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ُرفعت الأقالم ...وجفت ال�صحف

م�صير اليمن الجنوبي
} حميدي العبدالله
ب��ات واض��ح��ا ً أنّ الجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية على
وشك خسارة ك ّل المواقع التي سيطرا عليها داخل محافظات
الجنوب التي كانت تشكل قبل الوحدة مع الشمال جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية .إذ م��ن المعروف أنّ محافظة
حضرموت لم تسقط في أيدي الجيش اليمني واللجان ،بل
سيطر عليها تنظيم القاعدة ،واليوم بعد سيطرة أنصار هادي
وقوى الحراك الجنوبي المختلفة على غالبية محافظة عدن
وال��ت��ق��دّم ف��ي محافظة لحج ،يبدو أنّ الجيش واللجان فقدا
المبادرة والقدرة على استعادة هذه المناطق ،والمسار القائم
حتى اآلن هو في مصلحة استكمال قوات الحراك الجنوبي
السيطرة على ما تبقى من محافظات أو مواقع ال تزال تحت
سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية.
هذا التطور الميداني يعبّر عن حقيقة فشل القوى السياسية
اليمنية ،وال سيما حركة أنصار الله في تقديم ضمانات تدفع
بالجنوبيين الذين يسعون لالنفصال واستعادة جمهوريتهم
قبل الوحدة للوقوف إل��ى جانب الجيش واللجان الشعبية،
ولوال وجود بيئة حاضنة لما تمكنت القوى المؤيدة لهادي
وال���ح���راك ال��ج��ن��وب��ي ال��م��دع��وم��ة م��ن ق��ب��ل ال��ت��ح��ال��ف العربي
الذي تقوده السعودية من تحقيق ما تحقق في المحافظات
الجنوبية.
لكن األم��ر ال��ه��ا ّم في ت��ط��ورات جنوبي اليمن ليس تحقيق
المزيد م��ن ال��ت��ق��دّم والسيطرة على ال��م��واق��ع األخ���رى أم ال،
ولكن ماذا سيكون الوضع في هذه المناطق بعد جالء الجيش
اليمني واللجان الشعبية عن ك ّل المحافظات الجنوبية؟
م��ن ت��اب��ع ال��ت��ق��اري��ر ال��م��ص�� ّورة ع��ن ال��ت��ق��دّم ال��ح��اص��ل في
محافظات الجنوب ال يستطيع تجاهل ظاهرتين ،الظاهرة
األولى رفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على
اآلل��ي��ات ال��ت��ي ش��ارك��ت ف��ي ال��ق��ت��ال وتمكنت م��ن دح��ر قوات
الجيش واللجان الشعبية ،وه��ذا يعني أنّ دع��اة ال��ع��ودة إلى
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لهم ثقل كبير في
ال��ح��راك وال��م��ع��ارك ال��ع��س��ك��ري��ة ال���دائ���رة ،ال��م�لاح��ظ��ة الثانية
المشاركة الفعالة لتنظيم «ال��ق��اع��دة» والتنظيمات السلفية
األخرى ،بما في ذلك جماعة «اإلخوان المسلمين».
وبديهي بعد إخراج قوات الجيش واللجان الشعبية من ك ّل
المحافظات الجنوبية ،سيكون هناك فرز داخل القوى التي
حاربت الجيش واللجان الشعبية ،ذلك أنّ الحراك الجنوبي
يريد العودة إلى األوضاع التي كانت قبل الوحدة مع الشمال،
و«ال��ق��اع��دة» تريد جعل المحافظات الجنوبية نقطة انطالق
للسيطرة على ك ّل اليمن ،وكذلك أنصار ه��ادي ،وبديهي أنّ
صراعا ً ضاريا ً سوف ينشب بين هذه األط��راف أوالً ،حول
مصير ال��ج��ن��وب ،وث��ان��ي��ا ً ح��ول اس��ت��م��رار ال��ق��ت��ال ونقله إلى
المحافظات الشمالية .وبهذا المعنى فإنّ ما ينتظر الجنوبيين
ليس العودة إلى جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية ،بل
صراعا ً دمويا ً أكثر قساوة مما حصل حتى اآلن.

بوغدانوف �إلى «جنيف »3؟
يبدو أنّ الكباش على تثبيت األوراق في يد األطراف المعنية باألزمة
السورية ال يزال على قدم وساق ،ويبدو التوقيت الذي تهدأ فيه
األمور ويتم خالله االستماع إلى صوت العقل والديبلوماسية ال يزال
غير ناضج حتى الساعة ،فالحدث كبير والمتغيّرات دقيقة ،وال يريد
أي من األطراف اعتبار أي تسارع بالتجاوب مع ما فرضه االتفاق
الغربي مع إيران انكسارا ً أو هزيمة ،وها هي األوراق تتحضر اليوم
من أجل ترتيبها لمرحلة ما بعد االتفاق لتكون في طليعة التغيير.
ومع توقيع التفاهم النووي الشهر الماضي بين دول الخمسة
زائدا ً واحدا ً وإيران ،شهدت العالقات التركية اإليرانية تطورا ً سلبيا ً
كبيرا ً عبّر عن نسف جسور التقارب بين الحكومتين مع إلغاء وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف زيارته ألنقرة ،ردا ً على
التصعيد التركي في شمال غربي سورية ،وتحديدا ً في سهل الغاب،
بالتزامن مع تسويق حركة أحرار الشام للوصول إلى تقديمها بديالً
لخسارة األتراك لـ«جبهة النصرة» ،بينما تزامن تصعيد جماعة
تركيا عسكريا ً في سورية مع تصعيد رجل السعودية زهران علوش
بقصف دمشق كصدى لترجمة كالم وزير الخارجية السعودي
عادل الجبير من موسكو ،بينما كان وزير اإلعالم السوري ينفي
ك ّل ما نشر عن لقاءات سورية ـ سعودية ،مستأنفا ً لغة المواجهة
مع السعودية ردا ً على كالم الجبير ،بعدما امتنعت سورية عن هذا
المستوى من التصعيد قرابة الشهر ،إفساحا ً في المجال ،كما قرأ
المسؤولون الروس ،إلنجاح مبادرة الرئيس فالديمير بوتين.
التصعيد واضح واللغة المستعملة سعوديا ً وسوريا ً تكفي لإلشارة
إلى أنّ هناك عقدا ً ال تزال قيد الفكفكة وربما تتطلب بعض الوقت،
وها هو السعودي في تصريح وزير خارجيته الجبير يعود إلى اللغة
القديمة أنّ الح ّل األفضل لسورية من دون الرئيس بشار األسد.
ومن اليوم حتى ثالثة أشهر مقبلة سيتحدّد شكل التسويات
التي ستنتج عن مرحلة ما بعد االتفاق النووي والتي ستكون كفيلة
بكشف النقاب عن الدول القادرة على فرض حضور لها على طاولة
المفاوضات للح ّل في سورية ،وخصوصا ً بعدما اتضح لهم أنّ
األميركي يسير قدما ً نحو االتفاق مع إيران من دون النظر بالعين
نفسها التي كانت تراعي بعض مصالحهم ،وبالتالي ال يسع هذه
األطراف إال اإلثبات أنها قادرة على انتزاع مكانة وأنّ الوقت لم يفت
وبطبيعة الحال ال يعرقل األميركي هذا بل يعطي المهل وينتظر.
التصعيد هذا انسحب أيضا ً من الجهة المقابلة ،تصعيد الحوثيين
العسكري في هجمات على مواقع عسكرية سعودية بعدما توهّم
السعوديون أنهم يتقدمون بسبب قوتهم ،وليس بسبب الرغبة في
منحهم فرصة حفظ ماء الوجه.
على هذا اإليقاع وبما أنّ التسوية لم تنضج بين األطراف كافة،
تعود روسيا إلى تجميع أفضل ما في المعارضة مع الحكومة لتطوير
مستوى التفاهم تحت عنوان ح ّل المشكلة الداخلية يتم باالحتكام إلى
صناديق االقتراع وإلى هذا الطريق يتوجه بوغدانوف.
«توب نيوز»

الزبداني ودوما
فشل التركي في استخدام معارك الزبداني والفوعا ليثبت لإليرانيأنه قادر على تغيير المعادلة في سورية ليفاوض من موقع القوة في
حسابات المنطقة وما بعد التفاهم النووي ،فانفجر الوضع وها هو يتجه
نحو الحسم.
فشل السعودي في ترجمة تصعيده بعد اللقاءات التي جمعته بسوريةفي تهديد دمشق من دوما ،بعدما قال مصدر سعودي إنها ليست بداية
مرحلة عنوانها التعاون في مكافحة اإلرهاب ،وال هي تعبير عن القبول
بالتعاون مع الرئيس السوري الذي أعاد وزير الخارجية السعودي إلى
اللغة القديمة ذاتها ،فكان الردع المعاكس لعلوش لحفظ أمن دمشق.
التسويات تعني تجميع األوراق التفاوضية على قاعدة التسليم بأنال مكان إللغاء الخصم.
يمتاز محور المقاومة الممت ّد من إيران وسورية إلى حزب الله وتدعمهروسيا بأنّ نصره يتحقق بمج ّرد تسليم خصوصمه بالفشل في إضعافه.
إنّ قدرة سورية وحزب الله على تقبّل خصومهم في التسويات أكبربكثير من قدرة الخصوم على تقبّلهم في تسوية.
قدرة إيران على تقبّل السعودية في تسوية وقدرة روسيا على تقبّلأميركا أكبر من العكس.
ـ الردع ضروري لفتح أبواب التسويات.

التعليق السياسي

عهدنا ...كلمة �شرف

د .سلوى خليل األمين

شهناز صبحي فاكوش
لم يعد من شيء يختبئ في طيات
األي��ام ،فما ع��اد التزلف يجدي ،وال
االلتفاف وتدوير الزوايا ...أصبحت
األمور جلية كانبالج الفجر ،لم تعد
عباءاتهم تستر عوراتهم السياسية
وال عمالتهم وخياناتهم.
أيديهم الملطخة بدماء السوريين
واليمنيين ما عادت خفية على أحد،
ودس أنوفهم في شؤون الدول ذات
ّ
السيادة ،وكذلك رائحة أفواههم النتنة
التي تتف ّوه بما ال يعنيها بطريقة تثير
حفيظة المعنيين الذين يطالهم كالم
تجار الدماء والنخاسة...
أنظمة انغمست في وحل العمالة،
متأسلمة ،ترعى في مرابع الخيانة،
ّ
لمشغلها ،وتنحدر في محور
تخلص
الشر حتى الثمالة .ما عاد خف ّيا ً أنهم
يحاولون تقويض القوة اإليرانية من
خالل ضرب سورية ومحور المقاومة،
باعتبار إيران مرتكز إمداده...
ما كان الخوف من إي��ران حاضرا ً
ف��ي ظ�� ّل ال��ش��اه ،عندما ك��ان ال��ذراع
اإلقليمي األق��وى في المنطقة ،ولم
يكن للطائفية حضور واب��ن الشاه
يصاهر الملك فاروق بأخته .وأصبح
التحريض المذهبي يتأجج عندما
سقط العلم «اإلسرائيلي» وارتفع
الفلسطيني.
اس��ت��ش��رت س��ي��اس��ة ال��ت��ش��ه��ي��ر
والتكفير المذهبي ،وكثرت أسماء
المجاميع اإلرهابية ما بين «النصرة»
و«داع����ش» و«ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» ،في
سورية وال��ع��راق ،وأصبحت ال��دول
الداعمة تسفر ع��ن ذات��ه��ا وتعترف
بمكاتبها الداعمة في دول الجوار
(غرفة موك مثالً في األردن).
تب ّنت حكوماتهم مناصبة العداء
ل��ل��دول��ة ال��س��وري��ة أم���ام الجميع.
ُج��مِّ��د حضور س��وري��ة ف��ي م��ا يُدعى
«الجامعة العربية» ،والسعودي
يخاطب أحد المعارضين بوقاحة،
بفخامة الرئيس ،متجاهالً الدولة
ال��ش��رع��ي��ة ،وف��رن��س��ا تقبل تسمية
«سفير للمعارضة».
أما تركيا فأعلنت بلسان أردوغان
تبنيها دع���م اإلره������اب ،وأدخ��ل��ت
التكفيريين م��ن جنسيات مختلفة
إلى األراضي السورية ،فعملوا على
تحريض العشائر مغذين العقلية
المتخمة بالعشوائية ض�� ّد الدولة
الوطنية ،لكنهم سرعان ما استعادوا
رشدهم.
أما الجيش العربي السوري ،فقد

أب��دع في مهاراته القتالية ،بسرعة
التكيّف من جيش نظامي إلى قتال
يواجه تلك العصابات اإلرهابية.
م��ا جعله يكتب أس��ط��ورة التاريخ
الحديث ،مح ّيرا ً أعداءه المستذئبين،
المزروعين في الداخل ،والمتناثرين
خارجاً.
أم��ا ال��ع��دو الصهيوني فقد فتح
لذاته رصيدا ً عدائيا ً من نوع آخر مع
سورية ،أثقل فيه فاتورته بالتعدّي
ال��م��ب��اش��ر ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��واق��ع
السورية في عملية تخفيف الضغط
على شركائه المسلحين في الداخل
ال��س��وري ،وتصعيد عمليات حرق
األطفال في فلسطين.
يتزاحم المشغلون وال��داع��م��ون
للتكفيريين واإلرهابيين ،بالتباهي
ب��دع��م م���ن دع���وه���م ب��ال��م��ع��ارض��ة
المعتدلة وتسليحهم بحجة مقاتلة
«داعش» ،والبعض خرج من التلميح
إل��ى التصريح بأنه يعمل إلسقاط
الدولة السورية والرئيس السوري...
بقيت ال��دول��ة ال��س��وري��ة صامدة
وانتهى مناصبوها ال��ع��داء الواحد
تلو اآلخر .تغيّرت مواقف الكثير من
الدول وعادت إلى م ّد جسور العالقات
مع سورية ،ونبذ اللغة التحريضية
التكفيرية ،وخصوصا ً في اإلع�لام،
ولملمة التشظي في بعض الخطابات
واألفكارالعشوائية.

ثبت موقف الدول الصديقة إيران
وروسيا والصين ،إلى جانب سورية
ألنهم قرأوا الموقف على حقيقته منذ
البدايات ،في مواجهة عقد التحالفات
أك����ان ض��� ّد «داع�����ش» ف��ي ال��ع��راق
وسورية كما يدعون ،أو ض ّد اليمن
لمنع التمدّد اإليراني الذي يدّعون.
ورغ���م ك��� ّل م���ح���اوالت األص��دق��اء
لتقريب وجهات النظر بين الدولة
ال��س��وري��ة وم��ا يُسمى بالمعارضة
خارج حدود الدولة ،وإرس��اء قاعدة
أنّ الدولة السورية باقية وصامدة،
وأنّ سيادة الرئيس بشار األسد رئيس
شرعي للدولة السورية بإرادة شعبه،
يبقى البعض األحمق الغارق في وهمه
وأحالمه العنكبوتية ،يضرب رأسه
بالجدار السوري الصامد ،المجبول
بدماء شهدائه ،كمن (ينفخ في قربة
مقطوعة) ،أو يصرخ في الصحراء
وحيداً ،يعلن أنّ على الرئيس بشار
األسد التنحي عن الرئاسة.
أغبياء يستحقون عليها بطاقة
معاق فكرياً .هذا المدعو عادل الجبير
الوزير السعودي ،تائه في بحر رمال
مملكته وتحت عباءته المعتوه اآلخر
ال��ذي زار الكيان الصهيوني ،طالبا ً
دعمه ومرتزقته ،ض ّد وطنه وشعبه.
هل من عته أكبر؟
أم��ا أردوغ���ان ال��غ��ارق ف��ي نتائج
انتخاباته الخاسرة ،ال��ذي يحاول

اليوم تصدير أزمته باجترار موضوع
المنطقة العازلة والحشد العسكري
على الحدود السورية ،وإعادة كسب
الو ّد األميركي المشروخ ،بفتح قاعدة
أنجرليك ،محاوال ً أيضا ً كسب الشارع
التركي بالتحريض ض ّد األكراد ،أمالً
بصندوق
انتخابي مطلق لحزبه في
ٍ
ّ
االنتخابات المبكرة.
س��وري��ة ال��ي��وم ت��داف��ع ع��ن األم��ة
العربية وعن األمة اإلسالمية لحفظ
الهوية القومية واإلس�لام الحقيقي،
كما جاء في الرسالة المحمدية.
للجميع نقول ك�� ّل األوراق باتت
مكشوفة ،وما من أمل لكم في كسب
س��ي��اس��ي ،لما ل��م ت��ن��ال��وه بالقوة.
فالجيش السوري يقوم بدوره على
أكمل وجه ،والشعب صامد في وجه
الحصار حتى بالجوع الصارخ كما
في دير الزور.
سورية الدولة والشعب والقائد
باقون ،الجيش السوري حاضر على
كامل الجغرافيا السورية ،ومشروع
تقسيم سورية كي ٌد مرت ّد إل��ى نحر
الحالم به ،المنطقة العازلة وهم حتى
لو أض��اءت له أميركا ض��وءا ً أخضر،
وال��ع��ل��م ال��س��وري يلتمع بعينيه
الخضراوين ،يفقأ عيون الكارهين.
أص��دق��اء سورية إل��ى جانبها من
دون تخ ٍّل تحت أي ظرف.
ُرفعت األقالم وجفت الصحف.

لماذا تخ�شى الواليات المتحدة «المنطقة العازلة» في �سورية...؟
سومر صالح
منذ أواس��ط العام  2012وتركيا تطرح مشاريع
إقامة «منطقة عازلة» على الحدود مع سورية ،لكنّ
الواليات المتحدة لم تب ِد الحماسة المطلوبة لهذا
المشروع بل في أحيان كثيرة تلكأت عن الدخول
في نقاشات إقليمية ح��ول ه��ذه النقطة ،رغ��م أنها
هيأت أرضية عسكرية لها في األردن تحت مسمى
«قوات األسد المتأهب» لتنفيذ هذا المشروع جنوبا ً
وتركيا األردوغانية قدمت أوراق اعتمادها لتنفيذ هذا
المخطط شماال ً ولكن بغطاء أميركي.
ومع نهايات العام  2013انقلبت الصورة جزئيا ً
فكلما تقدّمت تركيا خطوة باتجاه إنشاء منطقة
عازلة في سورية ،تراجعت بعدها الواليات المتحدة
خطوتين إلى ال��وراء .وعندما يص ّرح مسؤول تركي
بحصول اتفاق على إنشاء تلك المنطقة ،تسارع اإلدارة
األميركية إلى توضيح سوء الفهم مباشرة .وكما بات
معلوما ً فإنّ الواليات المتحدة ،ومن خلفها فرنسا،
أبدت استعدادا ً لعمل عسكري ض ّد الدولة السورية
في نهاية العام  2013لكن ت ّم تفاديه بتوقيع سورية
على اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وصدور القرار
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إذا ً الهواجس العسكرية من قوة الجيش السوري
وامتالكه قدرة ال��ردع الجوي ليست السبب الكافي
إلحجام الواليات المتحدة عن تنفيذ تلك الفكرة من
دون إغفال عامل القوة السورية طبعاً ،لكنّ األمر
أعمق وأش�� ّد تعقيداً ،فالمنطقة العازلة تعريفا ً هي
مساحة جغرافية من أراضي دولة ما تحدّدها األمم
المتحدة أو أط��راف دولية بغرض السيطرة عليها
عسكريا ً وف��رض الحماية والوصاية األمنية عليها
تحت مسمى «حماية السلم واألمن الدوليين» ،وهو
حقيقة تنفي ٌذ ألجندات سياسية دولية وإقليمية،
وهو أمر غير متاح في الحالة السورية بسبب الفيتو
الروسي ـ الصيني المتوقع .هنا يطرح السؤال المه ّم:
هل تمتلك األطراف الدولية قدرة فرض منطقة عازلة
في سورية لتفادي الفيتو الروسي ـ الصيني ،بمعنى
تشكيل تحالف دولي مشابه لحلف واشنطن الذي قام
بغزو العراق العام 2003؟ الجواب ببساطة يكمن
في حسابات الربح والخسارة أميركياً ،فالمنطقة
العازلة هي مطلب إقليمي ـ تركي ـ خليجي للضغط
على سورية سياسيا ً وعسكرياً ،بينما هو تفصيل في
الصراع الجيوبولتيكي الروسي ـ األميركي الممت ّد على
جغرافيات أوسع وقضايا أعمق ،انطالقا ً من سورية
وأوكرانيا وبحر البلطيق ،وصوال ً إلى حدود روسيا
األوروبية وتمدّد الدرع الصاروخية األميركية هناك.
انطالقا ً من هذه الفرضية سأقدّم قراءة سياسية
تاريخية تشكل أح��د ه��واج��س ال��والي��ات المتحدة
األميركية في محاولة فرض منطقة عازلة في سورية
شماال ً أو جنوباً .ففي العام  1960حاولت الواليات
المتحدة األميركية قلب نظام الحكم في كوبا ،عبر
محاولة فاشلة لميليشيات كوبية ومرتزقة د ّربتها
وكالة المخابرات المركزية األميركية لغزو جنوب
كوبا واإلطاحة بالرئيس الثوري فيدل كاسترو ،بدعم
جوي أميركي واشتراك ألحدث المقاتالت العسكرية
ب 26آنذاك ،لكنّ العملية العسكرية فشلت فتوترت
العالقات الدولية وازدادت ح��دة االستقطاب بين
المعسكرين السوفياتي واألطلسي ،على أث��ر تلك
المحاولة الفاشلة ،وت��راف��ق ذل��ك مع سعي حثيث
أميركي إلى تطويق االتحاد السوفياتي نوويا ً عبر
نشر صواريخ  IRBMفي بريطانيا ضمن مشروع
«إميلي» سنة  1958ونشر صواريخ «جوبيتر» في
إيطاليا وتركيا سنة  ،1961حيث أصبح بمقدور
ال��والي��ات المتحدة ض��رب موسكو ن��ووي��اً .س��ارع
االتحاد السوفياتي حينها إل��ى تقويض المشروع
األميركي مستغالً فشل العملية العسكرية األميركية
في كوبا ،عبر إنشاء قواعد عسكرية له على األراضي
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الكوبية بما يمكنه من استهداف األراضي األميركية
مباشرة بالقدرة الصاروخية ذاتها ،في ر ّد مباشر
على االستراتيجية األميركية ،األم��ر ال��ذي اعتبره
األميركيون خطا ً أحمر تجاوزه االتحاد السوفياتي.
توترت األجواء على إثرها ووصلت إلى ح ّد مواجهة
نووية بين الطرفين انتهت بإزالة قواعد الصواريخ
السوفياتية في كوبا شريطة أن تتعهّد الواليات
المتحدة بعدم غزو كوبا ،وأن تقوم بالتخلص بشكل
سري من الصواريخ البالستية المسماة «جوبيتر».
بالمقارنة مع الحالة السورية نجد تشابها ً كبيراً،
فالواليات المتحدة األميركية تعمل على تطويق القوة
الروسية بمنظومات ال��درع الصاروخية األميركية،
وتتمدّد روي��دا ً روي��دا ً إل��ى الحدود الروسية بشكل
مباشر ،فأنشأت منظومات لها في رومانيا وبولندا
وه��ي تفاوض الدانمارك وأوكرانيا حالياً ،وب��دأت
تتوسع جغرافيا ً خارج الحدود التقليدية إبان الحرب
الباردة ،فق ّررت ض ّم الخليج العربي أيضا ً إلى نظام
الدرع الصاروخية ناهيك عن تركيا و«إسرائيل» ،أمر
يعتبره الروس تهديدا ً ألمنهم القومي على مستويين:
المستوى األول عسكري يهدّد قوتهم النووية بشكل
مباشر ،والمستوى الثاني يهدّد نفوذهم االقتصادي
والسياسي ف��ي منطقة أوراس��ي��ا ومنطقة الشرق
األوسط.
هنا نعود إلى المنطقة العازلة في سورية لنقدّم
مقاربة سياسية لألمر ،فالواليات المتحدة تخشى
من مشروع إقامة المنطقة العازلة في سورية لعدة
هواجس موزعة على احتمالين رئيسين :االحتمال
األول أن تقوم الواليات المتحدة بتنفيذ المشروع
مباشرة وبقوتها العسكرية ج��وا ً وب��را ً وهو أمر له
تداعيات دولية وإقليمية كبيرة ال تتناسب مع حجم
المكتسبات المنتظرة ،وخصوصا ً في غياب تفويض
أممي بالحرب أو غياب قرار دولي على شاكلة القرار
 1441الذي تذ ّرعت وتالعبت به اإلدارة األميركية
آن��ذاك لغزو ال��ع��راق ،وم��ن الصعب حينها التكهّن
بر ّد فعل حلفاء سورية في حال العدوان األميركي،
لكنّ المؤكد أنّ الواليات المتحدة ستخسر أوكرانيا
وج��ورج��ي��ا م��ب��اش��رة ومصالحها ف��ي أفغانستان
س��ت��ت��ع�� ّرض الن��ت��ك��اس��ات وخ��س��ارت��ه��م��ا منطقيا ً ال
تتناسب طبعا ً مع إنشاء منطقة عازلة في سورية
إلرض��اء تركيا .االحتمال الثاني أن تقوم الواليات
المتحدة بتأمين غطاء جوي لمرتزقة د ّربتهم هي
بنفسها في محاولة فرض منطقة عازلة في سورية،
وهنا تخشى الواليات المتحدة أن يتك ّرر السيناريو

الكوبي بمعنى أن تقحم الواليات المتحدة نفسها
مباشرة وتفشل مرتزقتهم على األرض في تحقيق
نصر عسكري وهو أمر تضعه الواليات المتحدة في
حساباتها ،فشل سيقود إلى التدخل الروسي المباشر
في صلب المعركة الدائرة في سورية في تكرار ألزمة
الصواريخ الكوبية ورفع سقف االشتباك الحاصل
مع الواليات المتحدة ،انطالقا ً من الساحة السورية،
ورسم معادالت جيوسترايجية أقلها إجهاض الدرع
الصاروخية األميركية انطالقا ً من الجغرافيا السورية
وه��و أم��ر سهل م��ن الناحية التقنية ،ألنّ ال��ق��راءة
الروسية لمثل ه��ذا الحدث هو ع��دوان مباشر على
حليفتها سورية واستهداف مباشر لمصالحها وأمنها
القومي.
عندئذ تسقط ك ّل الخطوط الحمر المرسومة دولياً،
أما إقليميا ً وفي كال االحتمالين ستقرأ إيران في الدخول
التركي عدوانا ً يتوجب الر ّد عليه ألنّ حدود المشروع
التركي ال تقف عند حدود المساحة الجغرافية للمنطقة
العازلة بل تتعدّاه إلى نوايا عدوانية ض ّد الدولة
السورية وف��رض وقائع جيوسياسية تفضي في
حال نجاح مغامرتها العسكرية إلى تقسيم سورية
إلى كيانات سياسية على أسس دينية ،إضافة إلى
مذهبة الصراع الذي سينشأ عن واقع التقسيم األمر
الذي يرتب تداعيات خطرة على واقعها الديموغرافي
الداخلي واإلقليمي .لذلك ستكون ك�� ّل االحتماالت
والسيناريوات مفتوحة إذا ق ّررت تركيا أو الواليات
المتحدة إنشاء المنطقة العازلة في سورية.
انطالقا ً من هذه المعطيات يبقى سيناريو المنطقة
العازلة أميركيا ً أم��را ً غير منطقي ألنه يق ّوض األمن
القومي األميركي ذاته نظرا ً إلى حجم تداعياته الدولية
على ميادين اشتباك رئيسية تعتبرها ال��والي��ات
المتحدة رئيسية إلضعاف تنامي القوة الروسية
وإجهاض والدة المحور األوراسي اآلخذ بالتبلور.
ت���درك تركيا ج��ي��دا ً تلك ال��ح��س��اب��ات األميركية
واإلقليمية ولكنها ترفع السقف وت��وت��ر المنطقة
طلبا ً للح ّل بعدما أوصلتها الحسابات األردوغانية
إلى معضلة الخطر «الداعشي» ال��ذي ولد من رحم
المخابرات التركية .لذلك ك ّل أص��وات الطبول التي
يقرعها أردوغ���ان للحرب تبقى في إط��ار التغطية
على نواقيس الخطر ال��ت��ي يدقها م��ع��ارض��وه في
الداخل التركي ،لتبقى سورية عصية على العدوان
بفضل تحالفاتها التاريخية وثبات قيادتها على
مبادئ االلتزام بتعهداتها الدولية ومصالح الشعب
السوري.

هو المكان ...والزمان ...حكاية من دفق السنا وعطر المداد
والدم المنثال عطرا ً فوق أرض الجنوب وبالتحديد فوق روابي
الحجير وترابه البكر.
هو التاريخ المؤزَّر بالنصر الواقف على ح ّد السيف مجداً،
ُّ
يرف على جناحات غمامات ،ظللت وادي الحجير بألف راية
نصر وعز وافتخار.
ه��و ال��م��ج��ه��ود ال��ش��ري��ف ،وال��ن��ض��ال ال��م��ت��م��اس��ك ،والجهاد
المرفوع أغ��اري��د ب��وح وان��ت��ش��اء ،يرسم على شغاف القلوب
ومراح العقول ...رفيفه والسنا.
ذات ي��وم في تموز من العام  2006استفقنا على عدوان
«إسرائيلي» همجي ،لم نخف قنابلهم الذكية ،ولم نختبئ في
مالجئ البنايات المعدّة للسكن ،ولم نرفع النحيب لوما ً وعتابا ً
ألننا كنا واثقين من ق��درة وصمود رج��ال الله في الميدان،
وأنهم قادرون على رفع النصر على جبين الوطن مهما غلت
التضحيات ،وكنا نردّد القول ،عند أول مصيبة تقع علينا من
همجيتهم« :فدا السيد».
وكان ما كان ،رجال عاهدوا الله الدفاع عن األرض والعرض
وك��رام��ة ال��وط��ن ،لم ي��ه��دأوا في الليلة الظلماء ول��م يستكينوا
في ليالي الحشر والفجر الملوث بخزعبالت بني صهيون
وش��روره��م ،وآخ���رون ت��خ��اذل��وا وشتموا ووزع���وا بياناتهم
المغرضة انتظارات هزائم للمقاومة ،التي رفع رجالها قبضات
سيوفهم في الميدان ،ملبين النداء «لبيك يا نصرالله» ببسالة
وشجاعة مؤمنة بهزيمة العدو ،وشموخ الوطن ،واسترجاع
كرامة األمة ،وكان ما كان من نصر مؤزَّر ،أدهش العالم كله،
بمن فيهم ق��ادة بني صهيون ،الذين سجلوا في صحائفهم
التلمودية ومنها « لجنة فينوغراد» فضيحة هزيمتهم النكراء،
ال��ت��ي غ��يّ��رت استراتيجيات حروبهم ال��ع��دوان��ي��ة على لبنان،
بحيث باتوا يخافون االنكسار واالن��ه��زام وه��م لم يتعودوه
س��اب��ق��اً ،بسبب ع��دم قدرتهم على مواجهة رج��ال المقاومة
في الميدان ،وخصوصا ً بعد المعركة األخيرة ،معركة وادي
الحجير التي حطمت أسطورة الـ»ميركافا» التي كانوا يفخرون
بسيطرتها الحربية في المعارك التي خاضوها ض ّد العرب،
وبتنا نسرح ونمرح في أرضنا الجنوبية وكلنا ثقة باألمن
واألم���ان ،الذين وفرهما لنا رج��ال المقاومة بعد عصور من
النكبات والتهجير.
ليس هناك ما هو أنقى وأجمل من عبير النصر والصدق
والوفاء ،وكيف ال يكون الوفاء وفاء ،ووع��دا ً صادقا ً من قائد
النصر ،وسيد العهد والوعد سماحة السيد حسن نصر الله،
مرتفعا ً ف��ي وادي الحجير ،ص��ارخ��ا ً بجدية الموقف ومدى
أهمية وضع الرقاب مع الرقاب في أوقات الضرورة الوطنية
خاصة ،وبأهمية عدم الطعن في الظهر خالل معركة مع العدو
الصهيوني ،هي الح ّد الفاصل ألهمية أن يكون الوطن أو ال
يكون ،لهذا قالها السيد علناً ،وبحزم الوفاء ال��ذي هو عليه،
للشريك اللبناني الوطني واألصيل الجنرال ميشال عون ،بعد
أن أصاب الصمم الضمائر التي شاطرت العدو رهاناته الغبية
بانهزام المقاومة« :أقول للجميع هذا الموضوع كما هو ليس
موضوعا ً سياسياً ،هو موضوع أخالقي وإنساني يستحق
التضحيات باعتبار المستهدف العماد ع��ون ،أن��ا أق��ول إنكم
لن تستطيعوا عزل العماد عون ،وهو مم ّر إلزامي النتخابات
الرئاسة ،ونحن ملتزمون بهذا الموقف ،وممرا ً إلزاميا ً لحكومة
منتجة».
إذا ً ه��ي كلمة ش��رف تبقى أق��وى م��ن ح�� ّد السيف وم��ن ك ّل
المواثيق المكتوبة والمعلنة .قالها سيد المقاومة وثبتها
الجنرال ميشال ع��ون ق��والً وفعالً ،بالصوت وال��ص��ورة ،في
المقابلة ال��ت��ي تلت خ��ط��اب السيد م��ن على ش��اش��ة تلفزيون
«المنار» ،حيث ك��ان ،وه��و ب��ادي التأثر بعاطفة ص��دق ووفاء
أيضاً ،ق ّل أن يملكها أمثالهما من رجاالت السياسة« :ارتبطنا
بكلمة شرف».
ه��ذا هو أن��م��وذج ال��ق��ادة ال��ذي نفتقده في ه��ذا الزمن المل ّوث
وحب السلطة ،التي لم يعبأ بها حين قال ما قاله الجنرال
بالمال
ّ
ع��ون ع��ن سماحة السيد حسن نصرالله ،وه��و المتربع على
أكبر كتلة نيابية مسيحية ،جعل من خاللها أنصاره مؤمنين
بالمقاومة ،وبأنّ حماية لبنان من العدو الصهيوني والعصابات
اإلرهابية «الداعشية» لهو المسؤولية الوطنية الكبرى التي
يتن ّكبها حزب الله ،ويدفع في سبيلها الدم الطاهر مدراراً ،لهذا
فمساندته ودعمه يفوقان ك ّل تفكير بالرئاسة التي هي تكليف
وواجب وطني مقصده إصالح الوطن وتحريره من ك ّل األعداء
والشوائب التي ما زالت تنهش خيراته وعرق شعبه .لهذا فإنّ
حلف التيار الوطني الحر مع حزب الله ليس حلفا ً مبنيا ً على
المصالح الخاصة ،بل هو حلف بناء الوطن وتحريره واستعادة
سيادته واستقالله ،وم��ن ال��واج��ب التصدي لك ّل م��ن يحاول
تعطيل هذه المبادئ ومسيرتها الوطنية القيمة الهادفة إلى إنقاذ
لبنان من السقوط في الهاوية.
ل��ه��ذا ف���إنّ ال��ن��ص��ر سيجلب ال��ن��ص��ر ،ول��و ت��أخ��رت ساعات
الحسم ،ونصر  14آب العام  2006هو الدليل القاطع ،لهذا
أتى مع ّمما ً بالفرح ومع َّمدا ً بالدم النقي ،ومعطوفا ً على الوثوق
التام من الناس ك ّل الناس ،بأنّ الوقوف في وجه أعداء الخارج
والداخل ،والخوف من عدوانية «إسرائيل» ،ولى إلى غير رجعة،
ألنّ الشراكة في الوطن هي التي تحدّد المصير والمسار ،هذا
إذا كانت القلوب نظيفة واأله��داف نقية والسريرة بيضاء ال
لبس فيها ،بمعنى ال ترتجي األه���داف الخاصة ب��ل الوطنية
المحض ،التي ال ارت��ه��ان يظللها وال ضغوط مدفوعة الثمن
بالعملة الخضراء تعيق تنفيذها وحركتها.
م���ا أح��وج��ن��ا ال���ي���وم إل���ى ك��ل��م��ة ش���رف ت��ك��ون ه���ي الهدف
المرتجى لقيامة الوطن ،فلبنان المنهك سياسيا ً واقتصاديا ً
وت��رب��وي��ا ً وص��ح��ي��ا ً وبيئيا ً أص��ب��ح ف��ي ال���درك األس��ف��ل ،حيث
م��ق��وم��ات ال���دول���ة وح��ق��وق ال��م��واط��ن��ي��ن أص��ب��ح��ت ف��ي أسفل
السافلين والبعض مكابر ومتفرج وم��رت��اح ،داخ��ل أسوار
قصره ،ومطمئن لمستقبله ومستقبل عائلته وعشيرته ماديا ً
ومعنوياً ،فالمصارف متخمة بحساباتهم ،أما جيوب الناس،
وأقصد الشرفاء وليس الفاسدين ،من أعلى رتبة وظيفية حتى
أدن��اه��ا ،مهلهلة من تدني ال��روات��ب وم��ن الحاجة التي لم تعد
محتملة ،ومن هدر الكرامات التي استبيحت على مذبح الديون
المتراكمة ،التي لم يعهدها اللبناني حتى العادي في حياته،
بهذا الشكل المتمادي والمتواصل والمحرج الذي يشكل أزمة
خانقة ،قد تودي بالبقية الباقية من أش��راف الوطن وأبنائهم
وعائالتهم إلى الهجرة ،وطلب الجنسيات األجنبية ،وبالتالي
تفريغ الوطن من ق��درات وخبرات وكفاءات ال يمكن أن تقدر
بثمن ،وال يجوز تجاهلها ،ألنها هي مداميك البناء والتطور
في الدول الهادفة إلى إعالء شأوها في هذا العالم الغارق في
العولمة واالنفتاح الالمحدود.
فحين ي��دع��و السيد حسن نصرالله إل��ى تفعيل الشراكة
الحقيقية ف��ي ال��وط��ن ع��ن طريق التحاور وفتح ال��ب��اب للقول
ال��ص��راح ،اآلي��ل إل��ى تفكيك ك�� ّل العثرات والمعوقات والعزل
والتشكيك ،وحاالت االستكبار ومحاكمة النوايا التي ال تبني
وط��ن��ا ً مهما غالى البعض ف��ي غ��ل��وائ��ه ،م��ن منطلق أنّ الوطن
للجميع ،ومطلوب العودة إلى الدستور كي يكون الحكم بين
ك ّل المتخاصمين في األهداف السياسية ،إضافة إلى االعتراف
بأنّ الخصام واالرتهان للخارج ليسا الح ّل المنتظر ،بل قدرة
السياسيين اللبنانيين على تجاوز المطبات والعراقيل ،وفتح
ال��خ��ي��ارات ل��ل��رؤى ال��خ�لاق��ة ،ال��ت��ي يجب أن ت��ب��دع ف��ي اجترار
المعجزات اآلي��ل��ة إل��ى خ�لاص ال��وط��ن م��ن أزم��ات��ه المتعدّدة،
وآخرها وب��االً أزمة النفايات ،حيث ال بأس من «عهد شرف»
يوحد الجميع من أجل خالص لبنان والحفاظ على شعبه من
الهجرة ،وتركه لقمة سائغة للغرباء.

