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سياسة

رسائل
إلى المحرر
«بيروت مدينتي»
توضح
ردا ع ـلــى املـ ـق ــال امل ـن ـش ــور في
جريدتكم بتاريخ  22تشرين
ال ـث ــان ــي  ،2016ت ـح ــت ع ـن ــوان
ّ
«حمى االنتخابات في بيروت
ّ
األول ـ ــى« :امل ـع ــارض ــة» تـتــوحــد
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة «ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة» ،ي ـه ـ ّـم
«بـ ّيــروت مدينتي» التوضيح
ب ــأن ـه ــا ،وع ـل ــى رغ ــم تــأكـيــدهــا
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة وص ـ ـ ــول ق ــوى
س ـي ــاس ـي ــة ب ــديـ ـل ــة وم ـس ـت ـق ـلــة
عـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـح ــال ـي ــة ع ـب ــر االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات،
اال أن ـهــا ق ــررت فــي جمعيتها
ال ـع ـمــوم ـيــة ان ـه ــا ل ــن تـخــوض
االنـتـخــابــات النيابية املقبلة،
ولـ ــن ت ـت ـحــالــف ان ـت ـخــاب ـيــا مع
اي ط ـ ـ ـ ــرف ،وسـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر فــي
عملها الـسـيــاســي املـحـلــي في
العاصمة بيروت.
من املحرر:
تعيد «االخبار» تأكيد ما جاء في
التقرير املشار إليه ،وخاصة كالم
م ـســؤول ال ـشــؤون االنـتـخــابـيــة في
«بيروت مدينتي» طارق عمار الذي
قال« :بعد قيام املجموعة بدراسات
عديدة ،توصلت «بيروت مدينتي»
الــى أن االنتخابات يجب أن تؤمن
ف ــرص ــة وصـ ـ ــول ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
بديلة عبر تضافر جـهــود القوى
املـسـتـقـلــة ف ــي إطـ ــار وط ـنــي جــامــع
ملــواجـهــة طبقة املـحــاصـصــة .لذلك
ستشجع ب ـيــروت مدينتي الـقــوى
املستقلة كافة واألف ــراد مــن داخــل
مجموعتنا وخــارجـهــا الـتــي تقدم
مشروعًا وطنيًا غير فئوي وغير
مذهبي ،على البناء على تجربتنا
وخـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات املـقـبـلــة في
جميع املناطق اللبنانية بما فيها
بيروت».

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

الحدث

ّ
«ريما» إبنة األشرفية العكارية:

وراء العدو في كل مكان
توفيت قبل أيام،
في عكار ،الرفيقة
«ريما» .المناضلة تحت
لواء «الفصائل المسلحة
الثورية اللبنانية»،
والتي شغلت أجهزة
االستخبارات الغربية
واالميركية واالسرائيلية.
وكما ماتت في
الظل ،عاشت جاكلين
اسبر في الظل منذ
بداية سلوكها طريق
«النضال ضد العدو
االسرائيلي واالمبريالية
االميركية ومرتزقتهم
االوروبيين» ،وحتى آخر
يوم في حياتها

جاكلين إسبر
عامر محسن
انـ ــت ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح ال ت ـع ــرف مــن
هــي جــاكّـلــن إس ـب ــر("ري ـم ــا") التي
رحلت عنا منذ أسبوع ،وهذا غير
ً
م ـس ـت ـغــرب ،لـسـبـبــنّ :أوال ،ألنـهــا
العقود األخيرة من حياتها
قضت ّ ً
م ـت ـخ ــف ـي ــة ،ت ــاح ـق ـه ــا ال ـ ّـس ـل ـط ــات
الغربية واإلسرائيلية وأعوانها
ّ
ّ
تهم
فــي ال ــداخ ــل ،إلدان ـت ـهــا ب ـعــدة ٍ
ك ـ ـ ــان أش ـ ـهـ ــرهـ ــا اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال م ـل ـحــق
ّ
السفارة اإلسرائيلية في باريس،
وراب ـ ــط امل ــوس ــاد ف ـي ـهــا ،يــاعـكــوف
بارسيمنتوف ،عــام  .1982ثانيًا،
نحن ال نعرف مناضلة كجاكلني
ّ
ألن نـ ـم ــوذج "املـ ـن ــاض ــل\ ال ـن ـجــم"
و"امل ـنــاضــل\ ال ـكــاتــب" و"امل ـنــاضــل\
ّ
امل ـ ـه ـ ـ ّـرج" قـ ــد راج وه ـي ـم ــن حــتــى
اخـ ـتـ ـل ــط األمـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـك ـث ـي ــري ــن،
وت ـحـ ّ ّـور عـنــدهــم معنى "الـنـضــال"
(م ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ـرًا ،أص ـ ـبـ ــح ل ــديـ ـن ــا اي ـض ــا
نـ ـم ــوذج "املـ ـن ــاض ــل" ال ـ ــذي تـمـ ّـولــه
املــؤس ـســات األوروب ـ ـيـ ــة ،ويـتـبـنــاه
اإلعالم الغربي ويعتنق قضيته).
ل ــم يـعــد واض ـح ــا ل ـل ــرأي ال ـع ــام أن
أكثر املناضلني هم ٌ
أناس يعملون
ّ
ّ
ب ـ ـص ـ ـمـ ــت ،ي ـ ـ ـنـ ـ ــفـ ـ ــذون مـ ـه ــمـ ـتـ ـه ــم،
ً
ويــدفـعــون الثمن كــامــا مــن أغلى
ـان ـ ـ عمره وأمنه
مــا يملكه اإلنـسـ ّ
ـ ـ من غير أن يتوقعوا اعترافًا أو
ً
ّ
تعويضًا أو شهرة .ومن يظل على
ً
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ال يـجـمــع ثـ ـ ــروة وال
ً
ّ
يكتب سـيــرة وال يلقى حــتــى ،في
ّ
ـاالت كـثـيــرة ،انـتـصــارًا يعوضه
حـ ٍ
ٌ
عـ ــن ال ـت ـض ـح ـي ــات .هـ ــم بـ ـط ــل مــن
أبطال الـثــورة الفلسطينية يعمل
ال ـي ــوم ســائــق تــاكـســي ف ــي عـ ّـمــان،
ٌ
ً
مقاتل يحتضر وحيدًا ومجهوال
ّ
في عاصمةٍ باردة ،أو فدائي صار
ّ
ش ـي ـخــا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ال ي ـم ـلــك ال
الغربة والكرامة .ومثلهم ،في هذه
األث ـنــاء ،مــن ُيفني عـمــره وشبابه
م ــن غ ـيــر أن ت ـس ـمــع بـ ــه ،فـمـهـ ّـمـتــه
هي أن يهرب من الكاميرات ال أن

يسعى الـيـهــا ،فيما نـحــن ـ ـ باقي
ّ
ّ
الــنــاس ـ ـ نعيش حياتنا ونتعلم
ونعمل ونـحـ ّـب ،ونـحــزن وننكسر
بسبب الخسائر الصغيرة.
الفارق في حالة جاكلني ورفاقها
ّ
هـ ـ ــي أن حـ ــرب ـ ـهـ ــم لـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــهِ  ،ال
بالشهادة وال بـ"التقاعد" .بل هم،
ّ
ّ
من تبقى منهم ،يظلون مالحقني
م ـ ـهـ ـ ّـدديـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ وال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـدو ال يـنـســى
ولــو نسيهم رفــاقـهــم السابقون ـ ـ
ّ
ّ
وتستمر مهمتهم حتى لحظاتهم
ّ
األخـيــرة (أو ٌحــتــى تــأتــي الــى هذه
الـبــاد أنظمة غير تابعة ،تحمي
مــن نــاضــل ألجــل هــذه األرض وال
ّ
تسلمه لـلـعـ ّ
ـدو) .كــانــت "ري ـمــا" في
ّ
مطلع عشريناتها حــن استقلت
ّ
الطائرة غربًا تحت ستار ّ
الدراسة.
وهــدفـهــا الحقيقي ،ال ــذي تـ ّ
ـدربــت
ألج ـ ـلـ ــه ،هـ ــو ت ـن ـف ـيــذ س ـل ـس ـلــة مــن
ّ
ـداف اسرائيلية
العمليات ضــد أهـ ٍ
وص ـه ـيــون ـيــة ف ــي اوروبـ ـ ـ ــا .كــانــت
"ريـمــا" ج ــزءًا مــن مجموعة ثورية
لبنانية انبثقت عن تنظيم وديع
ّ
ّ
حداد ،وكل أفرادها الذين ما زالوا
ّ
بيننا هــم الـيــوم إمــا فــي اإلعتقال
أو م ــاح ـق ــون ،ال يـحـمـيـهــم ح ـ ٌ
ـزب
أو تـنـظـيـ ٌـم أو دولـ ــة ،ويــواج ـهــون،
ـرات مــا زالــت
أف ــرادًا ،أجـهــزة مـخــابـ ٍ
تبحث عنهم بــإصــرار ومناها أن
تأسرهم ّأو تقتلهم.
ح ــن ت ــوف ـي ــت ج ــاك ـل ــن األسـ ـب ــوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن الـ ـكـ ّـثـ ـي ــر مــن
ّ
املعنيني بقضيتها متيقنني ّ
مما
إذا كانت ال تزال على قيد الحياة،
وهـ ــل ه ــي ف ــي ل ـب ـنــان أو خ ــارج ــه.
وع ـن ــدم ــا ت ـك ـت ـشــف وج ـ ــود ه ــؤالء
ّ
تتعجب كيف
الناس اثر مماتهم،
عاشوا بيننا طوال هذه السنوات،
أوراق رس ـم ـيــة أو عـمـ ٍـل
م ــن دون
ٍ
أو م ـصــادر دخ ـ ٍـل ،أو حـتــى تأمني
ط ـ ّـب ــي ب ـس ـي ــط ،وكـ ـي ــف اسـ ـتـ ـم ـ ّـروا
وص ـم ــدوا مـتـمـ ّـسـكــن بقناعاتهم
ومحتمني باملجهولية .املسألة ال
ّ
ّ
العملية،
تتوقف على الصعوبات

ّ
فهؤالء الناس يراقبون ويعرفون
مــا يـجــري فــي الـعــالــم ،ويـشـهــدون
ّ
من يخون ومــن ينقلب ،ومــن سلم
رفّ ــاق ــه وأنـ ـك ـ ًـره ــم ،ومـ ــن ج ـعــل من
النضال رزقــة ونجومية ،فيما هم
سند أو حماية.
بال ٍ
يجب أن يعرف الناس ّ
قصة جاكلني
ال لـتـكــريـمـهــا (ف ـهــي ل ــم تـطـلــب من
ّ
أحـ ٍـد ،يومًا ،اعترافًا أو تكريمًا؛ كل
ّ
همها كــان فــي تنفيذ مــا اعتبرته
ّ
واجبها) ،بل ليرى الجيل الجديد
ً
شكال حقيقيًا للنضال ،يختلف عن
ّ
ذاك الذي تروج له وسائط الهيمنة
ّ
ويعجبها وترضى عنه؛ وأن يفهم
ّ
أن اختيار هذا الطريق يعني وعيًا
مـسـبـقــا بـّـالـكـلـفــة ال ـتــي ستدفعها،
وأن تـتــوقــع الـخـيــانــة وتحتملها،
وأن ال ي ـض ـيــرك أن ت ـكــون قـ ّـديـســا
ّ
ّ
التأسف
منسيًا .الهدف هنا ليس
أو ال ـح ـّـداد وال ـش ـك ــوى ،فـنـحــن من
يستحق األسف وليس جاكلني ،بل
تبيان أن "ريما" ،اخيرًا ،قد نجحت
في ّ
مهمتها.
لم يكن في وسع جاكلني ورفاقها
ّ
ال ـت ـحــكــم ب ــاألح ــداث ال ـت ــي ضــربــت
ّ
ّ
وقضيتهم ،أو رد تراجع
أوطانهم
الـيـســار وف ـســاد األ ّنـظـمــة وانـهـيــار
االش ـت ــراك ـي ــة .ول ـكــن ـهــم ،ف ــي وســط
ّ
ّ
كل هذه الظروف اليائسة ،حـ ّـددوا
ّ
ـوح املـســار الــصـعــب الــواجــب
بــوضـ ٍ
ع ـل ـي ـهــم .اع ـت ـب ــرت جــاك ـلــن إس ـبــر،
ّ
ط ــوال ه ــذه ال ـ ّـس ـن ــوات ،أن أمــامـهــا
ّ
ّ
تتمسك بمبادئها وال
مهمتني :أن
تتراجع أو تتنازل أو تساوم (وهو
أصعب بكثير مما يتخيله الناس)،
ّ
ّ
أهمية ـ ـ أن
وثانيًا ـ ـ وهــذه ال تقل
ّ
ال ي ـتـ ّـم ال ـقـبــض عـلـيـهــا ،وأن تـظــل
ً
حـ ـ ّـرة ،وال تـقــع فــي أي ــدي أعــدائـهــا؛
ّ
وجاكلني قد ّ نجحت في املهمتني.
من هنا ،وألنها مناضلة حقيقية،
ّ
لــم تخلف جاكلني حــن رحـلــت أي
م ـق ـت ـن ـيــات ،ولـ ــم ت ـت ــرك "ب ـي ــان ــا" أو
ّ
ّ
وصية.
رسالة َّالى اإلعالم ،أو حتى
ّ
ّ
املسدس.
لم يتبق منها ال

نيكول يونس
ك ــان ــت جــاك ـلــن اس ـب ــر (م ــوال ـي ــد عــام
 1959ـ ـ ـ ـ ج ـبــرايــل ،ع ـك ــار) ،ف ــي نهاية
س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي ،ف ـتــاة
«عـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة» ،ت ـع ـي ــش م ـ ــع أهـ ـلـ ـه ــا فــي
منطقة االشرفية في بيروت ،وتدرس
الحقوق فــي الجامعة اللبنانية .في
العكارية
تلك الـفـتــرة ،اسـتـفــز الـفـتــاة ّ
ك ـيــف أن الـ ـع ــدو اال ّس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ــذي
ي ـق ـص ــف قـ ـ ــرى الـ ـجـ ـن ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي
وبلداته ويمعن فيها تدميرًا ،والذي
ينطلق من أرض اغتصبها من أهلها
الفلسطينيني ،هــو نـفـســه مــن يدعم
ال ـقــوى املهيمنة عـلــى املـنـطـقــة حيث
كانت تعيش.
وفـ ـيـ ـم ــا ك ـ ـ ــان الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ي ـق ــات ــل
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ب ـ ـع ـ ـضـ ــا ،بـ ـ ــل وي ـس ـت ـع ــن
بعضهم بالعدو ،كانت «ريما» ـ ـ ـ اسم
جاكلني الحركي ـ ـ ورفاقها يــرون أن
للصراع وجهة أخرى ،بدءًا من ثورة
الصيادين في صيدا وأحداث معمل
غـنــدور ،م ــرورًا بترسيخ األميركيني
للشرخ الطائفي بعد حرب السنتني،
وج ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدور ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي دع ــم
الكيان الصهيوني وتسليحه (نوويًا

ّ
بيان تبني اغتيال
بارسيمنتوف
نـ ـح ــن ،ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ال ـث ــوري ــة
اللبنانية ،نعلن إلــى كــل الــذيــن يدينون
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ويـ ـنـ ـشـ ـط ــون ألجـ ـ ــل إلـ ـغ ــاء
االسـتـغــال املجتمعي وال ـح ــروب ،أننا
أعدمنا ياكوف بارسيمنتوف.
إن اإلع ـ ــام االم ـب ــري ــال ــي وال ـح ـكــومــات
التي تدعم اإلمبريالية ،مثل الحكومة
الفرنسية ،يبكون على "اإلرهــاب" .لكن
من هم اإلرهابيون؟
ه ــم ال ــذي ــن يـقـتـلــون شــابــا ف ــي الـضـفــة
الغربية ألنــه يـقــاوم ضــم وطنه للكيان
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي .هـ ــم الـ ــذيـ ــن ي ـق ـص ـفــون
املدنيني في الجنوب اللبناني ،هم الذين
ي ـق ـت ـلــون ب ـش ـكــل أع ـم ــى ث ــم ي ـت ـجــرأون
بــوقــاحــة عـلــى طـلــب وق ــف إطـ ــاق نــار
زائف.
نحن نهاجم من ينظمون هذه املجزرة
بحق الشعب الفلسطيني.
نحن نحمي حياة االبرياء حتى لو كان
الثمن أمننا الشخصي.
منذ سبع سنوات ولبنان تحت الحرب.
مـ ـن ــذ سـ ـب ــع س ـ ـن ـ ــوات ،وت ـ ـحـ ــت غ ـط ــاء
مواجهة "املتطرفني
الفلسطينيني" ،تدمر اإلمبريالية كل ما
هو تقدمي في لبنان.
هو حقنا أن ندافع عن أنفسنا.
هو حقنا أن نهاجم االمبريالية أينما
وجـ ــدت ،وخــاصــة حـيــث تـحـظــى بدعم
الحكومات القائمة.
س ـن ــواص ــل حــرب ـنــا ع ـلــى االم ـبــريــال ـيــة
حتى النصر.
ف ـل ـت ـس ـق ــط االمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة
ومرتزقتها االوروبيون.
النصر او النصر
الفصائل املسلحة الثورية اللبنانية
 3نيسان 1982

