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الحرية الإعالمية ...من يدوزنها؟!

مفاو�ضات جنيف اليمنية:
طبخة بح�ص

} د .سلوى خليل األمين
} حميدي العبدالله

يراهن الكثيرون على احتمال أن يسفر مؤتمر جنيف عن واحد من أمرين،
األمر األول :اتفاق بين األط��راف المتصارعة يقود إلى إنهاء الحرب الدائرة
اآلن في اليمن ،وإذا تع ّذر تحقيق ه��ذا االت��ف��اق الشامل التوصل إل��ى وقف
إلطالق النار يواكب جوالت جديدة من المفاوضات والحوار سواء في جنيف
أو عواصم أخرى.
لكن من الواضح أنّ تطورات الميدان ومستوى التباعد في رؤية األطراف
المتصارعة ،يجعل كال الهدفين غير قابلين للتنفيذ.
أوالً ،االتفاق السياسي الذي يقود إلى وقف الحرب متع ّذر في ظ ّل إصرار
ك ّل من السعودية والفريق اليمني المؤ ّيد لها على قبول حركة أنصار الله
والمؤتمر الشعبي اليمني واألح��زاب المؤ ّيدة لهما بشروط وضعها الفريق
المؤ ّيد للسعودية ،وم��ن بين ه��ذه ال��ش��روط ع��ودة عبد رب��ه منصور هادي
رئيسا ً لليمن ،وقبول مق ّررات مؤتمر الرياض ،وانسحاب الجيش اليمني
وحركة أنصار الله من المدن.
وبديهي أنّ هذه الشروط من وجهة نظر حركة أنصار الله وحلفائها شروط
تعجيزية ،فهي وبعد ك ّل ما تع ّرض له اليمن من خراب ودمار في حرب تقترب
من إكمال شهرها الثالث ،إذا قبلت بذلك فهذا يعني إلحاق الهزيمة بنفسها أمام
أنصارها ومؤ ّيديها ،فضالً عن التخلي عن المصالح التي دفعتها في األساس
للقيام بما قامت به ،وبهذا المعنى فإنّ َجسر الهوة بين الطرفين والوصول إلى
أرضية سياسية مشتركة قائمة على التنازالت يحتاج إلى جلسات وجلسات
قد تستم ّر أشهرا ً وحتى سنين طويلة ،فهل تستم ّر الحرب طيلة هذه الفترة؟
وهل يصبح جنيف اليمني مثل جنيف السوري الذي أصبح عمره اآلن أربع
سنوات تقريباً؟
ثانياً ،وق��ف الحرب ،وإفساح المجال أم��ام المفاوضات وال��ح��وار ،مهما
طال أمده ،دونه عقبات كثيرة ،إذ أنّ وقف الحرب في ظ ّل التوازن الميداني
الحالي سيشكل هزيمة للسعودية وحلفائها ،ألنّ الجيش اليمني وأنصار الله
يسيطرون اليوم على حوالي  90في المئة من اليمن ،وبديهي في حسابات
السعودية أنّ قبول وقف الحرب ،سيريح أنصار الله وحلفاءهم ،ولن يدفعهم
أي تنازالت في الحوار والمفاوضات ،وفي ضوء هذه الحسابات،
إلى تقديم ّ
األرجح أنّ السعودية لن تقبل بوقف الحرب اآلن ،ألنّ تداعيات مثل هذا القرار
في اليمن وفي داخل السعودية ،ستكون تداعيات خطيرة ويصعب التحكم
بها.
أي نتيجة،
هذا السياق الذي ينعقد فيه جنيف اليمني يؤكد أنه لن يصل إلى ّ
ولن يوقف الحرب ،ولن يح ّد من تصاعدها ،واألرجح أنه مسار يشبه مسار
جنيف السوري ،وبالتالي فإنّ دينامية الحرب وما تنطوي عليه من توازنات
أي
هي التي ستحدّد مستقبل اليمن ومستقبل المنطقة وليس جنيف ،أو ّ
جوالت أخرى يمكن أن تعقد في أماكن أخرى في المنطقة أو خارجها.
يتجسد هذا الشيء في
شيء واحد يمكنه أن يقطع هذه المسارات المتوقعة،
ّ
حدوث تداعيات سياسية جراء هذه الحرب داخل المملكة العربية السعودية
قد ترغمها على تغيير مقارباتها ليس للوضع في اليمن ،بل على مستوى
المنطقة ،لكن حتى اآلن هذا الشيء غير مرجح وإنْ كان متوقعاً.

ال�سيا�سية الخارجية االميركية:
متغ ّيرات �صارخة في وجه «�إ�سرائيل»
تؤكد إدارة البيت األبيض الحالية في والية أوباما الثانية التي شارفت على النهاية
أنها ادارة تسعى الى تغيير جذري في سياسة الواليات المتحدة االميركية الخارجية،
وانها ادارة شجاعة لناحية اتخاذ قرارات تظهر انعطافة جذرية او انقالب حقيقي على
مفاهيم وأسس تعززت لدى الساسة االميركيين لوقت طويل وع ّمموها على حلفائهم،
وقد بات مطلوبا ً تغييرها.
لم يعد األمر جدول أعمال رئيس قادم ورئيس منتهية واليته ،او حزب قادم إلى
السلطة او حزب خارج منها ،فالملفات التي وضعها اوباما على الطاولة للبت في
حلول لها وليس االكتفاء بالبحث فيها تتخطى امكانية ان يأتي رئيس جديد بعده
تؤسس الى هوية سياسية جديدة للخارجية االميركية،
ينسف ما أقدم عليه ،فهي ّ
وتفتح عالقات سليمة تحتاج الى مناسبة او خلل يلغي السير فيها.
االنسحاب من العراق وبزوغ فجر بداية العالقات االميركية االيرانية من خالل
جدية البحث في الملف اإليراني النووي بين االميركيين والغرب مع ايران ،والتمسك
االميركي بحله وهو االتفاق الذي بات قاب قوسين او ادنى من رؤية الدخان االبيض
تخرج من أرجاء جنيف السويسرية ليدخل في سياق كبرى ملفات اوباما او انجازاته
المسجلة في تاريخ بالده ،وبعد الملف الكوبي او االزمة الكوبية العالقة بين هافانا
وواشنطن منذ عقود ،وبعد التطبيع بينهما ،تأتي اليوم وبالخط العريض نوايا
أميريكية في تطبيع العالقات مع فنزويال.
فنزويال التي أقدمت في اكثر من مرة على قرارات شجاعة استهدفت الديبلوماسية
األميركية القابعة في كاراكاس بين تقييد عدد الديبلوماسيين االميركيين العاملين
فيها الى قرارات الرئيس الفنزولي نيكوالس مادورو تقليص عدد موظفي السفارة
األميركية في كاركاس ،وصوالً الى مواقفها الواضحة تجاه «اسرائيل» التي كان لها
حصة كبيرة من مواقف الراحل هوغو شافيز التي اصابها في عنجهيتها ووحشيتها
مرارا ً و طرد سفرائها.
يوم أمس اجتمع مستشار وزير الخارجية األميركي توماس شانون مع رئيس
الجمعية الوطنية الفنزويلية ديوسدادو كابيلو في هايتي بغية تطبيع العالقات بين
البلدين ...االجتماع استم ّر لمدة ساعة ونصف بوساطة الرئيس الهايتي ميشيل
مارتلي ،وحضرت وزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز اللقاء إلى جانب كابيلو الذي
يعتبر الرجل الثاني في فنزويال بعد مادورو...
اذا القرار األميركي بتطبيع العالقات مع فنزويال كواحد من أبرز الملفات العالقة
منذ سنين ،هو قرار اميركي بتغيير جذري للسياسة االميركية الخارجية ،وتغيّر
النظرة والرؤية نحو مستقبل اميركا اآلتي ،لكن ما يلفت النظر هو انّ ك ّل هذه الملفات
تمس بالصميم
العالقة التي يتوجه االميركيون نحو حلها اليوم هي اكثر الملفات التي ّ
تتصدره ايران وفنزويال وكوبا وغيرها،
الهاجس «االسرائيلي» من العالم الح ّر التي ّ
ك ّل بما يرمز إليه من تاريخ وحاضر في مواقف المقاومة والنضال...
واضح جدا انّ الواليات المتحدة تريد ان تقول شيئاً ...لكنها تريد قوله مباشرة
لـ«إسرائيل»...
تقول الواليات المتحدة اليوم لقد بدأ عصر التغيير واالنفتاح على العالم الح ّر،
امام عين «إسرائيل» التي وان كانت تعترض اليوم على عالقة واحدة مع ايران بين
انفتاح وتوقيع اتفاق ،فهي اليوم في مواجهة مع نفسها في تقبل عالقة جديدة بين
اميركا وفنزويال شافيز الذي لم يغب عن سمائها رأس حربة الصراع والمواقف مع
المعتدين واول مناصري المقاومة واهلها في العالم العربي والعالم الحر عموماً...
«إسرائيل» ستقرأ جيداً...
«توب نيوز»

بين جنبالط و�أر�سالن
 في قلب الحرب الكبرى تدور حروب صغيرة يتوقف على شكل حسمها تحديد هويةالمنتصر ونوعية نصره.
ال يمكن مثالً لحلف المقاومة أن يخرج منتصرا ً فيما العماد ميشال عون مهزوم أمامسمير جعجع.
كيف تنتصر المقاومة إذا انتصر وليد جنبالط وهُ زم طالل أرسالن؟زعامة الدروز والمسيحيين هي العامل الحاسم الذي يجعل نصر المقاومة حاسما ًعبر الحلفاء ،كما بعد السابع من أيار  2008عندما تولى طالل أرسالن التسوية مع
جنبالط.
من يومها ينتبه جنبالط إلى كيفية جعل معادلة أرسالن تذوب تدريجا ً في قلبموقفه الرمادي من المقاومة وعالقته المتقلّبة بحزبها ،ويتحاشى أن تم ّر عبر إرسالن،
فيما يحرص هو على التنسيق معه.
معركة السويداء في سورية هي واحدة من معارك الفصل في هوية المنتصر وطبيعةالنصر.
جنبالط يريد أن يقول «أنا واألسد نتقاسم والء الدروز وال وجود لزعامة أخرى».الرئيس األسد قائد العرب المقاومين وليس زعيما ً لجماعة. من ينتصر جنبالط أم أرسالن؟ذكاء الحرب من ينتصر بحلفائه؟-حلف الحرب يسعى إلى النصر بتجيير قواه لجنبالط ونصرنا أرسالن.

التعليق السياسي

الحرية عبارة جميلة ،لكن قليلين هم الذين يدركون معناها ومبناها
ويعملون بمضامينها ،لهذا نجد الصراع في هذا العالم ما زال قائماً ،منذ
بدء تاريخ البشرية وحتى يومنا هذا ،حيث القوي يطغى على الضعيف
حب السيطرة المتحكم بعقول
ويقهره ويظلمه ويستعبده ،انطالقا ً من ّ
البشر ،وداء العظمة أيضا ً الذي ما زال يفعل فعله الشيطاني على وجه
هذه الكرة األرضية ،حيث عملية تزوير الحقائق ،وفبركة المعلومات،
وشقلبة المفاهيم وتغييرها حسب المصالح ،تزيد صاحب القوة قوة،
وتكسر الضعيف وتذله ،وتجعله خانعا ً مستزلماً ،يقنع بما رسم
وخطط ،دون أيّ اعتراض ،لمج ّرد أنّ القوي ح ّر التصرف وله «الحق»
في احتكار حياة اآلخرين ومصادرة أرضهم وحاراتهم ومساكنهم ،ونهب
ثرواتهم ،وتدمير قناعاتهم وقدراتهم الوطنية القائمة على التزام الحق
في العيش بوطن آمن ومستقر.
لقد سلبت الحرية منذ وج��ود البشر على وجه األرض عبر القوة
ّ
مصغرة الستالب
الشرسة ،وما الحروب ومظاهر االستعمار سوى صورة
الحرية ،فكم قامت أمبراطوريات وزال��ت ع��روش وحضارات بسبب
الحروب التي لم تستطع إيقافها مضامين الشرائع السماوية المبشرة
بالمحبة والتسامح واحترام حرية اإلنسان وعدم قهره ومعاملته بالتي
هي أحسن ،وبات لهذا الفكر الشيطاني أنصار ومؤمنون ،ما زال مستمرا ً
مع تط ّور الحياة ودورة العصور ،ولم يح ّد منه انفتاح العقول على
يعب منها ما شاء كي
المعرفة والعلوم التي أصبحت مراحا ً لك ّل إنسان
ّ
يتمكن من قولبة الحضارات ومزجها عبر تزاوج ينتجه العقل ويرسمه
حضارة عصرية متقدّمة.
لكن لألسف لم تنزع من نفسية اإلنسان روح الش ّر والنزعة التسلطية،
القادرة على امتالك القوة التي تخ ّول مالكها ممارسة الفعل االستبدادي،
الظالم والقاهر ،المتفاعل بسرعة مع مصادرة حرية الشعوب .لهذا ما
زالت الحروب قائمة ومستم ّرة بك ّل أنواعها ومستلزماتها ،وأه ّمها حاليا ً
اإلرهاب الذي ال يمتّ إلى األخالق والدين والقيم والمبادئ بأيّ صلة،
والنتيجة االستبداد الذي يخ ّول هذا المستب ّد حيازة مقدرات األرض ومن
عليها ،دون الرجوع إلى ما رسخ في األذهان من علوم دينية ومدنية،
تشجع على احترام عباد الله بعضهم لبعض ،وعدم وأد حرية البشر
كما كان يحدث في الجاهلية ،وهذا يدحض حرية الرجل الذي يقوم
بالفعل اإلجرامي المشين ،لمج ّرد أنه رجل يملك القوة والحرية المطلقة
في القيام بالفعل أكان خطأ أم صواباً ،وما على العنصر الضعيف أمامه
سوى االنصياع والطاعة ،تماما ً كالدول المستكبرة ،التي ما زالت ترمي
الشعوب الضعيفة بقنابلها الحارقة المارقة دون رادع أو وازع ،والويل
ك ّل الويل لمن يعترض أو يثور ،وإال أصبح في عرفهم ديكتاتورياً،
وسفاحاً ،وقاتالً ،وعدوا ً لشعبه ،وقاهرا ً لعباد الله من بني وطنه ،في
الوقت الذي يسمحون فيه ألنفسهم ولمن هم على شاكلتهم بمصادرة
حرية الشعوب وممارسة الديكتاتورية بأساليب مختلفة ،ومنها الضخ
اإلعالمي المز ّور والكاذب ِباسم الحرية الفارغة من عناصرها األساسية،
بحيث تصبح الشعوب صاغرة وغارقة في الخوف والجهل ،تتحرك
بالريموت كونترول.
لهذا ما زلنا نشهد خصوصا ً في المنطقة العربية بر ّمتها ،منذ ما ُس ّمي
بانتفاضات «الربيع العربي» ،مصادرة فظيعة للحرية عبر وسائل
اإلعالم المكتوب والمقروء والمسموع اليي لم تت ّم دوزنتها كما يجب،
من ضمن احترام حريات الشعوب! وباتت بعض الدول المرتهنة ،التي
لم تعتمد الدساتير والقوانين ،هي المسؤولة عن دوزنة حرية اإلعالم
وحرية اإلعالمي بالشكل المرسوم سلفاً ،يُضاف إلى ذلك حرية رجل
السياسة وك ّل من يدّعي أنه محلل سياسي وخبير في خفايا األمور ،إلى
درجة أنّ رئيس الكون «باراك أوباما» منحه الس ّر العظيم حين سمح
لك ّل من يملك الحرية ،خصوصا ً في الحقل اإلعالمي ،برمي التفاهات
على الناس عبر شاشة مأجورة تدخل ك ّل البيوت ،حتى بيوت الناس
الذين لم يتد ّرجوا في المراحل العلمية والمعرفية ،وبالتالي يتأثرون بما
والتعصب الديني
يسمعون ،ومن أحيائهم تنبت الفوضى والغوغائية
ّ
التكفيري.
أردت من هذه المقدّمة المقارنة بين حلقتين تلفزيونيتين تس ّنى لي
مشاهدتهما على محطتين مختلفتين في لبنان ،في األولى كان الضيفان:
أحدهما نائب في المجلس النيابي ووزير سابق وحزبي معتق ،يعرف ما
ال يعرفه اآلخرون عن سورية ،نظرا ً إلى تاريخه الطويل في مواكبة العمل

الحزبي فيها ،إضافة إلى مواكبته األزمة اللبنانية منذ الحرب األهلية
التي بدأت في العام  1975وقبلها أيضا ً واستمرارا ً لتاريخه ،إذا هو يملك
من المعلومات وخفايا األمور ما ال يملكه الضيف اآلخر ،الذي يصغره في
السنّ والخبرة حتى لو كان من رجاالت اإلعالم في لبنان.
كان الحديث مهذباً ،لكن بدت المعلومات التي أدل��ى بها الضيف
اإلعالمي مبالغا ً بها وغير مثبتة بالمراجع المطلوبة ،والهدف منها
مصادرة حرية المواطن الذي دعم عن قناعة وطنية وقومية القضية
السورية .فقد حمل اإلعالمي الضيف خريطة تشير إلى تمدّد «داعش»
في سورية وسيطرتها على القسم األكبر من أراضيها ،بادئا ً
بصب
ّ
تحليالته القائمة على معلومات مفبركة ،أيّ مز ّورة ،باستطاعة أيّ قارئ
أن يسجلها من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة الخطيرة والصحف
المدسوسة التي ال مرجع لها أو يقين ،وهنا خطأ المحاور الهادف إلى منح
المشاهد المعلومات الصحيحة المثبتة ،من حيث عمله على مصادرة
حرية الفكر عند المتلقي والمشاهد ،حيث الحرية ليست في طرح ما
تريد ،بل في التمكن من صياغة الخبر الصحيح المثبت بمراجع من أرض
الواقع ،غير مبنية على آراء تجمع بالتواتر ،المقصود منها تلوين عقل
الناس باألخبار المدسوسة والخاطئة الغاية منها تخريب الوطن .هنا ال
ب ّد من عملية تعويم المعلومات وغربلتها التي تخ ّرب وال تع ّمر من منطلق
احترام حرية المشاهد ،علما ً أنّ جواب الضيف الوزير قد فضح معلومات
الضيف اآلخر المفبركة حين قال له :من أين معلوماتك ،خريطتك من
الدوائر األميركية والصهيونية! ومن ثم بدأ بسرد الوقائع على أرض
المعركة في سورية ،التي لو سلّمنا جدال ً أنّ فيها بعض المبالغة أو الوالء
ّ
يغض الطرف أحيانا ً عن بعض األخطاء ،إال أنّ السامع يستطيع
الذي
قياس األمور بالعقل القادر على تفكيك المعلومة ووضعها في مكانها
الصحيح ،بعيدا ً عن اإليحاء المطلوب بمصادرة حرية الفكر والرأي
والرأي اآلخر.
أما البرنامج اآلخر فكان صباحيا ً لضيف إعالمي من الصف الثاني
في جريدة كانت متميّزة وأصبحت اليوم في حالة انحدار بعد أن خرج
منها ر ّواده��ا من اإلعالميين المخضرمين ،استعمل حريته اإلعالمية
التي يتغ ّنى بها عبر كيل الشتائم السفيهة والمشينة على رئيس
الدولة السورية ،التي هي دولة شقيقة للبنان ،شاء هذا اإلعالمي أم
أبى ،وبينها وبين لبنان عالقات ديبلوماسية ،وبالتالي ليس من حقه
تجاوز البروتوكوالت والمعاهدات الموقعة التي تحظر شتم رئيس دولة
صديقة وضربها في خاصرتها ومك ّوناتها االتنية والعرقية والسياسية
والحزبية ،فكيف إذا كانت شقيقة وليست عدوة ،وللبنان مصالح معها
قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد انتهاء الحرب ،وبالتالي ليس معنى
هذا أال يبدي رأيه السياسي المناهض لسياسة تلك الدولة التي هي
سورية ،حيث له مطلق الحرية أن يتكلم في السياسة كيفما شاء ضمن
األصول األدبية واللياقات البروتوكولية ،التي ال تمنحه الحق بشتم
رئيس أي دولة عربية أو أجنبية ،لوطنه عالقات ديبلوماسية معها،
وليس هو من يق ّرر عن الشعب السوري المؤيد لوطنه ودولته وقيادته،
الرافض للعصابات التكفيرية الداعشية ،وبالتالي ال يملك وكالة عامة
المس بكرامة قائدهم وجيشهم
من أكثرية الشعب السوري تخ ّوله
ّ
ونظام دولتهم.
خالصة القول ،لقد شبعنا مهاترات إعالمية ،مللنا من صيحاتهم
وفبركاتهم العشوائية المز ّورة وحقدهم األعمى ،شبعنا من هذه الحرية
التي يتمنطقون بها ّ
لبث سمومهم ،وأه ّمها زرع الفتن المذهبية بين أبناء
الوطن الواحد ،شبعنا من هذا يؤيّد «داعش» و«النصرة» علنا لمجرد
أنه ض ّد النهج السياسي لزميله اآلخر في الوطن ،شبعنا م ّمن يتنطحون
لمذهبة دروز سورية وهم لهم دولتهم التي تحميهم وهي المسؤولة عن
أمنهم وحمايتهم قانونا ً وعرفا ً ودستورا ً وعن ك ّل من يحمل هوية الوطن،
شبعنا من تأجيج الصراعات الداخلية والتنطح لرسم المسارات لسورية
والعراق واليمن وترك لبنان يسبح في المجهول.
ماذا لو ت ّم تحويل هذه الحرية المشؤومة إلى الدعوة لنبذ الطائفية
والمذهبية ،كي نتوصل الحقا ً إلى العمل على تأسيس قانون مدني ال
لرب العالمين،
طائفي وأقول علماني ،حيث يكون الوطن للجميع والدين ّ
وك ّل مواطن ح ّر في عقيدته ومعتقده.
بصريح العبارة كم نحتاج في هذا الوطن وفي هذه البقعة من األرض
المبتلية بالحروب الكونية ،دون سائر شعوب األرض ،باللجوء إلى
دوزنة العقول وعبرها إلى دوزنة العمل السياسي المعطوف على الحرية
اإلعالمية التي يجب أن تنطلق من المفهوم العام لقيامة الوطن.

ال�صخرة ال�صلداء
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} شهناز صبحي فاكوش
الحب واإلشراق،
ما كانت يوما ً إال رمزا ً للصالبة والمنعة والتميّز ...ينضح منها
ّ
التفاؤل يعلو وجوه أبنائها ،واإليمان بحرية الوطن غاية وأمل...
رجال حملوا إرث جدّهم ،الذي هو رمز الثورة العربية الكبرى وليس السورية
فحسب .فما هانوا وال النوا ...يفرحون ألجل الشهيد ،والسؤال األه ّم دائما ً هل إصابته
ٍ
بشرف ،ولم يكن مهزوماً ،عندها تزغرد النسوة للشهيد.
في صدره ،ليقين أنه قا َت َل
الشهادة قيمة يسعى إليها المحبّون للوطن والمدافعون عنه ...وأهل السويداء
الصخرة الصلداء الشامخة على جبل العرب ،يتسامون بالشهادة بقدر محبتهم
لتراب وطنهم ...هل من جبل يحمل اسم العرب غيره على كامل جغرافيا الوطن
العربي.
لم تظهر في السويداء السورية أصوات نشاز ،إال من بعض األفراد الذين حالت
دون ثرثرتهم كلمة المجتمع ،الذي ال يرمي حجرا ً في بئر شرب منه ،فالوطن األ ّم
سورية ال خيار بعدها ...وال مساومة عليها ،وأهل الجوالن اإلثبات األكبر...
ظلّت السويداء على مدى الحرب الممتدّة ألربع سنوات ونيّف ض ّد سورية ،من
إرهابيّي العالم ،وعمالء البالد ،وخونة األمة ،رافضة أن تكون حاضنا ً أليّ من هؤالء،
ظلت نقية تحفظ وتحافظ على طهارة أرضها من أيّ شائبة.
إال أنّ اإلرهاب الذي ال يحمل هوية ،وال ينتمي إلى وطن ،وليس له دين ،كلما دخل
أرضا ً د ّنسها بأقدام عناصره البغاة ،وامتدّت أسلحته لتفتك باألرواح واألنفس في
قتل جماعي ،حالة لم يشهد التاريخ لها مثيالًّ ...
لبث الرعب في النفوس وخنق كلمة
الحق.
حالة مارستها المجاميع اإلرهابية؛ في ك ّل المواقع التي وطئتها في سورية
الغالية ...قتل وتهجير وتنكيل ...ص��ورة تشابه سوقيات العثمانيين لألرمن
تاريخياً ،والتي طالت حينها المسلمين أيضاً ...قتل همجي تمارسه مخلوقات ال
تنتمي إلى اإلنسانية.
بدأت براثن «داعش» و«النصرة» و ما يُدعى بـ«جيش الفتح» ،وك ّل حملة األسماء
األخرى من اإلرهابيين حيث ال فرق إال بالتسمية ،بالوصول إلى القرى المحيطة
بالسويداء ،وأبناء األرض البواسل يتصدّون لهم ...مح ّرمين عليهم تدنيس
أرضهم...
ولما ظلت عصية عليهم ،كانت الحركة األكثر جبناً ،حيث أعمل اإلرهابيون القتلة
أسلحتهم على رقاب أقارب وبني جلدة أهل هذه القرى ،في قلب لوز القرية اآلمنة في
إدلب ،حيث تنتشر عناصرهم ،إلرهاب أهل السويداء كعادتهم حيثما د ّنسوا.
حاول الكثيرون بث سمومهم واستخدام اإلع�لام األصفر ،والخطاب المضلل
للفصل بين أبناء السويداء وبين باقي أبناء الوطن ،تح ّرك تفوح منه رائحة العمالة
والخزي ،إال أنّ الر ّد الحااسم كان من أهلنا بني معروف الذين تشهد على م ّر الزمان
مواقفهم.
وطنية وبطولة ،مقارعة االستعمار والتصدّي له واحدة من الثقافات الراسخة في
سلوكهم ،وإنْ كان األمر ال يخلو من بعض األصوات التي دائما ً تحاول بث النشاز في
أيّ سيمفونية وطنية جميلة لتشويهها.
األصل الطيب والنقاء واإلخالص للوطن لهم الغلبة في النهاية ...فها هو الر ّد
�دس أنفه في محاول ٍة لنفث نار الفتنة بين أهل
الطبيعي على جنبالط ،ال��ذي ي� ّ
السويداء ،مح ّرضا ً للتم ّرد على الدولة السورية ،مستغالً ما يحدث في محيطها
ومجزرة قلب لوزة...
جاء الر ّد بأسرع مما توقع الكائدون ،فها هم أبناء وبنات السويداء يتدافعون
لحمل السالح ،في حالة تأهّ ب كامل للدفاع عن أرضهم ،وإخماد نار الفتنة ووأدها،
فاألرض سورية وهم أبناؤها األحرار ،المدافعون عن حريتها ض ّد اإلرهاب.
بورك اإلرث الذي تركته أيها القائد سلطان باشا األطرش ،التاريخ شهد لك ويشهد
اليوم ألحفادك ،إنْ في السويداء أو في الجوالن المحت ّل ،أولئك البواسل الذين رفضوا
الهوية اإلسرائيلية .ومازالوا يقارعون العدو الصهيوني الذي يُغذي اإلرهاب في
سورية.
الجيش العربي السوري يدافع ويحارب المجاميع اإلرهابية على كامل الجغرافيا
السورية ،وكما يحمي ظهره أبناء الوطن الشرفاء ،في التصدّي وتطهير األرض من
الغزاة القتلة ،في جميع محافظات القطر .كذلك أهلنا في سويداء القلب السوري.
لن يجدي التهويل وال بث السموم هنا وهناك؛ في محاولة لالصطياد في الماء
العكر .فكما يرتفع صوت الفتنة على لسان جنبالط ومن معه ،يعلو ويتعالى صوت
الحق واإلباء من الرجال الوطنيين ،فضيلة الشيخ جربوع وطالل أرسالن حيث ال
ينتهي التاريخ.
بالروح نفدي وطنا ً أهزوجة يردّدها الصغار كما الكبار ،والنساء كما الرجال،
والشباب كما الكهول ،هي في النهاية كما البداية ،سوريتنا الغالية التي ال ب ّد تبقى
حرة عزيزة أبية ،عصية على الغزاة الطامعين ،مهرها غال ،وحناؤها ترابها المجبول
بدم أبنائها.

«�سورية ق�سمت ...والنظام ينهار!»
} هشام الهبيشان *
(سورية ُق ّسمت ...والنظام ينهار) أصبحنا اليوم نسمع كثيرا ً هذه
الجملة التي يردّدها الكثير من المحللين على شاشات اإلعالم على تعدّد
مرجعياتها وتوجهاتها ،في الوقت الذي يستكمل فيه الجيش السوري
وقوى المقاومة خطط حسم المرحلة األخيرة من تطهير جانبي الحدود
اللبنانية ـ السورية من البؤر اإلرهابية المتواجدة في مناطق معينة
ومحدّدة في القلمون الشمالي الغربي وجرود عرسال اللبنانية ،وعلى
الجانب اآلخر من عمليات الجيش المستقبلية يجري وبك ّل هدوء ومن
دون أي ضجيج إعالمي التحضير لمعارك تحرير جسر الشغور في
ريف إدلب الغربي وخان شيخون في ريف إدلب الجنوبي ،ومناطق
أخرى في محافظة إدلب ،التي ما زال الجيش السوري يحافظ على
تواجد وإنْ كان محدودا ً في داخلها ،وخصوصا ً في ريف إدلب الشمالي
وريف إدلب الجنوبي.
يتزامن التحضير لمعركة محافظة إدلب مع التحضير لنقل زخم
عمليات الجيش العسكرية من القلمون بعد االنتهاء من حسم معركته
إلى محيط العاصمة دمشق بريفيها الشرقي والغربي لحسم جملة
معارك في عمق الغوطة الشرقية والغربية لتأمين دمشق من جهة
الجنوب ،استعدادا ً إلطالق المرحلة الثانية من عمليات تحرير بعض
المناطق االستراتيجية في الجنوب السوري ،والتي بدأت مطلع شهر
شباط الماضي.
ويتزامن التحضير لمجموع هذه المعارك الكبرى مع المعارك الكبرى
التي يخوضها الجيش السوري وبحرفية عالية دفاعا ً عن مدينة
الحسكة شمال شرق سورية ،والتي أسقط من خالل دفاعه المستميت
عنها في وج��ه المجاميع الراديكالية اإلرهابية الغازية للمدينة،
مخططا ً تآمريا ً كان معدا ً لتشكيل واقع عرقي تقسيمي جديد للشمال
الشرقي لسورية ،لكنّ صمود الجيش وتكامل هذا الصمود بدعم أهالي
المدينة ،أسقط مرحليا ً هذا المخطط الذي كان لألسف سيت ّم استغالله
ومن خلف الكواليس من قبل بعض القادة العسكريين في الوحدات
الكردية والسياسيين األكراد في المدينة وخارجها لتكرار تجربة بلدة
عين العرب شمال شرق سورية ،من خالل احتالل «داعش» للمدينة،
ثم تهجير سكانها ،ومن ثم عودة التحالف االميركي لضرب التنظيم
بكثافة ،ليعود األك��راد على األرض الستعادة المدينة وتشكيل واقع
عرقي جديد لها ،وهذا المخطط التقسيمي سقط في مدينة الحسكة
وسيسقط في مناطق أخرى.
كما يستكمل الجيش السوري اليوم مخططا ً محكما ً وضعه لتحرير
مناطق استراتيجية في مناطق شرق وشمال شرق ريف محافظة
حمص ،ونجح من خالله في تحرير مرافق اقتصادية ونفطية هامة
في عموم هذه المناطق في ريف حمص الشرقي ،أما في حلب المدينة
فهو يعيد تموضعه في بعض أحياء المدينة ،وعلى ما يبدو أنه يهيّئ
األرضية العسكرية والميدانية الستكمال مخطط عملياته من جديد
يتحصن فيها المسلحون ،وفي الريف
لإلطباق على بعض األحياء التي
ّ
الحلبي هناك أيضا ً ضربات محكمة يوجهها الجيش السوري في ريفي
حلب الشمالي والشرقي للمجاميع اإلرهابية المتصارعة في هذه
المناطق ،وفي ريف الالذقية الشمالي هناك عمليات نوعية وخاطفة
وضربات محكمة يوجهها إلى التنظيمات المسلحة المتواجدة في
بعض بؤر إرهابية مبعثرة في الريف الشمالي ،وهذا األمر ينطبق كذلك
على التصدّي لهذه التنظيمات اإلرهابية والتقدّم في مناطق الجزيرة
ودير الزور.
وبالنسبة إلى ما جرى مؤخرا ً في الجنوب السوري ،وغزوات قطعان
المسلحين المدعومين بأجندة «إسرائيلية» ـ أميركية ـ سعودية
ـ بريطانية ،لبعض ال��وح��دات العسكرية السورية في ري��ف درعا
الشمالي الشرقي ،فهنا يجب التنويه بأنّ ما جرى للواء  ،52وما رافق
ذلك من حرب إعالمية ،ما هو إال صدى إلفالس هذه المجاميع المسلحة
وداعميها ،فاللواء  52لمن ال يعلم ،هو عبارة عن وح��دة عسكرية
يتواجد فيها بضع عشرات من الجنود السوريين ،ويض ّم بضع أبنية،
ومساحته محدودة ج��داً ،وقد هاجمه آالف المسلحين من مجموعة
محاور وبتغطية نارية واسعة ،ما استوجب إعطاء أمر عسكري لهذه
الوحدة باالنسحاب من مواقعها ،وبمجرد انسحاب الجنود السوريين
من وحدتهم ،انطلق عمل سالح الجو السوري ،الذي نجح في ضرب

هذه القطعان الغازية ،وكبّدها المئات من القتلى والمصابين ،فهذه
الكارثة التي حلت باإلرهابيين دفعتهم وبدعم «إسرائيلي» للهجوم
على مطار الثعلة العسكري في ريف محافظة السويداء ،وهناك أيضا ً
تكبّدوا خسائر أكثر من تلك التي تكبّدوها في «غزوة» اللواء  52ودحروا
من محيط المطار ،بعد وقوف أهل جبل العرب األشم أحفاد سلطان
باشا األطرش في خندق الجيش في هذه المعركة ،وهو ما أسقط رهان
إسقاط المطار العسكري والرهان على استمرار موقف أهل جبل العرب
بالحياد من مؤامرة الحرب على سورية.
اليوم وبعيدا ً من تطورات الميدان ،فإنّ ما يهمنا من كل هذا هو واقع
سورية المعاش في هذه المرحلة ،وبعيدا ً من ح��روب اإلع�لام وكالم
المتآمرين وشركاء الحرب على سورية .ومع مرور أربعة أعوام على
حرب أميركا وحلفائها على سورية يتضح في أحيان كثيرة أنّ األحداث
والمواقف المتالحقة للمتابع ألحداث الحرب «المفروضة» على الدولة
السورية ،بأنّ الدولة السورية استطاعت أن تستوعب وتتكيّف طيلة
أربعة أعوام مضت مع موجات أكثر صعوبة من الموجة التي نعيشها
اليوم وغ��زوات المجاميع الراديكالية في جنوب وشمال سورية ،فقد
كانت الموجات السابقة متعدّدة الوجوه واألشكال والفصول (عسكرية
واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعالمية ودموية) ،ومجموع هذه
األنماط هزم وكسر على أبواب الصخرة الدمشقية والسورية الصامدة.
وهنا يجب عدم إنكار أنّ الحرب على سورية التي كانت رأس الحربة
لها الواليات المتحدة األميركية وربيبتها في المنطقة «إسرائيل»
الصهيونية وفرنسا وبريطانيا وشركاؤها من األتراك وبعض القوى
الصغيرة واألدوات األخ��رى في المنطقة ،قد ساهمت في شكل كبير
خالل مرحلة ما في إضعاف الدولة السورية ،وقد كادت كثافة الضغط
على الدولة السورية أن تؤدي إلى إسقاطها ككل في الفوضى ،لوال
ّ
بغض النظر عن مواقفهم
حكمة العقالء الوطنيين من الشعب السوري
السياسية ،وقوة وتماسك الجيش السوري ،وقوة ومتانة التحالفات
اإلقليمية والدولية للدولة السورية مع «روس��ي��ا – إي���ران» ،فهذه
العوامل بمجموعها ساهمت «مرحلياً» في ص ّد أجندة وموجات هذه
الحرب الهادفة إلى إغراق ك ّل الجغرافيا السورية في الفوضى .كما
أنه ال يمكن إنكار دور وحجم الهجمة األخيرة على سورية بالتأثير في
مجمل الوضع العام للمعادلة الداخلية السورية ،وهنا ال يمكن كذلك
إنكار حجم ودور الر ّد السوري العسكري واإلعالمي السريع وبحرفية
على هذه الهجمة للتخفيف من آثارها في المعادلة الداخلية السورية،

فتسارع هذه األحداث وتعدّد جبهات القتال على األرض واالنتصارات
المتالحقة للجيش السوري في محيط دمشق وما يصاحبها من هزائم
وانكسارات وتهاوي بعض قالع المسلحين «المعارضين» ،بحسب
التصنيف األميركي ،سيزيد ثقة المواطن السوري بدولته ونظامه
وجيشه.
كما أنه في هذه المرحلة تحديداً ،ال يمكن إنكار حقيقة أنّ حرب
أميركا وحلفائها على سورية ما زالت مستمرة ،ولكن مع ك ّل ساعة
تمضي من عمر هذه الحرب فإنّ أميركا وحلفاءها يخسرون أكثر مما
تخسر سورية في هذه الحرب ،واألميركيون يدركون هذا ويعرفون أنّ
هزيمتهم في سورية ستكون لها مجموعة تداعيات مستقبالً ،فاليوم
أميركا مجبرة على استمرار حربها على سورية إلى أمد معين ولكن
لن يطول هذا األمد ،فهي اليوم بين خيارين ال ثالث لهما ،إما الحرب
العسكرية المباشرة ،أو االستدارة بموقفها في شكل كامل للتفاوض
العلني مع الدولة السورية ،وفي كال الخيارين أميركا خاسرة ،وهذا ما
يؤكد أنّ الصمود السوري على مدى أربعة أعوام قد وضع أميركا في
أزمة حقيقية وحالة غير مسبوقة من اإلرباك في السياسة الخارجية
لإلدارة األميركية ،وهي أزمة ستكون لها تداعيات مستقبلية وستطيح
بك ّل المشاريع الصهيو – أميركية الساعية إلى تجزئة المنطقة لتقام
على أنقاضها دولة «إسرائيل» اليهودية التي تتحكم وتدير مجموعة
من الكانتونات الطائفية والعرقية والدينية التي ستحيط بها ،بحسب
المشروع األميركي.
ختاماً ،إنّ صمود سورية اليوم عسكرياً ،ودعم حلفائها لها اقتصاديا ً
وتوسع
بعشرات المليارات من الدوالرات التي بدأت بالتدفق إليها أخيراً،
ّ
الجيش السوري بعملياته لتحرير األرض مدعوما ً ومسنودا ً من قاعدة
شعبية تمثل أكثرية الشعب السوري ،هذه العوامل بمجموعها ستكون
هي الضربة األول��ى إلسقاط أه��داف ورهانات الشركاء في الهجمة
األخيرة على سورية ،وبحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات التي أمامنا
ليس أمام األميركيين وحلفائهم اليوم ،ومهما طالت معركتهم وحربهم
على سورية ،إال اإلقرار بحقيقة األمر الواقع ،وهي فشل وهزيمة حربهم
على سورية ،والمطلوب منهم اليوم هو االستعداد والتحضير لتح ّمل
ك ّل تداعيات هذه الهزيمة وتأثيرات هذا الفشل عليهم مستقبالً.
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