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تقرير

ّ
المخدرات»
َ«زعران
يغتالون األمن
محمد نزال

قررنا أن نضرب العدو
المكان والزمان
في
ّ
اللذين نحددهما بعدما
كان هو من يقرر أرض
المعركة
كيف فينا ما نحب
السيد؟ نحن مع كل من
يحمل السالح ضد العدو
أمس واليوم وغدًا

تشكل الوعي اليساري
وغير نووي)ّ ،
لـ»ريما» ورفاقها« .كــان ال بد من أن
نساهم في إسقاط قناع األم الحنون
وف ـضــح وجـهـهــا الـحـقـيـقــي لـلـعـلــن».
وبــالـتــالــي ،كــان ال بــد مــن ترجمة كل
ه ــذه ال ـث ــورة الـكــامـنــة بـشـكــل عملي.
تزامن ذلك مع «ظاهرة وديع حداد»
الـ ـ ــذي ت ــأث ــرت ب ــه «ري ـ ـمـ ــا» ورف ــاق ـه ــا
واحـتــذوا بنموذجه ،معتمدين على
تكتيكات الـتــوبــامــاروس ،ومتأثرين
أيضًا بالنموذج الذي قدمته املقاومة
الشعبية الـفـيـتـنــامـيــة .فـكــان ال ـقــرار:
«س ـن ـض ــرب ال ـع ــدو ف ــي امل ـك ــان ال ــذي
نـقــرره ونـحــدد زمــانــه ،فــي حــن كــان،
كل الوقت ،هو من يقرر أرض املعركة
ســابـقــا ،مــن لبنان الــى فلسطني الى
خـلــق ال ـشــرخ ال ـع ـمــودي بــن الـفـئــات
اللبنانية» ،بحسب قولها.
اخ ـتــاروا إذًا أن يكونوا «وراء العدو
في كل مكان» .حـ ّـددوا أرض املعركة،
وســافــروا إلــى حيث سيؤملون العدو
ال ـص ـه ـي ــون ــي وأع ـ ــوان ـ ــه األم ـي ــرك ـي ــن
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـس ــان ــدون ــه
ف ــي ج ــرائ ـم ــه .ك ــل شـ ــيء د ّبـ ـ ــر ُ
ور ّت ـ ــب
ُ
وخـ ّـطــط في الـخــارج ،في الشقة التي
ُ
استؤجرت باسمها في شارع الكروا
ِ
في باريس (ثم الحقًا في ليون).
ل ـ ــم تـ ـك ــن ع ـم ـل ـي ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال «امل ـل ـح ــق
األم ـنــي» فــي سـفــارة كـيــان الـعــدو في
ب ـ ــاري ـ ــس ،يـ ــاكـ ــوف ب ــارس ـي ـم ـن ـت ــوف،
أولـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ن ـف ــذت ـه ــا
«ري ـ ـمـ ــا» وال آخـ ــرهـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا حـتـمــا
أهمها .سبقت التنفيذ عملية رصد
تضمنت
استمرت أسبوعني تقريبًا،
ّ
التدقيق فــي حركة «امللحق األمني»
ال ـص ـه ـيــونــي .وهـ ــذا م ــا كـتـبــه ال ـعــدو
االســرائـيـلــي بنفسه على الصفحات

اغتيال بارسيمنتوف على الصفحات االولى للصحف االسرائيلية

االولى لجرائده .وحدد نهار التنفيذ
في  3نيسان .1982
م ـش ــت «ري ـ ـمـ ــا» إلـ ــى س ــاح ــة امل ـعــركــة
بـتـصـمـيــم وش ـج ــاع ــة ق ــل نـظـيــرهـمــا،
ب ـح ـس ــب رفـ ــاق ـ ـهـ ــا .ح ـم ـل ــت م ـســدســا
تـشـيـكـيــا ص ـغ ـي ـرًا أوتــومــات ـي ـك ـيــا من
ع ـي ــار  7.65م ـل ــم ،ل ــم ت ـخ ـتــره ه ــي بل
«هذا ما كان متوافرًا حينها» بحسب
م ــا ي ـق ــول رف ــاق ـه ــا (وه ـ ــو لـلـمـنــاسـبــة
املسدس نفسه الذي ُص ّفي به امللحق
العسكري االميركي تشارلز راي في
 18كانون الثاني  1982في العاصمة
الفرنسية) .اعتمرت «بيريه» بيضاء
وات ـ ـج ـ ـهـ ــت إلـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــزلـ ــه فـ ـ ــي جـ ـ ــادة
«ف ـيــردي ـنــاد بــوي ـســون» .كــانــت عطلة
نهاية االسبوع ،وكان بارسيمنتوف
خ ــارج مـنــزلــه ف ــي نــزهــة م ــع عــائـلـتــه.
ان ـت ـظ ــرت ــه فـ ــي ال ـح ــدي ـق ــة ال ـص ـغ ـيــرة
قــرب املنزل .قرابة الظهر وصــل .ركن
السيارة واتجه مع أفــراد عائلته الى
املصعد .ركضت ريما إليه .فتح باب
املـصـعــد .انـتـبــه لـهــا ،وأراد أن يهجم
باتجاهها ،لكنها كانت أسرع .نظرت

في عينيه وأفرغت خمس طلقات في
رأس ــه وص ــدره فـهــوى أرض ــا .تــأكــدت
مــن أنـهــا حققت مــا أرادت ــه ،ثــم عــادت
أدراجها سريعًا .لحق بها ابنه ،وكان
يمكن أن يأخذ «نصيب» والده نفسه،
لـكــن هــدفـهــا لــم يـكــن عــائـلـتــه« .ارج ــع
ف ــورًا وإال أطـلـقــت ال ـن ــار!» قــالــت آلفــي
بــارس ـي ـم ـن ـتــوف .فــاس ـت ـس ـلــم األخ ـيــر
وهرب.
تـبـ ّـنــت «ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة الـثــوريــة
اللبنانية» العملية في الليلة نفسها،
في بيان أصــدرتــه بالفرنسية (انظر
اإلطار املرفق).
بـ ـ ــدأت ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة حـمـلــة
واس ـ ـعـ ــة ل ـل ـب ـحــث عـ ــن «ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة ذات
الـ ـقـ ـبـ ـع ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء» .لـ ـك ــن أجـ ـه ــزة
االس ـت ـخ ـبــارات الـفــرنـسـيــة وامل ــوس ــاد
االســرائ ـي ـلــي ل ــم تـعـثــر لـهــا عـلــى أث ــر،
رغ ــم أنـهــا بقيت بـعــد العملية ألكثر
من شهر في فرنسا ،قبل أن تعود إلى
لبنان ملتابعة عملها مع الفصائل.
بعد ذلــك ،لم تكن حياتها بالسهولة
ّ
مذاك ،كان على
التي يعيشها أي مناّ .

أبرز عمليات الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية
ـ ـ  12تـشــريــن الـثــانــي  1982مـحــاولــة اغـتـيــال كريستيان
شابمان ،القائم باألعمال في السفارة األميركية في باريس
قرب منزله في شارع بول ديشانيل.
ـ ـ  18كانون األول  1982إغتيال الليوتنان كولونيل شارلز
راي  ،امللحق العسكري املساعد في السفارة األميركية في
باريس قرب منزله في بولفار إيميل أوجيه.
ـ ـ  3نيسان  1982إغتيال يــاكــوف بارسيمنتوف امللحق
األمـنــي اإلســرائـيـلــي فــي الـسـفــارة اإلسرائيلية فــي باريس

قرب منزله في جادة فيرديناد بويسون.
ـ ـ  21آب  1982محاولة اغتيال رودريــغ غرانت ،املستشار
التجاري في السفارة األميركية عبر سيارة مفخخة في
افونو بوردونيه.
ـ ـ  17أيلول  1982محاولة اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي
أمام الليسيه كارنو شارع كاردينيه في باريس.
ـ ـ  26آذار  1984محاولة إغتيال روبـيــرت هــوم ،القنصل
األميركي في ستراسبورغ.

جاكلني أن تهتم لتفاصيل التفاصيل
فـ ــي تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا ،وأن ت ـب ـق ــى أقـ ــوى
م ــن ك ــل أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات الـتــي
تـحــاول اقـتـفــاء أثــرهــا .لــم تستقر في
منزل واحــد أو منطقة واح ــدة .كانت
ه ـنــاك «ب ـي ــوت آم ـن ــة» ،لـكــن انتقالها
الــدائــم بحركة مــدروســة كــان يكلفها
الكثير من األرق اليومي والحسابات
الدقيقة .وبعد صدور الحكم الغيابي
بـحـقـهــا مــن قـبــل املـحـكـمــة الفرنسية
فــي هــذه العملية تـحــديـدًا ،أصبحت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة أي ـض ــا تـشـكــل
ضغطًا إضافيًا عليها.
لم يكن نضال «ريما» اليومي مقتصرًا
تحدي املوساد والـ»سي آي إيه»
على ّ
وغـيــرهـمــا والـتـخـفــي كــي ال يتمكنوا
نضاال في لقمة العيش
منها ،بل كان
ً
أيـضــا .ففي بــادنــا ،ال مكان ملناضلة
قــاتـلــت ال ـع ــدو االســرائ ـي ـلــي ف ــي بنية
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي .اتـكـلــت «ري ـمــا»
ع ـلــى دع ــم بـسـيــط م ــن ب ـعــض الــرفــاق
الـ ـق ــادري ــن ،م ــن دون أن تـ ــذل الـنـفــس
لـسـلـطــة أو تـبـغــي مـنـصـبــا أو جــاهــا
أو حـتــى ش ـك ـرًا .ول ــم تـنـثـ ِـن ،بــل كانت
حتى أيامها األخيرة تفكر في أهداف
عـمـلـيــات ج ــدي ــدة ض ــد الـ ـع ــدو .وك ــان
عــزاؤهــا الوحيد الــذي تجهر به أمام
مــن يعرفونها ،أنـهــا فــي ظــل حضور
حزب الله والسيد حسن نصرالله في
هــذا البلد تشعر بــأمــان أكـبــر« .كيف
فينا ما نحب السيد؟ نحن مع كل من
يحمل السالح ضد العدو االسرائيلي
أمس واليوم وغدًا».
األحد املاضي ،رحلت «ريما» بهدوء،
لـتـســدل الـسـتــارة عـلــى واح ــد مــن أهــم
املـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي ت ـب ـ ّـن ـت ـه ــا «ال ـف ـص ــائ ــل
املسلحة الثورية اللبنانية» ،وشغل
أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــدول ـي ــة ،من
املوساد االسرائيلي الى «سي آي إيه»
واالستخبارات الفرنسية وغيرها.

كــم يـحـتــاج أحــدهــم أن ي ـكــون ب ــارد األع ـصــاب،
واثقًاُ ،مطمئنًاَ ،ليقترب ِمن حاجز ثابت لقوى
ً
األم ــن الــداخ ـلــي ،حــامــا بـنــدقـ ّـيــة ص ـيــد ،فيقف
طلق ُعليه النار ،على رأسه
أمام رجل األمن ّثم ُي ِ
ت ـحــدي ـدًا ...ويـقـتـلــه! هـكــذا قـ ِـتــل ال ــدرك ــي محمد
العرب ،قبل بزوغ فجر أمس ،في ليلة لم ّ
يتوقف
فـيـهــا ه ـط ــول امل ـط ــر .ح ـصــل ه ــذا ع ـنــد املــدخــل
ّ
الجنوبية .هناك ،عند
الجنوبي لضاحية بيروت
الحاجز األمني املعروف بـ»خطيب شبعا»ّ .تلك
األح ـيــاء الــواق ـعــة بــن الـشــويـفــات وح ـ ّـي الـســلــم.
منسوب الثقة عند الـقــاتــل ،سيدفعه إلــى أخذ
السالح الرشاش للقتيل ،كغنيمة ّ
ربما ،بعدما
ّ
جثة ّ
ممددة على األرض .قيل إن
أصبح األخير
املثبتة هناك غير ّ
«الكاميرات» ّ
كافية لتحديد ما
ّ
حصل بدقة .ليل أمس كان حالكًا ،تخرقه ملعات
البرق ،يليه صوت الرعد ،واملطر «كـبــس» ...في
ّ
األمنية ،بعد
هذا الجو حصلت الجريمة .القوى
مضي النهار ،لــم تكن قــد عرفت هـ ّ
ـويــة القاتل.
بيان العالقات العامة اكتفى بالقول« :التحقيقات
ج ــاري ــة بـ ــإشـ ــراف ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص لـكـشــف
مالبسات الجريمة وتوقيف الفاعلني»ّ .أي إهانة
ً
لقوى األمن ،بل ملفهوم ُاألمن أصال ،أن َيحصل
ما حصل بهذا الهدوء املريب! ّأي رعب ُيمكن أن
ُيصيب الناس «العاديني» عندما َيرون أن األمن
نفسه ُيغتال بهذا البرود!
الحاجز الذي شهد الجريمة هو واحد ِمن عشرات
ال ـ ّحــواجــز املـنـتـشــرة ح ــول م ــداخ ــل الـضــاحـيــة.
ك ــل أب ـنــاء املنطقة َيـعــرفــون رج ــال األم ــن الــذيــن
َ
عرفون بساطتهم،
يقفون عند هذه
الحواجز .ي ّ
تحديدًاَ .يعرفون ّأنهم ّ
مجرد موظفني ،يكرهون
وقفتهم تلكّ ،
لكن ال ّبد للشهر أن ينقضي حتى
يقبضوا رواتبهم .ليس لهم ناقة وال جمل وال
ّ
حتى أرنب في «القضايا الكبيرة» .محمد العرب،
قتيل أمس ،ابن الـ  31عامًا ،هو ّ
رب أسرة ولديه
ّ
طفل صغيرَ .من قتله؟ قوى األمــن لن تتحدث
بشكل رسـمــي .سنعرفِ ،مــن تحت لتحتّ ،أن
الحادثة ليست «إرهــابـ ّـيــة» (كما اعتقد البعض
بداية) .ماذا إذن؟ الجواب :يقف خلفها «زعران
املـخـ ّـدرات» .بتعبير أكثر ّ
عامية ،وبحسب أحد
ّ
ّ
«الحبحبجية» .ناشطو عوالم
العارفني ،فإنهم
الحبوب ّ
املخدرة .ال ُب ّد أن تتضح الصورة أكثر
ُ
ـور بــاألمــن،
الحـقــاُ .ذل ــك ،حتمًا ،لــن يعيد الـشـعـ ّ
إلى الحياة .لكن أقله َليعرف
كما لن يعيد َالعرب َ ُ
ٌ
طفل ،عندما يكبرِ ،لم ق ِتل والده.
ً
ّ
لمفهوم األمن أصال ،أن
أي إهانة لقوى األمن ،بل
ُ
َيحصل ما حصل بهذا الهدوء المريب! (مروان طحطح)

