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بهدوء

الناصرية ــ الماركسية...
ّ
الوهابية في اليمن أيضًا
ناهض حتر

«قسم كبير»
من أعضاء
المكتب
السياسي
يعارض
وصول سامي
إلى رئاسة
الحزب (هيثم
الموسوي)

َ ُ
لم ال تسلمون الرئاسة
ابنتي تسألني
ل ـســامــي؟» .ولـكــن قـبــل ذل ــك« ،الــرئـيــس
الـجـمـ ّـيــل لــم ي ـطــرح عـلـيـنــا ه ــذا األم ــر.
وداخل املؤتمر العملية ديموقراطية،
فإذا كانت األكثرية ال تريد سامي ،فال
أحد يمكنه فرضه؟».
مـ ـ ــن يـ ـ ـع ـ ــرف قـ ـ ـ ــزي جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ي ـ ــؤك ـ ــد أن
«سجعان يعرف كيف يتأقلم أيًا كانت
ال ـق ـي ــادة ،ول ــن ي ـكــون صـعـبــا عـلـيــه أن
يتكيف مع سامي».
يـقــول املـصــدر فــي فــريــق عمل سامي،
الـ ــذي ف ـضــل ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن اس ـمــه،
إنه «بعد االختالف في وجهات النظر
الذي انفجر إعالميًا ،تبني أكثر من أي

وقت مضى أن الصراع داخل الكتائب
بني جيلني ُي ّ
سبب األذى للحزب ،لذلك
ّ
ال ُيمكنه أن يستمر أكثر» .يهم سامي
واملحيطني به أن يكون انتقال السلطة
سـ ـلـ ّـس ــا« ،ال نـ ــريـ ــد أن يـ ـم ــر الـ ـح ــزب
بخضات قد تهدد بنيته» .خاصة أنه
سيكون مــن ق ــرارات القيادة الجديدة
«ت ـحــديــد خـ ـي ــارات سـيــاسـيــة جــديــدة
لـلـكـتــائــب ،أب ــرزه ــا قــد يـكــون الـخــروج
نهائيًا مــن قــوى الــرابــع عشر مــن آذار
ً
واملطالبة باتفاق جديد يكون بديال
مــن ال ـطــائــف» .ي ـبــدو امل ـصــدر متيقنًا
وهـ ـ ــو ي ـ ـقـ ــول« :سـ ـيـ ـك ــون لـ ـن ــا رئ ـي ــس
كتائبي جديد الصيف املقبل».

ح ـ ّـيــا «الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ال ـي ـم ـنــي» هـ ــروب الــرئـيــس
الـســابــق لليمن ،عـبــدربــه منصور ه ــادي ،مــن «اإلقــامــة
الجبرية» ،واعتبر عودته إلى املشهد السياسي فرصة
لنجاة البلد من االنهيار! ويؤيد الحزب استمرار الحوار
الــوطـنــي «خ ــارج صـنـعــاء» .أه ،طبعًا؛ فالعاصمة التي
حررها الحوثيون من النفوذ األميركي ـ ـ السعودي ،لم
تعد آمنة بالنسبة لـ «االشتراكيني» اليمنيني املنغمسني
فــي الـتـهـلـيــل لـلـمـظــاهــرات االخــوان ـيــة «املـطــالـبــة بـعــودة
ّ
شرعية من؟ شرعية السعودية التي طاملا
الشرعية!».
ّ
ّ
استبدت بالسياسة اليمنية ،وحــولــت البلد إلــى ميدان
لـلـفــوضــى وال ـت ـخ ـلــف وال ـج ـمــود والــوهــاب ـيــة واالخ ـ ــوان
وال ـق ــاع ــدة ف ــي ظ ــل الـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة .وبــاملـنــاسـبــة،
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي الـيـمـنــي ـ ـ ـ ـ ال ـح ــزب «امل ــارك ـس ــي»،
الـحـلـيــف ال ـتــاري ـخــي لــات ـحــاد ال ـســوف ـيــاتــي ،وجــوهــرة
الحركة الشيوعية واليسارية العربية في السبعينيات
والثمانينيات ـ ـ ال يستحي من «دعوة املجتمع الدولي»
للتدخل في اليمن!
لدينا ،بالطبع ،تحفظات عديدة ،من موقع تقدمي ،على
أن ـصــار ال ـلــه .لـكــن ،مــا جــوهــري هــو أن ق ــوة الحوثيني،
املتماسكة املقاومة الصاعدة ،تنطوي على ثالثة أبعاد
ّ
تصب كلها في مصلحة حركة التحرر العربي .البعد
األول ،يرتبط باستعادة استقالل اليمن والهوية الوطنية
اليمنية وتحجيم االخوان واستئصال الوهابية وتطهير
الـبــاد مــن اإلرهــابـيــن .هــذا االتـجــاه مــن شــأنــه تحويل
البلد إلى قوة إقليمية ،والشروع في خطط تنموية تمنح
ّ
هذا البلد املعذب ،فرصة لالستقرار واالزدهــار .والبعد
ّ
الثاني يتعلق بالصراع اإلقليمي .فاالستقالل اليمني من
شأنه أن ّ
يحد من النفوذ السعودي الرجعي في املنطقة
كلها ،وخصوصًا حني تغدو اليمن قادرة على استرداد
ّ
املحافظات اليمنية املحتلة (جيزان ونجران وعسير)،
العام  ،1934من قبل النسخة األولى من «داعــش» ـ ـ آل
سعود .سيؤدي ذلك إلى لجم السعودية ،وربما ّ
يحرك
ديناميات تفكيكها .وسيكون كــل ذلــك أهــم مــا يمكن
أن يقدمه الحوثيون لحركة التحرر العربي ،وخصوصًا
ّ
للهالل الخصيب الذي طاملا تلظى ،وال يزال ،بنار الحقد
ال ـس ـع ــودي ،م ــن فـلـسـطــن إل ــى لـبـنــان إل ــى ال ـع ــراق إلــى
سوريا .إن أي خطوة في اتجاه كبح الرجعية السعودية،
هي خطوة في اتجاه نهوض الحركة التقدمية العربية؛
والبعد الثالث ،يقع في صلب الـصــراع الــدولــي املحتدم
من أجل االنتقال من القطبية األحادية إلى عالم متعدد
األقطاب .ومن الواضح أن انتصار الحوثيني في اليمن
ّ
سيمثل انتصارًا جديدًا لروسيا والصني وإيــران ،في
ّ
مواجهة الغرب االستعماري ،ويعزز الصمود السوري.
ّ
وليس بال معنى عميق أن تصطف روسيا املتحركة
فــي وجــه الهيمنة األميركية ـ ـ الغربية ،مــع الحوثيني،
ّ
وتوفر لهم الغطاء الالزم في مجلس األمن الدولي ،في

تقرير

ّ
«أنصار الله» تتمدد نحو مخيمات صور
آمال خليل
افتتحت حركة «أنصار الله» مكاتب
ل ـه ــا فـ ــي م ـخ ـي ـم ــات الـ ـب ــص والـ ـب ــرج
الـ ـشـ ـم ــال ــي ث ـ ــم الـ ــرش ـ ـيـ ــديـ ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا.
خريطة انـتـشــارهــا توسعت لتشمل
مخيمات شاتيال وبرج البراجنة في
بيروت واملية ومية وعني الحلوة في
صـيــدا ومخيمات صــور حــالـيــا .لكن
يـبـقــى عــري ـن ـهــا األقـ ـ ــوى مـخـيــم املـيــة
وم ـيــة ح ـيــث أح ـك ـمــت ن ـفــوذهــا عليه
فــي نـيـســان الـفــائــت عـنــدمــا هاجمت
جـ ـم ــاع ــة قـ ــائـ ــد «ك ـ ـتـ ــائـ ــب الـ ـ ـع ـ ــودة»
الفتحاوي أحـمــد رشـيــد ،فقتلته مع
عـ ــدد م ــن إخ ــوت ــه وأن ـ ـصـ ــاره وقـتـلــت
معه ن ــواة حــركــة ت ــردد أنـهــا مرتبطة
بــال ـق ـيــادي امل ـط ــرود م ــن فـتــح محمد
ً
دحالن .عاد املية ومية معقال لرئيس

الحركة الشيخ جمال سليمان الذي
ّ
رتــب صفوفه مـجــددًا بعد تجاذبات
داخلية كــادت تشق صـفــوف حركته
بني جناح يدعو إلى تأييد «الثورة»
ال ـس ــوري ــة وفـ ــك االرت ـ ـبـ ــاط م ــع حــزب
الـلــه بسبب قتاله فــي ســوريــا ،وآخــر
يـتـمـســك بــالـعــاقــة م ــع ال ـح ــزب ال ــذي
ي ــدع ــم الـ ـح ــرك ــة س ـي ــاس ـي ــا ومـ ــاديـ ــا.
ّ
حينها ،ركز الجناح املتمرد ضغوطه
على سليمان ،مستفيدًا من مقتل ابن
شـقـيـقــه فــي ســوريــا أث ـنــاء قـتــالــه في
صفوف الجماعات املسلحة .ضغوط
قيل إنها اضطرته إلــى إصــدار بيان
يعلن فيه «فك االرتباط» مع الحزب.
ولكن لم تمر أسابيع حتى بدأ ّ
يتبرأ
من بيانه ويعود إلى أحضان الحزب.
على املستوى الداخلي الفلسطيني،
ت ـم ـي ــزت الـ ـح ــرك ــة بــاس ـت ـقــال ـيــة بــن

الـفـصــائــل الفلسطينية .استقاللية
دف ـع ـت ـهــا إل ــى االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـقــوة
األم ـن ـيــة امل ـش ـتــركــة ف ــي ع ــن الـحـلــوة
«ألن قيادتها ال تشاور األعضاء في
قراراتها وتوجهاتها» .االستقاللية
ذات ـ ـهـ ــا دف ـع ـت ـه ــا إل ـ ــى الـ ـتـ ـم ــدد نـحــو
مخيمات صــور املحسوبة تاريخيًا
عـلــى فـتــح الـتــي ط ــرد سليمان منها
ع ــام  1990بـعــد أن ك ــان قــائــد كتيبة
ش ـ ـهـ ــداء عـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة .ل ـك ــن مـ ــا هــو
ه ـ ــدف افـ ـتـ ـت ــاح م ـك ــات ــب ج ــدي ــدة فــي
وق ـ ــت ت ـش ـك ــو فـ ـي ــه فـ ـت ــح م ـ ــن ض ـيــق
الحال وتمدد األج ــواء املتطرفة؟ في
اتـصــال مــع «األخ ـبــار» ،أوضــح نائب
رئـ ـي ــس الـ ـح ــرك ــة م ـح ـم ــود ح ـم ــد أن
سقف افتتاح املكاتب «ال يعدو تلبية
حاجات املخيمات املاسة إلى خدمات
اجتماعية وإنسانية وأمنية في ظل

غياب الفصائل وضعف تقديماتها».
ح ـمــد وصـ ــف امل ـك ــات ــب بــأن ـهــا «شـبــه
اج ـتـمــاعـيــة ول ـي ـســت ع ـس ـكــريــة» .مع
ذلـ ــك ،أشـ ــار إل ــى أن ــه مـهـمــا تــوسـعــت
أن ـش ـط ــة ال ـح ــرك ــة «ت ـب ـق ــى ال ـبــوص ـلــة
فلسطني».
م ـص ــادر مـتــابـعــة لـفـتــت إل ــى أن لــدى
ال ـح ــرك ــة «خ ـط ــة ل ـت ـفـع ـيــل ال ـح ـضــور
والـنـشــاط فــي املـخـيـمــات» .واملـكــاتــب
جـ ــذبـ ــت عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــان ال ــذي ــن
اقـتــربــوا مــن الـحــركــة مستفيدين من
خ ــدم ــات ـه ــا وأم ــوالـ ـه ــا .ع ـل ــى صـعـيــد
م ـخ ـي ـم ــات صـ ـ ـ ــور ،دخ ـ ـلـ ــت ال ـح ــرك ــة
على خط املنافسة على االستقطاب
والجذب مع الجماعات املتطرفة من
جـهــة وم ــع الـعـمـيــد املـنـشــق عــن فتح
مـحـمــود عـيـســى «ال ـل ـي ـنــو» م ــن جهة
أخرى.

خطوة أولى نحو قيام تحالف بني الطرفني.
هذه هي األبعاد األساسية الحاكمة للموقف اليساري
الصحيح من حركة الحوثيني .وهــي ال تلغي ،بالطبع،
الخالفات الفكرية واالجتماعية ـ ـ السياسية ،بني اليسار
والحركة ،ولكنها تؤيد االتجاه نحو التحالف معهم من
مــوقــع نـقــدي ،ال محاربتهم باالستناد إلــى الوهابيني
واالخوان والسعودية و»املجتمع الدولي» ،أي االمبريالية
الغربية ،وبحجة شعارات ليبرالية ،تبطن حساسيات
مذهبية وجهوية.
ال ـص ــراع الــرئـيـســي فــي الـيـمــن ت ـقــوده ق ــوت ــان ،كالهما
لـهـمــا طــابــع دي ـنــي وع ـش ــائ ــري :االخـ ـ ــوان والـسـلـفـيــون
والتكفيريون ،ومن ورائهم السعودية والواليات املتحدة،
مــن جـهــة ،والـحــوثـيــون ،وم ــن ورائ ـهــم اي ــران واملـقــاومــة
وال ـ ــروس؛ فــأيــن يـقــف ال ـي ـســاري؟ يـمـكـنــه ،بــالـطـبــع ،أن
يـسـتـنـكــف ع ــن الـ ـخ ــوض ف ــي حـ ــرب ال ي ــراه ــا حــربــه،
ولكن ،إذا كان يريد أن يحارب؛ فهل يقف في الخندق
السعودي ـ ـ األميركي؟
«االش ـت ــراك ــي ال ـي ـم ـنــي» ،وي ــا ل ــأس ــف ،يـعـيــش اللحظة
األخـيــرة مــن سقوطه الـتــاريـخــي؛ إنـمــا هــي مــأســاة لها
جــذور قديمة .فقد شهدت الفترة بعد هزيمة ،1967
ّ
تحول قوى ناصرية وقومية عربية ،إلى «املاركسية»،
إنما بعناصر أيديولوجية مختلطة مــن التروتسكية
والغيفارية واليسراوية األوروبية ،خصوصا اإلرهابية،
والليبرالية واالشتراكية الديموقراطية ،ما سمح لتلك
القوى باجتذاب الفعاليات الشابة التي تغريها حرية
الفوضى االيديولوجية .وبعد انقضاء الفترة «الثورية»،
انتهت القومية ـ ـ املاركسية إلى ليبرالية غربية اصالحية
ّ
ّ
مطعمة بنكهة يسارية ،ولكنها فكت ارتباطها ،نهائيًا،
بــأولــويــات التحرر الوطني والتنمية املستقلة والتقدم
االجتماعي ،لصالح نظرة حقوقية إنسانوية ،تتطابق،
سياسيًا ،مع األيديولوجية االمبريالية ،املدعية الحرص
على الحرية وحـقــوق االنـســان ك ــأداة دعائية لتحطيم
الدول القومية.
باستثناء نسبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
ن ــاح ــظ أن حــزب ـهــا األردنـ ـ ـ ــي ،وب ـق ــاي ــا مـنـظـمــة الـعـمــل
الشيوعي في لبنان ،والجبهة الديموقراطية ،بفرعيها
الفلسطيني واألردنـ ــي ،والـقــومـيــن ـ ـ املتمركسني في
ســوريــا عـلــى اخ ـتــاف ألــوان ـهــم ،وال ـح ــزب االشـتــراكــي
اليمني ،أي عناصر الـظــاهــرة الناصرية ـ ـ «الـثــوريــة»
ملا بعد  ،1967بمجملهاّ ،
تحولت ،في الــواقــع ،إلــى أداة
للرجعية العربية أو الوكاالت الغربية الراعية للمنظمات
غير الحكومية.
هذا املآل يشمل ،أيضًا ،أقسامًا من الشيوعيني انضموا
إلى الركب ،وكونوا مع رفاقهم الناصريني ـ ـ املتمركسني،
ولـيـبــرالـيــن آخــريــن ،ت ـيــارًا هجينًا مــن «ي ـســار» عربي
بــا يـســار وال قــومـيــة؛ يـتـعــاون بعضه مــع السعودية،
ويــرى بعضه في قطر منارة ثقافية ،ويعادي سوريا
واملقاومة ،باسم الحرية!

