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صادق النابلسي *

واجه «حزب الله» خالل السنوات األخيرة
مجموعة من التحديات الداخلية كان لها
ّ
سلبية على صورته العامة وعلى
تأثيرات
بيئته الحاضنة .الثورة الرقمية ومنطقها
وقيمها وسيرورتها وتداعياتها الثقافية
املـ ـه ــول ــة ،وح ــرك ـت ـه ــا ال ـس ــري ـع ــة امل ـح ـمــومــة
املنعكسة على وسائل التواصل االجتماعي
أتاحت للناس فرصًا ال محدودة من أشكال
ال ـت ـف ــاع ــل والـ ـنـ ـق ــد وإبـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي أح ــدث ــت
ب ــدوره ــا اض ـطــرابــا وإرب ــاك ــا وت ـشـ ّـوشــا في
البنية النفسية واألخالقية داخل ساحات
ّ
م ـج ـت ـمــع امل ـ ـقـ ــاومـ ــة .ك ـم ــا أن االخـ ـتـ ـب ــارات
الـعـسـكــريــة ال ـتــي خــاض ـهــا خـ ــارج ال ـحــدود
وخصوصًا فــي ســوريــة بعد انــدالع األزمــة
عـ ــام  ،2011ت ــرك ــت أثـ ـ ـرًا ف ــي عـقـلـيــة ق ـيــادة
املـقــاومــة وسـلــوكـهــا ،وطــريـقــة تفاعلها مع
مختلف الكيانات السياسية واالجتماعية
الرسمية واألهلية ،ثم في أسلوب ترتيبها
لـ ــأولـ ــويـ ــات ،وآل ـ ـيـ ــات ص ـن ـع ـهــا ل ـل ـق ــرارات
املحلية ،الـتــي لــم تكن لتالقي فــي بعضها
استحسانًا شعبيًا ،بل ّ
تكونت لــدى الــرأي
ّ
ال ـعــام املــؤيــد لـلـمـقــاومــة مــاح ـظــات نـقــديــة
واس ـعــة ح ــول سـيــاســات ال ـحــزب الــداخـلـيــة
وأدائــه الخجول حيال ملفات ّ
تمس حبال
األع ـص ــاب املـعـيـشـيــة واألمـ ــن االج ـت ـمــاعــي.
وســواء كانت هذه املالحظات واالنتقادات
ال ـت ــي ب ــدأ امل ـن ــاص ــرون وح ـت ــى املـنـتـسـبــون
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة يـ ـ ّ
ـدونـ ــون ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ص ـف ـح ــات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي أو ي ـت ـحــدثــون بها
ويطلقونها في جلساتهم الخاصة ترجع
فــي أســاسـهــا إلــى حــالــة سـخــط واع ـتــراض،
أم ت ـنـ ّـم عــن مـشــاعــر ح ــرص وح ــب ،أو غير
ذل ــك مــن ال ــدواف ــع .وس ــواء كــانــت امل ـ ّ
ـدون ــات
واملـ ــداوالت وردود الفعل هذه
واملـنـقــوالت ّ
مصيبة ومحقة في انتقادها وسليمة في
س ـيــاقــات ـهــا ،أم ق ــاص ــرة وع ــاج ــزة ع ــن فهم
وتفسير املوقف الذي ينطلق منه حزب الله
في مواجهته للتحديات ،وفي َمن يتحمل
املـســؤولـيــة عـلــى ع ــدم وج ــود تعليل مقنع
ـاف تـسـتــوي عـلـيــه أف ـكــار ومـشــاهــدات
أو ك ـ ٍ
ّ
امل ـن ـضــويــن وامل ــؤي ــدي ــن وامل ـح ـب ــن؟ فـ ــإن ما
ّ
يهمنا بــدايــة هــو اإلق ــرار بــوجــودهــا مهما
كانت درجــة داللتها ومؤثريتها وطبيعة
الــدور الــذي تؤديه في الــواقــع االجتماعي.
ف ــال ـق ـض ــاي ــا ف ــي ع ـص ــرن ــا الـ ــراهـ ــن م ــا ع ــاد
باإلمكان تناولها سرًا أو همسًا ،أو عزلها
ع ــن ت ـف ــاع ــات امل ـج ـت ـمــع وط ـ ــرق وأســال ـيــب
تعبيره عنها والتقنيات التي يوظفها في
تشخيصها وتجسيدها.
ف ــي ه ــذه امل ـقــالــة م ـحــاولــة تــريــد أن تـقـتــرب
من طريقة فهم قيادة «حــزب الله» لبعض
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،وتـ ـجـ ـي ــب عـ ـل ــى أس ـئ ـلــة
الناس املنزعجني من تواضع دور الحزب،

أو الـ ـح ــامل ــن ب ـ ـ ــدور أكـ ـب ــر لـ ــه فـ ــي ال ـح ـي ــاة
الداخلية ،ويطالبونه بعدم الــوقــوف على
الحياد بعد أن حطمت األحزاب والزعامات
وال ـس ـيــاســات عـلــى م ــدى ال ـع ـهــود األخ ـيــرة
ك ــرام ــة امل ــواط ــن وأف ـقــدت ـهــم ال ـث ـقــة بــالــوطــن
ومستقبل العيش فيه.
فيومًا بعد يــوم ت ــزداد الضائقة املعيشية
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ،ف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــم ف ـي ــه
املـ ـس ــؤولـ ـي ــات واألعـ ـ ـب ـ ــاء واالس ـت ـح ـق ــاق ــات
ْ
املالية التي ينوء على حملها َمن يتقاضى
ً
الـحــد األدن ــى لــأجــور أو ال يـجــد عـمــا في
األسـ ــاس .فــالــدراســات تشير إل ــى أكـثــر من
 %30مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ت ـح ــت خـ ــط ال ـف ـق ــر،
وم ـث ـل ـهــم م ــن امل ـش ـم ــول ــن ب ـح ــال ــة الـضـعــف
ّ
االجتماعي ما يعني أن أكثر من  %50من
الـلـبـنــانـيــن ي ــرزح ــون تـحــت وض ــع ضــاغــط
ّ
يحمل الـطــابــع املـصـيــري .وال شــك أن مثل
ه ـ ــذه األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـس ـي ـئ ــة ت ـفــرز
مناخًا سلبيًا تجعل من الحزب الذي يمتاز
بـمــزيـتــن ال تـتــوافــر لـنـظــرائــه مــن األح ــزاب
امل ـح ـل ـي ــة وهـ ـم ــا الـ ـق ــوة ال ـف ــاع ـل ــة امل ـن ـظ ـمــة،
والصدق في التعامل مع قضايا اإلنسان،
بـمـثــابــة املــؤسـســة ال ـق ــادرة عـلــى استيعاب
وام ـت ـص ــاص م ـشــاعــر اإلحـ ـب ــاط ،ب ــل إع ــادة
األمـ ــل إل ــى امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي كــرامـتــه
ولقمة عيشه.
ف ـكــل م ــن ي ـعــانــي م ــن الـ ـظ ــروف امل ــأس ــاوي ــة
التي ال تحتاج إلى جهد لتأكيدها ،ويؤمن
ب ـ ـقـ ــدرات «حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،يـ ـس ــأل عـ ــن سـبــب
هــذا «الـنــأي بالنفس» و«فـصــل الجبهات»
و«الـتـفـكـيــك بــن امل ـل ـفــات» .فـكــرامــة املــواطــن
م ــن ك ــرام ــة ال ــوط ــن ،وت ـحــريــر اإلنـ ـس ــان من
ت ـح ــري ــر األرض .ل ـق ــد أخ ـل ــى «ح ـ ــزب ال ـل ــه»
ال ـســاحــة ل ـغ ـيــره ف ـمــأهــا ت ـج ــار ول ـصــوص
ال ـه ـي ـك ــل وغـ ـي ــان امل ـ ـ ــال ،وأق ـ ـ ــام ال ـش ـي ـطــان
نـ ـظ ــام ــه ب ـي ـن ـم ــا ُ
(عـ ـ ـ ــزل ال ـ ـلـ ــه) عـ ــن الـ ـس ــوق
واإلدارة وال ـتــوظ ـيــف وك ــل الـ ـق ــرارات الـتــي
مــن شــأنـهــا تصحيح الـحـيــاة! فـلـمــاذا هــذه
الفصامية؟ فهو ،أي «حزب الله» ،تارة في
موقع الثورية الشاملة الرافض لالستكبار
واملستكبرين ،واالحتالل واملحتلني ،وتارة
أخ ــرى يـظـهــر بمظهر الـنـعــامــة الـتــي تدفن
رأسـهــا فــي الــرمــال .ينشد الــراحــة ،ويأنس
بــال ـح ـيــاد ،وي ـت ـفــرج عـلــى الـعـنــاصــر األكـثــر
ت ـخــري ـبــا ل ـل ـمــؤس ـســات وامل ـج ـت ـمــع ب ـب ــرودة
ّ
وسلبية وك ــأن األمــر ال يعنيه! فالشيطان
األك ـبــر وال ـغ ــدة الـســرطــانـيــة واملـتــوحـشــون
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــون ي ــوج ــد م ـث ـل ـهــم فـ ــي إدارات
ال ــدول ــة .وال يـكـمــن خ ـطــر ف ــي الـ ـخ ــارج وال
يوجد مثيل له في الداخل ،بل الخطران من
سنخية واحدة وكالهما يجب مواجهتهما
بمقاومة صادقة شريفةَ ،
ومن غيره ذو دربة
ومهارة وإخالص يمكن أن ينقل اللبنانيني
من االنحطاط والفقر والحرمان إلى دولة
ّ
العدالة االجتماعية .إن عدم وجود الحزب

في ميدان املواجهة املفتوحة مع «السحرة»
وصناع األزمات االقتصادية ،وناهبي املال
ّ
الـعــام ،والتملص من مشاركة املتظاهرين
مــن ع ـمــال ومــوظ ـفــن ومـعـلـمــن ومــزارعــن
املطالبني بحقوقهم أمر شديد الغرابة! فما
قيمة العمل املقاوم الذي يستهدف تحرير
اإلن ـ ـسـ ــان م ــن ج ـ ـ ــازوة امل ـح ـت ـل ــن إذا ك ــان
ّ ً
الفاسدين!
مكبال بأغالل جالوزة
سيبقيه
ّ
ماذا تستطيع هذه الخالصة أن تقول :إنه
وم ـه ـمــا بـلـغــت ت ـب ــري ــرات ال ـح ــزب ف ــي كــون
مـهـمـتــه م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى ال ـف ـعــل ال ـج ـه ــادي،
ّ
فــإن هــذه التبريرات ال تصمد أمــام حقيقة
ّ
ب ـس ـي ـطــة ،م ــن أن ال ـ ـنـ ــاس ،ه ــم ن ــاس ــه وم ــن
ّ
ك ــل ال ـط ــوائ ــف .إن ال ــذي ــن ض ـ ّـح ــى م ــن أجــل
كرامتهم ،يشعرون باالمتهان .والذين ّبذل
ال ــدم ــاء م ــن أج ــل عــزتـهــم ي ـحـ ّـســون بــالــذلــة،
والــذيــن دف ــع بـكــل شـبــابــه مــن أج ــل أمــانـهــم
وس ـل ـم ـه ــم وح ــري ـت ـه ــم وبـ ـق ــاء وط ـن ـه ــم هــم
م ــرم ـي ــون ،م ـس ـحــوقــون ،م ـح ـت ـقــرونُ ،يـنـظــر
إليهم من أهل السلطة بازدراء.
وم ــا ت ـقـ ّـدم غـيــض مــن فـيــض األسـئـلــة التي
ُ
تـ ـط ــرح ع ـل ــى الـ ـح ــزب وت ـط ـل ــب م ـن ــه عــاقــة
متوازية بني املحتل والفاسد ،وأن تستوي
عـنــده املــوضــوعـيــة فــي أس ــاس الـنـظــرة إلــى
غاصب لألرض وغاصب للقمة العيش.
وهـنــا ســأسـمــح لنفسي بــالــدخــول فــي هــذا
ً
النقاش محاوال استكشاف بعض اإلجابات
مـ ــن دون أن ّأدع ـ ـ ـ ــي ،إدراك ـ ـ ـ ــي وإح ــاط ـت ــي
الكاملة بمقاربة «حــزب الله» ونظرته إلى
تصحيح األوض ــاع االجتماعية وملفاتها
الشائكة ،وإنما مشاركة اآلخــريــن في فهم
امل ـن ـط ـل ـقــات وال ـ ــدواف ـ ــع وال ـح ـي ـث ـي ــات ال ـتــي
عـلــى أســاس ـهــا ي ـقــوم ال ـح ــزب بـ ــردود فعله
وم ــواق ـف ــه ،وت ـقــري ـب ـهــا ل ـل ـنــاس وال ـســائ ـلــن
واملنتقدين وحـتــى ملــن يـبــدي ،على خلفية
موقع الحزب ودوره الخجول من القضايا
االجتماعية ،عدائية مكشوفة.
ً
أوالُ :يـ ـع ـ ّـرف األمـ ــن ال ـع ــام ل ـ ـ «ح ــزب ال ـلــه»
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه املـ ـق ــاوم ــة ال ـتــي
يقودها ،بأنها ّ «حركة إيمانية جهادية».
ويـعـنــي ذل ــك أن ـه ــا حــركــة ال يـنـفـصــل فيها
البعد السماوي عن البعد األرضي ،والبعد
ال ـج ـه ــادي ع ــن ال ـب ـعــد االج ـت ـم ــا ّع ــي .فــوفــق
املـفـهــوم الـعـقــائــدي لــإيـمــان ،فــإنــه ال يكون
ً
كــامــا إذا لــم يـكــن املـسـلــم مهتمًا وملتزمًا
قضايا الـفـقــراء واملـســاكــن واملستضعفني.
مــن هـنــا يــرتـبــط هــذا امل ـبــدأ ارتـبــاطــا وثيقًا
بـ ـنـ ـب ــض اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي لـ ـلـ ـح ــزب فــي
م ـس ـتــويــاتــه ك ــاف ــة .وق ــد جـعـلــه ذل ــك يحمل
أحــاسـيــس املـعــذبــن وآالم ـه ــم وعــذابــاتـهــم،
وينشغل بقضاياهم الحياتية واملصيرية،
ويـ ـسـ ـع ــى بـ ـجـ ـه ــده إلنـ ـ ـق ـ ــاذ حـ ـي ــاتـ ـه ــم مــن
البؤس وانتشال فئتهم من الغنب ،وإخراج
وضعهم من الضعف ،وإنعاش إمكاناتهم
ومـقــدراتـهــم العلمية واملـهـنـيــة .وفــي وســع

املـ ــرء أن يـتـتـبــع امل ـس ــار ال ـن ـظــري والـعـمـلــي
ل ـل ـحــزب لـيـكـتـشــف ال ـج ـهــد الـ ــذي ُبـ ــذل على
صـعـيــد ب ـن ــاء األمـ ــن االج ـت ـم ــاع ــي .ويـلـحــظ
ال ـنــزعــة االجـتـمــاعـيــة اإلن ـســان ـيــة وأسـسـهــا
اإليمانية االعتقادية العميقة وتجليها في
األعمال بما هو متاح وممكن.
ّ
ثــانـيــا :إن الـكـثـيــر مــن الـلـبـنــانـيــن يغلقون
أع ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم عـ ـ ـ ــن واقـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـسـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة،
وي ـت ــراج ـع ــون ع ــن تـحـمـيـلـهــا امل ـس ــؤول ـي ــة،
ول ـك ـن ـه ــم ال يـ ـت ــأخ ــرون عـ ــن ل ـ ــوم الـ ـح ــزب.
هــذا الـنــوع مــن التفكير ليس فيه ف ــرار من
امل ـســؤول ـيــة وت ـخ ـف ـيــف لـلـنـفــس ع ــن الـقـيــام
بواجب التنديد بالواقع املشؤوم فحسب،
بل يعكس حالة االنفصام الجماعي التي
يرضى معها الناس بالتماهي مع السلطة
ب ـكــل ط ـيــب خ ــاط ــر م ــن ج ــان ــب ،وي ـطــال ـبــون
بالثورة عليها وتغييرها من جانب آخر.
ّ
إن هؤالء ،الذين ّ
يلحون دائمًا على الحزب
للقيام بخطوات تصعيدية ،هــم فــي األعــم
األغلب يتوسلون هــذا النحو من الخطاب
التعويضي عندما تبدو إرادة تضحياتهم
منقوصة ،فيلجأون إلى االنتقاد هروبًا من
العمل الجاد ومواجهة املسؤولية مباشرة.
ّ
ث ــال ـث ــا :بـ ــات الـ ـن ــاس ي ـت ـعــام ـلــون ك ــم ل ــو أن
الحزب هو الدولة ،أو لديه قــدرات سحرية
وأس ـط ــوري ــة .وال ـن ــاس غــالـبــا م ــا يخلطون
بــن قــوتــه فــي مــواجـهــة الـعــدو اإلسرائيلي
وقدرته على تغيير الواقع الداخلي .لسان
بعض ق ـيــادات الـحــزب يـقــول :هــل املطلوب
أن ي ـش ـغــل الـ ـح ــزب ك ــل املـ ـج ــال الـ ـع ــام؟ هــل
ّ
املطلوب أن يحل محل الدولة؟ هل املطلوب
ُ
أن ي ـق ـيــم ان ـق ــاب ــا؟ ه ــل امل ـط ـل ــوب أن ي ـنــزل
جمهوره ليقابله الطائفيون وهم يدافعون
ع ــن دف ــات ــر ح ـســابــات ـهــم ُ
وسـ ـ ــدد كــراسـيـهــم
بـجـمـهــور م ـض ــاد؟ ه ــل امل ـط ـلــوب أن يـقــاتــل
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود وخ ــارجـ ـه ــا وي ـت ـظ ــاه ــر فــي
ال ـشــوارع وأزق ـت ـهــا؟ هــل املـطـلــوب أن يكون
وحده فارس امليدان؟ فال يغلي في مخيال
ّ
أحــد أن «حــزب الـلــه» قــادر لــوحــده على كل
شيء! هو يعمل على مبدأ «رحم الله امرءًا
ع ــرف ح ــده فــوقــف ع ـنــده» فــا تـحـ ّـمـلــوه ما
ّ
ال يحتمل ،ثم إن إسقاط السلطة الفاسدة
واس ـت ـبــدال ـهــا ب ــأخ ــرى صــالـحــة أو تشكيل
حكومة همها إصالح األعطاب االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة ،تحكمها ت ــوازن ــات الـشــرق
وال ـ ـ ـغـ ـ ــرب مـ ـع ــا وت ـ ـنـ ــاق ـ ـضـ ــات ال ـ ـطـ ــوائـ ــف،
وتـعـقـيــدات املـصــالــح ،وتـنــافــرات الــزعـمــات،
وصراعات الطبقات النافذة ...،إلخ.
ال ،لـيــس املـطـلــوب تكليف ال ـحــزب بـمــا هو
غير مـقــدور عليه ،وال تحميله مــا ال طاقة
لــه بــه .وليس املطلوب منه أن يمشي وراء
ك ــل م ـظ ــاه ــرة ك ـي ـف ـمــا كـ ــان ب ـم ـج ــرد رفـعـهــا
الفتة مطلبية .فليس كل مطلب حق يصح
أن نـجـتــذب الـجـمــاهـيــر إل ــى ال ـســاحــات من
أجله ،في بلد تختلط فيه األهــداف املحقة

ّ
الحرب األهلية اللبنانية «وثوارها»
أمين نصر *
كثيرة هي األسماء التي شاركت في حروب
ل ــم تـكــن أوطــان ـهــا مـســرحــا ل ـهــا ،إم ــا بــدافــع
الـ ـث ــروة أو امل ـج ــد .ف ــي ح ــن مـعـظـمـهــم كــان
يـنـخــرط بــدافــع اإلي ـمــان بقضية وج ــب بــذل
الــدمــاء مــن أجلها والــدفــاع عنها ،وعليه ال
ي ـصــح تـسـمـيــة األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن شــاركــوا
في حمالت عسكرية أو حروب أو ممن قدم
خ ــدم ــات عـسـكــريــة بــاملــرتــزقــة ن ـظ ـرًا إل ــى ما
تحمله الكلمة مــن إش ــارات سلبية تقضي
عـلــى ال ـجــانــب اإلي ـمــانــي بـقـضـيــة سياسية
أو دينية كــان املـحــرك الرئيسي للقتال من
أجلها.
يعد ملك الـنــروج هــارولــد الثالث من أشهر
األسـمــاء في الـقــرون الوسطى ،بحيث قاتل
في صفوف الحرس البيزنطي «الفارانجي»،
وه ـي ــرن ــان كــورت ـيــز اإلس ـب ــان ــي الـ ــذي أســس
ل ـ ـلـ ــدخـ ــول اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي لـ ـلـ ـع ــال ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــد،
وفــريــدريــك ف ــون سـتــويـبــن ال ــذي قــاتــل إلــى
ج ــان ــب األم ـي ــرك ـي ــن ف ــي الـ ـح ــرب ال ـث ــوري ــة،
وف ــي الـتــاريــخ املـعــاصــر هـنــاك م ــارك هــوري
املعروف بنشاطاته العسكرية في إفريقيا،
بــاإلضــافــة إل ــى األم ـيــركــي روبـ ــرت مــاكـنــزي

الذي قتل في عام  1995بعد قيادته وحدات
ال ـكــومــانــدوس لــدولــة س ـيــرال ـيــون ،مــن دون
أن ننسى إرنستو تشي غيفارا الــذي يبقى
أيقونة التمرد وملهم الـثــوار األزل ــي وقبلة
قــادة التحرر العاملية.حلت الــذكــرى الثانية
واألربعون الندالع الحرب األهلية اللبنانية
في الثالث عشر من نيسان ،وبعيدًا عن كل
تفاصيلها العسكرية وخباياها السياسية،
هناك وجه شبه بينها وبني باقي الحروب
مـ ــن ن ــاح ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام أح ــزابـ ـه ــا امل ـع ـن ـيــة
واملنغمسة فــي ال ـصــراع املقاتلني األجــانــب
في امليليشيات اليمينة واليسارية على حد
ســواء .قد يتعذر إحصاء عدد الذين قاتلوا
في صفوف امليليشيات ،إال أننا سنتطرق
إلى أهم الشخصيات العسكرية التي تركت
أثرًا كبيرًا ما زال حديث قدامى املحاربني من
مختلف امليليشيات.
تجدر اإلش ــارة إلــى أنــه أغلب األسـمــاء التي
سيورد ذكرها كانت مشاركتها نابعة من
إي ـم ــان بــالـقـضـيــة ال ـت ــي ق ــات ـل ــوا م ــن أجـلـهــا
وليس بدافع االرتزاق أو تحقيق املجد.

دومينيك بوريال ــ «الكتائب اللبنانية»:
م ـ ــن أش ـ ـهـ ــر املـ ـق ــاتـ ـل ــن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ال ـ ــذي

حاربوا في الجولة األولــى للحرب ،فرنسي
ال ـج ـن ـس ـيــة م ــن م ــوال ـي ــد عـ ــام  .1932ان ـضــم
لـلـجـيــش ال ـفــرن ـســي بـعـمــر الـ ـ ــ 18وق ــات ــل في
الهند الصينية ضد امليليشيات الشيوعية
فــي معركة ديــن بيني فــو الـشـهـيــرة .تحول
إل ــى ال ـجــزائــر ال ـتــي كــانــت قــد ب ــدأت نــزاعـهــا
املـسـلــح مــع سـلـطــات االسـتـعـمــار الفرنسي
لنيل االسـتـقــال ،وش ــارك فــي حركة التمرد
الـ ـت ــي ق ــادت ـه ــا «م ـن ـظ ـمــة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــري-
 »OASفي الجزائر ،وهي تتألف من عناصر
يمينية متطرفة احتجت على منح الجزائر
اسـتـقــالـهــا وكـلـفـتــه دخ ــول ال ـس ـجــن .ســافــر
دوم ـي ـن ـي ــك ب ــوري ــا ب ـع ــده ــا إلـ ــى ك ـم ـبــوديــا
لقتال الشيوعني لفترة وجيزة عــاد بعدها
إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـي ـن ـضــم إلـ ــى ص ـف ــوف ال ـق ــوات
النظامية اليمينية التابعة لحزب «الكتائب
اللبنانية» لينخرط في قتال الشوارع ضد
الفصائل اليسارية والفلسطينية.
ال ي ــوج ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـع ـلــومــات املـتـعـلـقــة
بــدومـيـنـيــك ب ــوري ــا إبـ ــان ف ـتــرة م ـكــوثــه في
لبنان نظرًا إلى قصر املــدة التي قضاها أو
ربـمــا للسرية املطلقة الـتــي أحــاطــت عمله.
عمل مكتب حــزب «الكتائب اللبنانية» في
ق ـب ــرص ع ـلــى االتـ ـص ــال ع ـبــر م ـنــدوب ـيــه في

األحزاب اليمينية األوروبية من أجل تأمني
وصول املقاتلني املسيحيني األوروبيني إلى
ً
لبنان ،وهكذا سافر بوريال أوال إلى قبرص
ثــم انـتـقــل بـعــدهــا إل ــى لـبـنــان بـحـيــث انضم
إل ــى مـجـمــوعــة ســامــي خــويــري وشـ ــارك في
اشتباكات األســواق ومعركة القطاع الرابع
أو مــا ب ــات يـعــرف بمعركة الـفـنــادق الحـقــا،
اختلفت الروايات حول كيفية مقتله في 29
أيـلــول  ،1975لكن أصــح الــروايــات هــي بأنه
تـلـقــى إص ــاب ــة قــات ـلــة م ــن ق ـن ــاص ح ــن كــان
يعاين خطوط التماس على جبهة األسواق
م ــع ب ـعــض «ال ـن ـظــام ـيــات» ،دف ــن ف ــي مـقـبــرة
الالتني في الفنار.

ثيبوت دي ال توكناي – «القوات اللبنانية»:
جندي فرنسي وعضو في الجبهة الوطنية
اليمينية ولد في عام  1952في نويي سور
س ــن غ ــرب ــي بـ ــاريـ ــس ،وال ـ ـ ــده ه ــو آالن دي
توكناي العضو البارز في «منظمة الجيش
ال ـســري »OAS-الــذي حــاول اغتيال الرئيس
الفرنسي شارل ديغول في آب من عام 1962
على طريق مطار أورلي.
وص ـ ــل ت ــوك ـن ــاي ف ــي ب ــداي ــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
إل ــى ل ـب ـنــان ،حـيــث عـمــل م ــدرس ــا ف ــي إح ــدى

