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اليمن والهدنة المحتملة
} حميدي العبدالله
الهدنة التي بدأ الحديث عنها أثناء زيارة وزير الخارجية األميركي
جون كيري إلى الرياض ولقائه المسؤولين في المملكة ،وعاد وزير
الخارجية السعودي ليعلن موعد هذه الهدنة التي تمت ّد لخمسة أيام
أي قبل ساعات قليلة من القمة
وقابلة للتمديد ،وهو  12أيار الجاريّ ،
التي س��وف تجمع الرئيس األميركي بقادة ال��دول الخليجية ،كانت
متوقعة منذ اللحظة األولى لبدء «عاصفة الحزم» على اليمن ،وتحديد
أي بعد
الرئيس األميركي لموعد القمة مع الدول الخليجية في  13أيارّ ،
أكثر من شهر على بدء الحرب ،هذا الوقت سيكون كافيا ً المتحان قدرة
السعودية وحلفائها على تحقيق األهداف التي أعلنوها في لحظات بدء
الهجوم ،وهي القضاء على حركة أنصار الله ،وإرغامهم على تسليم
أسلحتهم واالنسحاب من المدن والمواقع التي سيطروا عليها ،هذه
هي على األق ّل األهداف المعلنة ،ولكن ثمة أهدافا ً غير معلنة وهي التي
كانت تشكل أساس بدء الحرب على اليمن ،وأبرز هذه األهداف منع
تقدّم الجيش وحركة أنصار الله في المحافظات الجنوبية ،وال سيما
ف��ي مدينة ع��دن ،لكي تظ ّل المدينة معقالً للرئيس المنتهية واليته
عبد ربه منصور ه��ادي ،والعمل على حمايته وتثبيت سيطرته في
المحافظات الجنوبية ،حتى لو أدّى ذلك إلى تقسيم اليمن ،على األق ّل
تقسيم أمر واقع على غرار تقسيم قبرص.
لكن بعد مرور حوالي  45يوما ً على الحرب لم تتمكن السعودية من
أي هدف من أهدافها ،سواء كانت األهداف المعلنة ،أو األهداف
تحقيق ّ
الخفية .ج ّل ما تحقق فعالً هو سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف
المدنيين ،وإلحاق أذى كبير بالمرافق العامة ،وال سيما المطارات
والمصانع والطرق الواصلة بين المحافظات ،وسقوط عدد من القتلى
في صفوف الجيش وحركة أنصار الله ،ولكن هذه الخسائر ،المادية
والبشرية ،لم تحل دون تحقيق تقدّم من قبل الجيش وأنصار الله
وسيطرتهم على غالبية المحافظات الجنوبية ،بما في ذلك سيطرتهم
على أكثر من  90في المئة من مدينة عدن.
اليوم الحرب بعد مرور ك ّل هذا الوقت لم تفشل في تحقيق أهدافها
العلنية والخفية وحسب ،بل إنّ لها تداعيات تشكل تهديدا ً خطيرا ً
لالستقرار داخل السعودية وعلى مستوى المنطقة ،ففي األسبوعين
الماضيين ب��دأ القتال على طرفي ال��ح��دود بين السعودية واليمن،
وتوغلت قوات من القبائل وسيطرت على مناطق داخل حدود المملكة
العربية السعودية ،واستمرار الحرب بات يشكل استنزافا ً للسعودية
وحلفائها المشاركين في الحرب بقدر ما يمثل استنزافا ً لليمن ،وإطالة
أمد الحرب لن يغيّر في التوازنات والمعادالت التي كانت قائمة قبل
عاصفة الحزم ،بل إنه ك ّرس هذه المعادالت بقوة وسرعة ال تختلف
عما كان عليه مسار األزمة قبل ذلك.
وألنّ الواليات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية والدول الخليجية،
وألنّ لديها مصالح ضخمة في هذه المنطقة ،فهي ال تريد أن تستم ّر
الحرب فترة أطول ،وقد تخرج عن السيطرة ،وتضع الواليات المتحدة
أم��ام خ��ي��ارات صعبة ،وبين ه��ذه ال��خ��ي��ارات ال��ت��و ّرط ف��ي المشاركة
المباشرة في الحرب ،وليس االكتفاء بالتأييد والدعم اللوجستي،
وبيع ال��دول المشاركة في الحرب المزيد من األسلحة .ولهذا جرى
تحديد موعد الهدنة مع قمة «كامب ديفيد» ،وربما يكون تمديد الهدنة
لمرات هو المخرج من هذه الورطة.

عا�صفة حزم القلمون ..تح�سم جنيف
بتوقيت �ساعة حم�ص الجديدة...
} سعد الله الخليل
بعيدا ً عن إطالق األسماء الرنانة ودون الحاجة إلى منصات ومنابر قالوا
كلمتهم التي لطالمها انتظرها العدو قبل الصديق ،وحسب لها ألف حساب ،وبات
يتل ّمس الساعة الصفر بعد أن حسم سيد المقاومة السيد حسن نصرالله ،وقائد
الحرب على اإلرهاب الرئيس بشار األسد ،مواجهة القلمون إلعادة األمور إلى
نصابها ولتحسم المحاور خياراتها بعد أ ّم المواجهات ...فأصوات ما يجري في
القلمون ليست بحاجة إلى مؤتمرات صحافية على شاكلة محاوالت المتحدث
باسم آل سعود لتسويق عسر «عاصفة حزم»مملكته في اليمن ،ومحاولة إنقاذ
ما أمكن من تو ّرطها بدماء اليمنيين ،فلم تجد ب ّدا ً من االدّعاء بـ”حقها»في الدفاع
عن النفس ،في وجه «االعتداءات اليمنية على أراضيها” ،بما يعيد إلى األذهان
حمالت الدفاع عن النفس التي لطالمها أطلقها العدو الصهيوني لمواجهة ما
يدّعيه من «اعتداءات فلسطينية»على أمنه وكيانه.
معركة القلمون التي تسير بخطوات متسارعة بعد تطويق الجيش العربي
السوري والمقاومة اللبنانية مناطق تواجد مسلحي «جبهة النصرة»وغيرها
من التنظيمات بمس ّمياتها المختلفة واالنقضاض عليها ،ونصب الكمائن لها وهو
ما حقق نتائج مد ّوية على األرض وضعت العناصر المتبقية من تلك التنظميات
أمام خيارين ال ثالث لهما ،إما القتال حتى اخر نقطة دم أو االستسالم كما حدث
في القص ْير في ظ ّل صعوبة الفرار من إطباق الجيش والمقاومة على المنطقة.
في القلمون هزت المعارك العنيفة عروش مملكة الشائعات كما ه ّزت «عاصفة
الحزم»أركان آل سعود لتقضي على آخر آمالها باستعادة هيبتها المفقودة في
صحراء اليمن وجرود القلمون ،فال طالت عنب الشام وال بلح اليمن ،بل زادت
معارك جسر الشغور في ُم ّر حالها وقساوة مآزقها بخسارة حصان نصرتها
الرهان في االستفادة من أموالها ،ودع��م شريكتها وحليفتها التي فرضتها
المستجدات السورية تجاوز خالفاتهما اإليديولوجية في سبيل غايتهما الكبرى
بإسقاط سورية ،وبات إرهابيوها في إدلب وجسر الشغور عالة عليها وليسوا
بأحسن حال من «إخوانهم»في القلمون.
مستقبل حزم القلمون ومعارك جسر الشغور يتردّد صداه في الداخل السوري
وفي الخارج ليصل إلى جنيف حيث األعصاب مشدودة واألوراق تنتظر الترتيب
قبل رميها على طاولة التفاوض ،وربما ربطت األطراف ساعتها على عقارب
ساعة حمص الجديدة ،والتي تنفض عن ساحتها الرئيسية غبار سنوات من
اإلره��اب وتغييب الصورة الحقيقية ،فمنها علت أولى الصيحات المذهبية
والطائفية والتقسيمية لسورية ضمن مشروع الثورات المزيّف في األيام األولى
لألزمة السورية ،ومن اعتصامها المزعوم عال صراخ ساروتها مهدّدا ً ومتوعّ دا ً
حين لقب ببلبل الثورة قبل أن تنضج تجربته الثورية ،وليكتشف العالم
أنّ بلبل حمص الصداح ليس إال مشروعا إرهابيا القى مصير من سبقوه من
إرهابيين ومن لحقوه من السقوط تحت ضربات الجيش العربي السوري ،ومن
ذاكرة ووجدان السوريين جراء ما مارسوه بحق المدينة الوادعة ومنشآتها من
تخريب وتدمير ضمن حمالت الشتم الجماعي للدولة والشعب السوريين التي
أدمنها من أخذ ضمن مشروع الثورة وغاب عن الواقع والحياة.
بعد ع��ام من ع��ودة حمص القديمة إل��ى مكانها الطبيعي وخروجها من
كابوس وأوهام ما رسمه بعض الموتورين وما أطلقه عليها منظرو المستقبل
العربي القاتم من عاصمة الثورة إلى ستالين غراد سورية العصية ،ترفع من
وسط ساحتها المشهورة علم الوطن األسمى واألحلى وسط فرحة أبنائها بك ّل
انتماءاتهم معلنة نصرها على ما رسم لها بدماء شهدائها وتضحيات شيبها
وشبابها وهو ما ينتظر ك ّل الساحات والمناطق التي فعل فيها اإلرهاب فعلته...
اليوم حمص وغدا ً جسر الشغور.

«توب نيوز»

يبحثون عن حيدر
ـ في مناسبة عاشوراء إلحياء استشهاد اإلمام الحسين خرج الجنوبيون في
صور والنبطية يهاجمون جنود االحتالل وآلياته وهم يهتفون حيدر حيدر ،وهو
الهتاف التقليدي لمناداة اإلمام علي وتعزيته بولده اإلمام الحسين واستنجادا ً
بجبروته لما ينادى ِباسم حيدر الكرار فيك ّر على أعدائه ك ّراً.
ـ ق ّرر الجنرال حاييم الحاكم العسكري «اإلسرائيلي» أن يفتش عن حيدر قبل
ان يكتشف أنّ خصمه موجود في وجدان الناس.
ـ أعاد «اإلسرائيليون» الكرة مرتين عندما قاموا بإنزال في مستشفى بعلبك
لخطف مواطن اسمه حسن نصرالله ،ومرة في األيام األخيرة من الحرب عندما
قصفوا ود ّمروا أماكن العبادة والمج ّمعات السكنية حتى بلغوا مجمع اإلمامين
الحسنين ،وأعلنوا انهم على األرجح قد تمكنوا من قتل السيد نصرالله ألنّ
المجمع اسمه الحسنين.
ـ يعيد السعوديون على الخطى «اإلسرائيلية» فعل الشيء نفسه في اليمن،
ففي األيام الممدّدة لحربهم يالحقون القبور ودور العبادة ،ويسألون عن مجمع
اسمه الحسنين في صعدة ،ألنهم سيجدون السيد عبد الملك الحوثي هناك
ويقتلونه.
ـ سرق السعوديون الخطة «اإلسرائيلية» ولم يغيّروا األسماء ألنهم كسالى
وتنابل ونسوا أنّ السيد الحوثي أيضا ً في وجدان الناس.

التعليق السياسي

ن�صيحة �إلى وليد «بيك» جنبالط� :أرجوك ال ت�سرق الخيول
نارام سرجون
لم أتع ّود أن أبخل بالنصيحة على أحد ...ولكنني مع األوغاد أفضل أن ال أغمس
النصيحة في مستنقع ضمائرهم وأخالقهم ألنها ستموت غرقا ً في الوحل...
وأفضل أن أرميها في النهر أو في البحر أو في النار على أن أعطيها لهم ولو مقابل
أحس أنني مضطر ألن أغمس نصيحتي
مال قارون ...اال أنني مع وليد بيك جنبالط
ّ
في مستنقعات ضميره ال ألهين الن...صيحة بل من أجل من أحببت...
علي أن ال أرمي نصيحتي في البحر
ولخصوصية كلمتي إليه اليوم أجد لزاما ً ّ
ّ
وأدق الباب
وال أحرقها بالنار بل سأذهب إليه الى عتبة داره في المختارة
وأقدمها له بقلب صادق وهي ملفوفة بعناية بشريط مل ّون لماع كما تقدم
الهدايا الثمينة ...لن أدخل بيته طبعا ً ألنني لن أكون آمنا ً على نفسي ...فالرجل
اليؤمن غدره وليس له أمان وال عهد وال ميثاق ...وقد يصافحك ويدعوك الى
تناول الغداء معه ولكن ما يدريك أنه يطهو لك السم الزعاف ...ويستطيع أن
يصدر فتوى يتن ّكر فيها لما قاله وهو يصافحك ...فأخالقه من أخالق «جبهة
النصرة» وأخ�لاق االسالميين الذين يدارونك ما دام��وا في دارك ...وأخالقه
الرفيعة ال تق ّل رفعة عن أخالق القرضاوي الذي تناول الطعام في خيمة القذافي
ودعا له بالنصر على أعدائه وبعد أن خرج وقد مأل معدته من الطعام غرز أنياب
فتاواه في لحم «ملك الملوك» ومأل رقبته من دم العقيد حتى كادت تنفجر...
ولص المدن الذي دخل ضيفا ً
ووليد بيك لن يكون أفضل من السفاح أردوغان
ّ
فأراد أخذ البيت وما فيه ومن في البيت الى استانبوله ...وال يزال موقف وليد
بيك من السوريين محط احتقارهم بعد أن جاء معتذرا ً ماليين المرات وعفونا
عنه ماليين المرات وصفحنا عنه ماليين المرات ...فإذا به ال يقدّر اال أن يلدغ
كالعقرب كلما منا اقترب...
وخشيتي ليست على وليد بيك بل خشيتي هي على الكرام أبناء الكرام...
وأقصد بذلك من يمثلهم رمزيا ً واجتماعيا ً وسياسيا ً وليد جنبالط ...فالكل
يعلم أنّ وليد ليس لديه حزب تقدمي وال اشتراكي وليست عنده نظرية ثالثة
اقتصادية ...بل حزبه يمثل أبناء بني معروف الكرام في لبنان ألنّ الطوائف
تعلّب في أحزاب طائفية وفي صناديق دينية ومذهبية وفق ديكور التصميم
الفرنسي للبنان ...وشئنا أم أبينا فإنّ جنبالط استولى على رمزية تمثيل
المسلمين الموحدين الدروز في لبنان حتى صار أه ّم ممثل لهم في هذا البلد...
ويريد ان تتوسع مستعمرته الطائفية ليلحق من بقي من بني معروف في
المنطقة برمزيته هو وببيته الجنبالطي وحلم دولة جنبالطية يرثها أبناؤه من
بعده الى يوم الدين...
وحتى هذه اللحظة فليس في هذا شيء يه ّمني أو يه ّم أحدا ً منا ألننا نحترم
النأي بالنفس عن خصوصيات الجماعات والطوائف ...ولكن هذا ال يجب أن
يمنعنا من إسداء النصيحة وإلقاء المحاضرات على شخص ال يبدو أنه يرى
عبر الضباب ما هو آت من المستقبل وال حجم األذى الذي يلحقه برعيته ...فمن
يريد إلحاق بني معروف برمزيته عليه أن يعكس طباعهم وأخالقهم الحقيقية
ليكون مصدر فخرهم واعتزازهم ...وعليه تقع مسؤولية تاريخية في منتهى
الحساسية وهي أال يساهم في عملية تنميطهم بصورة سيئة وسجنهم في
الذاكرة االجتماعية خلف قضبان التخوين والالثقة ،وذلك بأن يكون مثاال ً على
هيبة الكلمة وفروسية الموقف ...وعليه أن يكون شديد الحذر في ك ّل ما يقول
ويفعل ألنّ صورة رعيته ستكون مقتبسة عنه بين الناس ...أقول هذا ألنّ الذاكرة
الجمعية أليّ مجتمع تصنعها األكثرية ...واألقليات االجتماعية والعرقية تأخذ
صورتها دوما ً من حكم األكثرية عليها ...وعملية التنميط والنحت لصورة ما
تت ّم ببطء أحيانا ً عبر عملية تخزين متواصل لماليين الصور والمواقف ،فنعرف
مثالً أنّ مجتمعا ً ما هو ميال للكرم وآخر ميال للشجاعة ...وغيره ميال للغدر
والنذالة واألنانية ...وهذه كلها انطباعات قد تكون حقيقية وقد تكون منحرفة
بسبب ما ...ولكن حتما ً لها جذورها وأسبابها...
ولكن هناك مفاصل حاسمة في الذاكرة االجتماعية وفي الذاكرة التاريخية،
وبالذات في األح��داث الساخنة ،تت ّم فيها عملية الحكم والنحت وصناعة
الصورة النمطية بسرعة فائقة وبأثر غائر ال يمحى مثل انطباعة المستحاثة
في الرسوبيات ...وهذه قد تلغي تراكم ماليين الصور واألعمال واالنطباعات
التي تك ّونها المجتمعات عبر مئات وربما آالف السنين عن جماعة ما أو مك ّون
اجتماعي آخر ...وعملية التنميط غالبا ً تبحث عن رمز يمثل جماعة ما ...قد
يكون فالحا ً بطالً ...أو ملكا ً فاتحاً ...أو زعيما ً دينياً ...وك ّل تنميط اجتماعي إذا
انتشر يصبح كالوشم على الجلد ...ال يزول وال يتغيّر ...وقد تصبح له صفة
المورثات الجينية التي تنتقل من جيل الى جيل وتلتصق بأصحابها كما تنتقل
الصفات العرقية والجسمية لألعراق واألج��ن��اس ...ومنها جاءت محاوالت
تصنيف أنواع الناس وصفاتهم كالعرب والعجم والفرنجة في كتاب الملل
والنحل للشهرستاني ،وفي كتب ابن خلدون ،وفي كتب االستشراق الكثيرة
التي صنعت صورة المسلمين والشرقيين عموماً ...ولكن هناك قاموسا ً شعبيا ً
آخر أكثر أهمية أحيانا ً يسير موازيا ً لهذه التصنيفات واألنماط ذات الطابع
الوصفي البحثي ...والقاموس الشعبي قوي بقوة العرف ...فاليهودي مراب
مراوغ محتال ...واالسكتلندي بخيل واالنكليزي بارد المشاعر ...والفرنسي
عنصري  ..وااللماني خشن فظ ،إلخ...
إذا أراد وليد جنبالط التالعب في السياسة وممارسة البهلوانيات والتذبذبات
فهذا شأنه ،ولكنه لألسف يتصرف وهو يحمل على ظهره رمزية اجتماعية
وص��ورة عن الرجل الذي ينتمي إلى المسلمين الموحدين من بني معروف
وينتمون إليه ...الذين سيدفعون ثمنها من صورتهم عندما يصبح ك ّل واحد
منهم في نظر المجتمعات الشرقية مج ّرد نسخة عن وليد جنبالط الحاقد الكاره
يتحسس خنجره ...والذي
المتقلب الذي ال يوثق به ...الذي يصافحك وهو
ّ
يتناول معك الغداء ثم ينصرف الى ضفة النهر ينتظر أن يحمل النهر جثتك
اليه ...يصفح عنك ليطعنك في ظهرك ...يعتذر ويقبّل يدك ثم يشتمك عندما
تدير ظهرك له ...يبتسم في وجهك وهو يعرف أنه إنْ ظفر بك فسيغرز نابيه
في عنقك ،في المحاكم الدولية الصهيونية ...غدر ووخز وتقلب وقلة رجولة...
وأخالق قطاع الطرق...
في الحقيقة أنا ال أصدّق أحيانا ً أنّ هذا الرجل يمكن ان يكون تربّى على قيم
الدروز الموحدين األصيلة ...ألنني في مرحلة هامة من حياتي تع ّرفت على
أصدقاء من بني معروف تعلّمت منهم معنى الشهامة والرجولة والصدق ...بل

أنّ أه ّم درس في الفروسية وأخالقها النبيلة تلقيته من أصدقاء من بني معروف
أيام الدراسة الجامعية ...حيث ذهبت الى قراهم ...صغيرها وكبيرها وعشت
معهم أياما ً طويلة وتع ّرفت على عاداتهم وطباعهم الجبلية ومصادر فخرهم
واعتزازهم ،وتج ّولت معهم في معظم قراهم وأعجبتني مضافاتهم وكرمهم
واعتزازهم بعهودهم ...وعلمت أنّ هذا النوع من الرجال نادر وأصيل وأنّ وعده
وعد وكلمته عقد ...ولذلك كنت أحيانا ً ال أصدق أنّ وليد بيك يمكن أن يكون تربّى
بينهم وعلى قيمهم ...أو تش ّرب ثقافتهم أو تأثر برجولتهم...
واذكر أنني يوما ً وفي احدى زياراتي الى مدينة السويداء التقيت بشقيق
البطل السوري سلطان باشا األطرش الذي تلطف وتج ّول معنا في قريته وكان
يع ّرفنا على بعض تاريخها ودورها ...وبينما كان يتحدث ويشرح م ّر مزارع
يقود بعض الماشية ومن بينها عجل ...فتوقف مضيفنا وقال ممازحا ً وهو يشير
بعصاه الى العجل :وهذا هو العجل الذي نعبده (وقصد السخرية من صورة
نمطية أشيعت زورا ً عن عبادة العجل في قراهم) ...وضحك وضحكنا ...ثم
أضاف محتجاً :إلى متى يظ ّل الناس يقومون بتنميط الناس ويفترون عليهم
باالدّعاءات الباطلة؟ وما لم يدركه مضيفنا يوما ً أنّ وليد جنبالط يقوم بعملية
تنميط بشعة بحق أبناء بني معروف بسبب ته ّوره وسيره خلف ثاراته
الشخصية وخناقاته مع بعض السياسيين...
وليد جنبالط يقدم على حبس بني معروف في صورة نهائية ليست حقيقية
ووضع وشم ال يليق بهم سيالزمهم بسببه أجياال ً طويلة ويدفعون بسببه أثمانا ً
من رصيدهم الكبير ...وسيخسرون ثقة الناس ألنّ صورة وليد جنبالط المراوغ
تد ّمر أجمل صورة لهم في الوفاء والصدق ،حيث ستسبق صورته أيا ً منهم
إلى أيّ مكان أو حوار أو نشاط إنساني ...ووليد يلتهم كالدودة أوراق شجرة
خضراء عليها أسماء عظيمة ويثقبها ورقة ورقة ليصنع شرنقته ...وشرنقة
ابنه تيمور...

َمن يعرف الموحدين الدروز يعرف
�أنهم يغيثون ويكرمون ويمار�سون ذروة
الفرو�سية وال�شجاعة ومثالهم ال يبد�أ
ب�سلطان با�شا الأطر�ش �أبو ال�سوريين
الثوار وال ينتهي بقاهر «داع�ش» العميد
البطل ع�صام زهر الدين...
انّ األذى الذي يلحقه الزعماء بمحطة من محطات الحياة قد يسافر عبر
األجيال ...ومسؤولية الزعيم ليست في أن يحكم ويح ّل مشاكل يومية ،بل في
أن يستشرف المستقبل ويحمي المجموعة البشرية التي ينتمي اليها ويحمي
اسمها وخصائصها وخصائص أجيالها ...والخطأ دوما ً يكون عابرا ً لألجيال...
وليد جنبالط مثل خالد مشعل الذي ل ّوث مع اسماعيل هنية بموقف واحد
سمعة الشعب الفلسطيني وأعطاه زورا ً تنميطا ً قبيحا ً وصورة بشعة عن الغدر
والخيانة وقلة الوفاء ...وسيدرك الفلسطينيون كم سيدفعون ثمن حماقة
مشعل وهنية وهم يظهرون في الذاكرة كشعب منسوخ عن خيانة خالد مشعل
الذي سيبقى كالوشم على ظهورهم ...وكلما اقترب منهم أحد خشي أن يكون
الفلسطيني خسيسا ً وسافالً كما هو خالد مشعل ...وصارت صورة الفدائي
البطل المقاوم تتآكل لتح ّل محلها صورة مشتقة من نمط خالد مشعل وغدره
وطعنته الشهيرة لمن أدخله بيته ...وقد يحتاج الفلسطينيون الى عقود قبل
تنظيف صورتهم من وشم غادر اسمه خالد مشعل...
الزعماء التاريخيون يحكمون أجياال ً ال نهاية لها ...ومن هنا كان الزعيم الخالد
حافظ األسد يفكر في ك ّل قرار يتخذه باألجيال التي ستحمل معها تبعات هذا
القرار ...وأذكر أنني في مصارحة نادرة مع مثقفين سياسيين سوريين الذين
ربما فهموا الرئيس حافظ األسد أكثر مما فهمه كثيرون ...ففي احدى الجلسات
الصريحة سألتهم عن رأيهم انْ كان األسد سيحصل على ما يريد عندما كان بيل
كلينتون قد دعاه الى آخر لقاء في جنيف ألنّ معه أخبارا ً هامة بشأن الجوالن
واتفاق السالم ...يومها قال أحدهم وهو يبدو على يقين« :لن يقدم كلينتون
لألسد ما يريد على االطالق» ...فلم افهم ألنّ األنباء تحدّثت عن عرض ال يمكن
ان يردّه األسد ...فقال شارحاً« :لو أعطى كلينتون ك ّل الجوالن لالسد ال أعتقد أنّ
هذا هو ما يريده األسد؟ ما يريده األسد حقيقة هو فلسطين ...واسترداد الجوالن
يعني أنه سيطلب منه أن يتخلى عن فلسطين ...لذلك فإنّ األسد ّ
يفضل تحرير
الجوالن بالحرب وليس باتفاق سالم ...ولكن اذا أعيد له الجوالن غير منقوص
ودون انتقاص لكرامة السوريين فإنه لن يأخذه باتفاق السالم ما لم يكن كامالً،
وكذلك ال يلزمه على اإلطالق بحملة تطبيع وتقبيل مع «اإلسرائيليين» وتبادل
للسفراء ...ألنّ هذا يعني قبوله بالتخلي عن فلسطين وشعبها وان يدير لها
ظهره ...وهذا يشبه المستحيل ...ولذلك يص ّر «اإلسرائيليون» على تجريده من
فلسطين معنويا ً بشروط تطبيع إجبارية وهو مص ّر على رفض ما بعد استعادة
الجوالن من تطبيع...
واستطرد الرجل قائالً« :حافظ االسد يقرأ التاريخ بشكل ممتاز ...وهو مدرك
انّ المشروع الصهيوني إلى زوال مهما طال الزمن ،وأنّ أبناء المنطقة سيحكمون
فلسطين طال الزمن أم قصر ...وهو ال يريد للتاريخ أن يقول للعلويين بأنهم
صالحوا وسالموا العدو ووقعوا معه اتفاقا ً ناقصا ً ولو مثقال ذرة ...وفي ذاكرته
أنّ قتال األمراء العلويين للفرنجة وقتلهم لقادة وأمراء كبار من الفرنجة لم يشفع
لهم حيث أص ّر ك ّتاب مناوئون لهم في التاريخ على ظلمهم لغايات سياسية
وإنكار جهادهم ،بل واتهامهم بأنهم لم يقاتلوا الفرنجة إنما تعاونوا معهم (كما
يقول الوهابيون اليوم انّ حسن نصرالله ال يقاتل اإلسرائيليين بل يتعاون
معهم) ...لذلك يفضل األسد أن يقول التاريخ بأنّ العلويين هم الوحيدون
الذين رفضوا توقيع سالم مع العدو ال يكون شامالً وع��ادال ً وحافظا ً للكرامة
ولحق فلسطين ...أيّ الرئيس االسد يدرك أنه رئيس سورية كلها بك ّل أطيافها
انْ صمد وح ّرر وقاتل وانتصر ...ولكنه إنْ وقع اتفاق سالم منقوصا ً فسيكون
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رئيسا ً للعلويين فقط في حكم التاريخ الذين سيظهرون وكأنهم سلموا فلسطين
وهم في حكم سورية ...أيّ سيذكره التاريخ رئيسا ً للطائفة التي وقعت اتفاق
سالم مع األعداء ...وستحمل الطائفة وزر هذا االتفاق ألنه هو من وقعه حتى لو
كانت له مب ّرراته اللحظية وقد سبقته حملة استسالم عربية ومعاهدات سالم
تحاصره وتقدّم له ك ّل األعذار ليسالم ويصافح العدو ...ألنّ التاريخ قد يقول
بقسوة بأنّ سورية لو كان من يقودها مسلم سني لما رضيت سالما ً مع العدو
بأيّ ثمن ...والرئيس االسد كان يفضل أن يناور في السياسة الى أن تتغيّر
المعطيات دون أن يعطي اتفاقا ً أو وعدا ً ال يعطيه ك ّل ما يريد حتى حقوقه في
عالقة خاصة بفلسطين ...ونقطة ضعفه هذه يدركها «اإلسرائيليون» ،ومع ذلك
لم يجرؤوا على عرض السالم بجوالن كامل دون أن يعطي وعدا ً بالنأي بالنفس
عن فلسطين وشعبها ...في هذا كان األسد يريد أن يكون رئيسا ً لسورية الصامدة
كلها وأن ينجز اتفاقا ً باسم سورية كلها عندما ال يكون منقوصاًز ..ولكنه حرم
التاريخ من ان يتهم طائفته بالخيانة في مسألة التعامل مع العدو او انتقاص
الحق الشرعي لسورية في كامل ترابها وفي عالقتها الخاصة بفلسطين...
ويستطيع العالم والعدو والصديق ان يقول أيّ اتهام لعهد األسد من أيّ نوع اال
التسليم للعدو ومصافحته وانتقاص الحق السوري ...وهذا الشرف سيحمله
له التاريخ وسيباهي به العلويون ويقف الزمن ال يقوى على مناكفة الحقيقة
وال مجادلتها...
وفي المقابل لو تفحصنا قلة حكمة الساسة العراقيين الذين وافقوا على إعدام
الرئيس صدام حسين في يوم العيد لوجدنا أنّ ما فعلوه جعل فقراء العراقيين
وأجيالهم يدفعون الثمن باهظا ً منذ تلك اللحظة التي صنعت التطرف وأسطورة
مظلومية أهل السنة ...التي لم تتوقف طاحونتها حتى اآلن وقد سحقت مئات
اآلالف ...فرغم أنّ الجميع يعرف أنّ من أسقط الرئيس العراقي ومن شنق
الرئيس العراقي هم االميركيون وإيباك الصهيوينة ودول الخليج ...ولكن
إعدامه في يوم العيد في ظ ّل حكم المالكي (الشيعي) كان فخا ً أميركيا ً الطالق
سعير الحرب الدينية ألنّ الناس قد تنسى ك ّل شيء اال الحدث العاطفي الذي
يهزها ويشق قلبها وخاصة اذا المس عقائدها الحساسة ووالءاتها المذهبية...
ولو كان عند قادة العراقيين الذين في السلطة بعض النظر والتروي آنذاك
ورفضوا التوقيع وتنفيذ الحكم حتى ينقضي العيد ربما لكان حجم الغضب أق ّل
ورمزية الراحل تتراجع وإمكانية التصالح مع اآلخر أكثر اتساعا ً وبدت الفاصلة
المذهبية قليلة القيمة ...ولكنه قصور النظر وقلة الخبرة السياسية والحماقة
والطيش عندما يقودان السياسة ،خاصة عندما يكلّل مشهد اإلعدام بأناشيد
طائفية ال يكترث بها الساسة...
ومن هنا يبدو وليد حنبالط أق ّل حنكة وتدبيراً ...وال تقرأ عيناه الجاحظتان
أكثر من عشرة ايام إلى األمام ...ألنه ليست له نظرة عابرة لألجيال ...وال يبدو
أنه ال يدرك أنّ البقاء والنجاة بالطائفة في توازنات معقدة ال يعني تحميلها
باآلثام واللوثات التي يرتكبها خاصة أنه يستغ ّل الطائفة في معاركه الشخصية
وحسابات مزاجه...
ويذكرني وليد بيك دوما بتلك القصة الشهيرة التي تحكي عن أعرابي يسافر
على حصانه في الصحراء فيلتقي رجالً يسير منهكا ً تائها ً فيدعوه بشهامة ألن
يركب خلفه على حصانه ليساعده في إدراك أهله ...وعندما ينطلق الحصان
بهما يبادر الرجل الى مديح الحصان بالقول :انّ حصانك قوي وسريع ...وبعد
قليل يقول لألعرابي :انّ حصاننا قوي وسريع ...وما هي إال دقائق حتى يدفع
باألعرابي الى األرض ويكز الحصان وهو يقول :انّ حصاني قوي وسريع...
والقصة حسب ال��رواة ال تنتهي هنا بل ينادي األعرابي الرجل ويستوقفه
ليقول له شيئا ً قبل أن يغيب في الصحراء ...ولما توقف قال له :استحلفك بالله
أال تخبر أحدا ً بهذه الحكاية لئال تموت المروءة في الصحراء ويخشى فاعل
الخير من غدر اللئام...
خشي أن تصبح هذه الحكاية سببا ً في سلب الصحراء قيمها في
فاألعرابي
َ
إغاثة الملهوف اذا ما انتشرت وخلقت انطباعا ً أنّ اللصوص يتربصون بك في
الصحراء وليس المحتاجين للغوث ...فيصبح ك ّل تائه في الصحراء لصا ً في
عرف الناس ال يستحق المساعدة وال يؤمن جانبه...
قصتنا مع وليد بيك ليست تماما ً عن حصان م��س��روق ...بل عن مك ّون
اجتماعي كريم يريد جنبالط سرقته بأنانية وإلصاق تهمة ال تليق به وال
بمكانته وال بتاريخه العريق الضارب في النخوة والفروسية والشهامة
والمروءة والرجولة ...ووليد بيك مرة يكون فوق الحصان خلفنا ممسكا ً بثيابنا
ومرة يمسك باللجام ليسرق الحصان ...ومرة يعتذر ومرة يحاول إلقاءنا أرضا ً
ثم يتعثر ويسقط فيعتذر ويعود يطلب ركوب الحصان...
وانْ كان هناك من ناصح حوله فليقل له بأنّ التاريخ يسجل اآلن وعقل الناس
الواعي والالواعي يقوم بالتنميط والتدوين وهو يتصرف في السياسة ...وكأنّ
جنبالط يقول انّ جميع الموحدين على هذه الشاكلة نسخة طبق األصل عن
جنبالط ...ولكن جميع السوريين الذين أكلوا من موائد الكرم في السويداء
وشبعوا كما لم يشبعوا من قبل ...وجلسوا في تلك المضافات األصيلة وسمعوا
كالما ً ال يقوله إال من كان من س�لاالت الفرسان يعلمون أنّ السياسي وليد
جنبالط يريد أن يمحو هذه الصورة بصورته وهو يقفز فوق األحصنة ويمسك
باللجام ...ويغيّر السروج ...ويرمي من حمله خلفه على الحصان ...والحقيقة
أنّ جميع من يعرف الموحدين يعرف أنهم ال يقفزون وال يغيّرون الحصان وال
تعرف ك ّل الصحراء عنهم اال أنهم يغيثون ويكرمون ويمارسون ذروة الفروسية
والشجاعة ...ومثالهم ال يبدأ بسلطان باشا األطرش أبو السوريين الثوار ...وال
ينتهي بالبطل العميد عصام زهر الدين ...قاهر داعش...
ولمن يريد أن يعرف كيف أنّ شهداء بني معروف ال يستحقون ان يقوم مجنون
مثل وليد بيك بأخذهم معه إلى معاركه الدونكيشوتية وهم الذين يخوضون
معركة الدفاع عن سورية والشرق كاألساطير ،انظروا الى هذه الصفحة التي
ترفع رأس السوريين والعرب بأبناء جبل العرب ...وتغسل طرقات الوعي التي
يلطخها جنبالط ...تغسلها بالعطر وماء الورد ...وترسم النمط الذي يستحقه
الموحدون ...نمط الشجاعة والفداء وصهيل الدم الذي يتردّد صداه في ك ّل
الشرق:
https://ar-ar.facebook.com/Martyrs.alswaida
فهل ال يسمع جنبالط أصوات صهيل الخيول األصيلة؟ وهل ال يعرف ماذا
تقول له؟ هل نسمح للصوص بسرقة صهيلها وبيعه في أسواق السياسة؟

القلمون ...عمق ا�ستراتيجية الجغرافيا والتاريخ!...
ب��ع��د ط����رح األب ال����روح����ي ل��ش��ؤون
«الجيوبولتيك» ن��ي��وك��والس سبايكمان،
تحليله الشهير في منتصف القرن الماضي،
والذي يُعتبر قاعدة متبعة من جانب الكثير
من االستراتيجيين تتخلص في أنّ من يحكم
حافة اليابسة مع الماء فهو يحكم العالم،
فهي نقطة اإلرتكاز الجغرافي التي أهت ّم بها
الكثير من قادة ودول العالم ،ومنها الصين
التي تعمل إلع��ادة الشؤون الجيوبولتيكية
إلى ك ّل آسيا ،فقد كانت الجغرافيا هي التقليد
األول لعظمة الحضارات التاريخية التي
أمتدّت إلى البحر المتوسط والشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وهو الطريق ال��ذي اتبعته
التجارة والحضارة والحروب ألكثر من ثالثة
آالف عام ،فنقطة الجغرافيا الممتدّة إليه عبر
القلمون كانت هي معبر الغزوات المختلفة
االتجاهات ،والتي عبر منها الفينيقيون في
حضاراتهم التي امتدّت من البقاع اللبناني
إلى شمال األردن وصوال ً إلى اختراق فلسطين
في األلف الثاني قبل الميالد ،والتي شهدت
على مدى سنين حتى يومنا هذا غزوات ذكر
منها «ال��واف��دي»ف��ي كتاب «ال��ص��وائ��ف»أنّ
غزوة «دومة الجندل»هي أولى الغزوات التي
شهدتها بالد الشام والتي استم ّرت بجانب
غ���زوات بشكل متجدّد عبر جبال القلمون
والنبك وبعلبك وص��وال ً إلى المتوسط الذي
حمل غزوات الرومان واليونان من قبل...
هو القلمون م��ج��ددا ً ال��ذي يُعتبر العمق
االستراتيجي للمقاومة وطريق سالحها من
سورية في البقعة الممتدّة بين المصنع وبعلبك
وما تمثله هذه المنطقة من شرائح شعبية
مساندة له ،أعتبرتها «القاعدة»وتف ّرعاتها
من «نصرة»و”داعش»وغيرها من التشكيالت
ال��ت��ي ت��ق��ف وراءه�����ا ت��رك��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة
و”إسرائيل»حاكما ً أساسياً ،فضالً عن أنها
ُتعتبر التح ّول القوي في موازين القوى ،فهي
الطريقالنموذجيةلعبورالتجاراتواألسلحة،
فهي «تورا بورا»لبنان وسورية التي ماثلت
في أهميتها بالنسبة إلى «القاعدة»أهمية
«تورا بورا»األفغانية في كانون األول ،2001

ومن شأنها تغيير وجهة الصراع القائم في
المنطقة وصياغة خرائطه الجيوسياسية
التي تكون فيها «إسرائيل»وأميركا في مركز
القيادة والسيطرة ،فهذا ما دلت عليه معركة
القص ْير في عام  ،2013والتي كان مرسوما ً
لها تمكين «اإلخوان المسلمين»بقيادة تركية ـ
قطرية ،والوهابية بقيادة سعودية ،من لبنان
إلى الشرق السوري ،والتي ترسم جغرافيتها
سيناريوهات متصلة بمعركة القلمون التي
يُنظر إليها كجبهة جديدة قديمة تح ّول مسار
األح���داث ،بعدما خسرت القوى التكفيرية

خط إمدادها إب��ان معركة القص ْير وتلكلخ،
ألنّ القلمون هو سلسلة ُتعتبر مدخل دمشق
الرئيسي من جهة الغوطة الشرقية وهي
أقرب نقطة تربط بين حمص ودمشق تمت ّد
من عرسال إلى بعلبك المحاذية والتي يحتاج
المحور المقاوم التمركز فيها لتخفيف التأثير
ال��داخ��ل��ي للمعارك وإق��ف��ال طريق السالح
والمسلحين إلى القرى الحدودية اللبنانية ـ
السورية ،التي تربط القلمون بجبل الشيخ
عبر فتحة المصنع التي سعت «إسرئيل»منذ
ح��رب  1967وح���رب تشرين  1973إلى

امتالكها ،تزامنا ً مع إشعال الحرب اللبنانية
في نيسان عام  ،1975وبعدها عدوان 1976
وال��ذي على آثره دخل الجيش السوري إلى
منطقة البقاع ألهميتها االستراتيجية في
الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي” ،وهي األهمية
نفسها التي جعلت اتفاق الطائف عام 1990
ي��ش�� ّرع ب��ق��اء الجيش ال��س��وري ف��ي البقاع
اللبناني.
وال���ح���ال أن���ه إذا ت��م��ك��ن��ت م��ج��م��وع��ات
اإلره��اب��ي��ن التكفيريين م��ن السيطرة على
هذه المنطقة ،فهذا يعني امتداد اليد التركية

ـ «اإلسرائيلية»إليها ،وبالتالي ستعمل
إسرائيل على إنشائها كحزام أمني يُلغي
معادلة ال��ردع التي نتجت في م��زارع شبعا
وصوال ً إلى أطراف السويداء ودرعا والقنيطرة
وااللتفاف حول جبل الشيخ لبنانيا ً وسورياً،
والذي يبعد عن المصنع نحو  15كم ،وهي
الثغرة المطلوب «إسرئيلياً»للقفز عبرها
لالقتراب من الزبداني وتخوم دمشق لقطع
االتصال بين سورية ولبنان وفصل المقاومة
عن المحيط االستراتيجي الذي كلما اقترب
من «إسرائيل»ارتفعت القيمة االستراتيجية
ل��ه عندها ج��غ��راف��ي��ا ً وع��س��ك��ري��اً ،وه���ذا ما
يعطي معركة القلمون أهمية استراتيجية
تتجاوز كونها عمقا ً استراتيجيا ً لمنظومة
القوة العسكرية لدى حزب الله وسورية،
يحصن ميزان
فهي عمق جيو ـ سياسي مه ّم
ّ
ال���ردع ويسهّل حركة م��ي��زان ال��ق��وى ال��ذي
ُسرع انتقال الحرب في سورية نحو الحسم
ي ّ
في باقي المناطق التي ترتبط مصلحتها
االستراتيجية بشرايين الحياة التي تمت ّد من
حمص إلى الساحل إلى الشمال والجنوب،
وهذا ما يجعل حلف المقاومة يستخدم لها
تقنيات وأسلحة مناسبة ذات مرونة ُتسهم
في تصفية عشرات المسلحين المرتبطين
بشكل وثيق م��ع «إس��رائ��ي��ل»وت��رك��ي��ا على
الضفاف القلمونية والتي سيشكل حسمها
محوا ً استراتيجيا ً واضح المعالم والمالمح
لتأمين ق��وة ضخمة م��ن الجيش العربي
ال��س��وري المقاتل والمدعوم من المقاومة
الذي سينتقل إلى باقي األجنحة في حمص
وح��م��اه وإدل���ب وال��ج��ن��وب ،وال���ذي يفرض
تعزيز األوراق السياسية خ���ارج ح��دود
الدولة ،والتي تبلور صيغ االتفاقات المقبلة
التي تضع الدفة بيد الجيش السوري الذي
سيكون المطرقة التي تكسر معادالت الحلف
السعودي التركي «اإلسرائيلي»وتغلّب بدائل
تضع سيناريوات تحسم ك ّل اشكال المواجهة
الممتدّة من المقاومة إلى سورية وطهران
ومنها إلى موسكو في تغيير جوهري لموازين
القوى اإلقليمية والعالمية.

