رتبة مساعد. إضافةً إلى العناصر الخمسة عشر العاملین في 
الموقعین ومقّر القیادة ھنالك عشرات أخرون منّسبون للقّوة لكنھم ال یقومون بأیة مھّمة 

ویكتفون بالقدوم عن رأس كّل شھر لتلّقي رواتبھم. 

ال یقتصر تواجد القّوة البحریّة على منطقة صیدا بل یمتّد إلى منطقة صور وبالتحدید 
مخیّم الرشیدیّة الساحلّي حیث ھناك حوالي 15 إلى 20 عنصراً من سكان المخیّم نفسھ 
وعلى رأسھم صیّاد سمٍك سابق معروٌف بإسم "غّسان البحریّة" واسمھ الحقیقي غسان 
ذیب وھو عدیل سلطان أبو العینین وعالقتھ مع أكرم سیّئة بسبب شّح األخیر ونزعتھ 

التسلطیّة.  

 تحت شعار إنشاء البنیّة التحتیّة للقّوة البحریّة توجھ أكرم إلى قطاع العقارات وھو 
المجال الوحید الذي یمكنھ من تبریر صرف مئات اآلالف من الدوالرت التي حصل 

علیھا من تونس والیمن فلم یكتف بشراء الشقتین الفخمتین األولى التي یقیم فیھا والثانیة 
حیث یقع مكتبھ بل قام بتشیید منزلین عند سفح مخیّم المیّة ومیّة وأحاطھما بسوٍر اسمنتيٍّ 

واسع لیصبح لدیھ مساحة من األرض تكفي لتشیید منزلین آخرین فیھا. كما قام بشراء 
محلّین تجاریّین في نفس منطقة سكنھ بزعم استخدامھما لتخزین قاربین مطّاطیّین مع 
محركیھما إضافةً إلى بضعة زعانف وقواریر اكسوجین خاّصة بالغطس. وقام أیضاً 

بإستئجار منزالً ومستودعاً في منطقة الھمشري (كما سبق وذكرت فان اإلستئجار في 
لبنان زمن الحرب كان یشبھ الشراء إذ یتوجب على المستأجر الجدید دفع بضعة آالف 

من الدوالرات للمستأجر السابق لیخلي لھ المؤّجر-ویطلق على ھذا المبلغ اسم خلّو 
ِرجل_ ثم یتابع دفع اإلیجار الشھري لصاحب المنزل). بالنسبة لمبنى بستان الیھودي 
الذي غالبني علیھ فقد أسكن في شققھ بعض غلمانھ وزوجاتھم, ففي الطابق األرضي 

سكن عبّاس (سوري ال أذكر بقیّة اسمھ) وفوقھ أقام معین من مخیّم البّداوي وفي الطابق 
األعلى أحمد فرعتاوي ویضّم ھذا المبنى أیضاً محلیّن تجاریّین في طابقھ األرضي. 

بإسكان ھؤالء ضرب أكرم أكثر من عصفوٍر بحجٍر واحد, أولھما تأمین مبناه الفارغ 
خوفاً من إحتاللھ من قبل المھّجرین, وثانیھما التحّكم الكلّي بحیاة وأقدار غلمانھ وضمان 

والئھم وتستّرھم على أسراره الجنسیّة وتحّرشاتھ إذ ان ھؤالء ما كانوا لیستطیعوا 
الزواج والحصول على المسكن برواتبھم الزھیدة. أما الھدف الثالث فھو تحصیل بدل 
اإلیجار الشھري عن مبناه حیث جعلھم یوقّعون على عقود إیجار فارغة وضع علیھا 

الحقا قیمة اإلیجار الذي یرتأیھ ویقوم بتحصیل ھذه القیمة شھریّا من الموازنة التي 
یتسلمھا وھو یقوم أیضاً بتحصیل إیجار المحلیّن التجاریّین في مبناه بدعوى إستخدامھما 

كمستودعات.  

الخدعة الوحیدة في شراء وتشیید المقّرات واألبنیّة السكنیّة بإسم القّوة البحریّة ھي ان 
جمیع ھذه العقارات مسّجلةٌ بإسمھ شخصیّاً وبموجب عقود شراء رسمیّة ال غبار علیھا. 

باإلضافة للعقارات ھناك أیضاً السیّارات المدنیّة المسّجلة أیضاً بإسمھ مع منح سائقھا 

 329



رخصة سیاقتھا فقط وبین ھذه السیّارات شاحنة دودج یبلغ ثمنھا أكثر من عشرة آالف 
دوالر. العقار الوحید الذي نجا من قبضة أكرم ھو الشقّة التي استأجرھا في مدینة صیدا 
مقابل "خلّو رجل" بلغ عشرة آالف دوالر ولقد أراد لھذه الشقّة الفخمة ان تكون مأوًى 

سریّاً لھ یلجأ إلیھ عند الضرورة مما اضطره لعدم وضع إسمھ على عقد اإلیجار من باب 
التحّوط بل جعل العقد بإسم غّسان طایش وسمح لھ بإستخدامھ حتى ال یبقى فارغاً ویثیر 

شبھات الجیران. بعد أشھٍر ثالثة من استئجار ھذه الشقّة قام طایش دون علم أكرم 
بإخالئھا وتسلیمھا لمستأجر آخر بعد ان قبض منھ مبلغ العشرة آالف دوالر وسافر مع 

ابنة عّمھ التي تزّوجھا حدیثاً إلى الوالیات المتّحدة األمریكیّة كونھا حاصلة على حّق 
اإلقامة الدائمة فیھا (الغرین كارد). في إحدٮزیاراتھ للشقّة بعد مرور أیاٍم عدیدة دون 

إلتحاق طایش بمقّر عملھ ذھب أكرم لتفقّده وھناك فوجئ بوجود مستأجٍر آخٍر فیھا فقام 
على التّو بإرسال نبیل غنیم إلى منزل أھلھ مع عنصرین آخرین حیث قاما بتھدید والده 
الذي لم یكن یعرف شیئاً عن الموضوع. بعد عّدة زیارات وضغوطات خشي والده على 

أھل بیتھ وقام بدفع المبلغ خصوصاً انھ أمضى عمره یعمل مدرساً في مدارس وكالة 
االنروا ویسكن في مدینة صیدا ولم یسبق لھ التعاطي مع أٍي من مسلحي الفصائل 

الفلسطینیّة أو حتى جّرب الدخول إلى أحد المخیّمات. ولوال ان والدة غّسان طایش قامت 
بزیارة منذر أبو غزالة وطلبت منھ ترشیح أبنھا لدورة الكلیّة البحریّة لما قیّض لطایش 

ان یكون في عدادھا .  

 ------------------------------------------------------------

فجر السبت الواقع في 16/نیسان/1988 نفذت مجموعة من الكوماندوس اإلسرائیلیّین 
عملیّة معقّدة شارك فیھا بضعة سفن وزوارق حربیّة وحّواماٌت بحریّة انتھت بإغتیال 

عضو اللجنة المركزیّة لحركة فتح ومنّسق نشاطات االنتفاضة الفلسطینیّة خلیل الوزیر 
"أبو جھاد" في منزلھ في تونس, كما قتلت معھ العدید من حّراسھ الشخصیّین. في الیوم 
التالي أقیمت لھ مراسم جنائزیّة في تونس على ان یدفن في األردن إّال إذا وافقت سوریا 

على إستقبال جثمانھ لیدفن في مخیّم الیرموك حیث تقیم عائلتھ. بعد العدید من الوساطات 
التي أجراھا الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید وكذلك الرئیس اللیبّي معّمر القذافي مع 
حافظ األسد وافق على ھذه المسألة انما بقي ھناك مطلب آخر أراده كٌل من القذافي وبن 

جدید من حافظ األسد أال وھو السماح لیاسر عرفات بالمجيء إلى سوریا للمشاركة 
بالجنازة على ان یستقبلھ األسد إلتمام المصالحة التي كانا یعمالن علیھا منذ فترة طویلة. 
إال ان األسد اشترط قطع عالقات م.ت.ف مع مصر التي ُجّمدت عضویتھا في الجامعة 
العربیّة قبل أّي لقاٍء مع عرفات األمر الذي رفضھ األخیر. غادر عرفات تونس متجھاً 

إلى لیبیا حیث التقى بالقذافي وراح األخیر یحاول جھده في تلیین موقف األسد عبر العدید 
من اإلتصاالت الھاتفیّة لكنھ بقي متشبّثاً برأیھ مما جعل عرفات یمتنع عن الحضور مع 

جثمان أبو جھاد الذي رافقھ بعض أعضاء اللجنة المركزیّة لحركة فتح بینھم فاروق 
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القّدومي "أبو اللطف" وھاني الحسن ووصلوا دمشق 20/نیسان/1988 وكان في 
استقبالھم نائب الرئیس السورّي عبد الحلیم خّدام ثم انطلقوا بالجثمان إلى مخیّم الیرموك 

حیث ووري الثرى بعد جنازة عبرت المخیم مشیاً على األقدام وشارك فیھا أكثر من 
500 ألف فلسطینّي. في ھذه األثناء كانت اإلتصاالت الھاتفیّة بین القذافي واألسد ال تزال 

مستمّرة وبعد الكثیر من الضغوطات وحرصاً على استمرار تدفّق األموال اللیبیّة وافق 
األسد على مضض على ان یستقبل عرفات بعد ان اقترح القذافي ان تتّم مناقشة مسألة 

عالقة م.ت.ف بمصر خالل ھذا اللقاء.  

وصل یاسر عرفات إلى دمشق قادماً من العاصمة اللیبیّة طرابلس في 24/نیسان/1988 
حیث استقبلھ وزیر الخارجیة فاروق الشرع واتجھا سویاً من المطار مباشرةً إلى مقبرة 
الشھداء في مخیّم الیرموك لزیارة قبر خلیل الوزیر ومن ھناك عاد إلى قصر الروضة 

حیث بات عرفات لیلتھ. في الساعة الخامسة من عصر الیوم التالي التقى عرفات باألسد 
لفترٍة مطّولٍة امتدت ألكثر من أربع ساعات تّم فیھا بحث مواضیٍع شتّى أھمھا العالقات 
السوریّة الفلسطینیّة ودعوة مجلس الجامعة العربیّة لإلنعقاد لبحث سبل دعم االنتفاضة 

الفلسطینیّة. وأخیراً تّم التطّرق إلى البند الشائك أال وھو رغبة األسد بقطع عالقات 
المنظّمة مع مصر "التي یرفع فیھا العلم اإلسرائیلي" حسب تعبیر األسد إّال ان ھذا البند 
اصطدم بتصلب عرفات الذي وجد في مبارك ونظامھ حلیفاً ضروریّاً في ھذه المرحلة 

التي یسعى فیھا إلى تسویق نفسھ أمریكیّاً علّھ یضمن مقعداً مریحاً في مفاوضات السالم 
القادمة, ولیس ھناك أفضل من حلیٍف ألمریكا وشریٍك في السالم مع إسرائیل لیتولّى 

مھّمة ھذا التسویق. رغم التصریحات الدبلوماسیّة التي أدلى بھا عرفات بعد انتھاء اللقاء 
والحدیث عن الجّو الوّدي واتفاق وجھات النظر إّال ان اإلجتماع كان فاشالً ولقد توّجب 

على عرفات ان یدفع ثمن ھذا الفشل الذي أّدى إلیھ "تعنّتھ" وتمسكھ بالعالقات الجیدة مع 
مصر.  

جاء رّد األسد على سریعا فبعد بضعة أیاٍم من ھذا اللقاء الفاشل وبالتحدید في 30/نیسان/
1988 شّن مسلحو "فتح االنتفاضة" التابع لسعید مراغة "أبو موسى" حلیف النظام 

السورّي ھجوماً على مواقع حركة فتح الموالیة لعرفات في مخیّم شاتیال وما لبثت ھذه 
اإلشتباكات ان امتّدت إلى مخیّم برج البراجنة علماً ان المخیمیّن ال یزاالن مطوقان من 
قبل قّوات الجیش السورّي المتواجد في كاملة بیروت الغربیّة. ورغم وقف إطالق النار 

الذي تّم التوصل إلیھ بعد یومن من اندالع القتال بین الطرفین إّال ان جّو التوتّر بقیى 
مخیّماً على المخیمین موحیاً بجولٍة أخرى قادمة. في ھذه األثناء كان نظام األسد 
المتحالف مع الشیطان األصغر اإلیراني یھیّئ لضرب القّوة العسكریّة والسیاسیّة 

المتصاعدة لھذا الحلیف والمتمثّلة بحزب هللا الشیعي وذلك بدعٍم وتأییٍد من الشیطان 
األكبر األمریكي.  
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في 6/أیّار/1988 شنّت حركة أمل ھجوماً كاسحا على مواقع حزب هللا في الضاحیة 
الجنوبیة لبیروت ذات الغالبیّة الشیعیّة ودارت بین الفصیلیّن معارك طاحنة استمّرت 
حتى العاشر من الشھر نفسھ حین تّم التوّصل إلى إتفاٍق لوقف النار ودخول مراقبین 
سوریّین إلى المنطقة لإلشراف على تطبیق ھذا اإلتفاق. لكن اإلشتباكات ما لبثت ان 

اندلعت في الیوم التالي من جدید, وبلغت الحصیلة النھائیة للضحایا من الطرفین إضافةً 
إلى المدنیّین حتى 11/أیّار/1988 نحو 152 قتیالً و558 جریحاً. على أثر ھذا التصعید 
اتصل الرئیس اإلیراني علي الخامنئي ھاتفیّاً بحافظ األسد وحّضھ على انھاء القتال الذي 
بقي مستمّراً حتى 27 من الشھر نفسھ حین دخلت  القّوات العسكریّة السوریّة إلى كامل 
الضاحیّة الجنوبیّة وأقامت فیھا سلطتھا وأزالت من شوارعھا المتاریس ومنعت الظھور 

المسلّح. بدخول ھذه القّوات إلى الضاحیة اكتملت سیطرة النظام السورّي على كامل 
بیروت الغربیّة ولم یبق أمامھ سوى تطھیر مخیّماتھا من العرفاتیّین فاستؤنفت 

اإلشتباكات في مخیّمي شاتیال وبرج البراجنة وتصاعدت حّدتھا حتى تّمت السیطرة شبھ 
الكاملة لفتح االنتفاضة على مخیّم شاتیال وتم التوصل إلى وقف إلطالق النار مشروطاً 

بمغادرة الموالین لعرفات المخیّم واإللتحاق بمخیّم عین الحلوة الذي یسیطر علیھ تنظیمھم 
بالكامل, خاصةً بعد انشقاق جماعة "أبو موسى" ھناك عن التنظیم وإلتحاقھم بكامل 
عتادھم ومراكزھم بصفوف حركة فتح الموالیّة لعرفات. على أثر ھذا اإلتفاق غادر 

المخیّم 116 عنصراً بینھم بعض النساء واألطفال من عوائل المقاتلین وذلك بتاریخ 27/
حزیران/1988 وما لبث مسلحو "فتح االنتفاضة" ان سیطروا على مخیم برج البراجنة 

بعد عّدة أیام وتّم التوّصل ھناك إلى نفس اإلتفاق المعقود في "شاتیال" وغادر سلطان أبو 
العینیّن المخیم في 8/تّموز/1988 ومعھ 175 مقاتال توّجھوا جمیعاً إلى مخیّم عین 

الحلوة.  

 ---------------------------------------------------------------------

حالما غادرُت أزقة حّي عمقا الضیقة والرطبة وأصبحت وسط "شارع السوق" األوسع 
قلیالً من الزقاق الذي دلفت منھ لفحتني شمس آب الملتھبة. اتجھت شماالً نحو تقاطع 
شارعّي الصفاف والسوق حیث ركنت سیّاراتي في مكانھا المعتاد في ساحة "الكفاح 

المسلّح" التي أكتسبت إسمھا من مبنى شغلتھ قّوات الشرطة المدنیّة الفلسطینیّة التي تحمل 
ھذا اإلسم, قبل ان تدّمره غارة جویّة إسرائیلیّة أبّان إجتیاح 1982 فتحول بعد إزالة 

الركام إلى موقف سیّارات مجانّي. صعدت إلى سیّارتي وباشرت سریعاً بفتح الشبابیك 
قبل ان ٔاُخبز في لھیبھا كرغیف, ثم قدتھا مغادراً المخیم عبر مدخلھ الشمالي عند 

المستشفى الحكومي واتجھت نحو "طلعة الھمشري" فبنایة "شمس", بعد توقٍّف قصیٍر 
أمام المكتبة الواقعة عند "دّوار األمریكان" لتناول نسخٍة من كّل من الصحف اللبنانیّة 

الثالثة التي ندفع ثمنھا شھریّا وھي "الدیار" و"النھار" و"اللواء". فتحت باب المقّر 
بالمفتاح الذي سبق ان ٔاُعطیت نسخةً عنھ وعبرت الصالة متجھاً نحو الغرفتین الداخلیتین 
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المتواجھتین والمطلّتین على البحر وطرقت باب مكتب أكرم طرقة خفیفة ثم حاولت فتحھ 
للدخول فإذ بھ مغلٌق بالقفل فحّولت نظري إلى الغرفة المقابلة مشّرعة الباب:  

- تحیّاتي أبو المجد.  

- أھالً أبو روبین.  

جلس أبو المجد (النقیب ثائر حّجو) على كرسّي بالستكيٍّ صامتاً منصتّاً إلى حدیٍث یدور 
بین "أبو عّمار" و"خالد الضابط" الجالسین على سریریھما. سلّمت علیھم وسألت دون 

ان أوّجھ حدیثي ألحد معیّن. 

- یبدو ان الشیخ (أكرم) لم یأت بعد, ألیس كذلك ؟ 

- بلى. أجاب أبو عّمار. انھ في داخل مكتبھ مع أبو حدید. 

- لكن الباب مقفل! 

- نعم. ال أدري عّما یتساّرون.   

أوضح خالد, بینما كنت أجلس إلى جانبھ على سریره المعدنّي وبمواجھتي أبو المجد 
الذي ابتسم لإلجابة وغمز لي بطرف عینیھ قاصداً إفھامي إلى ان ما یدور في رأسھ عن 
ھذا اإلجتماع "المغلق" ھو نفس ما یدور في رأسي وعلى األرجح أیضاً ما یدور رأسّي 

خالد وأبو عّمار . لقد اعتاد الجمیع ھذه المشاھد شبھ الیومیّة وأحیاناً كانوا أجزاًء منھا 
حتى باتت أحداثاً روتینیّةً رتیبة. لذا تابع خالد وأبو عّمار حدیثھما السیاسّي التحلیلّي 

الساذج بإعتبار انھ أحد منھما لم یسبق لھ ان قرأ شیئاً في السیاسیّة عدا الجرائد اللبنانیّة. 
تشظّت تحالیل الشابین وتعّدد مساربھما حتى وصال بعد خمسة دقائق إلى العالقة بین 

م.ت.ف وبابا الفاتیكان وقضیّة إعتراف الفاتیكان بالروابط التاریخیّة للیھود في فلسطین .  

- صحیح كالمك. انما اإلخ أبو عّمار كما یعرف الجمیع ھو صدیٌق مقّرٌب للبابا. قال 
خالد.  

- والماما ؟ سألتھ انا.  

إنفجر الجمیع ضاحكین خصوصا أبو المجد الذي أثار ھذا الجدال الممّل حفیظتھ.  
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- ما أخبارك أبو المجد؟ سألت.  

- أحتاج إلى تنكة بنزین لھذا جئت.  

فتح باب مكتب أكرم وخرج أبو حدید محّمر الخّدین وال أدري ان كان ذلك األحمرار 
ناتجاً عن تحّرجھ أم سوى ذلك من األسباب فدخلنا ثائر وانا إلى الحجرة .  

- تحیّاتي شیخ. 

- أھال تحیّاتي. 

- شو في ما في؟ 

- ال جدید. أراك مبكراً؟ 

- صحیح. تنامى إلّي أمس ان الحوالة البنكیّة للمخّصصات قد أصبحت جاھزة والیوم ھو 
موعد صرفھا.  

- ھل مررت على جماعة "المالیّة"؟ 

- ال . سأفعل بعد قلیل.  

- قد فعلت انا وصرف الرواتب موعده غداً.  

- كان هللا في العون.  

- انا بحاجة إلى تنكة بنزین یا شیخ. قال ثائر. 

- لم یمض وقٌت طویٌل على المّرة األخیرة التي أخذت فیھا تنكة.  

- مّر على تلك التنكة أكثر من عشرة أیّام وانا دائم التجّول بالسیّارة ما بین القاعدة 
ومنزلي في المخیّم.  

نادى أكرم على أبو حدید الجالس في الغرفة األخرى.  

- أصرف ألبي المجد تنكة بنزین.  
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- طالما ان الصرف شّغال فاصرف لي تنكة أیضاً فغداً علّي ان أقوم بمرافقة "اللجنة 
المالیّة".  

- اصرف تنكة أخرى ألبي العال.  

- حاضر شیخ. قال أبو حدید ثم انسحب إلى حیث أتى.  

- ماذا یوجد في صحف الیوم من أخبار مھّمة؟ 

- ال جدید. ال زالت التقاریر اإلخباریّة تدور حول قرار الملك حسین بفّك إرتباط األردن 
مع الضفّة الغربیّة. (تّم فك اإلرتباط في 30/تّموز/1988).  

- واضح انھ لم یعد یرید تشكیل وفٍد مشترٍك مع الفلسطینیّین إلى مفاوضات السّالم.  

- ألنھ یخشى ان یتّم ابتالعھ من قِبلھم بدالً من ان یبتلعھم ھو كما كان مخطّطاً.  

دردشنا لبضعة دقائق أخرى ثم استأذنّا بالذھاب وركب كّل منّا سیّارتھ, أبو حدید في 
سیارة "الفولفو" التابعة ألكرم وانا في سیّارتي الخاصة (بي أم 520) وثائر في سیّارتھ 

(البي أم 525) وانطلقنا جمیعا بإتّجاه مستودع البحریّة في بلدة الْقریّة. ھناك قام أبو حدید 
بملء غالوناً بالستیكیّاً بمادة البنزین لكّل منّا مستخدماً مضّخة یدویّة لضّخ المادة من أحد 

البرامیل العشرة الموجودة في المستودع. بعد تعبئة خّزانات السیّارات مستعینین بقمع, 
توّجھ كلٌّ منّا في طریقھ وكانت طریقي انا نحو وسط المدینة لتناول السندویشتین 

المعتادتین. بعد تناول طعام الغداء توّجھت إلى منطقة الفّوار حیث یقطن النقیب محمود 
زكي لزیارتھ فوجدتھ جالسا على شرفة منزلھ الصغیر یشرب فنجان قھوة وحولھ طفاله 

یلھوان. أحضرت زوجتھ فنجان آخر عند وصولي فشربتھ.  

- كیف الحال ؟ 

- الحمد رواق. وانت؟ 

- تمام.  

- كیف "المنطقة الوسطى" معك؟ (حیث یعمل تحت قیادة كمال مدحت.) 

- في أحسن حال. ما أخبار المنیوك؟ 

- تمام . مكیّف وینتطوط كعصفوٍر من حضٍن إلى آخر. 

- صدفتھ قبل یومین ومعھ في سیّارتھ شاٌب أشقٌر وسیم. من یكون؟ 

- یسّمي نفسھ "الكوبرا" رغم انھ ألطف من صوص.  
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الكوبرا ھذا جندٌي شاٌب من مخیّم نھر البارد في مدینة طرابلس لم یجاوز العشرین من 
عمره وعلى جانب من الوسامة كما وصفھ محمود ویمیل لون شعره إلى الشقرة. وھو 
لطیٌف ودمث األخالق وشدید  الخجل ویقیم بشكٍل دائٍم في مسكن أكرم الذي "یعطف" 

علیھ إلى درجة منعتھ من فرزه إلى أحد مراكز القّوة للدوام بل استبقاه في منزلھ 
وخّصص لھ غرفةً فیھ, ویشاركھ في الغرفة أحیاناً أحد الجنود اآلخرین المقّربین من 

أكرم. یكتفي الكوبرا بالتنقّل بین المواقع بغرض التنزه فتراه أحیاناً في سیارة الفولفو مع 
"أبو حدید" في طریقھما لتوزیع التموین وأحیاناً أخرى مع أكرم في سیّارتھ ذاھبین إلى 
المقّر أو عائدین منھ أو في سیّارة شخٍص آخر مقّرٍب من أكرم یدعى "معین" وھو أحد 
القاطنین في مبناه الواقع في "بستان الیھودي" ولقد  تّم ذكره في صفحاٍت سابقة. أّما إذا 

أزف المساء فتراه غالباً في شقّة أكرم یتمتّع برفاھیة العیش الرغید والكھرباء التي ال 
تنقطع بسبب وجود محّرك تولید الطاقة الكھربائیة على شرفة الشقّة وعشرات برامیل 

البنزین في مستودع "أبو حدید". ھذا في وقٍت ال تتجاوز فیھ ساعات التغذیة بالتیّار 
الكھربائي في المدینة أكثر من 8 ساعات یومیّاً وعلى عّدة دفعات, أّما مخیم عین الحلوة 

فبالكاد یحصل على ساعتین أو ثالثة من التغذیة.  

- وھل كوبرا ھذا ھو حارس أكرم الشخصّي؟ 

- أعتقد العكس. حاول ان تتحرش بھ لترى كیف سیواجھك أكرم كذئب. (ضحك.) 

قال محمود بعد ان انھینا شرب القھوة انھ ذاھٌب إلى الكتیبة (التي ھو قائدھا) فقلت: 
أذھب معك. انطلقنا بسیّارتھ عبر بلدة "المیّة ومیّة" ثم "عین الدلب" ثم انعطفنا نحو 

الیسار بإتجاه بلدة "كفر جّرة" حیث تتموضع كتیبتھ. كل ھذه القرى خالیةٌ من أھلھا (عدا 
القلیل من العجائز) ولیس فیھا سوى القواعد العسكریّة الفلسطینیّة (أغلبھا لحركة فتح) 

والكثیر من أشجار الزیتون المتروكة لمصیرھا والتي صار لھا حالیاً من یقطف زیتونھا 
وھم بضعة نساٍء من عجائز عین الحلوة الذین ال یجدون ما یدرؤون بھ فقرھن سوى 

قطاف ھذا الزیتون الذي اضطر أھلھ لھجره, وبیعھ على قارعة الطریق في سوق 
المخیّم.  

بین قریة كفر جّرة وقریة كفار فالوس حیث خطّ التماس مع قّوات "جیش لبنان الجنوبي" 
یوجد قرًى ثالثة مھجورةٌ ھي األخرى وھي "وادي بعنقودین" و"لبعا" و"مراح 

الحباس" حیث تتواجد قّوات  التنظیم الشعبي الناصري ومعھم بعض الفصائل الفلسطینیّة 
خصوصاً منھا "الجبھة الدیموقراطیّة". أما القّوات العسكریّة التابعة لحركة فتح فإن 

حدود انتشارھا ھي قریة كفر جّرة حسب طلب الحلفاء في التنظیم الناصري خوفاً من 
إثارة حساسیّة جھاز المخابرات السوریّة التي یحرص مصطفى سعد على عدم إستفزازه, 
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وھو الذي سبق لھ ان تعّرض لإلغتیال عّدة مّرات نجا من آخرھا بإعجوبة حین تّم تفجیر 
سیّارتھ في العام 1985 وقتلت ابنتھ ناتاشا في اإلنفجار فیما نجا ھو ولكنھ فقد بصره. تقع 
كتیبة محمود في الطابق األرض من أحد مباني الجھة الشرقیّة من كفر جّرة. یوجد داخل 
الموقع العابق بدخان السجائر ثالثة شبّان بدوا كأھل الكھف عدا عن قصر ذقونھم. شعٌر 

طویٌل غیر ممشٍط وذقون لم تحلق منذ أسابیع وشحوب في وجوھم وقنوط في عیونھم 
ربما تسبّبت بھ عزلتھم وھذا الفراغ الموحش الذي یحیط بھم. شربنا معھم الشاي 

ودردشنا قلیالً وسألھم محمود عما إذا كان لدیھم ما یكفي من التموین أو إذا كان ھنالك 
نقٌص في أٍي من المواد فطلبوا شاي وسّكر وبعض السجائر ووعدھم محمود بإحضارھا 

في الیوم التالي ثم وّدعناھم وعدنا إلى منزل محمود حیث كنت قد ركنت سیّارتي, 
فأخذتھا وعدت بھا إلى عین الحلوة. الیوم التالي (9/آب/1988) الذي ترقبناه بشوٍق 

كعادتنا بسبب التأخیر الدائم لمواعید صرف رواتبنا, كان ممیزاً.  

في التاسعة والنصف صباحاً, وصلُت إلى مقّر القّوة الذي كان فارغاً إال من أبي عّمار 
و"خالد الضابط" الذین ال یزاالن یغطّان في نوٍم عمیق. إذ لم یكن أكرم حضر إلى مكتبھ 
بعد, فغادرت إلى موقع القاعدة القریبة ألنتظر وصول اللجنة المالیّة ھناك حسب إتفاقنا. 

وبدأ العدید من الجنود "الدبّیكة" (وھي التسمیّة التي تطلق ھنا على الجنود الذین یجلسون 
في بیتھم طوال الشھر ثم یأتون لتلقّي رواتبھم عند أخر كّل شھر) یتوافدون إلى المنطقة 

كما لو ان نبأ صرف الرواتب الیوم قد أذیع في المحطات اإلذاعیّة والتلفزیونیّة, وھذا 
یحدث دائماً إذ یكفي ان یعلم شخٌص واحد بتاریخ الصرف حتى یعلم اآلالف من الدبّیكة 
بھذا الموعد خالل ساعتین أو ثالثة عن طریق التواتر الشفاھي. كان الموعد المضروب 

مع عضوّي "لجنة الصرف" ھو العاشرة صباحا لكن صوت الطائرات الحربیّة 
اإلسرائیلیّة قد یؤّخر قدومھما. عند العاشرة إلى خمسة دقائق انطلق صاروخ جّو-أرض 

من إحدٮطائرات السرب المحلّقة فوقنا وأصاب ھدفاً ما على التلّة الواقعة بین  بلداٍت 
ثالٍث ھي "المیّة ومیّة" و"سیروب" و"األشرفیة" فارتجت األرض تحتنا من شّدة 

االنفجار وعال الدخان مما تبینّا الحقاً انھ عامود إرسال المحطة اإلذاعیّة التابعة للحركة 
والتي لم یمض على انشائھا أكثر من ثالثة أسابیع, والتي أشرف على مشروعھا ویقوم 

بتشغیلھا صدیٌق قدیٌم لي یدعى "أبو وسام" وھو أیضاً جاٌر قدیٌم لي في حّي المغاربة 
على أطراف مخیّم الیرموك. تال الصاروخ األول صاروٌخ ثان ثم ثالٍث بعد بضعة دقائق, 

كنّا خاللھا انا ومن حضر من الدبّیكة قد أخلینا مبنى الموقع واتجھنا ركضاً نحو منطقة 
قریبة مزروعة بأشجار الزیتون وتبعد عن الموقع حوالي 50 متراً وھي لیس مسافة 
كافیّة لدرء أخطار الصواریخ التي ترمیھا طائرات األف 16 لكن خیارنا اآلخر كان 

الركض نحو الوادي المجاور والمجازفة بمرور سیّارة لجنة الصرف دون ان نلمحھا.  

عادةً ما تستغرق الغارات  الجویّة اإلسرائیلیّة بضعة دقائق ترمي خاللھا إحدٮالطائرات 
صاروخاً أو صاروخین ثم تغادر, لكن الطائرات ھذه المّرة لم تكن على عجلٍة من أمرھا 

وطال أمد تحلیقھا وكثرت إنفجارات صواریخھا مما اضطرنا للنزول نحو الوادي. 
مضت نصف ساعة وال زال ھدیر الطائرات في أوّجھ فتمنّینا لو أحضرنا معنا إبریق 

شاي وبعض البزورات لتزجیة الوقت لكن و الحمد كان معنا سجائرنا. لم تنتھي 
الغارات حتى الساعة الثانیة عشرة ظھراً بعد ان نفّذت خمسة عشر عملیة إغارة رمت 

 337



خاللھا عشرون صاروخا مختلفي األنواع منھا االنشطاري والفراغي والعنقودي 
وتوّزعت الغارات على المیّة ومیّة واألشرفیة وترّكز أغلبھا على عوامید إرسال اإلذاعة 

ومبنى اإلذاعة نفسھ الواقع في ملجأ محّصن, وسقط خاللھا أربعة قتلى وأصیب 9 
أخرون بجراح. ما لن تذكره صحف الیوم التالي ھو ان الھدف األخر الحقیقّي لھذه 

الغارات إلى جانب اإلذاعة تمثّل بجھاز راداٍر جويٍّ اشترتھ الحركة حدیثاً وقام بتركیبھ 
وتدریب أحد الكوادر على تشغیلھ, النقیب غّسان طایش قبل سفره إلى الوالیات المتّحدة 
ولقد أھداه عالء األفندي سیارةً لشكره على جھوده وقد كان الھدف من ھذا الرادار ھو 
الوقایة اإلستباقیّة من الغارات الجویّة عبر منح الفرصة للمقاتلین بإخالء مواقعھم قبل 

وصول الطائرات لكن الجھاز لم یصمد طویال.  

عند الرابعة عصراً وصلت لجنة صرف الرواتب المؤلفة من موظّفین إثنین من جھاز 
المالیّة, محّملین بحقیبٍة جلدیٍة وعدد من الصفحات الورقیّة مطبوعاً فیھا أسماء مقاتلي 

وكوادر بضعة وحداٍت عسكریّة من ضمنھا القّوة البحریّة. افترشنا اللجنة وانا األرض 
الرملیّة مستظلّین اشجار الزیتون القریبة متحاشین الجلوس داخل الموقع تحسباً لعودٍة 

مفاجئة للغارات الجویّة واستغرقت عملیّة الصرف نحو نصف ساعة غادرت بعدھا 
اللجنة لمتابعة عملھا في وحداٍت عسكریّة أخرى على ان تعریج على موقع النقیب ثائر 

حّجو التابع لنا في بلدة األشرفیة حیث سیجدون ثائر بانتظارھم ھناك لإلشراف على 
عملیّة الصرف, وانفرط عقد "الدبّیكة" وانفرط معھم أیضاً عقد غلمان أكرم وبینھم 

"األخ كوبرا" الذي حّملتھ راتبّي أكرم ونبیل غنیم شریكیھ المنزلیّین.  

مساًء, زرت منزل النقیب علي الخلیل في مدینة صیدا لتسلیمھ راتبھ. حین طرقت الباب 
فتحت لي زوجتھ ورّحبت بي فسألتھا عّما إذا كان علي في الداخل فأجابت بنعم ودعتني 
للدخول إلى غرفة اإلستقبال حیث وجدت علي جالساً على أحد المقاعد ومحّدقاً أمامھ في 

باب الشرفة الزجاجّي المقابل وصافحني ببروٍد وبقي صامتاً بینما صنعت زوجتھ "أم 
أحمد" لنا القھوة. حاولت مراراً استدراجھ للحدیث في أّي موضوع انما دون جدوى إذ 

اكتفى باإلستجابة لما أقولھ بكلماٍت مختصرة ال تعبّر عن شيء. سلّمتھ راتبھ ودعوتھ 
لزیارة المكتب لعلّھ بخروجھ من المنزل یفّرج عن كربھ قلیالً فكان جوابھ:"ان شاء هللا".  

صباح الیوم التالي نھضت أیضاً مبّكراً (وھذا التعبیر یعني عندي التاسعة صباحاً ولیس 
الخامسة صباحاً) ووصلت مكتب المقّر عند العاشرة محّمالً ببعض المعامالت اإلداریّة 

المستجدة التي تتعلق بعملیّة صرف الرواتب من تغیّب وفصٍل واستبدال عنصٍر بآخر. لم 
أجد أكرم في مكتبھ فتوجھت إلى شقّتھ في حّي "اإلمام علي" ولّما طرقت الباب فتحھ لي 

نبیل الذي كان على ما یبدو قد تجھّز لتناول اإلفطار. على المائدة في حجرة الطعام 
المفتوحة على حجرة اإلستقبال بضعة فناجین شاي وصحون أجبان وألبان وعلى 

الكراسي أبو حدید وكوبرا وفي المطبخ أكرم یقلي البیض للجمیع مرتدیاً مئزراً. أحضر 
أكرم مقلى البیض ونزع مئزره المطبخي ودعاني لتناول الطعام معھم فشكرتھ واعتذرت 

ولكنني شاركتھم شرب الشاي.  

- كیف جرت عملیّة صرف الرواتب؟ 
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- بسالسة.  

- ھل تّم تسلیم العناصر المستبَدلین رواتبھم؟(یقصد الذین أبدلناھم بآخرین بمفصولین) 

- نعم كّل شيء على ما یرام.  

ناولتھ راتب عمر تركیّة.  

- این راتب علي الخلیل؟ 

- سلّمتھ إیاه في منزلھ.  

- كیف تفعل ھذا ألم أقل لك ان تستبقیھ حتى یحضر ھو إلستالمھ؟ 

- علیك ان ترى حالتھ لتدرك انھ غیر قادر على الحضور. المسكین بحاجٍة إلى إخصائيٍّ 
نفسيٍّ على وجھ السرعة.  

- ھذه لیست مشكلتي. فلیأخذه والداه إلى الطبیب.   

- أعتقد انھا مشكلتنا یا شیخ فالرجل یعاني من إصابة حرب إذ ان مرضھ ناتٌج عن 
إعتقالھ وتعذیبھ أثناء ممارستھ عملھ.  

- فلیكن. على كّل حال أرجو إحضار كشٍف بالرواتب المرتجعة من مكتب المالیّة 
المركزیّة.  

- ال أعرف أحداً یتّبع ھذه الطریق سوانا.  

- ال علیك. ربما یجب ان یتبعونھا.  

طلب كشف الرواتب المرتجعة یھدف إلى التأكد من ان الرواتب التي لم یتّم صرفھا من 
قبل لجنة الصرف لسبٍب أو آلخر (كفصل أحد العناصر عبر مخاطبة اإلدارة العسكریّة 

التي لم  تقم بإبالغ جھاز المالیّة في الوقت المناسب أو تغیّب أحد العناصر غیر 
المعروفین للجنة أثناء عملیّةالصرف) تّم إرجاعھا إلى الخزینة العاّمة ال سرقتھا من قبل 

أعضاء لجنة الصرف. وھي طریقةٌ غیر فّعالة أبداً فال أحد في الكون یستطیع منع 
أعضاء جھاز المالیّة في حركة فتح من السرقة إذ انھم ببساطة موھوبون ومبدعون في 
استنباط طرائق مناسبة لكّل أمر. یستطیع ھؤالء ببساطة تزوید أكرم بنسخٍة خاصة بھ 

من الكشف المرتجع یعّدونھا حسبما یریدون بینما تكون الرواتب المرتجعة قد اصبحت 
في جیوبھم واقعاً وھو ما یعلمھ أكرم كما أعلمھ انا لكنھ یستمتع بإستعراض سلطتھ كما 

یستمتع طفٌل صغیر باللعب "بحمامتھ" ویزداد استمتاعھ خصوصاً عند توبیخ الكبار لھ.  

- حسناً سأفعل ذلك, فانا ذاھٌب إلى اإلدارة العسكریّة على كل حال لمتابعة بعض 
المعامالت.  

- ھل جلبت الجرائد أثناء قدومك؟  
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- نعم لكنّني تركتھا في المكتب.  

غادرت شقّة أكرم وتوجھت إلى مبنى اإلدارة العسكریّة ومنھا إلى مبنى المالیّة المركزیّة 
وقمت بالمعامالت المطلوبة ثم مررت بعدھا بالمقّر حیث وجدت ثائر حّجو ونبیل غنیم 

وعمر تركیاجالسین مع أكرم الذي كان قد حضر إلى مكتبھ. كان باب مكتبھ مفتوحاً مّما 
یعني عادةً ان الجلسة مفتوحة وال شيء شخصي یدور فیھا. وفي المطبخ امرأةٌ عجوٌز 

من مخیم عین الحلوة تقوم بالطبخ والجلي وھي تعمل لمّدة ساعتین یومیاً. سلّمت  علیھا 
ثم حّضرت لنفسي كوب شاي وجلست مع الشباب في مكتب أكرم. 

كان الحدیث ثرثرةً عادیّةً ومزاحاً مألوفاً من عمر تركیة الذي یشتھر بحملھ دائما آلخر 
المستجدات في محال النكات البیروتیّة خصوصاً منھا التي تحاك حول شخصیّة أحد 

قبضایات بیروت في الثالثینات من القرن الماضي والمعروف بإسم "أبو العبد 
البیروتي", وأغلبھ من النوع البذيء المفضل عند "البیارتة" وربما عندنا أیضاً. تشّعب 

الحدیث من موضوٍع إلى آخر حتى وصلنا إلى موضوع التموین الیومي "الطازج" 
المكّون من خضار ولحومات بیضاء وحمراء  والذي توّزعھ الحركة على  الوحدات 
العسكریّة وھو غیر التموین "الشھري" المتكون من األطعمة المعلّبة والرز والسكر 

والزیت والسمن وما شابھ. كانت حّصة القّوة البحریّة توّزع فقط على ثالثة مواقع ھي 
مقّر القیادة وموقع الحراسة المجاور وموقع ثائر في األشرفیّة وما یفیض منھا یتّم 

توزیعھ على منازل الضبّاط وصف الضبّاط. فقلت ألكرم: 

- حبّذا یا شیخ لو تأمر أبا حدید بعدم تخصیصي بحّصٍة من اللحوم فأنا متبرٌع بھا لمن 
یحتاجھا.  

- لماذا ھل أصبحَت نباتیّاً؟ 

- لیس بعد لكن "جالمیط" اللحمة التي یصطفیھا لي رجلك كادت ان  تحولني نباتیّاً لوال 
انھ ال یستطیع التالعب بالدجاجات كونھا توّزع كاملةً.  

- ھو ال یقوم بذلك عن قصد. فحتى حصتي من اللحمة أمس كانت ردیئة.  

- ممكن. لكنني ال أتكلّم عن أمس بل عن كّل األیام الخوالي. (ضحك) 

بعد شرب الشاي وتبادل األحادیث العاّمة أتفقنا ان نذھب جمیعاً (عدا أكرم) للتنّزه عند 
"الكینایات" مقّرنا المعتاد على ضفاف نھر األّولي. صعد عمر إلى ّسیارتي بینما صعد 

نبیل إلى سیّارة ثائر وانطلقنا في طریقنا المعھود وعند وصولنا أحضر أحدنا أربعة علب 
بیرة باردة من "الفان-البار المتنقّل" الذي رّكنا سیّارتینا إلى جانبھ وجلسنا أربعتنا في 
سیّارٍة واحدة نتبادل أطراف األحادیث والنكات. بعد نفاذ علب البیرة األربعة األوائل 

نزلت انا ألحضر المزید وسألت ما إذا كان عمر یرید علبة بیرة ثانیة لعلمي انھ ال 
یستطیع شرب أكثر من علبٍة واحدة لكنھ أجاب باإلیجاب. وّزعت العلب على الجمیع 

وتابعنا شربنا وكنّا نرمي العلب الفارغة على الطریق اإلسفلتي (كعادة أھل لبنان) فلما 
رمى كلٌّ منّا علبتھ الثانیة صرخ ثائر حّجو في وجھ عمر ضاحكاً: 

- علبتك لیست فارغة فلماذا رمیتھا ! 
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- بلى وهللا العظیم انھا فارغة.  

- انا متأكد من قولي فرنّة صوت ارتطام العلب الفارغة تختلف عن تلك التي للعلب 
المألى.  

فتح ثائر باب السیارة ونزل إلستعادة علبة عمر التي اندلقت منھا البیرة وال زال بداخلھا 
المزید. منذ تلك اللحظة, أعلنّا علیھ حظراً كحولیّاً دائماً وأبلغناه بھ وجاھیّاً موّضحین انھ 
منذ األن لن یعود باستطاعتھ مشاركتنا الشرب وعلیھ اإلكتفاء بالبزورات فصالحنا بعدھا 

بعّدة نكات عن "أبو العبد البیروتي".   

بعد أربعة أیام من صرف  الرواتب توّجھت ظھراً إلى المقر فوجدتھ مزدحماً بعض 
الشئ فاستبشرت خیراً إذ ان ھذا اإلزدحام النسبي یعني ان الحاضرین قد تداعوا إثر 

علمھم بان موعد صرف "المھّمات" ھو الیوم. توّزع  بعض لمتواجدین على السریرین 
وبضعة كراسي بینما أختار البعض اآلخر الوقوف على الشرفة. تواجد في الداخل أبو 

حدید, وحبیب, وعبّاس, ومعین وأبو عّمار وعلى الشرفة ثائر حّجو ونبیل غنیم. صحیٌح 
ان "المھّمة" مخّصصة قانونیاً للضبّاط دون الجنود إّال ان أكرم بعد ان رفّع جنوده 

المقّربین إلى رتبة مساعد أضاف أیضاً إلى رتبھم خاصیّة توزیع مھام الضبّاط علیھم 
لشراء والءھم المطلق. لم یكن األمر یكلفھ كثیراً خصوصاً ان المھام الذي یصرفھا 

للضبّاط ال تعادل ربع ما یتلقاه الضبّاط في الوحدات االخرى.  

- السالم علیكم. خیر ان شاء هللا. طمئنوني ھل جھزت "المھمات"؟ 

- نعم صحیح. أجابني أحد ضبّاط الصّف.  

- عظیم.  

عبرت غرفة األسّرة نحو الشرفة وصافحت ثائر ونبیل وانضممت إلیھا. كانا یدردشان 
ھمساً في الموضوع المفّضل لدى نبیل أال وھو الزواج.  

حین حمل النقیب نبیل غنیم ما استطاع إّدخاره من رواتبھ الشھریّة وغادر مدینة الحدیدة 
الیمنیّة متجھاً إلى بیروت مؤّمالً نفسھ بالزواج ھناك بعد طول صیاٍم وكبٍت فرضتھ 

التقالید الیمنیّة المتزّمتة, حیث ال ترى النساء إال في أكیاٍس سوداء تسیر في الشوارع وال 
یدري المرء ما الذي داخلھا على وجھة التحدید والتأكید, لم یكن یعلم ان الوقوع في وكر 
أكرم ھّواري سیزید من معاناتھ وكبتھ ویرھق مشاعره ویؤثّر سلباً على صحتھ النفسیّة. 

إذ تعّرض نبیل إلى الكثیر من اإلبتزازات العاطفیة من قبل أكرم, عبر وعوده الكاذبة 
بتزویجھ من إحدٮأخواتھ, وھن متواضعات الجمال ولكّن نبیل كان محروماً جنسیّاً وفاقد 
الخیارات البدیلة بسبب حیائھ الشدید وأیضاً بسبب عدم وجود أیّة عالقات إجتماعیّة أو 

أسریّة لھ في المنطقة بإعتباره أصالً من سكان األردن ولم یسبق لھ ان زار لبنان إّال في 
األشھر القلیلة التي سبقت إلتحاقھ بالدورة البحریّة الثالثة في كراتشي. ومنھا انتقل إلى 
مدینة الحدیدة الیمنیّة بعد أسابیٍع قلیلة أمضاھا في دمشق. یتمتع نبیل إضافةً إلى حیائھ 

بحسن ُخلق وطیبة أّما عللھ فلعّل أبرزھا وقوعھ كلیّاً تحت ھیمنة أكرم وسطوتھ 
وخضوعھ التاّم لھ.  

 341



- ال جدید إذن في موضوع الزواج ؟ سألتھ.  

- ما الذي یعطّل المسألة حتى ھذه اللحظات؟ 

- شربي للكحول. یریدني ان أتوقف عن شرب الكحول كلیّاً قبل المباشرة بالموضوع.  

- فلتفعل إذن ان كنت ترید الزواج من ھذ الفتاة بالتحدید.  

- فعلت ذلك عّدة مّرات لكنھ في كّل مّرة یبقى على مماطلتھ مّما یستفزني فأعود إلى 
الكحول.  

ینبغي الحذر عند التحّدث مع نبیل فال تستطیع مثالً ان توّجھ لھ النصیحة التي ال یحتاجھا 
أحد أصالً إذ انھا معروفةٌ للجمیع وھي ان عدد  الفتیات الباحثات عن الزواج في عین 

الحلوة یبلغ عشرات اآلالف بسبب نسبة العنوسة العالیّة التي نتجت عن ارتفاع نسبة 
الفقر والبطالة لدى الشبّان إضافةً إلى ھجرة اآلالف منھم إلى بالد اللجوء االنساني 

األوروبیّة. فان أیة نصیحة من ھذا النوع سیقوم بالتأكید بنقلھا إلى أكرم مما یسبب لك 
اإلحراج.  

حضر أبو حدید إلى الشرفة إلبالغي بان الشیخ یدعوني إلى مكتبھ فدخلت.  

- تحیّاتي شیخ.  

- أھال. 

- استدعیتك لتسلیمك مھّمتك.  

- لیس أحب علّي منھا. (مازحاً) 

تناولت منھ مھّمتي واتّجھت نحو الباب فقال لي : ادعو ثائر لو سمحت. بعد دقیقتین خرج 
ثائر ومھّمتھ في جیبھ. لم یكن بحاجة لدعوة نبیل إذن انھ قد قام بتسلیمھ مھّمتھ سلفاً 

بإعتبار انھما یقیمان في نفس الشقّة كما انھما قد حضرا إلى المكتب معاً بسیّارة أكرم. 
استأذن نبیل وغادر المكتب بینما دخلنا ثائر وانا إلى حجرة األِسّرة لشرب الشاي وفي 
ھذه األثناء بدأ أكرم بإستدعاء ضبّاط الصّف إلى مكتبھ واحداً بعد اآلخر ویقوم بإغالق 

قفل الباب بالمفتاح عند دخول كلٌّ منھم. لم یكن خروج ضبّاط الصّف سریعا إذ استغرق 
عبّاس أكثر من عشرة دقائق فُتح القفل بعدھا ودعى عبّاس, زمیلھ أبا عّمار للدخول 

وأقفل الباب مرةً ثانیةً بالمفتاح, وحین انھینا كوبّي شاینا لم یكن األخیر قد انتھى بعد من 
"استالم مھّمتھ" فغادرنا المكتب سویّاً ثم أتجھ كٌل منّا إلى سیّارتھ. على الدرج قال لي 

ثائر: الحمد  انھ لم یقفل الباب بالمفتاح علّي انا أیضاً, إذ انني ما كنت ألستطیع مقاومة 
جاذبیّتھ. فانفجرنا ضاحكین.  

 --------------------------------------------------------------
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- ھا قد ولّى صاحبنا. قال أكرم (قاصداً الرئیس الباكستاني ضیاء الحق الذي قتل أمس 
في 17/آب/1988 مع ثالثین شخصاً أخرین بینھم السفیر األمریكي في الباكستان بعد ان 

اسقطت الطائرة التي كانوا یستقلّونھا بعید إقالعھا بصاروٍخ مضاٍد للطائرات)  

- "من یأخذ بالسیف بالسیف یھلك" علّقت انا.  

- انھ الصراع األمریكي – الفرنسي. 

- أعتقد انا ان الصراع ھناك ھو ببساطة باكستاني – باكستاني, فالرجل أتى إلى الحكم 
بانقالب عسكرّي وخرج بانقالٍب عسكرّي وھكذا دوالیك كما ھو األمر عندنا. 

- بلغني انك قد فقدت بطاقة ھویتك. 

-- بّد انك قد قابلت "شریف البدوي" إذن.  

- نعم ولكنھ لم یتوّسع في التفاصیل.  

- كنُت منذ فترة قد أجریت معاملة تسجیل سیّارتي عند كاتب العدل المجاور مكتبھ لساحة 
النجمة ویبدو انني قد نسیت بطاقتي عنده.  

- وكیف وجدھا شریف؟ 

- ذھب لیجري معاملة تسجیل سیّارتھ عند نفس كاتب العدل الذي رفض إجراءھا بسبب 
اكتشافھ ان بطاقة شریف مزّورة, ویبدو انھا مزّورةٌ بطریقة ردیئة. وقد اشترط كاتب 

العدل إلجرائھا ان یقوم شریف بإحضار شخٍص آخر مع بطاقة ھویّة أصلیّة لیشھد على 
المعاملة فاحتّج شریف وأصّر على ان بطاقتھ أصلیّة فقام الكاتب بالعدل بسحب بطاقتي 

من درج مكتبھ وأراھا لشریف قائالً ھكذا یجب ان تكون البطاقة األصلیّة. تعرف شریف 
طبعاً على صورتي في بطاقة الھویّة وقال للرجل سأحضر لك نفس الشخص صاحب 

بطاقة الھویّة ھذه لیشھد على معاملتي فوافقھ كاتب العدل.  

- وھل ذھبت معھ؟ 

- صحیح, وقّعت على معاملة تسجیل سیّارتھ كشاھد وأحضرت بطاقي المفقودة.  

- ما كان یجب ان تفعل ذلك.  

- لماذا؟ 

- أال تعلم ان شریف البدوي ھو من جماعة "ھّواري"؟  

- لم أكن أعلم ذلك قبل اآلن. أعلم عن مجموعة "نائل السریع" و "سمیر زعتر" أنھما 
یتبعان لھّوراي.  
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- وشریف أیضا. 

- سبق السیف العذل. أرجو ان ال تصحى الدولة اللبنانیّة من غیبوبتھا یوماً وتراجع 
سّجالت السیّارات المفّخخة.  

ھّواري ھو العقید عبد هللا عبد الحمید قاسم والمعروف بإسم "أبو طارق ھّواري" وھو 
عضو قیادة جھاز األمن المركزي في حركة فتح, وقام عرفات بتكلیفھ برئاسة ما سّمي 

بجھاز األمن الخاص بالرئاسة وھو أیضاً عضٌو في "لجنة لبنان" التي تدیر شؤون 
حركة فتح في لبنان. إضافةً إلى مكانتھ كرجل أمن مقّرب من عرفات فإن ھّواري ھو 
أیضاً حلقة وصل مع نظام صّدام حسین ویقیم في بغداد ویدیر منھا "وحدة الشھید سعد 

صایل" المتواجدة في لبنان والمختّصة بتوجیھ الضربات األمنیّة إلى أجھزة  
اإلستخبارات والقّوات العسكریّة السوریّة لصالح صّدام حسین وبتمویل خاّص منھ. عدا 

عن تنفیذ بعض اإلغتیاالت ضد حلفاء النظام السورّي في بیروت فإن المھام الرئیسة 
التي تقوم بتنفیذھا ھي تفجیر السیّارات المفّخخة بالقرب من مواقع وحواجز ومناطق 

انتشار القّوات السوریّة لضعضة قّوتھا وتقویض سلطتھا ونفوذھا في لبنان وأیضاً 
لالنتقام من مواقفھا المعادیة لصّدام حسین. أھم الكوادر القیّمین على ھذه المھام ھم "نائل 
, وشریف البدوي ویقیم في  36السریع" ویقطن في شقّة أرضیٍّة قریبة من دّوار األمیركان

"طلعة الھمشري" بالقرب من منزل عبد المعطي أبو یاسر وسمیر زعتر ویقیم في منزٍل 
37مجاوٍر لمبني "شمس" حیث مقّر البحریّة.  

طریقة عمل وحدة الشھید سعد صایل بسیطة. فھم نظریاً تابعین لعالء األفندي كبقیّة 
الوحدات العسكریّة ویتلقون رواتبھم من قیادة الساحة كما األخرون لكن أوامرھم 

العملیّاتیّة تأتیھم عبر جھاز الفاكس أو حتى الھاتف من مكتب ھّواري في بغداد. إضافةً 
إلى األوامر العملیّاتیّة یقوم ھّواري بتزویدھم بالمال "الصّدامي" عبر حواالٍت بنكیّة 
شھریّة فیقومون ھم بشراء العمالء القادرین على الدخول إلى منطقة بیروت الغربیّة 

ویكلّفونھم بقیادة سیّارات مشتراٍة ببطاقات ھویّة مزّورة, ومفّخخٍة بعشرات 
الكیلوغرامات من المواد المتفجرة المزّودة بساعة توقیت أو بجھاز تحّكٍم عن بعد 

ویطلبون منھم ركنھا بالقرب مواقع عسكریّة وأمنیّة سوریّة سبق ان استطلعوھا ھم أو 
عمالء أخرون. أما عملیّات اإلغتیال بكواتم الصوت فھي أعقد قلیالً وتتطلّب الكثیر من 

المتابعة والرصد وتحمل مخاطر جسیمة مما یجلعھم ال یلجأون إلیھا إّال نادراً وعند 
الضرورة القصوى.  

اتّجھت إلى المطبخ ألسّخن إبریق الشاي الذي أعّده أحٌد ما وأصب لنفسي كبّایة بینما 
أكرم یعّد نفسھ للمغادرة. وبینما انا في المطبخ حضر نبیل إلى المقر وتصادف دخولھ مع 

وجود أكرم في الردھة وكالعادة بادره أكرم بالمزاح الجسدي الذي یختّص بھ ویعشقھ 

36  ھاجر الحقاً إلى السوید حیث حصل على اللجوء السیاسّي وقد سكنت انا في نفس الشقّة التي 

أخالھا.

37  قتل ھواري في حادٍث غامض بتاریخ 12/آب/1991 واعلنت الحكومة العراقیّة انھ توفي إثر 

تعّرضھ لحادث سیر أثناء توّجھھ من عّمان إلى بغداد.
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ویقع مزاحھ ھذا في منطقٍة وسط بین المصارعة والمداعبة الجنسیّة ویھدف منھ إلى 
إمتاع نفسھ عبر اإللتصاق "الَعرضي"ّ قدر اإلمكان بموضع ذكورة الشخص الذي 

یداعبھ. جاراه نبیل في مزاحھ ضاحكاً كعادتھ حتّى احمر وجھّھ بینما یقلّبھ أكرم بین یدیھ 
كدمیّة وال أدري ما إذا كان نبیل بسیطاً إلى الدرجة التي ال یدرك فیھا الطبیعة المفضوحة 

لھذا المزاح أم انھ محرٌج من صدیقھ وقائده إلى درجٍة تجعلھ ال یدري ماذا یفعل لیصّده 
عن نفسھ تحّرشاتھ  الجنسیّة الیومیّة. أّما أكرم فال یشعر بالخجل أبداً من تصرفاتھ ولكنھ 
یقصر ھذه المداعبات على المقّربین منھ الذي یھیمن علیھم سایكولوجیاً ویسیطر علیھم 

مادیّاً, خوفاً من انشكاف أمره على مستوى عام مّما سیطیح بھ من مركزه ویجعلھ عاجزاً 
عن إشباع شھوتھ إذ ان سلطتھ ھي التي تتیح لھ استدراج مرؤوسیھ للممارسات الجنسیّة 

كونھ ال یتّصف ولو بنسبٍة ضئیلة, بالوسامة التي عادةٌ ما تساعد اللوطیّین في قضاء 
شھواتھم. إذا خسر أكرم سلطتھ یصیر أشبھ بمدمن سجائر ال مال لدیھ فیضطر إلى 
استخراج "أقماع" السجائر من أكیاس القمامة لیعید استخدامھا حتى النفَس األخیر.  

عدا المقاتلین من ابناء مخیّم الرشیدیّة العاملین في مخیّمھم تحت إمرة غّسان ذیب والمرأة 
العجوز التي تطبخ وتجلي في مقّر القیادة ثّم المرأة الفتیّة التي تلتھا بعد فترة في نفس 

الوظیفة, لم ینج أحد من عناصر وضبّاط صّف وضبّاط القّوة البحریّة من تحّرش أكرم 
الجنسي المباشر أو غیر المباشر وان نجا بعضھم مّما یتجاوز التحّرشات والمداعبات 
ویصل إلى العالقات الجنسیّة اللوطیّة الكاملة. واألرجح عندي ان مرض النقیب علي 

الخلیل النفسي لم یسبّبھ التعذیب الذي تعّرض لھ في معتقالت حركة أمل فحسب بل شٌي 
ما آخر ساھم في مفاقمة حالتھ لكنّني لن أتوّسع في موضوع علي ألن ترجیحاتي في ھذا 

الخصوص تتكئ على إستنباطاٍت وتحلیالٍت شخصیّة, ال على معلومات من ضحایا أكرم  
أومشاھداٍت مباشرة لممارسات حدثت أمامي ورأیتھا رأي العین.  

یعتمد أكرم كلیّاً على استخدام ھیبة السلطة والمال على استدراج نوٍع معیٍّن من الضحایا/
المقاتلین الذین یحملون صفاٍت تسھّل لھ عملیّة إغواءھم واھّم ھذه الصفات ھي: 

- العزلة النفسیّة إذ ان جمیع ضحایاه مفصولین عن محیطھم األسري واإلجتماعّي 
وینتمون إلى عوائل تقیم في مناطق بعیدة وأغلبھم ھم من مدینة طرابلس الشمالیّة أو من 

المدن والمخیّمات السوریّة, ویحظر علیھم العودة إلى مناطقھم بسبب انخراطھم في 
حركة فتح وخوفھم من اإلعتقال لدى المخابرات السوریّة المسیطرة على تلك المناطق.  

- الخجل والحیاء الذین یمنعان الضحیّة من تسریب وقائع ومجریات ما یتعرض لھ على 
یدّي أكرم من تحّرشات أو ممارسات جنسیّة.  

- ضعف الشخصیّة التي تجعل الضحیّة عرضةً للسقوط تحت ھیبة وسطوة "القائد" 
واالنصیاع لرغباتھ.  

- یفاعة السّن وانعدام التجربة إذ ان بعض ضحایاه تبدو على وجوھھم معالم اإلرتباك 
والحیرة بسبب عدم تیقنھم من طبیعة ما تعّرضون لھ.  

عدا الضبّاط البحریّین الذین لم یتح ألكرم إختیارھم فإن العاملین في القّوة البحریّة جمیعاً 
یتمتعون بالصفات والمزایا الشخصیّة المذكورة أعاله وقد تّم اختیارھم وفق عملیّة 
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تصفیّة متانیّة خالل الزیارات اإلعتیادیّة المتبادلة بین الضبّاط في المواقع العسكریّة 
المتعّددة بإعتبار ان عددھم بالمئات ویعملون في مساحة جغرافیّة ضیّقة وجمیعھم 

یعرفون بعضھم البعض. عند سقوط كّل طریدة جدیدة في فّخ تواضع القائد الذي یتقّرب 
من الجندي ویشعره بتمیّزه وأھمیّتھ عن دعوتھ لإلنتقال للعمل تحت لوائھ وتمنیتھ بأنھ 
سیكون من المقّربین المرفّھین ال یعود األمر یحتاج إلى أكثر من ورقٍة ممھورٍة بختم 
القّوة البحریّة  ترسل إلى اإلدارة العسكریّة تعلن فیھ موافقتھا على نقل الجندي فالن 

الفالني إلى عداد القّوة. عند إتمام عملیّةالنقل یستمتع الضحیّة الجدیدة بالفرادة والرفاھیّة 
فتراه مقیماً في شقّة أكرم مشاركاً لھ في مأكلھ ومشربھ ومواظباً على مصاحبتھ أثناء 

تنقّالتھ في سیّارتھ لیعود بعد انتھاء "شھر العسل" فیركنھ وینتقل إلى سواه, مما یجعل 
الجندي المستجّد متحرقاً ال شعوریّاً للعودة إلى ما كان فیھ من حظوٍة ودائم السعي إلى 

استرداد ما فقده ولو مقابل التغاضي عن بعض ممارسات أكرم معھ فیصیر شغلھ الشاغل 
إلعمل على استجالب انتباھھ وعطفھ تماما كما في حالة المرأة الغیورة التي تسعى إلى 

استرداد رجلھا. وھذا بالظبط ما یسعد اكرم ویُشعره باالنتشاء وقد یعود بعد فترة إلى 
اصطفاء ھذا الساعي إلیھ انما ھذه المّرة لن تتوقّف العالقة الجنسیّة بینھما عند مجّرد 

المداعبة.  

 ------------------------------------------------------

ظھیرة یوٍم أیلولٍي أصفر ما زال متشبّثاً بشمس الصیف. یبدو ان "الشیخ أكرم" ال ینوي 
الحضور إلى  المقّر الیوم إذ ان من  عادتھ الحضور باكراً وقد فات موعده. غادرت 

المقّر وتوّجھت إلى شقّتھ ومعي بعض المراسالت اإلداریّة التي تحتاج إلى توقیعھ. قد 
تحتمل األوراق التأجیل إلى الغد لكّن سیّارتي بحاجٍة للوقود الذي ما زال مقطوعاً وھذا 

مّما ال یحتمل التأجیل إذ كنت عازماً على زیارة أقارٍب لي في مخیم البّص على أطراف 
مدینة صور. ضغط على جرس الشقّة ففتح لي أبو ماجد الباب.  

- مرحبا أبو ماجد ھل الشیخ موجود؟ 

- ال قد خرج صباحاً.  

- أراَك وحیداً.  

- الشباب في الحجرة الداخلیّة. 

أبو ماجد شاٌب سوريٌّ كرديٌّ أعزب, ضئیل البنیة دمث األخالق ومتدیٌّن یھوى قراءة 
االدب والشعر یخدم ویقیم في أحد المواقع العسكریّة المجاورة. رصده أكرم خالل زیارٍة 

قام بھا لقائد ذلك الموقع ووجد فیھ ما دعاه إلى تكرار زیارة ذلك الموقع والتقّرب منھ 
بطریقتھ المعتادة ثم سنحت لھ فرصة االنفراد بھ في إحدٮالزیارات فدعاه لشرب فنجان 
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شاٍي في مكتبھ حین یستنّى لھ الوقت إلستكمال حدیثھما في األدب العربّي. بعد ھذه 
الدعوة أصبح ألبي ماجد حضوٌر ثابٌت في مكتب أكرم كما لو كان قطعةً من قطع أثاثھ 

ونادرا ما حضرت إلى المقّر ولم أجدھما معاً یتحادثان ویتناجیان ویتمازحان (بالطریقة  
المعتادة نفسھا)  ثم ما لبث ھذا الحضور ان تمّدد إلى ما بعد أوقات العمل إذ بدأ أكرم 

یقوم بإصطحابھ معھ إلى شقّتھ لیستكمال ما ھما فیھ.  

خالل إسبوٍع واحد من ھذه العالقة الجدیدة آن األوان إلضفاء الشرعیة علیھا إذ بدت 
الفریسة جاھزة لإلقتناص, فعمل أكرم على نقل ضحیّتھ الجدیدة من الوحدة العسكریّة 
التي ینتمي إلیھا إلى القّوة البحریّة وانضم بعدھا أبو ماجد إلى جوار المقیمین الدائمین 

اآلخرین في شقّة أكرم, جنباً إلى جبن مع نبیل وكوبرا والفرعتاوي. 

في الحجرة الداخلیّة الواقعة في الجھة الشمالیّة عند أقصى الردھة الفاصلة بین نصفّي 
الشقّة وبمواجھة حجرة نوم أكرم توجد غرفة الفیدیو. نبیل وكوبرا وأبو حدید یتابعون 

فیلماً إباحیّاً فانضممت إلیھم.  

فجأة ھمس أبو حدید بإرتباك: جاء الشیخ جاء الشیخ!  

یبدو انھ قد سمعھ یتحّدث إلى أبي ماجد في غرفة الجلوس. ارتبك الجمیع وسارعوا إلى 
علبة التحّكم لكن الشیخ كان قد وصل إلى باب الغرفة قبل ان یوقف كوبرا شریط الفیدیو. 

الحظ الشیخ ارتباكھم وقال: تابعوا تابعوا.  

وبقي واقفاً في باب الحجرة لدقیقتین أو ثالثة یتابع ما كانوا یتابعونھ . بعد عشرة دقائق 
مللت من المشاھدة والتحقت بأكرم في حجرة اإلستقبال.  

- ماذا لدیك؟ 

- بعض  المخاطبات اإلداریّة التي تحتاج إلى توقیعك.  

- أھذا كّل شيء؟ 

- ال . فانا أیضاً بحاجة إلى صفیحة بنزین.  

- أرى ان نوفّر لك طاولة مكتب في موقع الحراسة ویصبح مكتب إدارة القّوة في إحدى 
حجرتیھ.  

- فكرة جیدة. على ان یسمح لي بزیارة المقّر من وقٍت آلخر للتمتّع برؤیة الصبیّة التي 
حلّت في مطبخھ محل العجوز (ضاحكاً).  

- ھناك منجرةٌ في منطقة سیروب تتعامل معھا الحركة سأرسل أبو حدیدة لشراء الطاولة 
منھا.  

- جید.  
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- ما ھي ھذه المخاطبات؟ 

- ھناك كتاب "انھاء عالقة" وآخر "تجنید" عنصرین جدیدین. 

- من ھما العنصران.  

- أحدھما أخي یاسر (یصغرني بسبعة أعوام) والثاني صدیق لھ حضر من الشام برفقتھ.  

- متى حضرا؟ 

- منذ یومین.  

- بإمكانھما الدوام في موقع الحراسة.  

- ال بأس بھذا.  

وضع توقیعھ على الكتابین وناولني إیاھما.  

بقیت صفیحة البنزین.  -

كتب على ورقٍة صغیرة أمر صرف موّجھا إلى أبي حدید.  

- ھل تعلم أین أبو حدید في ھذه اللّحظة؟ 

- انھ في المستودع. إذا ذھبت اآلن مباشرةٌ فانك ستلحق بھ قبل مغادرتھ.  

- سأفعل ذلك إذن. سالم.  

- سالم.  

بعد استالم صفیحة البنزین من مستودع القریّة توّجھت إلى اإلدارة العسكریّة لتنفیذ 
الكتابین اإلداریّین ثم مررت بالمخیّم حیث یقیم یاسر وصدیقھ محّمد السھلي في مكتب 

حراسة جمال سلیمان في الطابق األرضي من المبنى الذي یقیم فیھ.  

- حسناً بإمكانكما اإللتحاق منذ بالقّوة البحریّة منذ الیوم وسیكون دوامكما في موقع 
الحراسة حیث سیكون مكتبي فیھ أیضاً. أستطیع ان آخذكما اآلن ان شئتما أو تستطیعان 

مرافقتي إلى صور للتفّسح وعند عودتنا اوصلكم إلى موقعكم الجدید.  

- سنذھب معك.  

- حسنا. ھیّا بنا إذن. إحضرا حقیبتیكما معكما.  

مساًء عند عودتنا إلى مدینة صیدا توّجھت بھما مباشرةً إلى الموقع ولیس فیھ في ذاك 
الوقت سوى محمود المصري, وھو فلسطینّي من مخیّم نھر البارد وعادةً ما یلتحق بھ 

نھاراً "محمود التنح" الشاب الوحید في القّوة الذي ینتمي إلى مخیّم عین الحلوة وھو 
حاصٌل على شھادة البكالوریا ووعده أكرم بتنسیبھ إلى إحدٮالمنح الدراسیّة البحریّة.  
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- ھذا ھو أخوكما محمود المصري. "ملك الساحة اللبنانیّة على بیاض".  

- وھذان یاسر أبو العال ومحمد السھلي زمیالك الجدیدان الذان سیؤنسا وحدتك من االن 
فصاعداً.  

- تشرفنا.  

- سیتم تسلیمكما بندقیتین غداً. تستطیعان اللیلة تبادل بندقیة محمود بینكما الثالثة في حال 
حصل ھجوٌم ما (ضحك).  ھناك الكثیر من األطعمة المعلّبة إلعداد طعام العشاء. 

- ال تنسیا ان تنتشرا قبل الخامسة صباحاً خارج الموقع. تستطیعان اصطحاب فرشتیكما 
وإكمال نومكما بین أشجار الزیتون القریبة أو في المنحدر الذي في شمال الموقع. 

تصبحون على خیر.  

- وانت بخیر. مع السالمة.  

 ----------------------------------------------------------------

مع دخول شھر أیلول 1988 واقتراب اإلستحقاق الرئاسي اللبناني تسارعت وتیرة 
اللقاءات الدبلوماسیّة والضغوطات اإلقلیمیة والدولیة على امراء الحرب اللبنانیّین 

والطبقة السیاسیّة الموّزعة بینھم على أسٍس طائفیّة. كان الالعبون الكبار ھم سوریا 
وفرنسا والوالیات المتّحدة األمریكیّة واألخیرة  على تناغٍم شبھ تاٍم مع سوریا األسد, 

بینما یصطّف الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران  في المقلب اآلخر خلف تیّار المارونیّة 
السیاسیّة. في األیام األخیرة لرئاسة أمین الجمیّل التي تنتھي في 22/أیلول/1988 احتدم 

الصراع وتصاعدت نبرة الخطابات السیاسیّة لألطراف اللبنانیّة وبدت الدولة اللبنانیّة 
متجھةً نحو تأجیٍج شبھ مؤّكد للحرب األھلیّة التي كانت نارھا قد بدأت تخبو نسبیّاً. 

 قبل یوٍم واحد من انتھاء والیتھ قام الرئیس اللبناني أمین الجمیّل بعد تلقیھ رسالة من 
وزیر الخارجیّة األمیركي جورج شولتز بزیارٍة إلى دمشق حیث التقى الرئیس األسد في 

محاولٍة أخیرة للتوافق على رئیٍس للجمھوریّة وعاد بعدھا لیبلغ النّواب المسیحیّین بان 
األسد سیعمل على تعطیل االنتخابات الرئاسیّة إّال إذا تّم التوافق على مرّشحھ النائب 

میخایل الضاھر, وھو ما صّرح بھ أیضا حلفاء األسد الذین زاروا دمشق بدورھم وتلقوا 
نفس الرسالة. رفض كلٌّ من قائد الجیش اللبناني الجنرال میشال عون وقائد القّوات 

اللبنانیّة سمیر جعجع الرجالن األقوى واألكثر شعبیّة في بیروت الشرقیّة وبقیّة المناطق 
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المسیحیّة الموافقة على مرّشح حافظ األسد. مساء 23/أیلول/1988 وقبل عّدة دقائق من 
انتھاء والیتھ القانونیّة عند منتصف اللیل أصدر أمین الجمیل مرسومین أخیرین عیّن في 
األول منھما قائد الجیش اللبناني الجنرال میشال عون رئیساً لمجلس الوزراء وعیّن في 

الثاني كّالً من العقید عصام أبو جمرة, واللواء محمود أبو ضرغم, والعمید إدغار 
معلوف, والعمید نبیل قریطم, والعقید لطفي جابر أعضاًء في مجلس الوزراء. إعتذر أبو 

ضرغم وقریطم وجابر عن المشاركة في الوزارة المشّكلة بسبب تحّرجھم أمام 
المرجعیات السیاسیّة في طوائفھم فأصبح میشال عون رئیساً لحكومة تتشكل إضافةً إلیھ 

من ضابطین مسیحیّین وتسیطر على بیروت الشرقیّة وجونیّة والمتن وبقیت حكومة سلیم 
الحّص تحكم في بیروت الشرقیّة وطرابلس والجنوب والبقاع.  

 قبل ذلك بساعات, بعد ظھر الیوم نفسھ أغتیل ثالثةٌ من قیادیي حركة "امل" في مكمٍن 
مسلٍح إستھدف موكبھم في االوزاعي، وھم: عضو المكتب السیاسّي رئیس الھیئة 

التنفیذیّة داود داود والمسؤول التنظیمّي العام الحاج محمود فقیھ ومسؤول الخدمات 
اإلجتماعیّة في النبطیة الحاج حسن سبیتي، فیما اصیب المسؤول التنظیمّي لمنطقة صور 

علي خریس بجروح خطرة. كان مسلحون قد أستھدفوا في محلّة األوزاعي موكب 
"الحركة" المؤلف من سیارتین أثناء توّجھھ الى الجنوب واطلقوا في إتّجاھھ ثالث قذائف 

صاروخیة اتبعوھا برشقات غزیرة من اسلحة رشاشة. بعد حادث اإلغتیال أعلن 
اإلستنفار في صفوف حركة أمل وقطعت طریق الجنوب وتوتر الوضع األمني في 

الضاحیة والبلدات الجنوبیّة الشیعیّة واعتقل العشرات من أعضاء حزب هللا على نقاط 
التفتیش التابعة للحركة. ترافق ذلك مع إستنفار سوري خصوصاً في منطقة اإلوزاعي 

وتسییر دوریاٍت عسكریّة على الطریق الساحلي. كما انتكس الوضع األمني على خطوط 
التماس التقلیدیة بین البیروتین الشرقیّة والغربیّة ودارت في محورّي "األسواق 

التجاریّة" و"راس النبع" معارك عنیفة استخدمت فیھا الصواریخ والرشاشات  الثقیلة 
كما طالت رصاصات القنص مناطق من بیروت الشرقیّة وسقطت بضعة قذائف مجھولة 

المصدر منطقة بعبدا حیث یقع القصر الجمھوري.  

على الصعید الفلسطینّي, لم یكن الیوم األخیر من والیة الرئیس أمین الجمیّل أھدأ منھ في 
بیروت والجنوب إذ اندلعت إشتباكات عنیفة بین الفصائل الفلسطینیّة ومسلحي حركة أمل 

على معظم المحاور في قرى شرق صیدا خصوصاً بین مواقع حركة فتح في جنسنایا 
والقریّة ومواقع حركة أمل في طمبوریت والمجیدل. ولقد عنفت حّدة اإلشتباكات قبیل 

منتصف اللیل موعد نھایة والیة الرئیس فشملت محاور مخیمي عین الحلوة والمیّة ومیّة 
وصوالً إلى عین الدلب , الغازیّة, مغدوشة زغدرایا, طنبوریت وكفر حتّى.  

لم یفت اإلسرائیلیّین أیضاً المشاركة في ھذا الیوم الملحمي إذ قصفت القّوات اإلسرائیلیّة 
بلدات كفر رّمان واللویزة وعربصالیم بینما قامت الطائرات الحربیّة بتنفیذ ستّة غاراٍت 

وھمیّة فوق مخیّمّي صیدا وجوارھما وجابت الزوارق الحربیّة المیاه قبالة السواحل 
اللبنانیّة. انھ الجحیم اللبناني.  

الثالثاء 25/تشرین أّول/1988 الجمیع یترقّب جحیٍم من نوٍع آخر فقد أعلنت اإلذاعة 
اإلسرائیلیّة ان جیش الدفاع اإلسرائیلي قد ألقى القبض على سبعة مسلّحین تابعین لقّوات 
ال 17 في حركة فتح بینما كانو في طریقھم لتنفیذ ھجوٍم على مستوطنة "مسكاف عام" 
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الشمالیّة. على األثر اعلنت حال اإلستنفار في جمیع المواقع العسكریّة التابعة للحركة 
وأمروا بتخفیض التواجد داخل المواقع والحرص على اإلنتشار بعیداً عنھا ما أمكن فقد 

اعتاد سالح الجّو اإلسرائیلي الرد المباشر على أیة ھجمات أو محاوالت تسلٍّل عبر 
الشریط الحدودي. في الحادیة عشرة من صباح الیوم التالي حلّق في أجواء مدینة صیدا 

سرٌب مشّكٌل من ستّة طائرات من نوع أف 16 وسكاي ھوك وما لبثت أحداھم ان 
أغارت على بلدة المیّة ومیّة على بعد بضعة مئات من األمتار من موقعّي المقر واإلدارة 

التابعین للقّوة البحریّة مسقطةً علیھا أربعة صواریخ حّولت ساحتھا إلى جحیٍم حقیقيٍّ 
وغطّت سحب الدخان فضاء المكان وسارعت سیّارات اإلسعاف بالتوجھ إلى مكان 

القصف إلنتشال الجرحى لكن الطائرات التي لم تغادر األجواء إذ لم تكن قد اكتفت بعد. 
بعد 7 دقائق من الغارة األولى شنّت طائرةٌ أخرى غارةً ثانیةً ورمت البلدة بأربعة 

صواریخ أخرى فتضاعفت سحب الدخان ومألت رائحة الموت والبارود المساحات 
المجاورة, ثّم تال الغارتین غارةٌ ثالثةٌ انما ھذه المّرة على مواقع الحركة في عین الدلب. 
سّوت الغارات الثالثة 20 منزالً باألرض وسقط فیھا 15 قتیالً و 40 جریحاً وكان بین 

القتلى عائلةٌ فلسطینیّة مھّجرةٌ لم تجد مكاناً یأویھا سوى بیٍت مھجوٍر استصلحتھ في البلدة 
المھجورة التي تغّص بالمواقع العسكریّة. بعد اإلنتھاء من إغاراتھ على منطقتنا تابع 
السرب طریقھ نحو تالل الناعمة الممتّدة على سفوح جبل الدروز بین خلدة والدامور 

لیقصف مواقعاً تابعةً للجبھة الشعبیّة – القیادة العاّمة. وفي نفس الوقت شنّت قّوات 
"جیش لبنان الجنوبي" الموالیة إلسرائیل ھجوماً كبیراً على كافة محاور جبھة 

"كفارفالوس" في محاولٍة فاشلة إلسترداد تلّتین كانت قد خسرتھما قبل فترة ولقد تمّكنت 
قّوات التنظیم الناصري یردفھا مقاتلي "الجبھة الدیموقراطیة لتحریر فلسطین" من صّد 

ھذا الھجوم.  

لم یكد یمضي شھران على عملیّة إغتیال قادة حركة أمل الثالثة في اإلوزاعي حتّى رّدت 
األخیرة بعملیّة تفجیر سیّارة مفّخخة كادت ان تودي بقادة حزب هللا جمیعا بضربةً واحدة. 

ففي الساعة الثانیة عشرة والنصف من نھار 21/تشرین الثاني/1988 وأثناء مرور 
موكٍب لحزب هللا مؤلٍّف من سبعة سیّارات ویضم صبحي الطفیلي وعبّاس الموسوي 

وحسن نصر هللا وإبراھیم األمین ومعھم مرافقیھم أشتبھت السیّارة األولى من الموكب 
بسیّارة (فولكس فاكن فان) مركونةً إلى جانب الطریق فأطلقت لھا صفّارات االنذار 

وعندما لم تتحّرك أطلق علیھا المرافقین النار من رشاشاتھم الحربیّة فانفجرت محدثةً 
حفرٍة بعمق ثالثة أمتار من شّدة  االنفجار الذي قّدر حجمھ ب 250 كغ من  المواد شدیدة 

االنفجار. فشل ھذه العملیّة عنى ان حركة أمل ستدفع ثمناً باھظاً. 

حالما وصل خبر محاولة اإلغتیال الفاشلة ھذه إلى بیروت بدأ التوتّر یسود األجواء في 
كافة أحیاء الضاحیة الجنوبیة خصوصاً في مناطق الشیّاح والغبیري والمشرفیّة حیث 
یترّكز وجود حزب هللا العسكرّي. وسریعا ما انقلبت حالة التوتّر إلى انفجاٍر واندلعت 

اإلشتباكات العنیفة من جدید وقد تمّكنت المخابرات السوریّة من التوّصل إلى وقف 
إطالق نار أكثر من مّرة ولكنھ سرعان ما كان یسقط وان كانت حّدة اإلشتباكات قد خفّت 
قلیال لكن ھذا الخفوت النسبي أیضاً لم یدم طویالً. وما لبثت اإلشتباكات ان اندلعت بشكل 

أوسع في 24/تشرین الثاني/1988 وتمّددت حتى طالت الكثیر من مناطق بیروت 
الغربیّة واستخدم الطرفان األسلحة الثقیلة من مدفعیّة وصواریخ ورشاشاٍت رباعیّة وقد 
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عجزت القّوات السوریّة من شّدة القصف المتبادل عن الوصول إلى خطوط التماس 
للفصل بین المتقاتلین. لكن اإلتصاالت اإلیرانیة مع النظام السورّي وأطراف الصراع 

نجحت بعد عّدة أیام في كبح جماح النیران والتخفیف من حّدتھا انما كان ھذا الكبح مؤقتّاً 
وبقیّت الخروقات لوقف اطالق النار مستمّرةً بشكٍل شبھ یومي وبدا واضحاً ان ھذه 

المعركة لن تنتھي بعد االن إّال بانتصار أحد الطرفین.  

في خضم المفاوضات السریّة غیر المباشرة بین أطراف الصراع في الشرق األوسط 
والتفاوض شبھ العلني مع الوالیات المتّحدة األمریكیة حول الخطوط العریضة 
للمفاوضات المباشرة المزمعة بین إسرائیل ودول الجّوار وأیضاً بین إسرائیل 

والفلسطینیّین, بات األسد في أمّس الحاجة إلى االنتصار على حلیفھ اللدود الذي یزاحمھ 
في لبنان. كان على أسد أیضاً ان یأخذ بعین اإلعتبار اإلجماع شبھ التاّم للقادة العرب 
على إعادة تفعیل عضویّة مصر في الجامعة العربیّة التي كانت قد جّمدت منذ عشر 

سنوات بعد إتفاقیة كامب دیفید التي عقدھا انور السادات مع الدولة اإلسرائیلیّة. إضافة ً 
إلى ھذین األمرین فإن اقتراب موعد جلوس األسد على مائدة المفاوضات مع 

اإلسرائیلیّین سیضعھ في موقٍف حرٍج أمام الشعب السورّي وایضاً أمام القادة العرب وال 
یعود یتیح لھ اإلبقاء على خصومتھ مع "نظام كامب دیفید" بینما ھو نفسھ یقوم بإعداد 
"كامب دیفیده" الخاص بھ. إلى ذلك, فقد أیقن األسد ان الجّو  العام السائد لدى أغلب 

القادة العرب یعني ان عودة مصر لتتبّوأ مقعدھا في مؤتمر القّمة القادم والذي سینعقد في 
المغرب محتوماً ان بموافقتھ أو بدونھا, ومن األفضل لھ ان تتّم ھذه العودة بموافقتھ بدل 

من ان تترفق ھذه العودة مع عزلة نظامھ لیحّل ھو محّل مصر في معزلھا. خصوصاً ان 
معظم الدول العربیّة قد أعادت عملیّاً تفعیل العالقات المقطوعة مع مصر إثر قّمة عّمان 

التي انعقدت في العام الفائت وصدر عنھا قراراً بإعتبار مسألة إعادة العالقات قضیةً 
سیادیّة وترك أمرھا لتقّرره للدول العربیّة نفسھا كلٌّ حسب ما ترتأیھ.  

إختارت االنظمة العربیّة المعتدلة مّد حافظ األسد بالسلّم الذي یتیح لھ النزول عن شجرة 
ممانعتھ فوّكلت ملك األردن حسین بن طالل بالحوار مع األسد والدخول في وساطة بینھ 

وبین حسني مبارك لترطیب األجواء واإلعداد للقاء القّمة المزمع على أسٍس تصالحیّة. 
وكانت الزیارة األخیر لزید الرفاعي رئیس وزراء األردن إلى دمشق في 4/كانون 
األّول/1988 مثمرةً في ھذا الخصوص إذ أرست دعائم اإلتفاق المبدئي بین سوریا 

ومصر وتبع ھذه الزیارة العدید من اإلتصاالت الھاتفیّة بین الملك حسین  واألسد لترسیخ 
ھذا اإلتفاق. رغم ان الحوارات الرئیسة بین عّمان ودمشق تناولت العالقات المصریّة – 

السوریّة إال انھا قد تطّرقت أیضاً في بعض جوانبھا إلى مسألة العالقات السوریّة 
الفلسطینیّة التي كان األسد سابقاً قد اشترط على عرفات قطع عالقتھ مع مصر لتطبیعھا. 

تعیّن االن على األسد ان یأخذ عرفات ومبارك كحزمٍة وأحدة متكاملة ولم یزعجھ ھذا 
األمر بل باألحرى فإنھ _ ویا للغرابة _ أسعده, إذ ان في ذھن األسد خطّةٌ جدیدةٌ فحواھا 

اإلستعانة بعدّوه اللدود یاسر عرفات لمجابھة حلیفھ اإلستراتیجي روح هللا الخمیني.  

اّما عرفات الذي احترف اقتناص المتغیّرات والعیش على ھوامش التمایزات بین 
االنظمة العربیّة واإلقلیمیّة فقد وجد في مسعى األسد ھذا فرصةً لتثبیت تواجده المیداني 

في لبنان وتعزیزه وشرعنتھ عن طریق ملء بعض الفراغات الجیوسیاسیّة التي سیخلّفھا 
اإلجھاز على میلیشیا حزب هللا. كما تضّمنت الصفقة السریّة إطالق سراح حوالي خمسة 
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آالف معتقل فلسطینّي من سجون اإلستخبارات السوریّة التي قامت بإعتقالھم خالل 
سنوات الصراع األسدي – العرفاتي الستّة الماضیة. بعضھم اعتقل في مطارّي دمشق 

وبیروت أثناء محاولتھم التسلّل إلى لبنان بوثائق ومستنداٍت مزّورٍة وبعضھم جرى 
اختطافھم على حواجز المخابرات المنتشرة في األراضي اللبنانیة. ثمة الكثیرین أیضاً 

من ھؤالء المعتقلین كانوا خطفوا من منازلھم في مخیّمات سوریا ولبنان على أیدي زّوار 
الفجر. خلف ھذا التحالف الجدید بین عرفات واألسد تقف أیضاً الوالیات المتّحدة 

األمریكیة التي كانت تنظر بعین الرضا إلى ھذا الجھد المشترك المزمع للقضاء على 
تمّدد التطرف الدینّي اإلیراني نحو الحدود اللبنانیّة اإلسرائیلیّة. 

في 21/كانون األّول/ 1988 استقبل االسد في دمشق وفداً من رابطة الحقوقیّین العرب 
واستغّل ھذا اإلستقبال لإلعالن عن موقفھ الجدید فجاء في خطاٍب ألقاه فیھم " ان موقف 
دمشق من العالقات السوریّة المصریّة ھو موقٌف ینطلق من تقدیر سوریا ألھمیّة مصر 

ودورھا العربّي وتضحیات شعبھا في النضال العربّي المشترك وان تعاون سوریا 
ومصر على أسٍس قومیّة كان دوماً في مصلحة سوریا ومصر واألّمة العربیّة". ھذه 

الجملة كانت بمثابة نعوة لیس فقط لجبھة الصمود والتصّدي التي كان دعا إلى تشكیلھا 
معّمر القذافي بعد إعالن انور السادات امام مجلس الشعب المصري عن نیّتھ بزیارة 

إسرائیل عام 1977, بل أیضا لمجمل الخطاب السیاسّي والشعاراتي الذي اعتاش علیھ 
األسد على مدى العقد الفائت برّمتھ.  

في الیوم التالي لخطاب األسد الجدید شھدنا نحن سكان عین الحلوة انقالباً فجائیّاً في 
األوضاع األمنیّة والسیاسیّة لم یستطع أغلب الناس استیعابھ. فكإنما بلمسة زرٍّ تحول 
األعداء إلى أصدقاء مقّربین بل وحلفاء ورغم ان المعركة األخیرة مع حركة أمل لم 

یمض علیھا أكثر من أسبوٍع واحد وشملت جمیع المحاور في قرى شرق صیدا وأیضاً 
محور مغدوشة واستمرت من الساعة الثانیة عشرة ظھراً وحتى الثامنة مساء حین تّم 

التوّصل إلى وقٍف إلطالق النار.  

فجأة أعلن عن مصالحٍة شاملة بین حركتي فتح وأمل وأزیلت المتاریس الحربیة وفتحت  
الطرق المغلقة خصوصاً طریق الغازیّة – درب السیم وطریق مغدوشة – جسر سینیق 

وتصافح المقاتلون أما عدسات الصحافة وتبادلوا التھاني كما بادرت حركة فتح إلى 
سحب قّواتھا من قرى شرق صیدا الجنوبیّة المتاخمة لقرًى شیعیّة لتمنع أیة إحتكاٍك یمكن 

ان ینتج عنھ إطالق نار ؤاُعلنت ھذه المّرة النھایة الحقیقیّة لحرب المخیّمات.  

في ھذه األثناء كانت إشتباكات الضاحیة الجنوبیّة بین حركة أمل وحزب هللا تعنف وتشتّد 
ولم یخفّف من حّدتھا حتى اإلنزال اإلسرائیلي الذي نفّذتھ على تالل الناعمة والدامور 

والمنطقة الساحلیّة الممتدة من السعدیّات حتى خلدة مجموعة كوماندوس محمولة 
بالمروحیّات تؤازرھا الطائرات والبوارج الحربیّة. بدأ ھذا اإلنزال في الساعة الثانیة 

والنصف من فجر التاسع من كانون األول واستمّر حتى الساعة الخامسة من نفس الیوم 
حین قامت المروحیّات بسحب الوحدة التي انزلتھا بینما استمر تحلیق الطائرات الحربیة 

وكذلك الدوریات البحریّة حتى الحادیة عشر صباحا. استھدفت ھذه الوحدة خالل عملیّتھا 
مواقع الجبھة الشعبیّة – القیادة العاّمة المقامة في تلك المنطقة داخل أنفاٍق جبلیّة حصینة 
طالما استھدفتھا الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة في السابق دون جدوى فقّررت ھذه المّرة 
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استخدام الكوماندوس وبصحبتھم كالٌب مدربّةً على دخول األنفاق وتحمل على ظھورھا 
حقائب مفّخخةً تّم تفجیرھا عن بعد عند وصول الكالب إلى عمق االنفاق. سقط في ھذه 

العملیّة أربعة قتلى من القیادة العاّمة وخمسة مدنیّین وكذلك أصیب خمسة من مقاتلي 
الحزب التقّدمي اإلشتراكي بجروح.  

بعد عشرة أیاٍم من مصالحة فتح – أمل وّسعت األخیرة من مواجھاتھا مع حزب هللا 
وقامت فتح جبھة قرى شرق صیدا الشیعیّة (ال المسیحیّة حیث مقاتلو فتح) فھاجمت 
معاقل حزب هللا في جبل صافي واللویزة وعین بسوار ودّكتھا بالمدفعیّة وراجمات 

الصواریخ وقد نجحت في اإلستیالء على بلدة جرجوع. رّد حزب هللا جاء بنفس الحجم 
والشراسة واستخدمت كافة أسلحتھ واستطاع اإلحتفاظ بمواقعھ كافةً عدا بلدة جرجوع 
التي عاد فاستردھا بعد بضعة أسابیع. رغم ان خطوط إمداد حزب هللا في شرق صیدا 
تقع تحت سیطرة حركة فتح المتحالفة مع حركة أمل إّال ان الكثیرین من كوادر حركة 

فتح لم یكونوا مرتاحین للحلف الجدید ونظروا إلیھ بعین الریبة فیما أبدوا تعاطفاً مع 
حزب هللا وشعاراتھ خصوصاً ان الحزب كان قد وقف عالنیةً في صفّھم أیام حرب 
المخیّمات وساھمت وقفتھ تلك ومساھماتھ في تھریب األسلحة والمواد التموینیّة إلى 

داخل المخیّمات المحاصرة, إلى حدٍّ كبیر في إطالة فترة صمودھا. ھؤالء الكوادر 
الفتحاویّون المتعاطفون مع حزب هللا لم یقفوا فقط عند حدود المشاعر بل قاموا بتسھیل 

مرور المواد اللوجستیّة والحربیّة عبر حواجز حركة فتح بل وقام بعضھم بنقل ھذه 
المواد بسیّاراتھم الخاصة وإیصالھا إلى مواقع حزب هللا وعلى رأس ھؤالء الكوادر أبو 

فادي مھاجر المتزوج من امرأة تنتمي إلى الطائفة الشیعیّة تتعاطف عائلتھا من الحزب.  

في آذار 1989 تزوجُت  من امرأٍة لبنانیّة بالكاد تعّرفت علیھا, ونتج عن ھذه الخطوة 
المتسرعة, زواجاً فاشالً كان الطالق مصیره المحتوم. لن أتوّسع في تفاصیل ھذا الزواج 
العابر الذي كان یجب ان ینتھي بعد األشھر األولى لوال واقعة حمل زوجتي بطفلي األول 

والذي دفعتني والدتھ إلى بذل قصارى جھدي في محاولة اإلبقاء على ھذا الزواج كیال 
ینشأ في أسرٍة مفّككٍة مثل التي نشأت فیھا انا. ھذه اإلطالة اإلصطناعیّة ألمد الزواج 

أثمرت ولدي الثاني مما ضاعف دوافعي إلى محاولة إصالح ذات البین مع زوجتي بعد 
كّل خصام حتى بات األمر فوق طاقتي وتبیّن لدّي ان التأثیر النفسي السلبي على طفلّي 
الناتج عن نشوئھما وسط الشجار الیومّي بین أبویھما قد یكون أبعد أثراً وأكثر ضرراً 

على صحتھما النفسیّة من تلك التأثیرات التي قد یخلّفھا علیھما الطالق, فسعیت إلیھ. بعد 
وقوع الطالق آثرت ان أدع طفلّي الصغیرین یترعرعان تحت عنایة والدتھما فتركت لھا 

المنزل تقیم فیھ وثابرت على دفع نفقاتھما كاملةً لكّن طلیقتي أدمنت على الشجار حتى 
بعد وقوع الطالق وصارت تستخدم الطفلین ورقةً البتزازي مالیاً وعاطفیّاً بشكٍل مستمٍر 

وكانت طریقتھا المثلى في عملیّة اإلبتزاز ھذه ھي إحضار الطفلین إلى مقّر سكني 
وإعالمي انھا قد قّررت التخلّي عن حضانة الطفلین ألنھما سیعیقانھا عن الزواج من 

جدید, ثم تعود بعد أسبوع لتشتكي في مخفر الشرطة متھمةً إیاي بخطف الطفلین وعدم 
السماح لھا بزیارتھما. في نھایة األمر أبلغتھا رفضي إلستالم الطفلین بدون قرار قضائي 
رسمي یحیل حضانتھما إلى والدتي المقیمة في سوریا على ان تقوم ھي بزیارتھما ھناك 

وقتما تشاء فوافقت على ذلك بعد ان التقیت بأخیھا في بیروت وشرحت لھ الظروف 
المحیطة بأمر الطالق ووافق على جعل الحضانة لوالدتي وأقنع طلیقتي بھذا األمر. وثّقنا 
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اتفاقنا ھذا عند قاضي المحكمة الشرعیّة في صیدا وأرسلت في طلب والدتي من سوریا 
حیث اصطحبت الطفلین معھا وكانا في الخامسة والسادسة من عمریھما. سأكتفي بھذا 
القدر الضئیل من الحدیث عن فترة زواجي األّول العصیبة حرصاً على مشاعر ولديَّ 

الذین أعتبرھما أجمل وقائع حیاتي وأعّزھا على قلبي.  

 --------------------------------------------------------------------

ان التوافق السورّي األمیركي الذي برز أواخر ثمانینات القرن الماضي والذي قامت 
الوالیات المتّحدة على أثره بتوكیل النظام السورّي بمھّمة إدارة الصراع في لبنان على 
ان ال یتجاوز خطّ نھر األولى حسب الشرط اإلسرائیلي, لم یحظ أبداً بموافقة الحكومة 
الفرنسیّة التي ظلّت على تحفّظھا بشأن الھیمنة السوریّة وتأثیرھا السلبي على مصیر 
مسیحیّي لبنان. كما ان إدارة األسد لھذا الصراع فّجرت الساحة اللبنانیّة بأكملھا فمن 

حروب طرابلس بین العلویّین والمتشّددین اإلسالمیّین, إلى حروب المخیمات في بیروت 
وصیدا وصور, فحرب أمل – حزب هللا الجاریة في الضاحیة الجنوبیة لبیروت والتي 

امتدت إلى الجنوب, مروراً بحرب 6 شباط بین أمل والدروز من جھة وبین المسیحیّین 
والجیش اللبناني من جھة أخرى, ثم حرب الدروز والمسیحیّین في الجبل, وحرب 

العلمین بین الدروز والشیعة, ثم حرب الشیعة ضد تنظیم "المرابطون" السنّي في بیروت 
الغربیّة. في خضم ھذه المقتلة الیومیّة التي شملت جمیع أطیاف وطوائف وفصائل 

اللبنانیّین ومعھم الفلسطینیّون بقي طرٌف وحیٌد یتمتّع باألمن والسالم عدا بعض السیّارات 
المفّخخة التي یرسلھا ھّواري وجعجع إلى مناطق تواجده دون ان تصیبھ بشكٍل مباشٍر إّال 

في ما ندر وھذا الطرف ھو نفسھ الطرف الذي یشعل ویدیر الحروب اللبنانیّة كافة أّي 
النظام السوري .  

ان التقسیم الجیوسیاسي الذي اعقب انتھاء والیة الرئیس أمین الجمیّل وتعّذر التوافق على 
خلٍف لھ والذي أّدى إلى وجود حكومتین وعاصمتین وجیشین لبنانیّین لم یعد رتقھ ممكناً 
بعد مرور أشھٍر ستّة رّسخت فرضیة التقسیم, تلك التھمة التي تتقاذفھا األطراف اللبنانیّة 

كلٌّ بوجھ اآلخر. لیس ثمة طریٌق للخروج من المأزق إّال بتوسیع إطار الحروب المشتعلة 
لتشمل الطرف الذي ینفخ في نیرانھا مما حدا بالعماد میشال عون قائد الجیش اللبناني 

ورئیس الحكومة العسكریّة التي شّكلھا الرئیس السابق إلى إعالن "حرب التحریر" 
صباح 14 آذار من العام 1989 مفتتحاً إیّاھا بقصٍف مدفعيٍّ وصاروخّي طال بیروت 

الغربیّة والضاحیة والجبل وسھل البقاع ووصل إلى بلدة شتورة القریبة من الحدود 
السوریّة. كما ھّدد بتوسیع دائرة القصف لتشمل العاصمة السوریّة دمشق. ھذه الحرب 

الجدیدة تمتّعت بتغطیٍة سیاسیٍّة من الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران وأخرى مالیّة 
وعسكریّة من الرئیس العراقي صّدام حسین الذي زّوده بترسانة من األسلحة الثقیلة بینھا 
دباباٌت وصواریخ حدیثة ومدافع بعیدة المدى. وقد بلغت حصیلة الیوم األول لھذه الحرب 
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20 قتیالً و60 جریحاً في المناطق التي استھدفھا قصف العماد عون بینما سقط في 
مناطق المسیحیّین نتیجةً للقصف المضاد 45 قتیالً و150 جریحا.  

بعد إسبوعین من اندالع ھذه الحرب أعلنت میلیشیا "القّوات اللبنانیّة" انضمامھا إلیھا 
تحت وطأة القصف العشوائي الذي طال جمیع المناطق المسیحیّة مما زاد في اضطرام 
أوارھا على مدى أشھٍر طوال. وقد دارت ھذه الحرب اإلضافیة بموازاة بقیّة الحروب 

اللبنانیّة األخرى الدائرة في الوقت نفسھ دون ان تتأثّر إحداھا باألخرى أو تخفّف من 
غلوائھا واستمّرت معھا النداءات واإلتصاالت العربیّة والدولیّة الداعیة إلى وقف إطالق 

النار الذي تّم التوّصل إلیھ مراٌت عدیدة لكنھ عاد فسقط بنفس عدد المرات التي أعلن عنھ 
فیھا. ثمة أیضاً سبٌب مباشٌر الندالع ھذه الحرب یجب عدم إغفالھ وھو القصف الذي 

تعّرض لھ مرفأّي بیروت وجونیة رداً على الحصار البحري الذي یفرضھ عون على 
المرافئ غیر الشرعیّة التي تدیرھا المیلیشیات المتحالفة مع سوریة ولقد رّد عون إثر 

قصف ھذین المرفأین بقصف بیروت الغربیّة فرّد السوریّون وحلفاؤھم على رّده بقصف 
وزارة الدفاع وإصیب بھذا القصف مكتب عون لكنھ لم یكن موجوداً فیھ لحظة القصف 

وجاء إعالن عون عن إطالق حرب التحریر فجر الیوم التالي  لھذه اإلصابة.  

بینما كان النظام العلوي السورّي یستعین بلحفائھ دروز وشیعة لبنان للقضاء على القدرة 
السیاسیّة والعسكریّة لدى مسیحیّي لبنان والموارنة منھم على وجھ التحدید, قام بتوجیھ 

ضربٍة قاضیّة للطائفة السنیّة العزالء والمترنّحة منذ اغتیال مرجعیّتھا السیاسیّة في الدولة 
اللبنانیّة أي رشید كرامة رئیس الوزراء الطرابلسي في حزیران 1987. ولقد استھدفت 
الضربة ھذه المّرة رأس المرجعیّة الدینیّة لھذه الطائفة ذات الوالء الموّزع تاریخیّاً بین 

نظامي مصر والسعودیّة وبقیت محّصنةً أمام محاوالت اإلستحواذ على قرارھا السیاسّي 
التي دأب على القیام بھا نظام األسد.  

في مقابلٍة أجراھا حسن صبرا في أیّار 2002 مع نجل مفتي لبنان الشیخ حسن خالد 
ونشرتھا مجلّة الشراع اللبنانیّة التي یملكھا ویرأس تحریرھا صبرا نفسھ كشف سعد 

الدین حسن خالد عن الكثیر من "النصائح" التي وّجھھا رموز النظام السورّي لوالده قبل 
اغتیالھ منھا ما سمعھ الشیخ مباشرة من حافظ األسد خالل زیارة قام بھا إلى دمشق إذ 
قال لھ:"بیسوى قبل ان تُقدم على أمٍر ما ان تطلعنا علیھ", وكذلك من عبد الحلیم خّدام 

یوم أصّر حسن خالد على التوّجھ إلى مدینة طرابلس لحضور مأتم رئیس الوزراء 
المغتال رشید كرامة عبر الطریق الساحلي الذي یمّر في مناطق الموارنة في بیروت 

الشرقیّة وجونیة حیث السیطرة العسكریّة الكاملة للقّوات اللبنانیّة وحزب الكتائب رغم 
"النصائح" التي وّجھت لھ بالسفر إلى المدینة جّواً ومنھا ما نقلتھ إلیھ بعض الشخصیّاًت 

السیاسیّة واألمنیّة بعد زیاراتھا لغازي كنعان. 

 إثر انتھاء والیة أمین الجمیّل ونشوء حكومة لبنانیّة ثانیة في منطقة المسیحیّین برئاسة 
میشال عون وتقاسم السلطات التنفیذیّة بینھ وبین سلیم الحص رئیس وزراء المناطق 
اإلسالمیّة والدرزیّة أبقى مفتي لبنان على عالقاتھ السیاسیّة مع الطرفین وحافظ على 

دعواتھ للحوار مع المسیحیّین واإلصغاء إلى مطالبھم بدالً من محاوالت القضاء علیھم 
بالقّوة العسكریّة وقد أبقى حسن خالد على قنوات اإلتصال بالجنرال عون حتى بعد 

إعالن األخیر عن بدء معركة "تحریر لبنان من الجیش السورّي" األمر الذي أغضب 
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النظام السورّي وحلفائھ في لبنان مما دعا المخابرات السوریّة إلى رفع نبرة التھدیدات 
المعتادة. وقد ترافقت ھذه التھدیدات مع العدید من القذائف مجھولة المصدر والتي طالت 

كٍل من مقر اإلفتاء ومحیط منزل المفتي. ویبدو ان الشیخ حسن لم یرتدع وحافظ على 
مواقفھ الداعیة للحوار وغیر المتوافقة مع سیاسة النظام السوري ومصالحھ فأقدمت 

المخابرات السوریّة على إغتیالھ بتاریخ 16/أیّار/1989 بواسطة سیّارة مفّخخة ب 150 
كغ من المتفجرات ُركنت في محلّة عائشة بّكار وتّم تفجیرھا عند مرور موكبھ العائد من 

مقّر اإلفتاء متّجھاً إلى منزلھ في محلّة الرملة البیضاء. ولقد قتل معھ سبعة مرافقین من 
قوى األمن العام الداخلي وصھره وسائقھ إضافةً إلى 20 مواطناً تصادف مرورھم في 
المحلّة لحظة التفجیر كما سقط أكثر من 100 جریح أغلبھم من المشاركین في مجلس 

عزاء ألحد الصحفیّین المحلیّین تصادف أن أقیم في بالقرب من مكان اإلغتیال.  

 --------------------------------------------------

وصلت إلى مكتبي المستحدث في الحادیة عشرة صباحاً وجلست إلى طاولتي أتصفّح 
إحدٮالصحف الیومیّة, وكان الشباب في الغرفة األخرى قد انھوا للتّو إعداد إبریق الشاي 

فقّدموا لي كوباً منھ. قالت الصحیفة في ما یشبھ باب "قراءة الطالع" الذي ال أقربھ, ان 
على سكان صیدا وضواحیھا الیوم 18/أیّار/1989 ترقّب انھمار العدید من قذائف 

المدفعیّة الثقیلة العشوائیّة ومصدرھا منطقة الشریط الحدودي الخاضعة لسیطرة جیش 
لبنان الجنوبي تحت قیادة اللواء انطوان لحد. لم تكشف الصحیفة جدیداً فأغلب الناس قد 

استمعوا مساء أمس لنشرات األخبار المتلفزة والتي جاء فیھا ان لحد قد ھّدد المعنیّین في 
صیدا بقصف المدینة إذ لم یتّم اإلفراج الیوم عن حصص مدینة جّزین وبقیّة بلدات 

الشریط من ماّدة الطحین التي یبدو ان جھةً ما قد قامت بعرقلة نقلھا. من سوء حظّنا انا 
وشباب الموقع الثالثة ان مقّرنا مسقوٌف بألواح "الزینكو" ولیس بالباطون المسلّح. كان 
عدد المقاتلین المداومین في مكتب اإلدارة قد ازدادا واحداً لكن ھذه الزیادة لم یكتب لھا 

ان تعّمر طویالً إذ ان "أبو ماجد" الذي عمد أكرم بعد استھالكھ إلى ركنھ في ھذا الموقع 
لم یستطع تحّمل ھذا "الفتور" المستجّد والتجاھل الذي یبدیھ قائده نحوه. فقّرر ترك 

"العمل الفدائي" والقیام بمغامرة إقتصادیّة صغیرة ھي عبارة عن إنشاء محرق لتصنیع 
الفّخار الیدوي الذي یتقن صنعھ وبیعھ في السوق اللبنانیّة وشیّد لھذا الغرض غرفة 

صغیرة ال تبعد عن مقّرنا سوى بضعة عشراٍت من األمتار وأصبح یبیت فیھا.  

نادیت على الشباب في الغرفة المجاورة طالباً المزید من الشاي فأحضر محّمد السھلي 
اإلبریق وأعاد ملء فنجاني.  

- مررت مساء أمس بسیّارتي من ھذا الطریق فشاھدت سیّارة أكرم متوقفةً أمام الموقع , 
ھل كّل شيء على ما یرام؟ سألت محمد.  
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- نعم كل شيء على ما یرام. كانت زیارةً عادیّة.  

- وما مناسبة ھذا الزیارة؟ 

- ال شيء. مجرد دردشة قام أثناءھا بالطلب إلینا برسم بعض األشكال على الورق زاعماً 
انھ یستطیع تحلیل شخصیّاتنا بواسطة طریقتنا في رسم ھذه األشیاء.  

- أشیاء مثل ماذا؟ 

- طلب من كلٍّ منّا مثالً رسم ثعبان.  

- وھل كان بارعاً في التحلیل النفسي؟ 

- ال أدري. لم یخبرنا بالنتائج التي استخلصھا من رسوماتنا بل احتفظ بھا لنفسھ.  

- وما رأیك الشخصّي في ھذه المزاعم؟  

- تخویت. ال أدري ما الذي یدور في خلده.  

- شكراً على الشاي.  

- العفو أخ غّسان.  

- قد تأخر القصف عن موعده یبدو ان أفران الجنرال قد استلمت طحینھا.  

- أرجو ذلك.  

- حسناً. سأغادر اآلن. إبقوا متیقظین وان احتاج األمر, توجھوا إلى المقّر في مبنى 
شمس لإلحتماء فیھ من القذائف المدفعیّة.  

كنت مخطئاً في تقدیري فطحین الجنرال لم یصلھ إذ شّن منذ الساعة الواحدة بعد الظھر 
سلسلة من الھجمات المدفعیّة التي طالت محیط مخیّم عین الحلوة ومنطقة مجدلیون في 
تالل صیدا وكذلك مداخل المدینة. بعد دّزینة من القذائف وأربعٍة من القتلى ومثلھم من 

الجرحى. سارعت الفّعالیات المحلیّة إلى استدعاء متعھّد الطحین في منطقة الشریط 
الحدودي وقامت بتسلیمھ كمیات كبیرة من الطحین تكفي لمّدة إسبوٍع كامل على األٌقل 

ووعدت بإعادة التسلیم الدوري لھذه المادة حسب ما كان معموٌل بھ قبل االنقطاع األخیر.  

لم أرتح لزیارات أكرم التحلیلیّة للموقع إذ بدا لي واضحاً انھ بصدد إصطیاد ھدٍف جدید 
من الیافعین مستخدماً ھذه المّرة منھجاً علمیّاً! وساءني أكثر ان صدیق أخي یاسر موجوٌد 

ضمن قائمة المستھدفین. عند الساعة الثامنة مساًء قدت سیّارتي نحو موقع اإلدارة من 
جدید بحّجة الدردشة وشرب الشاي مع أخي ووجدت عند وصولي ان أكرم قد سبقني 

فتظاھرت بالتفاجؤ من وجوده ھناك. وسریعا ما حضر الشاي فشرب اكرم فنجانھ وغادر 
فیما بقیت انا لشرب المزید من الشاي وتقّصي وقائع زیارتھ بشكٍل غیر مباشر ال یثیر 

التوّجس فتبین لي ان زیارتھ ھذه كانت كسابقتھا وترّكزت على محاولة إستكشاف 
إحتماالت نجاحھ في التقّرب من ھذا الشاب الیافع . قمت بعدھا بتحذیر أخي یاسر من ھذا 
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الموضوع وشرحت لھ شخصیة أكرم وشذوذه وطلبت إلیھ تحذیر صدیقھ محمد دون ان 
یخبره عن مصدر معلوماتھ.  

بعد مرور إسبوعین على ھاتین الزیارتین المشبوھتین استدعیت محمد السھلي إلى 
مكتبي وسألتھ: 

- ما األمر. أراك تكثر من الشرود.  

- ال شيء. مجرد ملل.  

- إسمع, انا أعرف ان محمود المصري یتعاطى الحشیشة مثل العشرات وربما المئات 
من أقرانھ. فھل انتقلت العدوى إلیكما انت ویاسر؟ 

- ال. لكن یصدف أحیاناً ان نتناول بضعة سحبات من سیجارتھ. 

- وھل یعلم أكرم بھذا األمر؟ 

- ال أدري. فقد سبق ان سألني لكنني انكرت.  

- وما أخبار زیاراتھ؟ 

- انھ یحرجني وال أدري ماذا أفعل.  

- كیف یحرجك؟  

- استدعاني عّدة مّراٍت إلى مكتبھ وقام بإقفال الباب بالمفتاح وبدأ بممازحتي ثم وضع 
ذراعاه حول خصري واعتنقني بشّدة فلم استطع اإلفالت. و.. 

- و ...؟ 

- وكان اثناء احتضاني یقوم بالضغط بجسده على موضع ذكورتي.  

- ھذا لیس كّل شيء. ثّمة المزید ألیس كذلك؟ 

 ... -

- وماذا أیضاً یا محمد؟ أكمل.  

- بصراحة. حضر إلى الموقع عصر اإلربعاء الفائت وكنت فیھ وحدي ویغالبني ُسكٌر 
شدیٌد من أثر سیجارتي حشیشة تعاطیتھما.  

- وھل الحظ ُسكرك؟  

- نعم.  

- وماذا كان تعلیقھ؟ 
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- دعاني لإلستحمام في شقّتھ ألصحو من الحالة التي كنت فیھا.  

- وھل فعلت؟ 

- نعم ..و ...أشعر بالحرج. 

- أكمل.  

- رافقتھ بسیّارتھ إلى شقّتھ وكانت خالیةً وھناك أرشدني إلى الحّمام وناولني منشفةً وحین 
بدأت باإلستحمام فتح الباب علّي وقام بمداعبتي وممارسة الجنس الفموي معي ثم شّدني 

إلى غرفة نومھ واستلقى على سریره عاریاً وطلب منّي مضاجعتھ وكنت ال أزال في 
حالة من السكر الشدید وجدتني معھا انفّذ رغبتھ.  

- ھل سبق لیاسر ان حّذرك من ھذا الموضوع؟  

- نعم.  

- كان یجب ان تكون أكثر حرصاً إذن. لألسف ال أستطیع مساعدتك بسوى تقدیم 
النصیحة لك إذ سبق لھذا الموضوع ان طرح على قیادة الساحة ولم یبدون أّي اكتراث. 

أحد وسائل الخروج من ھذا المأزق قد یكون تركك القّوة البحریّة وبإلتحاقك بأحد 
الوحدات العسكریّة األخرى.  

- ال أرید مغادة الموقع الذي اعتدت علیھ واألصدقاء الذین اكتسبتھم.  

- إذن  علیّك عدم تعاطي المخّدرات حتى ال تجّد نفسك في نفس المأزق مّرة ثانیّة. حین 
تكون في حالة صحو لیس علیك سوى ان ترفض عروضھ. ال یستطیع أكرم إجبارك 

على اللواطة بھ إّال بموافقتك فأنت وشانك إذن.  

- معك حّق.  

- ھل اخبرت یاسر بھذه الوقائع التي ذكرتھا لي ؟  

- بعضاً منھا. لیس بنفس التفصیل.  

- حسناً. أمرك بیدك االن. كن حذراً وحاول ان تبتعد عن المسكرات قدر استطاعتك .  

 -------------------------------------------------------

عند انعقاد القّمة العربیّة الطارئة في الدار البیضاء بتاریخ 23/أیّار/1989 كانت 
الوساطات والضغوطات واإلغراءات قد أتت أُكلھا ولم یتبق من عملیّة مصالحة األسد – 
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عرفات و األسد – مبارك سوى الرتوش األخیرة الشكلیّة كالمصافحة المرفقة 
باإلبتسامات أمام كامیرات األعالم العربیّة والدولیّة. عدا عن ھاتین المصالحتن واسترداد 
مصر لعضویتھا في الجامعة العربیّة بشكٍل رسمّي فإن القضیتین األساستین اللتین ناقشھا 

القادة العرب في قّمتھم الطارئة كانتا القضیّة الفلسطینیّة وتوّجھ المجتمع الدولي نحو 
الدعوة إلى مؤتمر سالم یجمع أطراف الصراع العربیّة وإسرائیل وھو ما أیدتھ القّمة 

ودعت إلى قیامھ على أساس قرارّي مجلس األمن رقم 242 و338, والقضیّة اللبنانیّة 
التي ُشّكلت لمتابعتھا لجنة ثالثیة مؤلّفة من العاھلین السعودي فھد بن عبد العزیز 

والمغربي الحسن الثاني إضافةً إلى الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید. كما توافق 
المجتمعون على ان یتّم الحّل في لبنان على األسس التالیة: 

1-  وقف إطالق النار.  

2-  إنتخاب رئیٍس للجمھوریة.  

3-  إقامة مؤتمر یجمع النواب اللبنانیّین والنخب السیاسیّة والطائفیّة لإلتفاق على نٍص 
لإلصالح السیاسّي یتوافقون علیھ.  

4-  انسحاب كافة القوى غیر اللبنانیّة من لبنان.  

بعد ان انفّض عقد القّمة العربیّة تولّى مبعوث الجامعة العربیّة الجزائري األخضر 
اإلبراھیمي مھّمة العمل المیداني للوصول إلى وقٍف إلطالق النار وھو ما نجح بالقیام بھ 

مع بعض االنتكاسات خالل شھرّي تّموز وآب من العام نفسھ. وقد أعید فتح مطار 
بیروت الذي كان أغلق ألكثر من ثالثة أشھر وكذلك استؤنفت األعمال في المرافق 

والمرافئ البحریّة المغلقة أیضاً بسبب األعمال العسكریّة. بینما كان األخضر اإلبراھیمي 
یقوم بمھام التفاوض مع أمراء الحرب وقادة الطوائف اللبنانیّین بھدف التوصل إلى وقف 
إطالق النار والحفاظ علیھ كانت مفاوضاٌت سریّةٌ تدور على مستوًى آخر ویقودھا الشیخ 

السعودي اللبناني األصل الملیاردیر رفیق الحریري بتكلیٍف من الملك فھد بن 
عبدالعزیز. ولقد نجح رفیق الحریري في التوّصل إلى موافقة إجماعیة من غالبیة النّواب 

اللبنانیّین وجمیع أمراء الطوائف العسكریّین على المشاركة في مؤتمٍر یعقد في مدینة 
الطائف السعودیّة ویھدف إلى إعادة كتابة النصوص الدستوریّة المتعلّقة بتوزیع السلطات 
بین الطوائف بما یتناسب مع الوضع الراھن على ان یتّم العمل الحقاً على إزالة الطائفیّة 
السیاسیّة وإستبدالھا بقوانین مدنیة وعلمانیّة. ولقد ساعد رفیق الحریري على القیام بھذا 

اإلنجاز إنفاقھ مئات المالیین من الدوالرات التي زّودتھ بھا السعودیة لھذا الغرض 
ووّزعت على أعضاء الطبقة السیاسیّة اللبنانیّة بمجملھا عدا شخٍص واحد رفض 

اإللتحاق بھذا المشروع أال وھو العماد میشال عون رئیس الحكومة العسكریّة المعیّنة من 
قبل أمین الجمیّل .  

 ------------------------------------------------------------
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عندما أعلن المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو في 31/آب/1920 ضّم المدن 
السوریة الساحلیة بیروت وصیدا وصور وطرابلس ومنطقة البقاع إلى متصرفیّة جبل 

لبنان وقیام دولة لبنان الكبیر كانت الحكومة الفرنسیة قد حرصت عند تحدید ھذه المناطق 
المزمع ضّمھا, على ان تجعل الدولة الناشئة الجدیدة ذات أكثریة مسیحیّة لضمان 

سیطرتھا على الكیان السیاسّي العتید, إذ ان نسبة المسیحیّین في ھذه الدولة شّكلت أكثر 
من 50% من عدد السكان. في تشرین الثاني 1943 أعلنت الحكومة اللبنانیّة إستقالل 

لبنان عن فرنسا واعتمادھا إحصاء 1932 الذي نظّمتھ فرنسا أساساً للمحاصصة الطائفیّة 
التي یجري على أساسھا توزیع المقاعد النیابیّة والوزاریّة والوظائف اإلداریّة العلیا في 

الدولة. ولقد كانت نسبة المسیحیّین إلى بقیّة  الطوائف في ھذا اإلحصاء تساوي %51.2 
وعلى ھذا األساس جرى تقاسم مقاعد المجلس النیابي التشریعّي بنسبة 6:5 لصالح 

المسیحیّین وھذه النسبة نفسھا اعتمدت المناصب الوزاریّة واإلداریّة كما وّزعت 
المناصب الثالثة الرئیسة في البالد على الطوائف الكبرى فمنحت رئاسة الجمھوریة 

للطائفة المسیحیّة ورئاسة مجلس الوزراء للطائفة السنیّة ورئاسة المجلس النیابي للطائفة 
الشیعیّة.  

لحظة اندالع الحرب األھلیّة اللبنانیّة عام 1975 كان ھذا التوازن الطائفي قد أصیب 
باإلختالل ولم یعد التمثیل السیاسّي للطوائف یعبّر عن واقع النسب الطائفیة الحقیقیّة 

لسكان لبنان, وذلك بسبب عوامل كثیرة أھّمھا ھجرة الكثیر من المسیحیّین اللبنانیّین إلى 
الدول الغربیّة والعادات اإلجتماعیّة المتفاوتة والعوامل اإلنتاجیّة لمختلف الطوائف. 

فبینما تمیل الطوائف المسیحیّة إلى التمثّل بالمجتمعات الغربیّة في تحدید النسل, ترى 
الطوائف المسلمة (حتى منتصف السبعینات على األقّل) عدم جواز ھذا األمر في الشرع 
اإلسالمي وكذلك فان الطائفة الشیعیّة التي عمل أغلب سكانھا في الزراعة (قبل ازدھار 
قطاع المقاومة) مالت كأغلب المجتمعات الفّالحیّة إلى اإلكثار من النسل بسبب الحاجة 

إلى األیدي العاملة العائلیّة الرخیصة. ولقد كان ھذا الخلل في التوازن الطائفي سبباً 
رئیسیّاً في اندالع الحرب األھلیّة التي أّجج أوارھا شعور الطوائف األخرى غیر 

المسیحیّة بالغبن واإلھمال.  

عقد مؤتمر الطائف بتاریخ 30/أیلول/1989 وبعد أسابیع من المداوالت التي شارك بھا 
62 نائباً لبنانیاً من اصل 73 نائباً وأشرف علیھا السعودیون ممثّلین برفیق الحریري تم 
التوصل في 22/تشرین أّول/1989 إلى توافٍق بین أغلبیّة النواب على نصٍّ اطلق علیھ 

اسم "وثیقة الوفاق الوطني". وقد تضّمنت ھذه الوثیقة العدید من بنود اإلصالح السیاسّي 
واإلدارّي والقضائّي والتنموي لكن األھمیة الكبرى تمحورت حول بنود اإلصالح 

السیاسّي التي أعادت النظر في "صیغة 1943" التي حكمت الحیاة السیاسیّة في لبنان 
منذ اإلستقالل حتى لحظة حادثة "بوسطة عین الرّمانة", الشرارة التي أشعلت الحرب 

اللبنانیّة وجوھر ھذه البنود یمكن تلخیصھ على الشكل اآلتي: 
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1- إلغاء نسبة 6:5 في المحاصصة الطائفیّة وإقرار مبدأ المناصفة في عدد النّواب بین  
المسیحیّین والمسلمین والنسبیّة بین مذاھب كلٍّ من الفئتین.  

2- زیادة عدد النواب إلى 108 نائباً (رفع الحقاً في انتخابات 1992 إلى 128). 

3- نقل صالحیّات رئیس الجمھوریّة المتعلّقة بالسلطة اإلجرائیّة وتفوضیھا إلى مجلس 
الوزراء مجتمعاً.  

4- العمل على إلغاء  الطائفیّة السیاسیّة وتأسیس مجلس شیوخ تتمثّل فیھ جمیع العائالت 
الروحیّة وتنحصر صالحیّاتھ في القضایا المصیریّة. 

5- حّل جمیع المیلیشیات اللبنانیّة وغیر اللبنانیّة وتسلیم أسلحتھا في مدة أقصاھا 6 أشھر.   

6- إعتماد الالمركزیّة اإلداریّة.  

7- بسط سیادة الدولة اللبنانیّة على كافة أراضیھا على ان "  تقوم القّوات  السوریّة 
مشكورة بمساعدة قّوات الشرعیة اللبنانیّة  لبسط سلطة الدولة اللبنانیّة  في فترة زمنیة 

محددة أقصاھا  سنتان تبدأ بعد التصدیق على وثیقة الوفاق الوطني وانتخاب رئیس 
الجمھوریة وتشكیل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار اإلصالحات السیاسیّة بصورة 
دستوریة. وفي نھایة ھذه الفترة تقرر الحكومتان الحكومة السوریّة وحكومة الوفاق 

الوطني اللبنانیّة، إعادة تمركز القّوات السوریّة في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي 
في ضھر البیدر حتى خط حمانا المدیرج عین داره،".  

لم تضع ھذه التسویّة السیاسیّة بین الطوائف حلوالً سحریّة للتناقضات الطائفیّة ولكنھا 
نجحت في وضع حدٍّ للحرب األھلیّة المستعرة منذ تسعة عشر عاماً. أو باألحرى ستضع 
حّداً لھا في المستقبل القریب إذ ان الحرب بقیت مرحلیّاً دائرة بسبب ان النّواب الموقّعین 
على ھذه الوثیقة والمسیحیّین منھم على وجھ التحدید لم یعودوا یمثلّون سوى انفسھم. إذ 
ان الظروف التي انتخبوا فیھا العام 1972 قد تبّدلت وتوّزع والء الناخبین على أمراء 
الحرب وأولیائھا ولم یعد الكثیرون یذكرون أحداً من ھؤالء النّواب. ولقد رفضت قوى 

األمر الواقع في مناطق المسیحیّین المكّونة أساساً من الجنرال عون وسمیر جعجع وثیقة 
الوفاق الوطني وحّذرت النواب المسیحیّین من العودة إلى مناطقھم إّال بعد تراجعھم عن 
تأیید ھذه اإلتفاقیّة ولقد بلغ ضعف الحجم التمثیلي لھؤالء النّواب حّداً جعلھم ال یجرؤون 

على العودة إلى منازلھم واختار أغلبھم العیش في فرنسا ریثما تنجلي األمور.  

رغم ان الجانب السورّي كان لھ تأثیٌر على مضامین وثیقة الوفاق الوطني بسبب كونھ 
القّوة العسكریّة الرئیسة على األراضي اللبنانیّة إّال ان الضغوطات الدولیّة واإلقلیمیّة 

أجبرتھ على اإلذعان لبعض البنود التي ال یستسیغھا خصوصاً المتعلّق منھا بانسحاب 
قّواتھ العسكریّة في مّدٍة أقصاھا سنتین. لكن الموافقّة العلنیّة والترحیب بھذه اإلتفاقیّة على 

ألسنة الناطقین باسم النظام السورّي لم تتعدَّ كونھا مجامالٍت لفظیّة تخفي تحتھا النیّة 
السوریّة في اإلشراف على تطبیقھا بطریقتھا الخاّصة وبما یضمن لھا مصالحھا ونفوذھا 

واستمراریّة وجود قّواتھا العسكریّة على األراضي اللبنانیّة.  
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بعد مرور أقّل من إسبوعین على إقرار إتفاق الطائف اجتمع النّواب اللبنانیّون في جلسٍة 
معّدٍة النتخاب رئیٍس للجمھوریّة في مطار  القلعیات العسكرّي الواقع في شمال لبنان 

وذلك بسبب تعذر اجتماعھم في مجلس النّواب في العاصمة اللبنانیّة ألسباٍب أمنیّة, 
وصّوت للنائب اللبناني المرّشح رینیھ معّوض 52 نائباً من أصل 58 شاركوا في عملیّة 

التصویت. بعد یومین من انتخابھ اصطدم معّوض بموقٍف سوريٍّ معلٍن ینسف أحد 
األسس الرئیسة إلتفاق الطائف والمعنّي بانسحاب القّوات السوریّة من بیروت خالل 
سنتین على أقصى حدٍّ ویعتبر ھذا االنسحاب ھو المكسب الوحید الذي منحھ اإلتفاق 

للطائفة المسیحیّة بعد ان ُجّردت من حصصھا التاریخیّة وأعطیت 50% فقط من أعضاء 
مجلسّي النّواب والوزراء ناھیك عن نقل صالحیات رئیس الجمھوریّة المسیحي إلى 

مجلس الوزراء. تضّمن الموقف السورّي المستجّد الرؤیة السوریّة لتنفیذ ھذا اإلتفاق إذ 
صرح محمد سلمان وزیر اإلعالم السورّي ان انسحاب القّوات السوریّة لن یتّم إّال بعد 

إستتباب األمن وانسحاب القّوات اإلسرائیلیّة من جنوب لبنان وھو ما لم ینّص علیھ 
اإلتفاق.  

عدا عن تأجیل النظام السورّي إلنسحاب قّواتھ ألجل غیر محّدد قّدم غازي كنعان إلى 
معّوض قائمةً بعشرین وزیراً بینھم میشال المّر طالباً منھ إقرارھا وھو ما لم یستجب لھ. 

كان رینیھ معّوض رجل حواٍر ودبلوماسیّة ورفض عرضاً من النظام السورّي یقضي 
بإستخدام القّوات السوریّة للقضاء على میشال  عون واختار مقایضة عون بإعادة 

تموضع جزئیة للقّوات السورّي تنسحب بمقتضاھا من المناطق المسیحیّة مقابل ان ینھي 
عون تمّرده وینضم إلى القوى السیاسیّة المنضویة تحت لواء وثیقة اإلتفاق الوطني 

وكانت ھذه " ثالثة األثافي " التي استوجبت قتلھ بنظر النظام السورّي. في 23/تشرین 
الثاني/1989 انفجرت أثناء مرور موكب الرئیس المنتخب عبر تقاطع شارعي الصنائع 
– فردان عبوةٌ ضخمةٌ من المتفجرات الموضوعة في كشٍك خشبّي وبلغت شّدة االنفجار 

حّداً قذف بسیارة معّوض المصفّحة خمسین متراً من مكان االنفجار, ولم یعثر في داخلھا 
سوى على جزٍء من الجانب األیسر لوجھھ ونتٍف من ربطة عنقھ. طویت مع رینیھ 
معّوض صفحةً لم تفتح بسبب الرغبة السوریّة بعدم فتحھا وانتقلت البالد إلى حقبة 

الوصایّة السوریّة المطلقة والتنفیذ السورّي إلتفاق الطائف مع انتخاب الدمیة السوریّة 
النائب إلیاس الھراوي رئیساً للجمھوریّة في جلسٍة نیابیّة عقدت في فندق "البارك أوتیل" 
في مدینة شتورة غیر البعیدة عن بلدة عنجر حیث المقّر الرئیس لغازي كنعان. كانت أّول 

مھام الرئیس الیاس الھراوي توجیھ إنذاٍر إلى میشال عون إلنھاء تمّرده وإخالء القصر 
الجمھوري في بعبدا خالل 48 ساعة تحت طائلة اإلستعانة بالقّوات السوریّة لشّن ھجوم 
كاسح على المنطقة الشرقیّة وإخراجھ من القصر الجمھوري بالقّوة العسكریة. أّما القرار 

األّول لحكومة العھد الجدید فكان تعیین دمیٍة سوریٍّة أخرى ھي العماد إمیل لّحود قائداً 
للجیش بعد ترفیعھ, وإعفاء میشال عون من منصبھ كقائٍد للجیش ووضعھ في تصّرف 

وزارة الدفاع.  

 ------------------------------------------------
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جبھة التحریر الفلسطینیّة ھي فصیل مسلّح صغیر تشّكل أبّان الحرب األھلیّة اللبنانیّة 
على أیدي كلٍّ من محّمد عبّاس (أبو العبّاس) وطلعت یعقوب الذین انشقّا عن تنظیم 

الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین – القیادة العاّمة بعد خالٍف مع أحمد جبریل وقع أثناء 
حصار تّل الزعتر من قبل القّوات السوریّة والمسیحیّة عام 1977. وكان جبریل قد 
اختار الوقوف في الجانب السورّي بینما رفض یعقوب وعبّاس ھذا الموقف واختارا 

اإلنضمام إلى م.ت.ف. وكبقیّة الفصائل الفلسطینیة تلقّى ھذا الفصیل الجدید الدعم المالّي 
خالل مراحل حیاتھ من عّدة جھات وتنقّلت والءاتھ حسب المستثمرین الذین تعاقبوا علیھ 
وكان بینھم الجزائر ولیبیا وسوریا والعراق واألخیرة ھي التي استقّّر علیھا والء الجبھة 
وقائدھا أبو العبّاس (بعد ان انشق عنھ طلعت یعقوب والتحق من جدیٍد بالنظام السورّي) 

الذي اتخذ من بغداد مقّراً لھ حتى تاریخ اعتقالھ من قبل القّوات األمریكیة في العام 
2003 بتھمة قتل مواطن أمریكي عجوز كان على متن السفینة اإلیطالیّة السیاحیّة أكیني 

الور التي اختطفتھا مجموعة تابعة لھ. وقد توفّي أبو العباس في سجنھ عام 2004 إثر 
سكتة قلبیّة. وكما ھّواري المقیم أیضاً في بغداد والذي اختّص اتباعھ بمھاجمة المواقع 

السوریّة بناًء على طلب مخابرات صّدام حسین كذلك كان أبو العبّاس مكلّفاً من قبل نفس 
الجھة بمھاجمة الخصم نفسھ مع فارق ان أبو العبّاس لم یكن لھ أتباٌع كثٌر في لبنان. لكن 

انضمام أحد كوادره إلى حركة فتح بعد فراره من السجون السوریّة وتشكیلھ لوحدٍة 
عسكریّة كبیرة تعمل تحت إمرتھ جعلتھ یستعید بعض قدرتھ ویسھم في توجیھ واحدة من 

أشّد الضربات إیالماً للنظام السورّي في لبنان رغم انھا لم تكلّل بالنجاح.  

أبو محّمد "رؤوف الزعروة" نزیٌل سابٌق في السجون السوریّة ورغم انتمائھ إلى جماعة 
"أبو العبّاس" الموالیّة لعرفات إّال ان مكان اعتقالھ كان سجناً مدنیّاً وبعد محاكماٍت مدنیّة 

أدانتھ بإرتكات العدید من الجرائم (المدنیّة أیضاً). رجٌل ضخٌم متین البنیّة في أواخر 
األربعینات من عمره ویمتلك جرأةً وقسوةً نادرتین جعلتاه یعتاش من عملیات السطو 
المسلّح داخل سوریا. ومن المعروف عنھ فراره منھا إلى لبنان بسیارة فخمٍة مسروقٍة 

مرتدیاً بذةً ضابٍط في الجیش السورّي وعلى كتفیھ سیوفاً ونجوٍم تكفي لدّب الرعب في 
نفوس الجنود ورجال المخابرات العاملین على نقاط التفتیش السوریّة الممتدة من منطقة 

المصنع وحتى بلدة الرمیلة شمال مدینة صیدا التي نجح بالوصول إلیھا بھذه الطریقة. 
بعد وصولھ بدأ الزعرورة بتشكیل قّوات عسكریّة سرعان ما أصبحت األكبر من حیث 
العدید بسبب وقوع المقاتلین تحت سحر جرأتھ وشجاعتھ وتسابقھم لالنضمام إلى قّواتھ, 
علماً ان أغلب المنضّمین إلى ھذه القّوات كانوا من فلسطینیّي سوریا ومخیّماتھا. وخالل 

شھرین أو ثالثة من وصولھ إلى منطقة صیدا أصبحت قّواتھ المتموضعة في األشرفیّة 
والقریّة والمیة ومیّة ھي القّوة الضاربة الرئیسة في حركة فتح وصار ذكر اسمھ یثیر 

الرعب في نفوس قادة الساحة وبقیّة أمراء الحرب داخل حركة فتح. وبدأت زعامتھ تمتّد 
إلى مخیّم عین الحلوة حیث وااله بعض السكان المتحّدرین من بلدة صفّوریة الفلسطینیّة 

التي ینتمي إلیھا الزعرورة. رغم انتشار اإلشاعات حول تعاطي أغلب أتباعھ لمادة 
الحشیشة إّال ان الرجل في الحقیقة كان صارماً ومتدیّناً وقد یكون الوحید في صفوف 

مرتبتھ من الضبّاط (عدا أبناء عین الحلوة) الذي یقیم الصالة في مواقیتھا وقد رأیت ذلك 
رأي العین أكثر من مّرة حین زرتھ برفقة محمود زكي الذي كان یعتزم اإلنتقال من 
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"قّوات المنطقة الوسطى" والعمل تحت أمرة الزعرورة , أّما بخصوص الحشیشیة فان 
تعاطیھا منتشٌر في صفوف جمیع القّوات وال یتمیّز أحد عن أحد في ھذا الموضوع.  

رغم ان الحرب السریّة التي تخوضھا الجماعات التابعة لھّواري ضد القّوات السوریّة لم 
تكن معالمھا وأھدافھا وكذلك منفذوھا تخفى حقیقةً عن أعین أجھزة اإلستخبارات اللبنانیّة 

والسوریّة إّال ان عدم اإلعالن عنھا أو تبنیّھا من أیة جھة عنھا أبقى أطرافھا غائبةً عن 
التداول اإلعالمي . مع تصاعد وتیرة المصالحة بین األسد وعرفات طلبت المخابرات 
العراقیّة من أبي العبّاس تنفیذ عملیّة عسكریّة نوعیّة وعلنیّة سعیاً لوقف عملیّة التطبیع 

بین م.ت.ف والنظام السورّي وإعادة خط األوراق في المنطقة من جدید. صحیٌح ان 
المصالحة كانت قد تّمت خالل قّمة الدار البیضاء إّال ان تطبیع العالقات وإعادة بناء الثقة 

كانا ال یزاالن غیر ناجزین بعد وأمامھا أشھٌر طویلةٌ من العمل الدؤوب وأیضاً من 
الفرص التي یمكن انتھازھا إلفشال ھذین المسارین.  

مساء الخمیس 14/كانون أّول/1989 زارني  محمود زكي وثائر حّجو وجلسنا في غرفة 
المطبخ الخارجیّة نشرب الشاي والقھوة حول طاولة صغیرة. بدا اإلثنان مشتّتي الذھن 
ویكثران من النظر إلى الساعة فاستفسرت عن األمر منھما فأجابني ثائر بأن ثّمة حدٌث 

مھمٌّ سیحصل ھذه اللیلة لكنھما ال یستطیعا إبالغي عنھ بعد. كان ثائر قد اكتشف حدیثاً ان 
أكرم قد قام بترقین قیده في اإلدارة العسكریّة في غّزة مما یعني انھ حالیاً بال قیود حقیقیّة 

وان رتبتھ العسكریّة أضحت صوریّة وغیر موجودة إّال على كشوف الساحة اللبنانیّة. 
بمعنى آخر فان ثائر قد فقد مستقبلھ المھني وصار عملھ في القّوة البحریّة تحت أمرة 

أكرم مجرد لعٍب في الوقت الضائع. لذا فقد ظننت ان األمر الذي یقوالن انھ وشیك 
الوقوع ربما یتعلّق بھذه المسألة. وعلى كّل حال لم ألّح علیھما فرغم كوني فضولیّاً 

بطبیعتي إّال انني ایضاً موقٌن بالمثل العاّمي الذي یقول: "الخبر الیوم بمصاري بس بكرة 
ببالش". عندما غادرا منزلي كانت الساعة قد تجاوزت منتصف اللیل بقلیل إذ انھما كانا 
قد حضرا متأخرین. الحظت في الیوم التالي عند خروجي من منزلي ان ھناك استنفاراً 

عسكریّاً أمام مكتب "أحمد الحمزاوي" أحد كوادر التنظیم الشعبي الناصري, وان 
المسلحین ھناك قد اتخذوا مواضع قتالیّة وھو ما یحصل عادةٌ عند كّل إشكال یقع بین أحد 

أفراد المجموعة التابعة لھ وآخٍر من حركة فتح وقد حصل ھذا بضعة مّرات سابقاً. 
صعدت إلى سیّارتي وقدتھا صعوداً نحو المكتب راجیاً بیني وبین نفس ان ال یفتتح 

جیراني من مسلحي الحمزاوي حربھم بي. حین وصلت إلى المقّر كان الشباب یتحّدثون 
عن "األجواء" المتوترة في مدینة صیدا المضربة بشكٍل كامل إستنكاراً لحادثة لیل أمس 

أو باألحرى فجر الیوم.  

حین كان ثائر ومحمود یناظران ساعتیھما أمس بقلٍق كان رؤوف زعرورة یتحّرك على 
رأس مجموعة مسلّحة باألسلحة الرشاشة الخفیفة وقواذف البي 7 وقنابل "میلز" 

الھجومیّة. تألّفت المجموعة من أربعین عنصراً واتجھت في سیّارات مدنیّة وعلى دفعات 
نحو نھر األّولي عند بّوابة صیدا الشمالیّة. قبل وصولھم إلى الجسر الواقع على طریق 

صیدا – بیروت الرئیس الذي تتموضع علیھ نقطة تفتیٍش عسكریّة تابعةٌ للتنظیم الشعبي 
الناصري انحرفوا یمیناً متجھین نحو الشرق بمحاذاة ضفة النھر حیث التقوا بسیّارات 

أخرى أتت من اإلتجاه اآلخر عبر حّي "القیّاعة". انزلتھم السیّارات ھناك ثم عادت إلى 
مراكز انطالقھا بینما بدأ المقاتلون یتسلّلون راجلین عبر جسٍر عتیٍق وصغیٍر یقع على 
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بعد 300 متراً إلى الشرق من جسر األّولي ویوصل إلى األطراف الجنوبیّة لجبل 
الشوف. ال تستطیع السیّارات العبور منھا حالیاً الن قوى األمر الواقع (التنظیم الناصري 

و شرطة رفیق الحریري) كانت قد عمدت إلى إغالقھ بواسطٍة أطنان من الرمل التي 
وضعت في وسطھ بإرتفاع ستة أمتار بھدف تسھیل ضبط األمن المحلّي للمدینة ومراقبة 

معابرھا. لذا فقد عمد الزعرورة إلى تجھیز سیّارات أخرى تنتظره ومجموعتھ على 
الجانب اآلخر من الجسر حیث یوجد طریٌق ریفيٍّ غیر مطروٍق في مثل ھذا التوقیت. 

نقلتھم السیّارات عبر البلدات السنیّة جنوب جبل الشوف التي تشّكل نصف دائرة بدءاً من 
علمان – فصعوداً نحو االصابونیّة – مجدلونة – المغیّریّة ثم نزوالً نحو كترمایا – 

الوردانیة فجرود بلدة الرمیلة الساحلیّة حیث یقیم ویعمل "العقید زیاد" رجل المخابرات 
السوریّة القوي ورئیس ما یسّمى بالمراقبین السوریّین في صیدا والمتحّكم برقاب أھل 

المدینة ومخیّمیھا عبر نقطة التفتیش التي أقامھا على مقربٍة من مقّره والواقعة على الممر 
الوحید من وإلى صیدا.  

توّزعت المجموعة إلى قسمین, وضع على رأس األول منھما جمال حّجو شقیق ثائر 
حّجو وشّكل رأس الحربة في الھجوم ومھّمتھ شّن الضربة اإلبتدائیّة بینما ترٔاّس القسم 
الثاني رؤوف الزعرورة بنفسھ ومھّمتھ إقتحام مبنى المخابرات واعتقال العقید زیاد. 

حین أزفّت ساعة الصفر ترّدد جمال المرابط على بعد عشرات األمتار من الھدف في 
شّن الھجوم وال أحد یعرف سبب ترّدده, وقد یكون الحظ أمراً حول الھدف یتعلّق 

بالحراسة واختار ان یتمھل قلیالً. حین أصدر لھ قائد الھجوم لھ عبر جھاز الالسلكي أمر 
الھجوم ثانیةً ولم یباشر بتنفیذه تحّرك الزعرورة مع مجموعتھ وانتقل إلى موضع 

مجموعة جمال حیث وّجھ مسّدسھ إلى رأسھ وقام بإعدامھ مباشرةً ثم شّن الھجوم بنفسھ. 
كان عنصر المفاجأة في ھذا الھجوم المباغت ساحقاً ولم تستمّر العملیّة سوى ربع ساعة 

دخل بعدھا الزعرورة إلى مقر المخابرات ولم یجد العقید زیاد داخل غرفة نومھ علماً ان 
سریره كان ال یزال دافئاً حین وضع یده علیھ مما یعني انھ قد  غادرة قبل دقائق قلیلة 

فقط. بعدھا قامت المجموعة المھاجمة بنقل كمیّاٍت ضخمة من الملفّات األمنیّة إلى 
السیّارات التي عادوا بھا إلى مدینة صیدا عبر الطریق الرئیس ھذه المّرة إذ ان الذي 

دعاھم إلى تفادي نقطة التفتیش التابعة للتنظیم الناصري ھو اإلحتفاظ بعنصر المفاجأة أّما 
وقد تّمت العملیّة فلم یعد ھناك حاجة للتخفّي.  

عند وصول السیّارة األولى التي یقودھا الزعرورة إلى النقطة التفتیش تلك أبلغ المسلّحین 
المتواجدین فیھا انھ ضابطٌ في حركة فتح ومعھ العشرات من المقاتلین المسلّحین 

وحّذرھم من إطالق النار وتابع سیره, لكن عناصر النقطة حاول منع السیّارات من 
العبور وأشھروا بنادقھم ورّد مقاتلي الزعرورة بالمثل فقتل مقاتلَین اثنین من  التنظیم 
وعبرت السیّارات نحو مدینة صیدا ومنھ شرقاً إلى مواقعھا. نتج عن العملیّة سقوط 8 

قتلى و15 جریحاً إثنان من القتلى ھما من عناصر التنظیم الشعبي الناصري وأربعة ھم 
من المھاجمین بینما قتل عنصران من المخابرات السوریّة وجرح آخرون لكنھم نجحوا 

بالفرار شماالً والنجاة بإنفسھم. كان وقع ھذه العملیّة التي فشلت في إعتقال العقید زیاد 
بالغ الشّدة على النظام السورّي إذ انھا المّرة األولى منذ العام 1982 التي تتجرأ فیھا 

عناصر فلسطینیّة على تحّدي أجھزة المخابرات السوریّة ومواجھتھا وجھاً لوجھة وكسر 
حاجز الخوف لدى المقاتلین مّما یفتح الباب على مزیٍد من الھجمات.  
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إستمّر اإلضراب في مدینة صیدا طوال نھار الجمعة الذي تّم فیھ تشییع القتیلین 
الصیداویّین ثم بدأت الحیاة تعود إلى طبیعتھا إعتباراً من صباح السبت وانجلت مظاھر 
التوتّر واختفى االنتشار المسلّح. من ناحیة حركة فتح, فإن أیاً من مسؤولیھا في لبنان لم 
یعلّق على ھذا الھجوم وتركوا أمره لیاسر عرفات الذي أنكر التھمة وأعلن ان ال عالقة 
للحركة بھ وطلب المشاركة في لجنة التحقیق لكشف مالبسات ھذه الحادث وصّرح بانھ 
قد أصدر أمراً لمسؤولي الحركة في صیدا بتسلیم أیة مشتبٍھ بھ إلى اللجنة. أما بعیدا عن 

اإلعالم فقد تم توصیل رسالة لألسد تشرح ظروف الھجوم والجھة التي أمرت بھ والجھة 
التي قامت بتنفیذه ومّرت الحادثة دون كبیر أثٍر على مسار تحسین العالقات مع النظام 

السورّي.  

سمحت السلطات السوریّة لعائلة جمال حّجو بدفن جثّتھ في مقبرة مخیم الیرموك على ان 
یتّم الدفن لیالً ودون جنازٍة رسمیّة. غیر انھا لم تسمح لھم بإقامة مجلس عزاء لفقیدھم كما 

جرت العادة رغم انتماء والده لحزب البعث وعملھ في جھاز اإلستخبارات العسكریّة 
السوریّة. استعیض عن ھذا بعزاء أقامة ثائر في منزلھ في عین الحلوة وبعد اسبوعین 

من ھذه الحادثة حزم محمود وثائر وعائلتیھما حقائبھم وغادروا سّراً إلى جزیرة قبرص 
عبر میناء صیدا الذي كانت تؤّمھ دوریاً سفینة ركاب صغیرة الحجم وتعمل على خط 
صیدا – لیماسول. عادةً ما تستخدم ھذه السفینة لنقل الكوادر الفتحاویة من وإلى لبنان 
عبر قبرص لكن زوارق البحریّة اإلسرائیلیّة تقوم بإعتراضھا بعض األحیان وتلقي 

القبض على ھؤالء الكوادر. كانت الوجھة النھائیة لثائر ومحمود ھي ألمانیا الغربیّة حیث 
تقدما بطلبات لجوٍء انسانيٍّ لھما وألفراد عائلتیھما وتّمت الموافقة علیھا واستقروا جمیعا 

ھناك حیث ال زالوا یقیمون حتى االن عدا محمود زكي الذي وافتھ المنیّة بعد بضعة 
سنوات.  

 ----------------------------------------------------

عزمت بعد ان أبلغني محمد السھلي عن لواطتھ بقائد القّوة البحریّة على ان أقوم بنقل 
أخي یاسر الذي ال یتجاوز التاسعة عشرة من عمره أیضاً كحال محّمد إلى وحدة 

عسكریّة أخرى. إذ بدا من الواضح ان شھوة راسبوتین األربعیني ھذا ال قاع لھا. 
أوعزت لیاسر بأن یختار الوحدة التي یفّضلھا ولھ فیھا أصدقاء لكي أنقلھ إلیھا لكن قرار 
حركة فتح باإلنتشار في المناطق الفاصلة بین حركة أمل وحزب هللا المتقاتلین في إقلیم 
التفّاح بإعتبارھا قّوة فصل, حسب تعلیماٍت أتت من مكتب یاسر عرفات في تونس بعد 
تقّدم عملیّة التطبیع مع األسد أّجل أمر النقل. إذ طلب عالء األفندي أواخر كانون اّول 
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1989 من جمیع التشكیالت العسكریّة في حركة فتح ومن ضمنھا  القّوة البحریّة, 
المشاركة في ھذه القّوة, بسبب اتساع رقعة منطقة اإلنتشار المزمع, ولم أرد أین یبدو أمر 

نقل أخي تھّرباً من التوّجھ إلى خطوط القتال.  

في الثالث من كانون أّول 1990 صدر األمر إلى القّوات العسكریّة التابعة لحركة فتح 
والمتجّمعة في بلدتّي القریة وعین الدلب بالتحّرك شرقاً نحو وادي اللیمون والمجیدل 

وتموضع جزٌء من ھذه القّوات فیھما بینما تابع الجزء اآلخر طریقھ للتموضع على التالل 
المحیطة ببلدتّي كفر حتّى وكفر ملكي الشیعیّتین اللتین تدور فیھما معارك طاحنة بین 

أمل وحزب هللا. ان تحّركات قّوة الفصل ھذه وأماكن تموضعھا تّم تنسیقھا فقط مع أحد 
طرفّي الصراع وھو حركة أمل بینما أعلن حزب هللا رفضھ لتواجد القّوات العسكریّة 

الفلسطینیّة وعدم اعتباره لھا بصفتھا قّوة سالم بل قّوة حرٍب ستزید األمور تعقیداً. لكن 
انشغال الحزب في معركتة مع أمل جعلھ یكتفي بإستھداف القوى الفلسطینیّة بین الفینة 
واألخرى برّشاشاتھ الثقیلة دون ان یشّن معركة فعلیّة معھا. كان ھناك بین القّوات التي 
تموضعت على تالل كفرحتّى مجموعةٌ صغیرة تابعة للقّوة البحریّة تعدادھا ثالثة أفراد 
ھم محمد السھلي ویاسر أبو العال ومحمود المصري. في ھذا الوقت كان األخ األصغر 

ألكرم (أنادیھ انا بإسم شكیب أحد شخصیّات مسرحیّة شي فاشل لزیاد الرحباني) وكذلك 
األخوة الثالثة لخطیبتھ الجدیدة والذین ھم أیضاً یتلقون الرواتب ومدرجون في عداد 

القّوة, یداومون في منازلھم وال أحد یراھم سوى عند صرف الرواتب آخر كّل شھر. أقالم 
أبناء الحما الثالثة ألكرم في مخیّم المیّة ومیّة وأكبرھم یزاول عملھ المدني كالمعتاد في 

أحد محّالت بیع المالبس في الوسط التجاري لمدینة صیدا أما شكیب فیداوم في شقّة 
األھل على األتوستراد الساحلي عند مشارف بلدة خلدة. بقي ان أذكر ان العروس (ویا 
لمحاسن الصدف !) ھي ابنة أخت جمعة اللئیم قائد القّوة البحریّة المركزیّة الذي خلف 

منذر أبو غزالة.  

عصر الیوم الثاني لھذا االنتشار الفتحاوي ركبت سیّارتي وتوّجھت نحو تالل كفرحتّى 
لزیارة أخي وزمیلیھ واإلطمئنان عن أحوالھم. مع اقترابي من وادي اللیمون بدأ أزیز 

الرصاص المتطایر بغزارة یعلو وكذلك علّت أصوات االنفجارات المدفعیّة. عند 
وصولي إلى موقعھم شاھدت رأس أخي یاسر تطّل من الحفرة القتالیّة ویده تلّوح لي إذ 

انھ میّزني بنوع ولون سیّارتي. انضممت إلیھ في الحفرة التي یتشارك بھا مع محمد 
ومحمود وجالستھم لنصف ساعة لم یصمت طوالھا أزیز رصاص القنص الذي یمّر من 

فوق رؤوسنا. بعد ثالثة أسابیع, حین اقتضى األمر تبدیل المجموعات بأخرى تستقدم 
لتحّل مكانھا بینما تعود األولى إلى المؤّخرة لإلستراحة لم یجد أكرم من یبدل بھم ھؤالء 

المقاتلین الثالثة الذي أصبحوا اآلن اثنین إذ ان محمود المصري قد قتل خالل أحد 
اإلشتباكات وارسلت جثّتھ إلى أھلھ في مخیّم نھر البارد وبرفقتھا (كالعادة في ھذه 

الظروف) "شوالّي" الرّز و السّكر وبعض القھوة المطحونة وكراتین السجائر المتنّوعة 
لزوم إقامة العزاء.  

بعد عودة شقیقي وزمیلھ إلى موقع اإلدارة استقّر رأیھ على االنتقال إلى كتیبة شھداء عین 
الحلوة حیث لدیھ أصدقاء من جیلھ بین أقرباء جمال سلیمان فطلبت إلیھ زیارة الحاج 

جمال وإحضار مراسلة إداریّة موّجھة إلى اإلدارة العسكریّة حسب األصول وتنّص على 
ان:"ال مانع لدینا من انتقال العنصر المذكور إلى مرتّبنا". بعد بضعة أیام سألتھ عّما إذا 
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كان قد زار جمال بعد فأجابني بنعم انما لم یحضر ورقة "الّال مانع" معھ. قال لي:"سأقوم 
بذلك الحقاً في الزیارة التالیة". مّرت أیاٌم خمسة أخرى ویاسر ال زال یبدو مترّدداً.  

- ما األمر, ھل غیّرت رأیك بخصوص االنتقال إلى كتیبة جمال؟ 

- في الواقع نعم. أوّد ان انتقل إلى قّوات الزعرورة.  

- ھل انت مجنون! أال ترى كثرة اإلشتباكات الدوریّة التي تقع بین عناصره وعناصر 
بقیّة الوحدات العسكریّة. ناھیك عن اعمال التشبیح الیومیّة لعناصره؟ 

- ال یھّمني ذلك.  

- أرى ان تراجع نفسك وتعید التفّكر بھذه المسألة.  

- حسنا. اترك الموضوع بضعة أیاٍم أخرى.  

ان النمو في القدرة العسكریّة, وخصوصاً في التعداد البشري لقّوات الزعرورة مضافاً 
إلى ھذا  شخصیة رؤوف الزعرورة اإلستعالئیّة المیّالة إلى العنف والتحّدي وعدم 

االنضبّاط شّكال حولھ حزاماً من الخصومات الشخصیّة مع كبار الضبّاط وبینھم قائد 
الساحة ونائبھ. ولقد استعان على ھؤالء الخصوم بالطریقة الوحیدة التي یجیدھا أي 
العنف المعلن والمباشر, بینما امتلك كلٌّ من األفندي وأبو یاسر ما یكفي من الدھاء 

لیجعلھم یتصّدون لھ ولسواه بالعنف السّري أي عملیّات اإلغتیال مجھولة المنفّذ. قبل 
بضعة أیام وإثر مالسنٍة جرت بین عناصره وعناصر وحدة الدفاع التابعة ألبي یاسر 

السبعاوي والتي یقودھا النقیب البحري جواد جاد هللا, قام الزعرورة بإرسال مجموعة 
مسلّحة ومعھم سیارتین إلقتحام مقر وحدة الدفاع وإلقاء القبض على جواد, وھو ما 

حصل دون ان یجرؤ أحد من مقاتلیھ بالتصّدي لھم. وضعوا جواد في الصندوق الخلفي 
إلحدٮالسیّارتین ونقلوه إلى مقّر الزعرورة حیث بقي قید اإلعتقال بضعة أیام قبل ان تثمر 

الجھود التي قام بھا وسطاء ویتّم إطالق سراحھ.  

حین عدت للحدیث إلى یاسر مّرةً أخرى عن موضوع النقل كان ذلك في منزلي إذ كنت 
دعوتھ لتناول طعام الغداء.  

- ال أریدك ان تنتقل إلى قّوات الزعرورة. أفضل ان تنتقل إلى كتیبة جمال أو أیة كتیبة 
أخرى.  

- لكنّني مصرٌّ على ذلك وقد أحضرت كتاب "ال مانع" من ضابط إدارتھ منذ یومین 
والكتاب االن موجوٌد في الموقع سأسلمك إیاه غداً.  

- ما الذي یحدث یاسر وما سبب إصرارك على االنتقال إلى ھذه القّوات والعمل مع ھذه 
العناصر المنفلتة؟ 

- ال سبب محّدد.  

- بل أجزم بان ھنالك سبباً ما وأرجو ان تفاتحني باألمر.  
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- حسناً ھناك سبٌب ال استطیع ذكره.  

بعد أكثر من ساعٍة من اإللحاح المستمّر وركوة قھوة وإبریق شاي والعدید من السجائر 
اعترف لي شقیقي بأن انتقالھ للعمل تحت إمرة الزعرورة كان بأمٍر من جمال سلیمان.  

- كیف حصل ھذا بالتحدید, ومتى طلب منك ذلك؟ 

- حصل منذ المّرة األولى التي زرتھ فیھا.  

- وما الذي یریده من ھذا, مراقبة الزعرورة والتجّسس علیھ؟ 

- ال. یرید منّي تصفیتھ جسدیاً.  

- قتل الزعرورة, ھل انت مجنون؟  

- ھذا ما حصل. 

- وكیف یریدك ان تنفّذ عملیّة اإلغتیال؟ 

- قال لي ان األمر سھل. "صلّي ركعتین  تعالى ثم قف مباشرةً بعد الصالة والدعاء 
ووّجھ بندقیّتك الملقّمة مسبقاً نحو الزعرورة واصرخ بأعلى صوتك هللا أكبر وافرغ 

مخزن بندقیتك في رأسھ وصدره". 

- وكیف تنسحب بعدھا؟ 

- لم نتفق على طریق اإلنسحاب لكنھ طلب منّي مبدئیاً العودة إلى جبل الحلیب بعد تنفیذ 
العملیّة.  

- وكیف تنوي ان تجتاز المئات من مقاتلي الزعرورة وبقیّة الكتائب العسكریّة؟ 

- ال أعرف. 

- سأعّرفك انا. ستقتل في نفس اللّحظة ویتّم وسمك بعد مقتلك بالعمالة إلسرائیل أو 
المخابرات السوریّة ثم یأتي دوري انا بإعتباري ال بّد مشارك بشكٍل أو بآخر وتتّم 

تصفیتي ویضیع ولدي.  

- فّكرت بھذا وھو سبب ترّددي خالل الفترة الماضیة.  

- وھل قال لك جمال لماذا یرید قتل الزعرورة؟  

- ال. لم نتطّرق لھذا الموضوع. 

بعد ھذا الحدیث واظبت على مراقبة شقیقي عن قرب واصطحابھ إلى منزلي یومیّاً 
والنقاش معھ في كافة المسائل الفكریّة والسیاسیّة مع التركیز على الدوافع الشخصیّة 

وراء كّل ما یدور حولنا أكان داخل حركة فتح أو خارجھا. مضت أسابیع قبل ان أنجح 
في نزع فكرة إغتیال الزعرورة من رأسھ.  
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 ---------------------------------------------------

تتعّدد المیلیشیات واألحزاب اللبنانیّة المسیحیّة  المسلّحة بتعّدد أمراء الطائفة المارونیة 
وأشھر ھؤالء األمراء ھم بیار الجمیل زعیم حزب الكتائب وكمیل شمعون زعیم تنظیم 
النمور األحرار وسلیمان فرنجیّة زعیم تنظیم المردة. أما عماد القّوة العسكریّة الرئیسة 

للموارنة فھو ذو ركنین أّولھما الجزء المسیحي من ألویة الجیش اللبناني الذي انشق إلى 
نصفین مع بدء الحرب وثانیھما ھو القّوات اللبنانیّة التي ولدت من داخل حزب الكتائب 
وشّكلت الجناح العسكرّي لھ إلى ان قتل بشیر الجمیّل فضعفت ھیمنة آل الجمیّل علیھا 
وأصبحت حزباً مسلحاً منفرداً بذاتھ. تعاقب على قیادة القوات اللبنانیة منذ انشائھا عام 

1976 كلٌّ من بشیر الجمیل, فادي أفرام, فؤاد أبو ناضر, إیلي حبیقة, ثم سمیر جعجع. 
شاركت جمیع ھذه األحزاب في الحرب األھلیّة اللبنانیة تحت شعار إخراج م.ت.ف من 
لبنان واستعانت بالنظام السورّي في األشھر األولى إلندالعھا لكنھا عادت فتصّدت لھ 

بعد ان أیقنت ان قّواتھ قد أتت إلى لبنان لتھیمن علیھ ولیس لتدافع عن المسیحیّي . أبقى 
حزٌب واحٌد فقط من ھذه األحزاب وھو تنظیم المردة الزغرتاوي التابع آلل فرنجیة, على 

تحالفھ الذي أقامھ بعد حرب 1975 – 1976 مع نظام األسد إثر خالفات سیاسیّة مع 
شركائھ في "الجبھة اللبنانیّة".  

في خضم الحرب األھلیّة المندلعة بین طرفین رئیسین دائماً ما توالدت حروٌب جانبیّة 
داخل الصّف الواحد نتیجة الصراعات الداخلیّة على السلطة والنفوذ والمال وینطبق ھذا 

الكالم على الطرف المسیحي بنفس الدرجة التي ینطبق فیھا على الطرف المسلم – 
الفلسطینّي. وما القتال الذي یدور في إقلیم التفاح بین أمل وحزب هللا وكذلك المعارك 
التي تجري بین الفینة واألخرى بین الفصائل الفلسطینیّة أو حتى بین أقطاب الفصیل 

الواحد كما ھو الحال داخل حركة فتح, سوى أمثلٍة صارخة سبقتھا ولحقتھا الكثیر من 
المعارك ذات الطبیعة نفسھا والدوافع ذاتھا.  

 لیست المنطقة الشرقیة وقواھا المسلّحة إستثناًء بطبیعة الحال وقد شھدت عبر سنوات 
الحرب العدیدة من المعارك الجانبیة وبعضھا جاوز في حّدتھ وضراوتھ الحرب الرئیسة 

وفاقھا عنفاً وبأسا. أھم ھذه الحروب الداخلیّة التي شھدتھا المناطق المسیحیّة دارت في 
منطقة إھدن الزغرتاویّة بین القّوات اللبنانیّة وتنظیم لواء المردة في حزیران 1978 

وقتل فیھا زعیم المردة طوني فرنجیّة وزوجتھ وابنتھ وأكثر من ثالثین من أنصاره ولقد 
تبع ھذه المعركة حرباً طویلة أطلق علیھا إسم معركة المائة یوم وسقط فیھا مئات القتلى 

والجرحى من الطرفین.  
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تعایش الجیش مع القّوات اللبنانیّة في المناطق المسیحیّة لسنواٍت طویلة لكن ھذا التعایش 
لم یخُل من التوترات واإلشكاالت واإلشتباكات التي وقعت بینھما من وقٍت آلخر. ولقد 

تصاعد ھذه اإلشتباكات في حّدتھا ووتیرتھا بعد تعیین الرئیس اللبناني أمین الجمیل 
للعماد میشال عون قائداً للجیش اللبناني خلفاً للعماد ابراھیم طنّوس وذلك بسبب 

طموحات عون السیاسیّة ومحاوالتھ المستمّرة لتوحید المقاتلین المسیحیّین تحت سلطتھ 
الشخصیّة. في شباط 1989 وإثر إشكاٍل بین بعض عناصر القّوات وأفراٍد من الشرطة 

العسكریّة التابعة للجیش اللبناني قتل فیھ أحد عناصر الشرطة, اندلعت معارك عنیفة 
استمرت بضعة أیام وامتدت من المونتیفردي إلى أحیاء المتحف والبربیر والدكوانة وجّل 
الدیب واألشرفیة وسقط فیھا 40 قتیالً و 165 جریحا من الطرفین وتم التوصل إلى وقف 

إطالق النار بعد وساطة البطریرك الماروني نصر هللا صفیر.  

أواخر 1989 بدأ سمیر جعجع, الذي اضطر إلى المشاركة في حرب التحریر العونیّة 
دون ان یقّررھا, في طرح مبادرٍة سیاسیّة دعا فیھا إلى إقامة فیدرالیة لبنانیّة تنقذ لبنان 

من التقسیم الذي أصبح أمراً واقعاً وتتیح في الوقت نفسھ لكّل طائفٍة ان تدیر شؤونھا 
بنفسھا. ولقد أبدى جعجع الحقاً في مؤتمٍر صحفٍي عقده في 10 كانون ثاني 1990 

استعداده للقاء سلیم الحص رئیس الوزراء في المنطقة الغربیّة أو عمر كرامة للتباحث 
في ھذا الموضوع مما أثار غیظ میشال عون فعمد بتاریخ 16 كانون الثاني 1990 إلى 
إصدار قراٍر عن حكومة الطوارئ التي یرأسھا یمنع بموجبھ على كافة وسائل اإلعالم 
في المناطق الواقعة تحت سیطرتھ إستخدام ألقاب نائب, أو رئیس جمھوریة أو وزیر 

لوصف نّواب ووزراء ورئیس الجمھوریة "غیر الشرعیّین" في المناطق المسلمة. قبل 
المؤتمر الصحفي الذي عقده جعجع لیطرح فیھا مشروع الفیدرالیّة, ھاجم مسلّحون 

مجھولون منزل قائد الشرطة العسكریّة لجیش میشال  عون المقدم عادل ساسین 
بالصواریخ فقتل خمسة من عناصر حمایتھ وجرح 3 بینما نجا ساسین لعدم تواجده 

بالبیت عند الھجوم. لم یتبنى ھذا الھجوم أیّاً من الفصائل لكن اغلب الشبھات دارت حول 
القّوات اللبنانیّة حیث أن المقدم ساسین كان قد قاد ھجوم 14 شباط 1989 على القّوات 

اللبنانیّة.  

إثر قرار عون المتعلّق بفرض قیوٍد على المؤّسسات اإلعالمیة في المنطقة الشرقیة 
المملوكة بأغلبھا من قبل القّوات اللبنانیّة وحزب الكتائب وبینھا محطتان إذاعیتان ھما 

صوت لبنان ولبنان الحّر, قّررت الصحف والمجّالت واإلذاعات اإلمتناع عن بّث 
نشرات األخبار كلیّاً ریثما یتّم إلغاء ھذا  القرار. مع تصعید التحّدي بین القّوات والكتائب 
من جھة وبین میشال عون من جھة ثانیة, تزاید اإلحتقان بین أنصار الطرفین ووصلت 

األمور إلى شفیر االنفجار. وما لبث ان أّدى ھذا اإلحتقان إلى اشتباٍك مسلٍح صغیر نشب 
في 29 كانون الثاني بین عناصر من الطرفین وأّدى إلى جرح جندي وعنصرین من 

القّوات. عقد عون بعد ھذا اإلشتباك اجتماعاً مطوالً مع وزیریھ عصام أبو جمرة وإدغار 
معلوف صّرح بعده بأن ال سالح شرعي إّال سالح الجیش وأنذر القّوات اللبنانیّة بتسلیم 
سالحھا وانضمام من أراد من أفرادھا إلى الجیش اللبناني وأمھلھم 24 ساعة. في الیوم 

التالي اندلعت وأحدةٌ من أشرس الحروب الداخلیّة  وشملت جمیع أحیاء المناطق الشرقیة 
من ضبیّة وانطلیاس والرابیة إلى غالیري سمعان والحازمیة وصوالً إلى عیون السیمان 

وأطراف بكركي. لم تتوقف ھذه الحرب إّال بعد مرور عاٍم كامٍل وسقوط 650 قتیل 
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و800 جریح للقّوات و594 قتیل و650 جریح لعون عدا المدنیّین الذین سقطوا في 
المناطق الشرقیّة, وأیضاً الغربیّة بإعتبار ان حرب التحریر لم تتوقف مع بدء حرب 

اإللغاء وان كانت وتیرتھا قد خفّت. كان الطرف الوحید الذي حاول التوّسط بین الفریقین 
المتحاربین ھو الصدیق والحلیف المستجّد لكلیھما أّي م.ت.ف, إذ كلّف عرفات عضو 
قیادة إقلیم لبنان في حركة فتح, زید وھبھ (أبو اسامة) بزیارة المنطقة الشرقیّة واجراء 

لقاءات مع كلٍّ من عون وجعجع في محاولٍة للتھدئة والتوصل إلى مصالحٍة ما إّال ان ھذه 
الجھود قد باءت بالفشل .  

 -------------------------------------------------

بینما انا أقود سیّاراتي في "طلعة الھمشري" متوّجھاً نحو مقّر إدارة القّوة أشار لي سائق 
تاكسي قادٌم من اإلتجاه المعاكس فخففت سرعتي و أوقفت السیارة وكذلك فعل السائق 

حین أصبحت سیّارتھ بجانب سیارتي وقال لي عبر نافذتھ المفتوحة ان أحد موظفي 
الصلیب األحمر الدولي یسأل عنّي. بدا وجھ السائق مألوفاً لدّي لكنني ال أعرف إسمھ. 

سألتھ ما األمر بالتحدید فأجابني بأن الموظف لم یطلعھ على أیّة تفاصیل, وكّل ما ھنالك 
ھو انھ كان في زیارة لمكتبھم في عین الحلوة  ألمٍر یخّصھ وھناك سألھ أحد الموظفین 

عّما إذا كان یعرف غّسان أبو العال فأجابھ باإلیجاب فطلب منھ إبالغي بضرورة 
الحضور. شكرت الشاب ومضیت في طریقي. شربت فنجان شاي في مكتبي وتصفّحت 

الجریدة ثم خرجت متجھاً إلى عین الحلوة حیث یقع مكتب الصلیب األحمر في الطابق 
األول من مبنى من ثالثة طوابق محاٍذ للطریق العام (الشارع الفوقاني). بعد ان عّرفت 

عن نفسي ناولني الموظف رسالةً قال انھا من أحد المعتقلین في إسرائیل ولّما فتحتھا 
وجدت انھا من صدیقي محمد عبد الحفیظ فابتھجت. شكرت الموظف وغادرت المكتب 

ووقفت أقرأ الرسالة على الدرج المبنى.  

محّمد عبد الحفیظ أو أبو حفیظ كما كنّا نطلق علیھ ھو أحد أفراد دفعتنا في الكلیّة البحریّة 
وقد أصبحنا ھو وانا صدیقین مقّربین بسبب  تقارب السّن بیننا. وحین انتقلت انا إلى 

"كلیّة كرساس" للھندسة البحریّة اختار ھو البقاء في "رھبر" للتخّصص في المالحة 
ولكننا بقینا على صداقتنا وكثیراً ما كنّا نتزاور. بعد اإلنشقاق في حركة فتح واستفحال 

الصراع بین الحركة ونظام األسد غادرسوریا مع بقیّة الضبّاط البحریّین واتّجھ إلى الیمن 
الشمالي حیث القاعدة البحریّة الفلسطینیّة في مدینة الُحدیدة وعمل فیھا وأقام في منطقٍة 

قریبة منھا.  
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بعد قرار أبو جھاد الوزیر بالتركیز على محاوالت التسلّل البحري لتنفیذ ضرباٍت 
عسكریّة ضد إسرائیل بسبب انسداد المنافذ األخرى البریّة في كّل من األردن ومصر 

وسوریا ولبنان, إختار أبو حفیظ التطوع للقیام بإحدٮھذه المحاوالت مع ضابطین أخرین 
ھما "عبد الناصر البحریّة" ونادر شدید وتّم حملھم جمیعا على متن إحدٮالسفن الصغیرة 

المملوكة للحركة متجھین نحو السواحل الفلسطینیّة. وقد رصدتھم القوات البحریة 
اإلسرائیلیّة وھم ال یزالون في المیاه الدولیة وتقدم أحد الزوارق اإلسرائیلیّة نحو سفینتھم 

وأمرھم عبر المایكروفون بالتوقّف, لكنھم رفضوا اإلمتثال لألوامر وتابعوا طریقھم, 
ولّما أطلق الزورق علیھ طلقاٍت تحذیریّة رّدوا بإطالق النار على الزورق من أسلحتھم 

الخفیفة وكانت نتیجة اإلشتباك معروفةً سلفاً وقتل خاللھ نادر وعبد الناصر وتّم أسر 
محمد.  

كتب محّمد في رسالتھ لي عن العمومیّات المسموح بھا حسب نظام السجون, وسأل عنّي 
وعن أحوالي وأحوال بقیّة الشباب وأبلغني بأنھ شخصیّاً بخیر وان عائلتھ تزوره في 

سجنھ باستمرار, وطلب منّي الكتابة إلیھ عبر الصلیب األحمر والبقاء على تواصل. في 
نھایة  الرسالة ذكر أبو حفیظ شبھ مازٍح أنھ ال ینقصھ شیئاً داخل سجنھ انما إذا ما 
أصّریت انا على إرسال بیجامة ریاضة نوع أدیداس على قیاسھ فانھ لن یرفضھا.  

عدت بعد قراءة الرسالة إلى المقّر ألرى ما إذا كان أكرم قد حضر إلى مكتبھ ولكنّني لم 
أجده ھناك فزرتھ في شقّتھ.  

- تحیاتي.  

- أھالً. 

- آسف لإلزعاج لكنّي فرٌح برسالٍة من صدیقي أبو حفیظ وأردت ان اطلعك علیھا إذ ان 
فیھا ما یحتاج إلى كرمك.  

- ھل ھو بخیر؟ 

- نعم ویرسل سالمھ لك وللجمیع.  

- ھل تحمل الرسالة معك؟  

- نعم ھاك ھي.  

قرأھا ثم أعادھا لي قائالً من الجید ان نسمع منھ أنھ بخیر. 

- ھال الحظت موضوع البیجاما األدیداس؟ 

- نعم الحظتھا. أنھ یمزح كعادتھ.  

- ال أظنّھ یمزح فحسب, بل أراه یطلب البیجاما بطریقٍة مازحة. فإن رجالً معتقالً في 
سجون اإلحتالل بعد عملیّة عسكریّة كاد ان یقتل فیھا لن یتكلّف عبء إرسال رسالٍة 

بالصلیب األحمر لیرسل لنا نكتةً تبھجنا.  
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- ما المطلوب منّي؟ 

- المطلوب ان تدفع من أموال "موازنة القّوة البحریّة" ثمن بیجامة أدیداس ألشتریھا 
وأرسلھا لھ مع الصلیب  االحمر, أو یمكنك إن أردت ان تشتریھا بنفسك وأقوم انا 

بإرسالھا لھ.  

- قلت لك انھ یمزح. فانا كنت معتقالً في إسرائیل وأعلم أن ھناك لجاناً حركیّة تقوم 
بمّدھم بكّل إحتیاجاتھم وبشكٍل دورّي.  

- "زیادة الخیر خیر". وماذا ان كانت لدیھ بیجاما وحصل على أخرى فانھا لن تضیره.  

- أؤّكد لك انھ ال یبتغي من طلبھ للبیجاما سوى التأّكد من وصول الرسالة.  

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد ان إرسال البیجاما سیؤّكد لھ انك قد استلمت رسالتھ ولھذا طلبھا.  

- لكنني ممكن ان أؤكد لھ وصول رسالتھ عبر إرسال جواٍب علیھا! 

- ثق بي انھ لیس بحاجة إلى بیجامة.  

- ان مبلغ مائة دوالر لن یؤثّر على الموازنة وھو مبلٌغ شحیٌح قیاساً بتضحیة صدیٍق 
كادت روحھ ان تزھق.  

- األمر ال یتعلّق بالمبلغ بل بیقیني انھ لیس بحاجة لبیجاما.  

شھیٌد حيٌّ یطلب بیجاما ریاضیّة وتمنع عنھ رغم امتالك قائد البحریّة اللبنانیّة لعشرات 
اآلالف من الدوالرات. أّي نوٍع من النضال یخوض ھذا الرجل. وفوق ھذا فإن أبو حفیظ 

ھو صدیٌق مقّرٌب من أكرم نفسھ. ال أستطیع انا شخصیّاً تأمین 100 دوالر لشراء ما 
طلبھ محمد بإعتبار ان راتبي الشھرّي بأكملھ ھو 200 دوالر, وكذلك ال استطیع إرغام 
نفسي على كتابة رسالة جوابیّة ارسلھا لھ دون ان یكون معھا البیجاما التي طلبھا. ماذا 

أقول لھ ؟ لیس معي ثمن بیجاما, أم ان أكرم رفض شراءھا من الموازنة النھ یعتقد انك 
ال تحتاجھا! مّزقت رسالتھ ورمیتھا في الطریق وعدت إلى بیتي حانقاً یملؤني القرف.  

 ----------------------------------------------

بحلول العام 1990 كانت اإلتصاالت األمریكیّة السریّة والعلنیّة مع كلٍّ من م.ت.ف 
والنظام السورّي قد قطعن أشواطاً مھّمة وأبلغت سوریا الوالیات المتّحدة موافقتھا على 

المشاركة في مؤتمٍر للسالم ال تكون األمم المتّحدة طرفاً فیھ, وكذلك موافقتھا على فصل 
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مسألة الجوالن عن القضیّة الفلسطینیّة أي ان تكون المفاوضات ثنائیّة تجري بین 
إسرائیل وسوریا واألردن والفلسطینیّین كٍل على حدة. وان تقتصر المفاوضات متعّددة 

األطراف فقط على القضایا ذات العالقة باألطراف جمیعاً وكانت ھذه ھي الشروط 
اإلسرائیلیّة. أما فلسطینیّاً فقد تّمت الموافق على المشاركة في المؤتمر الذي سیعقد على 
أساس مبدأ "األرض مقابل السالم" وقرارات مجلس األمن 242 و338 و425. كذلك 
كان المجلس الوطني الفلسطینّي المنعقد في الجزائر في تشرین ثاني 1988 قد أّكد في 

بیانھ الختامي على ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضیة الشرق 
األوسط، وانسحاب إسرائیل من جمیع األراضي الفلسطینّي والعربیّة المحتلة منذ عام 
1967م. ولقد كان إلنتفاضة 1987 الفلسطینیّة وظھور القّوة اإلسالمیة غیر المعتدلة 

وعلى رأسھا حركة حماس كتیاٍر ذي شعبیّة ال یستھان بھا بین الفلسطینیّین, دوراً كبیراً 
في تعجیل التوافق األمریكي الفلسطینّي.  

في ھذه األجواء التوافقیّة جاءت زیارة األسد للقاھرة في 13/تّموز/1990 لتكون ذروة 
اإلنسجام مع التوّجھات والمواقف األمریكیّة ولقد انعكس ھذا االنسجام على الدور 

السورّي في لبنان. ورغم عدم انعقاد لقاء قّمة مشترك یجمع األسد ومبارك وعرفات أثناء 
تلك الزیارة كما كان متوقّعاً, إّال ان ظّل عرفات كان مخیّماً على لقاء الرئیسن المصري 

والسورّي الذین تطّرقا في محادثاتھما إلى األزمة اللبنانیّة وبحثا إمكانیّة القیام بعمٍل 
مشترٍك سبق ان حظي بمباركة أمریكیّة, بین النظام (أو حلفائھ) وم.ت.ف بھدف مكافحة 

اإلرھاب والحّد من مخاطر الدور اإلیراني وحزب هللا على مسیرة السالم المزمعة, 
خصوصاً مع تضخم قدراتھ العسكریّة وعجز النظام وحركة أمل عن وقف تمّدده نحو 

الحدود اللبنانیّة اإلسرائیلیّة.  

بعد أربعٍة وعشرین ساعة من عودة األسد إلى دمشق نفذت حركة فتح في قرى شرق 
صیدا انتشاراً جدیداً تضمن توّغل قّوٍة عسكریة قوامھا 400 مسلّحاً من مقاتلیھا إلى 

البلدات الشیعیّة الواقعة في عمق جبل عامل والقریبة من مدینة النبطیّة الجنوبیّة ووصلت 
إلى قرى جرنایا وعنقون وصربا وعربصالیم وجرجوع. وكّل ھذه القرى تدور فیھا 

اشتباكاٌت عنیفة بین أمل وحزب هللا وكان سقط فیھا خالل الیومین األخیرین فقط أكثر 
من 40 قتیالً وعشرات الجرحى من الطرفین. ھدف ھذا اإلنتشار الجدید كما أعلنت 
حركة فتح إلى تشكیل قّوة فصل بین المتحاربین, وأضافت انھا لم تأخذ إذن أحد من 

الطرفین ولم تستشر أیّاً منھما فیھ, وھذا طبعاً كذٌب صریٌح ومكشوٌف لجمیع األطراف 
خصوصا قیادة حزب هللا.  

لم یستجب حزب هللا لدعوات قّوات الفصل الفلسطینیّة المخاتلة بوقف إطالق  النار 
وبقیت المعارك الدائرة على وتیرتھا من العنف وسقط في الیوم األول للتوغل الفلسطینّي 

قتیٌل وأحد وأربعة جرحى إثر تدھور سیّارتین عسكریّتین تعرضتا للقصف ولكن  القّوات 
الفلسطینیّة واصلت تقّدمھا وتموضعت في التالل الجنوبیّة المشرفة على بلدة جرجوع. 
ترافق اشتداد المعارك العسكریة مع نشوب معركة مواقف سیاسیّة بین فتح وحزب هللا 

فأنذرت فتح الحزب بضرورة إخالء بلدة جرجوع خالل 24 ساعة وإال فإن مقاتلیھا 
سیدخلونھا بوسائلھم الخاّصة. بقي الحزب على تصلّبھ ولم تلبث القوات الفلسطینیة ان 

عمدت إلى ھذه الوسائل الخاصة وشنّت ھجوماً مدفعیاً عنیفاً طال محاور حومین الفوقا 
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وعربصالیم وعین بسوار وكفر ملكي وترّكز خصوصاً على بلدة جرجوع التي یتحّصن 
فیھا مقاتلو الحزب.  

في الیوم الثاني للھجوم نجح مقاتلو حركة فتح بالسیطرة على جرجوع لكن سیطرتھم لم 
تدم طویالً وسرعان ما شّن حزب هللا ھجوماً معاكساً غیر متوقّع سقط فیھ عشرات القتلى 

من حركة فتح. استمّرت المعارك التي استخدمت فیھا راجمات الصواریخ والمدفعیّة 
الثقیلة بغزارة نحو إسبوٍع وشاركت فیھا القّوات اإلسرائیلیّة التي قصفت مدفعیتھا 
الرابضة في الشریط الحدودي األطراف الثالثة دون استثناء. إضافة إلى مشاركة 

المدفعیّة اإلسرائیلیّة العاّمة شاركت في المعارك مدفعیّة أخرى فلسطینیّة وھي مدفعیّة 
جمال سلیمان الحلیف شبھ السّري لحزب هللا في جبل الحلیب التي استھدفت مواقع فتح 
في كفرحتّى وأسقطت العدید من القتلى والجرحى. كانت حصیلة اإلصابات الفلسطینیّة 

في ھذه المعركة ھائلةً وبلغت 150 قتیالً وعشرات من الجرحى سقط أغلبھم في بلدة 
جرجوع الذي نجح حزب هللا في استدراج الفلسطینیّین إلیھا ثم اإلطباق علیھم. ولقد 

فشلت فتح في تحقیق أّي تقّدٍم في أيٍّ من المحاور وقد تكون مدفعیّة جمال سلیمان قد 
ساھمت في ھزیمة الحركة إّال ان العامل الرئیس فیھا كان شراسة مقاتلي حزب هللا 

العقائدیّین مغسولي الدماغ والطامحین إلى الشھادة ودخول الجنّة عكس مقاتلي حركة فتح 
الذي وجدوا أنفسھم فجأة في خندٍق واحد مع عدٍو جرت شیطنتھ خالل السنوات الماضیّة 

أبّان حرب المخیّمات, وفي مواجھة حزٍب وقف معھم وزّودھم بالذخیرة والمواد 
التموینیّة التي ساعدتھم على التصدي لھجومات حركة أمل وحصارھا. كما یمكن طرح 
المدفعیّة اإلسرائیلیّة من المعادلة كونھا استھدفت األطراف جمیعا وبالتالي لم تسھم في 

تغییر المعادلة العسكریّة على األرض.  

مع دخول ھدنٍة إنسانیّة حیّز التنفیذ في محاور اإلشتباك ودخول موظّفي الصلیب األحمر 
اللبناني وبدء عملیّة انتشال الجثث وّجھت حركة فتح مدفعیّتھا على جبل الحلیب 

وسیروب حیث تتموضع كتیبة الرائد جمال سلیمان وشنّت صباح یوم األربعاء الموافق 
1/آب/1990 ھجوماً كاسحاً ترّكز على ثالثة محاور ھي محور سیروب الشرقي التي 
تقّدمت منھ قّوات الشھید سعد صایل بإمرة المقّدم رؤوف الزعرورة والمحور الغربي 

الذي قامت بتغطیتھ قّوات ال17 بإمرة الرائد منیر المقدح ومحور درب السیم الذي 
تقّدمت منھ مجموعاٌت تابعةٌ لمنصور عزام أحد "قبضایات" مخیّم عین الحلوة. اندلعت 

ھذه المعركة في السابعة صباحاً وبقیت أصوات الصواریخ والقذائف المدفعیّة تسمع حتى 
الثامنة مساًء واشتعلت أثناءھا العدید من الحرائق في جبل الحلیب وحوصر الكثیر من  
أفراد كتیبة جمال داخل مستشفى سعد صایل المتاخم لمواقعھ. كان جمال سلیمان لحظة 

البدء في ھذا الھجوم یبیت لیلتھ في منزل الشیخ ھشام شریدي قائد تنظیم عصبة االنصار 
الذي منعھ من اإللتحاق بموقعھ بسبب انسداد كافة الطرق بالقّوات المھاجمة. 

عند الساعة الثامنة بدأ سریان وقف إطالق النار الذي تّم التوّصل إلیھ بمبادرة من تنظیم 
الجماعة اإلسالمیة وشیوٍخ صیداویّین آخرین. وفي صباح الیوم التالي قام ھشام بإطالق 
نداءاٍت من مكبّرات الصوت في جامع الشھداء داعیاً أھالي المخیّم إلى المشاركة بالقتال 

والوقوف إلى جانبھ وجانب جمال سلیمان وقد كان لمشاركة جماعة ھشام شریدي في 
القتال إلى جانب مسلّحي جمال دوٌر بارٌز في تمكین اآلخیر ومن تبقّى من مقاتلیھ من 

النجاة وقد انتشروا جمیعا في منطقة الشارع الفوقاني حیث السیطرة لتنظیم العصبة 
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واتّخذ جمال وھشام من مسجد الشھداء الذي یأّم فیھ ھشام المصلّین بشكِل یومّي, مقّرا 
لھما. أسفرت ھذه المعركة عن سقوط 24 قتیالً و135 جریحاً وانتھت بخروج جمال 

سلیمان ومناصریھ من مخیّم عین الحلوة والتجائھم إلى أحد مواقع حزب هللا شمال شرق 
مدینة صیدا.  

بینما كان الرائد جمال سلیمان ینفّذ انسحاباً منظّماً عملت القوى اإلسالمیّة في صیدا على 
تنسیقھ مع حركة فتح , كان آل صبّاح وجیشھم یغادرون الكویت في فراٍر عشوائيٍّ 

محموٍم تحت ضربات الجیش العراقي الذي یبلغ تعداده ثلث تعداد سكان دولة الكویت 
والخارج للتّو من حرب بقیت مستعّرةٌ لثمان سنوات تضخّمت خاللھا قدراتھ وخبراتھ 
العسكریّة. استطاعت القّوات العراقیة السیطرة على العاصمة الكویتیّة منذ الیوم األّول 
كما ھو متوقع وتابعت زحفھا على بقیّة المناطق دون ان تلقى أیّة مقاومٍة تذكر إّال في 

بعض الجیوب القلیلة.  

 ------------------------------------------

إندلعت الحرب العراقیة اإلیرانیّة التي شنّھا صدام حسین في أیلول 1980 منتھزاً لحظةً 
تاریخیّة ظنّھا موآتیّة بعد الثورة اإلیرانیّة التي أسقطت الحكم الشاھنشاھي واستبدلتھ 

بحكم آیات هللا وأدخلت. البالد في حالة فوضى. ومنتھزاً كذلك ضعف الجیش اإلیراني 
المرحلي الذي بدأ الحّكام الجدد في إعادة بنائھ بما یناسب التوجھ الدینّي المستجد فأقالوا 
الكثیر من ضبّاطھ الموالین لنظام الشاه المنھار. لم تجر الحرب بالسھولة التي اعتقدھا 
صّدام إذ ان آیات هللا سریعاً ما أعادوا ضبّاط النظام السابق إلى عداد الجیش اإلیراني 

الذي رفدوه بألویٍة جدیدٍة قوامھا المتدینون المتطرفون الذي تّم تحفیزھم بالشعارة الدینیّة 
الطائفیة فلبست الحرب من وجھة النظر اإلیرانیّة لبوس الحرب المقّدسة وتفانى 

اإلیرانیّین في القتال وكان أغلب المقاتلین من الشباب الیافعین یحملون في جیوبھم أو 
یتقلدون في أعناقھم مفاتیح للجنّة أھداھم إیاھا الولّي الفقیھ آیة هللا روح هللا الخمیني.  

لم یخرج صّدام حسین من الحرب التي استغرقت ثمان سنوات منتصراً ولكنھ في المقابل 
لم یخرج مھزوماً لكنھ بالتأكید خرج منھا مفلسا. فمن جھٍة أولى فشل في تحقیق الھدف 
المعلن منھا فلم یحّرر أّي شبٍر من إقلیم األحواز العربّي, أّما من الجھة الثاني فقد نجح 

في الحفاظ على عرشھ مقابل ملیون قتیٍل من الطرفین عركتھم عرك الرح" قادسیّة 
صّدام. بعد انتھاء الحرب العراقیّة اإلیرانیّة عام 1988 وجد صّدام نفسھ في حرٍب من 

نوٍع آخر ال تنفعھ فیھا ترسانتھ العسكریّة إذ ان اإلقتصاد العراقي المنھك شبھ مفلٍس بفعل 
عقود شراء السالح وھبوط معّدل النمّو اإلقتصادي ودمار البنیّة التحتیّة والذین تسبّبت 
بھم الحرب, ویرزخ تحت وطأة دیٍن سیادّي بلغ حجمھ حسب منظمة "ھیئة العالقات 

الخارجیّة " األمریكیّة ما بین 120 إلى 130 ملیار دوالر توّزعت على الشكل التالي: 
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21  ملیار دوالر (عدا الفوائد) لنادي باریس من ضمنھا 4 ملیار -
للیابان, 3.5 ملیار لروسیا, 3 ملیار لفرنسا, 2.5 ملیار أللمانیا, 2 ملیار 

للوالیات المتّحدة األمریكیّة و 1.7 إلیطالیا.  

57  ملیار دوالر عقود غیر مدفوعة أغلبھا عقوٌد عسكریّة.  -

40 ملیار دوالر متوجبة لدول عربیّة .  -

1038 ملیار دوالر دیون أخرى متفرقة . -

وسط ھذه األعباء المالیّة الضخمة أّدت سیاسیة بعض دول منظّمة األوبك في حدود 
حصص اإلنتاج النفطي المخّصصة لھا من قبل أوبك مما أدى إلى إغراق السوق وانھیار 
أسعار النفط في األسواق العالمیّة مكبّدة العراق (حسب المصادر العراقیّة) خسارة بلغت 

ما بین 7 – 10 ملیارات دوالر سنویّاً. وقد اتھم العراق دولتین عربیّتین ھما الكویت 
واإلمارات العربیّة المتّحدة بمشاركتھما في المؤامرة األمریكیّة ضّد العراق. إضافةً إلى 

إغراق السوق النفطي من قبل ھاتي الدولتین العربیّتین فقد بلغ حجم الدیون السیادیّة 
العراقیة لدى دولة الكویت مبلغ 14 ملیار دوالر طلب صّدام إلغائھا وإعتبارھا إسھاما 

في حربھ ضد إیران التي صنّفھا ھو على أنھا حرب دفاٍع عن البوابة الشرقیّة لدول 
الخلیج العربّي كافةً لكن الكویت رفضت ھذا الطلب. إضافةً إلى ھذین العاملین األساسین 

الذین أّدیا إلى إقدام صّدام على غزو الكویت ھنالك قضیتان خالفیّتان أخرتان ھما 
النزاعات الحدودیة التاریخیّة بین الدولتین, وإتھام العراق للكویت بسرقة نفط حقل 

الرمیلة الحدودي الذي یقع جزٌء منھ في األراضي الكویتیّة.  

شعبیّاً, حظیت خطوة صّدام حسین عند عموم الفلسطینیّین وكذلك عند القومجیّین سوریا 
ولیبیا والجزائر وتونس, باإلعجاب الشدید ورفعت من أسھمھ لدى الجماھیر التي تسوقھا 
الشعارات الرنّانة عن الوحدة العربیّةوالبطولة والمطالبة بالتوزیع العادل لعوائد الثروات 
النفطیّة الخلیجیّة على عموم شعوب الوطن العربّي (علماً ان صّدام نفسھ ال یوّزع نفطھ 

علیھم بل یكتفي بشراء بعض قیاداتھا وإعالمیّیھم ببضعة مالیین من الدوالرات). 

تحمل شعوب أھل الشام عموماً صورةً بالغة السوء عن الخلیجیّین حكاماً ومواطنین ال 
تختلف كثیراً عن صورھم في األفالم الھولیودیّة, فالخلیجي عند السورّي ھو شخٌص 

سمیٌن خامٌل غبيٌّ وبالغ الثراء یقضي أوقاتھ في صرف األموال في بارات أوروبا على 
بائعات الھوى وطاوالت المیسر وال یملك أیّة أحاسیٍس وطنیّة أو انسانیّة وال تھّمھ قضیة 
فلسطین وال القضایات القومیّة العربیّة كتحریر فلسطین والوحدة والحریّة. ھذه الصورة 

النمطیّة رّوجھا (ویرّوجھا) منذ خمسینات القرن الماضي أباطرة القومیّة العربیّة من 
ضبّاط الجیوش الذین استولوا على بلدانھم ونھبوا ثرواتھا تحت نفس شعارات الوحدة 

 hOp://www.cfr.org/iraq/iraq-regimes-debt/p7796#p5  38
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العربیّة وتحریر فلسطین ومقاومة اإلمبریالیّة األمریكیّة. علماً ان مصاریف ھذه المقاومة 
والنضال والصمود والتصدي دفعھا بالكامل شعوب وحّكام الدول الخلیجیّة "الرجعیّة".  

حسب صحیفة وول ستریت جورنال فإن ثروة م.ت.ف التي نمت بفضل أموال الخلیجیّین 
39تقّدر أصولھا ما بین 2 و 14 ملیار دوالر. وسبب إتساع الھّوة بین التخمینات ھو 

انعدام الشفافیّة المالیّة بالمطلق إذ ان ھذه األصول ال یعلم بھا أحد سوى یاسر عرفات 
واألفراد التي سّجلت بأسمائھم وأشھرھم محمد رشید. "ان (م.ت.ف ) ھي المنتج األكبر 

للبیض في غینیا, وتعمل في تصدیر فاكھة األناناس إلى فرنسا واإلتحاد السوفیاتّي, 
وتوّزع سنویّاً مبلغ 52 ملیون دوالر على شكل ضمان إجتماعي, وشاركت في تأسیس 
أحد الخطوط الجویّة في جزر المالدیف, وشریكة في السوق الحرة داخل مطار تنزانیا 

الدولي". ویشیر شانزر إلى مصادر دخل المنظّمة غیر الواضحة فیضیف "السعودیّون 
. كما یذكر شانزر كمثال أنھ "خالل قّمة بغداد  40وحدھم یدفعون 86 ملیون دوالر سنویّاً"

1978 وافقت الدول العربیّة على منح مبلغ 250 إلى 300 ملیون دوالر سنویّاً 
لم.ت.ف ... السعودیة وافقت على منحھا 85.7 ملیون دوالر, اإلمارات العربیّة المتّحدة 

34.3 ملیون دوالر, الجزائر 21.4 ملیون دوالر, العراق 44.6 ملیون دوالر, قطر 
19.841 ملیون دوالر, الكویت 47.1 ملیون دوالر,  لیبیا 47.1 ملیون دوالر". وھذه 

القائمة تكشف بوضوح ان بین الدول األكثر إسھاماً بدعم م.ت.ف مالیاً توجد دولتا 
الكویت والسعودیّة وھما الدولتان اللتان تجذبان الكّم األكبر من كراھیة أھل بالد الشام 

عموماً والفلسطینیّین خصوصاً (والمصریّین طبعا, ولنذكر أكیاس الرّز التي تحّدث عنھا 
عبد الفتاح السیسي). ھذا األموال المذكورة أعالھا والتي تتدفّق على خزائن م.ت.ف ال 
تشّكل سوى جزٍء بسیٍط من عشرات الملیارات التي دفعتھا الدول العربیّة الخلیجیّة لما 

یسّمى بدول الطوق ثمن سالٍح تّم شراؤه ومراكمتھ على مدى عقوٍد طویلٍة لنفس غرض 
السالح الفلسطینّي أي "تحریر فلسطین".  

ھذه الصورة السلبیّة للمواطن الخلیجي جعلت الفلسطینیّون یحتفلون بنصر صّدام حسین 
على "بدو" الكویت وتحریر المحافظة العراقیّة التاسعة عشر ومألت صور المھیب 

جدران المنازل الداخلیّة والخارجیّة في مخیّم عین الحلوة. حتى ان بعض الفلسطینیّین 
العاملین والمقیمین في الكویت الذین ظنّوا ان اندماج الكویت بالعراق أبدیّاً رحبوا 

بالجیش العراقي المحتل وقاموا باستقبالھ استقبال الفاتحین. الغریب ان الموقف 
الفلسطینّي الداعم إلحتالل الكویت لم یقتصر على عاّمة الناس بل شمل أیضاً قاداتھم 
الذي یعلمون بحجم األموال التي ضّختھا الكویت على مدى عقود إلى خزائنھم وعلى 

رأسھم رئیس الھیئة التنفیذیّة ل م.ت.ف یاسر عرفات ولقد قّدر صّدام ھذا الموقف ومنح 
عرفات على أثره مبلغ 150 ملیون دوالر. كالعادة, فان ھذا الموقف سیدفع ثمنھ عشرات 

اآلالف من الفلسطینیّین المقیمین في الكویت الذین سیتم طردھم بعد التحریر .  

39  نقالً عن كتاب الدولة الفاشلة, باالنكلیزیة, جوناثان شانزر ص 47-46.

40  المصدر السابق ص47.

41  المصدر السابق. ص46.
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أخیراً تزّوج الشیخ أكرم الذي حسبھ الناس لن یتزوج أبداً. أقام عرساً باذخاً امتشق فیھ 
سیفھ الذي حملھ معھ من الكلیّة البحریّة ثّم قطّع بھ مع عروسھ قالب الحلوى. بعد العرس 

سكن وعروسھ في شقّتھ التي كان مقّرا لھ ولمحبّیھ, بعد ان استبدل أثاثھ بآخٍر حدیٍث 
وفاحٍش یناسب میزانیّتھ الحدیثة بعد زواجھ من قریبة جمعة اللئیم.  

لقد غادرالنقیب نبیل غنیم الشقّة والبالد بعد ان یأس من وعود أكرم الخلّبیة بتزویجھ من 
إحدى أخواتھ فتقّدم لخطبة فتاٍة أخرى یعمل والدھا سائقاً إلحدٮمركبات اإلسعاف في 

مستشفى الھمشري. لم أعرف عائلة الصبیّة قبل ان أزورھم مشاركاً بالجاھة وكان معنا 
أكرم وصدیقان آخران لنبیل. قرأنا الفاتحة وتناولنا القھوة والبقالوة ثم غادرنا متمنّین 

للعروسین السعادة والھناء. لم تدم فرحة نبیل طویالً إذ ان مسار خطبتھ لم یكن على ما 
یرام وسرعان ما انفصل عن عروسھ الجدیدة وطلب من أكرم اإلذن بالمغادرة بعد فشل 

مشروعھ فزّوده اآلخر بتذكرة السفر ومصاریفھ ووّدعھ (منفردا على ما یبدو, إذ انني 
شخصیّاً لم أعلم بأمر سفره إلى بعد أیاٍم عدیدة). أما الكوبرا فقد سّرحھ أكرم بإحساٍن 

وفرزه إلى موقع البحریّة في مخیّم الرشیدیّة لیكون عیناً لھ فیھا على غّسان ذیب المتمّرد 
على سلطتھ والمتحّصن بعالقة نسبھ بسلطان أبي العینین. تنفّس بعض البّحارة الصعداء 

بعد زواج أكرم أما بعضھم اآلخر فقد افتقد العیش في كنفھ لكن القائد الذي أضحى في 
منتصف األربعینات من عمره لم یستطع الصبر على ھواه طویالً وسرعان ما عاد إلى 

ما كان فیھ قبل زواجھ. إذ ما كاد یمضي على حفل عرسھ إسبوعان أو أقّل قلیالً حتى 
عاد إلى سابق عھده بنزٍق وشھوٍة أكثر مما عھده منھ غلمانھ في السابق.   

راجت سیاسة األبواب المغلقة باألقفال من جدید واشتّد زخمھا بعد ان حرم أكرم من مقّر 
عملیاتھ في شقّتھ المنزلیّة التي احتلّتھا زوجتھ وأخوتھا الثالثة الذین أصبحوا مرافقین 
شبھ دائمین لھ حینما یفرغون من أعمالھم الیومیّة. حین كان انسباؤه الجدد أو أحدھم 
یرافقونھ/یرافقھ إلى مكتبھ صرت تجد بابھ مفتوحاً على مصراعیھ أما في األوقات 

األخرى فنادراً ما یشّرع بابھ.  

الثانیة عشر صباحاً. ّسیارة أكرم المرسیدس الحدیثة التي خلعھا علیھ عالء األفندي 
كھدیّة عرٍس واقفةٌ في الفناء. جید. فأنا أبحث عنھ منذ یوم أمس ألستلم منحة "البدل 
الشھري". حین وصلت إلى المقّر أمس في مثل ھذا الوقت قیل لي أنھ قد غادر قبل 

دقائق. فتحت باب المقّر وولجت ألرى المقر فارغاً وباب مكتب أكرم مغلقاً فطرقت ثم 
دفعت الباب ألتأكد فوجّدتھ مقفالً وسمعت ھمھّمة من الداخل استنتجت منھا ان أكرم 

موجود في الداخل انما قد یكون "مشغوالً". عدت إلى المطبخ فوجدت إبریق الشاي فاتراً 
فسّخنتھ قلیالً على موقد الغاز ثم صببت لنفسي كوباً وخرجت إلى الشرفة أشربھ وأدّخن 

معھ سیجارة. لم أكن قد انھیت سیجارتي بعد حین فتح باب أكرم وخرج من مكتبھ عبّاس 
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المصري. سلّمت علیھ وقلت ألكرم: أخیراً وجدتك! فأجابني لم أكن أعلم انك تبحّث عنّي. 
قلت مازحاً : لست أبحث عنك انت بالتحدید بل عن منحة "البدل الشھرّي" التي تحملھا 
في جیبك. ّسلّمني منحتي ثم وقف لیغادر فیما عدت انا إلى الشرفة بعد ان صببت لنفسي 

كأس شاٍي آخر وأشعلت سجارةً أخرى وكان عبّاس قد سبقني إلیھا.  

- أراك متجھّماً , ما بك یا  عبّاس.  

- انھ ھذا القذر.  

عبّاس ھو الوحید الذي ال یخشى من تناول أكرم أمامي ألنھ الوحید الذي خرج عن طاعة 
األخیر بعد ان اكتشف فساده األخالقي. للِدقّة, فإنھ قد خرج عن طاعتھ انما في السّر ولم 

یعلن تمّرده علیھ على المأل بسبب كونھ یقیم مع زوجتھ مّجاناً في شقٍّة في مبنى أكرم 
الواقع في بستان الیھودي. ھي شقّة مّجانیّةٌ بالنسبة لعبّاس فقط إذ انھ ال یدفع إیجارھا 

الشھرّي لكنھا بالنسبة ألكرم فانھ لیست مّجانیّة ألنھ یتلقى أجرتھا الشھریّة من حركة فتح 
كما أسلفت سابقاً. حین عدت إلى العمل في القّوة البحریّة بعد توّسط عمر تركیابین أكرم 

وبیني كنت قد وضعت عملیّة محاولة إختطافي من قبل أكرم وراء ظھري إذ انني أخذت 
في عین اإلعتبار ان الذین قاموا بھا انما كانوا ینفّذون أوامراً أتتھم من قائدھم األعلى ولم 
یكونوا حتّى یعلمون من انا وما ھو الدافع وراء األوامر التي أتتھم. كنت أعلم طبعا انھم 
من الحاشیّة التي رأیتھا تحوم حول أكرم بعد عودتي إلى القّوة لكنني لم أسَع ألعرف من 

منھم بالتحدید. لكن عبّاس منحني ثقتھ بعد بضعة أشھر من التعامل شبھ الیومّي معي 
وبعد ان أیقن ان وجودي في القّوة البحریّة ال یعني موافقتي على ما یقوم بھ أكرم من 

إعتداءات جنسیّة وتوریطاٍت وتغریٍر بالعناصر الشابّة من أفراد القّوة دون تمییز.  

أخبرني عّما كنت قد شھّدتھ مراراً من تعّدیاٍت ذات طبیعة تحّرشیة جنسیّة على األفراد, 
وعن محاوالت أكرم المتكّررة لمداعبتھ جنسیاً ورفضھ لجمیع ھذه التحّرشات وصّده 

بحزم, وعن إقدام أكرم على ممارسة اإلبتزاز المالّي علیھ إذ أنھ غالباً ما یحتاج إلى عّدة 
أسابیع لتحصیل حقوقھ المالیّة من أكرم رغم ان زمالءه (أبو حدید وسواه) ینالون ھذه 

الحقوق دوریّاً وتلقائیّاً وفي المواعید المحّددة. 

 وعبّاس ھذا ھو في الخامسة والعشرین من عمره سبق ان شارك في عملیّات التسلّل 
البحرّي التي نفّذتھا القّوة مستخدمةً زوارق مطّاطیّة بغرض تھریب بعض األسلحة 

والذخائر والمقاتلین إلى مخیّم الرشیدیّة أثناء فترة حصاره من قبل حركة أمل. لم تستمّر 
ھذه المحاوالت التي نجحت بادئ األمر, طویالً إذ ان مواقع حركة أمل على ساحل مدینة 
صورة ما لبثت ان اكتشف أمر الزوارق واستھدفة أحدھا أثناء اقترابھ من شاطئ المخیّم 

بنیران الرشاشات الثقیلة وكان على متنھ بضعة صنادیق من الذخائر والمواد التموینیّة 
ویقوده عبّاس الذي لم یستطع التعامل مع النیران المعادیّة إذ لم یكن بحوزتھ سوى 

بندقیّتھ. ولقد أصیبت الزورق وأصیب معھ عبّاس لكنّھ استطاع السباحة حتى الوصول 
إلى الشاطئ بینما قامت القّوات العسكریّة في مخیّم الرشیدیّة باستھداف مواقع الرمایة 

بمدفعیّة الھاون إللھائھا وتّم إسعاف الجریح الذي تبیّن ان أصابتھ ھي في فخذه ولیست 
خطیرة ولقد قّدر لھ الشفاء التام منھا.  

- ما بھ ھذا "القذر"؟  
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- قلنا ان هللا قد ھداه واستبشرنا خیراً بزواجھ لكّن األمر یبدو على ما كان علیھ قبل 
الزواج.  

- ماذا جرى؟  

- تقّدمت بطلب مساعدٍة مالیّة منذ أكثر من شھٍر بسبب ضائقٍة أمّر بھا منذ زواجي لكنھ 
ال یزال یماطلني, والیوم عاد إلى سابق عھده في محاوالتھ الشاّذة فصددتھ كعادتي.  

- والنتیجة ؟  

- النتیجة انھ أبلغني بان علّي اإلنتظار شھراً آخراً للحصول على المساعدة المرجوة ألن 
القّوة تمّر بضائقٍة مالیّة.  

- أرى ان القّوة تمّر بضائقٍة ال شّك, لكنھا لیس بمالیّة.  

- ھكذا یبدو.  

 ----------------------------------------------

خالل ھذه الفترة من "المّد الثوري" حدث ان قدم إلى مقّر القّوة البحریّة زائٌر بسیطٌ ھو 
جریٌح سوريٌّ قدیم فقد إحدٮرجلیھ أثناء عملھ في القّوة البحریّة قبل إجتیاح 1982 ثّم 

تقطّعت بھ السبل بعد انسحاب حركة فتح من بیروت والحقاً من البقاع وطرابلس ووجد 
نفسھ وحیداً مع عائلتھ التي لم یعد لھ القدرة على إعالتھا. بعد سنواٍت من المعاناة المادیّة 

قّر عزمھ على المجيء إلى صیدا في محاولٍة للحصول على حقوقھ المالیّة والنظر في 
إمكانیّة تزویده بالمعّدات الطبیّة الضرویة لمساعدتھ على الحركة فحمل عّكازه وتجاوز 
رعبھ من المخابرات السوریّة وتوّجھ إلى معاقل حركة فتح في مخیّم عین الحلوة حیث 
أرشده أحدھم إلى مقّر القّوة البحریّة فحضر إلیھ. بعد مقابلة أكرم وعده اآلخیر بتأمین 

تذكرة سفر لھ للذھاب إلى لیبیا حیث یتواجد "فتحي البحریّة" الذي سیتولى شأنھ ویعمل 
على تحویلھ إلى أحد المراكز الصحیّة لعمل الالزم كما تصرف لھ بعض الرواتب 

الشھریّة بمفعوٍل رجعّي.  

بقي الرجل مقیماً في مقّر القّوة ألسابیٍع ثالثة ریثما قام أكرم باإلتصاالت الھاتفیّة الالزمة 
مع قیادة القّوة البحریّة في الخارج, كان الضیف خاللھا ینّغص على النقیب أكرم عیشتھ 

كما لو كان ضرساً مسوّساً في فمھ ینبض وجعاً على مدار الساعة. لم یكن الرجل ثرثاراً 
أو ضیفاً ثقیالً أو كثیر التطلب بل اكتفى بالجلوس أغلب الوقت على سریره الحدیدّي في 
الغرفة التي تشاركھا مع "أبي عّمار" وأحیاناً "الكوبرا" القادم من مخیّم الرشیدیّة لیزور 

أكرم بضعة أیاٍم حسب طلبھ, أو التفّسح على شرفة المقر عند العصر واقفاً على رجلھ 
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وعصاه أو جالساً على األرض العاریّة, وفي أوقاٍت أخرى متنقالً بین حجرة المطبخ 
والحّمام لسّد وقضاء حاجاتھ الجسدیّة. 

لكن ما أزعج أكرم من وجوده ھو تواجده المستمّر في المقّر بسبب عجزه عن التجّول 
وعدم وجود ما یدفعھ للخروج إلى أّي مكان فال أقارب لھ في المنطقة, وال أصدقاء وال 

مال لدیھ للتسّوق وال رجلین تمّكنھ من التفّسح سیراً. ان التواجد المستمّر لھذا البّحار 
العجوز ذو الرجل الواحدة والقادم من غیاھب الزمن القدیم جعل أكرم غیر قادٍر على 

ممارسة "ھوایاتھ" المعتادة خلف األبواب المقفلة التي ستثیر ال ریب, ریبة ھذا الضیف 
الثقیل وھو ما كان على أكرم تفادیھ خصوصاً ان ھذا الضیف ھو في طریقھ للقاء قادة 

القّوة البحریّة في الخارج وقد یبوح بما قد رآه رأي العین. 

حین زّوده أكرم بثمن تذكرة سفٍر عبر دمشق – طرابلس تنفس كالھما الصعداء فاألول 
على وشك ان یستعید حّریتھ والثاني على وشك ان یستعید قدرتھ على التنقل ورواتب 

تقیھ وعائلتھ شّر العوز. غادر البّحار العجوز مبكراً صباح الیوم التالي متجھاً إلى سوریا 
حیث تقیم عائلتھ وعادت األبواب المقفلة إلى سابق عھدھا بعد طول غیاب. لكن الرجل ذا 

الساق الواحدة لم یغب طویالً إذ ما لبث ان عاد وفي حوزتھ المبلغ الذي منحھ إیاه أكرم 
ألنھ لم یكِف لشراء التذكرة المتّفق علیھا فجّن جنون أكرم الذي لم یكن قد أشبع نھمھ بعد 

خالل ھذا األسبوع. حین لم أجد البّحار العجوز في المقّر بعد یومین أفترضت ان أكرم قد 
منحھ تكملة المبلغ ثم أرسلھ في حال سبیلھ .  

بعد خمسة أیام وأثناء مرافقتي ألكرم في سیّارتھ عائدین من مكتب عالء األفندي بعد 
إنجاز بعض األمور اإلداریّة عّرج أكرم إلى موقع البحریّة في بلدة األشرفیّة (الذي كان 
سابقاً بإمرة ثائر حّجو) وكان فیھ بعض العناصر مسترخیّین في كراسیھم على الشرفة 

الواسعة. دخلنا إحدٮالحجرات الداخلیّة فإذ بأبي حدیٍد یشرف على تعذیب البّحار العجوز 
المقیّد بسالسل معدنیّة والملقى على األرض. الخوف باٍد على وجھھ المدّمى وصیحات 

اإلسترحام والقسم بأنھ بريٌء ھو كّل ما یقوم بتردیده. تحاملت على نفسي وكتمت غیظي 
لبعض الوقت ریثما خرج أكرم بعد ان أبلغھ أبو حدید بأن ال المعتقل لم یدلي بأیّة 

اعترافات بعد, ولحقت بھ سائالً إیاه: 

- ما تھمة ھذا الرجل, وھل تحّولت البحریّة إلى فرع فلسطین؟ 

- انھ عمیٌل للمخابرات السوریّة.  

- وكیف تّم اكتشافھ؟ 

- سبق لي ان اعطیتھ ثمن تذكرة السفر إلى لیبیا, لكنھ عاد متحّججا بانھ المبلغ لم یكِف. 
رغم ان المبلغ الذي یحتاجھ إلكمال ثمن التذكرة ھو ضئیل وكان بإستطاعتھ تدبّره بدالً 

من العودة.  

- ألم یداخلك الشّك بأنھ قد یكون معدماً ولیس لدیھ من یدینھ المال. أو ربّما یكون طّماعاً 
فحسب مما ال یستوجب معاملتھ بھذا الطریقة غیر األخالقیّة.  
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- ھل تریدني ان أدعھ في المكتب لیقوم بمراقبتنا وتزوید المخابرات السوریّة بأسرار 
عملنا.  

- لیس علیك ذلك. أما ان تعطیھ ما یقول انھ ینقصھ أو ترّده على أعقابھ دون منحھ أیة 
مساعدة إضافیّة. بإمكانك أیضاً ان تستعید المبلغ الذي اعطیتھ ایاھا وترّده إلى أھلھ مدقعاً 

كما حضر اّول مرةً.  

- ھذه القیم اإلنسانیّة التي تدعو إلیھا ال مجال لھا ھنا في عملنا.  

- لم یعّذبك اإلسرائیلیّون حین كنت معتقالً لدیھم ومع ذلك ھا ھم صامدون ومنتصرون.  

- دعك من ھذا الكالم.  

وصلنا إلى سیّارة أكرم وتابعنا ھذا الحدیث غیر المجدي أثناء رحلة عودتنا إلى المقّر. 
ركبت سیّارتي وعدت إلى بیتي وفي ذھني صورة أبي حدید یجلد البّحار العجوز بفخٍر 

واعتزاٍز ونشوٍة نضالیّة یعود بعدھا لیضاجع زوجتھ بحماسٍة ورجولٍة وعنفوان قّل 
نظیره. ربما یفعل ھذا أكرم أیضاً والدلیل ان أمرأتھ حبلى بطفلھ األّول.  
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الفصل العاشر 

إسدال الستارة 

إثر التعاون المیداني بین حركتي فتح – اللجنة المركزیّة وفتح – المجلس الثوري الذي 
فرضتھ ظروف حرب المخیّمات وساھمت في التحضیر لھ الجبھة  الدیموقراطیّة لتحریر 

فلسطین عبر ممدوح نوفل قائدھا العسكرّي في لبنان, جرت بین التنظیمین إتصاالٌت 
سیاسیّةٌ وأمنیّةٌ على مستویاِت أرفع أجراھا صالح خلف (أبو إیاد) مع عاطف أبو بكر 
أحد قیادیّي تنظیم المجلس الثوري المقّربین من زعیمھ صبر البنّا (أبو نضال) أثمرت 

تقارباً بین التنظیمیّن. إستمرت ھذه اإلتصاالت عدة أشھر وتخلّلھا لقاءان نادران عقدا في 
الجزائر بین یاسر عرفات وصبري البنا. ولقد جرى ھذان اللقاءان على ھامش دورتّي 

المجلس الوطني الفلسطینّي عامّي 1987 و 1988 وتركّزت المحادثات على عودة البنّا 
وتنظیمھ إلى صفوف حركة فتح. رغم  ان ھذه المحادثات كانت واعدةً إّال ان مآلھا كان 

الفشل الذي حّمل البنّا مسؤولیتھ لصالح خلف عضو اللجنة المركزیّة لحركة فتح 
ومسؤول جھاز األمن الموّحد مّدعیاً ان فشل ھذه المحادثات مرّده إلى الشروط التعجیزیّة 

التي فرضھا األخیر.  

قبل انھیار المحادثات التصالحیّة بین الفتحین كان أبو أیاد قد نجح في اختراق تنظیم البنّا 
من خالل عاطف أبو بكر وعبد الرحمن عیسى الذین قاما أواخر 1989 بحركٍة انقالبیٍّة 

داخل التنظیم ونجحا في استقطاب العدید من كوادره إلى جانب حركتھما, خصوصاً منھم 
الكوادر المتواجدة على الساحة اللبنانیّة الذین سبق أن خاضوا حروباً عدیدة إلى جانب 

قّوات فتح اللجنة المركزیّة في مخیمات بیروت ثم في قرى شرق صیدا والحقاً في 
معركة مغدوشة. لم یكن ھذا الزخم في الكوادر المیدانیّة الموالیة وحده كافیاً للسیطرة 

على مقالید األمور داخل التنظیم السّري والحدیدي في لبنان, مما وضع الكوادر المنشقّة 
. إذ قامت الكوادر الموالیّة لصبري البنّا بسیٍل من اإلعدامات التي  في مأزٍق مصیريٍّ
طالت مئاٍت منھم وكان بین من نفذت بھم أحكام اإلعدام أغلب القیادات المعتدلة التي 
شاركت فتح اللجنة المركزیّة معاركھ. بدأت عوائل الكوادر والمقاتلین المختفین قسراً 
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بالمطالبة بھم وكانوا جمیعاً یتلقون من التنظیم رّداً واحداً: ولدكم قد ٔاُرسل في دورٍة 
عسكریّة وسوف یعود عند انتھائھا. طالت األیام وكثرت اإلعدامات ولم یعد أحد من 
المغیّبین (وبینھم زوج أوصاف, المرأة التي تعمل في مكتب مقّر القّوة البحریّة) ولم 
تتوّضح األمور إال یوم اكتشف في أحد البلدات البقاعیّة التي تحتضن مقّراً للمجلس 

الثورّي, قبراً جماعیاً ضّم 92 جثة لكوادر ومقاتلین من عناصر التنظیم نفسھ.  

أواسط حزیران 1990 قام أحد الكوادر في تنظیم فتح – المجلس الثوري والمعروف 
بإسم "سفیان" بحركة انشقاٍق في مخیّم الرشیدیّة وذلك بالتنسیق مع عاطف أبو بكر عبر 

حركة فتح ومسؤولھا في المخیّم سلطان أبو العینین. واجھ المجلس الثورّي حركة 
االنشقاق ھذه بالعمل العسكرّي وقام بمھاجمة المواقع العسكریّة التابعة لسفیان لكن 

ھجوماتھ باءت بالفشل إذ تصّدت لھا القّوات العسكریّة التابعة لفتح اللجنة المركزیّة التي 
ھي القّوة العسكریّة الرئیسة في مخیم الرشیدیة وتّم حسم المعركة سریعاً لصالح سفیان 

الذي أطلق على تنظیمھ الولید إسم حركة فتح – المجلس الثورّي – قیادة الطوارئ.   

توتّر الموقف في مخیّم عین الحلوة ومدینة صیدا أثناء اشتباكات الرشیدیّة إّال ان ضخامة 
القّوة العسكریّة للطرفین في المخیّم, جعلت كلٌّ منھما یترّدد في مھاجمة اآلخر 

واستطاعت اإلتصاالت التي أجرتھا القوى الوطنیّة واإلسالمیّة في صیدا ان تكبح رّدات 
الفعل العسكریّة بین الفتحین متحاشیةً حرباً كبرى ال یمكن ان تبقى محصورةً داخل 
المخیّمین الفلسطینیّین إذ ان الطرفین یمتلكان شققاً داخل أحیاء المدینة تشّكل بؤراً  

عسكریّة إحتیاطیّة.  

رغم ضغوطات الفّعالیّات والھیئات السیاسیّة والعسكریّة الصیداویّة وترّدد قیادات 
الفتحین في الحسم العسكرّي إّال ان حالة اإلحتقان والتوتر ظلّت طاغیةً على األجواء بین 
الطرفین في مخیّم عین الحلوة وكانت مسألة االنفجار المؤّجل حتمیّةً ینتظر الجمیع ساعة 

قدومھا بقلق. وقد أزفّت الساعة عند الثالثة من بعد ظھر الجمعة في 7/أیلول/1990 إذ 
شنّت القّوات العسكریّة التابعة لحركة فتح – اللجنة المركزیّة ھجوماً مباغتاً استھدف 
المواقع التابعة لحركة فتح – المجلس الثوري في مخیّم عین الحلوة واستطاعت حسم 
اإلشتباكات لصالحھا على أغلب محاور الھجوم خالل بضعة ساعات عدا عن مركٍز 
رئیٍس تقع فیھ غرفة عملیّات المجلس الثوري ویتحّصن فیھ قادة العمل المیداني في 

المخیّم. ویقع ھذا المركز في حّي حطّین جنوب المخیّم وھو عبارةً عن مجّمع سكنّي 
یطلق علیھ إسم "الروضة" إلحتوائھ في أحد طوابقھ على روضٍة لألطفال تابعة للتنظیم. 

ھذا الحسم السریع جاء نتیجةً لعدم إعتماد تنظیم صبري البنّا لسیاسة إقامة مواقع 
عسكریّة علنیّة إّال في إطاٍر ضیّق بسبب حرصھ على العمل السّري واعتناقھ مبدأ 
اإلغتیاالت والعملیّات اإلستخباریّة كوسیلٍة أساسیٍّة في "نضالھ". إذ ینتشر أغلب 

العناصر المنتمین لھذا التنظیم في شقٍق سكنیٍّة مموھٍّة بعضھا یقع في داخل المخیّم بینما 
یقع أغلبھا في أحیاٍء سكنیٍّة وسط مدینة صیدا.  

سریعاً ما امتّد القتال بین التنظیمیّن إلى قرى شرق صیدا حیث یتجاور مقاتلیھما بالقرب 
من محاور التماس مع جیش لبنان الجنوبي (لبعا – كفرفالوس) وخصوصاً في بلدة كفر 
جّرة. كانت ھذه المعركة وحدةً من أقسى المعارك واستخدم فیھا الطرفان كافة أسلحتھما 

من قذائف المدفعیّة ورشاشات ثقیلة وراجمات صواریخ وقد حصلت فیھا الكثیر من 
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المواجھات المباشرة وجھاً لوجھ بین المتخاصمین وجرى استخدام المسدسات واألسلحة 
البیضاء في بعض ھذه المواجھات. أسفر الیوم األول عن مقتل عشرین شخصاً وجرح 

أكثر من ثالثین بینھم 4 قتلى من سّكان حّي "حارة صیدا" الشیعّي الذي استھدفتھ مدفعیّة 
المجلس الثوري الرابضة في محاور كفر فالوس وذلك لممارسة الضغوط على فّعالیات 

مدینة صیدا ودفعھم إلى الضغط بدورھم على قیادة حركة فتح لوقف الھجوم. من جھتھا, 
استھدفت حركة فتح اللجنة المركزیّة بعض أحیاء المدینة بالرشاشات والقذائف المدفعیّة 

بھدف دفع نفس الفّعالیات للعمل على إخالء عناصر تنظیم المجلس الثوري للعشرات من 
الشقق السكنیّة في المدینة. ولقد ترّكز القصف المدفعي والصاروخي لتنظیم صبري البنّا 

الذي عاد بعد ھدوٍء مسائيٍّ إلى التجّدد بعنف بعد منتصف اللیل, على محیط مبنى 
"الروضة" الذي یتحّصن في ملجأه العدید من عناصر كوادر التنظیم المحاصرین من 

قبل المھاجمین.  

خالل األیام الثالثة األولى من معركة الفتحین بلغ عدد الضحایا 70 قتیالً و250 جریحاً 
واتّسع نطاق القصف المدفعي على مدینة صیدا وأحیائھا وشمل القصف األحیاء القریبة 

من مخیّم عین الحلوة كالتعمیر والفیالت ومنطقة الحسبة وأعلن مسؤولون في حركة فتح 
– اللجنة المركزیّة انھم ال یستھدفون األھالي بقصفھم للمدینة بل المواقع األمنیّة 

والعسكریّة التي أقامھا تنظیم المجلس الثوري في أحیائھم وطالبوا فّعالیات المدینة بالعمل 
على إغالق ھذه المواقع. ولقد ساھم في إرتفاع حالة التوتّر في المدینة التي أعلنت 

اإلضراب المفتوح حصول بعض اإلشتباكات والمطاردات بین عناصر من التنظیمیّن 
یستقلّون سیّارات مدنیّة.  

مع حلول الیوم الرابع تّم التوّصل إلى وقٍف إلطالق النار بعد تأكید مصطفى سعد وبقیّة 
فّعالیات المدینة عزمھم على إغالق الشقق التي یشغلھا مسلحو المجلس الثوري على ان 
تقوم "الشرطة األمنیة" (غیر الحكومیّة) بالتحقّق من ھذا األمر. ولقد جاء وقف إطالق 

النار ھذا بعد سقوط موقع "الروضة" آخر معاقل المجلس الثوري في المخیم, في قبضة 
مقاتلي حركة فتح – اللجنة المركزیّة فیما بقي التوتّر سید الموقف في المدینة التي أبقت 
على إضرابھا ولم تعد عنھ إّال بعد مرور عشرة أیاٍم على اندالع الحرب عملت خاللھا 
"الشرطة األمنیّة" على إخالء العدید من الشقق التابعة للمجلس الثوري خصوصاً منھا 

تلك التي أصبحت مكشوفةً فیما بقیت العدید من الشقق السریّة على حالھا وحافظ المجلس 
على مواقعھ خارج المخیم خصوصاً تلك الواقعة في وادي بلدة بقسطا الجنوبیّة حیث 

مخازن سالحھ الرئیسة وبقیت بحوزتھ حتّى العام 1994 رغم تسلیم المیلیشیات اللبنانیّة 
والفلسطینیّة ألسلحتھا منتصف العام 1991 إذ ان ھذا التنظیم عمل لصالح مخابرات 

الجیش اللبناني خالل السنوات الثالث األخیرة من عمره في المدینة وكان مھّمتھ 
"تطھیر" المدینة من بقایا الكوادر العرفاتیّة.  

 ---------------------------------------------------------------------------
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بعد إحتالل الجیش العراقي للكویت وإعالن الحكومة العراقیّة عن ضّمھا للعراق وتعنّت 
صّدام حسین ورفضھ لإلنسحاب منھا قّرر الرئیس األمریكي جورج بوش األب ومعھ 

قادة الدول الرئیسة في أوروبا تشكیل تحالٍف دولّي یعمل على تحریر الكویت بالقّوة. ولقد 
كان ال بّد لھذا التحالف الدولّي ان یتمتّع بغطاٍء عربيٍّ حتى ال تتخذ العملیات العسكریّة 

الغربیّة شكل "الحروب الصلیبیّة" فتستفّز الوعي الجمعي العربّي مما قد یوّرط المنطقة 
في حرٍب "مقّدسٍة" ال تبقي وال تذر. بادرت اإلدارة األمریكیّة إلى العمل على تأمین 

أوسع مشاركة عربیة ممكنة وكانت القّمة العربیّة الطارئة في القاھرة قد أقّرت في 10 
آب 1990 اإلستجابة لطلب المملكة العربیّةالسعودیّة وبقیّة دول الخلیج العربّي بنقل 

قّوات عربیّة إلى أراضیھا للمساھمة في الدفاع عنھا ضّد أّي عدوان خارجي. بعد انتھاء 
ھذه القّمة بیومین تلقى حافظ األسد إتصاالً ھاتفیّاً من جورج بوش بحث معھ فیھ مسألة 

المشاركة السوریّة في التحالف المزمع وقضایا أخرى تتعلّق باألزمة اللبنانیة وأسفر 
اإلتصال عن موافقة األسد على المشاركة في التحالف مقابل وعوٍد بمساعداٍت إقتصادیّة 

تقّدمھا الدول الخلیجیّة وإطالق ید األسد في الساحة اللبنانیّة والتأكید على منحھ الضوء 
األخضر األمریكّي للتخلّص عسكریّاً من الجنرال میشال عون. كما وعد بوش األسد 

بالمباشرة باإلعداد لمؤتمر السالم فور االنتھاء من إعادة ترتیب األمور في الخلیج 
العربّي. ولقد وصف بوش نتائح ھذ المحادثة الھاتفیّة بقولھ انھ أبلغ األسد بأن الوالیات 

المتّحدة عازمة على القیام بواجباتھا وإجبار الجیش العراقي على اإلنسحاب من الكویت 
بالقّوة العسكریّة "وان األسد قال لي الشيء نفسھ" وأضاف انھ "كان مرتاحاً جّداً الن 

األسد ینظر إلى المسألة بالمنظار نفسھ الذي لدى واشنطن".  

انضم األسد إلى التحالفي الدولي بقیادة الوالیات المتّحدة األمریكیّة ومعھ تسعة دوٍل 
عربیٍّة أخرى ھي مصر والسعودیّة والكویت وقطر وُعمان والبحرین واإلمارات العربیّة 

المتّحدة والمملكة المغربیة إضافة إلى 22 دولة غربیّة أخرى. وبعد یومین من اإلتصال 
الھاتفي الذي أجراه معھ بوش أرسل األسد الدفعة األولى من جنود الجیش السورّي إلى 
األراضي السعودیّة للمرابطة على حدودھا مع الكویت وكان تعداد تلك القّوة ھو 1100 

ضابط وصّف ضابط وجندي. ولقد تتابعت الدفعات العسكریّة المرسلة إلى السعودیّة 
حتى بلغ حجم القّوات المرسلة حسب ما أعلنتھ دمشق في 2 تشرین الثاني 1990, 20 

ألف جندیّاً ومعھم 300 دبّابة من نوع T32  روسیّة الصنع.  

عند الساعة السابعة من صباح یوم السبت الواقع في 13 تشرین األّول 1990, وبعد 
حصاٍر محكٍم استمّر إسبوعین لمنطقة المتن والقصر الجمھوري في بعبدا  الذي یقیم فیھا 

میشال عون, شنّت القّوات السوریّة ھجوماً مدفعیّاً وجویّا على مناطق تواجد الجیش 
اللبناني الموالي لمیشال عون, تؤازرھا قّوات تابعة للجیش اللبناني الموالي للرئیس 

المنتخب الیاس الھراوي ومیلیشیات حلیفة للنظام السورّي ھي الحزب القومي السورّي 
وجماعة إیلي حبیقة وحركة أمل. لم یكن لجیش عون أّي أمل بالصمود أمام ھذه الھجمة 

بسب الفارق الكبیر في العدد والعتاد بین حجم القّوات الموالیة لھ وتلك المھاجمة مما 
أضطّره للجوء إلى السفارة الفرنسیّة التي قامت بمنحھ اللجوء السیاسّي.  ولقد تبیّن ان 

مفاوضاٍت كان قد جرت مسبقاً بین فرنسا ومیشال عون ووافقت فیھا الحكومة الفرنسیّة 
على منحھ عون اللجوء السیاسّي في سفارتھا في حال تّمت مھاجمة قّواتھ بشرط ان یعلن 

إستسالمھ ویدعو جنوده إلى اإلستسالم منعاً لسفك الكثیر من الدماء.  
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مع التفویض األمریكي الذي تاله إزاحة میشال عون والتوّغل العسكرّي واإلستخباري 
السورّي في المناطق الشرقیّة المسیحیّة ابتدأ عصر الھیمنة السوریّة الشاملة على الدولة 
اللبنانیّة وجیشھا ومؤّسساتھا ونّوابھا ووزرائھا, وأصبح مصیر البالد والعباد یتقّرر في 
مكتب العمید غازي كنعان رئیس جھاز اإلستخبارات السورّي العامل في لبنان. ورغم 

ان الخط األحمر اإلسرائیلي المرسوم عند نھر األولي والذي یحظر على القّوات السوریّة 
تجاوزه إّال ان سیطرة النظام السورّي على الجیش والدولة اللبنانیّین سمح لھذا النظام ان 
ینفّذ ما یشاء من العملیّات األمنیّة واإلختطافات واإلغتیاالت  في صیدا والجنوب اللبناني 

عن طریق ھذه األجھزة أو عن طریق إستخدام الفصائل المسلّحة الموالیّة لھ لتنفیذ ھذه 
المھام.  

 --------------------------------------------------------

بینما كانت منطقة الشرق األوسط والخلیج العربّي تشھد واحدةً من أعنف الحروب 
الحدیثة التي یخوضھا تحالٌف دوليٌّ مكّوٌن من 34 دولة بقیادة الوالیات المتّحدة األمریكیّة 

وتحمل اإلسم الكودي "عاصفة الصحراء" وتھدف إلى تحریر الكویت من القّوات 
العراقیّة, كان فلسطینیّو الجنوب اللبناني على وشك ان یشھدوا معركةً صغیرةً خاصةً 
بھم ستمنعھم لبعض الوقت من التھلیل والتطبیل وإطالق الرصاص إحتفاالً كلّما أطلق 

العراق صاروخاً بالیستیّاً نحو األراضي اإلسرائیلیّة, رغم ان أغلب ھذه الصواریخ كان 
یتّم إصطیادھا قبل سقوطھا بواسطة بطّاریات صواریخ "باتریوت" المضادة للصواریخ 

والتي قامت الوالیات المتّحدة بتزوید اإلسرائیلیّین بھا.  

منتصف شباط 1991 اندلع خالٌف بین المقّدم رؤوف الزعرورة قائد قّوات "الشھید سعد 
صایل" و"عالء األفندي" أمین سّر م.ت.ف والقائد العام لقّوات حركة فتح في الساحة 

اللبنانیّة ولقد نشب ھذا الخالف على خلفیٍّة مالیّة, كبقیّة الخالفات والصراعات التي عادةً 
ما تدور بین األطراف المتنافسھ داخل الحركة, مما دفع بالزعرورة المضیّق علیھ مالیّاً 
من قِبل األفندي إلى التّوجھ نحو مقّر سكن األخیر في مدینة صیدا على رأس مجموعٍة 

كبیرة من مقاتلیھ محمولةً بالعدید من السیّارات المدنیّة. عند وصول المجموعة الضخمة 
إلى المدخل الجنوبي لشارع "دّالعة" حیث یقیم عالء توقّفت السیّارات وترّجل منھا 

المقاتلون وباغتوا حرس عالء المكّون من مجموعة مسلّحة صغیرة فألقوا القبض علیھم 
فیما صعد الزعرورة إلى الطابق األخیر والقى القبض على األفندي الذي حاول التملّص 
من قبضة الزعرورة وقبضات مرافقیھ دون جدوى. جّره الزعرورة إلى الطابق السفلّي 
وأخرجھ إلى الشارع حیث سیّارتھ ورماه في صندوقھا وأحكم إغالقھ علیھ ثم انطلق بھ 

إلى مقّره.  

عند وصولھ إلى مقّره قام الزعرورة باإلتصال ھاتفیّاً بیاسر عرفات, الذي اعتاد تلقّي 
اإلتصاالت من كبار الضبّاط بشكٍل دائم وقد زّودھم لھذا الغرض بأحدث تقنیّات 
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اإلتصال, وذلك حرصاً منھ على اإلمساك بخیوط اللعبة كاملةً ومباشرةً دون المرور عبر 
التسلسل القیادي الذي كان قد أقّره ھو شخصیّاً. نقل الزعرورة إلى عرفات عبر الھاتف 
فحوى اإلشكال الحاصل بینھ وبین عالء األفندي من وجھة نظره ورّكز على ان عالء 

كان عند اقتحام شقّتھ یشرب الویسكي برفقة صدیقتھ المسیحیّة وفاء (المعروفة بإسم 
"وفاء األفندي" وھي من بلدة القریّة التي أقام عالء مقّره فیھا وأقام عالقة عالقة 

شخصیّة معھا وغمرھا باألموال والھدایا وبین ھذه الھدایا سیّارة مرسیدس حدیثة) وكان 
كالھما شبھ عاٍر وفي وضٍع غیر الئق. لكّن یاسر عرفات ال یقیّم مناصریھ على أسٍس 

أخالقیّة انما على أساس الوالء الشخصّي ومدى قدرة الشخص المعنّي على تنفیذ قراراتھ 
ولقد كان الزعرورة بالنسبة لھ شخصاً مشكوكاً في والئھ بسبب انتمائھ إلى جماعة أبو 

العبّاس وعالقتھ بالنظام العراقي عكس عالء المقّرب منھ فأمر الزعرورة بإطالق 
سراحھ.  

بعد العدید من الوساطات, خرج األفندي من سجن الزعرورة حامالً ذراعھ المكسورة 
بحزاٍم طبيٍّ معقوداً على رقبتھ وسرعان ما جمع كبار ضبّاطھ للتداول في أمر اختطافھ 

وحزم الجمیع أمرھم بعد إتصاٍل ھاتفيٍّ أجروه بدورھم مع عرفات, على إصدار أمٍر 
بعزل الزعرورة من منصبھ كقائٍد لقّوات سعد صایل ودعوتھ للمثول أمام القضاء 

العسكرّي فإذا ما أبى االنصیاع لھذا القرار فسوف یتّم عزلھ بالقّوة العسكریّة ولقد رفض 
الزعرورة ھذا القرار كما ھو متوقّع.  

في الرابعة من فجر الجمعة 15 شباط 1991 شنّت كافّة القّوات التابعة لحركة فتح 
ھجوماً ناریاً عنیفاً على كافة المواقع التابعة للزعروة في كلٍّ من سیروب والمیّة ومیّة 
واألشرفیّة وعین الدلب والقریّة وجنسنایا. استمّرت المعارك الضاریة بین المھاجمین 
وقّوات الزعرورة حتى الساعة الرابعة عصراً حین تّمت محاصرة الزعرورة ومعھ 

اثنین من مرافقیھ في موقعھ األخیر ولم یعد ھناك مفّراً لھ من اإلستسالم خصوصاً انھ قد 
أصیب أثناء القتال في یده وكانت جراحھ تنزف, لكن استسالمھ لم ینجھ من وحشیّة 

سلطان أبو العینین الذي أمر مقاتلیھ بتصفیتھ مباشرةً مع مرافقیھ اإلثنین المتبقّین ثم أشاع 
ان رؤوف الزعرورة ھو من أطلق النار على نفسھ منتحراً وھذه اإلشاعة ھي ما ذكرتھ 

الصحف اللبنانیّة في الیوم التالي.  

في نفس الوقت الذي شنّت فیھ القّوات العسكریة ھجومھا على قّوات الزعرورة كان 
القّوات الموالیة لعالء بقیادة الحاج توفیق تشّن ھجوماً في مخیّم الرشیدیّة على مواقع 

كتیبٍة تابعٍة لقّوات الزعرورة ویقودھا "أبو نضال األسمر" لكن معركة الرشیدیّة كانت 
محسومةً سلفاً ولم تستمر طویالً وقد غادر أبو نضال بعدھا المخیّم إثر وساطاٍت من 

أعیان المخیّم.  

أّدت ھذه المعركة إلى سقوط 21 قتیالً بینھم 6 من المدنیّین و30 جریحاً وأستسلمت 
القّوات التابعة للزعرورة وبلغ عدد الذي سلّموا انفسھم للقّوات الموالیّة لعالء 105 بینما 

فّر 43 مقاتالً والتجأوا إلى مدینة صیدا حیث قاموا بتسلیم انفسھم إلى أفراد التنظیم 
الشعبي الناصري. بعد اسبوعین من التحقیق أفرج عن جمیع المعتقلین  وأعید تشكیلھم 

وفرزھم إلى بقیّة القّوات العسكریّة بإعتبار انھم كانوا ینفّذون أألوامر التي أصدرھا قائد 
قّواتھم وال ذنب لھم. أحد عناصر الزعرورة ھو جاٌر لي في مخیّم الیرموك (حارة 
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المغاربة) وھو شابٌّ یافٌع من آل مقّاري التجأ إلى منزلي أثناء اإلشتباكات فأخفیتھ عندي 
بضعة أیاٍم ریثما خفّت حّدة التفتیشات واإلعتقاالت وعاد بعدھا إلى سوریا.   

 ----------------------------------------------------------------

طرٌق على باب منزلي.  

- مرحبا.  

- أھالً أبو حدید. خیر؟ 

- وهللا أرسلني الشیخ أكرم لتفقّد خزانة الحائط عندك إذ یبدو ان نبیل غنیم قد ترك فیھا 
عند تسلیمھ المنزل لك غرضاً یحتاجھ الشیخ للضرورة.  

- قد فتّشتھا بنفسي ولم یكن فیھا سوى زجاجة ویسكي نصف مألى قمت بالقضاء علیھا.  

- ال أعرف. قال لي الشیخ انظر من جدید فلربما یكون غّسان قد سھا عن رؤیة 
"الغرض".  

- وما ھو ھذا "الغرض"؟  

- غرٌض خاٌص ال یمكن البوح بھ.  

- آھا. سرٌّ عسكرّي إذن ال یعرفھ سوى انت والشیخ.  

- ھھھ ھھ. (متبّسماً بغباء).  

- أدخل إذن. انما إذا وجدت غرضك لربّما تضطر للكشف عنھ أمامي عند إخراجك إیاه.  

- ھھ ھھ ( ضحكةٌ بلھاء أخرى).  

- فتحت لھ باب الخزانة وأضئت الضوء فیھا. ال شيء. خرج قائالً: 

- ھل أستطیع تفقّد حدیقة المنزل؟ قد یكون تركھ ھناك.  

- بالتأكید. إتبعني.  

جال بناظریھ في الحدیقة الصغیرة وبدا علیھ خیبة األمل. ال شيء ھناك أیضاً.  

- بلّغ الشیخ بأن غرضھ لیس ھنا.  
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- سأفعل ذلك.  

زیارةٌ مریبةٌ بكّل تأكید لكن الوقت عصراً وال أنوي الخروج من منزلي في ھذا التوقیت. 
سأتقّصى األمر غدا.  

صباح الیوم التالي ذھبت كالمعتاد إلى مكتب اإلدارة. كان في المكتب شقیقي یاسر 
ومحّمد السھلي ومعھما أبو ماجد یشربون الشاي ویدردشون.  

- مرحبا. كیف الشباب؟  

- أھالً أبو روبین. الحمد .  

- ما الجدید في "حال األّمة"؟ 

- ال جدید. عدا عن سرقة مولّد الكھرباء الذي اشتراه أكرم منذ فترة.  

- أھا. كیف تّمت سرقتھ؟ 

- ال نعلم. ال یوجد أثار خلع لكن المحّرك المتروك على شرفة المقّر مفقوٌد وال أثر لھ.  

- ھمم.  

إستشطّت غضباً. شربت الشاي على عجٍل ثم توّجھت إلى مكتب أكرم. لحسن الحظّ لم 
یكن مقفالً ھذه المّرة.  

- مرحبا.  

- أھال.  

- ھل وصل بك األمر إلى إتّھامي بالسرقة؟ 

- من قال انني اتھمتك بالسرقة؟  

- قالھ إرسالك ألبي حدید لتفتیش منزلي بحّجة أشدُّ غباًء منھ.  

- قلت لك ال أحد أتھّمك بالسرقة.  

- بل فعلت. ولتعلم انني لست بسارٍق حتى لو بلغ بي الفقر مبلغھ بسبب شّحك الشدید 
واحتفاظك بكّل الموازنة لنفسك.  

- أحرص على كالمك.  

- انا في غایة الحرص, لذلك أكتفیت بما قلت ولم أذھب أبعد من ذلك.  

- حسناً. 
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- بقي شيٌء آخر أود ان أذّكرك بھ. انا ضابطٌ وزمیٌل لك في نفس الدورة العسكریّة وال 
یجوز لك بأي حاٍل من األحوال ان ترسل ھذا "األبو حدید" إلى منزلي لتفتیشھ وكان 
حريٌّ بك ان تأتي بنفسك إن كنت تشّك بنزاھتي. كنت تستطیع إستخدام نفس الخدعة 

الساذجة التي ألقنتھا ألبي حدیدك لھذا الغرض.  

أنھیت كالمي ثم غادرت مكتبھ والمقّر برمتھ ولم أعد إلیھ لمّدة أسبوعین, جرى خالل 
أحد أیامھا تبادل قصیٌر إلطالق النار بین شقیقي یاسر وأبي حدید بعد ان علم یاسر بما 

قام بھ األخیر من تفتیٍش لمنزلي ولكن لم یصّب أحد منھما بآذى. بعد مرور ھذین 
اإلسبوعین دون إلتحاقي بعملي أرسل أكرم أبا حدیٍد إلى منزلي مّرة أخرى انما بحجٍة 

مختلفة.  

- ماذا ترید؟ 

- أرسلني الشیخ أكرم ألقول لك انھ بحاجٍة إلستعارة سیّارتك ألمر مھٍم یتعلّق بالعمل.  

- ما ھو ھذا االمر المھم.  

- ال أعلمھ. إذھب وقل لھ انني أیضاً بحاجٍة إلى سیّارتي ألمٍر أكثر أھمیّةَ.  

- أّكد علّي ان ابلغك بالضرورة القصوى لھذا األمر.  

- إستخدموا سیّارتھ أو سیّارة التموین.  

- ال نستطیع الن واحدةً منھما معطّلة واألخرى ال تكفي فنحن بحاجة لسیّارتین.  

- إذھب من ھنا. ولتلعمھ ان سیّارتي لیست لإلعارة. إذا كان األمر بالغ األھمیّة كما یقول 
إذن یمكن إستعارة سیّارتي بشرط ان أقودھا بنفسي.  

- حسنا سأبلغھ ذلك.  

طبعا ھناك العدید من السیّارات المتوفّرة منھا شاحنة الدودج األمریكیّة وسیّارات العدید 
من عناصر وصف ضبّاط القّوة. إنما ھدف أكرم ھو تجریدي من سیّارتي المسّجلة 
بإسمھ كبقیّة أمالك القّوة البحریّة ثم إبتزازي بھا وإرغامي على اإللتحاق بعملي.  

 -------------------------------------------------------

یتناقل كوادر حركة فتح نبأً مفاده ان الرائد مصعب العّزي الذي قدم مؤّخراً إلى الساحة 
اللبنانیّة یحمل قراراً شفویّاً بتسلّم قیادة القّوة البحریّة وان األمر اإلدارّي المكتوب سیلحق 
بھ خالل أسابیع. ال أعرف مصعب معرفةً شخصیّةً ولم یسبق لي ان التقیتھ لكنني سمعت 

انھ من الكوادر المقّربة من "مفاتیح" المناصب والتعیینات وھم ضبّاط المراتب العلیا 
ذوي النفوذ والمقّربین بدورھم من مكتب عرفات ومكاتب أعضاء "لجنة لبنان".  

مّر أكثر من شھٍر على اعتكافي اإلحتجاجّي لم أر خاللھا وجھ أكرم أو احٍد من غلمانھ إذ 
انھ قام بإلغاء حصتي من التموین الیومّي األمر الذي أراحني من رؤیة وجھ رئیس 
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الغلمان شبھ الیومیّة. حین حان موعد صرف الرواتب ذھبت مباشرةً إلى مقّر جھاز 
المالیّة المركزیّة واستلمت راتبي ھناك من أحد الموظّفین.  

في اإلسبوع السادس زارني أكرم في منزلي فظننت انھ قادٌم لإلعتذار وتسویّة األمور 
لكّن زیارتھ تكّشفت عن أمٍر أخر.  

- مرحبا.  

- أھالً تفّضل.  

جلسنا على حافّة سریري إذ انني ال أملك أیة أرائك.  

- أتشرب القھوة أم الشاي.  

- شكراً. ال شيء رجاًء فقد شربت الكثیر من الشاي والقھوة الیوم.  

- ال بأس.  

- إسمع . زیارتي ستكون قصیرة فانا ھنا ألقول لك جملةً واحدة.  

- ما ھي ھذه الجملة؟ 

- انا مغادٌر لبنان لكنّني أؤّكد لك انني سأعود. وسأعود إلى منصبي. فاحرص على 
لسانك وحاذر في ما تذكره عنّي أمام مصعب.  

- أراك تھّددني! 

- ال أھّددك انما إبلغك وقائع.  

- الوقائع ال تكون وقائعاً إّال بعد ان تقع.  

- ھا انا قد أبلغتك.  

- انا أیضاً لن أعلّق على تھدیدك بسوى جملٍة واحدة: سأقول وأفعل ما شئُت وحینما 
أشاء.  

خرج دون تحیّة. إذن ھا ان مصعب قد أصبح قائداً للبحریة. غداً صباحاً ألتحق بعملي 
ولنر ھذا القائد الجدید.  

أصلٌع في الخمسینات من عمره وإحدى عینیھ زجاجیّةً بسبب فقدانھ لألصلیة إثر حادث 
سیٍر وقع لھ في بلغاریا منذ سنوات. یقیم في شقّة إشتراھا في المجّمع السكني الواقع على 

مقربٍة من مجّمع "سكن الضبّاط" التابع للجیش اللبناني ولقد أصبح ھذا المجّمع الضخم 
الذي یقیم مصعب العّزي في أحد شققھ مصعب مالذاً ألغلب الضبّاط المتمّولین ذوي 

النفوذ في حركة فتح لسببین رئیسیّین أولھما بعده عن مخیّمّي المیّة ومیّة وعین الحلوة 
بما یكفي لیحمیھم من كلٍّ الغارات الجویّة اإلسرائیلیّة واإلغتیاالت واإلحتراب شبھ الدائم 
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بین أنصار بعضھم البعض داخل المخیّم وثانیھما انھ قریٌب بما یكفي من المخیّمین لیفّروا 
إلى أحدھما لغرض اإلحتماء في حال حدوث تطوٍر عسكرّي مفاجئ یطال المدینة نفسھا.  

صافحتھ وعّرفتھ بنفسي ورتبتي ووظیفتي وأبلغتھ انني جاھٌز للتعاون معھ والعمل تحت 
أمرتھ بعد ان كنت معتكفاً عن العمل لبضعة أسابیع. تبادلنا الحدیث لساعٍة ونصف أبلغتھ 

فیھا عن كثیٍر من األسئلة التي كانت تدور في ذھنھ حول طبیعة العمل الجدید إذ كان 
أكرم قد رفض تسلیمھ أّي شيٍء من ممتلكات البحریّة أو المستندات الخاّصة بھا. وذكر 
مصعب أمامي انھ عرض على أكرم البقاء في القّوة البحریّة بصفتھ نائباً لھ لكن األخیر 

رفض عرضھ وفّضل ترك العمل في القّوة والسفر إلى لیبیا وتونس للقاء المتنفذین ھناك.  

إنصّب إھتمام مصعب في األسبوعین األّولین على محاولة حصر ممتلكات  القّوة 
البحریّة التي بقي أغلبھا بحوزة أكرم وقد ذّكرتھا لھ بالتفصیل وأبلغتھ ان كل ھذه 

الممتلكات مسّجلةً بإسمھ الشخصّي حتى ان ھذه الشقّة التي نحن جالسین فیھا االن وھي 
مقّر قیادة القّوة البحریّة ھي عملیّاً وقانونیّاً ال تزال ملكاً شخصیّاً ألكرم الذي غادر إلى 

لیبیا مصطحباً معھ خمسةً من غلمانھ المقّربین خوفاً من تسّرب أخبار "ّنشاطاتھ السریّة" 
معھم. الشيء الوحید الذي استطاع مصعب الحصول علیھ من ممتلكات أكرم ھو سیّارتھ  
الشخصیّة حتى انھ أرسل سائقھ ( من سكان مخیّم البرج الشمالي) إلى زوجة أكرم طالباً 
تسلیمھ مولّد الكھرباء الموجود على شرفتھا لكنھا رفضت تسلیمھ إیاه (وھو غیر المولّد 

المسروق من المكتب).  

ینتمي مصعب إلى نفس "األورطة" والجیل من الضبّاط المتمّولین التي ینتمي إلیھا 
صالح جدید ویونس عّواد وأبو فادي مھاجر وھو مثلھم (عدا مھاجر) قد ترك زوجتھ 
وعائلتھ في مكان ما خارج لبنان لیتفّرغ كما تفّرغ أصدقاؤه "للنضال". الفارق الوحید 

بین مصعب وأكرم ھو ان أكرم یقضي جّل وقتھ في الصالة والصوم وإرغام فدائیّیھ على 
ممارسة اللواط معھ, بینما یقضي مصعب العّزي أغلب وقتھ في معاقرة الخمور 

ومعاشرة ما یطالھ من نساء حتى ان اّول ما قام بھ من األعمال بعد تسلّم منصبھ الجدید 
ھو إرسال سائقھ إلى سوق صیدا المركزّي في الحسبة لشراء "شوال" فستق حلبي 

أخضر غیر محّمص لزوم الماّزة, ونقل عمل األرملة أوصاف من مطبخ مقّر قیادة القّوة 
إلى الشقّة التي یقیم فیھا. ولقد حرم هللا ھذه األرملة من الجمال ولكن قد یكون فیھا مزایا 
أخرى أجھلھا. ولقد علمت الحقاً انھا كانت بمثابة صنّارة یستدّر بھا نساًء أخریات بینھم 

شقیقتھا الشابّة.  

لم یقم مصعب بأّي عمل یذكر إذ ان ال مھاماً حقیقیّة یمكن للقّوة البحریّة في لبنان تنفیذھا 
فعدا بعض محاوالت التسلّل إلى مخیّم الرشیدیّة أبّان حرب المخیّمات لم یكن للقّوة أّي 

نشاٍط حقیقّي یذكر (عدا نشاط أكرم السّري). ان منصب "قائد القّوة البحریّة" الذي توّاله 
أكرم ثم خلفھ فیھ مصعب القادم من خارج القّوة البحریّة ھو عبارةً عن عنواٍن إلستدرار 

المال والجاه والسلطة وھذه حال الكثیر من األلقاب والمناصب في م.ت.ف.  

قد یكون العمل البحري الوحید الذي قام بھ مصعب العّزي ھو زیارتھ لمخیّم الرشیدیّة 
واجتماعة مع غسان ذیب ثم التوجھ وإیاه إلى شاطئ المخیّم حیث راح مصعب یمارس 
" یحّضر لتكلیفھ بھ  سلطتھ و"قنزحتھ" أمام الناس عبر الشرح لغّسان عن عمٍل "نضاليٍّ
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وأخذ أثناء حدیثھ یكثر من إستخدام یدیھ لإلشارة إلى نقاٍط ما في عمق البحر بما أوحي 
للعاّمة انھ بصدد تنفیذ عملیّة بحریّة إنطالقاً من حیّھم السكني مما حدا بعشرات النساء من 

سكان الحّي القریب من الشاطئ بمھاجمتھ "بالصرامي" وطرده من المنطقة إذ ان آخر 
ما یریده الناس في المخیّمات ھو "قائداً" آخر یناضل منطلقاً من بین منازلھم ثم یعود إلى 

مكان سكنھ اآلمن لتأتي بعدھا الطائرات اإلسرائیلیّة لتغیر على مكان انطالق "العملیّة" 
فتھدم منازلھم وتقتل أطفالھم. لقد تعلّم أھالي المخیّمات الدرس جیداً وقد كلّفھم تعلّمھ 

عشرات اآلالف من القتلى وعشرات السنوات من الھدم والتشرید.  

 ----------------------------------------------------------

بینما كان مجلس األمن الدولي في 29 تشرین الثاني 1990 یصدر قراره رقم 678 
بأغلبیّة 12 صوتاً مقابل صوتین وامتناع الصین, والذي یجیز إستعمال القّوة إلرغام 
القّوات العراقیة على اإلنسحاب من الكویت ما لم تنسحب ھذه القّوات من تلقاء نفسھا 
وقبل 15 كانون الثاني 1991 كنت انا أعّد العّدة للسفر إلى الیمن واإللتحاق بمعسكر 
البحریّة الفلسطینیّة الرئیس في مدینة  الحدیدة, وإطالع القیادة والزمالء الضبّاط على 
حقیقة الظروف المحیطة بالعمل في الساحة اللبنانیّة والفساد المالّي واألخالقي للقادة 

الذین تولّوا قیادتھا في السنوات الخمسة األخیرة. رغم یقیني ان المعلومات التي سأقّدمھا 
لن تقّدم أو تؤّخر في األمر شیئاً بإعتبار ان ھذه المعلومات نفسھا سبق ان قّدمت لقیادة 

الساحة اللبنانیّة التي لم تحّرك ساكناً. كما لو كان إستغالل السلطات لإلیقاع بالفتیان 
وجّرھم إلى ممارسة الشذوذ أمراً طبیعیّاً وان الفساد المالّي وشراء العقارات والممتلكات 

لحساب قائد القّوة البحریّة شخصیّاً ھو من صلب العمل الفدائي والنضالي في م.ت.ف. 
إّال ان قراري ھذا كان فعل تمّرٍد ال بّد منھ على الواقع الموبوء وكان القرف واإلشمئزاز 
من ھذا الواقع قد بلغ منّي مبلغاً جعلني أعقد العزم على ترك العمل في حركة فتح نھائیّاً 
إذا لم یتم التعاطي مع كل ھذه القذارات بما تستحقّھ, والسفر إلى أیة بلد في العالم أتمّكن 
من الدخول إلیھ حتى لو كان یقع في مجاھل إفریقیّا على ان تكون األولویّة ألّي بلٍد في 

أوروبا الغربیّة.  

كان بحوزتي أمٌر إداريٌّ یقضي بصرف مبلغ 500 دوالر من المالیّة المركزیّة وموقّع 
من عالء األفندي وذلك تعویضاً عن سیّارتي الخاّصة التي كان محّركھا قد تعطّل نھائیّاً 

أثناء إستخدامھا من قبل القّوة البحریّة في عملیّة نقل التموین الیومي وتوزیعھ. إذ أكرم قد 
طلب إستعارتھا لمدة ساعتین یومیّا لھذا الغرض على ان تتكفّل حركة فتح بأیّة مصاریف 
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تتأتّي عن استخدامھا وكان ھذا قبل منحي السیارة الحركیّة (المسّجلة بإسم أكرم). كان 
تلك الّسیارة تساوي حوالي 1000 دوالر ولكنني استطعت بیعھا كخردة بمبلغ 500 

دوالر ودفعت الحركة باقي ثمنھا. بعد  إستالمي لألمر اإلدارّي الموقّع من عالء األفندي 
بصرف المبلغ, فوجئت بمسؤول المالیّة المركزیّة "منذر األسدي" الذي تولّى ھذا 

المنصب بعد مغادرة المسؤول السابق أحمد المدھون للساحة اللبنانیّة, یبلغني حین قّدمت 
إلیھ أمر الصرف بأن صندوق المالیّة فارٌغ بالكامل وبالتالي ال یمكن تطبیق أمر الصرف 
حالیّاً بسبب ضائقة مالیّة تمّر بھا حركة فتح وانعكست ھذه الضائقة على القیادة في لبنان.  

عند العصر زارني شاٌب سورّي الجنسیّة یعمل في البحریّة إضافة إلى عملھ على سیّارة 
نقل رّكاب وھو صّف ضابط برتبة مساعد یدعى أحمد المصري وكنت اتفقت وإیاه على 
السفر سویّاً على ان نقوم بسحب زوجتینا وأطفالنا بعد وصولنا إلى أوروبا كوننا ال نملك 

من المال حالیّاً ما یكفي لسفر العائلتین. أحمد ھذا سمساٌر بالفطرة وخبیٌر في عملیّات 
البیع والشراء لجمیع السلع إبتداًء من السیّارات وانتھاًء بالذمم وقد یكون اكتسب ھذه 

الخبرة من خالل عملھ لصالح ھّواري لسنواٍت عدیدة قبل انضمامھ للقّوة البحریّة. 

خطتنا أحمد وانا تقضي بشراء وثیقتي سفٍر مزّورتین واستخدامھما لمغادرة لبنان انطالقاً 
من مرفأ صیدا الذي تزوره من فترٍة إلى أخرى سفینة رّكاٍب قبرصیّة تعمل على خط 

صیدا -  لیماسول, ثم شراء تذكرتي طائرة للسفر من مطار لیماسول إلى مطار صنعاء 
الیمني ومنھ االنتقال بّراً إلى مدینة الحدیدة على البحر األحمر حیث معسكر القّوة 

البحریّة مبدأیّا. تنبع أھمیّة وثیقتّي السفر المزّورتین من كثرة دوریّات الزوارق 
اإلسرائیلیّة في عرض البحر وتمشیطھا المستمّر للمنطقة الواقعة بین الساحلین اللبناني 

والقبرصي واعتیادھم إعتراض السفن المدنیّة وتفتیشھا بحثاً عن كوادر م.ت.ف 
المتسلّلین في اإلتجاھین. كذلك ھناك حاجٍة إلى اختیار وثائق مزّورة تابعٍة لبلدان أخرى 

غیر لبنان وسوریا تسھّل إلى حدٍّ ما عملیّة اإلنتقال من الیمن إلى إحدٮالدول األوروبیّة.   

- ماذا حصل معك, ھل استلمت المبلغ.  

- ال لألسف. أبلغني منذر بعدم وجود أّي مبلغ في خزنة المالیّة.  

- كاذٌب كالبقیّة. حتى انھ أكذب من المدھون الذي سبقھ.  

- أعلم ذلك انما ال أملك إّال اإلنتظار .  

- انا أعرف سائقھ وقد سبق ان قّدم لي خدمةً مقابل مبلٍغ مالّي. ربما بإمكانھ المساعدة.  

- حسناً. إذھب إلیھ ثم عّد وأخبرني.  

- سأفعل ذلك غدا صباحاً ثم أعود لزیارتك بعد لقائھ مباشرةً.  

- حسنا. إتفقنا. أراك غدا.  
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سرعان ما حضر الغد وزارني أحمد من جدیٍد ومعھ في المقعد االمامي لسیّارتھ مرافق 
منذر األسدي. لم یغادرا السیّارة التي ركنھا أحمد بجانب منزلي بل ذھبت انا وجلست في 

المقعد الخلفي وتفاوضت مع ھذا الشخص الذي سبق لي رؤیتھ دون ان أحّصل شرف 
التعّرف علیھ. كانت المفاوضات بسیطة وعرضھ الذي ال یمكنني ان أرفضھ یتلّخص 
بأخذي للتّو إلى مكتب األسدي حیث انتظر انا خارجھ ویدخل ھو إلى المكتب لیحّدث 

منذر ثم یعود ویدعوني إلى الدخول وإستالم المبلغ على ان اناولھ 50 دوالراً أثناء 
خروجي فوافقت. بعد ربع ساعة كنت أدلف من جدیٍد إلى مكتب منذر األسدي انما ھذه 

المّرة إلستالم مستحقاتي وال ذكر البتّة للعجز المالّي وال للخزنة الفارغة. لحظة خروجي 
من مكتب منذر إلى غرفة اإلستقبال قفز سائقھ نحوي ماّداً یده فقلت لھ: ال یوجد لدّي 

صرافة. سأزورك الحقاً لدفع المبلغ المتّفق علیھ, فبدا علیھ اإلمتعاض. لم یدع لي فرصةً 
لزیّارتھ إذ انھ قام بزیارتي في منزلي عصراً وابلغتھ عندما طرق بابي بانني ال أنوي 

حقّاً ان أدفع لھ أو لسواه, وأسمعتھ ما یستحقّھ برأیي ویستحقّھ معھ "معلّمھ" اللص, الذي 
بقي مدیراً للمالیّة ومقّرباً من قائد الساحة سلطان أبو العینین ألكثر من 15 عاماً ربما 

بسبب "نزاھتھ" بالتحدید.  

دخلنا أحمد وانا إلى مكتب حسن نوفل المعروف بحسن الحكیم, الواقع على الرصیف 
األیمن لمدخل مخیّم عین الحلوة مقابل المستشٮفى الحكومي تماماً. تحدثنا بضع دقائق 

وشرحنا لھ غرضنا فقال ان غرضنا موجوٌد ویكلّف 350 دوالراً أمریكیّاً للقطعة الوأحدة 
فحاولنا مفاوضتھ بخصوص السعر إّال انھ أصّر الن ھذا المبلغ ھو تقریباً سعر التلكفة 
ولن یربح منھ سوى "حفنٍة صغیرٍة من الدوالرات", مما أضطرنا للقبول بالسعر الذي 

طلبھ. إذ ان "الحكیم" ھو المرجع الرئیس لكافة عملیّات تزویر الوثائق التي تتّم في لبنان 
وقد طبقت شھرتھ اآلفاق بسبب دقّة وجودة "منتجاتھ"ّ حتى زعم البعض (على سبیل 
المزاح) ان بطاقات الھویّة وجوازات السفر التي یصدرھا من مكتبھ وتشمل جنسیّاٍت 

مختلفة ھي أجود من تلك التي تصدرھا المدیریّات المعنیّة في تلك البلدان نفسھا. ناولناه 
المبلغ وصورةً شمسیّةً لكّل منّا مكتوٌب علیھا اإلسم المطلوب فغادر مكتبھ إلى غرفٍة 

خلفیٍّة تقع في المنزل المالصق لمكتبھ من الجھة الغربیّة ثم عاد بعد نصف ساعة وبیده 
جوازا سفٍر تونسیّان ناولنا إیاھما فتصفحناھما على عجٍل. على جواز سفر سطّر إسمي 

الحقیقّي مع بعض التعدیل إذ أصبح غّسان بن روبین أبو العال بدالً من غّسان روبین أبو 
العال وھي الطریق التونسیّة في لفظة وكتابة األسماء, أما مكان والدتي فأصبح 

"صفاقس" المدینة التونسیّة على ساحل خلیج قابس المتوسطّي.  

بعد خروجنا من مكتب الحكیم توّجھنا مباشرةً إلى أحد مكاتب السفریّات القلیلة في مدینة 
صیدا والواقع في الطابق الثاني من أحد مباني حّي السّت نفیسة المالصق لقلب المدینة 

وھناك اتفقنا مع مدیر وصاحب المكتب على موعٍد سفرنا البحرّي الموعود إلى قبرص 
على ظھر سفینة الركاب  الوحیدة التي تعمل في مرفأ صیدا بشكٍل متقطٍّع غیر دورّي. 

ناولناه 150 دوالراً مقابل ھذه الخدمة الشفاھیّة إذ لم نستلم منھ تذكرتي سفر أو أیة 
مستنداٍت أخرى أو حتى وصل إستالٍم بالمبلغ الذي قبضھ منّا. في لبنان الثمانینات ال 
یحتاج المرء إلى ضماناٍت قانونیّة لحقوقھ إذ ان الجمیع یعلم ان الجمیع قادرون على 
استرجاع حقوقھم دونھا أو انھم على األقل قادرون على تدفیع السالب ثمناً باھظاً وال 

یكلّف األمر أكثر من طلقة غضٍب واحدٍة أو عبّوة ناسفٍة تتعّدد أحجامھا وأنواعھا حسب 
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ضخامة المبلغ المسلوب. مما یعني انھا قد تذھب بسیّارتھ وحدھا أو بسیّارتھ ومحلّھ أو 
بسیّارتھ ومحلّھ وشخصھ الكریم وربما تأخذ معھا آل بیتھ في الحاالت القصوى.  

عند اقتراب موعد السفر بادرت إلى بیع أثاث منزلي القلیل بعد ان كانت زوجتي ومعھا 
شقیقتي قد أعّدتا لألمر عبر إبالغ جاراتھن وصدیقاتھن بموعد البیع لذا لم یستغرق األمر 

أكثر من نصف ساعٍة اصبح منزلي بعدھا شبھ خاٍل. بلغ الحجم المالّي لكافة أصولي 
وممتلكاتي حوالي ال700 دوالر وأضفت إلیھا مبلغ 500 دوالر استلفتھ من عّمي الذي 

یعمل في الخلیج ویقیم في مدینة صیدا وھو األخ نصف الشقیق لوالدي. بعد انتھاء عملیّة 
البیع اصطحبت زوجتي وطفلي إلى منزل شقیقتي داخل المخیّم حیث بتنا لیلتنا ثم وّدعت 

الجمیع صباح الیوم التالي وتوّجھت مع أحمد إلى مرفأ صیدا الصغیر على ان تقوم 
زوجتي خالل یومین باإلنتقال مع طفلنا إلى منزل أھلھا في بلدة "شقرا" الجنوبیّة لإلقامة 

ھناك ریثما أرتّب أموري وأرسل في طلبھا.  

تمام العاشرة صباحاً كنّا واقفین حسب اإلتفاق على رصیف مرفأ المدینة أمام مكتب 
الجمارك الحكومّي ولكن لدھشتنا لم نجد ھناك أیة سفینة. بدالً من السفینة كان ھناك 

مركٍب صغیٍر ال یتجاوز طولھ بضعة أمتار وعلى ظھره حجرةٌ وأحدةٌ للقیادة وبضعة 
مقاعدة خشبیّة مثبتّةٌ بأرضیّة المركب, تشبھ المقاعد التي تجدھا في الحدائق العاّمة. كان 

ھناك ستّة مسافرین آخرین بدت على وجوھھم نفس الخیبة البادیة على وجھینا ونّمت 
حقائب سفرھم "ّالظھریّة" صغیرة الحجم, كما حقیبتینا, عن حقیقة كونھم كما نحن, على 
عجلٍة من أمرھم وانھم واقعین تحت ضغٍط ما جعل من مغادرتھم للمدینة أمراً ملّحاً. ھذه 

الضرورة الملّحة تجلّت بعد ربع ساعة حین وقف بیننا أحد رجال األمن العام اللبناني, 
الذي تبیّن انھ المشرف على عملیّات تھریب الرّكاب من وإلى المدینة كعمٍل إضافيٍّ یقوم 

بھ أثناء عملھ (نظریّاً) لصالح الدولة. انھ المساعد أّول "أبو علي نحلة" المعروف جیداً 
بالنسبة لي لكونھ یمّت لي بصلة قرابٍة ضعیفٍة رغم كونھ لبنانيٌّ شیع.ّي وھذه القرابة ھي 

من ناحیة والدتھ وجدتي لوالدي اللتین كانتا إبنتي خالة, كما ان شقیقتھ "فاطمة نحلة" 
كانت ذات مّرة زوجةً ألبي قبل ان یطلّقھا بعد بضعة شھور من زواجھما. تفاجأ أبو علي 

بوجودي كما تفاجئت انا بوجوده فتصافحنا وتبادلنا األسئلة القصیرة المعتادة عن 
األحوال.  

- یؤسفني ان أبلغكم ان سفینة  الركاب الموعودة لم تحضر .  

- كیف ولما لم تحضر؟ أولیست تعمل على خطّ بحريٍّ رسميٍّ ومعلن؟ 

- األمور خارجة عن إرادتي. فقد أبلغت بالھاتف بأن السفینة لم تقلع من مرفأ لیماسول 
ألسباٍب لم یتّم اإلفصاح عنھا من قبل الشركة المالكة لھا. 

- وما العمل االن؟ 

- انتم أمام خیارین, إّما ان تسترّدوا المبالغ المالیّة التي دفعتموھا ثمناً لرحلتكم أو ان 
تصعدوا إلى ھذا المركب الراسي أمامكم على الرصیف لینقلكم إلى مرفأ لیماسول. 

- ولكنھ یبدو صغیراً, ھل حقّا یمكن لھذا القارب اإلبحار كّل ھذه المسافة؟ 
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- انھ مركٌب مجّرٌب یقوده بّحاران ذوو خبرة وھما یقومان بمثل ھذه الرحلة بشكٍل شبھ 
إسبوعي.  

- وماذا عن السفینة. متى تعود إلى العمل على خطّ سیرھا المعتاد. 

- لقد أوقف العمل على خطّ سیرھا نھائیّاً. أبقوا فقط على خطّي مرفأي بیروت وجونیة 
فمن یستطیع منكم الوصول إلى إّي منھما یمكنھ السفر عبرھما.  

أحمد وأنا ال نستطیع ذلك خوفاً من المخابرات السوریّة التي تغلق كّل المنافذ وتتمركّز 
بالتحدید في مرفأ بیروت ومطارھا إْن بالتواجد المباشر أو عبر مندوبیھا في المیلیشیات 
الحلیفة لھا. الركاب الخمسة األخرون لبنانیّو الجنسیّة لكن ال بّد ان ھناك ما یخیفھم أیضاً 
ویدفعھم إلى السفر عبر مرفأ صیدا فقط. بعد تفكیٍر وترّدد استغرقا بضعة دقائق, اختار 
أحمد عدم الصعود إلى المركب أما انا والركاب اللبنانیّون الخمسة فقد قررنا المجازفة 

بالسفر عبر زورق الصید ھذا. بین ھؤالء الركاب الخمسة كان ھناك عروسان في مقتبل 
العمر ھما من طائفتین مختلفتین وقد عقدا قرانھما دون موافقة ذویھما وعائلتیھما وقّررا 

الھرب إلى قبرص, لكن الثالثة اآلخرین, وھم أیضاً في ریعان الشباب فلم یتحّدثا عن 
سبب عدم قدرتھم على السفر بالطرق الشرعیّة األخرى. أما انا فقد حرقت مراكبي حین 

تركت منزلي وبعت أثاثھ ولم یكن أمامي من خیاٍر سوى البحر وان على متن زورٍق 
صغیٍر متھالٍك ال أعلم ما إذا كان مّالحاه قادرین على الوصول بھ إلى شاطيء الجزیرة 

فعالً أم ال.  

وضع أبو علي نحلھ أختام "المغادرة" على جوازات السفر اللبنانیّة ثم استدعاني جانباً 
لیھمس في إذني قائالً: خذ جواز سفرك إلى مكتب الحكیم في عین الحلوة وأطلب منھ ان 

یضع لك ختم المغادرة على جواز سفرك حتى ال أتورط انا في ھذا األمر. سأطلب من 
مّالح المركب ان ینتظرك ریثما تعود. استغرق ذھابي إلى المخیّم لختم جواز سفري عند 

الحكیم وعودتي إلى المرفأ ساعةً وأحدة صعدت بعدھا إلى المركب ألنضم إلى الركاب 
اآلخرین الجالسین على المقاعد الخشبیّة. الطقس المعتدل والبحر الھادئ أضفیا علینا 

ھدوءاً واطمئناناً وانسیانا لبعض الوقت مخاطر اإلبحار, وحین غادرنا المرفأ واتجھ بنا 
القارب نحو أعماق البحر األبیض المتوسط متھادیاً أّول األمر غمرني صفاٌء ذھنيٌّ 

وخفتت حّدة توتّري ولم أعد آبھ لما سیأتي حتى لو تّم اعتراضنا من قبل الزوارق 
اإلسرائیلیّة, ورحت أتأمل المیاه الزرقاء التي نشّق عبابھا بتؤدة ورویّة فأزداُد انتشاًء 

بمشھدھا موجةً تلو موجة.  

إسترخى الركاب جمیعاً تحت تأثیر األزرق الصافي وراحوا یستمتعون بالرحلة البحریّة 
كما لو كانوا یقومون بنزھة, فیما أخذ المّالحان وأحدھما یسّمي نفسھ "كوستا" یتغامزان 

ویتھامسان ضاحكین ویسأالن الرّكاب بین الفینة واألخرى عّما إذا كانوا یستمتعون 
بالرحلة ثم یغرقون بالضحك عندما یجب أحدھم بالقول نعم انھا رحلة ممتعة. كنت انا 

الوحید بین الرّكاب الذي أعلم السّر وراء قھقھات المّالحین الشابّین والتي مبعثھا علمھما 
بمرحلة دوار البحر والغثیان والقيء الذین سیصیبون الركاب عّما قلیل بسبب تغیّر 

أحوال الموج وصغر حجم القارب وترنّحھ على إیقاع الموجات التي ستتقاذفھ في عرض 
البحر إذ لم یسبق ألحدھم ان ركب البحر من قبل.  
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لیس في المركب إسطرالباً أو عّداد سرعة أو بوصلةً أو أيٍّ من وسائل المالحة 
المعاصرة وكل ما یعتمد علیھ ھذا المركب في سفره ھو جھاز اتصاٍل السلكي والخبرة 

الشخصیّة التي اكتسبھا المّالحان خالل عملھما الطویل (على ما یبدو) في التھریب. بعد 
ساعتین من اإلبحار الھادئ ابتدأ الطقس بالتحول واإلتجاه نحو الرداءة وتغیّر حجم الموج 
الھادئ وأصبح جدراناً صاخبةً تتقاذف المركب من ذروٍة إلى ذورة وحلّت الریح الشدیدة 

ورذاذ المطر المالح مكان خیوط الذھبیّة ألشعة الشمس. وھبطت درجة الحرارة بشكٍل 
ملحوظ وانتاب الجمیع (عدا المّالحان وانا) حالةً من الغثیان الشدید وترك الجمیع 

مقاعدھم الخشبیّة وارتموا على األرض الخشبیّة لغرفة المالحة الصغیرة ووجوھم  داخل 
األكیاس البالستیكیّة التي وّزعھا علیھم كوستا وھو یضحك بخبث, لیمألوھا قیئاً ثم 
یرمونھا في البحر ویتناولون منھ المزید من األكیاس. عدا غرفة المالحة الصغیرة 
والمرحاض المالصق لھا من الجھة الخلفیّة, یوجد في المركب خّزان یحتّل كامل 

المساحة تحت أرضیة المركب العلیّا وھو معدٌّ لتخزین البضائع المھّربة أو لوضع شباك 
وحصیلة رحالت الصید في حال تم استخدام المركب في الوظیفة التي صنع ألجلھا. ال 
توحي الرائحة في القاع الخشبّي بأن ھذا المركب قد سبق ان استخدم في رحالت صید 

السمك وال بّد ان عملھ یقتصر على تھریب البضائع من وإلى لبنان, وكون المّالحین من 
الطائفة الشیعیّة كما تشي لھجتاھما فعلى األرجح ان البضاعة الرئیسة التي یقومون 

بتھریبھا ھي الحشیشة التي یعتاش منھا الكثیر من أھل الطائفة من مزارعي سھل البقاع 
اللبناني.  

مع حلول المساء جھزت فراشي في الخّزان الخشبّي الذي نزلت إلیھ عبر الساللم 
المعدنیّة المثبّتة عند فّوھتھ واخترت بطّانیتین من البطانیّات التي قام المّالحان بتجھیزھا 

لھذا الغرض ووضعت إحداھما على األرضیة الخشبیّة واستلقیت فوقھا وتلفّحت 
باألخرى مستخدماً حقیبتي الصغیرة كمخّدة. رغم انني لم أتقیّأ إال ان صخب الموج 

المتالعب بالمركب قد أصابني بعد مرور الوقت بشيٍء من الغثیان كاٍف لجعلي غیر 
قادٍر على النوم العمیق فاكتفیت بالسھو المتواتر الذي یتخلّلھ كثیٌر من الصحو المرھق. 

حضر رّكاٌب آخرون للنوم ولكنھم بقوا جمیعاً أرقین ودأبوا على التنقّل بین قاع المركب 
وحجرة القیادة مصطحبین في الحالتین أكیاسھم البالستیكیّة.  

استغرقت رحلتنا البحریّة 14 ساعةً الح لنا بعدھا البّر القبرصّي فعّم التفاؤل بین الرّكاب 
وھنّأوا انفسھم بالنجاة وأطلقت بشائر الفرح ألسنتھم وراحوا یتبادلون األحادیث ویشربون 

أكواب الشاي التي أعّدھا كوستا بشغٍف انساھم غثیانھم. إصطّف مركبنا على رصیف 
مرفأ لیماسول الذي یعّج بعشرات من سفن النقل العمالقة التي تقوم بتحمیل أو تفریغ 

بضائعھا من وإلى رصیف المیناء الشاسع. عقد كوستا حبال ربط المركب على قائمتیّن 
حدیدیّتین مزروعتین في اإلسمنت المسلّح للرصیف ومّد الجسر الخشبّي الصغیر 

الموصل بین المركب والرصیف ونّزلنا جمیعا ومعنا كوستا الذي اتّجھ بنا نحو مبنى 
الجمارك على الجھة المقابلة من المرفأ حیث استقبلنا رجال أمن صارمان وأبلغانا بعد 

تمّعٍن قصیٍر بجوازات سفرنا, أمر منعنا من مغادرة المرفأ والدخول إلى الجزیرة وأمرانا 
بالعودة من حیث أتینا متذّرعین بأن المركب الذي حملنا ال یمتلك أیة شرعیّة أو رخصة 

قانونیّة لنقل الرّكاب من وإلى الجزیرة.  
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غمرتنا مشاعر الخیبة وعدم التصدیق وبدأنا بلوم المّالحیّن الذین قاال بانھما غیر 
مسؤولین عن ھذا األمر إذ ان من قام بإستئجار مركبھما لنقلنا ھو ضابط الجمارك 

اللبناني أبو علي نحلة وانھما لم یعلما بانھم ممنوعون من نقل الرّكاب على متن مركبھم. 
كان كلٌّ منّا قد دفع مبلغ 400 دوالر للوسیط الذي قادنا إلى أبي علي نحلة لم یتلق منھا 
مّالحا المركب سوى جزٍء ضئیٍل وذھب نحلة بأغلبھا. اتفقنا جمیعاً على رفض األمر 
بالمغادرة واإلعتصام داخل المرفأ حتى یتّم إدخالنا للجزیرة وأبلغت انا (الوحید الذي 

یتكلّم االنجلیزیّة) موقفنا ھذا ألفراد الشرطة القبرصیّة شارحاً اننا جمیعاً ال نرید سوى 
العبور إلى المطار لمتابعة رحلتنا ولیس بیننا من یرید ان یبقى في قبرص. أصّر رجال 

الشرطة على موقفھم وأصّرینا نحن على موقفنا وكانوا ھم طبعا أقدر منّا على فرض 
موقفھم فمنعونا من تجاوز المبنى الجمركي وأرسلوا رجلي شرطة لیتناوبا على مراقبتنا 

ویجلسا معنا على سطح مركبنا على مدار الساعة. ساھمت حرب الخلیج الجدیدة  التي 
شنّتھا الدول الغربیّة في تعقید الموقف وتصلّب األمن القبرصي في موقفھ الرافض 
لدخولنا خصوصاً ان قدومنا على متن مركب تھریب قد أثار شكوكھم حول الدوافع 

الحقیقیّة لسفرنا وإمكانیّة انتمائنا ألحد التنظیمات المتطّرفة التي تسعى لضرب المصالح 
الغربیّة في قبرص انتقاماً للعراق. كانت مھّمة الضابطین الذین تناوبا على مراقبتنا ھي 
مصادقتنا والتقّرب منّا وإستدراجنا للحدیث في األمور السیاسیّة وحرب الخلیج القادمة 

وأبَد كالھما كرھھما الشدید للقوى الدولیّة التي تھیمن على منطقة الشرق األوسط وخّصا 
بالذكر القاعدة الجویّة البریطانیّة على المقامة على أراضي الجزیرة القبرصیّة. لم ینتبھ 

الركاب الیافعین إلى ان ضابطّي الشرطة إنما یقومان بإستدراجھم والتحقیق معھم بشكٍل 
غیر مباشر وراحوا جمیعاً یتمادون, وبلغٍة انجلیزیّة ردیئة مدعومة بتعابیر جسدیّة,  في 

الكشف عن میولھم السیاسیّة والتعاطف مع موقف الضابطین السلبي من القاعدة 
البریطانیّة في بلدھما مّما اضطرني للتدّخل لتنبیھھم ولفت انظارھم على مسمٍع من أحد 
الضابطین مستخدماً تعابیراً محایدة بسبب ظنّي شبھ الیقیني بانھما یتقنان اللغة العربیّة 

وإْن كانا یتظاھران بعدم معرفتھما بھا.  

بقینا على رصیف میناء لیماسول أیاماً أربعة, اتصلت خاللھا ھاتفیّاً بمكتب ممثل م.ت.ف 
في قبرص الذي لم یبد اھتماماً بالموضوع رغم تعریفي عن نفسي وإبالغھ بانني أحد 
ضبّاط حركة فتح وفي طریقي لإللتحاق بالقّوة البحریّة الفلسطینیّة في الیمن. في ھذه 

األثناء نمت "الصداقة" بین رّكاب المركب والشرطیّین الذین اكتسبا ثقتھم وتأكد األمن 
القبرصّي من عدم انتمائنا ألیة تنظیمات متطرفة واننا لم نتعّرف إلى بعضنا البعض إّال 

بعد اعتالئنا لسطح المركب الذي نسافر على متنھ.  

راح المبلغ المالّي الضئیل الذي أحملھ یتناقص بشكٍل سریٍع بسبب الوجبات الثالثة التي 
ُسمح لكوستا بإحضارھا لنا من خارج المیناء والتي یبالغ في احتساب أسعارھا بعد ان 

جعل منھا مصدر دخٍل لھ. ولقد كنت انا اشّد الرافضین للعودة من حیث أتینا إذ انني 
الوحید الذي ال أملك مكاناً للعودة إضافةً إلى ارتفاع احتمال توقیف مركبنا العائد إلى 

لبنان من قبل البحریّة اإلسرائیلیّة عند خروجنا منھ إذ یحرص اإلسرائیلیّون على توقیف 
الكوادر الفلسطینیّین القادمین إلى لبنان أكثر من حرصھم على توقیف المغادرین.   

صباح الیوم  الثالث أرسلت إحدٮالصحف القبرصیّة مندوبةً لھا ومعھا مصّوٌر صحفّي 
قاما بإجراء مقابلٍة معي رّكزت فیھا على النواحي االنسانیّة ودرجة تصاعد األخطار 
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التي دفعتنا لمغادرة لبنان وأّكدت فیھا على مطلبنا الوحید وھو إیصالنا مباشرةً إلى 
المطار لمتابعة سفرنا.  

ظھر الیوم الرابع حضر إلى المیناء ضابط األمن العام اللبناني أبو علي نحلة قادماً عبر 
المطار والتقى بنا وأّكد علینا بان ال سبیل أمامنا إّال العودة إلى لبنان مشّدداً على عدم 

مسؤولیّتھ عن المأزق الذي نحن فیھ وراّداً األمر برّمتھ إلى شّك السلطات األمنیّة بدوافع 
سفرنا. نافیّاً ان یكون عدم امتالك المركب لرخصة تسمح لھ بنقل الركاب ھو الذي عطّل 
دخولنا رغم تكرار رجال الجمارك القبرصیّة لھذه العقبة كسبٍب وحید لمنعنا من الدخول. 
من سوء حظّ نحلة ان غضبي الذي فّجره مأزقي المحكم قد فاقمتھ بضعة علٍب من البیرة 

مما جعلني أرّد على كذبھ بالشتائم والسباب التي طالتھ وطالت معھ عائلتھ وطائفتھ 
وحكومتھ دون تمییز. بعد مغادرة أبو علي نحلة مصحوباً بشتائمي عدُت إلى ما كنت فیھ 
من تحریٍض للركاب المرافقین الذین وافقوا على خطّتي بتسییر مظاھرة صغیرة تتكّون 

منّا السبعة وقمت بتحفیظھم شعار المظاھرة الوحید "We want Freedom" الذي بدأنا 
نصرخ بھ بأعلى أصواتنا متّجھین نحو مبنى الجمارك الذي خرج منھ بضعةً من رجال 

الشرطة المسلّحین بالھّراوات والمتحّصنین بالخوذات والتروس البالستیكیّة الصلبة 
وبدأوا بضربنا مّما ذكرني بقولة أحد ضبّاط الجمارك یوم وصولنا حین طلبت منھ 

إحضار محامي فأجابني "Where do you think you are" (أین تعتقد انك موجوٌد) 
ملّمحاً إلى إعتقادي بانني في دولٍة غربیّة وقاصداً ان قبرص لیست سوى دولٍة شرق 

أوسطیّة رغم إرتباطاتھا الثقافیّة واإلقتصادیّة بالغرب. كان محقّاً .  

لم نستطع التصّدي لرجال الشرطة المحترفین وھّراواتھم خصوصا اننا جمیعاً ننتمي لفئة 
ضئیلي الحجم فتراجعنا تحت وطأة ضرباتھم وأوعزت لزمالئي بالقیام بشرب كّل 

األدویّة التي یحملونھا معھم دفعةً واحدةً وعلى مرأى من العّمال والبحارة المتواجدین في 
المرفأة وبادرت شخصیّاً باإلقدام على ھذا الفعل أمامھم وتبعني األخرون وما ھي إّال 
دقائق حتّى كنّا موّزعین في سیّارات إسعاٍف تنقلنا على وقع زمامیرھا إلى مستشفًى 
قریٍب حیث أجریت لنا عملیّات غسیل معدة تعافیت بعدھا من الخدر واإلغماء الذین 

أصاباني جّراء الكمیّة الكبیرة من األدویة التي ابتلعتھا. بعد ساعاٍت ثالثة حملتنا سیّارات 
الشرطة ونقلتنا جمیعاً إلى مركبنا وكنّا ال نزال نعاني من القیئ واإلسھال بسبب تأثیر 
عملیّة غسل المعدة. اصطّف رجال الشرطة على الرصیف مباشرةً وأمروا المّالحین 

بمغادرة المرفأ فوراً تحت طائلة السجن بتھمة التھریب ولم یكن المالحان لیأبھان لوال 
خشیتھم من الرّكاب إّال اننا كنّا جمیعا منھكین واھنین وكلّنا یقیٌن بأننا لم نوفّر جھداً في 
محاولة تجاوز مأزقنا وإجبار السلطات القبرصیّة على السماح لنا بعبور أراضیھا ولم 

یعد أمامنا من خیاٍر سوى القبول بالفشل والعودة إلى لبنان.  

كانت رحلة العودة مشابھةً لرحلة المغادرة مع فارق وحید ھو ان األمل الذي كان یحذونا 
أثناء المغادرة قد رحل وحلّت محلّھ خیبة األمل. یبدو ان العیش وسط المنافقین 

واللصوص قدٌر ال فكاك منھ. ومن ناحیٍة أخرى لعّل األرجح ان القادة المناضلین 
الموجودین في الیمن أو تونس أو لیبیا ھم من نفس طینة القادة العاملین في لبنان وما كان 

لرحلتي إلى الیمن لو قیّض لھا اإلكتمال ان تسفر عن أیة تغییٍر في ھذه البنى التنظیمیّة 
الموبوءة باللصوصیّة واإلنحطاط األخالقي. خیبة أملي الحقیقیّة كانت في خسارة 
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الفرصة التي حسبتھا متاحةً للھجرة إلى أوروبا بعد انتھاء مھّمتي في الیمن ذات المآل 
المحتوم إلى  الفشل.  

عند عودتي إلى مخیّم عین الحلوة كان مصعب العّزة قد أسكن سائقھ في المنزل الذي 
أخلیتھ فقمت باستئجار أحد المنازل في المخیّم واستخدمت ما تبقّى معي من مال السفر 

في شراء فرشتین إسفنجیتین وموقد غاز صغیر وبعض الحاجات الضروریّة وعاونتني 
شقیقتي ببعض األدوات المطبخیّة الزائدة عن حاجتھا. بات علّي ان أبدأ من الصفر في 

إعادة تكوین منزٍل عائليٍّ لي من جدید ولم یكن األمر سھالً في ظّل تدنّي رواتبنا وتضخم 
العملة اللبنانیّة المتواصل یومیّاً.  

 --------------------------------------------------------------------

لم یطل غیاب أكرم إذ ما لبث ان عاد مع غلمانھ إلى لبنان متسلّحاً بأمٍر عسكرّي جدیٍد 
یحمل توقیع القائد العام لقّوات العاصفة یاسر عرفات ویقضي بتعیینھ قائداً للقّوة البحریّة 

في لبنان. كان "فتحي البحریّة" قد عمل على إعادة إستصدار القرار لمصلحة أكرم 
الماھر في توزیع والئھ بین فتحي المقّرب من عرفات ونسیبھ جمعة اللئیم قائد القّوة 

البحریّة.  

لكن ھذه العودة المظفّرة إلى سّدة القیادة لن تدوم طویالً إذ ان النظام السورّي كان قد 
شرع (مدعوماً من الوالیات المتّحدة) في تطبیق "الرؤیة السوریّة" إلتفاق الطائف الذي 

یقضي بحّل كافة المیلیشیات المتواجدة على األراضي اللبنانیّة وتسلیم أسلحتھا للجیش 
اللبناني (مستثنیّاً المیلیشیات الفلسطینیّة واللبنانیّة الموالیّة لھ بدعوى ان "سالح المقاومةّ" 

ال یندرج ضمن أسلحة المیلیشیات).  

إستبق النظام السورّي خطوة نشر الجیش اللبناني في منطقة صیدا بإطالق سراح اآلالف 
من المعتقلین في سجونھ منذ سنوات بتھمة االنتماء ل "زمرة عرفات – الوزیر" ورمیھم 

في منطقة البقاع اللبناني لیلتحقوا بقّوات عرفات في صیدا. إذ لم یعد من المجدي 
اإلحتفاظ بھؤالء الرھائن خصوصاً ان القّوات "العرفاتیّة" بمجملھا ھي على وشك 

مغادرة لبنان إلى غیر رجعة ومن األفضل ان تأخذھم ھذه القّوات معھا عند رحیلھا بدالً 
من أین یكونوا عبئاً على كاھل النظام ال طائل منھ بعد اآلن.  

ُجّردت األحزاب الدرزیّة والمسیحیّة من سالحھا الثقیل فیما أبقي على سالح الطائفة 
الشیعیّة الموجود لدى حركة أمل وحزب هللا بعد ان تّم التفاھم مع المرشد اإلیراني الجدید 

الذي خلف آیة هللا الخمیني على تقاسم "األرباح السیاسیّة" فیما یتعلّق "بالمقاومة 
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اللبنانیّة" التي سیأخذھا حزب هللا على عاتقھ منذ االن لتعمل إیران على إستثماره في 
عملیّة مّد نفوذھا اإلقلیمي وبناء سالحھا النوّوي بینما تجیّر بعض "عوائد" ھذا اإلستثمار 

لصالح النظام السورّي لیستخدمھا في مفاوضاتھ مع إسرائیل ولیتخذھا في نفس الوقت 
غطاًء "مقاومتیّاً" لعنّتھ المستدامة. مع بدایة شھر أیار 1991 سلّمت "القّوات اللبنانیّة", 
أضخم وأقوى المیلیشیات اللبنانیّة المسیحیّة كامل أسلحتھا إلى الجیش اللبناني وانسحبت 
من مواقعھا العسكریّة لیحّل محلّھا قّوات من الجیش, وكان قد سبقھا إلى تسلیم السالح  

الحزب التقدمي اإلشتراكي والحزب الشیوعّي اللبناني.  

أواخر أیّار 1991 أكمل الجیش اللبناني انتشاره بمؤازرة الجیش السورّي وأجھزة 
مخابراتھ في أغلب المناطق اللبنانیّة واختفت المیلیشیات المسلّحة من المدن والبلدات 

التي تموضع فیھا, عدا المنطقة الجنوبیة التي تجاور فیھا مع قّوات حزب هللا حیث بقي 
تواجده فیھا صَوریّاً بینما احتفظ الحزب لنفسھ بالھیمنة الفعلیّة علیھا. في نفس الوقت, 

وّجھ الساسة واألمنیّون اللبنانیّون والسوریّون العدید من اإلنذارات العلنیّة والسریّة إلى 
م.ت.ف أكدوا فیھا إستعداد الجیش اللبناني للدخول إلى مدینة صیدا وقراھا الشرقیّة بالقّوة 

إذا لم تنسحب قّوات المنظّمة سلمیّاً قبل انتھاء المھلة الممنوحة لھا والتي ُحّددت بتاریخ 
30 حزیران 1991.  

أعلنت القیادة الفلسطینیّة في الخارج تأییدھا لحّل المیلیشیات وكذلك ترحیبھا بخطوة 
انتشار الجیش اللبناني على كامل المناطق اللبنانیّة لكنھا بقیت على موقفھا الداعي إلى 

وجوب تحاور الحكومة اللبنانیّة مع م.ت.ف بخصوص الوجود الفلسطینّي في لبنان 
ورفضت االنسحاب قبل انعقاد ھذا الحوار. كما طلبت قیادة حركة فتح في لبنان من 

األطراف اللبنانیّة السماح لھا باإلبقاء على منطقة مستشفى الھمشري وأحیاء التعمیر 
والفیّالت ونادي الضبّاط المجاورین لمخیمّي المیّة ومیّة وعین الحلوة لتأمین التواصل 

بین ھذین المخیّمین لكن األطراف اللبنانیّة ومن ورائھا النظام السورّي أعلنت عن 
إصرارھا على تراجع القّوات الفلسطینیّة إلى داخل حدود المخیّمین المعمول بھا منذ 

أربعة عقود, كما رفضت ربط موضوع الحوار مع المنظّمة بمسألة اإلنسحاب الفلسطینّي 
وتسلیم سالح المنظّمات الفلسطینیّة للدولة اللبنانیّة (عدا سالح الجبھة الشعبیّة – القیادة 

العاّمة الموالیة لسوریا والتي جرى "إعتمادھا" ضمن صفوف "المقاومة").  

میدانیّاً وّجھت القیادة الفلسطینیّة في الخارج أوامرھا إلى قیادة الساحة اللبنانیّة بعدم 
إخالء المناطق التي تحتلّھا في شرق صیدا حتى إذعان الحكومة  اللبنانیّة لشروطھا, 

ولكنھا طلبت منھم في نفس الوقت عدم المواجھة العسكریّة مع الجیش اللبناني وأوعزت 
إلیھم بوضع الورود الحمراء في فّوھات بنادق المقاتلین الفلسطینیّین في المواقع 

المواجھة لنقاط تموضع الجیش اللبناني لیتّم تداولھا في الصحف اللبنانیّة مّما قد یشّكل 
ضغطا على الحكومة التي ستبدو بدور المعتدي إذا ما استعرت الحرب. لكن الجیش 

اللبناني الذي أصبح یدار كبقیّة مؤّسسات الدولة اللبنانیّة من قبل المخابرات السوریّة لم 
یعد یقیم أي وزٍن للرأي العام أو للصحافة اللبنانیّة وبدا مصّمماً على نزع سالح م.ت.ف 

وإرغام الفصائل على االنسحاب إلى داخل مخیماتھا. 

تماھى موقف النظام السورّي ودعمھ النتشار الجیش اللبناني في منطقة صیدا والجنوب, 
تماماً مع الموقف األمریكي إذ أرسلت اإلدارة األمریكیة اواخر حزیران 1991 وفداً 
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مفاجئاً إلى بیروت لم یعلن عنھ سوى قبل ساعات من وصولھ. ولقد رأس الوفد فریدریك 
فریمان نائب مساعد وزیر الخارجیّة األمیركي الذي جال بصحبة أعضاء الوفد على 
رئیس الجمھوریّة إلیاس الھراوي وكلٍّ من عمر كرامي رئیس مجلس الوزراء ونبیھ 

بّري رئیس مجلس النّواب وطمأنھم إلى الدعم المطلق لھذه الخطوة وأبلغھم ان السفیر 
األمیركي في بیروت سیبقى على تواصٍل مباشٍر بالحكومة اإلسرائیلیّة لمتابعة موضوع 
اإلنتشار والتأكد من عدم عرقلتھ من قبل الجیش اإلسرائیلي. كذلك فإن الموقف الفرنسي 

جاء أیضاً متطابقاً ھذه المّرة مع الموقف األمریكي إذ صّرح دانییال برنارد المتحّدث 
باسم وزارة الخارجیّة الفرنسیّة بأن انتشار الجیش اللبناني في الجنوب یأتي تطبیقاً إلتفاق 
الطائف الذي یتالءم مع المطالب الفرنسیّة, فیما أعلن المتحدث باسم الخارجیّة البریطانیّة 

عن رغبة بریطانیا في ان یمّد لبنان مظلّة الشرعیّة إلى الجنوب اللبناني تطبیقاً إلتفاق 
الطائف.  

في نفس الوقت إستدعّي وفٌد فلسطینّي مؤلّف من كافة الفصائل الفلسطینیّة إلى ثكنة 
زغیب التابعة للجیش اللبناني حیث التقى بھم كبار الضبّاط العسكریّین القائمین على 

عملیّة اإلنتشار وبینھم العقید ماھر الطفیلي رئیس شعبة المخابرات العسكریّة في الجنوب 
(الشعبة الثانیة) الذي أّكد لھم ان ال تراجع عن نشر الجیش في جمیع المناطق في صیدا 
والجنوب وضرورة إنسحاب المسلّحین الفلسطینیّین إلى داخل المخیمات. كما تّم إبالغ 
الوفد الفلسطینّي ان الحكومة  اللبنانیّة على إستعداٍد تاّم للتحاور مع الفصائل الفلسطینیّة 

حول كافة المواضیع التي تتعلّق بسالمة الفلسطینیّین على ان یتّم ھذا الحوار بعد اكتمال 
عملیّة إنتشار الجیش ولیس قبلھا.  

مّرةً جدیدة, ارتكبت القیادة الفلسطینیّة بحّق المدنیّین الفلسطینیّین في مخیّمات لبنان حماقة 
كانوا في غنًى عنھا وذلك بإصرارھا على عدم اإلنسحاب من المواقع التي یتواجد فیھا 

مقاتلوھا قبل الحوار مع الحكومة اللبنانیّة وإصدارھا في نفس الوقت أمراً عسكریّاً یقضي 
بعدم اإلشتباك مع الجیش اللبناني الذي أعلن إصراره على اإلنتشار في ھذه المناطق. 

كانت كّل المؤّشرات العسكریّة والسیاسیّة إضافةً إلى اإلتصاالت السریّة تأّكد ان اإلنتشار 
حاصٌل ال محالة وانھ لیس أمام م.ت.ف من خیاٍر سوى االنسحاب والموافقة على تسلیم 

السالح الثقیل األمر الذي كان ,لو نفّذ سلمیّاً سیوفّر على الفلسطینیّین ھزیمةً جدیدةً ویتیح 
لھم بدایةً جدیدةً في بناء العالقات مع المحیط اللبناني والدولة اللبنانیّة ال یكون مدخلھا 

الحرب والدماء, خصوصاً ان المیلیشیات اللبنانیّة نفسھا قد قامت بتسلیم سالحھا الثقیل 
للدولة.  

صباح األّول من تّموز 1991 بدأ ستّة أالف جندٍي لبنانّي بتنفیذ انتشارھم في مدینة صیدا 
وبعد إحكام سیطرتھم على وسطھا قاموا بالتقّدم مع دباباتھم وآلیاتھم التي بلغ عددھا 123 

مركبةً, نحو شرقھا الذي ال زال المسلّحون الفلسطینیّون یتمركزون في بلداتھ. واندلعت 
المواجھة األولى بین الجیش والفلسطینیّین في بلدة كفر جّرة التي یتواجد فیھا مقاتلون 
تابعون للجبتھین الشعبیّة والدیموقراطیة ولحركة فتح – المجلس الثوري وكانت ھذه 
المواجھة عبارة عن مناوشاٍت خفیفة انتھت في الثامنة مساًء وأفضت إلى اعتقال 73 

مسلحاً من الفلسطینیّین.  
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لم تفلح إجتماعات زید وھبي أمین سّر اللجنة السیاسیّة في م.ت.ف – فرع لبنان مع 
مصطفى سعد وال تصریحاتھ الداعیة إلى الحوار مع المنظّمة قبل انتشار الجیش في 

المنطقة في وقف تقّدم ھذا الجیش وكذلك ذھبت ھباًء مناشدات عرفات بعد اجتماعھ مع 
الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید ونداءاتھ للرئیسین معّمر القّذافي وحسني مبارك 

بوقف المجازر الجدیدة التي ترتكب بحّق الفلسطینیّین في لبنان. إذ ان قراراً دولیّاً قد أتخذ 
في ھذا الشأن ولم یعد أمام القادة العرب, ومعھم م.ت.ف إّال اإلنصیاع خصوصاً بعد بدء 
انھیار اإلتحاد السوفیات والكتلة الشرقیّة وظھور النظام أحادّي القطب وحلولھ محّل نظام 

القطبین الذي أتاح في الماضي لبعض القادة العرب والفلسطینیّین ھامشاً للمناورات 
السیاسیّة وحیّزاً جغرافیّاً یدیرون فیھ معاركھم الصغیرة.  

ان اإلحتفاظ بورقة الوجود الفلسطینّي المسلّح في لبنان مسألةٌ كانت دائماً ذات أھمیٍّة 
أستراتیجیٍّة وقد عال شأنھا وازدادت أھمیّتھا مع افتتاح المفاوضات السریّة مّما جعل 

المغامرة ببضع عشرات من الشھداء أو ربّما المئات في سبیل اإلحتفاظ بھا مسّوغاً. علماً 
ان سقوط عشرات اآلالف من القتلى الفلسطینیّین الذین خلّفتھم الفصائل الفلسطینیّة 
وراءھا خالل عقوٍد من النضاالت التي لم تسفر سوى عن تضّخم حسابات أمرائھا 

البنكیّة كان دائما مسّوغا ومغلّفاً بالشعارات واألعالم وصور الزعماء الخالدین والكثیر 
من االناشید الحماسیّة واألھازیج التي دأب الفلسطینیّون على تردادھا في دبكات 

أعراسھم على مدى أكثر من قرٍن من الزمان.   

مع حلول مساء الیوم الثاني من المعارك الضاریّة بین الجیش والفلسطینیّین كان األّول قد 
حقّق سیطرةً شبھ تاّمة على 90% من المواقع الفلسطینیّة داخل قرى شرق صیدا وال 

زال یتابع تقدمھ بإتجاه بلدة المیّة ومیّة. كان التقّدم سریعاً رغم القصف المدفعي 
الفلسطینّي الكثیف الذي طاول محیط المخیّمین وانصب جزٌء منھ على طریق صیدا – 
الزھراني الذي یعتبر الشریان الحیوّي للجنوب والذي طالتھ أیضا رصاصات القنص 

بالرشاشات الثقیلة.  

تواصل تقّدم الجیش اللبناني ونجح في إطباق الحصار على مخیّم المیّة ومیّة من جھاٍت 
ثالث تاركاً الجھة الغربیّة التي تصلھ مع مخیّم عین الحلوة عبر تالل سیروب مفتوحةً 
لیتسّرب منھا مئات المقاتلین الفلسطینیّن الذین سبق أن تجّمعوا في بلدة المیّة ومیّة. وقد 

ترافق ھذا التقّدم مع تمشیط الجیش لبلدات جنسنایا والقریّة وعین الدلب وصوالً حتّى 
تخوم طنبوریت. في ھذه األثناء كان السفیر األمریكي ریان كروكر متواجداً طوال 

الوقت في مكتبھ ویتابع اإلتصال بوزارة الخارجیّة األمریكیّة وإبالغھا بانباء المعارك في 
شرق صیداً أوالً بأّول بینما كان مجلس الوزراء اللبناني یعیّین خالل جلساتھ المفتوحة 

لجنةً وزاریّةً للحوار مع الفلسطینیّین على ان تبدأ مھّمتھا بعد انتھاء المعركة. كانت 
حصیلة  الیوم الثاني من المعارك الضاریة ھي مقتل ضابطین لبنانیّین وجرح 15 وسقط 

على الجانب الفلسطینّي 15 قتیالً و25 جریحا .  

األربعاء 3 تّموز 1991 ال یزال القصف المدفعي المتساقط على مخیّمّي عین الحلوة 
والمیّة ومیّة على حّدتھ ویرّد الفلسطینیّون بقصف خطوط إمداد الجیش اللبناني 

واستھداف مدینة صیدا. أكثر من ألفین مقاتل فلسطینّي أصبحوا اآلن محاصرین داخل 
مربٍّع جغرافّي شدید الكثافة السكانیّة وال تتجاوز مساحتھ الخمسة كم مربّع ھي مساحة 
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المخیّمین مضاٌف إلیھا تالل بلدة سیروب الفاصلة بینھما وذات األغلبیّة الفلسطینیّة و 
كذلك المساحة الممتدة بین األطراف الشمالیّة لمخیم عین الحلوة ومستشفى الھمشري 

الذي أقامتھ م.ت.ف في منطقة الفّوار وتضم ھذه المساحة أحیاء التعمیر والفیالت 
ومساكن الضبّاط حیث تقیم عائالت ضبّاط الجیش اللبناني منذ عشرات السنین.  

سیاسیاً جرى إتصاٌل ھاتفّي بین الوزیر نبیھ بّري ومحسن إبراھیم أمین عام منظّمة 
العمل الشیوعّي وأمین عام الحركة الوطنیّة اللبنانیّة التي قاتلت إلى جانب الفلسطینیّین في 
جمیع معاركھم التي خاضوھا في لبنان. وكان إبراھیم المقّرب من یاسر عرفات قد سافر 
إلى الجزائر منذ بدء اإلستعدادات لھذه المعركة وأجرى لقاءاٍت یومیّة مع یاسر عرفات 

وعمل كوسیٍط بینھ وبین الحكومة اللبنانیّة. إتفق بّري وإبراھیم على ان یقوم األّول بتقدیم 
مبادرٍة سیاسیّة تتضّمن الموافقة على مطالب م.ت.ف التي تشّكلت من ثالثة بنود ھي:  

- إلغاء القرارات الصادرة أبّان حقبة الرئیس اللبناني أمین الجمیّل القاضیة بمنع الالجئین 
الفلسطینیّین المقیمین في لبنان من مزاولة 89 مھنة وال تتیح لھم سوى العمل في المھن 

الوضیعة.  

- تشكیل لجنة حوار لبناني فلسطینّي.  

- إطالق جمیع األسرى الفلسطینیّین.  

والبند األخیر من المطالب الفلسطینیّة جاء على خلفیّة إستخدام الجیش اللبناني بعض 
األسرى كدروٍع بشریّة حیث أقدم كتیبة دبابات خالل تقّدمھا في قرى شرق صیدا على 
ربط ضابٍط فلسطینّي على مقدمة الدبابة في أّول الرتل لمنع المقاتلین الفلسطینیّین من 

استھدافھا.  

كما نجح یاسر عرفات في دفع العقید معّمر القذافي والرئیس المصري حسني مبارك, 
(وھما بعض ما تبقّى لھ بعد تخلّي دول الخلیج العربّي عنھ بسبب موقفھ من اإلحتالل 

العراقي للكویت) على عقد إجتماٍع في اإلسكندریة دعیا فیھ إلى وقف المعارك في جنوب 
اللبناني وحقن دماء الفلسطینیّین.  

راح بّري یرّوج للمبادرة الجدیدة وقامت اللجنة الوزاریّة للحوار مع الفلسطینیّین 
والمشّكلة من الوزیرین عبدهللا األمین وشوقي فاخوري (بعد استبعاد الوزیرین مروان 

حمادة وندیم سالم منھا بسبب إعتراض كلٌّ منھما على اآلخر) باإلتصال ھاتفیّاً بمصطفى 
سعد طالبین منھ اإلعداد للقاٍء یجمعھم في صیدا مع القیادات المیدانیّة للفصائل الفلسطینیّة 

في صیدا.  

إضافةً إلى القصف بمدفعیّة الدبابات المتقّدمة التي طالت بلدة المیّة ومیّة, جرت طوال 
النھار معارٌك عنیفة شمال مخیّم عین الحلوة عند محور مستدیرة األمیركان – فرن 
العربّي خط الدفاع األخیر للفلسطینیّین والجدار األخیر المتبقّي لھم قبل تقّدم الجیش 

اللبناني ووصولھ إلى تماٍس مباشِر مع مخیّم عین الحلوة. في الثامنة مساًء تكثّفت حّدة 
القصف المدفعي والصاروخي على مخیّم عین الحلوة بعد انا ظننّا ان حّدة المعركة آخذةٌ 

باالنحدار, فیما أعلنت قیادة الجیش اللبناني في بیان لھا ان 400 من المقاتلین الفلسطینیّین 
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قد شنّوا ھجوماً واسعاً على حّي سكن الضبّاط مما أضطّر الجیش إلى  الرّد بكافة 
الوسائل.  بلغت حصیلة الیوم 5 قتلى و23 جریحاً فلسطینیّاً وھذا الرقمان متواضعان إذا 
ما قیسا بعدد رشقات الراجمات الصاروخیّة والمدفعیّة التي سقطت على رؤوسنا. ویعود 

سبب تّدني عدد الضحایا إلى حقیقة ان أغلب سكان المخیمین كانوا قد استبقوا المعركة 
بالنزوح إلى شوارع مدینة صیدا واإلقامة في مساجدھا ومباني المدارس الحكومیّة 

المتوقفة عن العمل بسبب القتال الدائر في ضواحي المدینة.  

الجمعة 5 تّموز 1991 خفتت حّدة اإلشتباكات بشكٍل كبیر بعد إتصاالٍت ھاتفیّة بین نبیھ 
بّري ومحسن ابراھیم وافقت خاللھا القیادة الفلسطینیّة في الجزائر وتونس على اإلنتشار 
الكامل للجیش اللبناني وانكفاء المسلّحین الفلسطینیّین إلى داخل مخیّمیھم دون اإلحتفاظ 

بالمناطق المجاورة التي تصل المخیّمین ببعضھما وبمستشفى الھمشري الفلسطینّي التي 
كانوا یطالبون بھا. كذلك تّمت الموافقة على تسلیم السالح الثقیل إلى الدولة اللبنانیّة أو 

نقلھ إلى خارج لبنان حسب ما یرتأیھ كّل فصیٍل فلسطینّي على حدا. نقل نبیھ بّري فحوى 
ھذه اإلتصاالت إلى الوزیرین فاخوري واألمین أثناء اجتماعھما المعقود في منزل 

مصطفى سعد مع ممثلي الفصائل وبینھم زید وھبي ممثالً لحركة فتح اللجنة المركزیّة 
وكذلك ھاتفت القیادة الفلسطینیّة في تونس أتباعھا إلنبائھم بموافقتھا على اإلنسحاب 

وتأجیل الحوار السیاسّي بین الحكومة والمنظّمةإلى مرحلٍة أخرى واقتصار المباحثات 
الجاریّة على المسائل الحیاتیّة الیومیّة ألبناء المخیمات في لبنان.  

نص اإلتفاق المبرم على انسحاب المقاتلین الفلسطینیّین من مواقعھم الذي سیتّم بین 
الساعة الخامسة والساعة السادسة من فجر یوم السبت على ان تتقّدم قّوات الجیش 

اللبناني إلى ھذه المواقع لتحتلّھا بعد ساعٍة من اإلنسحاب. فجأةً وجدنا انفسنا داخل معتقٍل 
مسیٍّج باألسالك الشائكة ونقاط التفتیش العسكریّة التي تحیط بالمخیم من كل جانب ولم 

تترك زاروبةَ واحدةً یمكن التسلّل منھا دون المرور بحواجز التفتیش والتعّرض للمھانة 
والذّل الیومّي مواجھة خطر اإلعتقاالت العشوائیّة عند الخروج أو الدخول. ناھیك عن 

صّف السیّارات الطویل على المسربین والمداخل الرئیسة األربعة للمخیّم مما جّعل 
الرحلة من المخیم إلى وسط مدینة صیدا والتي تستغرق بالعادة أٌقّل من عشرة دقائق 

تتحّول إلى معاناٍة طویلٍة تمتّد ألكثر من نصف ساعة. 

بعد محاولٍة فاشلة إللتماس عطف النظام السورّي والسعي إلضافة سالح حركة فتح 
الثقیل إلى سالح بقیّة الفصائل التي أعلنت عن قرار نقلھ إلى منطقة سھل البقاع اللبناني 

الواقعة تحت سیطرة  الجیش السورّي أعلنت فتح عن نیّتھا تسلیم سالحھا إلى الجیش 
اللبناني كھدیٍّة من یاسر عرفات إلى الشعب اللبناني بینما قامت الجبھتین الدیموقراطیة وا 

لشعبیّة وجبھة القیادة العاّمة بنقل أسلحتھا إلى منطقة البرامیّة في ضواحي مدینة صیدا 
تمھیدا لنقلھا إلى بلدة الرمیلة حیث مقّر غرفة عملیّات  الجیش اللبناني المستحدثة على ان 

تتابع طریقھا بعد معاینتھا من قبل الجیش, إلى منطقة البقاع.  

األحد 7 تّموز اصطف مئاٌت من سكان عین الحلوة واصطّف معھم مئاٌت آخرون من 
المقاتلین على جانبّي الشارع الفوقاني یوّدعون بالدموع أسلحة الفصائل الفلسطینیّة الثقیلة 

ویراقبون عشرات العربات العسكریّة المحّملة بالذخائر والمدفعیّة والرشاشات الثقیلة 
وھي تسیر  ببطء نحو حاجز الجیش اللبناني المالصق لبّوابة المستشفى الحكومي. 
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إستغّل أحد الشباب بطء حركة العربات وانقّض على جیب عسكرّي من نوع تویوتا 
محّمٍل برشاش عیار 500 فأنتزعھ بخفة راٍم محترٍف على  السالح ثم ركض بھ إلى 
منزلھ. لم یأبھ سائق العربة لھ واألرجح انھ مؤیٍّد لموقف الشاب فتابع طریقھ لتسلیم 

العربة إلى الجیش عند المرابض على مدخل المخیّم ثم العودة راجالً إلى داخل المخیّم. 
ترافقت عملیّة تسلیم السالح الثقیل إلى الجیش اللبناني مع اإلفراج عن 67 معتقالً من 
داخل سجون مخابرات الجیش اللبناني من أصل 576 قامت بإعتقالھم خالل المعركة 

واألیام القلیلة التي سبقتھا.  

بقیت مسألة تسلیم السالح بین أخٍذ ورٍد على ناٍر حامیة لبضعة عشر یوماً أعلن خاللھا 
قیادة الجیش اللبناني أكثر من مّرة ان السالح الذي سلّمتھ حركة فتح لیس كافیاً وان 

بعھدتھ كشفاً بھذا السالح. واجتمع بعض رجال المخابرات العسكریّة اللبنانیّة بالمقّدم 
كمال مدحت الذي كان عیّن رئیساً لجھاز اإلستخبارات الفلسطینیّة في لبنان والذي أعلن 

بعد (وخالل) اإلجتماع ان أغلب سالح حركة فتح الثقیل قد خلّفھ المقاتلین ورائھم في 
قرى شرق صیدا عند انسحابھم العشوائي منھا.  

بعد بضعة أیام تّمت أیضاً عملیّة تسلیم سالح الفصائل الفلسطینیّة في مخیّمات مدینة 
صور بنفس الطریقة وبدون أیة عوائق تذكر فیما تابعت اللجنة الوزاریّة حواراتھا مع 

ممثلي الفصائل حول األمور الحیاتیّة والظروف المعیشیّة للمدنیّین الفلسطینیّین في 
المخیّمات ولم ینتج عن ھذه اإلجتماعات والحوارات شیئاً یذكر عدا الوعود الوھمیّة 

بتحسین شروط عیش الالجئین واإلفراج عن حقوقھم المدنیّة ومعاملتھم وفق الشرائع 
الدولیّة وقوانین حقوق االنسان.  

قبل المعركة مع الجیش اللبناني ببضعة أیام كنت حاولت استعادة منزلي من سائق 
مصعب العّزة الذي احتلّھ بعد سفري إلى قبرص لكّن الشاب أبلغني بأنھ لیس لدیھ ما 

یكفي من المال لدفع إیجار منزٍل آخر إذا ما غادر منزلي وتمنّى علّي ان أدفع لھ مبلغ 
500 دوالر على ان یترك المنزل. استطعت بعد طول عناء من الوصول إلى عالء 

األفندي المتمترس داخل مبنًى ضخم كان قد شیّده عصام اللوح لیكون مقّراً لھ في 
الملّمات التي قد تفرض علیھ ترك منزلھ في المدینة واللجوء إلى المخیّم. وھو المبنى 

الذي أقام فیھ عالء وكبار ضبّاطھ وعقدوا فیھ اإلجتماعات الیومیّة مع سفراء ومبعوثین 
عرب توّسطت دولھم لدى الدولة اللبنانیّة والفلسطینیّین بھدف عقد مصالحة نھائیّة 

وتطبیع العالقات بین الطرفین نھائیّاً. حین عرضت مسألة المنزل وحاجتي إلى مبلغ 
500 دوالر كان رّده انھ ال وقت لدیھ لھذه التفاصیل الصغیرة إذ انھ بصدد العمل على 
تقریر مصیر مئات اآلالف من الفلسطینیّین المقیمین في لبنان وكفالة أمنھم وسالمتھم. 

بعد بضعة أیام تبیّن ان الحوار الدائر بین قیادة حركة فتح والمبعوثین والسفراء ھو كفالة 
أمن ھذه القیادة وتأمین سفر أعضائھا إلى تونس. إذ اكتشفنا فجأة ان عالء وأبو یاسر 
ومعھم عشرات من كبار الضبّاط قد أصبحوا خارج لبنان وبعضھم انتقل للعیش في 
بیروت الشرقیّة (كمال مدحت) بضیافة أعداء األمس من القوى السیاسیّة المسیحیّة 

تاركین عشرات مئات اآلالف سكان المخیّمات وعشرات اآلالف من المقاتلین الذین 
حاربوا بدمائھم, لمصیرھم المشؤوم.  
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لم یشھد المخیّم مثل ھذا اإلزدحام الشدید قبل اآلن إذ ان الكثافة السكانیة المخیّم المكتظ 
أصالً بالسكان المقیمین في مبان عشوائیة وحاراٍت ضیّقة تتآكلھا الرطوبة, قد تضاعفت 

بسبب دخول ما یقارب ال 2000 مقاتل إلیھ. یقیم ھؤالء المقاتلین في بقایا مكاتب ومواقع 
حركة فتح وعلى جوانبھا وعلى األرصفة المالصقة لھا. واتسع مقّر اللوح بعد خلوه من 
القادة لجزء كبیٍر منھم بینما التجأ جزٌء آخر إلى مبنًى غیر مكتمل كان معّدا لیصبح قاعة 

للمھرجانات السیاسیّة والخطابات "الوطنیّة" التي یلقیھا أولئك القادة (الذین غادروا).  

لم یكتِف عالء وعبد المعطي وكبار ضبّاطھم بالمغادرة إلى تونس بل سحبوا معھم كّل 
أرصدتھم البنكیّة تاركین المقاتلین المھزومین دون أیة موارد أو آفاق. إذ انھم ممنوعون 

من العمل بحكم القوانین اللبنانیّة وبحكم ان أغلبھم یقیم في لبنان بطریقٍة غیر شرعیّة 
والكثیرین منھم ال یملكون أیة مستنداٍت أو وثائق قانونیّة مما جعلھم غیر قادرین على 

تجاوز نقاط التفتیش التابعة للجیش اللبناني على جمیع محاور المخیّم.  

وفي ھذا الوقت بالتحدید "اكتشفت" قیادة م.ت.ف انھا تعاني من أزمٍة مالیّة ولم یعد 
بإستطاعتھا صرف رواتب ھؤالء المقاتلین في لبنان وأیضاً في بعض دول الشتات 

األخرى. رغم ھذا االنقطاع المفاجئ في صرف رواتب ھؤالء المحاصرین إّال ان بعض 
األموال السریّة بقیت تتسّرب إلى أمراء مخیّم عین الحلوة الجدد الذین حلّوا محل األمراء 

الكبار العائدین إلى تونس وھؤالء ھم زعماء الزواریب الضیّقة وقادة األمر الواقع من 
"شبّیحة" المخیم وأكبرھم في ھذا ذلك الوقت ھم سلطان أبو العینین ومنیر المقدح وخالد 

الشایب ومنتصر (سارق ال1000 دوالر) وأخرون أقّل حجما.  

 -----------------------------------------------------------------------

من المؤّكد انھ كان لموقف م.ت.ف من إحتالل صّدام حسین للكویت الكثیر من العواقب 
الوخیمة سیاسیاً ومالیّاً. فعلى الصعید السیاسّي وجدت المنظّمة نفسھا في موقٍف ال تحسد 

علیھ إذ تّم عزلھا عربیّاً ودولیّاً حتى ان اإلدارة األمریكیّة بدأت تبحث عن شخصیّاًٍت 
محلیّة مستقلّة من بین فلسطینیّي الضفّة الغربیّة وقطاع غّزة تشركھا في المفاوضات 

إالٌقلیمیّة بدالً م.ت.ف. أما في لبنان فقد اطلقت یّد حافظ األسد الذي انضم إلى التحالف 
الغربي وخاض معركة "عاصفة الصحراء" لتحریر الكویت جنباً إلى جنب مع الوالیات 

المتّحدة بینما كفّت ید عرفات ورفعت عنھ جمیع األغطیة  السیاسیّة مما جعل ھزیمتھ 
العسكریّة والسیاسیّة أمراً محتوماً.  
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أّما على الصعید المالّي فلقد خسر عرفات مئات المالیین من الدوالرات التي كان الخلیج 
العربّي یغدقھا علیھ سنویّاً فلم یتبق لھ من مصادر الدعم العربیّة سوى العقید القذافي الذي 

ال یعتّد بھ وال یمكن اإلعتماد علیھ بسبب تقلّباتھ المفاجأة وغیر المرتقبة. أموال الخلیج 
المقطوعة ھذه ومعھا أمواٌل من الدول الغربیّة ودول العالم األّول راحت تصّب في حجر 

حافظ األسد غریم یاسر عرفات اللدود الذي نجح لیس فقط في ھزیمة قّواتھ مّرةً جدیدة 
في لبنان بل وأیضاً في إستعادة الحظوة الخلیجیّة بالدعم المالّي الذي انقطع منذ قمع 

حركة االخوان المسلمین في سوریاً بالحدید والنار إذ ذكرت صحیفة اللوموند الفرنسیّة 
في 15 آذار 1991 (نقالً عن كتاب :سوریا في عھدة الجنرال األسد, للكاتب الفرنسي 
صاحب اإلسم المستعار دانییل لوغاك) ان " .. ما بین دیسمبر كانون الثاني و شباط 

فبرایر من عام 1991 بدأت الیابان و االتحاد االقتصادي االوربي و المانیا اعطاء سوریا 
بالتتالي : 250 ملیون دوالر ,75 ملیون دوالر , 200 ملیون دوالر , وقبل ذلك اعادت 

االمارات و الممالك البترولیة مساعداتھا و قدرت المساعدات بحوالي ملیاري دوالر 
استلمتھا دمشق من ھذه الدول خالل عام 1991 وحده".   

أشرت سابقاً إلى تقدیر صحیفة الوول ستریت جورنال ان حجم ثروة م.ت.ف تتراوح 
بین 2 – 14 ملیار دوالر والدخل السنوي الذي تتلقاه من الدول العربیّة النفطیّة یتراوح 

بین 250 – 300 ملیون دوالر بینما تبلغ مصاریفھا حوالي 220 ملیون دوالر سنویّاً إّال 
ان المبلغ المذكور الذي تتلقاه من الدول النفطیة ال یتضّمن ال 5% التي یتّم إقتطاعھا من 
رواتب العّمال والموظفین الفلسطینیّین في دول الخلیج العربّي والذي بلغ حسب فضائیة 
الجزیرة حتى العام 1990 مبلغ 14 ملیار دوالر في حین بلغ حجم اإلستثمارات التابعة 

للمنظّمة 50 ملیار دوالر.(موقع الجزیرة اإللكتروني, 9/2/2006). كما ذكر المدیر 
السابق لبنك فلسطین الدولي عصام أبو عیسى في لقاٍء مع شبكة CBS األمیركیّة ان 

حجم المبالغ التي تمتلكھا القیادة الفلسطینیّة یصل إلى 30 ملیار دوالر في حساباٍت 
خارجیّة و2 ملیار دوالر في حساباٍت داخلیّة (نفس المصدر السابق).  

ھذه الثروة الضخمة التي یبلغ حجمھا عشرات  الملیارات من الدوالرات وفق أقّل 
التقدیرات تشیر بوضوح إلى ان توقّف ضّخ المساعدات الخلیجیّة إلى حسابات م.ت.ف 
البنكیّة ال یمكن ان یكون قد أّدى إلى إفالس المنظّمة خالل عاٍم وحد یبدأ من آب 1990 
تاریخ اإلجتیاح العراقي للكویت وینتھي في تّموز 1991 تاریخ دخول الجیش اللبناني 
إلى منطقة صیدا وفرار كبار الضبّاط والقادة إلى الخارج إذ ان 220 ملیون دوالر ھو 

حجم مصاریفھا السنویّة یعتبر مبلغاً ضئیالً یمكن ان یوفّره إستثماٌر وأحد من مئات 
اإلستثمارات التي تملكھا والمسّجلة بأسماء أقرباء ومقّربون من یاسر عرفات ویدیرونھا 

لصالحھ. مّما یؤّكد ان األزمة المالیّة التي اعلنتھا م.ت.ف ھي أزمةٌ مفتعلة خصوصاً انھا 
تلت مباشرةً آخر معارك م.ت.ف في لبنان وانتفاء الحاجة إلى المقاتلین. أي ان األمرأشبھ 

بتسریح عمال شركٍة ما دون تعویض نھایة الخدمة بدعوى إإلفالس ویالحظ في ھذا 
الصّدد ان ھذا اإلفالس المعلن قد طال كوادر الحركة في لبنان أكثر مما طال الكوادر 
المقیمة في دول الشتات األخرى الذین كانوا یتلقون رواتبھم أو جزءاً منھا بین الفینة 

واألخرى بینما كان زمالؤھم في لبنان یتضورون مع عائالتھم جوعاً بالمعنى الحرفي 
للكلمة, كما طال ھذا التوقّف عن الدفع مخّصصات ٔاُسر الشھداء والجرحى واألسرى 

على وجھ الخصوص.  
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یذكر جاوید الغصین وھو وزیر مالیّة سابق ل م.ت.ف وأحد كبار لصوصھا في تصریٍح 
أدلى بھ لوكالة األسوشییتد برس "ان ثروة عرفات (الشخصیّة) كانت تقّدر بما بین 3 – 

5 ملیارات دوالر عندما غادر ھو المنظّمة سنة 1996", أي ان عرفات وحده كان قادراً 
على تحّمل مصاریف المنظّمة لعّدة سنوات ومن حسابھ البنكي الخاص بھ, ناھیك عن 

حسابات المنظّمة بالغة الضخامة ھي األخرى. ھذا یؤّشر إلى أھداٍف سیاسیّة سعت إلیھا 
القیادة الفلسطینیّة من خالل إعالن إفالسھا واألرجح ان ھذه األھداف ھي التالیة: 

- الضغط على الحكومة اللبنانیّة ودفعھا إلى الحوار مع م.ت.ف عبر ترك أالف 
العوائل الفلسطینیّة من التي احترف أربابھا العمل العسكرّي على مدى عقوٍد ولم یسبق 

لھم ان مارسوا أیة مھنة, دون مصادر دخل مما یشّكل عبئاً إجتماعیّاً وأمنیّاً على 
السلطات. إذ ان ھؤالء المقاتلین المحترفین المحتجزین في أقفاٍص یطلق علیھا إسم 

مخیّمات لن یلبثوا أن یستخدموا أسلحتھم الفردیّة في تحصیل لقمة عیشھم وعیش أسرھم 
مما سیرفع نسبة الجریمة إلى حدٍّ شدید الخطورة (وھو ما حصل الحقاً). 

- إبتزاز قادة الدول الخلیجیّة إعالمیّاً بحیث تبدو مقاطعتھم للقیادة الفلسطینیّة موّجھةً نحو 
الفلسطینیّین بشكٍل عام وخصوصاً منھم عوائل الشھداء والجرحى واألسرى.  

- كسر الروح المعنویّة للكوادر العسكریّة وإخضاعھم لشروط إقتصادیّة وإجتماعیّة 
ردیئة وذلك تھیئةً لھم للتحّول اإلستراتیجي الكبیر والدوران السیاسّي 180 درجة 

والجلوس على طاولة المفاوضات مع اإلسرائیلیّین. وتسھیالً لتقبّلھم النتائج المزریّة 
المتوقّعة لھذا التفاوض الذي سیجري في ظّل إختالل التوازن الكبیر عسكریّاً وسیاسیّاً.  

- إیھام الرأي العام الفلسطینّي والعربّي بان تنازالت القیادة الفلسطینیّة جاءت نتیجة 
الحصار المالّي وعزل الدول العربیّة النفطیّة لھا.  

على صعید القّوة البحریّة استبق أكرم المعركة األخیرة عبر القیام بنقل ممتلكاتھ المنقولة 
إلى داخل المخیّم وجمع الزوارق والعتاد البحري في المخزن الضخم الذي یمتلكھ أسفل 
مبناه في "بستان الیھودي" وكذلك قام بإحضار شاحنة الدودج الضخمة وركنھا بجوار 

المبنى بینما احتفظ ببقیّة سیّارات القّوة أمام منزلھ خارج المخیّم. كما قام أكرم بعد 
المعركة مباشرةً بالتوقّف عن الدفع وإعالن اإلفالس كما فعلت قیادة م.ت.ف ولم یبِد إّي 

إستعداٍد لإلستجابة لتوّسالت المقاتلین أو الضبّاط الذین راحوا یتخبطّون بیأس وال یدرون 
من أین یأتون بطعام أطفالھم أو بثمن علب سجائرھم رغم ان حساباتھ البنكیّة كانت 
تزخر بمئات اآلالف من الدوالرات. شیئاً فشیئا بدأ بتصفیة الممتلكات عبر بیعھا في 

السوق المحلیّة ثم قام بتأجیر محّالتھ التجاریّة في المدینة كما قام بتأجیر المحل الواقع في 
الطابق األرضي لمبنى بستان الیھودي ألحد ضبّاط الصّف (عبّاس المصري) الذي افتتح 

فیھ بقالیّة تقوم بأوده وأود أطفالھ. ھذه البقالیّة بالتحدید شّكلت طوق نجاٍة لي إذ اعتمدت 
على الشراء منھا باإلستدانة في الحاالت الحرجة والطارئة فقط إذ ال یمكن لبقّالیة صغیرة 
الحجم ان تتحّمل عبء دیوٍن كبیرة. علب حلیب األطفال لطفلي الرضیع ھي أحد أھم ھذه 

الطوارئ.   
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عندما حان موعد دفع بدل اإلیجار الشھري اسقط في یدي إذ كنت وقتھا أشحد السجائر 
من زمالء األكثر حظّاً منّي انما لیس بدرجة كبیرة. حملت طفلي وأثاث منزل الصغیر 
المكّون من فرشتّي إسفنج وبضع أوان مطبخیّة وتوّجھت مع زوجتي إلى منزلي القدیم 

في الفّوار. دفعت باب المطبخ الخشبي المطّل على الطریق العام ففُتح بسھولة إذ یبدو ان 
الساكن الجدید ال یزال یستخدم مسماراً ملویّاً إلغالقھ من الداخل. دخلنا دون ان نتكلّم مع 

المرأة أو طفلیھا ووضعنا أغراضنا في الغرفة الداخلیّة الوحیدة. بعد ساعتین حضر 
الزوج وجلس مع زوجتھ الغرفة األخرى المفتوحة على الصالة دون باٍب أو جداٍر 

بینھما. تابعنا عیشنا ذلك الیوم مع بعضنا دون ان نتحّدث لبعضنا البعض وكنا نتصّرف 
كاننا ال نرى الفیل وكذلك تظاھرت العائلة الجارة بنفس الطریقة. حین نھضت من نومي 

صباح الیوم  التالي كان سائق مصعب وعائلتھ قد غادرا المنزل مصحوبین بأثاثھم 
القلیل.  

بإستعادتي لمنزلي تقلّصت مشاكلي إلى النصف إذ ان ھذا المنزل ھو في االساس ملٌك 
ألحد المسیحیّین المھّجرین وسوف تمّر سنوات قبل طّي صفحة الحرب األھلیّة والبدء 
بمرحلة اإلعمار وإعادة المھّجرین مما یعني ان لیس ھناك بدل إیجاٍر شھرّي یتھّددن 
مطلع كّل شھر كسیف معلّق فوق رقبتي. بقي اآلن مسألة المأكل والمشرب والملبس 
إضافةً إلى الحلیب والعنایة الطبیّة لطفلي وكذلك السجائر. واألخیرة تأتي قبل المأكل 

والمشرب والملبس في األھمیّة وتتلو في األھمیّة حلیب طفلي مباشرة.  

بینما راح حساب لدى بقّالیّة عبّاس یتضّخم كانت العملة اللبنانیّة كالعادة تسابقھ في 
التضّخم وفقدان قیمتھا وحین بلغنا بعد ثالثة أشھر ان القیادة في تونس قد أرسلت مبلغاُ 

مالیّاً یكفي لصرف راتب شھٍر واحد كان ھذا الراتب قد فقد نصف قیمتھ في السوق 
المحلیّة. مئات من الضبّاط والمقاتلین یتجمعون على شكل نصف دائرٍة انما بغیر انتظام 
و"یتدافشون" ویتدافعون كما لو كانوا في طواف الحّج حول أحد مباني الحركة المكّون 
من طابٍق واحد وسط "بستان الیھودي" یقف على سقفھ جمال كاید وخالد الشایب وبید 

أحدھما كیس خیٍش بینما یمسك اآلخر بكشٍف بأسماء المقاتلین. اضطّر اإلثنان إلى 
الصعود إلى السطح بعد ان كادت الجموع تداھمھم من شّدة لھفتھا وكان بإمكان تالفي 

كّل ھذا اإلزدحام لو قاما بتوزیع الكشوف واألموال على بضعة ضبّاط لیقوموا بصرفھا 
ألصحابھا, لكن یبدو ان السلطة مغریّةٌ إلى حدٍّ یستسھل فیھ الناس إذالل الخلق في 

" كذاك الذي جرى قبل أعواٍم بین "الشیخ" أكرم  سبیلھا. كنا أمام حالة كباش "كیسيٍّ
ومحمود زكي انا بدون مشھد شّد الشعر. في البدء غمّرني حسٌّ باإلرتیاح كون زمیل 

جمال كاید ھو أحد الضابطین الذي یقومان بعملیّة صرف الرواتب لكن شعوري ھذا بدأ 
بالتالشي بعد نصف ساعٍة من الصراخ بإسمھ ومناداتھ ومحاولة لفت نظره دون جدوى. 
بدا كأنھ یتعّمد عدم اإللتفات إلّي منعاً إلحراجھ. جرت عملیّةالصرف على الشكل التالي:  

- ینادي جمال كاید من أعلى السطح على أحد األسماء مّدة خمسة دقائق بسبب ضجیج 
وصراخ المحتشدین.  

- بعد خمسة دقائق یظھر الشخص المعنّي ویحاول التقّدم ما أمكن نحو الحجر األسود 
للثمھ, اي نحو جدار المبني الذي یقف علیھ جمال وخالد.  
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- تمّر خمسة دقائق أخرى یحاول خاللھا المنادى علیھ رمي بطاقة ھویّة لتصّل إلى 
السطح.  

- بعد التدقیق فیھا یرمى لھ راتبھ المكّون من رزمة مالیّة من فئة ال 250 لیرة لبنانیّة 
ملفوفة الوسط بمطاطة.  

- ثم ینادى على التالي .. وھكذا دوالیك.  

جاء دوري بعد ساعتین, كنت خاللھما قد ٔاُتخمُت ذّال. تلقفت الرزمة الملقاة وتوجھت إلى 
منزلي بعد ان مررُت بدكان عبّاس وناولتھ نصف راتبي تقریباً واعداً إیاه بتأمین دفعٍة 
آخرى عّما قریب. لم أعرف ما الفترة الزمنیّة التي عنیتھا بقولي "عّما قریب" ولم أكن 

أتوقّع دخالً من أّي مصدر.  

أّدت الھیمنة السوریّة على لبنان وتوقیع ما ُعرف بإتفاقیّة "العالقات الممیّزة" بین 
الطرفین إلى فتح الحدود اللبنانیّة على مصراعیھا أمام العمالة السوریّة دون ان تحتاج 

إلى أّي نوٍع من المعامالت اإلداریّة أو المراجعات في الدوائر الحكومیّة أو إحتساب 
الضرائب أو شيٍء من ھذا  القبیل. یعبر العامل السورّي الحدود مستخدماً بطاقة ھویّتھ 

بعد ان یقوم بدفع 500 لیرة سوریّة كرسم خروٍج تتقاضاه الدولة السوریّة ثم یذھب حیث 
یشاء جنوباً أو شماالً أو بقاعاً أو جبال. یبحث عن عمٍل و حین یجده یبدأه مباشرةً ثم ینقل 

راتبھ آخر الشھر إلى عائلتھ في سوریا. بلغ عدد العّمال السوریّین في لبنان أكثر من 
ملیون عامل شغلوا بغالبیتھم األعمال الدنیا التي كانت قبلھم من حّصة فلسطینیّي لبنان 
وبسبب التفاوت اإلقتصادي بین البلدین یستطیع العامل السورّي ان یؤّدي نفس العمل 
بنفس الجودة, مقابل نصف ما یتقاضاه العامل الفلسطینّي وال یستطیع العیش بأقّل منھ 

بسبب األسعار الفاحشة للسلع في لبنان.  

ھذا اإلكتساح السورّي لسوق العمل اللبناني أّدى بالطبع إلى تضّرر بعض العّمال 
اللبنانیّین من الفئة األدنى إجتماعیّاً (األدنى وفق قواعد السوق) إّال ان المتضّرر األكبر 

كان العامل الفلسطینّي الذي وجده نفسھ عاطالً عن العمل أو في أحسن األحوال مضطّّراً 
إلى العمل مقابل نصف ما اعتاد ان یتقاضاه سابقاً. والحدیث ھنا طبعا عن العّمال 

المحترفین خصوصاً منھم عّمال البناء وتوابعھ الذي أصبح سوق العمل الرئیسة بعد بدء 
مشاریع إعادة اإلعمار الضخمة التي أطلقھا الملیاردیر رفیق الحریري وعصبةٌ من 

المتمّولین اللبنانیّین والخلیجیّین أّما العّمال الذین لم یسبق لھم ان عملوا من قبل (كضبّاط 
وكوادر م.ت.ف) فقد كان مصیرھم أسوأ بكثیر. خصوصاً ان حركة فتح – المجلس 

الثورّي التابعة لصبري البنّا وبتحریٍض من النظام السورّي قد أشعلت موجة اغتیاالٍت 
عشوائیّة إنتقامیّة في مدینة صیدا طالت العشرات من الكوادر الفتحاویّة واستمّرت 
سنوات وھدفت إلى تطھیر الجنوب اللبناني من البقایا العرفاتیّة عبر إعدام بعضھم 

وترھیب البعض اآلخر ودفعھ إلى الفرار (المستحیل) او اإلمتناع عن مغادرة المخیّم (أي 
السجن الطوعي).  

بعض االموال المسّربة ألھل الحظوة من الضبّاط بقیت تتسّرب عبر سلطان أبو العینیّن 
الذي تحّصن وحاشیتھ في مخیّم الرشیدیّة الجنوبي الھادئ وقلیل السكان وتمّكن من بسط 

سلطتھ الشاملة على أھلھ بالطریقة الفتحاویّة التقلیدیّة أي عبر شراء شبابھ بالرواتب 
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الشھریّة وإستخدامھم لحراستھ الشخصیّة. ومن ھناك كان یرسل بعض األموال إلى 
"شبّیحة" مخیّم عین الحلوة لیشترى والئھم أیضاً. من بین ھؤالء من سبق ذكرھم كمنیر 
المقدح وخالد الشایب ومنصور عّزام ومحمود عیسى (اللینو) وصبحي أبو عرب وبالل 

أصالن وعمر عبد الكریم, إضافةً إلى ضبّاط كباٍر أخرین ھم أصالً لیسوا من سكان 
لبنان لكنھم اختاروا البقاء فیھ بسبب جنسیّة زوجاتھم اللبنانیّة ومنھ أبو فادي مھاجر 

والحاج توفیق. كان ھناك أیضاً حفنةٌ من الضبّاط المتنفذین الذي احتفظوا بخیوٍط خارجیة 
مختلفة بعضھا مع قیادة تونس وبعضھا اآلخر مع جھات إستخباریّة محلیّة وإقلیمیّة أّمنت 

لھم حمایتھم ووفّرت لھم أرزاقھم ومن بین ھؤالء خالد عارف وكمال مدحت الذین 
حافظا على نمطي حیاتھما اإلعتیادیّة وبقیا یتجوالن بحریّة بین مكتبیھما في المخیّم 

ومنزلھما في بیروت وصیدا واحتفظا بحرسھما الشخصّي الذي دفعت رواتب أفراده 
عبر تلك "الخیوط".  

 ---------------------------------------------------------

ال تبدأ نھارات مدمني السجائر دون طقوس شرب القھوة والتدخین الصباحیّة. ثّمة 
"طبخة" في علبة القھوة تكفي لھذا الصباح لكننا دّخنا آخر سجائرنا مساء أمس قبل 

ذھابنا إلى النوم. زاد شرب القھوة من شّدة أعراض اإلمتناع عن التدخین خصوصاً اننا 
زوجتي وانا قد تقاسمنا الركوة كاملةً كعادتنا عند كّل صباح. بقالیّة "سمھون" ال تبعد عن 

منزلنا سوى عشرة أمتار لكّن صاحبھا أبلغنا قبل أیّام انھ لم یعد یستطیع بیعنا باإلستدانة 
بسبب  تراكم دیوننا عنده. تذّكرت بفرٍح بالٍغ ان لي بذّمة أكرم مبلغ 1000 ل.ل (تساوي 

70 سنتاً) وھذا المبلغ یكفي لشراء علبة سجائر كاملة تحتوي على 20 من تلك 
"الغالیّة"!.  

انتعلت "حفّایتي" وذھبت إلى منزل أكرم الذي ال یبعد عن منزل سوى حوالي 200 
متراً. طرقت بابھ ففتحھ لي متّجھماً إذ انھ قد رآني عبر العین الكاشفة المزروعة في 
الباب فاستعّد مسبقاً لمواجھتي بأن ارتدى على وجھھ "جلدة طیزه" كما یقول المثل 
الفلسطینّي البذيء. لم نتبادل التحیّة إذ كنت قد تبادلت معھ بعض الشتائم حین أشھر 

إفالسھ الفجائي بوجھي منذ أشھر.  

- أتذكر یوم صرفت لي "بدل مھّمة" شھر آب الماضي؟  

- ماذا عن ذلك الیوم؟ 

- یومھا لم یكن المبلغ الذي تحملھ معك كافیاً وبقي لي بذّمتك 1000 لیرة وعدتني ان 
تدفعھا الحقاً ثم نسینا األمر.  

- نعم صحیح. سأحضر لك المبلغ.  
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عاد بعد دقیقة وناولني ورقة األلف لیرة وأغلق الباب في وجھي. عدت مباشرةً إلى بقّالیّة 
سمھون واشتریت بالمبلغ علبة سجائر "فایسروي" واتجھت إلى منزلي وأعدت تحضیر 

ركوة القھوة مستخدماً التفل الذي بقي في قعرھا. خفیفة ھي القھوة لكن طعم السجائر 
الجمیل یجعلك تسھو أحیاناً عن صغائر األمور.  

 -----------------------------------------------------------------------

غالباً ما التقي بنزیھ سّالم أثناء تسّكعي في مخیّم عین الحلوة. ضابطٌ تخّرج من الكلیّة 
العسكریّة "المقلّدة"  التي استحدثتھا حركة فتح في بیروت وخّرجت منھا بضعة دفعات 

من تالمیذ الضبّاط بعد دوراٍت استغرق كٌل منھا بضعة أشھر, ثم التحق بعد تخّرجھ 
بالقّوة البحریّة. اعتاد نزیھ (أبو ربیع) على ترداد اغنیٍّة تُبّث من إحدٮمحطّات التلفزة 

اللبنانیّة عند انتھاء برنامج موّجٍھ لألطفال وتقول الزمتھا:"خلص خلصت قّصتنا .. باي 
باي .. باي باي .. باي باي یا حلویییییییییییین". دأب على تردیدھا بوجٍع لبضعة أشھر.  

- ھل وجدت عمالً بعد؟  

- ال.  

- ھل بحثت؟ 

- فعلت ما في وسعي, ادور في طرقات المدینة یومیّاً طارقاً باب كّل األعمال.  

- كیف  تعیش؟ 

- باإلستدانة من بقّالیتین, إحداھما بقالیّة عبّاس المستأجرة في مبنى أكرم والثانیة تقع 
داخل األزقة الضیقة في المخیّم ویملكھا مازن عویّد أبن أخت صھري المرحوم خالد.  

- وكیف ستدفع دیونك؟ 

- ال أدري. ماذا تفعل انت؟  

- ھّل جربت البحث في بیروت؟ قد یكون سوق العمل ھناك أكثر وفرةً.  

- وكیف أذھب یومیّاً للعمل في مدینة أخرى وكم ساعة یتحاج اإلنتقال الیومّي إلى ھناك.  

- لدي خطّة. البحث عن عمٍل بین المسیحیّین في منطقة بیروت الشرقیّة حیث ال یمكن ان 
تصل أیدي جماعة أبو نضال. العمل في صیدا یعني بالنسبة لي الموت المؤّكد كونني 

معروٌف بخدمتي تحت أمرة سلطان أبو العینین وھم یعتبرونھ العدّو األّول بإعتباره كان 
قائداً للھجوم على معقلھم في "الروضة".  
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- قد یكون في الموت خالٌص من ھذا البؤس والعجز.  

- نستطیع ان نبحث عن عمٍل یتطلّب النوم في العمل, كمحطة بنزین أو ما شابھ. ونعود 
إسبوعیّاً إلى عائلتینا.  

- حسنا. ال خیارات أخرى لدّي لذا سأصاحبك عّل وعسى.  

- نذھب غداً؟  

- نعم إنما یجب ان تعلم انني ال أستطیع المساھمة في دفع تكالیف الوقود لسیّارتك.  

- ال علیك. سأتحملھا انا.  

- اتفقنا إذن. أراك غداً صباحاً.  

- سأمر بك عند الثامنة ثم ننطلق مباشرةً.  

ال تستغرق الرحلة إلى بیروت سوى نصف ساعة على األتوستراد السریع لكن الرحلة 
من أطراف بیروت الجنوبیة نحو أحیاء بیروت الشرقیّة تستغرق وقتاً أكبر بسبب إزدحام 

السیر. عند الساعة التاسعة كنّا وسط بیروت الشرقیّة التي لم یسبق لي زیارتھا. جّل 
الدیب, االشرفیّة, الزلقا, سّن الفیل, الشیّاح, عوكر, الدورة, فرن الشبّاك, الحازمیّة وعین 

الرمانة ... أحیاٌء وبلداٌت ذات أسماء مألوفة لكثرة ما ترّددت في نشرات األخبار خالل 
الخمسة عشرة عاماً األخیرة ولكثرة ما انفجرت فیھا سیّارات مفّخخةٌ لم نأسف لضحایاھا 
وسقطت فیھا صواریٌخ وقذائٌف نحن من رماھا. لكن أرض األعداء ھذه لم تعد كذلك في 

السنوات األخیرة بعد ان نمت العالقات السریّة بین حركة فتح ومیلیشیات القّوات اللبنانیّة 
وجیش الجنرال میشال عون لكن ھذه العالقات السریّة عنت ان الناس العادیّین في 

بیروت الشرقیّة لم یعتادوا بعد رؤیّة الفلسطیني كإنسان عاديٍّ ال یشبھ المقاتل البربرّي 
الذي في مخیّلتھم. بدا ذلك واضحاً في عیون العشرات من البیارتة الذین طرقنا أبواب 

مؤّسساتھم ومعاملھم ومتاجرھم بحثاً عن عمٍل لم نوفّق بھ.  

كان الجمیع یعتذرون بلباقة عن عدم توفّر فرص عمل حالیّا ویبدون استغرابھم ودھشتھم 
عن سبب بحثنا عن عمٍل في بیروت الشرقیّة بعیداً عن مقّر سكننا في مدینة صیدا وكنّا 
نوّضح لھم األمر أحیاناً:"الظروف األمنیّة واإلغتیاالت التي تنفذھا جماعات مناھضة 

تعیق قدرتنا على الحركة ھناك". في الواقع كان أبو ربیع دائماً ھو المبادر لتقدیم 
الشروح بینما كنت انا أمیل إلى التذرع بأسباٍب أخرى أقّل دراماتیكیّة ال تجعل صاحب 

العمل, المتوّجس أصالً, یزداد توجساً وقد نبّھتھ إلى ھذا األمر الحقاً فكّف عن تقدیم 
الشروحات الحقیقیّة.  

سألنا في عشراٍت من محطّات البنزین, معامل تعبئة الكوال, شركات النقل, الصناعات 
الغذائیّة, معارض بیع السیّارات, وكّل ما تصادف مرورنا أمامھ لكن السوریّین على ما 
یبدو (والمصریّین والبنغالدشیّین) كانوا قد سبقونا إلیھا, فعدنا مساًء بخفّي حنین. رغم 

خیبة األمل إّال ان مشاھدة بیروت الشرقیّة كانت ممتعةً إذ ان ھذا الجزء من بیروت الذي 
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احتجب عنّا كل ھذه السنوات ال یشبھ نصفھ اآلخر أبداً بل ھو أقرب إلى مدینٍة أوروبیٍّة 
منھ إلى مدینٍة عربیّة حتى لو كانت ھذه المدینة ھي نصفھ اآلخر. ھذا الفرق بین نصفّي 

بیروت ال یتعلّق بالمباني والشوارع واألرصفة بل ھو فراٌق أكثر منھ اختالٌف ویمتد 
لیشمل أواصر العالقات اإلجتماعیّة ومنظومة القیم األخالقیة والسیاسیّة ویمكن للمرء ان 
یرى كّل ھذا في لباقة وتواضع أصحاب العمل عند اإلعتذار عن عدم وجود شواغر في 

مؤّسساتھم, وتراه في تھذیب السائقین الذي یفسحون لك المجال للمرور بدل من 
مزاحمتك, وفي تعبیرھم عن الشكر والتقدیر إیماءاً في حال أفسحت انت لھم المجال 

للمرور قبلك وكذلك تراه في مالبس النساء الجریئة والكاشفة وفي تشابك أیدي العشاق 
في الطرقات وأحیاناً تبادلھم العناقات والقبالت العلنیّة. بیروت الشرقیّة التي تمتّد حتى 

كسروان والمتنین األعلى واألسفل وشماالُ حتى جونیة ھي المدینة العربیّة الوحیدة التي 
یعتبر الحّب فیھا شرعیّاً وقانونیّاً.  

في طریق العودة تابع نزیھ تردید أغنیتھ المفضلة:"باي باي .. باي باي .. باي باي یا 
حلوین". بدا لي انھ واقع تحت صدمة ال یصّدق انھا ممكنة الحدوث أو باألحرى ال یرید 

ان یصّدق. رغم انھ مثلي متأھلٌّ ولھ طفالن إّال ان وضعھ المالّي افضل قلیالً من وضعي 
إذ ان أحد أشقائھ (الملقّب بالرینغو) یقیم في السوید مما یمكنّھ من مّد ید العون لھ بین 

الحین واآلخر. اّما ان فانني رغم أزمتي إّال انني قد أكون أفضل حاالً من اخوتي 
ووالدتي في مخیّم الیرموك وكذلك فان عالقة زوجتي بأھلھا لیس على ما یرام وبالتالي 

فإنھم ال یمّدون لھا یّد المساعدة.  

مّرت أسابیع أخرى من اإلستدانة من بقّالیتّي عبّاس ومازن ولیس من بصیص أمل في 
إیجاد عمل حتى جاء یوٌم كنت أزور فیھا أحد أقربائي المقیمین في مخیّم عین الحلوة 

واسمھ إبراھیم الشرقاوي وھو أصالً من مخیّم البّص لكنھ أقام بعد زواجھ في مخیّم عین 
الحلوة. كان یعمل مقاتالً في كتیبة جمال كاید ویسكن قریباً من منزل األخیر في حّي 

الصفصاف. لم یكن ابراھیم قبل معركة الجیش یكتفي براتبھ من حركة فتح بسبب تدنّیھ 
لذا كان یتحتّم علیھ أداء أعماٍل متفرقٍّة ھنا وھناك لتحصیل عیشھ وعائلتھ المكّونة من 
زوجتھ وأطفالھ الثالثة. عادةٌ ما أزوره مساًء لشرب كأسي عرق معھ فقد كان یتناولھ 

یومیّاً عند كّل مساء.  

- غداً لدي عمل. ھل توّد ان تذھب معي لتشاركني القیام وبھ وأعطیك نصف ما أحّصل؟ 

- نعم بالتأكید أود ذلك! 

- حسناً. فلتحضر إذن عند الثامنة صباحاً.  

- سأفعل ذلك. ما ھي طبیعة ھذا العمل؟  

- أحد الذین عملت معھم في السابق لدیھ مجاریر مسدودة في مرحاض منزلھ ویحتاج 
إلى من یسلّكھا.  

- أین یقیم؟ 

- في بلدة الغازیّة. سنذھب مشیاً لتوفیر أجرة التاكسي.  
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- حسنا اتفقنا. لم یسبق لي ان قمت بھذا العمل (أو أي عمٍل آخر) لكنني سأتبع إرشاداتك.  

- انھ عمٌل بسیط ال تقلق.  

في الصباح لم یكن جاھزاً (كما توقّعت لمعرفتي بھ), فشاركتھ شرب القھوة والتدخین 
لساعٍة ثم ارتدى مالبسھ وغذذنا السیر نحو الغازیّة عبر الطرق الفرعیّة من جھة جنوب 

المخیّم متجھین نحو درب السیم ثم األطراف الغربیّة لتلّة مغدوشة واستغرقت رحلتنا نحو 
الساعة. وصلنا إلى  المنزل المقصود وخرج صاحب المنزل لیشرح لنا المشكلة التي لم 

تكن معقّدة وبإستطاعة أي انسان ان یقوم بھا لكنھ على ما یبدو لم یطق ان یعمل وسط 
الفضالت العضویّة ففّضل دفع اجرة عامٍل لیقوم بذلك نیابةً عنھ.  

تلّخصت المشكلة باآلتي: المجرور الخارج من داخل مرحاضھ إلى العراء حیث یصب 
في حفرٍة مفتوحٍة (كمنزل مھاجر في بستان الیھودي) "مسطوٌم". الحّل المنطقي: 

إحضار سیخ معدنيٍّ لیٍّن وإدخالھ في أحد أطراف المجرور الذي یبلغ طولھ أربعة أمتار 
ودفع العوائق بواسطتھ. ال تحتاج المسألة إلى أكثر من عامٍل واحد لیقوم بدفع السیخ 

لكنني شكرت إبراھیم في سّري إلحضاري معھ. لست في وضٍع یسمح لي بالقرف, بل 
لعلّني على إستعداٍد للسباحة في ھذا الفضالت العضویّة إذا كنت سأتلقى عشرة دوالرات 

مقابل ھذه الریاضة.  

كنّا أحضرنا معنا معوالً ومجرفةً تحسباً فتناول ابراھیم المعول وبدأ یجرف المجري 
الترابّي للفضالت العضویّة لتعمیقھ لیصبح جریان الفضالت الممزوجة بالمیاه أكثر 

سرعة في الھبوط نحو الحفرة. لیس لھذا عالقة بالمجرور المسدود لكن إبراھیم ھمس 
لي:"فلنعمل ببطء شدید. حاول ان تبدو مشغوالً لكن دون القیام بأي عمٍل حقیقّي". كان 
الھدف على ما یبدو ھو إطالة فترة العمل إلى أكبر حّد ممكن. ھذه ھي القاعدة األولى 
على ما یبدو في العمل المیاوم. شعرت باإلحراج الشدید وانا أحاول وسعي تطبیق ما 

شرحھ لي إذ انني لست فقط غیر معتاٍد على العمل لكنني أیضاً لست معتاٍد على "عدم 
العمل" أثناء العمل. اكتشفت الحقاً ان ھذه التقلید متّبٌع في أغلب بقاع األرض وبعد 

وصولي إلى بریطانیا حیث أقیم اآلن شاھدت برنامجاً تلفزیونیّاً إسبوعیّاً یقوم مقّدمھ 
بتصویر ھذا النوع من العّمال أثناء "عدم عملھم" بكامیرات سریٍّة ثم یواجھھم باألفالم.  

مضت ساعتان من المناورات قّدم لنا صاحب المنزل خاللھا إبریق شاي وتوقفنا بضعة 
مّرات لشرب الشاي والتدخین (لست أدري عّما توقفنا بالتحدید) عند الثانیة ظھراً أعلن 

إبراھیم انھ قام بما یكفي لھذا الیوم واننا سنعود في الغد لنكمل ھذا المشروع. غسلنا أیدینا 
بصنبور الماء القریب وغادرنا إلى منازلنا عبر نفس الطریق تاركین المعول والمجرفة 

في أرض "المشروع" بدالً من حملھا ذھاباً وإیاباً مرةً أخرى.  

في الیوم الثاني أفلح إبراھیم بمھارٍة منقطعة النظیر في تمدید مشروع عمٍل یحتاج إلى 
خمسة دقائق إلى نھارّي عمٍل لعاملین إثنین وبعد مرور ساعتین أقدم على إستخدام یدیھ 

العاریتین وجرف العوائق التي داخل المجرور بكفّھ بعد ان أدخل ذراعة فیھ حتى الكتف 
فانھمرت بعدھا بقیّة الفضالت كنبٍع متجھةً نحو الحفرة التي تصّب بھا معلنةً انتھاء 

المشروع.  
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غسلنا أیدینا وعّدتنا ثم نادینا (نادى إبراھیم للدقّة) على صاحب المنزل وأبلغھ االنباء 
المفرحة فشكرنا الرجل ثم سأل كم ھي أجرتنا فأجابھ إبراھیم :" 50 دوالراً". انتفض 

الرجل كمن تفاجأ بأفعى وانتفضت انا أیضاً من شّدة الحرج. تركت "معلّمي" یتفاوض 
مع صاحب البیت دون ان أدلي بدلوي خصوصاً انني لم أساھم أبداً في العمل الذي 

استغرق یومّي عمٍل قصیرین. في النھایة تّم اإلتفاق بینھما على 30 ألفاً (20 دوالراً) 
تناولناھا شاكرین ثم حملنا "العّدة" وانكفأنا عائدین إلى المخیّم. في الطریق منحني 

إبراھیم نصف المبلغ فشكرتھ.  

لم یدم المبلغ طویالً إذ انني اشتریت, إحتفاالً بالمبلغ, "فّروجاً مشویّاً" طال انتظاره مع 
علبتي ثوم إضافیتین وزجاجة بیبسي من الحجم العائلي. رغم ان إبراھیم قّد أّكد لي انھ 

سیبحث عن مزیٍد من األعمال والمشاریع ویشركني فیھا إّال ان انتظاري قد طال.  

بعد إسبوع خطرت لي فكرةً یائسةٌ فحواھا ان "أفتتح" بسطة لبیع العلكة والبسكویت 
والسكاكر والشوكوالتھ وكراتین "السحبة" لألطفال في الفسحة الصغیرة أمام منزلي التي 

كنت أركن فیھا سیّارتي فیما مضى وھي مسقوفة بألواٍح باطونیّة رفیعة. ناقشت األمر 
مع شقیقتي المقیمة في عین الحلوة والتي كانت تتلقّى راتب زوجھا الشھید من میلیشیا 

"انصار هللا" التابعة لحزب هللا التي شّكلھا صھرھا جمال سلیمان بعد انفصالھ عن حركة 
فتح فعرضت ان تدینني ثمن بضائع البسطة الذي یبلغ 60 ألف ل.ل (40 دوالرا) 
فوافقت شاكراً. جھّزت "طبلیّةً خشبیّةً ثم اشتریت من محٍل لبیع الجملة تشكیلةً من 
البضائع ورصفتھا على الطبلیة وجلست خلفھا على كرسيٍّ صغیٍر انتظر زبائني. 

الطریق اإلسفلتي أمام منزلي لیس مطروقاً خصوصاً منذ انسحاب الفصائل المسلّحة من 
المنطقة لذا فقد اقتصر زبائني على أربعة أطفاٍل ھم أبناء جیراني في الطابقین العلویّین 

من المبنى الذي أقطنھ, مما جعل "أسھم بسطتي" تنھاٌر انھیاراً فظیعاً خالل أیاٍم ثالثة 
توقّفت بعدھا عن العمل وأكلت على مراحل وبمساعدة زوجتي بقیّة البضاعة التي لم یتّم 

بیعھا وتابعت بحثي الیومّي المحموم عن العمل في مدینة صیدا.  

ال سجائر, ال حلیب أطفال, وال حفاضات لطفلي. ماذا أفعل یا هللا ! راتب اختي األرملة 
بالكاد یكفیھا وأوالدھا, عمي "نایف" ال یكلّمني بسبب ال 500 دوالر التي استندتھا منھ 

وعدتھ بسدادھا ثّم لم أفعل. أھل زوجتي ال یساعدونھا, وأھلي افقر من ان یمّدوا ید العون 
لي. ثمة صدیٌق قدیٌم لوالدي یقیم في منطقة عبرا ولم ألتقھ منذ سنوات لكنّني أعلم انھ 

رجٌل غنيٌّ یدیر تجارةً ناجحةً في أفریقیا. ھذا الشخص ھو شقیق ألبي  علي نحلة الذي 
سبق ذكره وأیضاً لزوجة أبي السابقة (واسمھا حیاة) ویدعى "أبو روبین نحلة" إذ انھ قد 

أطلق إسم والدي على بكره. لم یسبق لي ان شحدت لكنني أعزٌل من الخیارات. 
استغرقني المشي صعوداً نحو حّي عبرا حوالي 45 دقیقة وتوقّفت عند أسفل المبنى الذي 
یقطن في الشقّة الثانیة منھ نحو خمس دقائق أحاول التحّكم بالحرج الذي یغمرني وإقناع 

نفسي بان علّي القیام بما انوي القیام بھ. رحب بي كثیراً عندما طرقت منزلھ وذّكرتھ 
بنفسي واستقبلني ببشاشٍة وقدم لي القھوة ثم تجاذبنا أطراف الحدیث عن والدتھ واخوتھ 

وسألني عن أخوتي وبقیّة أھلي وقال لي انھ علم من أخیھ أبو علي انني اسكن في منطقة 
صیدا وكثیراً ما كان یسألھ عني. بعد نصف ساعة آن وقت انتھاء الزیارة فوّجدتني, 

لدھشتي , أطلب منھ مساعدةً مالیّة بسبب سوء األوضاع وعدم تمّكني من العثور على 
عمل منذ أشھر طویلة توقّفت خاللھا حركة فتح عن دفع رواتبنا. رغم ان الھدف الوحید 
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من زیارتي كان طلب المساعدة إّال انني بقیت متشّككاً من قدرتي على السؤال حتى 
اللّحظة األخیرة. خرج أبو روبین من حجرة الجلوس ثم عاد وبیده ورقةً مالیّة من فئة ال 

100$ وناولني إیاھا فشكرتھ ثم صافحتھ موّدعا وغادرت منزلھ عائداً إلى منزلي.  

إضافةً إلى انقطاع الرواتب الفجائي , واإلغتیاالت شبھ اإلسبوعیّة التي تطال الكوادر 
الفتحاویة بعشوائیّة, وانعدام فرص العمل رغم بحثي المستمّر على مدى أشھٍر طوال, 

كان بانتظاري مفاجأة أخرى. طرق بابي شخٌص عّرف عن نفسھ بأنھ من مخابرات 
الجیش وطلب مني مرافقتھ إلى ثكنة زغیب المجاورة لمنزلي وذلك للتحقیق معي. لم یقل 

ما ھي تھمتي وكان وراءه على بعد خمسة أمتاٍر منھ عنصران آخران یرتدیاً زیّاً مدنیّاً 
مثلھ یقفان على أھبّة اإلستعداد لالنقضاض فبدا لي ان ال مفّر من مرافقتھ طوعا. عرفت 
فیما بعد ان الطارق ھو المساعد في "ّالشعبة الثانیة" قاسم قمح وھو شیعٌي من الجنوب 
ویعمل في ثكنة زغیب في القسم المختّص بمتابعة الفلسطینیّین في صیدا وعین الحلوة. 

أّما المخبر الذي بلّغ عنّي فھو جارتي "بارعة" وزوجھا الشیعي الذي یعمل رقیباً في 
الجیش اللبناني ومقّر عملھ ھو ثكنة زغیب. وبارعة ھذه امرأةٌ لعوٌب في الثالثین من 
عمرھا اعتادت استضافة كبار ضبّاط حركة فتح بعد ان تقوم بإستدراجھم من شرفة 

منزلھا األرضي الواقع على مدخل طریق الھمشري حیث الممّر اإلجباري لمئات من 
الضبّاط, مستعینةً بتنانیرھا القصیرة وساقیھا شبھ العاریتین على مدار الفصول وقد تبیّن 

الحقاً انھا تعمل لصالح مخابرات الجیش.  

عندما تدخل سجون المخابرات العربیّة تكتشف ان السّجانین اإلسرائیلیّین مالئكة رحمة. 
دلفنا من البّوابة الغربیّة لثكنة ھنري زغیب وتوقّفت السیارة على بعد 5 أمتار من 

الحاجز الحدیدّي للبوابّة ونزل الجنود وأمروني بالنزول وقام أحدھم بدفعي من ظھري 
بإتجاه المبنى الطولّي المكّون من طابقین على یمین المدخل. حین دخلنا الغرفة األولى 
قاموا بتقیید یدّي خلف ظھري ب"كلبشة" معدنیّة فضیّة اللون, وأحضر أحدھم خرقةً 

سوداء اللون و "طّمش" عینّي بھا وعقد طرفیھا على مؤّخرة رأسي . فّكرت في 
نفسي:"ما الداعي لتطمیش عینّي طالما انني قد شاھدت وجوھھم عندما أحضروني". 
یبدو ان الجمیع على عجلٍة من أمرھم إذ ما ان انتھوا من التطمیش حتى بادروا لدفعي 

بظھري كما فعلوا سابقاً انما بقسوٍة أشّد ھذه المّرة كونھم قد أصبحوا داخل المبنى ولیس 
ھناك من یرى. صعدت معھم الدرج بصعوبة إلى الطابق األول ودخلنا غرفةً على 

الجانب األیمن وبدأوا بضربي بھّراواتھن مباشرةً وبشكل عشوائّي دون حتّى ان یتحاشوا 
رأسي. كنت قبل االن أظّن ان أجھزة المخابرات تتحاشى قتل المعتقل, على األقّل قبل 

انتھاء التحقیق وانتزاع المعلومات منھ لكن یبدو انني قد أكثرت من مشاھدة أفالم جیمس 
بوند. أكتشف أثناء تلقّي العصّي ان الخرقة السوداء على عینّي لم تكن تھدف إلى منعي 
من رؤیة جالدّي بل الھدف منھا ھو مضاعفة حجم األلم الذي تسبّبھ الضربات الفجائیة 
التي ال یعلم المرء بالتحدید متى ستصیبھ وال أدري ما ھو التفسیر العلمّي لھذه الظاھرة 
لكنّني متأكٌد من صّحتھا. ترافق الضرب المنھال علّي بالعصّي البالستیكیّة المضغوطة 
مع صفعات متّكررٍة على وجھي و"شاللیٍط" تقع على كّل ما تطالھ أقدامھم من مساحة 

جسدي وفي اللحظات التي ھوت فیھا أقدامھم على خصیتّي وعضوي الذكري كنت أكف 
عن التألّم من وقع الھّراوات التي تھوي على رأسي وسائر بدني. كم ذراٍع یملك ھؤالء أم 

انھم قد أستقدموا دعماً؟. كذلك لم تتوقّف ألسنتھم عن ترداد سیٍل من الشتائم كانما ھي 
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موسیقى تصویریّة ال بّد منھا إلكتمال المشھد:" یا عرص , یا ابن الشرموطة, یا اخو 
الشرموطة. بّدي انیك فلسطین تبعك .. ". 

 بعد فترٍة زمنیٍّة تمطّت دقائقھا متثائبةً واستطالت حتى قاربت األبدیة (نعم ان الزمن 
یمكن تكثیفھ أو تمدیده وال حاجة لنظریّة أینشتاین النسبیّة في ھذا الخصوص)  أجلسوني 

على كرسيٍّ خشبيٍّ وربطوا ساقّي بركیزتّي الكرسي األمامیتین مستخدمین الصقاً 
عریضاً. مذھٌل ھو كّم األشیاء التي تستطیع الحدس بھا حین ال تكون قادراً على الرؤیة. 
ظننت لوھلٍة ان الحفلةً قد انتھت وان التحقیق قد یكون أغلق. لكن ظنّي ما لبث ان خاب 

إذ انقلب كرسیّي بي إلى الخلف وأصبح رأسي وظھري في وضٍع افقیٍّي متواٍز مع 
أرضیة  الغرفة وفخذاي عامودیّان وساقاي افقیتان وقدماي مشّرعتان امام أسواطھم 
المعقودة من أشرطة التوصیل الكھرباء المعدنیّة المغلّفة بالبالستیك والمجدولة حول 
بعضھا البعض (رأیتھا تحت الطّماشة التي ابتدأت تنزاح عن عینّي من فرط تزاحم 

الضربات). خلعوا حذائي من قدمّي وأتبعوه بالجرابات (ھل كّوروا الفردة الیمنى من 
الجرابات ثّم وضعوھا في الفردة الیمنى من الحذاء والیسرى في الیسرى؟ فانا أعاني 

عرضاً خفیفاً من إضطراب اإلستحواذ القھري بھذا الخصوص). إبتدأ الجزء الثاني من 
حفلة التعذیب وراحت األسواط تنھال على قدمّي وساقّي واستؤنفت سمفونیة الشتائم التي 

كانت قد ھدأت للحظات أثناء انشغالھم بتقیدي ساقي بالكرسّي.  

إّن الجسد االنساني مصّمٌم لتحّمل قدٍر معیٍّن من األلم ال یمكن تجاوزه وعند وصول 
الجسد إلى عتبة ھذا الحّد المعیّن ینطفئ الجھاز العصبي للمرء ویغمى علیھ أو یتوفى. 

ربما یكون االنسان قد اكتسب ھذه الخاصیّة لتساعده على ان یؤكل من قبل وحوش 
العصر ما قبل الحجري دون ألٍم مّجانيٍّ ال جدوى منھ. أغلب الجّالدون یدركون ھذا 

بحكم خبراتھم لذا یرفقون الضرب بالشتائم شدیدة التأثیر والتي ال یمكن للجھاز العصبي 
ان یطفئ نفسھ لیتالفاھا.  

رغم انني كنت أصرخ بأعلى صوتي مسترحماً طوال الحفلة إّال ان األلم لم یكن حقیقة 
بحجم أصوات التوّجع المفجعة التي اؤّدیھا. لكن ھذه األصوات ھي آلیةٌ دفاعیّةٌ تلقائیة 

تشبھ الضربة اإلستباقیّة لكنھا لیس ضربة بل عمالً وقائیّاً یرید المرء من خاللھ ان یروي 
تعطّش مھاجمیة إلیذائھ ویوحي لھم بأنھ قد نال ما یستحق فال داعي لزیادة مقدار جرعة 

األلم حتى ال یغمى على الضحیّة ویفقدون متعتھم بتألّمھ.  

لن أجازف بمحاولة تقدیر المّدة الزمنیّة التي استغرقتھا حفلة التعذیب لعدم امتالكي ألدنى 
دلیل وقد تكون استمّرت لدقیقیتین أو لساعتین. (حسب ساعة یدي فانھا لم تستغرق أكثر 
من عشرة دقائق). أصلحوا وضعیّة الكرسّي الذي أجلس علیھ (تقریباً) ونزعوا الرباط 

عن ساقّي ثم أمروني بالوقوف (الذي لم یكن مریحاً على اإلطالق). ودفع أحدھم بحذائي 
و"جرابّي" نحو بطني وأمرني باإلمساك بھم (لم یكن الجرابان مكّوران داخل فردتي 

الحذاء أبداً بل مرمیان فوقھما بشكٍل عشوائّي!) ثم جّروني إلى الطابق األرضي. سمعت 
فتح أقفال معدنیّة مّرتین ثم صرخ بي الجندي الذي قادني بان ٔاُبقي عینّي متجھتین نحو 

الجدار بعد ان یفّك العصبة السوداء عن رأسي فنفذت أوامره. أغلق الباب الحدیدّي خلف 
دون أن یعطني الجندي موافقتھ على فتح عینّي. أیقنت أنھ قد ذھب لكنّي لم أرد المجازفة 
وحافظت على إغالق عینّي حوالي الدقیقتین بعد أغالق باب الزنزانة, ثم فتحتھما وبقیت 
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متوّجھاً نحو الجدار محاوالً رؤیة ما خلفي. وقد نجحت في ذلك وھو أمٌر سھٌل ال یحتاج 
إلى تدریب.  

أمامي حائطٌ إسمنتيٌّ غیر مدھون. ثمة "مصطبةٌ" باطونیّة عند الجانب األیمن من الجدار 
بطول مترین تقریبا بعرض 60 أو 70 سم وعلّو بنفس قیاس عرضھا وعلیھ بطّانیتان. 
فوق المصطبة توجد فتحة تھویة مغلقةٌ بصفیحٍة حدیدیٍّة بنفس حجم الفتحة لكنھا ثبّتت 

على الجدار من الجھة الخارجیّة بأذرع معدنیّة مغروزة فیھ وطول األذرع حوالي 
عشرین سّم وھي المسافة التي بین الصفیحة والجدار التي یدخل عبرھا بعض الھواء 

والنور. خلف ظھري تماماً یوجد باب حدیدٌي فیھ كّوةٌ صغیرةٌ ذات مزالٍج ال یمكن فتحھ 
أو إغالقھ إّال من الخارج وھي حالیّاً مغلقة. الزنزانة نفسھا ھي بطول ثالثة أمتار 

وعرض متٌر ونصف.  

سریعاً ما تتغیّر مفاھیم السجین وتضیق مداركھ وأحالمھ لتصبح بحجم الزنزانة التي 
تحتویھ. فالزنزانة بحّد ذاتھا ھي رفاھیةٌ تكاد تحسد نفسك علیھا قیاساً بالطابق األعلى 

الذي غادرتھ للتّو. أول ما خطر ببالي ھو إراحة قدمّي فاستلقیت على المصطبة واضعاً 
إحدٮالبطّانیات تحت رأسي بعد ان لففتھا لتصبح بشكل مخّدة. خفّت آالمي تدریجیّاً مع 

مرور الوقت فوقفت بعد ساعتین على المصطبة – السریر إلستكشاف فتحة التھویّة التي 
تطّل على الجھة الغربیّة. أستطیع من خالل المسافة بین الجدار والصفیحة المعدنیة رؤیة 

السور الخارجّي للثكنة لكن دون األرض. وكذلك أستطیع رؤیة مساحةً ضئیلةً من 
الشارع خارج السور بسبب كون الطابق األرضي الذي انا فیھ مرتفٌع عن سطح األرض 
بمقدار أربعة أو خمسة درجات صعدناھا عند دخولنا مما یترك مساحةٌ لشبابیك التھویّة 

في الطابق المقام تحت األرض والذي قد یكون ملجأً حربیّاً أو مخزناً أو سجنا. ھذه 
المساحة الصغیرة التي أستطیع رؤیتھا خارج السور كافیةً لتمنحني القدرة على رؤیة 

رؤوس الماّرة إذا ما كانوا على مسافةً مناسبة من الجدار لحظة مرورھم, وھي منذ اآلن 
حدود أفاقي لكن الشارع الذي أطّل علیھ لیس مطروقاً لألسف ونادراً ما یمّر منھ راجلین 

أو راجالت.  

مستلقیّاً على ظھري, انشغل ذھني بمسألتین أساسیّتین ھما السجائر والتبّول وكالھما 
بذات األھمیّة. فإن المعاناة الناتجة عن االنقطاع الفوري عن التدخین خصوصاً في 

الظروف العصیبة ال تقّل شّدةً عن آالم التعذیب الجسدي الذي یتعّرض لھ السجین. مددت 
یدي إلى جیب بنطالي حیث علبة سجائري واخرجتھا ألتفّحص عدد السجائر المتبقیّة فیھا 
فوجدتھا ستّة أما علبة الكبریت ففیھا وحد وعشرون عوداً. الغریب انھم لم یجردوني من 

أّي شيء, فاحتفظت بسجائري وعلبة الكبریت وساعة الید وحزامي ورباطّي حذائي 
وكلّھا تعتبر من الممنوعات في السجون األمنیّة. استطیع ان اقتل نفسي بأیة طریقة شئت 
عدا التدخین حتى الموت إذ لیس ھناك ما یكفي من السجائر. ال أفّكر في قتل نفسي حقیقةً 

انما أجد مسألة ترك كّل أشیائي بحوزتي غریبةً ومدعاة تساؤل. یمكنني التقنین في 
التدخین بحیث تدوم ھذه السجائر الستّة لفترٍة طویلة لكن عیدان الكبریت المحدودة تعني 
انني أستطیع التدخین إحدٮوعشرین مّرة. أشعلت سیجارتي األولى وأخذت منھا نفسین 

عمیقین ثم أطفأتھا برقٍة ورویّة عن طریق حفّھا بالجدار حفّاً خفیفاً بحیث ال أفقد من 
التنباك فیھا سوى الجزء المشتعل ثم أعدتھا إلى داخل علبة السجائر. قررت ان أشعلھا 

للمرة الثانیة عند المساء حین یحین وقت النوم.  
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طالما عانیت منذ أكثر من عشر سنوات مما یسّمیھ األطباء "مثانة مفرطة النشاط" وھذا 
العارض یعني ان جدار المثانة یكون مفرط الحساسیّة بحیث یشعر المصاب بحاجتھ 

للتبّول بعد وصول كمیّة قلیل من البول إلیھا وال یستطیع االنتظار ریثما تمتأل كما ھو 
معتاد عند غیر المصابین بھذه العلّة, كما ان توتّر الحالة النفسیّة یضاعف من نشاط 
المثانة المتضاعف أصالً. ھذا الباب الحدیدّي یعني ان ال خیار لدّي سوى التبّول في 
أرض الزنزانة أو الصراخ كل ربع ساعة والطرق على الباب حتى یأتي أحد الجنود 
المكلّفین ب"رعایة" المعتقلین والخیار الثاني سیعّرضني إلى حفالت تعذیب إضافیّة 

مّجانیّة كل بضعة دقائق. ثم ان رائحة البطّانیتین الذین انام علیھما تشبھ رائحة البول إلى 
حّد كبیٍر ولن تزید بركة بوٍل في زاویة الزنزانة من معاناتي إّال قلیال. وقفت على  

الزاویة المقابلة للباب الحدیدي وتبّولت في "حجرة نومي". فتح الباب عند الثانیة ظھراً 
إلدخال طعام العشاء المكّون من صحن أرّز وصحن فاصولیاء وسأل الجندّي بحنق:"ما 

ھذه الرائحة" فبقیت صامتاً إذ ما ان اكمل جملتھ حتى رأى بقعة البول وبدا علیھ عدم 
الممانعة ربّما لظنّھ ان ھذا البول سیزید من معاناتي أو معاناة من سیلیني أو ربما یكون 
من طبیعٍة أخرى إذ ان تصرفاتھ وطریقتھ بالحدیث حیادیّة توحي بانھ یقوم بوظیفتھ فقط 

وال یحمل داخلھ أیّة عدائیّة نحو المعتقلین. وضع الطعام على األرض ثم سألني ما إذا 
كنت أحتاج الذھاب إلى المرحاض فأجبت بنعم فأشار إلّي بان أتبعھ. الممّر أمام الحجرة 

ال یدخلھ نور النھار لكن في سقفھ ضوء كھربائٍي. على یمیني ثالثة زنازین متالصقةٌ أّما 
المرحاض فعلى الجھة الیسرى في آخر الممّر قرب الباب الرئیس لھذا المعتقل. قال 

الجندي:" بعد ان تنتھي عّد إلى زنزانتك" ثم تركني وغادر مغلقاً خلفھ المزالیج الحدیدیّة. 
في طریق عودتي إلى زنزانتي سمعت طرقاً خفیفاً على باب الزنزانة المالصقة 

لزنرانتي فقّربت أذنّي من الباب وھمست: 

- من ھناك؟ 

- انا محّمد شریدي من عین الحلوة , وانت؟ 

- انا غّسان أبو العال من عین الحلوة أیضاً.  

- لما أحضروك؟ 

- ال أعرف بعد. وأنت؟ 

- أوقفوني عند نقطة التفتیش بتھمة إطالق النار.  

لم أطل الحدیث أكثر حتى ال یفاجئنا الجندي فولجت إلى زنزانتي وأغلقت بابھا وما ھي 
إّال دقائق حتى عاد الجندي واغلق المزالیج من الخارج.  

لم یعتورني أّي شعوٍر بالجوع فلم أقترب من الطعام أبداً وقد أخذ الجندي الصحنین عند 
المساء حین أحضر طعام العشاء وھو عبارة عن بیضة وحبّة بطاطا مسلوقتین ومعھما 

نصف رغیف خبز. وحین أحضر طعام اإلفطار في الصباح ورأى انني لم ألمس الطعام 
بعد سألني:"لماذا لم تأكل؟" فأجبتھ بانني ال أشعر بالجوع فأخذ صحن العشاء وناولني 

صحن اللبنة والزیتون ونصف رغیف من الخبز. أرغمت نفسي على تناول بضعة لقمات 
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حتى یستعید جھازي الھضمي عافیتھ ثم أشعلت السیجارة لنفسین آخرین وأطفأتھا بنفس 
الطریقة وأعدتھا إلى العلبة. ھذه ھي المّرة الثالثة التي أشعل فیھا ھذه السیجارة األولى 

ولكنھا لم تفقد بعد أكثر من ربعھا. عند العاشرة صباحاً عاد الجندي الذي أحضرني إلى 
الزنزانة في المّرة األولى فنھرني بلؤٍم وأمرني بان أقف أمام الباب ووجھني متجھاً نحو 
الحائط ثم "طّمشني" وقادني من جدیٍد نحو الطابق األّول. كما المّرة الفائتة, بدأت الحفلة 
فور دخولي مباشرةً وكانت مختلفةً عن حفلة أمس بانھا تضّمنت تحقیقاً ویبدو ان أجوبتي 

لم تكن تلقى أّي استحساٍن من الجّالدین إذ كانوا یضاعفون من شّدة الضرب مع 
الصراخ:"بتكزب یا كلب" وشتائم أخرى.  

- ما رتبتك؟ 

- مالزم أّول.  

- كّذاب ! انت برتبة مالزم. (ضربات على الرأس) 

- وهللا العظیم مالزم أّول.  

- أین الزوارق المطاطیّة التي تملكونھا . (شاللیط) 

-ال أعرف. 

- بل تعرف یا أخو الشرموطة. (المزید من الھّراوات واألسواط الكھربائیّة على كافة 
انحاء جسدي) 

- وهللا العظیم ال أعرف. سمعت ان أكرم قد باعھا.  

- لمن باعھا ؟  

- ال أدري. (الضربات مستمّرة) 

- من زّور لك بطاقة الھویّة؟ 

- وهللا العظیم انھا صادرة من السراي الحكومي. (شاللیط وصفعات على الوجھ) 

- انت سوري یا منیك! فال بّد ان تكون البطاقة اللبنانیّة التي بحوزتك مزّورة.  

- أین یسكن أكرم؟  

- یسكن بجانب "مدرسة األمیركان" (المزید من الضرب) 

على الكرسّي من جدید. استمّرت األسئلة نفسھا واألجوبة نفسھا أیضاً انما على وقع الفلقة 
ھذه المّرة. عند اإلنتھاء عدت إلى زنزانتي بنفس الطریقة وحامالً بیدّي حذائي 

و"جراباتي" الذین لم یعودا یتّسعا لقدمّي المتوّرمتین. ما ان أغلق الباب علّي حتى 
سارعت إلى إشعال السیجارة وتدخینھا حتى نصفھا غیر مباٍل بحدود التقنین الذي كنت 

قد فرضتھ على نفسي.  
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عندما تُضرب وتُشتم بینما انت معصوب العینین ومقید الیدین وعاجٌز تماماً ال تعود انت 
الشخص نفسھ الذي كنتھ قبل الضرب. شيء ما داخلك ینكسر وال یجبر أبدا. تكره نفسك 

وتلومھا وتحّملھا مسؤولیّة ما حصل لھا بنفس الطریقة التي تلوم المغتصبة نفسھا 
وتحّملھا مسؤولیة اغتصابھا. نعم ان یدیك كانتا مقیّدتین وعینیك معصوبتین لكن فمك 
كان حّراً فلم لم ترّد الشتیمة على األقل؟ یدرك عقلك بوضوح ان آلیة حفظ النوع لدى 

جمیع الحیوانات والبشر ھي التي تتسلّم سّدة القیادة عند المخاطر الكبیرة وال یعود للتقالید 
والقیم المكتسبة أّي دور. ثّمة خیاران فقط أمام الكائن الحّي عندما یتھّدده الخطر في مثل 

ھذه الظروف: القتال أو الھروب ویعتمد تبنّیھ ألحد الخیارین على المعطیات الموضوعیّة 
كعدد وحجم وقّوة فّكّي مصدر التھدید وال شيء سوى ذلك. رغم إدراكك بأن رّدك على 

الشتائم التي یمطرك بھا الجّالدون بشتائم مقابلة قد یودي بحیاتك لكون المعطیات 
الموضوعیّة في ھذا الظرف واضحة وتبیّن ان نسبة حظوظ نجاتك في ھذه الحالة ھي 

0% إّال ان اناك العلیا التي تعود إلستالم مركز القیادة داخل شخصك بعد زوال الخطر 
لن تغفر لك عدم مواجھتك لجّالدیك أبدا. كن أكیداً بانك ستكره نفسك, لكنّك على األقّل 

ستحیا.  

في الیوم الثاني بدأت بالتعّود على ظروفي الجدیدة وصرت أتناول الطعام في مواعیده 
كما وجدت في زاویة الغرفة المظلمة كیساً فارغاً من النایلون تركھ وراءه أحد المساجین 

الذین سبقوني في سكنى ھذه الزنزانة. ان ھذا الكیس ھو الحّل المثالي لمثانتي مفرطة 
النشاط. صرت أبول فیھ ثم أقف على سریري الباطوني وأرمي ما فیھ من البول خارجاً 
من خالل فتحة التھویّة ثم أحتفظ بھ للمّرة القادمة . بعد بضعة إستخدامات اصبح الكیس 

مبلّالً بالبول من الخارج كما ھو من الداخل لكنني ثابرت على استخدامھ إذ ان بضعة 
قطرات من البول على یدّي لن تضیرني. لیس للنظافة أیّة أھمیّة في الزنازین وكّل ما 

یحتاجھ المرء لیكون مرفّھا في الزنازین ھو السجائر. الكثیر منھا.  

في العاشرة من صباح الیوم السادس فتح باب زنزانتي فتھیأت لحفلة التعذیب المعتادة 
لكن الجندي الذي حضر لجلبي لم یطّمش عینّي أو یقیّد معصمّي ھذه المرة كما انھ 

دعاني إلتّباعھ بدالً من دفعي وجّري كالمّرات السابقة. بدالً من ان یتّجھ بي إلى الطابق 
األول إتّجھ نحو الغرفة التي دخلتھا اّول ما دخلت عندي وصولي إلى الثكنة. على كرسیھ 

خلف الطاولة الحدیدیّة جلس قاسم قمح (أبو محّمد). أمرني الجندّي بالجلوس على 
الكرسي المواجھ.  

- كیفك؟ 

- الحمد.  

- انشا ما یكونوا ضایقوك الشباب.  

- الحمد. ماشي الحال.  

- قد نویت اإلفراج عنّك انما ھذا اإلفراج سیكون مشروطاً.  

- تفّضل.  
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- أریدك ان تبقى على إتصال بنا.  

- ان شاء هللا.  

- أرید منك ان تكتب لي تقریراً یومیّاً مفّصالً عّما یدور داخل التنظیم الذي انت فیھ.  

- لكنّني ال أعمل معھم حالیاً. لیس ھناك تنظیم وال رواتب وانا أقضي نھاراتي في البحث 
عن عمل مدنّي.  

- حتى لو كنت تبحث عن عمل مدنّي. یمكن الذھاب إلى المخیّم لمدة ساعة لترى 
زمالءك وتسأل عن األخبار.  

- اقسم لك با انھ لم یعد ھناك لي من زمالء بعد ھذه الظروف.  

- ستتدبّر أمرك. كما اننا سنكافئك مادیّاً على خدماتك.  

- وهللا العظیم ما بیطلع بإیدي ھیك شغل.  

- أال ترید الخروج من السجن؟ ھل ترید ان نسلّمك للمخابرات السوریّة؟  

- ال.  

- حسنا. ھاك رقم ھاتفي على ھذه الورقة. إبَق على إتصاٍل دائم وبلّغني بكل صغیرٍة 
وكبیرة.  

- حسناً سأفعل.  

- ھل ھناك أیة أغراٍض تخّصك في زنزانتك؟ 

- ال.  

- حسناً إذن. تستطیع الذھاب إلى منزلك االن.  

- ماذا عن بطاقة ھویّتي؟ 

- بطاقة ھویّتك مزّورة وقد صادرناھا.  

- وهللا العظیم لیست مزورة.  

- إصمت!  

- حسنا.  

عندي خروجي من باب الثّكنة وانعطافي نحو الیسار متّجھاً إلى منزلي الذي ال یبعد 
سوى بضعة مئات من األمتار عنھا نظرت إلى فتحة التھوئة عند سقف زنزانتي فرأیت 

الجدار الخارجّي برّمتھ مبلّالً ببولي.  
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بعد یومین من إطالق سراحي وحلول موعد اإلتصال األول مع قاسم قمح غادرت منزلي 
مصطحباً زوجتي وطفلي ألقیم بضعة أیاٍم في منزل شقیقتي داخل المخیّم ریثما یقضي 
هللا أمراً كان مفعوال أو اجد مخرجاً أو أعود إلى السكنى داخل المخیّم ھرباً من سطوة 
المخابرات العسكریّة اللبنانیّة. بعد یومین زارني المقّدم أبو فادي مھاجر لیطمأن على 

سالمتي ولّما علم سبب انتقالي إلى المخیّم ضحك وقال لي: ھذا الكالم یقولونھ لكّل من 
یطلقون سراحھ بسبب عدم وجود مسّوغاٍت قانونیّة إلعتقالھ وتحویلھ إلى القضاء 

العسكرّي أو المدني فال علیك.  

- وماذا ان عادوا واعتقلوني بسبب عدم اإلتصال بھم؟ 

- لن یعودوا. ھناك مئات من الكوادر الذین اعتقلوھم على مدى األشھر الفائتة بھدف 
التحقیق معھم, وكلّھم تقریباً سلّموا رقماً ھاتفیّاً للتواصل مع جھاز اإلستخبارات عبره, 

وكلّھم لم یفعلوا ورغم ذلك لم یعودوا إلعتقالھم. لیس ھناك من مسّوٍغ قانوني إلعتقالك. 
إّال ان تكون قد تسلمت منھم أمواالً؟ 

- ال یا رجل! لست بھذا الغباء.  

بعد بضعة أیام وتكرار سماع نفس االنباء من الزّوار حول موضوع المعتقلین المطلق 
سراحھم وأوامر "البقاء على إتصال" عدت إلى منزلي واستعدت عافیتي رویداً رویداً إذ 
ان آالم وعّالمات الضرب والفلقة استّمرت إلسبوعین تابعت بعدھا عملیّة البحث الیومّي 

عن عمل.  

 -------------------------------------------------------------------

الفصل الحادي عشر 

النھوض من الرماد 

في العاشرة من صباح نھاٍر خریفيٍّ رطٍب ذھبت سیراً على األقدام إلى وسط مدینة صیدا 
لزیارة صدیٍق تركيٌّ متزوٌج من امرأٍة سوریٍّة تمتُّ بصلة قرابة لوالدتي, ویعمل ناطوراً 
في أحد المباني التجاریّة المخّصصة للمكاتب والعیادات ویقیم مع زوجتھ وابنتھ في أحد 
المكاتب الخالیّة في نفس المبنى. كان ھدف الزیارة السؤال من جدیٍد عّما إذا تناھى إلیھ 
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من أصدقائھ وجود شاغٍر في مبنًى یحتاج إلى توظیف ناطوٍر فیھ إذ كان قد وعدني بأن 
یستفسر عن الموضوع في محاولٍة لمساعدتي في إیجاد عمل.  

عند وصولي إلى المبنى الذي یعمل فیھ إبراھیم (زوج قریبتي) والواقع على بعد عشرین 
متراً من مستدیرة النجمة في قلب صیدا, لم یكن موجوداً في الغرفة الصغیرة على زاویة 
مدخل المبنى مقابل المصعدین الكھربائیین مّما یعني انھ یقوم بعمٍل ما من مھامھ الیومیّة 

في أحد الطوابق. أعلم بحكم زیاراتي المتكّررة إلبراھیم ان غیابھ عن حجرة الناطور 
الصغیرة لن یطول فقّررت انتظاره على الرصیف المحاذي للمبنى والمزدحم بالماّرة 

والمحّالت التجاریّة والصاغة والصّرافین.  

أثناء تسّكعي على الرصیف تصادف ان التقیت بإیھاب رفاعي وھو شاٌب في منتصف 
العشرینات من عمره, كنت قد تعّرفت علیھ أثناء عملھ في كتیبة جمال كاید حیث كانت 
مھّمتھ األساسة ھي قیادة السیّارة العسكریّة التابعة للكتیبة ونقل األفراد والتموین وتأدیة 
بعض المھام األخرى لموقع الكتیبة المتموضعة في بلدة درب السیم, وقد تبیّن فیما بعد 

انھ إیھاب ھو أحد عناصر تنظیم المجلس الثوري المزروعة داخل حركة فتح اللجنة 
المركزیّة. بعد المعركة التي دارت بین فتح – اللجنة المركزیّة وفتح المجلس الثوري 

والتي تلتھا بعد بضعة أشھر المعركة بین الجیش اللبناني والفصائل الفلسطینیّة وإرغام 
الفصائل على اإلرتداد إلى داخل المخیّمات, استفرد المجلس الثورّي الذي حافظ على 

سالحھ ومواقعھ داخل المدن اللبنانیّة والمخیّمات الفلسطینیّة الواقعة في المساحة 
الجغرافیّة التي تھیمن علیھا القّوات السوریّة في بیروت وطرابلس والبقاع بالكوادر 

الفتحاویة من الصّف الثاني وبدأ بإصطیادھم كالعصافیر بسبب إقامتھم داخل المدن ال في 
المخیّمات التي امتھنوا "الدفاع عنھا" والتحّدث بإسمھا وإستثمار أبنائھا. وكانت السكنى 
وسط المدن واإلحتماء بأھلھا تعني الطمانینة والرفاھیّةً لھؤالء الكوادر یوم كان المنطقة 

واقعةً تحت نفوذھم وكان بإستطاعتھم تأمین حراسة مسلّحة ترافقھم لیل نھار أو 
اإلستعاضة عن الحراسة بالقیام بالتنسیق األمني مع األجھزة اإلستخباریّة المعنیّة 

(السوریّة واللبنانیّة) المسیطرة على مناطق إقامتھم لتضمن أمنھم الشخصّي وسالمتھم. 
أما بعد انتشار الجیش اللبناني والمخابرات السوریّة في كافة المناطق ورفع الغطاء 

السیاسّي عنھم فقد أصبحوا لقمةً سائغةً لعملیّات اإلغتیال التي طالت بین عامّي 1991 – 
1993 أكثر من 50 كادراً منھم قتل بعضھم في أحیاء العاصمة بیروت وبعضھم اآلخر 

داخل مدینة صیدا. %90 ممن تّم اغتیالھم في مدینة صیدا بأوامر من وصفي الحنون 
القیادي في تنظیم المجلس الثوري قتلوا على ید إیھاب الرفاعي وأخیھ ثائر الذین قاما 
بھذه اإلغتیاالت علناً وفي ضوء النھار وبشغٍف واستمتاع كما لو كانا یمارسان ھوایةً 

ریاضیّة.  

مّد إیھاب یده مصافحاً كما لو كنا صدیقیّن قدیمین وسألني عن أخباري ثم دعاني لتناول 
فنجان قھوٍة في مكتبھم القریب الذي ال یبعد أكثر من بضعة مباني عن مكان وقوفنا كما 

قال. شكرتھ واعتذرت عن الدعوة بسبب انشغالي بموعٍد مسبق مع صدیقي الذي أقوم 
بانتظاره. دفعني من كوعي األیسر دفعاً خفیفاً بإتجاه المكتب المذكور قائالً:"ھلّم یا رجل. 

لن یستغرق شرب فنجان القھوة سوى ربع ساعة یكون صدیقك خاللھا قد حضر", 
فتصلبت في مكاني موّكداً على موقفي بانني ال أملك الوقت مرّدداً القول "في المّرة 
القادمة ان شاء هللا یا إیھاب . . ھناك متّسعاً من الوقت والكثیر من األیام القادمة".  
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انتقل من جانبي إلى الوقوف أمامي مباشرةً حاجباً جسده عن الماّرة ثم فتح الجھة الیسرى 
من سترتھ الجلدیّة كما لو كان بائع ساعات یدلّل على ساعاتھ المعلّقة في ثنایا معطفھ 
الداخلیّة. لكن بدالً من الساعات أراد إیھاب ان یریني مسدس الشتایر األلماني (عیار 

9ملم وآلي الحركة) المثبّت في غطاٍء جلديٍّ یتدلّى من حزاٍم ملتفٍّ حول كتفھ في إشارٍة 
واضحة إلى ان امتناعي عن قبول الدعوة لھ عواقب وخیمة. لم تستغرق إشارتھ سوى 
ثانیةً وأحدةً رّد طرف سترتھ بعدھا وعاد إلى إمساكي من ذراعي واإلتجاه شماالً نحو 

المكتب كما لو ان األمر بات مقضیّاً بعد رؤیتي لمسدّسھ الرّشاش, فأزداد تصلّبي 
وتمسمرُت في مكاني. إذا كان یوّد ان یقتلني فعلیھ ان یفعلھا ھنا وعالنیةً حتى یُعرف 

غریمي على األقّل وحتى ال تقضي والدتي بقیّة عمرھا متسائلةً عن مصیري وعّما إذا 
كنت حیّاً أو میتا.  

- انت تعلم یا إیھاب انني لست من الصنف الذي تبحث عنھ. فإن موتي لن یھّز شعرةً 
واحدةً عند قیادة الحركة.  

- ال أرید قتلك انما أردت ان نشرب القھوة ونتحّدث على انفراد.  

- لست في مزاٍج مالئم للقھوة ثم انني لم أعد انتمي لحركة فتح وال أنوي االنتماء إلى أّي 
فصیل آخر فما جدوى الحدیث على انفراد.  

- تعلم انني أحترمك یا أخي غّسان وأعلم انك من الشرفاء.  

- أشكرك. ال أدري ما إذا كنُت من الشرفاء لكنّني بالتأكید من الفقراء ولیس في ذھني 
حالیّاً سوى البحث عن عمٍل أستطیع من خاللھ تأمین القوت لطفلي.  

- ال علیك یا صدیقي. لیس في نیّتي قتلك صّدقني.  

- جید. أرجوا إذن ان نشرب القھوة سویّاً في مّرٍة قادمة حین تكون الظروف أكثر 
مالئمةً.  

- تحیاتي. أراك الحقاً.  

- تحیاتي.  

بعد ثالثة أسابیع وبینما كنت أسیر في أحد شوارع المدینة متوّجھاً إلى حّي "زاروبة 
اإلجاصة" لزیارة صدیٍق یقیم ھناك وبصحبتي والدتي التي جاءت من مخیّم الیرموك 

لزیارتي, وأحمل بین یدّي طفلي روبین أثارت انتباھي سیّارةً معّدةٌ بإحتراف لكي ال تثیر 
االنتباه. سیارةٌ عتیقةٌ وصغیرةٌ من نوع (فیات) غیر المرغوب وغیر الشائع, تشبھ قطعة 

خردة ولونھا البرتقالّي الباھت تزید في تشویھھ العدید من لطخات "معجونة الحدید" 
بیضاء اللون المعّدة لطالء لم یقیّض لھ اإلكتمال. بینما كنت أھّم بعبور الشارع لإلنتقال 

إلى الرصیف اآلخر تقّدمت سیّارة الفیات ببطء شدیٍد من جھة الیسار متوّجھة نحو مكان 
وقوفي ولمحت داخلھا إیھاب وأخاه ثائر. ھذا شارٌع خاٍل من الماّرة تقریباً في ھذه 

الساعات ویشّكل موقعاً ال بأس بھ إلطالق بضعة رصاصات من كاتم صوٍت نحو ھدٍف 
ما ثم االنطالق بھدوء دون ان یلحظ أحٌد ما الذي حدث. عندما لمحتھما ناولت طفلي 
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لوالدتي وتابعت سیري نحو الرصیف اآلخر  تابعت السیارة التي یقودھا ثائر طریقھا ولم 
یطلق أحد من راكبیھا النار. یبدو أنھما بانتظار شخٍص آخر سواي إذ ان ھذه المنطقة 

قریبةٌ من حّي دالعة الراقي الذي یقیم فیھ عدٌد ال بأس بھ من الكوادر الفتحاویّة 
  . 42المتمّولة

 -----------------------------------------------------------

أخیراً. معمٌل لدبغ الجلود لم أكن أعلم بوجوده من قبل, وصادفتھ أثناء تجوالي الیومّي 
ویقع بالقرب من الشاطئ الجنوبّي لمدینة صیدا في منطقٍة غیر مطروقة بسبب قربھا من 

"مطمر النفایات" الضخم الذي كان قد بلغ حجم جبٍل صغیٍر, وتفادیاً للروائح الكریھة.  

- ھل تحتاج إلى عّمال؟ 

- ھل سبق لك ان عملت في مجال دبغ الجلود؟  

- ال ولكنني قادٌر على  التعلّم بسرعة.  

- نحن بحاجة لبضعة عّمال. یمكنك البدء غداً لفترٍة تدریبیّة. العمل یبدأ من الساعة 8 
صباحاً وینتھي في السادسة عصراً.  

یتكّون العمل الیومّي من بضعة مراحل یتوّزع فیھا العمال البالغ عددھم 15 عامالً بین 
ھذه المراحل المتعّددة من دبغ الجلود ویتنقّلون بینھا حسب الحاجة. المرحلة األولى  ھي 

إستالم وتعداد جلود الخراف والعجول التي تأتي إلینا من المذبح الرئیس في المدینة 
صباح كّل یوم ویتّم تجمیعھا في كومٍة ضخمٍة في إحدٮزوایا المعمل. یتّم بعدھا نقل 
الجلود بعربة ذات عجلٍة واحدة إلى داخل مقالٍب ضخٍم یشبھ مقالب خلط اإلسمنت 

المستخدم في تشیید المباني ویضاف إلیھا كمیّة من الزرنیخ ویتم تزویدھا آلیّاً بالماء 
الساخن أثناء دورانھا الذي یستمر لنصف ساعة نخرج بعدھا الجلود وقد فقدت صوفھا 

تماماً (والطبقة الخارجیّة للجلد في حالة العجول). المرحلة الثالثة ھي معالجة الجلود 
على ظھر مكواٍة ضخمٍة ویتّم خالل المعالجة قشط الجذور المتبقیّة من الشعر یدویّاً ثم 

كیّھا لبضعة دقائق وتنشر بنفس الطریقة التي تنشر فیھا المالبس بعد غسلھا والمرحلتین 
اآلخرتین ھما رّشھا باأللوان حسب الطلب ثم تطریقھا بآلٍة خاصٍة حتى تستعید لیونتھا 

التي فقدتھا أثناء مراحل المعالجة.  

42  قتل إیھاب رمیاً بالرصاص عام 1993 على ید إبراھیم الخطیب ترافقھ مجموعة من ثالثة 

عناصر بینما كان یتنّزه على كورنیش صیدا, الحقاً اعتقل أخوه ثائر من قبل القضاء اللبناني بعد 
رفع غطاء المخابرات السوریّة واللبنانیّة عنھ وحكم باإلعدام إلدانتھ بجرائم قتٍل عدیدة.
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العمل في مدبغة الجلود مرھقاً ویستمر بشكٍل متواصٍل بحیث یقوم أصحاب المعمل وھم 
أربعة أخوة بالتواجد الدائم والعمل على نقل العمال من منطقة  عمٍل إلى أخرى بحیث ال 
تتاح لك الراحة إلى لمدة ربع ساعة لتناول طعام الغداء. ولیس ھناك وجوٌد ألي نوٍع من 

المالبس الواقیة من الزرنیخ والدماء العالقة بالجلود حدیثة السلخ التي نقوم بنقلھا من 
وإلى ماكینة نزع الصوف مما یسمح لخلیط روائح الزرنیخ والدماء والرائحة األصلیّة 
للخراف قبل ذبحھا باإلنتقال إلى مالبس العّمال ومنھا إلى داخل جلودھم بحیث تصبح 

رائحتھم مماثلةً تماماً لرائحة الخراف وال تزول إّال بصعوبة. الراتب الیومّي ھو 4 
دوالرات احتاج إلى تخصیص دوالٍر ونصف منھا ثمناً لعلبتي سجائر لي ولزوجتي أما 
الباقي فھو لبقیّة مصاریف الحیاة من مأكٍل وملبٍس وحلیب أطفال وتنقّل. لیس باإلمكان 

إستخدام سیّارات التاكسي للذھاب إلى العمل واإلیاب منھ إذ ان ذلك سیستنزف بقیّة 
الراتب تقریباً مما یضیف على ساعات الدوام الرسمیّة 90 دقیقٍة أخرى ھي ما تستغرقھ 

الرحلة من وإلى المدبغة.  

إذا صدف وانعدم وجود ما یكفي من المھام إلشغال جمیع العّمال كافة األوقات یقوم 
أصحاب العمل بإجتراح مھاٍم جدیدة كالطلب من العامل غیر المشغول بكنس مكتبھم او 

تنظیف أرضیّة المعمل أو ما شابھ. لذا فإنني "أصلّي" دائماً (مجازاً) ان ال تأتي علّي 
لحظةٌ واحدةٌ ال أكون فیھا منھمكاً بالعمل لكّن الصلوات ال تستجاب دائماً ویحدث ان 

أذھب لكنس المكتب. لم تعد رائحتي فقط ھي التي تشبھ رائحة الخراف بل أصبحت انا 
نفسي خروفاً یؤكل لحمھ ویدبغ جلده مقابل مبلٍغ زھیٍد من المال ال یوازي ثمن العشب 

الذي یأكلھ. بلغ اإلكتئاب النفسي الذي صرت أعاني منھ أوّجھ وصرت على قاب قوسین 
أو أقّل من االنھیار العصبي التام الذي ما لبث ان حدث.  

ضربات قلٍب غیر منتظمة, آالٌم في المفاصل والعضالت, تعّرٌق ودوران وإرتجاٌف. 
إضطراٌب معويٌّ ومعدّي . قلٌق شدیٌد غیر مبّرٍر طوال الوقت .. وجٌع دائٌم في الرأس, 

آالٌم أخرى ال تفسیرات لھا  وانعداٌم تامٌّ للطاقة في جسدك وحزٌن شدیٌد یخیّم على الروح 
یرمیانك في فراشك ال حول لك وال قّوة. تفقد قدرتك على الكالم أو اإلنصات لألحادیث 
أو اإلبتسام أو السیر في الطرقات, وتتوقّف قدرتك على اإلستمتاع بالعیش أو بأّي شیٍئ 

آخر, حتّى الجنس یصبح مجّرد أداءاً میكانیكیّاً ال متعة فیھ. تبقى طوال النھار محّدقاً بالال 
شيء, میّتاً ال یجد من یدفنھ.  

مّرت ستّة أشھٍر وانا طریح الفراش أمضي كّل وقتي في قراءة الجرائد القدیمة المّجانیة 
وحّل كلماتھا المتقاطعة أو محّدقاً في جھاز التلفاز في الساعات القلیلة التي یزورنا فیھ 
التیار الكھرباء المقنّن في معظم األوقات. لم أتعاَف أبداً من اإلكتئاب الحاد الذي رافق 

انھیاري العصبي إّال في السنوات العشر األخیرة, لكنني تمّكنت بعد األشھر الستّة األولى 
وبمؤازة األدویّة التي وصفھا لي طبیب أعصاب, انتشال نفسي من الفراغ الروحّي 

المطلق إلى حافة العیش الضرورّي لتأمین قوت طفلّي بعد ان رزقت بولدي الثاني محّمد 
أواخر العام 1992 ولم یكن قد أكمل بعد العام األّول من عمره عند انھیاري تحت وطأة 

الذّل والھوان.  

لم تكن ظروف العمل الجدید الذي استطعت الحصول علیھ بعد طول بحث بأفضل من 
ظروف العمل في المدبغة. فإن رائحة الخراف التي تلبّستني في المدبغة استبدلت برائحة 
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المازوت والبنزین والراتب الشحیح الذي ال یطعم من جوٍع بقي على حالھ كذلك بقي 
اإلستغالل المفرط لقّوة عملي. كانت مھامي في "محطّة ضاھر" الواقعة بجانب السراي 

الحكومي في مدینة صیدا متعّددةً بحیث أبقى أتنقل بینھا طوال النھار وال تنتھي إّال 
بانتھاء العمل عند الساعة السادسة مساء. تعبئة البنزین لسیّارات الزبائن ومحاسبتھم, 

غسیل السیّارات في المغسل وتنشیفھا, كنس أرضیة المحطة, ومساعدة ولدّي صاحب 
المحطّة في محلّي الحدادة وإصالح المكیّفات الموجودین على أرض المحطة. الشيء 

الوحید المختلف في ھذا العمل كان اكتسابي مھارٍة جدیدة ھي األولى في حیاتي العملیّة 
خارج نطاق "النضال الوطني ومقاومة العدو الصھیوني المتغطرس", إذ ان خلیل 

ضاھر األبن األكبر لصاحب المحطّة وبھدف إستغاللي كعامل رخیص األجر وتوسیع 
نطاق الخدمات التي أؤّدیھا أثناء العمل دون أیّة زیادة في الراتب عمل تدریجیّاً على 
تدریبي على عملیّةیتغییر الزیت والفالتر والبواجي وتعییر البالتین والتشحیم لجمیع 

انواع السیّارات إضافةً إلى غسیل محّركات السیّارات وطرق إعادة تشغیلھا بعد الغسیل 
وإلى منا ھنالك مما یتعلق بأمور المشاحم والمغاسل بشكٍل عام.  

 -------------------------------------------------------------

في إطار عملیّة سالم الشرق االوسط التي بدأت في مدرید في شھر تشرین أول عام 
1991  عقد في واشنطن بتاریخ 13/أیلول/1993 حفل توقیع اتفاقیة أوسلو بین إسحق 

رابین رئیس الوزراء اإلسرائیلي ویاسر عرفات رئیس منظّمة التحریر الفلسطینیّة 
برعایة الرئیس األمریكي بیل كلینتون. ولقد نّصت ھذه اإلتفاقیّة على إقامة سلطة حكٍم 
ذاتيٍّ للفلسطینیّین في مناطق الضفّة الغربیّة وقطاع غّزة مقابل إعالن م.ت.ف عن نبذ 

العنف ووقف كافة االعمال المسلّحة واعترافھا بدولة إسرائیل وحقّھا في الوجود على ما 
یقارب ال78% من أراضي فلسطین التاریخیّة. جاء ھذا اإلتفاق لیتّوج عامین من 

المفاوضات السریّة الثنائیّة والثالثیّة بین م.ت.ف وإسرائیل والوالیات المتّحدة األمریكیة 
سبقھا عقدان من اإلتصاالت غیر المباشرة بین المنظّمة والوالیات المتّحدة عبر وكالة 

اإلستخبارات المركزیّة.  

في الرابع من أیّار 1994 تّم في القاھرة عقد إتفاقیّة إستكمالیّة إلتفاق أوسلو وقّعھا كلٌّ 
من یاسر عرفات ورئیس الحكومة اإلسرائیلیّة إسحاق رابین بحضور الرئیس المصري 

حسني مبارك ووزیر خارجیة الوالیات المتّحدة وارن كریستوفر, ووزیر خارجیّة روسیا 
اندریھ كوزیریف. وقد نّصت ھذه اإلتفاقیّة على انسحاب إسرائیل من قطاع غّزة ومدینة 

وأریحا أوالً وتسلیمھما لمنظّمة التحریر لتقوم بإدارتھما كمرحلٍة أولى (إختباریّة 
وتدریبیّة). على أثر ھذه اإلتفاقیّة تشّكلت السلطة الوطنیّة بتاریخ 29/أیّار/1994 

الفلسطینیّة بموجب قرار من منظّمة التحریر باعتبار السلطة امتداداً لھا.  وفي األول من 
تموز 1994 دخل یاسر عرفات مع عدد كبیر من جماعتھ إلى المنطقتین المحّددتین.  

أثارت إتفاقیتّي أوسلو والقاھرة حفیظة نظام حافظ األسد الذي سعى جاھداً إلى ربط 
المسارات التفاوضیّة ببعضھا البعض بحیث ال توافق أيٌّ من الوفود المتفاوضة مع 

إسرائیل على توقیع إتفاٍق ثنائّي قبل اكتمال المفاوضات التي تجریھا إسرائیل مع بقیّة 
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الوفود العربیّة وتوّصلھا إلى إبرام إتفاق سالٍم شامل. ھذا المسعى األسدي ھدف إلى 
تجیّیر مكامن القّوة لدى جمیع الوفود لصالح الوفد السورّي الذي أضحى بدون أوراق, 

لكنھ لم ینجح سوى على المستوى اللبناني الذي فرض على حكومتھ ما سّماه إعالمھ 
بوحدة المسارین, محتفظاً بذلك بالورقّة اللبنانیّة ومقاومتھا المسلّحة الممثّلة بحزب هللا 
اإلیراني الذي تصالح معھ بعدما تبیّن لدیھ عدم قدرتھ على إلحاق الھزیمة بھ وإحالل 
حركة أمل محلّھ, فاتّفق مع المرشد اإلیراني الجدید علي خامنئي الذي خلف روح هللا 

الخمیني على تقاسم عوائده السیاسیّة.  

شّن اإلعالم السورّي ومعھ أغلبیّة وسائل اإلعالم اللبناني الموالیّة لھ ھجوماً شرساً على 
إتفاقیة اوسلو ثم على إتفاقیة غّزة أریحا أوالً التي أسماھا إتفاقیّة "غّزة – أریحا اوالً 

وأخیراً " واطلق على م.ت.ف إسم "زمرة عرفات – الوزیر" من جدید, وعادت 
العالقات السوریّة الفلسطینیّة إلى سابق عھدھا من التوتّر والعدائیة بعد فترٍة وجیزٍة من 

التقارب المرحلي. ومع افتتاح ھذه المرحلة تصاعدت من جدیٍد حمالت التضییق من قبل 
المخابرات السوریّة ومخابرات الجیش اللبناني التابعة لھا على الفلسطینیّین في لبنان 

وسوریا.  

یدرك قادة الصّف األّول في م.ت.ف جمیعا ان شعار "عودة الالجئین الفلسطینیّین إلى 
أراضیھم" زائٌف ومستحیل التحقیق لكنّھ یشّكل ورقة ضغٍط رئیسة في المفاوضات حول 

القدس الشرقیّة والمستوطنات اإلسرائیلیّة. وھو یشّكل في نفس الوقت شعاراً رومانسیّاً 
خّالباً یتحّكم بأفئدة فلسطینیّي الشتات ویسھل على القیادة ركوبھم واستخدامھم في سبیل 

مصالح سیاسیّة وشخصیّة لعشرات من السنوات, بل على األرجح العقود, القادمة. لذا فقد 
بادرت م.ت.ف بعد ان ٔاُستنفذ مشروع تجویع الكوادر الفتحاویّة في لبنان بشكٍل خاّص 

وفي بقیّة دول الشتات بشكٍل عام بھدف تطویعھم وضمان انصیاعھم لخیار السالم (غیر 
العادل), إلى استئناف صرف جزٍء من رواتب الكوادر في لبنان بشكٍل تدریجّي بھدف 

إستعادة والءاتھم ولقد عمد سلطان أبو العینین مستعیناً بزبانیّتھ أمثال خالد الشایب وخالد 
عارف وبالل أصالن وغیرھم إلى تقسیم المئات من الكوادر المتروكة لمصائرھا على 
سلّم یتكّون من خمسة درجات ھي ألٌف, وباٌء, وجیٌم, وداٌل, وھاء نسبةً إلى درجة قربھم 

أو بعدھم عن السلطان والزبانیّة. بحیث یتلقى أصحاب الدرجة األولى راتباً كامالً ویتلقى 
أصحاب الدرجة الثانیة نصف راتب , والثالثة ثلثاً والرابعة نصف الثلث أما أصحاب 

الدرجة الخامسة فان نصیبھم من الرواتب المستأنفة یساوي خمسة دوالراٍت شھریّا. ھذه 
الرواتب الزھیدة أصالً ال یتّم صرفھا دوریّاً بل إعتباطیّاً وال على التعیین فقد تصرف 
ھذه الشھر وال تصرف في الشھر القادم والذي یلیھ أو قد تصرف شھرین متتالیّن ثم 
تقطع لشھرین إثنین آخرین. ٔاُعتمدت في توزیع الكوادر على فئاتھم عناصر وسمات 

مختلفة مثل القرب أو البعد عن القائد وزبانیـتھ إضافةً إلى األخذ بعین اإلعتبار مھاراٍت 
معیّنة مثل القدرة على التزلف والمداھنة ومدى تفاني الكادر في خدمة القائد وتفنّنھ في 

محبتھ ومدیح ذاتھ المتضخّمة وإشباع نرجسیّتھ. بالنسبة لي فقد افتقدت دائماً كّل ھذه 
المھارات لذا فقد إدرج إسمي في الخانة الثالثة على الكشف المالّي الرئیس في صیدا الذي 

تسلّمھ خالد الشایب بعد نشوب صراٍع على النفوذ بین سلطان أبو العینین ومنیر المقدح 
نتج عنھ انتصار سلطان وإزاحة المقدح عن قیادة ما یعرف بإسم "قّوات المیلیشیا" 
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واستبدالھ بخالد الذي تعتبر أكبر بطوالتھ ھو قتلھ لشقیقتھ في ماضي الزمان بعد اتھامھا 
بالزنا.  

یحتاج الكادر إلى سرعة بدیھٍة ولیونة في الحركة ومتابعة دقیقة لإلشاعات إذ ان بدء 
صرف الرواتب ال یعني بالضرورة ان الجمیع سیتلقّون رواتبھم إذ ان القسم األكبر من 

الرواتب یتوّزعھ اللصوص في الصّف األول بینما یصرف ما تبقّى على القاعدة وقد 
یحدث أحیاناً ان تذھب إلستالم راتبك فیقال لك ان األموال قد نفذت ونصیبك في الجنّة. 
ان التتبّع المستمّر إذن لإلشاعات وأخبار المال یجعل المرء من الجزء المحظوظ الذي 
یتناھى إلیھ أمر بدء الصرف ویكون من أوائل من یتوّجھ إلى منزل خالد الشایب الذي 

یقوم بصرف الرواتب برفقة أحد موظفّي المالیّة, غالباً تیسیر قّدورة الذي خرج من 
المخیّم في أحد األیام متجھا إلى وسط المدینة إلستالم الحوالة المالیّة من "البنك العربّي" 

ثم انتصف اللیل ولم یعد. صباح الیوم التالي ظھر تیسیر في المخیم وأعلن انھ قد تّم 
توقیفھ من قبل بعض المسلّحین الملثّمین عند مستدیرة فرن العربّي على أطراف مخیّم 

عین الحلوة ثم اقتید معصوب العینین إلى مكان ما واستولى الخاطفون على كامل المبلغ 
الذي یحملھ واطلقوا بعدھا سراحھ. لم یستلم أحد من مئات الكوادر في عین الحلوة رواتبھ 

ذلك الشھر رغم انھم كانوا جمیعاً یعلمون ان المبلغ المحّول بكاملھ قد جرى تقاسمھ بین 
تیسیر قّدورة وخالد الشایب ومنیر المقدح وربما طال بعض الشبّیحة اآلخرین جزءاً من 

ھذه الثروة الصغیرة.  

احتفظت بعملي زھید األجر في محطّة ضاھر لمّدة ثالثة سنوات بسبب انعدام الخیارات 
وفي الوقت الذي كنت أعمل فیھ في غسیل السیّارات وتشحیمھا وتغییر زیوتھا مقابل 

راتٍب ضئیٍل ال یتجاوز ال80 دوالراً شھریّا كان سلطان أبو العینین الذي استقّر في مخیم 
الرشیدیة وأصبح لقبھ ھو "أمین سّر م.ت.ف في لبنان" یقوم بشراء شقةً سكنیّة ھي 

األعلى سعراً في مدینة صیدا بسبب وقوعھا في الطابق األعلى من مبنًى تّم تشییده حدیثاً 
ویتكّون من 11 طابقاً ویقع مباشرةً على كورنیش صیدا البحرّي وقد أعّدھا سلطان 

إلستقبال عائلتھ المقیمة في قبرص خالل زیاراتھا إلى لبنان. أما أكرم ھّواري فقد قام 
بشراء شقٍّة سكنیٍّة جدیدٍة تضاف إلى بقیّة ممتلكاتھ وانتقل إلیھا بعد ان ضاقت الشقّة ذات 

غرف النوم الثالثة علیھ وعلى زوجتھ وبناتھ الثالثة, فیما أبقى على شقّتھ القدیمة مقفلةً إذ 
لم یكن لھ حاجةٌ في إستثمارھا. بعد انتقالھ إلى منزلھ الجدید قام بالتسجیل في الجامعة 
اللبنانیّة لتزجیة أوقات فراغھ ولم یحتج إلى  عمٍل أبدا رغم ان سلطان أبو العینین قد 

أوقف راتبھ ألكثر من سنتین بعد ان طلب منھ تسلیمھ ممتلكات حركة فتح التي بحوزتھ 
وامتنع عن ذلك.  

عام 1996 تركت العمل في محطّة ضاھر وكنت قد أتقنت مھنتي الجدیدة واكتسبت 
مھارة أداء عملي بالسرعة القصوى المحبّذة في ھذا المجال فتنقّلت في ثالثة من المشاحم 

الرئیسة الملحقة بمحطات البنزین في المدینة, ثم أستقّریت في محطٍة واقعٍة في محلّة 
عبرا الصیداویّة تملكھا عائلةٌ مسیحیّة ویدیرھا أحد أفراد ھذه العائلة بالشراكة مع سمسار 

أراٍض شیعيٍّ یقطن في نفس المنطقة التي بدأت تشھد نھوضاً إعماریاً بعد ان تلقّى 
المھّجرین مبالغ مالیّة من الدولة اللبنانیّة للمساعدة في إعمار قراھم التي كانت جمیع 
بیوتھا قد سّویت باألرض تماما. إن عودة المھجّرین المسیحیّین إلى بلدة عبرا القدیمة 

(المجاورة لحّي عبرا) وبقیّة القرى القریبة من مكان عملي والواقعة شرق صیدا 
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كمجدلیون والصالحیّة وكفرجّرة ولبعا ضاعفت دخلي الشھرّي أكثر من خمسة مّرات إذ 
ان مسیحیّي لبنان یتمیّزون عن مسلمیھ بطیبتھم وأخالقھم السمحة وكرم أنفسھم. فالمھنة 

التي كانت تدّر علّي 80 دوالراً شھریّا في المناطق المسلمة صارت تدّر 300 دوالراً 
كراتب شھريٍّ مضافاً إلیھا حوالي ال800 دوالرا على شكل إكرامیات لم یسبق ان 

سمعت بھا اثناء عملي وسط المسلمین. من النادر ان تغسل سیارة رجٍل أو أمرأٍة مسیحیّة 
او تقوم بتشحیمھا أو تغییر زیتھا أو أداء أیّة مھّمة أخرى دون ان یدفع/تدفع للعامل 

إكرامیّة تساوي أحیاناً ما یُدفع لصاحب العمل كأجرٍة رسمیّة ولقد تراوحت اإلكرامیّات 
. عملت في محطّة عبرا لمدة أربع سنواٍت متواصلٍة كانت  43بین 1000 – 10000 ل.ل

ھي الفترة الوحیدة في حیاتي التي لم أعاني فیھا أیة مشاكٍل مادیٍّة أو أحتاج إلى اإلستدانة 
من البقّالیات.  

خالل ھذه الفترة انفصلت عن زوجتي ونّصت وثیقة طالقنا عن تخلّي الزوجة عن حق 
اإلحتفاظ بطفلینا ومنح ھذا الحق لألب على ان یقیما عند جّدتھم ألبیھم في مخیّم 

الیرموك. وقد قامت والدتي برعایتھم  واإلعتناء بھم وكنت انا أرسل لھا مبلغاً شھریّا 
لمصاریفھما . بعد ان تركت منزل الزوجیّة لطلیقتي استأجرت منزالً في منطقة 

الطوارئ التابعة لمخیّم عین الحلوة والتي تعتبر معقالً لإلسالمیّین األصولیّین وبعضھم 
ینتمي للقاعدة بینما ینتمي معظمھم إلى منظّمة "عصبة االنصار" المتطرفة. شھد مخیّم 

عین الحلوة قبل وبعد انتقالي لإلقامة فیھ المئات من المعارك واإلشتباكات المسلّحة 
واإلغتیاالت والتفجیرات. وقد جرت بعض ھذه المعارك بین أقطاٍب متنافسة داخل حركة 

فتح نفسھا فیما دارت معارٌك أخرى بین حركة فتح من جھة وتنظیم عصبة االنصار 
األصولي. اما اإلغتیاالت والتفجیرات الغامضة فان جزءاً منھا ارتكب ألسباٍب شخصیّة 

وأجزاء أخرى ألسباٍب ودوافع سیاسیّة.  

 --------------------------------------------------------

لم تكتف القیادة اإلیرانیة بعد الثورة اإلسالمیّة التي أتت برجال الدین إلى سّدة الحكم ببناء 
ودعم األحزاب والزعامات الطائفیّة واإلجتماعیّة ذات االنتماء الطائفي الشیعي بل ان 
طموحاتھا اإلقلیمیّة ونزعاتھا اإلمبراطوریّة جعالھا ترّكز على مّد نفوذھا في البلدان 

العربیّة وداخل الطائفة السنیّة نفسھا مستخدمةً أموالھا النفطیة والشعارات القومیّة 
(العروبیّة) والدینیّة الموجودة سلفاً والتي تدعو إلى تحریر فلسطین ومجابھة اإلمبریالیّة 

األمریكیّة.  

عدا حزب هللا, فإن الحرس الثوري اإلیراني ورث دور معّمر القذافي وأحیاناً شاركھ في 
تمویل كّل ما تقع علیھ یده من أحزاٍب وجمعیّاٍت وشخصیّاًٍت سیاسیّة وإعالمیّة ومراكز 

43  بین 70 سنت و7 دوالرات.
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دراساٍت من كافّة الطوائف واألعراق واإلنتماءات العقائدیّة. من كمال شاتیال العائد من 
منفاه القسري الذي اضطّر إلیھ بعد سیطرة الجیش السورّي على بیروت الغربیّة وتجرید 
حزبھ "المرابطون" من أسلحتھ, إلى التنظیمات اإلسالمیة المتعّددة في مخیم عین الحلوة 

وبینھا انصار هللا التابعة لجمال سلیمان وعصبة االنصار التابعة للشیخ ھشام شریدي 
والحركة اإلسالمیّة المجاھدة التابعة للشیخ جمال خطّاب. ومن حركتي حماس والجھاد 

اإلسالمي إلى تنظیم القیادة العاّمة وأطراٍف داخل حركة فتح اللجنة المركزیّة. ومن 
تنظیم فتح اإلسالم في مخیّم نھر البارد إلى الجماعات األصولیّة في مدینة طرابلس 

التابعة للعدید من شیوخ الطائفة السنیّة بینھم سعید شعبان رئیس حركة التوحید اإلسالمیة 
التائب على ید أجھزة اإلستخبارات السوریّة بعد اعتقالھ في زنازینھا لسنوات, كذلك 

تنظیم الجماعة اإلسالمیّة في مدینة صیدا وأخرى في مدینة بیروت. أّما األحزاب 
العلمانیّة الممّولة إیرانیّاً فمنھا التنظیم الشعبي الناصري التابع لمصطفى سعد والحزب 

القومي السورّي اإلجتماعّي والعدید من النّواب اللبنانیّین على رأسھم النائب "الیساري" 
نجاح واكیم. ھذا الجیش الضخم من األحزاب واألفراد والمؤّسسات والتنظیمات من شتّى 

اإلتجاھات ال یجمع بین قواه سوى خیٍط واحد ھو التمویل اإلیراني.  

لقد سبق ذكر عالقة الصداقة التي كانت قد بدأت تنمو بین جمال كاید والشیخ ھشام 
شریدي والتي ما لبثت ان انقطعت بعد مشاركة الشریدي لجمال سلیمان في قصفھ لقّوات 

حركة فتح في شرق صیدا أبّان معركة جرجوع مع حزب هللا. وقد غادر الشریدي 
وسلیمان المخیّم بعد الھجوم التي شنّتھ حركة فتح على أتباعھما لكنھا ما لبثا ان عادا إلى 

داخل المخیّم أوائل كانون الثاني 1991 قبل انتشار الجیش اللبناني في المنطقة ببضعة 
أشھر. بعد عودة شریدي إلى المنطقة تحّولت عالقة الصداقة التي كادت ان تنمو بینھ 

وبین جمال كاید إلى عداوة مبطّنة وتنافٍس شدیٍد مبعثھ ان اإلثنین ھما من بلدة 
"الصفصاف" في فلسطین وكالھما یقیم في حّي "الصفصاف" ویتنازعان فیما بینھا والء 

أھالي بلدتھما. ھذا التنازع الخفّي بین القطبین انعكس على العالقة بین أتباعھما 
المتجاورین في اإلقامة وسبّب أواخر تشرین األّول 1991 تالسناً بینھم تبعھ إطالق ناٍر 

على أتباع كاید فسقط شقیقھ الشاب الیافع وابن عّمتھ قتیلین وجرح عنصٌر ثالٌث من 
عناصره. استنفر مسلحو الجانبین بعد ھذا الحادث واستمّرت حالة اإلستنفار والترقّب 
بضعة أیام وقتل في اللیلة االولى منھا قریبي إبراھیم الشرقاوي الذي عملت معھ في 

"مشروع" المجرور المسدود في بلدة الغازیّة. كان إبراھیم عائداً بعد منتصف اللیل من 
منزل مسؤولھ جمال كاید بعد یوٍم طویٍل من اإلستنفار المسلّح ومتّجھا إلى منزلھ الكائن 
في الجھة المقابلة من حي الصفصاف التي تقع شرق الشارع الفوقاني, إي الجھة التي 

تقع تحت سیطرة العصبة وقد إطلق علیھ النار أمام باب منزلھ ولقي حتفھ مباشرة.  

مساء األحد 15/كانون أّول/1991 كمن سائق العقید أمین كاید لھشام شریدي في أحد 
الزوایا المعتمة في حّي الصفصاف وعاجلھ عند مروره ببضعة طلقاٍت من مسّدسھ وفّر 

ھارباً فیما قتل شریدي على الفور. كان أمین كاید, الشقیق األكبر لجمال, قد استبق 
اإلغتیال الذي أعّد لھ باإلیعاز ألھلھ وأشقائھ بضرورة االنتقال إلى مخیّم الرشیدیّة الذي 
یخلو من التنظیمات األصولیة, وقد نفّذوا جمیعا ما أوعز بھ أمین عدا جمال الذي رفض 

المغادرة وأصّر على البقاء في منزلھ. بعد شیوع نبأ مقتل شریدي شّن عشرات من 
أنصاره حملةً عشوائیة على منازل آل كاید واستھدفوھا بالقنابل والبنادق الرّشاّشة مما 

 440



أسفر عن إصابة جمال إصابةٌ بالغة ًفي بطنھ نقل على أثرھا إلى مستشفى لبیب في مدینة 
صیدا وما لبث ان تعافى من إصابتھ وغادر المستشفى لیلتحق بعائلتھ في مخیّم الرشیدیّة.  

بعد مغادرة آل كاید لمخیم عین الحلوة لم یجد تنظیم عصبة االنصار الذي تولّى قیادتھ 
بعد شریدي, أحمد عبدالكریم السعدي من یثأر منھ سوى بقایا العناصر الذین خدموا في 

كتیبة جمال كاید. علماً ان منفّذ عملیّة اإلغتیال قد أغتیل بدوره إّال ان عبدهللا شریدي 
النجل األكبر لھشام رفض الكّف عن عملیات اإلغتیال التي یقوم بھا ضد عناصر جمال 
كاید ومن استطاع الوصول إلیھ من آل كاید فقام باالنشقاق عن عصبة األنصار وتشكیل 

تنظیم صغیر أسماه عصبة النور وتابع القیام ما بدأ بھ حتى بلغ عدد ضحایاه في العام 
1999 أكثر من ثالثین قتیالً كان آخرھم أمین كاید ومعھ إحدٮزوجتیھ بعد ان كمن لھ 
اثناء زیارتھ لمنزلھ في بلدة سیروب المجاورة للمخیم وكانت تلك ھي المحاولة الثانیة 

الغتیالھ بعد ان سبق ان كمن لھ فیما مضى على طریق صیدا – صور ولكنھ نجى 
بإعجوبة.   

إضافة إلى اإلغتیاالت, نشبت نزاعاٍت عسكریّة عدیدة بین حركة فتح وعصبة االنصار 
وكان التنظیمان في صراٍع شبھ دائٍم على النفوذ والسیطرة على المخیّم األكبر في لبنان 

من حیث عدد السكان. عادةً ما تستغرق ھذه المعارك بضعة ساعات أو تستمّر بضعة 
أیاٍم حسب موضوع النزاع المستجّد في كّل مّرة كما تتراوح شّدة اإلشتباكات من وقٍت 

إلى آخر فبعضھا یقتصر على استخدام البنادق اآللیة فیما تستخدم في بعضھا اآلخر 
الرشاشات الثقیلة والقذائف الصاروخیّة وأحیاناً قذائف المورتار علماً ان المسافة الفاصلة 

بین معقلي التنظیمیّن ھي عشري متراً وان مساحة المخیّم بكاملھ ھي, كما سبق ان 
ذكرت,  كیلومتٍر واحد.  

النوع الثاني من الحروب المعتادة في مخیّم عین الحلوة ھو حروٌب تدور بین األقطاب 
متعّددة الوالءات داخل حركة فتح أھمھا وأكثرھا ترّدداً ھي النزاعات المسلّحة التي 

تجري بین منیر المقدح الموالي لتیّار "فاروق القدومي" عضو اللجنة المركزیّة الرافض 
إلتفاقیة أوسلو والممّول من قبل الحرس الثوري وبین جماعة خالد عارف مدعوماً بوحدٍة 

عسكریّة یتزعّمھا محمود عیسى "اللینو" الموالي للسلطة الوطنیّة والمقّرب من سلطان 
أبو العینین. وینطبق على ھذه الحروب نفس الوصف الذي أطلقناه على الحروب مع 

عصبة األنصار من حیث مّدتھا الزمنیّة واألسلحة المستخدمة فیھا. إضافة إلى معارك 
اللینو والمقدح جرت معارك أخرى أقّل حّدةً شنّتھا العناصر الموالیّة لسلطان أبو العینین 

في مخیّم عین الحلوة ضد مجموعة كمال مدحت أحد منافسي أبو العینین على السلطة 
العلیا في لبنان نتج عنھا ھزیمة كمال الذي تألفت مجموعتھ المسلّحة من أقل من 10 

عناصر ھم بمثابة حرسھ الشخصّي الذین یؤّمنون أیضاً حراسة مكتبھ حین یغیب. ولقد 
غادر كمال المنطقة بعد المعركة الثانیة واستقّر في المنطقة الشرقیّة في بیروت ولم یعد 

یراه أحد إلى ان احتدم صراٌع جدیٌد على ثروات م.ت.ف في لبنان بین سلطان أبو 
العینین الذي أصبح منذ العام 2007 عضواً في اللجنة المركزیّة لحركة فتح وبین عبّاس 

زكّي وھو أیضاً عضٌو في نفس اللجنة المركزیّة وعیّن ممثالً للمنظّمة في لبنان. فقد 
تحالف كمال مدحت مع زكي ضد غریمھ القدیم أبي العینین وبدأ بالظھور العلني واتخاذ 

دوٍر سیاسيٍّ بارز وھّدد ھذا الظھور نفوذ سلطان وسیطرتھ المحكمة على م.ت.ف 
وثرواتھا وأموالھا في لبنان فما كان منھ إّال ان كلّف رئیس أمنھ الشخصّي ابراھیم 
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الخطیب بإغتیالھ. قام الخطیب مع مجموعة تابعة لھ بزرع عبوة ناسفة بوزن 25 كغ من 
المواد شدیدة اإلنفجار عند مدخل مخیم المیّة ومیّة وفّجرھا لحظة مرور سیارة كمال 

وخروجھا من المخیّم بعد أدائھ واجب العزاء بأحد الكوادر الفتحاویة فیھ وكان ذلك في 
آذار 2009. وتعتقد أجھزة األمن اللبنانیّة ان العبوة كانت معّدة لتستھدف كمال مدحت 

وعبّاس زكي سویّاً أو أحدھما في حالة خروج كٌل منھم على حدا ولقد طلبت من سلطان 
تسلیم ابراھیم الخطیب إلى القضاء اللبناني إلستجوابھ لكنھ لم یستجب لھذا الطلب وبقي 

الخطیب متحّصنا داخل مخیّم الرشیدیّة.  

 ----------------------------------------------------------------

في العام 1998 طرأ ارتفاٌع ملحوظٌ على الرواتب التي ترسلھا السلطة الوطنیّة إلى 
الكوادر في لبنان وذلك نتیجةً لتعثّر مسار االنسحابات اإلسرائیلیّة المفترضة وعدم 

تطبیق إسرائیل إلتفاقیتّي اوسلو والقاھرة وعدم إلتزامھا بتعھداتھا مما اضطر القیادة 
الفلسطینیّة إلى إعادة  تفعیل ورقة فلسطینیّي لبنان وإعادة الروح إلى تشكیلة م.ت.ف 

العسكریّة ھناك بھدف استخدامھا في الضغط على الحكومة اإلسرائیلیّة. كان دخلي من 
عملي في المحطة ال یزال وفیراً لكنني وجدت ان السبب الذي جعلني أمتھن ھذا العمل قد 

انتفى خصوصا ان الرواتب أصبحت تصرف بمواظبة ومواعید منتظمة فأبلغت العقید 
خالد عارف الذي كان راتبي قد انتقل إلى مقّره بعد ان ُعیّن قائداً لمنطقة صیدا انني اوّد 

ترك العمل المدني والتفّرغ كلیّاً للعمل التنظیمّي ورّد بالموافقة مشترطاً ان ال أطالب 
ب"مھّمة ضابط" وان أكتفي بتحویلي إلى الفئة (أ) ومنحي راتباً كامالً وھو ما وافقت 

علیھ. كان شرطھ ھذا طبعاً نابٌع من حقیقة ان الرواتب تصرف من خزینة المالیّة 
المركزیّة مباشرةً وال عالقة لھ بھا اّما المھّمة فتصرف من داخل موازنة العمل التي 

یتلقاھا من أبي العینین شھریّا مما یعني ان المھّمة ستخرج من جیبھ شخصیّاً إذ ان كّل ما 
یستطیع توفیره من المبالغ التي تخرج من موازنتھ تذھب عملیّاً إلى جیبھ الخاص.  

ھذا "التفّرغ للعمل التنظیمّي" ال یعني شیئاً سوى عدم مزاولة أیة مھنة مدنیّة واإلكتفاء 
بشرب  الشاي و"طّق الحنك" في مكتب قیادة المنطقة لبضعة ساعات یومیاً وھو ما كان 
یناسبني إذ كنت قد خطّط للقیام بزیاراٍت دوریة إلى سوریة لرؤیة أطفالي وأھلي وھو ما 
باشرت بھ مستخدماً طرقاً بدیلة في كّل مّرة. في زیارتي األولى دخلت سوریّا عبر بلدتي 

الصویرة – جدیدة یابوس مستخدماً حصاناً یملكھ أحد المھّربین مقابل 2000 ل.س 
($40) وعدت من نفس الطریق انما وحدي وسیراً على األقدام. ثم في المّرة  الالحقة 

ذھبت عبر المعابرالشرعیّة مستخدماً بطاقة إبن عمّي العسكریّة وإجازتھ الصادرة عن 
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الضابطة الفدائیة السوریّة بصفتھ عضواً في الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین. كما عدت 
فدخلتھا ببطاقٍة ھویّة ألحد األشخاص السوریّین, كان مقاتلي الحركة في عین الحلوة 

یتبادلون إستخدامھا وال أعرف طریقة حصولھم علیھا.  

ان منطقة نفوذ العقید خالد عارف ھي عبارةٌ عن مساحة 100 متر مربّع تقع على الجھة 
الیساریّة من مدخل مخیّم عین الحلوة الشمالي في حّي یطلق علیھ إسم "البركسات" 

وأغلب سكانھ ھم أصالً مھّجرون من مخیّمات فلسطینیّة أخرى مثل صبرا وشاتیال وتّل 
الزعتر. تقوم وحدة عسكریّة تابعة للینو بتأمین حمایة أمنھ الشخصّي وكذلك تقوم ھذه 

الوحدة بالدفاع عن منطقة نفوذه ضد الھجمات التي یشنّھا "شبّیحة" عصبة االنصار من 
وقٍت إلى آخر . تتقاسم عصبة األنصار النفوذ في األحیاء المكتظّة الواقعة في عمق 

المخیّم مع جماعة منیر المقدح التابع لجناح فاروق القّدومي أّما أطراف المخیّم الواقعة 
عند المدخل الجنوبي في حّي حطّین فیتنازعھا أطراٌف عّدة بینھم اللینو وخالد الشایب. 
بعد بضعة أشھر من إلتحاقي بمنطقة صیدا أوعز سلطان أبو العینین إلى خالد عارف 

بتوسعة مناطق انتشاره داخل المخیم بإتجاه حّي بستان الیھودي المواجھ لحي البركسات 
وذلك على حساب منیر المقدح. ھذه التوسعة كما خطّط لھا أبو العینین وعارف تتلّخص 
بإقامة مقّر تابع لقیادة خالد عارف داخل أحد المباني في بستان الیھودي الذي تستخدمھ 

الحركة كروضة أطفال وقد تّم نقل ھذه الروضة إلى مركز آخر یقع في منطقة جبل 
الحلیب. رفض منیر المقدح الوساطات الشعبیّة التي أرسلھا خالد عارف إلیھ لتقنعھ 

بالسماح بھذه التمّدد فاستدعاني وسلّمني مفاتیح المقر المعنّي وكلّفني باإلقامة فیھ بعد ان 
عیّنني ضابط إدارة "ھیئة العمل الشعبي" وشّدد على ضرورة ان أبیت في مقّري الجدید 

منذ اللیلة وكنت وقتھا أقیم في منزل أبن عمي وزوج شقیقتي .  

بعد خروجي من مكتب خالد عارف حّذرني بعض الضبّاط من زمالئي مّما كنت أعلمھ 
وھو ان عارف یستخدمني كأضحیّة وطعٍم إّما إلستدراج المقدح إلغتیالي أو إلستشفاف 

المدى الذي یمكن ان یذھب إلیھ في قراره بعدم السماح لعارف بالدخول إلى منطقتھ. 
اعرف شخصیّاً كثر من الكوادر الذین اغتیلوا ألسباٍب أتفھ مما یتصارع علیھ ھذان 
الدیكان اآلن وقد سرت شخصیّاً في جنازاتھم وبعضھم تّم تأبینھ بخطبٍة عصماء من 

خطب خالد عارف الممجوجة والمكّررة. لذا لم أبادر إلى النوم في المكتب مباشرةً كما 
أمرني بل قمت بزیارة منیر المقدح في منزلھ وشرحت لھ موقفي وطمانتھ إلى ان 

المكتب سیكون مقّرا لھیئة العمل الشعبي ولیس موقعاً عسكریّاً ووعدتھ بان ال یكون فیھ 
أیة بندقیّة. كان جواب منیر لي بان خالد عارف یرید التضحیّة بي وان علّي ان أحترس 

منھ.  

- أؤّكد لك من جدید ان ھذا الرجل یرید ان یقتلك.  

- أعلم ذلك أخي أبو حسن لھذا انا ھنا في زیارتك.  

- لن أسمح لھ بدخول الحّي.  

- انا لست من زبانیّتھ بل ضابطٌ من ضبّاط حركة فتح كما انت تماماً وأرفض ان 
یستزلمني فالن أو عّالن. وأعدك ان یبقى المكتب مدنیّاً ومخصصاً للعمل الشعبي وفي 
الیوم الذي یبادر فیھ خالد عارف إلى إرسال مسلّحین إلیھ سأقوم بإبالغك باألمر فوراً.  
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- لم لم یرسل أحد غیرك وتقّصد إرسالك بالتحدید أولیس النك من خارج المخیّم مما 
یجعل قتلك مریحاً؟  

- صحیح. لذا انا ھنا ألطلب موافقتك على إقامتي في ھذا المكتب وكذلك أطلب حمایتك 
النني متیقٌّن بان ثّمة من یعّد لقتلي وقد یكون خالد عارف نفسھ.  

- انا استطیع إعطاؤك األمان لكن من یضمن الطرف اآلخر.  

- انت أیضاً تضمنھ فأنا في منطقتك وحمایتك ولوال انني بحاجة إلى مكان أقیم فیھ بدالً 
من اإلقامة عند األقارب لرفضت ھذه المھّمة, وانا طامٌع في فتحاویتك.  

- حسنا, تستطیع االنتقال إلى ھذا المقّر لكن كن حریصاً وحافظ على یقظتك فال أرید ان 
یتّم اغتیالك من قبل جماعة خالد عارف وإتھامي انا بدمك.  

- شكراً أخي أبو حسن أقّدر موافقتك وأرجو ان أكون عند حسن ظنّك.  

نقلت فراشي إلى أحد غرف المقّر الجدید الذي یحتوي على أربعة حجرات ومطبخ وبعد 
یومین من انتقالي إلیھ باشرت ھیئة العمل الشعبي المشكلّة من أعضاء من حركة فتح 

والحزب الشیوعّي الفلسطینّي وجبھة التحریر الفلسطینیّة (جماعة أبو العبّاس) العمل فیھ 
من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظھراً موعد انتھاء العمل ومغادرة جمیع األعضاء 

فیتحول المكتب إلى منزٍل لي حتى التاسعة من صباح الیوم التالي. أّما الوظیفة الرئیسة 
لھذه الھیئة فھي المشاركة في اإلعتصامات والمسیرات وإصدار البیانات والتندیدات 
بوكالة األونروا أو زیارة مدرائھا للمطالبة بتحسین الخدمات وكذلك الخدمة كتجّمع 

وجھاء ینقلون الرسائل بین خالد عارف وبقیّة األطراف السیاسیّة داخل المخیّم وخارجھ 
على مستوًى صغیر.  

 --------------------------------------------------------------

العقید خالد عارف أمین سّر منطقة صیدا القادم إلى العمل التنظیمّي والسیاسّي من باب 
األجھزة األمنیّة التي خدم فیھا لم یخلع أبداً ھواجسھ األمنیّة التي اعتاد علیھا. كّل من 

یعمل لدیھ أو یتّصل إلیھ یجب ان یكون عیناً لھ على بقیّة زمالئھ وصحبھ من العناصر 
والكوادر والضبّاط. عامل الشاي في المقّر, حراسھ الشخصیّین, ضابط تسلیحھ, ضابط 

إدارتھ, ضابط مالیّتھ, أعضاء ھیئة العمل الشعبي, سائقھ, حارس باب مكتبھ, ضبّاط 
مالك المقّر كّل من یمّت بصلٍة لھ ھو جاسوٌس لھ. أدق وصٍف لھذا المناضل الذي ال 
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یشّق لھ غبار ھو ما جاء في النكتة التي ألقاھا على مسامعي ضابط مالیّتھ مروان ناصر, 
قال: زعموا ان خالد عارف تلقّى طرداً بریدیّاً وعندما فتحھ اكتشف انھ مليء ببودرة 
بیضاء اللون, فسارع عبد معروف (ضابط إدارتھ) إلى تحذیره من ان ھذه الماّدة قد 

تكون "الجمرة الخبیثة" ورجاه ان یسمح لھ بتذوقھا قبلھ حرصاً على سالمتھ فنظر إلیھ 
خالد عارف نظرةً ھازئةً وأجابھ:"انا من علّم الجمرة الخبیثة مھارة  الخباثة".  

یعكف خالد عارف منذ سنواٍت على مھّمة واحدٍة كّرس لھا نفسھ بتفان عظیم وإتقان 
محكم وھذه المھّمةرھي تسویق نفسھ إعالمیّاً. ھذا الھاجس الدائم الذي یشغلھ ویدفعھ إلى 

الظھور على سطح اإلعالم ال ینبع فقط من نرجسیّتھ بل من إدراكھ الفطرّي وأیضاً 
المكتسب لجوانب اللعبة السیاسیّة التي خبرھا أثناء عملھ لدى القادة األمنیّین – السیاسیّین 

أمثال أبو إیاد وأبو الھول. فإن الظھور اإلعالمي غالباً ما یترجم إلى نفوٍذ سیاسّي وجاٍه 
إجتماعّي وما یلبث ان یخلق قاعدةً جماھیریّة ستلفت بالعادة انظار القیادة "الحكیمة" 

فتسارع إلى تقریبھ مع قاعدتھ إلیھا وتمھّد لھ الوصول إلى مناصب أعلى بشرط ان یعلن 
وفاءه وإخالصھ لھا. ھذه القاعدة الجماھیریّة التي یحلم عارف بتشكیلھا وإستثمارھا لھا 
على األرجح الدور األبرز في دوائر العسس الذي یحترف تشكیلھا بحیث ال یعود أحد 

من العناصر والكوادر التابعة لمنطقة صیدا التنظیمیّة یجرؤ على انتقاده أو التعّرض إلى 
مواقفھ وأسالیب عملھ بل یصبح الكّل من مّداحیھ خشیةً على ما یتلقّونھ من فتات موائده.  

من الطریف ان الذین یؤبّنون الشھداء ویرثونھم ثم یعاھدونھم على إكمال المسیرة غالباً 
ما یعّمرون طویال, وخالد عارف محترٌف للخطابة الخشبیّة من كّل االنواع وفي كّل 

الظروف. خطابةٌ من النوع الذي ال یصغي إلیھا أحد بل یكتفي المحتشدون في مھرجاناتھ 
الخطابیّة بالتصفیق عند كّل ذكٍر لتعبیر "القائد الرمز یاسر عرفات" فلیس الخرفان 
وحدھا ھي التي تتشابھ بل كذلك الخطّابون. ال یكاد یمّر أسبوٌع واحد دون مھرجان 

خطابيٍّ أو مسیرٍة تضامنیٍّة أو وقفٍة إحتجاجیّة لعارف وجماھیره في مخیّم عین الحلوة. 
یوم الشھید, یوم األرض, یوم القدس, یوم الشھید الفالني, یوم الشھید العّالني , أیام 

اإلحتجاجات على تقلیص خدمات وكالة األونروا "لجماھیر شعبنا الفلسطینّي البطل", 
یوم التضامن مع العراق, یوم التضامن مع لبنان, یوم التضامن مع فیدیل كاسترو, یوم 

الدفاع عن القرار الفلسطینّي المستقّل, وكّل ما یمكن إختراعھ من أیام.  

یبدأ الحفل بتجمیع جمیع المدرجین على قوائم الرواتب في منطقة صیدا ومخیّماتھا وھم 
بالمئات, عند مدخل المخیّم أمام مكتب شعبة عین الحلوة التابعة تاریخیّاً لماھر شبایطة 

التابع تاریخیّاً بدوره لخالد عارف. یضاف إلیھم عند اإلمكان بعض المجموعات من 
الفصائل الموالیّة لحركة فتح مثل الحزب الشیوعّي الفلسطینّي وجبھة التحریر الفلسطینیّة 

وحزب "فدا" الولید الذي أسّسھ یاسر عبد ربّھ ومعھم رایاتھم التنظیمیّة خافقةً فوق 
رؤوسھم. وكذلك تضاف البھارات الضروریّة المتمثّلة بطوابیر األشبال الذین یتشّكلون 

أبناء الكوادر الفتحاویّة مضاٌف إلیھم 35 ألف لیرة لكلٍّ منھم شھریّا ورغم ان أبناء وبنات 
خالد عارف وكذلك أبناء وبنات ضابط مالیّتھ وضابط إدارتھ ھم من ھؤالء األشبال 

ویتلقّون نفس الراتب إّال انھم لم یحضروا یوماً ھذه المسیرات أو اإلحتجاجات بسبب 
خطورتھا. إذ ان الحالة األمنیّة في المخیّم وتعدد الفصائل المسلحة المتناحرة فیھ تجعل 

من ھكذا تجّمعاٍت سیاسیّة ھدفاً شبھ دائم للخصوم السیاسیّین خصوصا منھم األصولیّون 
ودائما ما تحدث خاللھا إشتباكاٌت أو تفجیراٍت أو تھدیدات. بل ان الدور الرئیس لطوابیر 
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األشبال التي ترافق المسیرات "العارفیّة" في اختراق مخیّم عین الحلوة عبر الشارع 
الفوقاني ثم العودة من الشارع التحتاني والتوقف أمام مكتب الشعبة من جدید إللقاء 

الخطب البتراء ھو اإلحتماء بھم والتمترس وراءھم.  

في فترة تجمیع "الجماھیر" وبانتظار ان یطّل علیھا خالد عارف وأورطتھ لیتصّدروا  
المسیرة وأمامھم  حّراسھم الشخصیّین المدّججین بالسالح یقوم إبراھیم الشایب المسؤول 
اإلعالمي لخالد عارف بالتوصیالت الكھربائیة الالزمة فتصدح المایكروفانات باإلغاني 
الثوریة القادمة من زمن السبعینات مثل "غّالبة یا فتح" و"انا صامد صامد" وتخالطھا 
أحیاناً بعض اإلغاني الحدیثة التي تمتدح القائد الرمز وكوفیّتھ. وفي نفس الوقت وقبل 

ظھور القادة ببضعة دقائق یتسلّل بین الجماھیر عبد معروف ضابط أدارة منطقة صیدا 
حامل كشوفاً بأسماء المنضوین فیھا ویضع عالمات أمام أسماء الغائبین. في النھایة یطل 

خالد عارف ومعھ رھطٌ من الكوادر العلیا ثم تدور المسیرة دورتھا المعتادة داخل 
شارعّي عین الحلوة بینما "الصحفي" عصام الحلبي "یطّق" الصور لیرسلھا مع الخبر 

إلى مدیر المجلّة التي تصدرھا حركة فتح في لبنان وعصاٌم ھذا یعرف تماماً ان خالد 
عارف سیغضب علیھ إذا خلت الصور المنشورة في المجلّة من شخصھ الكریم. یحدث 

أحیاناً ان ینفرط عقد المسیرة قبل  عودتھا إلى مكان انطالقھا بسبب إشتباٍك مسلٍّح أو 
إطالق نار ویحدث أحیاناً عند العودة ان یتّم رمي المتفجرات أو العبوات المزروعة سّراً 

فیتدافع المتدافعون وسط دعوات عارف عبر المیكروفانات للجماھیر بالصمود وإكمال 
اإلستماع إلى خطابھ.  

الخطب البتراء ھذه تشبھ إلى حدٍّ كبیٍر صحف النظام السورّي "الثورة" و"تشرین" 
و"البعث" التي ال یتغیّر فیھا شيٌء من یوٍم إلى یوم سوى تاریخھا وكلّماتھا المتقاطعة. 
وأجزم ان عبد معروف الذي یكتبھا لھ ال یقوم بشيء سوى تغییر بعض التعابیر حسب 
نوعیّة المناسبة الوطنیّة التي ستلقى بھا إذ ال یجوز مثالً ان ترّكز على یوم األرض في 
خطابك الذي تحتّج بھ على ممارسات وكالة األونروا المجحفة بحق الشعب الفلسطیني 

والعكس صحیح. عادة ما تبدأ خطاباتھ بنداء الجماھیر واإلخوة واألخوات ثم حشٌو كثیٌر 
من شعاراٍت ممجوجة وركیكة عن اإلدارة األمیركیّة والجمھوریّین الجدد وعن الدفاع 

عن المقدسات وحّق تقریر المصیر, و"نحن ضیوٌف على األراضي اللبناني" (رغم ان 
98% من فلسطینیّي لبنان ولدوا في لبنان) و"التأكید على حّق العودة" و"لن نسمح ألٍي 

كان بالعبث بأمن المخیّم" (رغم انھ أّول العابثین) . وفي النھایة تأتي "الكلیشیھات" 
الختامیّة المعھودة عن "العھد ھو العھد, ووالقسم ھو القسم" والتحیّة إلى القائد الرمز ثم 

"واننا لعائدون".  

كل ھذا الصخب شبھ اإلسبوعّي یھدف إلى تحقیق نتیجٍة واحدٍة ھي جملةً في الصفحة 
الرابعة أو الخامسة من الصحف اللبنانیّة فحواھا ان مسیرةً ما قد جرت في عین الحلوة 

و"قد ألقى العقید خالد عارف في ختامھا خطبةً في الجماھیر المشاركة أّكد فیھا على 
الثوابت الوطنیّة ". 

مع تعییني ضابطاً إلدارة ھیئة العمل الشعبي صار من حقّي تلقّي بدل "مھّمة ضابط", 
مما حّسن من وضعي المالّي بعض الشيء رغم ان قیمتھا كانت 50 دوالراً فقط, بسبب 
رفضي المستمّر لدعوات خالد عارف لي بنقل أحادیث األعضاء ورئیس الھیئة في عین 
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الحلوة (أبو مجدي) وكّل ما یدور في الكوالیس وإبالغھ بالتفاصیل. ال یمكن التقّدم أو 
تحصیل الحقوق المالیّة في حركة فتح دون ان یكون المرء نذالً ونتیجةً لھذه القاعدة فان 
األشّد نذالةً بین الكوادر ھم أولئك الذین یرتقون إلى أعلى المناصب ویتجّمعون في رأس 

الھرم بینما یتساقط اآلخرون على الطریق.  

بعد ثمانیة أشھر من عملي في الھیئة قّرر خالد عارف ان یتقّدم خطوةً أخرى نحو معقل 
غریمھ اللدود منیر المقدح فدعا أعضاء الھیئة إلى اإلجتماع في مكتبھ وأبلغنا انھ قّرر ان 

یرسل أحد العناصر المسلّحین للدوام في المكتب والنوم فیھ فاعترضت انا وأبلغتھ انني 
في ھذه الحالة سأستأجر منزالً خاصاً بي وأترك النوم في المكتب ألنني بحاجة إلى 
الخصوصیّة, وبعد نقاش طویل بقي موضوع النوم معلّقاً وتّم إرسال العنصر للدوام 

النھاري مبدئیّاً. كانت خطوة عارف ھذه إستطالعیّة وتمھیدیّة وتھدف إلى جّس النبّض 
وإلتقاط رّدات الفعل األولیّة لمنیر.  

بعد بضعة أیاٍم إستغرقھا خبر استقدام الحراسة المسلّحة للوصول إلى المقدح, حضر 
صباحاً إلى مقّرنا شقیق منیر المعروف بإسم "الطاووس" ومعھ بضعة مسلّحین وطلب 
منّا مغادرة المكتب فحاولنا المماطلة والتفاوض معھ إّال ان رّده كان بتھدیدنا بالتصفیة 
الجسدیّة مباشرةً إذا لم نغادر خالل خسمة دقائق. في ھذه األثناء كان العنصر المسلّح 
المكلّف بحمایة المكتب قد تسلل إلى الداخل إلخراج بندقیتھ من خزانٍة معدنیّة ثم ولّى 
مسرعاً إلى منطقة البركسات حیث یوجد مكتب خالد عارف. وبعدھا بدقائق حمل أبو 

مجدي بعض أغراضھ المكتبیّة وغادرنا المكتب جمیعا الحقین بالحرس. جّن جنون خالد 
عارف حین أبلغناه بما حصل وبدأ یرعد ویزبد ویجري إتصاالٍت تلفونیةً بوجھاء المخیّم 

لتھدیدھم بأنھ سیقتحم منطقة بستان الیھودي بالقّوة العسكریّة إلستعادة المكتب وذلك 
لدفعھم إلى التراكض للتوسط بین الطرفین وممارسة بعض الضغوط السیاسیّة على 

منیر. بعد إجراء إتصاالتھ أمرنا بان نعود إلى المكتب وأن نرفض المغادرة مھما حصل. 
لم یكن بیننا مسلّحین, إضافةً إلى ان جمیع أعضاء الھیئة (عداي) ھم من الطاعنین في 
السّن وأصغرھم قد تجاوز الخمسین من العمر لكننا بعد إصرار عارف انصعنا لألمر 

وغادرنا مكتبھ (وكنّا ستّة أعضاء) عائدین إلى مكتبنا. استوقفنا أبو مجدي, رئیس ھیئة 
العمل الشعبي في عین الحلوة في أحد األزقة عند منتصف الطریق وقال لنا:"طبعا لن 

یھتّز أحٌد من الطرفین لمقتلنا أو مقتل بعضنا وسیتصالحون بعد إسبوع ویقیمون الوالئم 
عن أرواحنا" فعلّقت موافقاً على ما قالھ. 

- إسمعوا, أرى ان نقف ھنا لمدة عشرة دقائق ثم نعود إلى مكتب خالد عارف 
لنخبره بأننا حاولنا الدخول لكن مسلحي منیر قد منعونا. أضاف أبو مجدي.  

القى كالمھ إستحسانا وموافقة مباشرتین إذ لیس بین ھؤالء العجائز المخضرمین في 
حركة فتح من لم یخبر العشرات من ھذه المواقف التي سقط خاللھا الضحایا ثم لفلفت 

قضایاھم بعد أكل سدور مناسف اللحم الضان المزیّنة بالصنوبر واللوز. عند عودتنا إلى 
مكتب عارف كان العشرات من الوجھاء وأعضاء "اللجنة الشعبیّة" التابعین لبقیّة 

الفصائل غیر المشاركة في ھیئتنا التابعة لحركة فتح, و"فروعھا الخارجیة" قد تجّمعوا 
فیھ وراحوا یتناقشون مع عارف ویدعون إلى التھدئة والحوار بدالً من إشعال معركٍة 
جدیدة یكون أغلب ضحایاھا, كالعادة , من سكان المخیّم األبریاء الذین ال ناقة لھم وال 
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جمل. استمرت مساعي اللجنة الشعبیّة وتنقل وفودھا جیئةً وذھاباً بن مقّري الطرفین 
دون جدوى حتّى حلول المساء ثم تبعثر أعضاؤھا وكان أعضاء ھیئة العمل الشعبي قد 
سبقوھم بالمغادرة إلى منازلھم. عند الثامنة مساء استدعاني عارف من جدیٍد إلى مكتبھ 

وطلب منّي الذھاب وحدي إلى مكتب الھیئة وقضاء اللیلة فیھ.  

- یا أّخ أبو أدھم انا لست من سكان عین الحلوة, مما یسھّل كما تعلم مسألة اغتیالي ألن 
لیس ھناك من یطالب بدمي فعشیرتي في بلٍد آخر.  

- نعم لكن حركة فتح ھي عشیرتك.  

- حسنا بما ان حركة فتح ھي عشیرتي إذن یجب ان تؤازني بدالً من الطلب إلي بإعادة 
إحتالل المكتب وحدي.  

- انت لست وحدك! فتح بكاملھا من ورائك! 

- أعتقد ان حركة فتح یجب ان تكون في ھذه الحالة أمامي ولیس ورائي. 

- لن یجرؤ أحد ان یمّسك بسوء النھم یعلمون ان حركة فتح وراءك.  

- سبق للكثیرین ان اغتیلوا رغم ان الحركة كانت وراءھم  أرى ان ترسل أحد الكوادر 
من أبناء مخیم عین الحلوة فلربّما ینجو بعشیرتھ أما انا فلست بذاھب.  

دار ھذا النقاش أمام العدید من ضبّاطھ وبینھم اللینو قائد الوحدة العسكریّة التابعة لمنطقة 
صیدا, وكذلك "امیّة" القائد العسكرّي لمنطقة صیدا وحول المكتب والمقر أكثر من 

عشرین مسلّحاً تابعین لھ. وإذا كان قد اختار المواجھة (قلت لنفسي) فلیستعن 
ب"جحافلھ" العسكریّة بدالً من إرسال ضابٍط أعزل كطعٍم رخیص. وغادرت بعدھا 

متّجھا إلى منزل ابن عّمي حیث كنت أبیت قبل ھذه المسألة رغم توجیھھ التھدیدات لي 
والتوّعد بفصلي من حركة فتح إذا لم انفذ أوامره.  

بقیت بعد ھذه المجادلة معتكفاً لبضعة أسابیع ومستنكفاً عن العمل في ھیئة العمل الشعبي 
التي انتقل مقّرھا إلى أحد مكاتب الحركة في حّي البركسات وكذلك أمتنعت عن زیارة 

مكتب خالد عارف. خالل ھذه الفترة أفلحت في إیجاد منزٍل صغیر مؤلٍّف من غرفٍة 
وأحدٍة صغیرة مع مطبخ ومرحاض في منطقة البركسات ومعّداً لإلیجار. كان حجم 

المنزل الصغیر ومبلغ إیجاره الشھرّي مناسباً لحالتي ودخلي فسارعت إلى توقیع العقد 
مع أصحابھ.  

منزلي الجدید قریٌب من مقر قیادة المنطقة إذ ان حّي البركسات بكاملھ ھو عبارة عن 
حارتین أو ثالثة والجمیع قریٌب من الجمیع. ولكون منزلي مشغوٌل من شخٍص أعزب 

فقد أصبح ملتقًى لزمالئي من كوادر الحركة خصوصاً وقت لعب "الشّدة" مساًء او 
شرب الشاي أمام بابھ عند العصر.  

بعد ثالثة أسابیع وأثناء جلوسي أمام عتبة داري مع بعض األصدقاء مّر خالد عارف من 
حارتي متّجھا إلى المكتب المستحدث لھیئة العمل الشعبي ولّما راني دعاني لمرافقتھ 

قائالً:  
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تعال یا ضابط زعالن تعال.  -

ثم أمسك بذراعي واكمل طریقھ. فأجبتھ بان علّي ان أضع حذائي في قدمّي إذ ال یجوز 
ان أرافقھ إلى اإلجتماع وفي قدمّي "شحاطة" لكنھ أصّر وقال ال یھّم.  

 --------------------------------------------------------------

في العام 1999 استشعرت دوائر النظام السورّي الذي أصبح یشّكل وصیّاً على الدولة 
اللبنانیّة بعض الخطورة من تنامي القّوة العسكریّة لمقاتلي یاسر عرفات في مخیمات 

الجنوب اللبناني رغم ان اإلبقاء على السالح الفلسطینّي داخل المخیّمات ,وخارجھا, جاء 
نتیجة رغبة سوریّة بإعتبار ھذا السالح جزءاً من سالح المقاومة. وقد كان موقف النظام 

السورّي الدائم من ھذا الموضوع ینطلق من ان تجرید الفلسطینیّین من ھذا السالح ھو 
بمثابة إھداء إسرائیل ورقة مّجانیة من أوراق الضغط ذات األھمیّة في المفاوضات 

الجاریة بین سوریا ولبنان من جھة وإسرائیل من جھٍة ثانیة. لكن ورقة السالح 
الفلسطینّي من وجھة نظر نظام األسد شيء, والسالح العرفاتي شيٌء آخر خصوصا ان 
سلطان أبو العینین الرجل األول في قّوات عرفات المتواجدة في لبنان قد أخذ یوسع من 
دائرة إتصاالتھ في الفترة األخیرة وقام ببعض الجوالت على بعض المطارنة الموارنة 
المشكوك في والئھم لسوریا. كما ان عالقة حركة فتح قد تنامت مع بقایا قیادات القّوات 

اللبنانیّة المنحلّة بحكٍم قضائي, الذین فّروا من لبنان وتوّزعوا في دول أوروبا الغربیّة بعد 
ان تّم زّج زعیمھم سمیر جعجع في السجن بتھٍم ملفّقة. إلى ھذا وذاك, فقد قام عرفات 

مؤّخراً بإستقبال سومر األسد أبن رفعت األسد شقیق الرئیس السورّي المبعد من سوریّا 
بعد قیامھ بمحاولٍة انقالبیّة ضد أخیھ.  

في 27/تشرین1/1999 أصدر القضاء اللبناني بإیعاٍز من جھاز المخابرات السوریّة 
العاملة في لبنان حكماً قضائیّاً غیابیاً باإلعدام على حسن أبو العینین (المعروف بسلطان 
أبو العینین) بتھمة تشكیل عصابة مسلّحة وتنفیذ العدید من اإلغتیاالت في الفترة الواقعة 

بین 1991 – 1993, اّي فترة اإلغتیاالت المتبادلة بین فتح اللجنة المركزیّة وفتح 
المجلس الثوري. ورغم ان الدولة اللبنانیّة وأجھزتھا المعنیّة لم تحاول العمل على تنفیذ 
الحكم وإحضار أبو العینین أمام القضاء بالقّوة إّال ان الحكم نفسھ قد حقّق مراد الجھات 
التي تقف خلفھ إذ انھ قد حّد من قدرتھ على الحركة وجّرده بالتالي من أّي وزٍن سیاسيٍّ 

كان لیكتسبھ في جوالتھ على رجال السیاسیّة اللبنانیّین وجعلھ أسیر مخیم الرشیدیّة 
المعزول, حرفیّاً وسیاسیّاً. 
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على أثر صدور ھذا الحكم القضائّي أعلن أبو العینین ان الحكم الصادر بحقّھ ھو حكٌم 
سیاسيٌّ وال عالقة لھ بأیّة وقائع قانونیّة. كما أشار إلى انھ لن یسلم نفسھ للقضاء وسیبقى 

على رأس عملھ في مخیّم الرشیدیّة ولن یغادره وحین سألھ أحد الصحفیّین عن الكیفیّة 
التي ینوي قضاء الوقت فیھا داخل معقلھ بعد انعدام قدرتھ على الخروج منھ أجاب بأنھ 

یعتزم تعلّم اللغة  االنجلیزیّة, رغم انھ بالكاد یجید العربیّة.  

بدل دراسة اللغة االنجلیزیّة انشغل سلطان بلعب البلیاردو ومراكمة المزید من الثروات 
كما أرسل إلى دمشق من یشتري لھ بعض النعامات  والحیوانات األخرى وأقام داخل 
المخیّم حدیقة حیواناٍت خاّصٍة بھ وفي نفس الوقت أعلن عرفات عن ترقیتھ من رتبة 

عقید إلى رتبة عمید.  

أحد أھم الھوایات التي یتسلّى بھا سلطان أبو العینین ھي ھوایة إستغالل سلطاتھ إلذالل 
الضبّاط الفتحاویّین, فحسن أبو العینین المعروف بین أبناء جیلھ بحسن أبو خنّة, ھو 

متنّمٌر سایكوباثّي سوقّي أوصلتھ الظروف إلى أعلى المناصب دون ان یكون مؤھّالً لھا. 
ورغم انھ یرتدي في معصمھ ساعة یٍد من نوع رولكس مذھّبةً ومرّصعة بالماس , 

یوازي ثمنھا راتب ضابطین كبیرین لمدة عامین ($30000) وان بّذاتھ الفخمة وربطات 
عنقھ مستوردةٌ من إیطالیا وان اإلسم  الحركّي الذي أرتداه ھو "سلطان", ورغم أن 

سلطتھ وثروتھ قد أقامتا لھ سلطاناً حقیقیّاً إّال انھ بقي في داخلھ حسن أبو خنّة المتنّمر 
الباحث عن السطوة لتحقیق ذاتھ النرجسیّة. ببساطة, كان سلطان أبو العینین نسخةً بائخة 

من معّمر القذافي.  

بعد تقیید حركتھ وإجباره على اإلقامة الدائمة داخل مخیّم الرشیدیّة أزدادت أخالق أبو 
العینین سوءاً وتفاقّمت عصبیّتھ فتراه یشتّم ضبّاطھ المعیّنین في مناصبھم بأوامر صادرة 
عنھ, بأقذع وأبذأ الشتائم رغم كونھم مقّربین منھ. أّما صغار الضبّاط الذي یحّجون یومیّاً 

إلى معقلھ في الرشیدیّة إلموٍر أغلبھا تتعلّق بطلبات مساعدٍة مالیّة, فتراه یأمر حراسھ 
الشخصیّین بمنعھم من الدخول ویتركھم مرمیّین في الساحة الواقعة أمام مكتبھ حتى یملّوا 

ویعودوا من حیث أتووا بینما ھو یراقبھم داخل مكتبھ عبر الكامیرات المزروعة على 
الجدران الخارجیة للمبنى والموصولة بالشاشة الموضوعة على طاولتھ. وقد حدث أكثر 

من مّرة ان بعض الضبّاط الذین كانوا یعانون من ظروٍف مالیّة صعبة قد حاولوا الدخول 
إلى مكتبھ رغم منع الحّراس لھم, معتقدین ان الحراس یمنعونھم دون علم قائدھم, 

فتعرضوا إلى الضرب المبّرح على أیدي عصابة ابراھیم الخطیب كالب السلطان 
الشرسة بینما السلطان العظیم یراقبھم على شاشتھ متشفیّاً.  

عدا عن األرصدة البنكیّة المتخّمة التي یمتلكھا سلطان فإن ھناك العدید من اإلستثمارات 
والمشاریع التي انشأھا كأفران خبٍز ومحطّات بیع البنزین ومزرعة أبقار والعدید من 

المشاریع األخرى. إن مصدر ثروتھ األساس ھو الحواالت المالیّة الضخمة التي یتلقّاھا 
من السلطة الوطنیّة بشكٍل دوريٍّ كمصاریف ورواتب آلالف الضبّاط والمقاتلین 

الفتحاویّین, وھذه الحواالت المالیّة ال یدري أحد سواه ومعھ ضابط مالیّتھ بحجمھا. فال 
مؤّسسات رقابیّة وال شفافیّة وال جرأة لدى أعضاء اللجنة القیادیّة  الصوریّة التي شّكلھا 

لإلستفسار عن ھذا الموضوع إذ ان أعضاء ھذه اللجنة ھم مجرد شھود زور یقومون بما 
یملیھ علیھم مقابل فتاٍت خزائنھ العامرة, بل ان بعض أعضاء ھذه اللجنة القیادة لیسوا 
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سوى مخبرین صغار یعملون لدیھ مثل بالل أصالن مسؤول اإلدارة العسكریّة عنده. بل 
ان ھذا األصالن رضي في كثیٍر من األحیان ان یكون ممسحةً لألرجل على عتبة 

السلطان فتراه مثالً بعد وفاة یاسر عرفات في تشرین2 2004 واحتدام الصراع في 
أراضي السلطة الوطنیّة حول خالفتھ, وإختیار سلطان للوقوف في صّف محمود عبّاس 

بعد طول ترّدٍد ومقارنٍة بین العروض التي قّدمھا لھ المتصارعون, قد قام بتكلیٍف من 
سلطان بجمع مئات الكوادر في جلسة تنظیمیّة (ھي األولى من نوعھا) لیحّدثنا عن 

إقلیمیّة وعنصریّة أھل الضفّة الغربیّة وقطاع غّزة ویحّرضنا على الوقوف إلى جانب 
محمود عبّاس إبن األراضي المحتلّة العام 1984 أّي إبن المنطقة الجغرافیة التي ینتمي 
إلیھا معظم فلسطینیّو لبنان وسوریا. أذكر یومھا ان أحد الضبّاط المنحدرین من الضفّة 

الغربیّة قد طلب الكالم وقتھا وأسمع ذلك المحّرض "الِشللي" المستزلًم ما یلیق بھ.  

إضافةً إلى المبالغ التي یقتطعھا لنفسھ من الموازنة العاّمة ویحّولھا إلى أرصدٍة خاّصة بھ 
في الخارج, ثمة العدید من الحیل األخرى التي مّكنتھ من جمع ثروتھ الضخمة:  

- إستالم رواتب المئات من المقاتلین الوھمیّین الذین ال وجود لھم إّال على كشوفھ المالیّة.  

- تأخیر صرف الرواتب لفترات قد تتجاوز األشھر بھدف احتساب أعلى نسبة من الفائدة 
البنكیّة علیھا.  

- اإلستیالء على الكثیر من  المساعدات التي تقّدمھا الجمعیّات والوكاالت الدولیّة عبره 
لالجئین الفلسطینیّین في لبنان. (یتساوى في ھذا مع خالد عارف ومنیر المقدح) 

- الرشاوى التي یتلقّھا من سیاسیّین لبنانیّین (آل الحریري)  مقابل إصدار المواقف 
السیاسیّة التي تالئمھم. ( یتساوى في ھذا مع خالد عارف ومنیر المقدح)  

- إرغام آالف الكوادر والعناصر على شراء أشیاء تافھة ال تساوي أكثر من 500 لیرة 
(مفّكرات,لفحات, شعارات نحاسیّة) مقابل عشرة أضعاف تكلفتھا ویجري خصم ھذه 

المبالغ من رواتب الكوادر قبل تسلیمھا لھم وكثیرین منھم ال یحصلون على ما أرغموا 
على شرائھ بسبب نفاذ الكمیّة!.  

- تأخیر ترفیعات الضبّاط وعدم إحتساب الفارق بین رواتبھم عند ترفیعھم. فقد احتفظ 
مثالً بأمر ترفیعي من رتبة مالزم أّول بحري إلى رتبة نقیب بحري منذ 1/3/1994 

حتى 1/8/1998 وحین اضطر إلى إظھار األمر اإلدارّي بسبب إقتراب موعد ترفیعي 
إلى رتبة رائد بحري أمر بترفیعي إلى رتبة النقیب إعتبارا من 1/3/1994 بالرتبة فقط 

دون الراتب على ان یبدأ ترفیعي بالراتب اعتباراً من 1/8/1998 سارقاً بذلك الفارق بین 
الرتبتین على مدى ما یقارب الخمس سنوات.  

ثّمة طرٌق أخرى للسرقة یتّبعھا ذوي النفوذ األقل شاناً وھي متعّددة إیضا انما أقل حجماً 
بكثیر. فبالل أصالن مثالً یبیع الرتب العسكریّة وأعرف شخصیّاً حالةً واحدةً على األقّل 

كنت مطّلعاً على تفاصیلھا من صاحب العالقة إذ انھ كان وقتھا یعمل معي في محطّة 
عبرا وھو عصام الحلبي الذي اشترى رتبة مالزم ثاني مقابل ان یستلم البائع كامل 

رواتبھ على مدى ستّة أشھر. أّما بقیّة القطعات العسكریّة فیقوم مسؤولوھا بإقتطاع مبلٍغ 
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معیّن من راتب كّل عنصر لصالح دعم موازنة الكتیبة أو الوحدة ویتراوح المبلغ المقتطع 
شھریّا بین 5000 و10000 ل.ل. ($7 الحد األقصى). ال یشعر أحد من ھؤالء 

اللصوص بأّي تأنیب ضمیر نتیجة سرقاتھم بل تجدھم یتفاخرون بھا ویعتبرون مداخیلھم 
غیر الشرعیّة وغیر األخالقیّة تعبیراً حقیقیّا عن نفوذھم, فترى ضابط المالیّة مثالً أو 

سواه "یتفشخر" بحصولھ على مئات الدوالرات شھریّا من أموال الحركة (أبو أشرف 
مروان وقد سبق ذكر ھذا الموضوع).  

لعّل اللص الفتحاوي الوحید الذي تفاجأت بھ ھو صدیقي المقّرب السابق, النقیب سلیمان 
شحادة (أبو نضال وھو حالیاً برتبة عقید) الفتحاوي الطاھر والعصامي الذي یتباھى 

بفتحاویّتھ والحافظ ألناشید الحركة وصاحب ھوایة توثیق أسماء شھداء اإلنتفاضة 
الفلسطینیّة على حاسوبھ مع تواریخ استشھادھم, والمستعد ألن یطلق علیك النار إذا ما 
نلت یاسر عرفات بكلمة سوء, والمتمنطق بجعبتھ العسكریّة وبندقیّتھ عند أي إستنفار 
فتحاوّي. إذ ما كاد ھذا الصدیق ان یصل إلى منصٍب یتیح لھ السرقة بعد ان تّم تعیینھ 
ضابطاً إلدارة كتیبة شّكلھا سلطان خّصیصاً لتكون قّوتھ الضاربة الشخصیّة في عین 

الحلوة, حتى أصبح من أمھر اللصوص. لیس ھذا فحسب بل صار لصاً یتباھى 
بلصوصیّتھ كبقیّة اللصوص الفتحاویّین الظرفاء. فقد حّدثني یوما بعد صرف الرواتب 

المعتادة بأنھ تبقّى من أموال الصرف مبلغ ملیون ومائتا الف ل.ل ھي عبارة عن رواتب 
مقاتلین قد تركوا الحركة لكن أسماءھم لم تزل بعد عن الكشوف.  

ذھبت إلى بیت أبو عرب (قائد الكتیبة) ألبلغھ بأن صرف الرواتب قد تّم -
وناولتھ إثنّي عشر ورقة من فئة المائة ألف ل.ل  فعّدھم وناولني منھم 

ستمائة الف ثم وضع الستمائة األخرى في جیبھ. قال لي أبو نضال 
متباھیاً. 

إضافةً إلى الموازنة الشھریّة المخّصصة لرواتب المنضویّین في حركة فتح ھناك 
موازنتین مالیتین أخرتین ال تقّال عنھا حجما أحد ھاتین الموازنتین مخّصصةٌ لمعالجة 

المرضى المصابین بأمراٍض مستعصیٍّة من المدنیّین الفلسطینیّین بسبب عجز وكالة 
االنروا عن تمویل عالجھا المعزو إلى قلّة الموارد وامتناع العدید من الدولة الداعمة عن 

دفع حصصھم المستحقّة. تعتبر المستشفیات في لبنان من أغلى المستشفیات في العالم 
وقضاء لیلٍة في إحداھا (دون احتساب ثمن األدویة والعالج) یكلّف أكثر من قضاء لیلٍة 

في أفخم فنادق الدرجة األولى ذات الخمس نجوم. لم تمتنع وكالة االنروا كلیّاً عن تمویل 
عالج األمراض المستعصیّة بل جزئیّاً, إذ انھا تساھم بما یقارب ال10%  أو ال%20 
من مصاریف العالج بینما تقوم م.ت.ف بتغطیة ما یتراوح بین 10% و 90% وتعتمد 
نسبة التغطیّة على حالة أبو العینین المزاجیّة لحظة عرض الحالة علیھ. وكذلك یعتمد 
طبعا على عوامل أخرى (قرابة, نسب, بلدیّات, محسوبیّات, قرابة من نساء جمیالت, 

تزكیّة من المقّربین .. إلخ). وھنا أیضاً ال لجان رقابیّة وال لجان إداریّة أو طبیّة مما 
یجعل مئات اآلالف من الدوالرات منھا تذھب بشكٍل متواتر إلى غیر أصحابھا 

ومستحقّیھا. في حالٍة واحدٍة من الحاالت التي تّم كشفھا كانت عصبةٌ من موظّفي المالیّة 
(األرجح بمعرفة من المسؤول العام لجھاز المالیّةالمركزي في لبنان , األسدي) تقوم 

بالتواطؤ مع بعض موظفي المستشفیات بصرف مبالغ مالیّة طائلة على حاالت سرطان 
وھمیّة وتقاسم األموال في ما بینھم. حین بدأت روائح ھذه السرقات تفوح تّم التضحیّة 
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بأحد أعضاء العصابة واستعمالھ ككبش فداء فطرد من  الحركة بینما بقّي اآلخرون في 
أماكنھم وتابعوا أعمالھم كان شیئاً لم یكن.  

الموازنة الثالثة مخّصصةٌ لصرف رواتب ٔاُسر الشھداء والجرحى الذین سقطوا أثناء 
عملھم في م.ت.ف والتطّرق إلى ھذا الموضوع مؤلٌم ومقّزز. روت لي أرملة شھیٍد 

فلسطینّي انھا حین ذھبت إلستالم راتب زوجھا الشھید للمّرة األولى, وأثناء انتظارھا 
النتھاء المعاملة اإلداریّة في مكتب المسؤول المالّي عن أسر الشھداء "الشیخ العبلّیني" 
الواقع عند مدخل مخیّم عین الحلوة الشمالي, سمعت "الشیخ" یھمس للموظّف الجالس 

خلف طاولة المكتب المجاورة لھا ویقول:"قّل لھا ان تحلق شواربھا في المّرة القادمة" ثم 
انفجر اإلثنان بالقھقھة. أصیبت المسكینة باإلحراج وتظاھرت بأنھا لم تسمع ما تھامس بھ 

الرجالن وانتظرت حتى سلّمھا أحدھم راتبھا وخرجت مسرعة إلى الطریق حیث 
انفجرت بالبكاء. بكت أیاماً طویلةً بعدھا ولم تعد تدري أیھما أولى بالبكاء, روح زوجھا 

الشھید أم جرحھا وذلّھا واألیام المریرة التي تنتظرھا. من المعروف ان األرامل في 
المجتمعات عاّمةً وفي الشرق األوسط خاّصة یتوقّفن عن اتّخاذ زینتھّن أو اإلعتناء 

بمظھرھن طوال أشھر الحداد وان من ضمن المحّرمات علیھن نزع الشعر الزائد عن 
الوجھ. والشیخ العبلّیني ال بّد قد شاھد مئات من األرامل واخوات وبنات الشھداء خالل 

عملھ كمدیٍر لمكتب صرف رواتبھن فكم مّرة تراه تھّكم علیھن وكم منھّن سمعت تھّكماتھ 
یا ترى. ونحن ھنا بصدد الحدیث عن شخٍص متدیٍّن في الخمسینات من عمره فما أدراك 

ما الذي یقوم بھ األقل تدیناً.  

ما ان ینتھي المناضلون من دفن الشھداء وتأبینھم ومعاھدتھم على إكمال الدرب حتى تبدأ 
معاناة ابنائھم وبناتھم واخواتھم واّمھاتھم وزوجاتھم بدءاً من الرواتب الشحیحة وانتھاًء 
بفقدانھم عماد دارھم واضطرارھم للوقوف على عتبات القادة المناضلین الذین ال یرون 

فیھم سوى لقمٍة جنسیٍّة قد تكون متاحة ان كّن جمیالت أو إزعاجاً دوریّاً فیوصون 
بّوابیھم بالتصرف معھم وصرفھم وعدم السماح لھم بالدخول إلى مكاتبھم الوثیرة. ھذان 
الصنفان من نساء الشھداء غالبا ما تراھم أمام مكتب سلطان أبو العینین وإحداھن كانت 
والدتي العجوز أرملة الشھید روبین أبو العال الذي كان قبل اغتیالھ عام 1980 مسؤوالً 

مباشراً عن سلطان. وحین شكت لھ العوز والفقر واضطرارھا إلى العمل كخادمٍة في 
المنازل أمر لھا بمساعدٍة قدرھا 50 دوالراً رفضت استالمھا وغادرت خالیة الوفاض. 

أّما الجمیالت الیافعات فأحضانھ مفتوحةٌ لھن وكرمھ الحاتمّي تُحّدث بھ األلسن. آلل 
الشھید وأھلھ في حركة فتح مصیران محتمالن اّولھما الجوع والفقر وثانیھما تمریغ 

كرامتھم على أبواب القادة االنذال.  

 --------------------------------------------------------------------
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حین تخلّیت عن عملي في محطّة عبرا وعدت إلى التفّرغ الكامل للعمل في حركة فتح 
كنت قد تصالحت مع أكرم ھّواري بوساطة من صدیٍق مشترك. كّررت القول للصدیق 

المشترك یومھا یوم عرض مصالحتنا انني ال أملك موقفاً قیمیّا من قضیة شذوذ أكرم فھو 
حرٌّ في میولھ وممارساتھ طالما انھ ال یسّخر سلطاتھ في سبیل خدمة نزواتھ. فأكرم 

ھّواري حین یكون خارج السلطة یتحّول إلى شخٍص ودوٍد طیب المعشر وال یجرؤ على 
ممارسة تحّرشاتھ بأحد. بعد بضعة أشھر من المصالحة عرض أكرم علّي العمل في 

جھاز التسلیح في عین الحلوة بعد ان كلّفھ أبو العینین بترؤسھ بتزكیٍّة من العقید مھاجر 
جار أكرم وصدیقھ ولكنني اعتذرت مفّضالً العمل تحت قیادة خالد عارف الذي لم یسبق 

لیھ العمل معھ من قبل ولكن قیل لي انھ كان في الماضي صدیقاً لوالدي.  

إثر خالفي مع خالد عارف واكتشافي مدى انتھازیّتھ واستعداده للوقوف على جثث 
الكوادر الفتحاویّة في سبیل تحقیق مصالحھ الخاّصة قّررت ان أتركھ العمل عنده. كانت 

الخیارات قلیلة أمامي فإّما منطقة صیدا بقیادة خالد عارف أو اللجنة العسكریّة برئاسة 
"أسد بغداد" وھي تشكیّلة ال تشبھ إسمھا بل مجّرد إطاٍر لتجمیع أكثر من مائة وعشرین 
ضابطاً فتحاویّا ال  عمل لدیھم سوى شرب الشاي ولعب الورق, أو جھاز التسلیح الذي 

كلّف أكرم برئاستھ. وقد اخترت األخیر بسبب معرفتي بضبّاطھ وصداقتي مع ضابطین 
منھ ھما علي الخلیل وعمر تركیّة.  

عندما طلبت من خالد عارف نقلي إلى اإلدارة العسكریّة تھیئةً النتقالي إلى جھاٍز آخر 
رفض طلبي وأصّر على بقائي تحت أمرتھ لیتسنّى لھ التضییق علّي واالنتقام منّي بسبب 
موقفي اآلخیر ورفضي التضحیّة بنفسي خدمةً لمآربھ. طلبت من محمود عیسى "اللینو" 

التوّسط لدى خالد عارف وقد وعدني بذلك ولكن األمر طالت مّدتھ وبدا عارف متشبّثاً 
بعناده فقمت باإلتصال بنسیبي جمال سلیمان وإبالغھ بالموضوع وسألتھ عّما إذا كان 

بمقدوره فعل شیئاً بھذا الخصوص فرّد باإلیجاب وقال لي ال تقلق. رغم ان جمال سلیمان 
كان قد طرد من حركة فتح منذ سنوات إّال ان أغلب قادة حركة فتح وبینھم خالد عارف 

یطلبّون وّده ویسعون إلرضائھ بسبب عالقاتھ الوطیدة باإلستخبارات السوریّة المبنیّة 
على انتمائھ لحزب هللا حلیف النظام السورّي األساس منذ سنواٍت عدیدة.  

بعد خمسة دقائق من إتصالي بالحاج جمال سلیمان, طلبني خالد عارف إلى مكتبھ وكان 
بشوشاً بوجھي ألّول مّرة منذ شھور, وأخذ بالمزاح معي امام الضبّاط الجالسین في 

غرفتھ فطلب منّي مازحاً تأدیة التحیّة العسكریّة ثم سألني مازحاً ایضاً عّما إذا كان أكرم 
لوطیّاً فأجبتھ :"انت أعلم" ثم سألني ما إذا كنت انا ألوط بھ فأجبتھ بأنني أفّضل النساء 

لكن عند انعدام وجودھن ال أدري ما إذا كنت سأفعل إذ لم یسبق ان وجدت نفسي في ھذا 
الظرف. انتھى اللقاء القصیر بكتابتھ أمٍر إدارّي یقضي بنقلي إلى مرتّبات اإلدارة 

العسكریّة تمھیداً إلعادة نقلي منھا إلى جھاز التسلیح.    

عند بدء العام الدراسّي 2000 – 2001 أرسلت في طلب ولداي روبین ومحمد الذین 
أصبحا في التاسعة والعاشرة من عمریھما إلستكمال دراستھما في مدارس االنروا في 
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لبنان حتى یكونا بقربي وتحت رعایتي وكنت قد استأجرت شقّةً في مبنى من أربعة 
طوابق یقع على مدخل الشارع الفوقاني من مخیم عین الحلوة وعلى بعد ثالثین متّرا من 

نقطة التفتیش الفلسطینیّة. وقد وافقت أّمي مشكورةً  على ان تقیم معي وتساعدني في 
رعایة الولدین. جرت األمور على ما یرام عدا بضعة عشراٍت من اإلشتباكات المسلّحة 
الفجائیّة التي كانت تعّرض حیاة أطفال المخیّم جمیعاً إلى الخطر خصوصاً عند وقوعھا 

في أوقات الدوام المدرسي فیھرع الناس من كّل حدٍب وصوب نحو مدارس أبنائھم 
إلصطحابھم منھا. أغلب اإلشتباكات تقع في الشارع الفوقاني بسبب تجّمع مكاتب حركة 
فتح فیھ وتواجد مقاتلیھا على تماٍس بعصبة االنصار (المنافسة) في حي الصفاف وكذلك 

في حّي الطوارئ مما جعلني أدّرب طفلي على التوّجھ من مدرستھما عند حدوث 
اإلشتباكات إلى منزل والدتھما في طریق الھمشري عبر الشارع التحتاني, وقد حدث 

أكثر من مّرة ان أرغمتھما اإلشتباكات على سلوك ھذا الطریق. لیس أشّد على المرء من 
العیش في ظّل تھدیٍد یوميٍّ لسالمة أطفالھ ولكننا نحیا في عین الحلوة ضمن الحّد األدنى 
من العیش المتاح, كغرقى یجھدون إلبقاء أنوفھم فوق سطح الماء ویترقّبون بقلق اللّحظة 

التي یضطّرون فیھا إلى اإلستسالم من شّدة اإلرھاق.  

كان العمل في جھاز التسلیح سلساً وممّالً كالعمل في بقیّة المواقع الحركیّة واقتصر على 
الدوام بضعة ساعات في النھار دون القیام بأیة مھام والمناوبة اللیلیّة اإلسبوعیّة والتي 
تعني النوم داخل المكتب, ودون أیة مھام أیضاً. كان أكرم یمارس ھوایاتھ المعتادة مع 

الجمیع وقد حاول التحرش بي مّرةً واحدةً ولمس عضوي الذكري من فوق بنطالي 
فدفعتھ بشّدة وأوضحت لھ انني ال لن أقبل أي تحّرش یقدم علیھ, فلم یعد إلیھا ولكنھ ثابر 
على المزاح الجسدي المعھود مع البقیّة. ثم اصطفى لنفسھ الشاب العراقي األملط الذي 
جاء ذكره في بدایة الكتاب واتخذه رفیقا وعشیقا وندیماً, وھو شیعيٌّ في العشرینات من 

عمره یذھب نھاراً إلى العمل المدنّي ویعود عصراً لتناول طعامھ واإلستحمام ثم النوم في 
مكتب أكرم وعلى سریره الخاص.  

عملت في جھاز التسلیح مّدة سنتین التحقت خاللھا بدورتین تعلیمیتین أوالھما دورةٌ 
لتعلیم اللغة العبریة أقامھا أسیٌر سابٌق قضى عشرین عاماً في السجون اإلسرائیلیّة أتقن 
خاللھا اللغتین االنجلیزیّة والعبریّة وكانت لغتھ االنكلیزیة جیدة نوعاً ما لكن مھارتھ في 

اللغة العبریّة عظیمة وكان یتكلّمھا ویكتبھا ویقرأھا بطالقة كما لو كانت لغتھ األم. كنا 
مجموعةٌ من خمسة عشر كادراً بینھم "أبو نضال" و"الشیخ أحمد" و"اللینو" وجمیعھم 

نقباء وكذلك كان معنا مجموعة من الصبایا الذي یعملون في روضة األطفال التابعة 
لحركة فتح في المخیّم. استمّرت الدورة 9 أشھر وقد كنت انا من بین المتفوقین فیھا 

وقّدمت بمناسبة التخّرج كلمةً باللغة العبریّة كتبتھا بنفسي وقام الشیخ أحمد بترجمتھا أثناء 
إلقائي لھا.  

بعد انتھاء الدورة العبریّة إلتحق بدورٍة لتعلیم الكومبیوتر القادم إلى لبنان حدیثاً ورغم 
انني لم أكمل الدورة بسبب امتناع أكرم عن دفع القسط الذي وعد بھا إّال انني تابعت 
دراستي بنفسي بعد ان تركت المعھد ورحت أستكشف كنھ الكومبیوتر القدیم (أبیض 

وأسود) الموجود في المكتب والمخّصص للعب  الورق. كنت أضغط على وصلة 
"المساعدة" في كّل خطوة أقدم علیھا أو برنامٍج أفتحھ ثم أقوم بدراسة ما جاء فیھا 

وساعدتني في ھذا المضمار لّغتي االنكلیزیة الجیدة وكذلك نّشطت ھذه القراءة قدرتي 
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اللغویّة التي كنت نسیت الكثیر من كلماتھا. بعد أربعة أشھر من بدء الدراسة الشخصیّة 
أثمرت جھودي جیداً وصرت مشّغل حاسوب ال بأس بھ وفي ھذا الوقت كان بعضھم قد 
انشأ مركزاً لإلتصال بالشبكة العنكبوتیّة داخل المخیم ووضع فیھ بضعة حواسیب وفي 
ھذا المحّل كانت اتصالي األّول بھذه الشبكة التي سریعاً ما أدمنت علیھا ومعي صدیقّي 
أبو نضال ومحمود الصفدي وصار قسماً ال بأس بھ من الراتب یذھب رسوما للساعات 

التي نقضیھا في مركز اإلتصال باالنترنت.  

 ----------------------------------------------------------------------

إلن كان أبو العینین قادراً على التحّصن في مخیّم الرشیدیّة الذي اشترى والء سكانھ فإن 
خالد عارف القاطن في مدینة صیدا ال یستطیع التحّصن في مخیّم عین الحلوة أوالً ألن 

زوجتھ وأوالده یأنفون من سكنى المخیّم وثانیاً بسبب انعدام الحاضنة الشعبیّة لحركة فتح 
فیھ, بعد ان خسرت جمیع موالیھا لصالح التنظیمات األصولیّة وھذا ما جعلھ لقمةً سائغةً 

للمخابرات اللبنانیّة التي قامت بإعتقالھ بتھٍم من نفس النوع. وفي النفس الوقت قامت 
األجھزة األمنیّة بإعتقال العدید من الكوادر بنفس التھم وزّجھم في السجون لنفس الفترة 
وكان بینھم خالد الشایب وبین المتھمین المحكومین غیابیاً كان ھناك النقیب نزیھ سالم 

وتیسیر قّدورة وعنتر سالمة.  

خالل فترة إعتقال الخالدین عارف والشایب حصل تطوٌر نوعيٌّ في الظروف المحیطة 
بالمنطقة أربك نظام األسد وجعلھ یتخبّط بین مواقف وتصریحات تبدو ألّول وھلٍة كما لو 

انھا جزٌء من كومیدیا سوداء من فرط العقالنیتھا. إذ أعلنت الحكومة اإلسرائیلیّة على 
لسان رئیس الوزراء إیھود باراك عن نیّتھا تطبیق قرار مجلس األمن رقم 425 وسحب 

قّواتھا العسكریّة من كامل األراضي اللبنانیّة دون أیة شروٍط او تسویاٍت سیاسیّة أو 
أمنیّة. جّن جنون حافظ األسد الذي أیقن انھ سیفقد آخر أوراق قّوتھ المتمثلّة ب"المقاومة 
اللبنانیّة" التي اعتادت ان تنفّذ لھ ضرباٍت عسكریّة غّب الطلب ضد القّوات اإلسرائیلیّة 
وحلفائھا في الجنوب اللبناني. ان ھذا التوّجھ اإلسرائیلي الطارئ عنى فصل المسارین 

اللبناني والسورّي الذي أصّر النظام السورّي على وحدتھما في المفاوضات مع 
اإلسرائیلیّین مجیّراً ضربات حزب هللا لصالحھ مما سینقل األسد في ھذه المفاوضات من 

موقع النّد إلى موقع المتسول الذي ال خیار أمامھ سوى القبول بما یعرض علیھ.  

استنفر األسد أجھزة إعالمھ في سوریا ولبنان وأرسل وزیر خارجیتھ فاروق الشرع إلى 
القاھرة للقاء وزیر الخارجیة المصري عمر موسى علّھ یتوسط لھ عند اإلسرائیلیّین 
لتأجیل انسحابھم المزمع الذي تحاول إسرائیل من خاللھ "ان تتھّرب من استحقاقات 
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السالم ومتطلباتھ تحت عناوین مختلفة" حسبما صّرح الشرع في 9 أیار 2000 بعد لقائھ 
مع عمر موسى. كان حافظ األسد أشد تمسكاً ببقاء االحتالل اإلسرائیلي لجنوب لبنان 

وبقاعھ الغربي من الكثیرین من الیمینیّین اإلسرائیلیّین المتدیّنین والمتشّددین الذین یرون 
ان أرض إسرائیل یجب تمتّد من الفرات إلى النیل. لقد ظن األسد ان وعد رئیس وزراء 
اسرائیل أیھود باراك االنتخابي الذي أطلقھ في أیار 1999 بأنھ سیغادر لبنان إذا ما نجح 

في االنتخابات وتولّى رئاسة الحكومة بعد سنة من تاریخ تسلّمھ السلطة مجرد وعٍد 
انتخابيٍّ لن یستطع تطبیقھ. حین نفّذ باراك وعده وبدأ باالنسحاب في 24 أیّار 2000 

أسقط في ید األسد حتى ان وزیر خارجیّتھ أدلى أمام المشاركین في اجتماٍع للقیادة 
القطریة لحزب البعث الحاكم بالتصریح المضحك التالي " ان االنسحاب الصھیوني من 
لبنان مناورة إسرائیلیّة لن تنطلي على أحد، وان إسرائیل إذا أرادت حقاً االنسحاب من 

لبنان فعلیھا أوالً االنسحاب من الجوالن".  

عند إعالن إسرائیل عزمھا باالنسحاب اوعز النظام السورّي إلى میلیشیا حزب هللا 
بتسخین الجبھة الجنوبیّة فبادرت اآلخیرة إلى إمطار المستوطنات اإلسرائیلیّة الشمالیّة 
بصواریخ الكاتیوشیا وقد كان مجموع ما أطلقتھ في یوٍم واحد من ھذه الصواریخ 40 

صاروخاً سقطت في 5 أیّار 2000 على مستوطنة كریات شمونة وأّدت إلى إصابة 24 
إسرائیلیّاً. لم تكتف المیلیشیا الشیعیّة بعملیّات إطالق الصواریخ على المستوطنات بل 

عملت على شّن العدید من الھجمات على مواقع جیش لبنان الجنوبي الموالي إلسرائیل 
وكذلك على مؤّخرة القّوات اإلسرائیلیّة أثناء انسحابھا. رّدت إسرائیل على ھجمات 
حزب هللا بقوة واستھدفت تجّمعاتھ بالغارات الجویّة والقصف المدفعي لّكنھا تابعت 

انسحابھا ولم تقع في فّخ حافظ األسد. إعتبر األسد انھ سیخسر بذلك الدنیا واآلخرة، فجاء 
اختراع مسمار جحا للحفاظ على ذریعة "مقاومة" حزب هللا في لبنان من خالل مسألة 
مزارع شبعا. فقد أعاد اللواء الشیعي جمیل السید الذي عیّنتھ سوریا مدیرا لألمن العام 
اللبناني (بعد ان كان ھذا المنصب من حّصة الموارنة) والذي ترأس اللجنة العسكریّة 

اللبنانیّة في مفاوضات اإلنسحاب اإلسرائیلي من جنوب لبنان التي أشرفت علیھا األمم 
المتّحدة, أعاد رسم خارطة لبنان التي رسمھا سابقاً جاعالً شبعا ضمن األراضي 

السوریّة، فرسمھا من جدید ضمن األراضي اللبنانیّة، لیستمر حزب هللا في القتال تحت 
ذریعة تحریر مزارع شبعا السوریّة في خرائط نظام دمشق وخرائط األمم المتّحدة على 

حدٍّ سواء واللبنانیة في خرائط جمیل السیّد وحسن نصرهللا.  

بعد إقرار األمم المتّحدة بان إسرائیل قد أكملت انسحابھا من األراضي اللبنانیّة ونفّذت 
القرار 425 بالكامل تضاءلت قدرة حزب هللا ومن خلفھ النظام السورّي على  المناورة 

رغم إختراع قضیّة "مزارع شبعا" وأضحت الحاجة إلى أوراٍق جدیدة ترفد ورقة 
المقاومة اللبنانیّة ماّسةً وكان ھناك كالعادة الورقة الفلسطینیّة. یدرك نظام حافظ األسد 

جیداً ان الفصائل الفلسطینیّة المسلّحة التي تدور في فلكھ كالقیادة العامة والمجلس الثوي 
وفتح االنتفاضة لیس لھا أوزان حقیقیّة على المستویّین السیاسّي والعسكرّي وان الورقة 
الفلسطینیّة الرابحة ھي حركة فتح اللجنة المركزیّة (قبل اشتداد عود حماس التي نشأت 

عام 1987) لذا كان ال بّد من مصالحٍة جدیدة معھا. ولقد عّزز ھذا التوجھ الجدید اندالع 
اإلنتفاضة الفلسطینیّة الثانیة أواخر أیلول 2000 ثم وفاة حافظ األسد في تشرین1 2000 

واغتنام یاسر عرفات لھذه الفرصة للقیام بزیارة إلى سوریّة بدعوى تقدیم العزاء إلبنھ 
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بّشار الذي عیّن خلفاً لھ بعد تعدیل الدستور السورّي في مجلس الشعب لیتسنّى لھ ان 
یكون رئیسا للجمھوریّة وھو بعد في سّن ال34. أسفر التقارب الفلسطینّي السورّي الذي 

بدأ بعد وفاة حافظ األسد ببضعة أشھر عن تحّسن العالقة بین م.ت.ف. المؤّسسات 
اللبنانیّة وخصوصاً منھا المؤّسسات األمنیّة التي یسیطر علیھا حزب هللا وأھّمھا 

مخابرات الجیش اللبناني وتّم اإلفراج عن ضبّاط المنظمة المعتقلین وكذلك قامت ھذه 
المؤّسسات بوضع ملّف الحكم على سلطان أبو العینین في أدراجھا بعد سحبھ من التداول 

القضائّي واإلعالمي.  

من جھتھا وافقت القیادة الفلسطینیّة على التعاون األمني مع المخابرات العسكریّة اللبنانیّة 
(الشعبة الثانیة) وعقدت معھا إتفاقاً سریّاً تعھدت بموجبھ القضاء على الفصائل اإلسالمیّة 

األصولیّة في المخیمات الفلسطینیّة خصوصاً منھا تنظیم عصبة االنصار الذي أتھّمتھ 
الشعبة الثانیة بدعم وتدریب مقاتلي "جماعة التكفیر والھجرة" التي أقامت العام 1999 
معسكرات تدریب في جرود عّكار – الضنیّة واشتبكت مع الجیش اللبناني الذي حاول 
اعتقال اعضائھا لیلة رأس السنة المیالدیة 1/1/2000 وقتلت 11 من جنوده وضبّاطھ 

وقتل منھا 16 عنصراً بینھم زعیم الحركة بسام كنج المعروف بإسم أبو عائشة القادم من 
أفغانستان حیث كان یقاتل مع تنظیم القاعدة فیھا واعتقل 37 فیما توارى عن االنظار 

أكثر من 60 من العناصر بعضھم نجح بالتسلّل إلى مخیّم عین الحلوة واإللتحاق بتنظیم 
عصبة االنصار الذي یتزّعمھ أبو محجن (أحمد السعدي). 

ابتدأت الشحنات العسكریّة السریّة من بنادق وقواذف وذخائر تتدفّق إلینا في جھاز 
التسلیح آتیةً من مخیم برج الشمالي حیث قامت الحركة بشرائھا من السوق المحلیّة. كان 
على الضابط المناوب إستالم ھذه الشحنات عند وصولھا الساعة الرابعة فجراً بالتنسیق 
مع الشعبة الثانیة التي كان علیھا تبلیغ نقطة التفتیش التابعة للجیش اللبناني على مدخل 

المخیّم بعدم التعّرض للسیّارة التي تنقلھ. في أغلب المّرات یقوم بنقلھا صف ضابط 
فلسطینیّي سوریا یطلق على نفسھ إسم "تحریر" فیما یبقى السائق داخل السیّارة وأقوم انا 

أو أي ضابٍط مناوٍب بإستالمھا والتوقیع على وصل یتضّمن ذكر عدد ونوعیّة العتاد أو 
الذخائر ثم یغادر تحریر مع السیّارة الناقلة مباشرةً على ان یعود عند تجھیز الدفعة 

التالیة.  

وفي نفس الوقت أنشأ سلطان أبو العینین كتیبةً خاّصة في عین الحلوة ولّى علیھا المقّدم 
صبحي أبو عرب وأطلق علیھا إسم كتیبة شھداء شاتیال وكانت مھّمة ھذه الكتیبة األساسة 

القضاء على عصبة األنصار وعمل على تطعیمھا بالعدید من الضبّاط قادة السرایا من 
سكان مخیم عین الحلوة األصلیّین بحیث تتاح لھم حّریة الحركة داخل المخیّم ویكون 

بإمكانھم إنشاء مواقع عسكریّة داخل المخیم وفي أحیائھم السكنیّة التي یقیمون فیھا وھو 
امٌر غیر ممكن في حالة الضبّاط القادمین من خارج المخیّم. وكان ضابط اإلدارة لھذه 

الكتیبة سلیمان شحادة (أبو نضال) الذي سبق ذكره.  

في آذار 2003 صحا نظام األسد (الصغیر) لیجد نفسھ وقد أضحى جاراً للوالیات 
المتّحدة اإلمریكیّة بعد ان قامت األخیرة بغزو العراق واإلطاحة بصّدام حسین وتنصیب 

قیادة عراقیّة جدیدة (شیعیّة) جلبتھا معھا من بلدان المھجر. أیقنت أجھزة األسد األمنیّة ان 
رأس األسد الصغیر سیتدحرج عّما قریب ویتدحرج معھ حكم األقلیّة العلویّة لسوریا 

 458



الذي استمّر منذ ستّینات القرن الماضي, إذا ما استتّب األمر للقّوات األمریكیّة في 
العراق. فجأةً تحّول النظام "العلماني, القومي" السورّي إلى أكبر راِع لإلسالم األصولي 

وفصائلھ المسلّحة وعلى رأسھا تنظیم القاعدة  فانشأ لھا معسكرات تدریب داخل 
األراضي السوریّة وتم دعمھا بالمال والسالح (اإلیرانیّین) واستجلب لھا المتطّوعین من 

شتّى أرجاء األرض مرّكزاً على األردن ولبنان ودول الخلیج العربّي بل ومن سوریّا 
نفسھا التي كانت تھمة االنتماء إلى تنظیم إسالمي أصولي فیھا فیما مضى توصل إلى 

حبل المشنقة.  

عاد اإلسالم األصولي في لبنان للتنامي برعایٍة إستخباریٍة سوریّة وإیرانیة ولبنانیة 
وكذلك استعادت تنظیمات فلسطینیّة أصولیة كعصبة الشام وحزب التحریر وعصبة 

األنصار نشاطھا بعد ان كادت المخابرات اللبنانیّة ان تستأصل شأفتھا وأوقفت الحرب 
التي أعّدھا سلطان أبو العینین لھذا الغرض. وتمّددت المجموعات اإلسالمیّة السنیّة التي 
انشأھا أو رعاھا وتكفّلھا مالیّاً الحرس الثوري اإلیراني في لبنان وبدأت الجمیع في ضّخ 

"المجاھدین" السنّة لحساب "المجاھدین" الشیعة واخوانھم "المجاھدین" العلویّین. لم 
تكتف أجھزة األسد بھؤالء الحزبیّین بل انشأت أیضاً أیضاً فرعاً سوریّاً لتنظیم القاعدة 
اطلقت علیھ إسم "غرباء الشام" ووضعت على رأسھ شیخاً حلبیّاً من أصوٍل تركمانیّة 

یدعى محمد قول غاس ویكنّى بأبي القعقاع وأوعزت إلى مئات اآلالف من مخبریھا 
بالعمل على رفده بما أمكن من المتطوعین السوریّین واللبنانیّین والفلسطینیّین لیتّم 

إرسالھم عبره إلى العراق لقتال القّوات األمریكیّة.  

استمّر عملي في جھاز التسلیح لمّدة عاٍم كامٍل وانتھى عملیّاً لحظة نھرت "علي 
العراقي" العشیق األملط للشیخ أكرم ھّواري بعد ان حاول التمادي ومخاطبتي مخاطبة 

النّد للنّد وقد جاء ذكر ھذه الحادثة في الصفحات األولى لھذا الكتاب وال داعي لتكرارھا. 
خالل ھذه الفترة زارني في مقّر دوامي شخٌص قّدم نفسھ على انھ ینحدر من بلدة 

"شفاعمرو" الفلسطینیّة التي انحدر منھا أنا وعّرف عن نفسھ بإسم أبو ثائر وقال انھ في 
األصل من مخیّم نھر البارد لكنھ یقطن حالیّاً في مدینة صیدا. اصطحبت أبو ثائر إلى 

منزلي لشرب القھوة وإكمال محادثاتنا التي أثارت فضولي إذ كّرر خاللھا أبو ثائر قولھ 
انني من عائلة مناضلة وانھ یرى فّي الوطنیّة واإلستعداد للنضال. بعد نصف ساعة من 
الحدیث المكّرر أفصح أبو ثائر عن ھدفھ وأبلغني ان ھناك جماعةٌ من المحسنین الذي 
یوّدون دعم االنتفاضة الفلسطینیّة ومّدھا بالمال والسالح وانھ یبحث بالنیابة عنھم عّمن 

یستطیع تأمین وصول ھذا الدعم إلى أراضي السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة. أستفسرت 
مراراً عن ماھیّة ھذه المجموعة ودوافعھا وكان أبو ثائر یرّد في كّل مّرٍة بطریقة مریبة 
غیر واضحة ویكتفي بتعریفھم بصفتھم أثریاء عرب یوّدون التبرع للمجاھدین لوجھ هللا 
تعالى. كان علّي التصرف بحذر إذ ان قبولي بھذه المھّمة المریبة قد یدخلني في متاھاٍت 
انا في غنًى عنھا وكذلك فان رفضي سیقطع إتصالي بھذه المجموعة المفترضة التي ھي 

على األرجح جھةٌ إستخباریّة أو تابعةٌ لتنظیم القاعدة فقّر رأیي على إیصال أبو ثائر 
بمنیر المقدح الذي یملك خیوط إتصاالٍت مع كتائب شھداء األقصى في أراضي السلطة 

الوطنیّة الفلسطینیّة. وھي أحد أجنحة حركة فتح التي تتلقى دعماً مالیاً إیرانیّاً عبر المقدح 
وقائده فاروق القّدومي عضو اللجنة المركزیّة لحركة فتح المقیم في سوریا والمترٔاّس 

لجناٍح "ممانعاتي" سوريٍّ وإیرانّي الھوى.  
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كانت صلتي بمنیر المقدح ھو الصدیق القدیم مصطفى عودة الذي لجأ إلّي في عین 
الحلوة مع عائلتھ بعد ان تّورط بمشروٍع إستثمارٍي وھمّي تمّكن من خاللھ من استدرار 
تمویال ضخماً من بضعة أفراٍد نجح في خداعھم وبینھم أحد ضبّاط المخابرات السوریّة 
ثم فّر ھارباً بعد ان انفق المبلغ بكاملھ كعادتھ على السھر و"الفرفشة". لم یجد مصطفى 

مكاناً یأویھ من ضابط المخابرات السوریة سوى مخیّم عین الحلوة, فأقام في منزلي 
حوالي الشھرین ثم انتقل إلى العمل في "الجیش الشعبي" الذي أسسھ المقدح وقام 

بإستئجار منزٍل قریب من منزلھ.  

رتّبت لقاًء بین الرجلین وعّرفتھما على بعض ووافق مصطفى فوراً على مطلب أبو ثائر 
فھو معروٌف بإستعداده لتجشم أعتى المخاطر في سبیل المال الذي یقوم بانفاقھ یمنةً 

ویسرةً ما ان یصل إلى جیبھ حتى كّون حولھ عصبةً صغیرةً من "األصدقاء" المتنفّعین 
بأموالھ دون حساب. بعد أیام زارني مصطفى لیبلغني ان "فاعلي الخیر" المزعومین 
لیسوا سوى مجموعٍة من الحرس الثوري اإلیراني التي توّد إفتتاح فروٍع "نضالیّة" 

جدیدٍة لھا تضیفھا إلى قائمة الفروع التي تمتلكھا فقمت بتزوید أبو العینین بھذه 
المعلومات. وقد تمّكن مصطفى ومن خلفھ منیر من سحب بضعة آالف من الدوالرات 

مقابل خدماٍت كان منیر یقوم بھا على أیّة حال لصالح فاروق القّدومي ومن خلفھ الحرس 
الثوري اإلیراني نفسھ. وھذه الخدمات ھي تحویل بعض المبالغ المالیّة إلى متزعمي 

كتائب شھداء األقصى عبر فرع البنك العربّي في مدینة صیدا, وبسبب دوره ھذا غالباً ما 
یصّرح المقدح بانھ قائد ومؤّسس كتائب األقصى بینما في حقیقة األمر أن مؤّسس كتائب 

األقصى ھو الحرس الثوري اإلیراني. بعد ھذه الصفقة سافر أبو ثائر إلى الوالیات 
المتّحدة األمریكیّة التي سبق ان كان بھا واضطر إلى مغادرتھا بسبب عدم حصولھ على 
اإلقامة. ولكنھ صادق إحدٮالسیدات األمریكیّات قبل المغادرة, وقد زارتھ ھذه السیدة في 

لبنان حیث تزوجھا وغادر معھا أّما مصطفى عودة فقد دأب على اجتراح طرائق 
تحصیل األموال عبر طرق بالغة الخطورة مما وّرطھ في قضیّة كشف خلیّة لتنظیم 

القاعدة في البقاع اللبناني كان بعض أعضائھا قد استأجروا شقّةً من حماتھ بتدبیٍر منھ. 
كذلك فإنھ قد توّرط حسب بعض المعلومات غیر المؤّكدة في اإلتصال بجماعة سعد 
الحریري مدعیّا (ال أدري صادقاً أو كاذباً) إمتالكھ معلوماٍت خطیرة تتعلّق بتفجیر 

موكب رفیق الحریري الذي قام بھ حزب هللا بطلٍب من المخابرات السوریّة وإستعداده 
لتسلیم ھذه المعلومات مقابل المال. وقد اختفى مصطفى منذ أكثر من عشر سنوات 

واألرجح انھ قتل نتیجةً إلحدٮالمجازفتین األخیرتین ولم یعثر أبداً على جثّتھ.  

بعد تعنیفي للعشیق الرقیق ألكرم عدت مضطراً من جدید لمخاطبة اللینو لیتوسط لي عند 
خالد عارف لیعیدني إلى مرتّبات منطقة صیدا وھو ما حصل. وقد فرزني عارف في 

البدء إلى مكتب اإلدارة لمراقبة أبو أشرف مروان وعبد معروف المفروزین أصالً من 
قبل سلطان لمراقبة خالد عارف. وحین لم یجد مني جدوى وتأّكد من انني لن أقوم بھذه 

النذالة عاد وعیّنني ضابط إدارة "اإلتحادات" العمالیّة والریاضیّة وما شابھ ثم عیّنت في 
النھایة مسؤوال لإلتصاالت. وفي ھذه الفترة بالتحدید أجتمع بي أبو حسین شاھین, أحد 

ضبّاط منطقة صیدا التنظیمیّة العاملین في مقّر قیادة المنطقة وأوضح لي أنھ ضابط أمن 
یعمل لصالح سلطان أبو العینین ومھّمتھ مراقبة خالد عارف وأبلغني أوامر أبو العینین 
بضرورة تسلیمھ نسخاً مصّورة عن كّل مراسالت خالد عارف الداخلة والخارجة عبر 
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االنترنت. أجبت أبو حسین بانني أرید أمراً مكتوباً أو شفھیّاً من أبي العینین نفسھ إذ انني 
ال أعلم نظریّاً ما إذا كان ھو یعمل لصالحھ أو لصالح جھٍة أخرى ولم أقصد بكالمي 

إتھام أبا حسین فھو من الضبّاط الخلوقین والمھّذبین لكن كانت غایتي من ھذا الطلب ھي 
حمایة نفسي في حالة اتھامي من قبل خالد عارف بالعمل لصالح جھاٍت خارجیّة. وافق 

أبو حسین على طلبي وضرب لي موعداً عبر ضابٍط آخٍر یدیر مخبري سلطان أبو 
العینین في المنطقة ھو ولید ورد فتوجھت على األثر إلى مخیّم الرشیدیّة وتلقیت أمرا 

شفویّاً من سلطان یؤّكد ما قالھ لي أبو حسین.  

 ------------------------------------------------------

بدایة العام 2003 افتتح زمیلي محمود الصفدي مركزاً للتزوید باإلنترنت ورغم البطء 
الشدیدة التي اعترى شبتكتھ بسبب تحمیلھا فوق طاقتھا من الزبائن إّال انھا فتحت أفاقاً 

جدیدة أمامي وأمام العدید من الزمالء. مدھش حجم المعلومات والبرامج (االن تضاعف 
حجمھا مئات أو ربما آالف المّرات) والكتب وطرق اإلتصال المتعددة في اإلنترنت. 

أصبح العالم بأكملھ موجوداً في العلبة المعدنیة الصغیرة الموضوعة في زاویة الغرفة. 
إن اإلستعمال اآلول لالنترنت عند العرب (وانا منھم) ھو البورنوغرافیا لكن المرء ال 

یلبث ان یتخم من الكّم الھائل من الصور الجنسیّة التي یقلّبھا ویتقلّب بینھا من عنوان 
إلكتروني إلى آخر فیبدأ بإستكشاف آفاٍق جدیدة. أّول اآلفاق الجدیدة التي بدأت بإستكشافھا 

كانت مواقع المنتدیات الفكریّة والسیاسیّة فاشتركت في العدید منھا مستخدماً إسماً 
مستعاراً ھو "سزیف" وانغمست في الكتابة فیھا والتعلیق عّما یكتبھ اآلخرون وتبادل 

السباب والشتائم معھم في أغلب األوقات بسبب خالفاٍت في اآلراء السیاسیّة. أما ثانیھا 
فكانت مواقع الدردشة (التشات) حیث تعّرفت على كثیر من الصدیقات من مختلف 

البلدان ولم یكن بینھم أصدقاء ذكور لسبٍب بسیط ھو انني افضل الحدیث مع النساء فھو 
أكثر متعٍة خصوصاً حین یتاح لك بعد فترة مشاھدتھن مباشرةً على الكامیرا وأحیاناً قد 
تفلح في إقناع الصدیقة بممارسة الجنس عن بعد أو على األقل ان تریك شیئاً مما خفي 

من جسدھا.  

خالل تنقلي بین مواقع الدردشة تعثّرت بكاتبة انجلیزیّة مغمورة تعیش في شمال انكلترا 
وتعود أصولھا إلى منطقة الحدود االنكلیزیّة – السكوتالندیة ولقد أثارت فضولي بآرائھا 
السیاسیّة والفكریّة الممیّزة مما جعلنا أعود إلى محادثتھا أكثر من مرة. مع مرور الوقت 
بدأت أوقات دردشتنا تطول وتتشّعب وبدأنا نمیل لبعضینا وما لبث ھذا المیل ان تحول 

إلى حٍب جارف جمعنا ألكثر من سنة أدمن خاللھا كلٌّ منّا على اآلخر. بعد سنة من 
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عالقتنا الرومانسیّة الجمیلة قّررنا ان نلتقي وفي تموز 2004 جاءت إلى زیارتي في 
صیدا وكنت قد استأجرت شقة أكرم الفارغة سوى من سریٍر وثّالجة وموقد غاز مقابل 

200$ لمدة شھٍر واحد وقامت برندا (وھذا إسمھا) بإرسال قیمة اإلیجار عبر شركة 
الویسترن یونیون.  

منذ اللّحظة األولى التي شاھدتھا فیھا حقیقة في مطار بیروت وعانقتھا أدركت انھا 
المرأة التي أبحث عنھا منذ زمن طویل. وقد توطدت عالقتنا الغرامیة خالل ھذه الزیارة 
وقررنا الزواج. صباح 31 تموز 2004 توجھنا إلى المحكمة الشرعیّة في مدینة صیدا 

طالبین ان یعقد قراننا وكان الشیخ الموّكل بھذه األمور شخص من آل البابا وقد رفض ان 
یعقد ھذا القران إال بوجود مترجٍم رغم انني أبلغتھ بإجادتي للغة االنكلیزیة وقدرتي على 
الترجمة لخطیبتي, فذھبت إلى أحد مكاتب الترجمة واتفقت مع أحد المترجمات على ان 

تلحق بي إلى قاعة المحكمة في ساعٍة معیّنة. عند عودتي إلى مبنى المحكمة وإبالغ 
الشیخ بان المترجمة ستلحق بنا, انتحى بي جانباً وعرض علّي ان یقوم بعقد قراننا في 

منزلنا دون الحاجة إلى مترجمة. من الواضح ان ھدفھ كان تلقي الرشوة مقابل ھذا ورغم 
ذلك فقد وافقت حتى ال یقوم بوضع المزید من العوائق امامنا واتفقنا ان یزورنا عصراً 

وأعطیتھ عنوان الشقّة التي أقیم فیھا ثم غادرنا برندا وانا للتسكع في مدینة صیدا كعادتنا 
بعد ان مررنا بمكتب الترجمة إللغاء الموعد المضروب مع المترجمة.  

مساًء حضر الشیخ المعّمم المرتشي وقام بعقد قراننا على شرفة الشقّة بحضور شاھدین 
من الزمالء ونھض بعدھا للمغادرة فناولتھ 30 ألفاً لكنھ رفضھا وطلب المزید فبدأت 

أزیدھا تدریجیا وھي یرفض حتى وصل المبلغ إلى 70 ألف ل.ل ($50) فأخذھا وخرج 
تالحقھ شتائمي غیر المسموعة.  

بعد بضعة أیاٍم غادرت زوجتي لبنان عائدةً إلى موطنھا بعد ان اتفقنا ان أقوم بإجراء 
المعامالت الالزمة إلستصدار جواز سفر على ان نقّرر الحقاً ما إذا كنّا سنقیم في لبنان 

لفترٍة ما أو نغادر مباشرةً إلى بریطانیا. كانت عملیّة استصدار جواز سفر لي طویلة 
ومعقّدة بسبب حكٍم قضائٍي غیابيٍّ بالسجن خسمة سنوات قد صدر بحقّي منتصف 

التسعینات بتھمة التزویر . إذ ان قاسم قمح قام بعد امتناعي عن العمالة لصالحھ, بإرسال 
44بطاقة ھویّتي إلى األمن العام متھماً إیاي بتزویرھا. وقد استغرقت معاملة تسجیل 

زواجي في دوائر النفوس اللبنانیّة والحصول على براءتي بعد اإلستعانة بأحد المحامین 
أكثر من ثمانیة أشھر ولوال الدعم المعنوي الذي تلقیتھ من زوجتي عبر محادثاتنا الیومیّة 

لما استطعت المواظبة حتى اكتمالھا لكثرة ما واجھت من عراقیل.  

 ---------------------------------------------------------------

44  رغم انھا صادرة عن الدولة اللبنانیّة.
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بعد جھوٍد مضنیة وطویلة من رفیق الحریري المدعوم من المملكة العربیّة السعودیة 
وصدیقھ الرئیس الفرنسي جاك شیراك نجح في إستصدار قراراً من مجلس األمن الدولي 

بتاریخ 2/أیلول/2004 حمل الرقم 1559 والذي جاء في بنوده ان مجلس األمن: 

یطالب جمیع القّوات األجنبیة المتبقیّة باالنسحاب من لبنان. -

یدعو إلى حل جمیع المیلیشیات اللبنانیّة ونزع سالحھا. -

یؤید بسط سیطرة حكومة لبنان على جمیع األراضي اللبنانیّة. -

یعلن تأییده لعملیّةانتخابیة حرة ونزیھة في اإلنتخابات الرئاسیة المقبلة -
تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غیر تدخل أو نفوذ 

أجنبي. 

یطالب جمیع األطراف المعنیّة بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجھ -
االستعجال مع مجلس األمن من أجل التنفیذ الكامل لھذا القرار ولجمیع 

القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسالمتھ اإلقلیمیة وكامل 
سیادتھ واستقاللھ السیاسّي. 

یطلب إلى األمین العام ان یوافي مجلس األمن في غضون ثالثین یوما -
بتقریر عن تنفیذ األطراف لھذا القرار، ویقرر ان یبقي المسألة قید نظره 

الفعلي.  

كان لھذا  القرار وقع الصاعقة على النظام السورّي إذ انھ ببساطة سیجرده من كل نفوذه 
اإلقلیمي ویدعوه لإلنكفاء داخل حدوده عاریاً من كّل أوراقھ السیاسیّة, كما یدعو إلى 

تجرید حلفائھ في حزب هللا من أسلحتھم وبسط سیادة الدولة اللبنانیّة على أراضیھا. جّن 
جنون األسد الصغیر وقّرر خلع قفّازه الحریري والعودة إلى األسالیب القدیمة التي ورثھا 

عن أبیھ وافتتح عصر اإلغتیاالت السیاسیّة بعد أقّل من شھٍر واحد على صدور ھذا 
القرار بادئاً بأحد حلفاء الحریري المقّربین وھو النائب الدرزي مروان حمادة. إذ 

انفجرت بتاریخ 1/تشرین1 /2004 سیارة مفّخخةٌ أثناء عبور موكبھ في محلّة الریفیرا 
في بیروت قبل ساعات قلیلة من موعد تقدیم األمین العام لألمم المتّحدة كوفي انان تقریره 

لمجلس األمن حول التطورات المتعلقة بتطبیق القرار 1559. نجا مروان حمادة من 
الموت بإعجوبة لكنھ أصیب مع مرافقیھ بجروح نقلوا على أثرھا إلى المستشفى.  

جاء القرار 1559 لینھي مرحلةً طویلة من التجاذب السیاسّي بین النظام السورّي 
والمملكة العربیّةالسعودیة في لبنان مّرر خاللھا حلفاء سوریا في مجلسّي النّواب 

والوزراء الكثیر من المشاریع اإلستثماریّة لصالح شركاٍت مملوكٍة لرفیق الحریري 
مقابل رشواٍت مالیّة ضخمة قّدمھا الحریري لرئیس المخابرات السوریّة غازي كنعان 

وخلیفتھ رستم غزالي وحلفائھما من الساسة اللبنانیّین.  
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قبل صدور ھذا القرار ببضعة أشھر نشبت خالفاٌت حاّدةٌ بین بشار األسد ورئیس 
الوزراء اللبناني رفیق الحریري تتعلّق بتمدید والیة الرئیس اللبناني إمیل لحود أحد 

رجال سوریا في لبنان. إذ ان الحریري وكتلتھ النیابیّة وحلفائھ في كتلة ولید جنبالط كانوا 
معارضین بشّدة لھذا التمدید مما حدا ببشار األسد إلستدعاء الحریري إلى دمشق وجرى 

بینھما لقاٌء عاصف ھّدد في األسد رفیق الحریري موضحاً ان إمیل لحود ھو ممثلھ في 
لبنان ومن یرفضھ فانھ یرفض بّشار ثم قال لھ حرفیّا:"نحن قادرون على ان نطالكم 

ونطال عائالتكم وأوالدكم", وقد ذكر جاك شیراك تفاصیل ھذه اللقاء كما نقلھ لھ صدیقھ 
رفیق الحریري وكذلك ذكره العدید من حلفاء الحریري خالل شھاداتھم أمام المحكمة 

الدولیّة الخاصة بإغتیال الحریري.  

ولقد ذّكر ولید جنبالط في شھادتھ انھ لوال التمدید للحود لما كان ھناك القرار 1559 
وأضاف:" بعد زیارة الحریري لدمشق اتصل بي عندما وصل إلى طریق بیروت 

وزارني برفقة النائب باسم السبع وكان شكلھ مكفھراً وغاضباً حزیناً وغریبا. وقال لھ 
األسد انا أریدك ان تمدد للحود. وتابع األسد: إذا أراد شیراك إخراجي من لبنان سأكسر 

لبنان فوق رؤوسكم وإذا كان لجنبالط جماعة من الدروز فأنا أیضا لي جماعة من 
الدروز. قلت للحریري إذھب ومدد ألنني كنت أخاف على سالمتھ الشخصیّة وأعرف 

ماذا تستطیع ان تفعل ھذه الجماعة". حین روى رفیق الحریري ما جرى معھ أثناء لقائھ 
ببشار األسد والتھدیدات التي وّجھھا لھ ولجنبالط نصحھ جنبالط بعدم اإلصطدام بنظام 

األسد والموافقة على التمدید للحود ثم اإلستقالة ومغادرة لبنان. وقد صّوت الحریري 
وكتلتھ النیابیّة بالموافقة على اقتراح التمدید إلمیل لحود الذي حظي بأغلبیّة في جلسة 

عقدت في نفس الیوم الذي صدر فیھ قرار مجلس األمن 1559.  

 -------------------------------------------------------

في 11/تشرین2/2004 أعلن رسمیّاً وفاة یاسر عرفات الراقد في مستشفى بیرسي 
العسكرّي في إحدٮضواحي العاصمة الفرنسیّة باریس بعد ان قضى أیامھ اآلخیرة في 

حالة غیبوبة من الدرجة الرابعة ال یفصلھ عن الموت سوى أجھزة التنفس اإلصطناعي 
الموصولة بجسده . إكتنفت وفاة عرفات وحقیقة مرضھ بالغموض وزاد في غموضھا 

تكتّم زوجتھ سھى عرفات حول الموضوع ورفضھا إطالع القیادة الفلسطینیّة على 
التقریر الطبّي. وحین أعلنت السلطة الوطنیّة عن تشكیل وفٍد رباعيٍّ یضم أمین سّر 

اللجنة التنفیذیّة ل م.ت.ف محمود عبّاس, ورئیس الحكومة الفلسطینیّة أحمد قریع ووزیر 
الخارجیّة نبیل شعث ورئیس المجلس التشریعّي روحي فتّوح لیتوّجھ إلى باریس 

لإلطالع على حالة الرئیس الفلسطینّي عن كثب, شنّت سھى عرفات ھجوماً إعالمیاً على 
أعضاء ھذا الوفد وأتصلت بولید العمري مراسلة قناة الجزیرة الفضائیة في فلسطین 
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وطلبت منھ ترتیب بّث تصریٍح مباشر لھا قالت فیھ "ان حفنةً من المستورثین قادمون 
إلى باریس ویریدون دفن یاسر عرفات حیّاً, أقول للشعب الفلسطینّي ان یاسر عرفات 

حّي وسیعود إلى عملھ, هللا اكبر".  

أربك تصریح سھى أعضاء الوفد القیادي وأعلنوا إلغاء سفرھم لكنھم عادوا وقرروا 
الذھاب قدماً ووصلوا إلى باریس في 8 تشرین ثاني وعقدوا صفقةً مالیّة مع أرملة 

الرئیس (جاء ذكرھا سابقاً) فسمحت لھم بزیارتھ على ان ال یدخل إلى غرفتھ إّال شخٌص 
واحد. ورغم تصالحھا مع قیادة السلطة الفلسطینیة إّال ان سھى اصّرت على اإلحتفاظ 

بالملّف الطبي للرئیس ومنعھم من اإلطالع علیھ مما أفسح مجاالً للتكھنات والتحلیالت 
التي تحاول التوصل إلى معرفة حقیقة مرض عرفات خصوصاً بعد ان أعلنت أكثر من 
جھة قیادیّة فلسطینیّة ان اسرائیل قامت بتسمیمھ. وقد أشار تقریر طبي فرنسي مقتضب 

صدر عن مستشفى بیرسي في  14 تشرین الثاني 2004 إلى التھاٍب باألمعاء وتخثٍر 
“شدیٍد” للدم لكنھ لم یوضح اسباب الوفاة.  

تحّولت قضیّة وفاة یاسر عرفات إلى لغٍز غامض وأصر أغلب قادة الصّف األّول في 
م.ت.ف على التشبّث بفرضیة موت عرفات مسموماً على ید عمالء الموساد اإلسرائیلي 
دون ان یقّدموا أّي دلیٍل على ھذه الفرضیّة رغم تشكیلھم للعدید من لجان التحقیق. ولقد 

استخدم المتصارعون على خالفة عرفات ھذا الغموض المبھم والذي یبدو مقصودا 
كسالٍح رفعوه في وجوه بعضھم البعض عبر تقاذف اإلتھامات بین األطراف كلٌّ منھا 

یرمي تھمة إغتیال عرفات على الطرف اآلخر حتى انحصرت التھمة مؤّخراً بین 
المتنافسیّن الرئیسن محمود عبّاس ومحمد دحالن.  

في 10 تشرین2 2013 بثّت فضائیة الجزیرة القطریّة فیلما وثائقیّاً من إعدادھا اّدعت فیھ 
تلقّیھا تقریرا من أحد المخابر السویسریّة التي قامت بفحص قطٍع من أغراض عرفات 

الشخصیّة قّدمتھا سھى عرفات بعد ان احتفظ بھا سائقھ في شقّتھ لمدة ثمانیة سنوات وقد 
أّكد التقریر تسّمم عرفات بمادة البولونیوم المشع. قّدم الفیلم شھادات من شخصیّاٍت كانت 

قریبة من الحدث، ومما یورده كبیر المفاوضین الفلسطینیّین صائب عریقات ان ناصر 
القدوة -وھو ابن شقیقة عرفات وكان في عام 2004 یشغل منصب وزیر الخارجیة في 
السلطة الوطنیّة الفلسطینیّة- اتصل بھ وقال لھ "صائب، اتصل من فضلك باألمیركیین 

وقل لھم ان یطلبوا من اإلسرائیلیین إعطاءنا التریاق.. فقمت بذلك". ویورد أیضا 
تصریحات للطبیب الشرعي البروفیسور دیف باركلي ومنھا "لیس ھناك أدنى شك -في 

اعتقادي- في ان البولونیوم ھو الذي أفضى إلى وفاة یاسر عرفات. ونحن االن لدینا 
45الدلیل الدامغ على ذلك، فما علینا إال ان نعرف من الذي قام بذلك".  لكن  النیابة العاّمة 

في ضاحیة نانتیر «غرب باریس» فتحت تحقیقا في وفاة یاسر عرفات عھدت بھ إلى 
ثالثة قضاة، وذلك بعد ان رفعت سھى عرفات في تموز 2012 دعوى بالحق المدني 
ضد مجھول بتھمة القتل مع سبق االصرار، بناء على معلومات ترجح مقتلھ مسموما 

بمادة البولونیوم المشعة العالیة للسّمیة والتي وجدت أثاٌر منھا على بعض حاجیاتھ. وقد 
أعید فتح ضریح عرفات خالل التحقیق وأخذت حوالى 60 عینة من رفاتھ وّزعت 

45  موقع الجزیرة اإللكتروني 10/ت2/2013.
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لتحلیلھا على ثالثة فرق من الخبراء في كلٍّ من سویسرا وفرنسا وروسیا. وقد خلص 
التحقیق الفرنسي إلى انھ لم یمت نتیجة تسمم ولكن ألسباب طبیعیة وان اإلختبارات 

الطبیة التي أجریت على رفات عرفات أظھرت انھ "توفي نتیجة لتقدمھ في العمر عقب 
إصابتھ بعدوى" ولیس نتیجة للتسمم بمادة البولونیوم. وأشارت كاترین دوني مدعیة 

نانتیر في بیان ان الخالصات الجدیدة للفرنسیین "تنفي فرضیة التسمم الحاد بمادة 
البولونیوم 210 في األیام التي سبقت ظھور العوارض على یاسر عرفات". وأضافت 

دوني ان الخبراء "ما زالوا یعتبرون ان مصدر البولونیوم 210 والرصاص 210 اللذین 
رصد وجودھما في ضریح عرفات وفي العینات التي اخذت لدى دفنھ ھو المحیط 

البیئي". وأوضحت المدعیة انھ للتوصل الى ھذه النتائج، عاود الخبراء درس 
"المعطیات" الناتجة من الفحوص التي اجراھا العام 2004 جھاز الحمایة الشعاعیة 

التابع للجیش على عینات من بول عرفات خالل وجوده في المستشفى ولم یعثروا فیھا 
  . 46على أثر للبولونیوم

 كذلك استبعد الخبراء الروس المكلّفون بتحلیل قسٍم من العینات التي ٔاُخذت من جثمان 
الراحل یاسر عرفات تعرضھ لتسمم بمادة «البولونیوم»، مؤیدین بذلك نتائج التقریر 

الفرنسي وقال رئیس فریق الخبراء الروسي ومدیر الوكالة الفدرالیة للتحالیل البیولوجیة 
. أما فریق  47فالدیمیر أویبا ان یاسر عرفات "مات میتة طبیعیة ولیس بسبب إشعاع"

الخبراء السویسریّین فقد أعلن عن وجود نسبة من مادة البولونیوم في العیّنات المأخوذة 
  . 48من جثمان عرفات لكن ال یمكن التأكید ان ھذه المادة ھي التي سبّبت وفاتھ

إسرائیل من جھتھا زعمت عبر أكثر من مصدر ان وفاة عرفات جاءت نتیجة إصابتھ 
بمرض نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز) ویقول عاموس ھرئل في مقاٍل نشرتھ صحیفة 

ھآرتس اإلسرائیلیّة "یظھر تحلیل المعطیات الواردة في التقریر الطبي السري حول وفاة 
یاسر عرفات، عدة احتماالت رئیسیة إزاء سبب الوفاة: یظھر من التقریر ان رئیس 

السلطة الفلسطینیّة، مات باالیدز أو بالسّم". ویضیف " لدكتور أشرف الكردي، الطبیب 
الشخصّي لعرفات الذي أبعد عن معالجة الرئیس في األسابیع األخیرة من حیاتھ، یقول 
انھ یعرف بأن األطباء في باریس عثروا على عوارض مرض االیدز في دم عرفات. 

ویرفض الكردي كشف المصدر الذي استقى منھ ھذه المعلومات. ومع ذلك یقول انھ تم 
تسریب جرثومة االیدز الى دم عرفات لتمویھ عوارض التسمم التي توفي الرئیس 

  . 49بسببھا"

46  صحیفة الدیلي میل 26/ك1/2013.

47  نفس المصدر السابق.

48  نفس المصدر السابق

49  صحیفة ھآرتس 8/أیلول/2005. 

 466



في حواٍر أجرتھ صحیفة عمون في عّمان مع الدكتور أشرف الكردي وزیر الصّحة 
األردني األسبق وطبیب عرفات الشخصّي في 8/آب/2007 قال "كنت أصرح، وأطالب 
دائما بأن یرسلوا لي أي تقریر عن حالة الرئیس الصحیة، لكن أحداً لم یستجب. وعندما 
مات موتا دماغیا، تلقیت إیمیل من المستشفى الذي كان یتلقى العالج فیھ، یقول "جاءنا 

  HIVفالن الفالني في التاریخ الفالني ودخل المستشفى وبفحصھ وجدنا ان دمھ مليء ب
أي الفایروس المسبّب لمرض نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز)". وأضاف: "مؤكد ان أبو 
عمار قد تم تسمیمھ، وان السم الذي دس لھ، بعد ان یعطي مفعولھ ال یظل لھ أثر في الدم، 

ویبقى فقط أثر للفایروس المسبب لإلیدز. وفایروس اإلیدز الذي كان لدیھ ال یمیت في 
حینھ، وقد ارادوا ان یقولوا انھ مات بمرض اإلیدز حتى ال یترحم الشعب الفلسطینّي 

علیھ".  

كذلك زعم أحمد جبریل أمین عام الجبھة الشعبیّة لتحریر فلسطین – القیادة العاّمة 
والخصم اللدود لیاسر عرفات خالل مقابلة أجرتھا معھا قناة المنار التابعة لمیلیشیا حزب 

هللا العام 2007 ان أحد أعضاء الوفد الفلسطینّي الذي زار دمشق في كانون الثاني من 
نفس العام برئاسة محمود عبّاس أبلغھ أثناء إجتماعھ بھم ان یاسر عرفات قد مات باإلیدز 
وقد جاء ھذا الكالم في معرض رّد عضو الوفد على تساؤل جبریل عن مصیر التحقیقات 

التي أجرتھا السلطة الوطنیّة في قضیة إغتیال یاسر عرفات.   

مھما كانت أسباب وفاة یاسر عرفات فمن المؤّكد انھا قد دفنت معھ وما یثیره القادة 
الفلسطینیّون وكذلك سھى الطویل بین الحین واآلخر حول ھذا الموضوع سواًء بھدف 
اإلبتزاز المالّي كما في حالة سھى أو بھدف اإلبتزاز السیاسّي وتوجیھ الضربات إلى 

الخصم كما في حالة عبّاس وصحبھ ودحالن ورھطھ, لن ینتھي في المدى المنظور إذ ان 
الشعبیّة الكبیرة التي حظي فیھا عرفات عند الفلسطینیّین والزا , تجعل منھ مادةً ممتازة 

لإلستخدام اإلعالمي والدعائي عند رفاق األمس المتخاصمین.  

بدایة العام 2005 حضرت زوجتي إلى لبنان من جدید وقد أقامت ھذه المّرة في منزلي 
المستأجر داخل مخیّم عین الحلوة – حّي البركسات. توّجب علّي طبعا الحصول على 

تصریٍح مكتوٍب من المخابرات العسكریّة اللبنانیّة لیتسنّى لھا عبور نقاط التفتیش 
العسكریّة التي تحیط بالمخیّم من جمیع الجھات. وألجل إستصدار ھذا التصریح توّجب 

علي اصطحاب زوجتي إلى مكتب  المخابرات في ثكنة ھنري زغیب حیث كنت اعتقلت 
قبل سنوات وكان مدیر المكتب ال یزال ھو نفسھ قاسم قمح. دعانا للجلوس ثم بدأ التحقیق 
مّعي حول العالقة التي تربطني بالمرأة التي معي فأظھرت لھ عقد الزواج وبقي یحاول 
إستنطاقي لمّدة ربع ساعة عن كافة الظروف التي التقیت بھا بزوجتي وأسباب زواجي 

منھا وما إلى ھنالك من األسئلة الغبیّة اضطر بعدھا إلى منحي التصریح قائال: احذر ان 
یخطفھا األصولیّون في المخیم.  

أحب ولداي ووالدتي برندا وكذلك أحبّتھم ھي واعتاد الجمیع بعضھم البعض. اقمنا في 
المخیّم لمدة ثالثة أشھر تجولنا خاللھا في أغلب المناطق واألحیاء البحریّة والجبلیّة في 
مدینة صیدا سیراً على األقدام وتنقّلنا ما بین شواطئ المدینة الشمالیّة والجنوبیّة وتالل 
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عبرا ومغدوشة وزرنا أحیاء المدینة القدیمة والقلعتین البریّة والبحریّة وخان اإلفرنج. 
كذلك زرنا آثار مدینتي صور وبیروت وتجولنا في أحیاء المدینتین وكثیراً من ھذه 
األمكنة واألحیاء لم یسبق لي زیارتھا رغم عیشي في لبنان أغلب سنوات عمري.  

في 14 شباط 2005 توّجھنا برندا وولداي وأنا إلى بیروت لنقدم طلبات الحصول على 
تأشیرات دخول من السفارة البریطانیة فیھا. عندما أصبحنا في وسط العاصمة وقبل 
عشرة دقائق من وصولنا إلى موقع السفارة ھّز انفجاٌر ضخم أرجاء المدینة وعلت 

سحابة سوداء سماءھا من الناحیة الغربیّة القریبة من الشاطئ. تابعت السیّارة سیرھا 
وشّغل احمد المصري (صدیقي القدیم الذي استأجرنا سیّارتھ للذھاب إلى السفارة) جھاز 

الرادیو وبدأ یتنقل باإلبرة من إذاعٍة إلى أخرى حتى نتبیّن طبیعة اإلنفجار إال ان اإلنفجار 
كان قد حصل للتّو ولم یتسنّى للمؤّسسات اإلعالمي التعرف إلى كنھھ بعد. ركن أحمد 

سیارتھ في أحد مواقف السیّارات القریبة من مبنى السفارة حیث اتفقنا ان ینتظر عودتنا 
فیھ بینما ترّجل بقیتنا واتجھنا نحو مّاللتّي الجیش اللبناني اللتان تحرسان مجّمٍع للسفارات 

إحداھا ھي السفارة البریطانیّة. عند اقترابنا منھما كان الجنود یتراكضون من جھٍة إلى 
أخرى وینصبون العوائق المعدنیّة واإلسمنتیة إلغالق الطریق كلیّاً وسمعت أحد الجنود 
یخاطب زمیلھ عبر جھاز الالسلكي قائال:"انھ رفیق الحریري"  ثم أشار إلینا بیده بعدم 

اإلقتراب وأبلغنا ان السفارات قد أغلقت أبوابھا.  

عند عودتنا إلى مدینة صیدا التي ینتمي إلیھا رئیس الوزراء اللبناني المقتول رفیق 
الحریري, ومع اختراق سیّارتنا ألحیائھا الشمالیّة شاھدنا الدوالیب المحروقة وسط 

الطرقات والتجمعات البشریّة الغاضبة موّزعةً على األرصفة والمحالت التجاریّة مغلقة 
وبدت المدینة بأكملھا كما لو كانت على وشك اإلنفجار من شّدة الغضب الذي یعتمل في 

صدور أھلھا والبادي على وجوھم وفي صرخاتھم التندیدیّة. تجاوزنا الحرائق 
والتجّمعات بصعوبة واضطررنا إلى استخدام طرٍق جانبیّة للوصول إلى المخیّم.  

كانت سیّارةٌ مفّخخةٌ بأكثر من 1000 كغ من مادة ال TNT  قد انفجرت أثناء مرور 
موكب رفیق الحریري في منطقة الفنادق في السان جورج عائداً من مجلس النّواب في 

ساحة النجمة ومتّجھا إلى قریطم حیث یقیم. وقد قتل مع الحریري 21 شخصاً بینھم 
صدیقھ الوزیر باسم فلیحان الذي كان یرافقھ والعدید من مرافقیھ الشخصیّین وقد بلغ عدد 
الجرحى الذین أصیبوا جّراء اإلنفجار الذي خلّف حفرة عمقھا 5 أمتار وقطرھا 10 أمتار 

, 127 جریحاً. ورغم ان كل المعطیات والكثیر من األدلّة تشیر إلى حزب هللا كمنفّذ 
للجریمة بأمٍر من النظام السورّي إّال ان المحكمة الدولیّة التي أنشئت بطلب من الحكومة 

اللبنانیّة ال تزال معقودةٌ إلى الیوم دون إدانة أحد.  

عدنا إلى السفارة البریطانیّة بعد إسبوٍع من ھذا الحادث وتمّكنا من الحصول على 
التأشیرات بسھولٍة وسرعة وبعد بضعة أیام سافرنا برندا وانا إلى سوریّا لزیارة األھل 

في مخیّم الیرموك لتتعّرف علیھم زوجتي ویتعّرفون علیھا وأمضینا ھناك اسبوعا ممتعاً 
وزرنا جمیع أخواتي وإخوتي وعوائلھم ثم عدنا إلى معقلنا في عین الحلوة إلستكمال 

جوالتنا السیاحیّة. كانت األشھر الثالثة األخیرة التي عشتھا في لبنان مع زوجتي الثانیة 
أسعد أیام حیاتي ولم ینّغصھا سوى حدٍث واحٍد اختار القدر ان أختم بھ خدمتي وسط 

الخدیعة التي طالت من اذار 1978 حتى نیسان 2005. فقد كان من عادتي ان أصرف 
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دوائي الشھري مّجانا من صیدلٍة تابعة لحركة فتح بعد توقیع ضابط اإلدارة في منطقة 
صیدا الذي ھو نسیب سلطان أبو العینین وكان أبو العینین بعد ان ترقّى لیصبح مسؤوالً 

عن م.ت.ف في الساحة اللبنانیّة قد استدعاه من إحدى دول الخلیج العربّي حیث كان 
یعمل لینتقل إلى العمل لدیھ وعیّنھ ضابطاً لإلدارة في منطقة صیدا. ولكن عالقة 

المصاھرة مع القائد األعلى جعلتھ یتصرف كأنھ ھو نفسھ قائٌد أعلى ویتنّمر على الضبّاط 
ویعاملھم بجالفة. ولقد اختار في الشھر السابق من سفري اإلمتناع عن توقیع وصفتي 
الطبیّة ورغم محاولتي إقناعة باللین إّال انھ تشبث بموقفھ مما أفقدني أعصابي وجعلني 
أھاجمھ وأضربھ على وجھھ. لم یطل الشجار العنفي بیننا إذ تدّخل الضبّاط المتواجدین 

في المكتب وفّضوا بیننا. إّال ان الخبر سرعان ما تّم نقلھ إلى خالد عارف في منزلھ, وقد 
كان یتھیّأ للحّج في الیوم التالي فاتصل باللینو ھاتفیّاً وأمره بإعتقالي وزّجي في السجن 

الملحق بالطابق األرض لمبنى المقّر لكّن اللینو وبسبب عالقة الزمالة التي تربطنا أرسل 
أحد مقاتلیھ إلى منزلي لیشرح لي األمر ویطلب مني المبیت في المكتب للیلٍة واحدٍة فقط 

كما لو كنت ضابطاً مناوباً ففعلت.  

صباح األّول من نیسان 2005 قمت بتسلیم بندقیتي مع جعبة األمشاط إلى ضابط التسلیح 
في منطقة صیدا "أبو حسن" الذي وقّع لي على وصل إستالم, ثم بعت أثاث منزلي بعد 

ان كنت قد حّددت مع بعض الجیران مسبقاً نھار السفر كموعٍد لھذا البیع. ثم وّدعنا 
والدتي التي ستمضي اللیلة في منزل قریبتھا المتزوجة من الناطور التركي ثم تسافر في 
 KLM الغد إلى سوریا. عند المساء كنا جمیعا زوجتي وولداي وانا على متن طائرة ال

المتجھة إلى مطار مانشستر عبر مطار میالنو في إیطالیا.  
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