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سياسة

ـقاومة؟
يـعـمـلــون لـصــالـحـهــا رف ـض ــوا اإلجــابــة
وأنهوا الحديث معها على الفور.
«ترامب لم يخطئ عندما تناول حزب
الله» بحسب الصحافي بول شنكمان
(يو اس نيوز) و«لم يتفاجأ الحريري
بالخطاب ألن ترامب كان قد صارحه
بـ ـش ــأن م ــوق ـف ــه مـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه خ ــال
اجتماعهما».
على أي حال لم يكن ذلك مفاجئًا ألحد
ف ــي ل ـب ـن ــان .فــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ذه ــب ال ــى واشـنـطــن وه ــو يعلم جيدًا
أن حزب الله بات اليوم قوة إقليمية ال
مكان للدول الصغيرة في مواجهتها،
كما ال مكان لــه ملنع أحــد مــن محاولة
النيل منها ،حتى ولو أتت املحاولة عن
طريق االيقاع بني الجيش واملقاومة.
هــذه املقاومة تعلمت من خــال سنني
من التجربة ان عليها ان تعتمد على
نفسها.

تقرير

المعلومات
يضبط صواريخ
«داعشية»!
أوقف فرع املعلومات قبل أيام ،شبكة
إر ّه ــابـ ـي ــة ت ــاب ـع ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ــش»
مــؤل ـفــة م ــن أرب ـع ــة لـبـنــانـيــن ،يحمل
أحــدهــم الجنسية الـفــرنـسـيــة ،تعمل
ّ
ب ــن طــراب ـلــس والــض ـن ـيــة .وبـحـســب
ال ـب ـي ــان ،ض ـبــط ال ـف ــرع ك ـمـ ّـيــة كـبـيــرة
مــن األسلحة فــي أحــد املستودعات
فــي أبــي سـمــرا فــي طــرابـلــسُ ،
وعـثــر
على  13صــاروخــا مذنبًا عيار 60
ملم وعــدد من البنادق واملسدسات
والــذخــائــر ،وع ــدد كـبـيــر مــن أجـهــزة
الـ ـت ــواص ــل ال ــاس ـل ـك ـي ــة وح ــاف ـظ ــات
معلومات تتضمن خرائط مفصلة
ملنطقتي الشمال والبقاع وغيرها.
وب ــال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ــع امل ــوق ــوف ــن وهـ ــم:
م .ب ،1977( .يـحـمــل الجنسيتني
اللبنانية والفرنسية) ،ف .د،1965( .
ل ـب ـنــانــي) ،ج .ج ،1971( .لـبـنــانــي)،
أ .ح ،1986( .ل ـب ـن ــان ــي) ،اع ـت ــرف ــوا
بــالـتــواصــل مــع ك ــوادر مــن «داع ــش»
فــي ســوريــا والـعــراق بهدف تنسيق
ع ـمــل الـتـنـظـيــم ف ــي ل ـب ـنــان وال ـخ ــارج
وبتحويل أموال إلرهابيني .واعترف
(م .ب ).وهو املشغل الرئيسي بأنه
تعرف في عــام  2013إلــى (ع .ف،).
ال ــذي حـثــه وآخ ــري ــن عـلــى «م ـشــروع
جهادي» تمهيدًا إلقامة فرع للتنظيم
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ث ـ ّـم ت ـع ــرف إل ــى أحــد
أبـ ــرز أم ـن ـيــي «داعـ ـ ــش» وه ــو يحمل
الجنسيتني اللبنانية والدنماركية،
ح ـي ــث س ــاع ــد األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ت ـجــربــة
ع ــدد م ــن ال ـط ــائ ــرات م ــن دون طـيــار
في شمال لبنان ،الذي أصبح الحقًا
مسؤول وحدة الهندسة في التنظيم
في الرقة.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

َالبرق اليماني
عامر محسن
ٌ
َ
« ...فإن أشرنا َأمرنا أن يتوجه من عساكرنا شرذمة قليلون ،نحو ماية
ألف أو يزيدون ،بكمال االستعداد من اآللة والــزاد ،ونتبع العساكر
ٍ
بالعساكر ،والجيوش بالجيوش الكواسر ،يكون أولهم بالبالد اليمنية،
الحمية َّ
ّ
نعرفكم قوة
الس ِن ّيةّ ،وال نحتاج أن
وآخرهم بمملكتنا
ّ
سلطاننا وسديد عزمنا وشديد أركاننا ،فإن أكابر الملوك ذوي التيجان،
وأهل القوة واإلمكان ،خاضعون لدولتنا الشريفة قهرًا ،مطأطئون
برؤوسهم في أعتابنا جبرًا وقسرًا»
(من رسالة السلطان العثماني الى الثائر اليمني ّ
املطهر بن شرف الدين،
يدعوه فيها الى الخضوع للدولة وإنهاء ّ
تمرده على السلطة العثمانية)
¶¶¶
«ولقد سمعت المرحوم أحمد جلبي المقتول (دفتردار مصر) يفاوض
باشا في حدود سنة  953فقال :ما رأينا مسبكًا مثل
المرحوم داود ّ
اليمن لعسكرنا ،كلما جهزنا اليه عسكرًا ذاب ذوبان الملح ،وال يعود
منه اال الفرد النادر ،ولقد راجعنا الدفاتر في ديوان مصر من زمان
ابراهيم باشا الى اآلن ،فراينا قد ُج ّه َز من مصر الى اليمن في هذه
ّ
المدة ثمانون ألفًا من العسكر .لم يبق منهم في اليمن سبعة آالف
نفر»
(قطب الدين النهروالي« :البرق اليماني في الفتح العثماني» ،تحقيق حمد
الجاسر ،دار اليمامة ،الرياض)1967 ،
¶¶¶
األميركي كاليف سميث إن السالسل
جبال اليمن حصونه .يقول الباحث
ّ
الجبلية الشاهقة التي تخترق اليمن تتلقى ،في الجنوب ،كميات كبيرة
خصب وزراعة (يزعم األكاديمي
من األمطار املوسمية فتستحيل مناطق
ٍ
مايكل هدسون ،الذي زار كل البالد العربية بال استثناء ،أن جنوب اليمن
هو أجملها على اإلطــاق) ،فيما تنحبس األمطار عن الجبال في الداخل
والشمال ،فأصبح سكان االقليم خبراء في تخزين املياه الشحيحة وبناء
ّ
تتوزع القالع والحصون ويقتبس
السدود وأنظمة الــري .على هذه القمم
سميث ّ
مؤرخًا يمنيًا من القرن العاشر ،هو ابو محمد الحسن الهمداني،
ً
كـتــب تــوصـيـفــا شــامــا لـقــاع الـيـمــن وأبــراج ـهــا وأطــال ـهــا ،وه ــي بــاملـئــات،
عهود سحيقة .يجب أن تفهم هذه الصورة حتى
والكثير منها
يعود الى ٌ ٍ
ّ
ّ
أجنبي من االستدامة في اليمن ،وملاذا كانت
احتالل
ن
يتمك
لم
تعرف ملاذا
ً
جبال اليمن دومًا «مقبرة للغزاة».
ّ
السهلي ،كما فعل
جيش جـ ّـر ٍار أن يجتاح الساحل اليمني
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ُ
الـعـثـمــانـيــون ّ
جيزان ويحتل مدينة زبيد االستراتيجية في التهامة ،وبعدها مرفأ املخا،
ً
ّ
ّ
ثم يلتف الــى تعز ويصعد شماال الــى صنعاءّ .ولكن حتى تسيطر على
بشكل حقيقي ،فأنت تحتاج الى تطويع كل هذه الحصون والقالع
البلد
ٍ
ّ
آن واحد ،والتحكم بآالف الكيلومترات من الطرق التي تصل
في
املنتشرة
ٍ
بينها .كان يكفي أن يطلق اإلمــام نداء الخروج حتى تنتفض القبائل في
ً
معزوالّ ،
تسد الطرق في وجهه
الجيش الغريب مالحقًا
أنحاء البلد ،وتجعل
ّ
ّ
وتعترضه الغارات من كل جانب .في تأريخ قطب الدين النهروالي املكي
ً
للحمالت العثمانية في اليمن في القرن السادس عشر ،مثال ،نجد مراد
ّ
باشا ،أحــد أوائــل الحكام العثمانيني الذين حاولوا السيطرة على الداخل
الجبلي ،وقــد ذاب جيشه بعد أن وصــل الــى صنعاء ،والقبائل تغير على
ّ
ّ
وحــداتــه حــتــى تـفــتــت وأص ـبــح «ال ـعــربــان» (كـمــا يسمي الـنـهــروالــي قبائل
اليمن) ينهبون الجنود ويسلبونهم أسلحتهم وثيابهم .وجد مراد باشا
خيمة مع العشرات من أمرائه ،وحوله
نفسه ،في نهاية األمر ،محاصرًا في
ٍ
مقاتلون ّ
ّ
قبليون ،سرقوا ما معهم ّ وجردوهم من ثيابهم وتركوهم عرايا
ٌ
ّ
ّ
يبحثون عن الطريق الى تعز .ثم تلقف مراد باشا شيخ عربي ،أعدمه فورًا
ٌ
حاكم عثماني
طاهر ،صاحب عدن الذي قتله
ثأرًا آلخر أبناء ساللة بني ً
آخر ـ اسمه سليمان باشا ـ غيلة قبل عقود؛ واعتبر الشيخ أن رأس الباشا
ُّ
مستحق ّ
املقطوع هو ٌ
لجده.
ثأر
ّ
ثــورة ّ
املطهر بن شــرف الــديــن ،التي قتلت مــراد باشا وطــردت العثمانيني
ّ
ّ
حــتــى مــن املــدن الساحلية ،استدعت حملة سـنــان بــاشــا ضــد اليمن عام
ّ
 .1569قابل سنان الفقيه واملـ ّ
ـؤرخ النهروالي في مكة وهو في طريقه الى
اليمن ،وطلب منه تــدويــن أح ــداث حملته وانـتـصــاراتــه ،وهــذا سبب كتابة
«البرق اليماني» (من السهل الحصول على الكتاب ّ
َ
مجانًا على االنترنت).
يبدأ النهروالي تأريخه من الغزو اململوكي للبلد ونهاية حكم عامر بن عبد
الوهاب ،آخر ملوك بني طاهر الذين حكموا اليمن ّ
موحدًاّ ،ثم وقوع البلد
ّ
اسطنبول على القاهرة
االسمية بعد أن سيطرت
تحت السلطة العثمانية
ّ
ّ
واملشرق وجـ ّـدة .الطريف هو أن الباحث السعودي الــذي حقق املخطوط ـ
وهــو يكتب ًعــام  ،1967حــن كــان النظام فــي الــريــاض يـخــوض حــربــا في
اليمن نصرة للملكيني ـ يتعاطف بوضوح في مقدمته مع الثوار اليمنيني،
ّ
يحتج على وصف النهروالي
ويعتبرهم مناضلني يدفعون غزوًا أجنبيًا .بل
ّ
الزيديني بتعابير تحقيرية مثل «حزب الشيطان» و«الضالني»،
للمقاتلني
ّ
ّ
ّ
«مؤرخ سلطة» يعمل لدى الباشا ،ويحكم بأن هذه األوصاف
وينبه الى أنه
تليق بالسلطة العثمانية أكثر من خصومها.
ّ
واع لهذا
والنهروالي
الحرب،
أساس
الدولية ،كما اليوم ،كانت في
الظروف
ٍ
الواقع بالكامل ،فهو يبدأ تأريخه مع دوران البرتغاليني حول رأس الرجاء
الصالح ،وافتتاحهم طريقًا الى الهند ،وضربهم للسالطني املسلمني الهنود
وسيطرتهم على هرمز (يقول املـ ّ
ـؤرخ والفقيه ّإن سـ ّـر اإلبحار الــى الهند
قد ّ
سربه البحار العربي الشهير أحمد بن ماجد الى البرتغاليني عن غير
قصد ،حني أسكره الخمر وهو مع أحد قادتهم ،وشرح له املواقع التي يجب

أن تبتعد فيها السفن عن الساحل في جنوب افريقيا حتى ال تضربها
األنـ ــواء وتـعـبــر ب ـســام) .بــل ّإن حملة سـنــان بــاشــا ،وإصـ ــرار اسطنبول
ً
ـوة ضخمة إلخضاع اليمن ،كــان مـ ّ
ـرده األساسي استيالء
على إرســال قـ
ٍ
ق ــوات املـطـ ّـهــر على ع ــدن ،وتـخــوف السلطنة مــن أن يدخلها البرتغاليون
(«الـفــرتـقــال» ،كما يسميهم الـنـهــروالــي ،وغــالـبــا «الـفــرتـقــال الـلـعــن») ،وأن
يتمكنوا من قطع طريق الحج والتجارة بني الهند ومصر .حمالت القرن
التاسع عشر واوائل القرن العشرين كان لها حوافز ُ مشابهة ،مع دخول
البريطانيني الى عدن ـ عام  1839ـ وتهديدهم لبندر املخا وسواحل البحر
السبب ،ترافقت حملة سنان باشا ّ
األحمر .لهذا ّ
البرية مع غــزو ٍة بحرية
ّ
ّ
ّ
للقبطان خير الدين استولت على عــدن ،وقد اضطر سنان ـ وهو يجهز
ّ
علني ووحشي
بشكل
الحملة في مصر ـ الى إعدام اثنني من أمراء الترك
ٍ
ّ
ّ
ّ
التطوع للقتال في اليمن ،بعد أن استنكف
يحث باقي األمــراء على
حتى
أكثرهم في البداية خوفًا من صعوبة الحرب فيه ونظرًا لعدد الباشوات
واألمراء الذين قضوا في جباله .بعد اإلعدامات ،يكتب قطب ّ
الدين ،بدأ قادة
العسكر بالتسابق على السفر في الحملة.
نكبة الحمالت
ّ
ّ
ّ
ال أن ق ــرارًا مــن اسطنبول ،يــتـخــذه الـقــادة وهــم متحلقون حــول خــارطــة،
ّ
رون ّأن من الضروري
ينظرون الى الظروف الدولية
واالستراتيجيا ثم يقر ّ
هذه البقعة وغزوها ،ال يعني ّأن مناهم سيتحقق على أرض الواقع
احتالل ٌ
ـ وهو خطأ في التقدير ستكرره أكثر من ّقو ٍة في املستقبل .املشترك بني
الحمالت العثمانية في اليمن ،وبينها أكثر من ثالثة قــرونّ ،أنها ّ
تحولت
ّ
ّ
كارثية .وحتى حني كان سنان باشا وغيره يتمكن
ورطات
جميعها الى
ّ
هيبة مؤقتة على عمق البالد ،كانت السلطة سرعان ما تتفكك
من فرض ٍ
ٌ
نص قطب ّ
تمردات عاتيةّ .
تحت ضغط ّ
ّ
تفصيلي
تعداد
الدين النهروالي هو
ّ
ـاز لليمن ،مــن الطبيعة الــى االستحكامات الى
لــأهــوال التي تــواجــه أي غـ ٍ
ً
ٌ
القبائل املحاربة .تمحور جزء أساسي من حملة سنان باشا ،مثال ،حول
ّ
شاهق
املنيعة ،التي تقع على
اسطورية مثل بلدة كوكبان
ـاع
ٍ
اخضاع قـ ٍ
ّ
ارتفاعه أكثر مــن ثالثة آالف متر يستحيل تسلقه ،وبوابتها الرئيسية
ً
جسر ّ
ٌ
ضيق مرتفع ،ما يجعل اقتحامها مستحيال .وكوكبان
يوصل اليها ٍّ
(شبام غرب صنعاء ،وهي غير ِشبام
تقع على مطل يحمي مدينة ِشبام ِ
حضرموت الشهيرة) ،يقول قطب الدين ،تمامًا كما تحمي قلعة القاهرة
مدينة تعز (الـسـعــوديــون قصفوا القلعة الـقــاهــريــة ،مثلما ّ
دم ــروا ّ الكثير
من اآلثار املذكورة في أحداث «البرق اليماني» ،وال يمكنك أن تتوقع ممن
ّ
ال يحترم آث ــار أج ــداده ،ويـشـ ّـوه أه ـ ّـم معالم حضارتنا فــي مــكــة ّ واملــديـنــة،
حمالت
أن يـحــرص ّعـلــى ت ــراث غ ـيــره) .لــم يـتـ ّـم اقـتـحــام كــوكـبــان ،فــي كــل
ّ
العثمانيني ،ال عبر التسليم ّ
حصارات تدوم أشهرًا وتكلف
والصلح ،وبعد
ٍ ّ
التي تقع على مــدى النظر منها ـ ـ وكنت
الـغــازي غاليًا ،ومثلها قلعة ثــا ً
تجد سلسلة من هذه القالع مشرفة على بعضها البعض ،كما في جبل
ّ
ّ
ـون متجاورة
الطويلة ّ ،حيث كــان املـتـمــردون يتحصنون فــي ثــاثــة حـصـ ٍ
ّ
تحتل كل القمم الحاكمة.
ٌ
ٌ
كــان رجــال سنان باشا انكشاريني «أصليني» ،رجــال أجــاف وشجعان
ودم ـ ّ
ـوي ــون ش ــارك ــوا فــي أه ـ ّـم الـفـتــوحــات الـعـثـمــانـ ّـيــة ،ول ـكـ ّـن طبيعة اليمن
هــزمـتـهــم .ي ــروي قـطــب الــديــن حـيــرة سـنــان بــاشــا وه ــو ي ـحــاول االخـتـيــار
ّ
ٌ
ـرق يمكن لجيشه سلوكها :طريق مختصر ولكنه في باطن
بني ثالثة طـ ٍ
َ
يمكن لـلــمــدافــع ع ـبــوره ٌ .الطريق
الـجـبــالٍّ « ،تـخــاف سـلــوكــه ّ ال ــوح ــوش» ،وال ّ
ّ
لعبور
قابل
الث
والث
موقع.
كل
للهجمات في
ض
الثاني متلو
وخطير ،ومعر ٍ
ّ
ٌ
ّ
وطويل جـ ّـدًا .كان اليمنيون ّ
ٌّ
يسدون الطرق
التفافي
قوافل الجيش ولكنه
ً
ّ
تنغرس فيه
باألشجار ويحولون األنهار اليها لتصير مستقنعًا موحالً ،
املــدافــع وسنابك الـجـيــاد ،وتصبح طوابير الجيش أهــدافــا سهلة للغارات
والقناصني .إن كانت حملة « 1569مكبسًا للعسكر» على ّ
حد قول قطب
ّ
ّ
الدين ،فـ ّ
ّ
كارثية .في عام  1905وحــده ـ
ـإن الحمالت الحديثة لم تكن أقــل
يكتب بول دريش في عمله عن تاريخ اليمن ـ خسر العثمانيون أكثر من
 30.000جـنــدي فــي اليمن الشمالي؛ وحــن حــاولــوا اخـضــاع ابــن ادريــس
في عسير وتهامة املـجــاورة ،فقدوا عــددًا من ّ
الجنود يفوق حجم القوات
االدريسية بأكملها.
ّ
الغزاة ،تاريخيًا ،ال ينظرون الى اليمن ال من الزاوية العسكرية :كان مكسبًا
ّ
ساحة لـ «الحرب على
استراتيجيًا بالنسبة الــى العثمانيني ،وهــو
مجرد ً ٍ
ّ
االرهاب» بالنسبة الى اميركا اليوم ،وتراه الرياض مجاال للهيمنة والتوسع،
ّ
ويعتقد حــكــامـهــا ّأن فــي وسـعـهــم فـعــل مــا عـجــزت االسـتــانــة وبريطانيا
ّ
ومصر عن تحقيقه ،أو أنهم سيخرجون من هذا العدوان ساملني .الغزاة ال
ّ
يهمهم تاريخ البلد ومستقبله ،ولكن ماضي اليمن يكشف أنماطًا ّ
تتكرر:
هــذه الجبال ال يحكمها وكــاء األجــانــب والـســاالت التابعة ـ ـ وهــي كانت
ّ
الحقيقيون ،على ّ
مر التاريخ،
كثيرة ولم يثبت منها أحد ـ فسادة اليمن
ً
ٌ
ّ
ملوك أو ثـ ّـوار .ثانيًا ،دورات الهبوط والصعود ليست جديدة على
هم ّاما
ٌ
هــذا االقـلـيــم .حصل ان ـحــدار طــويــل فــي اليمن خــال الـقــرن الـتــاســع عشر
ً
قرون من االستقرار والرخاء النسبي ،بعد أن انخفضت أسعار
مثال ،بعد
ٍ
القهوة على مستوى العالم وانتشرت زراعتها في املستعمرات االوروبية؛
مشروعها
مثلما شهد القرن العشرين فشلً تجربة الدولة الوطنية وتفكك ّ
في جنوب اليمن وشماله ،موصال الى الواقع الحالي .ولكن بعد كل مرحلة
ٌ
ٌ
دعوة أو ثورة أو إمام ،تعيد تنظيم املجتمع «من تحت»
هبوط ،كانت ًتخرج ً
تاريخية جديدة .أخيرًاّ ،
فإن هذا البلد ،الذي يجمع بني أهمية
وتطلق مرحلة
ًّ
بسهولة ،بل إن
سنغافورة ومنعة أفغانستان ،لن يصبح «هامشًا محتل»
ٍ
اختصاص أهله على مدى الزمن كان في احتمال العوادي ّ
والصبرعليها،
ّ
لكل غاز ّ
طماع.
وإسقاء املوت
ٍ
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