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سهام السيد نصر الله تصيب التهويل اإلسرائيلي بمقتل.. الرد حاضر
جهاد حيدر

جبٌل هوى… لكّن صاحبنا ارتقى لك 
يا أنيس قلوبنا كّل الُعال

 محمد صادق الحسيني
تتزاحــم الشــجون والمشــاعر والذكريــات والمحطــات فــي ذهنــي كمــا تتزاحــم األقــام اليــوم فــي رثائــك يــا أنيــس هــذا اليــوم، 
وال أدري مــن أيــن أبــدأ وأيــن انتهــي معــك وأنــت اليــوم صــرت كّل الحكايــة… وال تقــل »انتهيــت وماتــت الروايــة«… فنحــن ال 

ننتهــي بــل ننتقــل مــن هــذه الدنيــا الفانيــة الــى تلــك اآلخــرة الباقيــة…
حاولــت يــا أنيــس أن أرثيــك بقلمــي المكســور وظهــري المنحنــي حزنــًا وقلبــي المفجــوع برحيلــك الفجائــي، كمــا ينبغــي، فمــا 

وفقــت ولكننــي أكتــب إليــك بضــع كلمــات لعلهــا تشــفي وجعــي…
لقــد رحلــت عنّــا مــن دون وداع وال اســتئذان، إال مــن عمّتنــا العقيلــة زينــب عليهــا الســام والتــي زرتهــا مودّعــًا ومســتئذنًا 
قبــل أيــام مــن إصابتــك بهــذا الوبــاء اللعيــن، كمــا هــي عادتــك وولعــك الهندســيّ فــي رســم المثلثــات والمكعّبــات وتشــفير الرســائل 

والكلمــات فبحــت للعقيلــة الحــوراء مــا لــم تبحــه لآلخريــن ورحلــت.
آه يا أنيس كم مرةٍ كنت قد قرّرتَ الرحيل وما أذن اهلل لك…

دعني أبدأ معك من حيث البداية الهندسية للرواية…
هــل تتذكــر أول مــرة تعرّفــتُ فيهــا عليــك فــي مكتبــك لهندســة الديكــور فــي كورنيــش المزرعــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، 
يــوم كنــت تخطــط مــع رهــط عظيــم مــن أصحابــك مثــل هانــي فاخــوري وعلــي يوســف ونــزار الزيــن ومحمــد بــركات ومحمــود هــال 
ــل  ــع الجب ــد الحســن األميــن وعصمــت مــراد وســمير الشــيخ وربي ــي وعب ــد الشــحيمي ومــروان الكيال ــري وخال ــر األوب رســان ونذي
ومحمــد عرنــدس وعشــرات آخريــن مــن الرمــوز والقامــات األخــرى »لاســتياء« علــى لبنــان كّل لبنــان وتســليمه كلــه لفلســطين، 
هديــة مــن بيــروت كليمــة البحــر والبحّاريــن العاشــقين للســفر الــى المحيــط األرحــب، بيــروت العصيــة علــى الدخــاء والغربــاء إال مــن 

آمــن بــاهلل ورســله وأنبيائــه، ونحــت فــي صخورهــا ورســم علــى جدرانهــا وهنــدس ديكورهــا بلوحــات فلســطين؟
هــل تذكــر كيــف اخترقــتَ يومهــا كّل حواجــز و«ســيطرات« القــرار الدولــي واالقليمــي والمحلــي المتكلــس بنمطيــات »لبنــان 
قــوي بضعفــه« و«لبنــان مــرآة عاكســة لتناقضــات المحيــط« و«العيــن مــا فيهــا تقــاوم المخــرز«، لتتمكــن مــن إيصــال منشــوراتك 
الــى قــرى جبــل عامــل تدعوهــا للقيــام.. وزدت علــى ذلــك طموحــًا بتجنيــد بعــض ضبــاط األمــم المتحــدة علــى الطــرف اآلخــر مــن 

األســاك الشــائكة ليوصلــوا صوتــك الجهــوريّ وصــوت حركتــك لبنــان األرض بتتكلــم عربــي الــى أهلنــا فــي فلســطين؟
كيــف أرثيــك اليــوم وأنــت أنــت، أنــت الــذي هويــت اليــوم مــن عليــاء جبــل قاســيون بقــوّة فــرط صوتيــة لــم نألفهــا فيــك وال منــك، 
ــإذا بهمــا تغفــوان علــى ســفوح جبــل عامــل ودماونــد  ــا دومــًا مســدّدتين الــى جبــل الشــيخ والجليــل األعلــى ف وفــي عينيــك اللتيــن كانت
فاســتحضرت مــع رحيلــك المــدوّي هــذا أبــا جهــاد خليــل الوزيــر ومحمــد صالــح الحســيني وعمــاد مغنيــة وآخريــن كثــرًا مــن رجــال المشــروع 
األممــي المقــاوم المبدعيــن.. وإصــراري علــى ذكــر هــؤالء الثاثــة تحديــداً ألنهــم كانــوا المواكبيــن والملهميــن لــك فــي لحظــات التحــوّل 

والتغييــر األساســية فــي عمــرك السياســيّ، وإْن أصبحــتَ »ملهمــًا فــاق ملهميــه« فــي بعــض فصــول عطائــه بأشــواط.
رثاؤك يا أنيس ليس باألمر السهل وأنت كنت عنوان التحوّل واإلبداع والهندسة الديناميكيّة في ثاث محطات أساسية:

ــاع  ــي الدف ــة ف ــت ســيد المرحل ــطينه فكن ــه وفلس ــن عروبت ــه م ــه ليخطف ــون كل ــع الك ــوم اجتم ــي: ي ــان العرب ــس لبن 1 ـ أني
عــن عروبــة لبنــان الرديفــة لفلســطين بــكّل تقاســيم العروبــة واإلســام مانعــًا المرجفيــن مــن ســلخ لبنــان عــن بحــره ومحيطــه 

ــل. ــد األصي ــط بإســام محم ــن عــن التفري ــن الظاميي والمتحجّري
2 ـ أنيــس إســام الخمينــي: يــوم اجتمــع الكــون كلــه ليمنــع والدة إيــران اإلســام معلنيــن الحــرب عليهــا ألنهــا نــادت بإيــران 

اليــوم وغــدًا فلســطين.
ــى وحــدة  ــام العصــر لتتجل ــان إم ــاء روحــك ومــن عشــقت مــن الســهرودي ومــا صــدرا وعرف ــة وصف ــك العربي ــت نخوت فكان
ــه  ــك أن تترجم ــى ل ــا عن ــوره واحــد، م ــون واحــد ون ــذا الك ــدس ه ــأّن مهن ــت ب ــت وآمن ــي أحبب ــك الت ــي نظريت ــك ف ــدة لدي العقي
بانتقالــك الــى المرحلــة األرقــى وهــي الجمــع بيــن جناحــي األمــة اإلســامية عنيــت بــه مرحلــة اإلســام المحمــدي األصيــل علــى 
ســنة محمــد وفــي تشــيّع علــي والتــي تمثلــت لديــك وتبلــورت باالنتمــاء.. نعــم االنتمــاء لمدرســة ونهــج محقــق حلــم األنبيــاء 

ــي. ــام روح اهلل الموســوي الخمين ــه اإلم ــت ب ــا الســام، عني ووارث آدم والحســين عليهم
ــام  ــة بش ــامية ممثل ــة واإلس ــة العربي ــر األم ــن كّل حواض ــم م ــه لينتق ــون كل ــع الك ــوم اجتم ــرق: ي ــارة المش ــس حض 3 ـ أني
المســيح ومحمــد، وبعثــوا جيوشــهم الناطقــة بعربيــة زائفــة كاذبــة والحاملــة رايــة ظاميــة ســوداء تحمــل فــي جوفهــا عــدة وعديــد 
بقايــا عصابــات الهاغانــا وشــتيرن وســواهما مــن جيــوش الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن، فكنــت أيضــًا ســيد المرحلــة وعنوانهــا منــذ 
اليــوم األول، ولــم تختلــط عليــك األمــور ولــم تشــتبه، فأطلقــت نــداءك الشــهير بــأن هيــا لننتقــل مــن االشــتباك »المنفــرد« الــى 

التشــبيك »المتحــد« لتصبــح الســاحات والدمــاء واحــدة متّحــدة كمــا هــو هدفنــا الواحــد الموحّــد…
ويــوم صرعــت اإلمبرياليــة والصهيونيــة علــى بوابــات الشــام وصعــد مــن صعــد الــى بارئــه مــن القــادة واألحبــاب وأخيرهــم وارث 
كّل علــم الحــروب والمقاومــات وابــن الخمينــي البــار ومالــك علــي الخامنئــي الــى الســماء، عنيــت بــه أســطورة الشــرق الحــاج قاســم 
ســليماني، قــرّرت أن تذهــب أنــت بكليتــك الــى دمشــق لتخــوض مــا كنــت تعتقــد وأنــت محــقّ بأنهــا المعركــة األخيــرة مــا قبــل 
الصعــود إلــى الجليــل األعلــى، أيّ معركــة منــع تكــرار ســيناريو العــراق الــذي يحضــر لســورية األســد ولبنــان، ولكــن هيهــات لهــم 

ذلــك. وقــد نجحــت فــي أداء واجبــك وقســطك فــي المعركــة، مبدعــًا وملهمــًا.
وبينمــا جيــش ســورية األســد وحلفــاؤه األوفيــاء يســتعدون لتطهيــر مــا تبقــى مــن أرض األنبيــاء وأرض المعــراج الــى الســماء، والــكّل يعــدّ 
العــدّة ممــن تعرفهــم وآخريــن جــدد يأتــون الينــا مــن كّل حــدب وصــوب ومــأرب… فــإذا بــك تفاجئنــا بالترجّــل عــن صهــوة فرســك والرحيــل…

لماذا يا أنيس…!؟
سؤال يُمعن في إيامنا، لكن اهلل يقول لنا بلسان الوحي :

»ولكّل أمة أجَل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون«.
آمنا باهلل وهو الحق والموت حق …

رثاؤك صعب يا أنيس بعد أن قّل األنيس لوال أبي هادي األمين وبعض رهطه وحوارييه…
وبعد أن صار لنا في السماء أكثر مما لنا في األرض، وبعد أن اشتعل الشيب فينا لهبًا…!؟

ولكــن ال يــا أنيــس، فعهدنــا وإيــاك أاّل نستســلم، ال للجنــرال كلــل وال للجنــرال ملــل، وال للجنــراالت اآلخريــن إحبــاط ويــأس 
وقنــوط، فرحمــة اهلل واســعة…

وعهدُنــا األول نحــن »جمعيــة المصدقيــن« هــل تذكــر.. هكــذا كانــوا يســمّوننا.. بأننــا مصدقــون أّن األمــور بخير واّن كّل شــيء 
علــى مــا يُــرام واّن التحريــر آتٍ واّن أمــر محمــد وآل محمــد قائــم…

نعــم يــا أنيــس قســمًا بمــن أحببــت وبمــن آمنــت وبمــن التحقــت أننــا علــى العهــد باقــون والــى الجليــل وجبــل الشــيخ صاعــدون 
ونحــن نــردّد …«نحــن اللــي خلينــا الدنيــا تحكــي بلهجــة فلســطين« و«أنــا ابــن فتــح مــا هتفــت لغيرهــا« طبعــًا فتــح التــي كانــت تعنــي 
فلســطين كّل فلســطين وكّل مــن حمــل البندقيــة بعدهــا وقــرّر االشــتباك خيــرًا دائمــًا ألجــل فلســطين حــرة عربيــة مســتقلة تســبح فــي 

محيطهــا العربــي واالســامي، ومدعومــة مــن كّل أحــرار العالــم الذيــن أحببتهــم وأحبّــوك يــا أنيــس اإلنســان ..
نــم قريــر العيــن يــا أنيــس واطمئــن، وعندمــا تســتفيق غــدًا أخبــر حواريــي عيســى المســيح وجنــد محمــد عنــدك مــن ضيــوف 
الرفيــق األعلــى بأننــا قادمــون وكّل واحــد مــن أهــل االختصــاص فينــا، قــد أخــذ موقعــه الخــاص بــه فــي المســتوطنة او المســتعمرة 

التــي ســيحرّر… وســنصلي فــي القــدس…
ولكن مع ذلك يا أنيس…

ــي  ــم حــول محمــد وعل ــى وأنت ــاك فــي الفــردوس األعل ــن معــك هن ــن فــي قلبــي لعودتــك وعــودة مَ ــم وحني ثمــة وجــع وأل
وفاطمــة والحســن والحســين متحلقــون…

ولكن الحزن عليك يا أنيس جاء أضعافًا مضاعفة
كما أخبرتك أعاه فأنت برحيلك استحضرت كّل القامات والهامات التي سبقتك…

ولم يبق في جعبتي إال هذه األبيات التي رثا فيها الشريف الرضي صديقه أبا اسحق الصابي :
اعلمت من حملوا على األعواد                                          أرأيت كيف خبا ضياء النادي

جبل هوى لو خرّ في البحر اغتدى                                   من وقعه متزاحم اإلزباد
ما كنت أعرف قبل حطك في الثرى                                   أن الثرى يعلو على األطواد

اقبلها مني أوتارًا في غمد سيفً ملئ بالشجن
ال أقــول لــك وداعــًا يــا أنيــس حتــى النفــوس المستوحشــة مــن بعــدك، فأنــت مــن جنــس الشــهداء… حــيّ بيننــا وان كانــت 

كورونــا قــد فتكــت بــك علــى حيــن غــرة بالوكالــة عــن العــدو األصيــل الــذي هزمتــه فــي أكثــر مــن ميــدان…
قادمــون يــا أنيــس مــن هرمــز التــي جهّــزت راداراتهــا البحريــة بيديــك، الــى بــاب المنــدب التــي كنــتَ تعمــل علــى تحضيــر 

ســفينة كاريــنA  2 لهــا، حتــى مــع غيــاب عمــاد …
ومــن البصــرة التــي لطالمــا نصحــت بحســم أمرهــا قبــل فــوات األوان الــى بنــت جبيــل التــي لطالمــا حرســت تالهــا أنــت 

والقامــات الكبــرى التــي كبــرت وكبــرت حتــى حققــت االنتصاريــن وصــار عــدوّك وعدوّنــا أوهــن مــن بيــت العنكبــوت…
أنت رحلت بدمك يا أنيس مرفوع الهامة منتصرًا

ونحــن بقينــا هنــا ننتظــر إشــارة حبيبــك وحبيبنــا معركــة يــوم القيامــة التــي نــكاد نامســها بيــن يــوم وآخــر فــي معادلــة قــوة 
جديــدة لجغرافيــا آخــر الزمــان.

ستبعث فيها أنت ورفاقك الذين سبقوك لتقاتلوا معنا من جديد بهندسة هذه المرة من نسج رب الكون.
اهلل وياك اهلل وياك اهلل وياك.
بعدنا طيبين قولوا اهلل…

بايدن أبلغ الملك سلمان... ملف الخاشقجي يحاصر وليّ العهد 

صمود سورية وأكاذيب الغرب
غالب قنديل

كشــفت ردود قيــادة العــدو السياســية واألمنيــة، 
علــى رســائل ســماحة األميــن العــام لحــزب اهلل 
ــل،  ــرد بالمث ــر اهلل، بال ــن نص ــيد حس ــماحة الس س
السياســي  القــرار  طاولــة  علــى  عمــق حضورهــا 
واألمنــي. ويؤكــد صــدور الــرد علــى لســان رئيــس 
بنــي  األمــن  ووزيــر  نتنياهــو  بنياميــن  الــوزراء 
مفرداتهــا  بعــض  فــي  موحــدة  وبلغــة  غانتــس، 
وطابعهــا العــام، علــى أنهــا أتــت فــي أعقــاب تقديــر 
واألمنيــة  السياســية  القيادتــان  أجرتــه  وضــع 
والخيــارات الواجــب اعتمادهــا فــي مواجهــة المعادلة 

التــي أعــاد تثبيتهــا الســيد نصــر اهلل.
مــع ذلــك، لــم تخــرج مواقــف الثنائــي، نتنياهــو 
- غانتــس، علــى مســتوى المضمــون عمــا هــو 
مألــوف مــن قــادة العــدو، فهمــا كــررا تهديداتهمــا 
باســتهداف المناطــق المدنيــة وقــادة حــزب اهلل. فــي 
الوقــت نفســه، ياحــظ أن كاهمــا ربــط تهديداتــه 
بتحقــق التهديــدات التــي أطلقهــا ســماحة األميــن 
مــن  »هنــاك  نتنياهــو  فقــال  اهلل،  لحــزب  العــام 
يهدّدنــا بدفــع ثمــن مؤلــم فــي إطــار المواجهــة، 
فــإن تحققــت تلــك التهديــدات، فســيكون ردّنــا 
حاســمًا بعشــرات األضعــاف«. فيمــا اعتبــر غانتــس 
ــال،  ــى أفع ــدات نصــر اهلل إل ــت تهدي ــه »إذا تحول أن
ولقادتــه،  اهلل  لحــزب  مؤلمــة  ســتكون  النتيجــة 
ولألســف أيضًــا للمواطنيــن اللبنانييــن، وأتمنــى 
أن أكــون فــي الجانــب اإلســرائيلي مــن الخارطــة«، 
فــي اشــارة إلــى حجــم الــرد اإلســرائيلي الــذي 
سيســتهدف األراضــي اللبنانيــة. وقبــل ذلــك، بأيــام، 
هــدد غانتــس أيضًــا بــأن لبنــان ســيهتز فــي حــال 

ــرد. ــزب اهلل بال ــدات ح ــت تهدي تحقق
امتــدادًا  التهديــدات  مــن  النــوع  هــذا  يأتــي 
للتهديــدات التــي حــرص العــدو علــى مواصلتهــا، بهــذا 
ــام 2006،  ــا بعــد حــرب الع ــذ م ــرة، من المضمــون والوتي
ــا وفــق وتيــرة مدروســة  حيــث أخــذ منحــى تصاعديً

وهادفــة. لكــن مــا تجاهلــه نتنياهــو وغانتــس أنــه 
علــى الــدوام كانــت القــدرة الناريــة لجيــش العــدو 

ــة. ــة للمقاوم ــدرة الناري ــن الق ــر م ــر بكثي أكب

فــي التســعينيات كانــت موازيــن القــوى الناريــة 
والتدميريــة، لمصلحــة العــدو كمــا هــي علــى الــدوام، 
لكــن حــزب اهلل اســتطاع فــي ظــل ذلــك، أن يفــرض 
معادلــة ردع قيَّــدت جيــش العــدو ووفــرت مظلــة حمايــة 
للعمــق اللبنانــي وأدت إلــى إخــراج جيــش االحتــال 
واســتطاع  المحتلــة.  اللبنانيــة  األراضــي  أغلــب  مــن 
ــه جيــش  ــذي كان في ــا، فــي الوقــت ال حــزب ااهلل، أيضً
العــدو يتفــوق أيضًــا بالقــدرات التكنولوجيــة والعســكرية 
ــا واســتراتيجيًا  ــق انتصــارًا مدويً ــة، أن يحق والتدميري

ــام 2006. ــي حــرب الع ــدو ف ــى جيــش الع عل
أن  المعادلــة  كل  فــي  الجديــد  ذلــك،  مــع 
المراحــل  المقاومــة، عــن كل  قــدرات  يُميِّــز  مــا 
ــس أركان  ــه رئي ــر ب ــا ســبق أن أق ــو م الســابقة، ه
الجيــش افيــف كوخافــي فــي أول جلســة لهيئــة 
أركان الجيــش برئاســته، فــي شــباط 2019، بتقلــص 
الهــوة النوعيــة بيــن جيشــه وبيــن حــزب اهلل، وحــّذر 
مــن تداعيــات ذلــك علــى مجريــات أي مواجهــة 

عســكرية واســعة ونتائجهــا وتداعياتهــا.
العــدو  جيــش  أن  صحيــح  تقــدم،  مــا  علــى 
ــة،  ــة والتكنولوجي ــه العســكرية والناري تطــورت قدرات

لكــن الصحيــح أيضًــا أن حــزب اهلل حقــق قفــزات 
»إســرائيل«  وباتــت  المجــال،  هــذا  فــي  نوعيــة 
ــوال  ــم تشــهده ط ــف ل ــوع مختل ــن ن ــد م ــام تهدي أم
تاريخهــا. ولذلــك، الجديــد ال يكمــن فــي مــا تســتطيع 
المســبوق،  غيــر  وإنمــا  بــه،  تقــوم  أن  »إســرائيل« 
يكمــن فــي مــا بــات بإمــكان حــزب اهلل أن يفعلــه 
بجيــش العــدو وبالجبهــة الداخليــة... ولعــل إدراكهــم 
ــاع أصــوات  ــي الرتف ــو الســبب الحقيق ــر ه ــذا األم له
التهديــد التــي علــت وتيرتهــا فــي األســابيع االخيــرة.
ــي  ــدات الت ــت التهدي ــى لتوقي ــل، يبق ــي المقاب ف
التــي ال تقــل أهميــة  أبعادهــا  العــدو،  قــادة  أطلقهــا 
عــن مضمونهــا. فهــي تأتــي أيضًــا، بعدمــا أدركــوا 
بــأن سلســلة تهديداتهــم الســابقة لــم تنجــح فــي 
ثنــي حــزب اهلل عــن تصميمــه علــى تثبيــت معادلــة 
الــردع التــي تحمــي لبنــان والمقاومــة، خاصــة بعدمــا 
أظهــر اســتعداده، وعلــى لســان ســماحة أمينــه العــام، 
لخــوض أي مواجهــة عســكرية إن فرضتها »إســرائيل« 

ــة”. ــام القتالي ــوان »األي ــان، تحــت عن ــى لبن عل
المؤكــد أن ارتفــاع منســوب التهديــدات والصــراخ 
رســائل  حضــور  مســتوى  يكشــف  اإلســرائيلي، 
ســماحة الســيد نصــر اهلل، لــدى القيادتيــن السياســية 
واألمنيــة، ومــن الواضــح باالســتناد إلــى المفــردات 
التــي اســتخدمها الثنائــي، نتنياهــو - غانتــس، أن 
»معادلــة الــرد بالمثــل« التــي أعــاد تثبيتهــا الســيد 
نصــر اهلل، تركــت آثارهــا علــى تقديراتهــم، وباتــوا أكثــر 

إدراًكا بــأن االعتــداءات لــن تمــر دون رد.
التهديــدات  أن  صحيــح  األحــوال،  كل  فــي 
اإلســرائيلية تحوَّلــت إلــى أمــر روتينــي لكنهــا ليســت 
ــا تصــدر  ــة، وعــادة م ــل هــي مدروســة وهادف ــة، ب عبثي
فــي أعقــاب تقديــر وضــع كمــا حصــل هــذه المــرة. وال 
يعنــي إدراك »إســرائيل« محدوديــة نتائجهــا الردعيــة، 
أنهــا يمكــن أن تصــل إلــى مرحلــة تشــعر أنهــا لــم 
ــي كل  ــه ف ــل عن ــار ال بدي ــل هــي خي ــة، ب ــد مطلوب تع
اإلســتراتيجية  تخــدم  وهــي  والظــروف،  المراحــل 

اإلســرائيلية ســواء فــي موقــع الدفــاع أو الهجــوم.
المفاجــأة بالنســبة لقــادة العــدو أنهــم بلغــوا 
ومــع  التدميريــة،  بالقــدرات  التلويــح  فــي  الــذروة 
مفاعيلــه  ــل  يُعطِّ أن  اهلل  حــزب  اســتطاع  ذلــك 
عبــر إظهــار التصميــم واالســتعداد للــرد بالمثــل 
ــا يملكــه العــدو مــن  مــع إدراك المقاومــة لحجــم م
مــن  ينبــع  اإلســرائيلي  الصــراخ  ولعــل  قــدرات. 
قلقهــم وإدراكهــم بــأن حــزب اهلل يملــك اإلرادة علــى 
وضعهــم أمــام اختبــار التنفيــذ، فــي حــال أقدمــوا 
ــا  علــى تنفيــذ تهديداتهــم، وســيجبي منهــم أثمانً
هائلــة لــم تشــهدها »إســرائيل« طــوال تاريخهــا.
ــد  ــه وجــود قائ ــة، مــن المشــكوك ب فــي مثــل هــذه الحال
إســرائيلي سياســي أو عســكري، يملــك اإلرادة علــى اتخــاذ 
قــرار يتســبب مــن خالــه للجبهــة الداخليــة بالتدميــر الدقيــق، 
الــذي مــن المؤكــد أن المنطقــة ستشــهد فــي أعقابــه معــادالت 

مغايــرة فــي طبيعتهــا ونتائجهــا وتداعياتهــا.

ومســارات  اإليرانــي  النــووي  للملــف  متابــع  دبلوماســي  يقــول 
الخارجيــة  السياســة  مفــوّض  أن  المباشــر حولــه،  غيــر  التفــاوض 
النــووي  للملــف  األميركــي  والمبعــوث  بوريــل  جوزيــب  األوروبيــة 
اإليرانــي روبــرت مالــي، يعكفــان علــى صياغــة مشــروع الخطــوات 
المتزامنــة التــي يجــب أن تلتزمهــا واشــنطن وطهــران فــي طريــق 
العــودة إلــى االتفــاق النــووي، فــي اجتمــاع غيــر رســمي يســتضيفهما 
ــم  ــل، ليت ــن الشــهر المقب ــف األول م ــي النص ــة الـــ 5+1 ف ــن صيغ ضم
إيــران  عــودة  أميركيــة مشــتركة تضمــن  أوروبيــة  تقديمهــا كورقــة 
التدريجيّــة عــن خطواتهــا التــي اتخذتهــا تباعــًا منــذ عاميــن، ردًا علــى 
االنســحاب األميركــيّ مــن االتفــاق النــووي، وعجــز أوروبــا عــن تنفيــذ 
موجباتهــا رغــم بقائهــا تحــت مظلــة االتفــاق، بعدمــا منحــت عامــًا 
ــة. ــات األميركي ــة تتجــاوز العقوب ــات مالي ــا بآليّ ــل وعوده ــا لتفعي ألورب
وفقــًا للدبلوماســي نفســه، ســتتواصل اإلجــراءات التي تتيح إليــران تحريك 
قرابــة عشــرين مليــار دوالر، خــال الفتــرة الفاصلــة عــن االجتمــاع المنتظــر، منهــا 
خمســة مليــارات قــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي لتمويــل احتياجاتهــا فــي 
مواجهــة كورونــا، ومنهــا خمســة عشــر مليــارًا مــن ودائــع إيرانيّــة مجمّــدة فــي 

مصــارف كوريــا الجنوبيــة واليابــان والعــراق بســبب العقوبــات األميركيّــة.
بالتــوازي، أفرجــت واشــنطن بقــرار مــن الرئيــس جــو بايــدن عــن 
التحقيــق الخــاص بقتــل الصحافــي جمــال الخاشــقجي، بعــد اتصــال 
لبايــدن بالملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز أبلغــه خالــه بالقــرار، بينمــا 
تحدّثــت الصحــف األميركيــة عــن توقعــات أكيــدة بنشــر الفقــرات 
التــي تكشــف تــورط ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان 
بقــرار القتــل، وعــن مســار صعــب ينتظــر ولــي العهــد الــذي قــد يكــون 
أحــد عروضــه للتســوية مغــادرة الحكــم مقابــل إقفــال الملــف مــن دون 
ــت  ــة كان ــًا لمصــادر سياســية لبناني ــات وتصــادم سياســي، ووفق عقوب
تراهــن علــى زيــارة للرئيــس الفرنســي امانويــل ماركــون الــى الريــاض 
ــى عــودة  ــود الســعودية عل ــع القي ــة لرف ــي محاول ــن ســلمان ف ــاء اب للق

ــى الحكــم،  ــري ال ــة ســعد الحري ــف بتشــكيل الحكوم الرئيــس المكل
فــإن زيــارة ماكــرون كانــت مــن ضحايــا ملــف الخاشــقجي، الــذي قــرأت 
المصــادر فــي الحديــث عــن مــرض ابــن ســلمان وإجرائــه عمليــة 
جراحيــة بدايــة الحتجــاب ولــي العهــد الســعودي تمهيــدًا لغيابــه عــن 
ــل  ــي أفض ــعودية ف ــة الس ــات األميركي ــى العاق ــاظ عل ــهد، للحف المش

ــة. حاالتهــا، وهــو مــا تحتاجــه الســعودية فــي هــذه المرحل
الشــأن الحكومــي الــذي كان ينتظــر التطــورات المتوقعــة مــن 
زيــارة ماكــرون للريــاض، بــدا جامــدًا بــا حــراك، بينمــا الحــراك الوحيــد 
لســعر الــدوالر وألســعار الســلع صعــودًا مــع أحاديــث عــن دراســات 
ــر العــام  ــر، وهــو مــا يتحــرك المدي ــار الكبي موثقــة لقــرب ســاعة االنهي
بمبــادرات  تفاديــه  لمحاولــة  إبراهيــم  عبــاس  اللــواء  العــام  لألمــن 
متابعــة  مصــادر  قالــت  حيــث  لبكركــي،  زيارتــه  ترجمتهــا  ومســاٍع 
لموقــف بكركــي إنهــا تبــدو أقــدر علــى التحــرك بعدمــا أعــادت ترســيم 
مواقفهــا وطروحاتهــا علــى خطــوط تأخــذ باالعتبــار المتغيــرات الدوليــة 
واإلقليميــة، التــي تشــير لتراجــع فرضيــات التصــادم األميركــي اإليرانــي 
ــي  ــي الت ــت المصــادر إن بكرك ــات، وقال لحســاب التســويات والتفاهم
كانــت تســعى إلقامــة تــوازن بوجــه حــزب اهلل فــي ظــل التجــاذب الحــاد 
األميركــي اإليرانــي عبــر دعــوات الحيــاد والتدويــل، شــرحت مبادراتهــا 
ــى قاعــدة ال تســتفز حــزب اهلل  ــرك بشــارة الراعــي عل بلســان البطري
وتفتــح معــه قنــوات الحــوار، مــا يســهل مهمــة بكركــي الحكوميــة، 
ويعقــد مهمــة بعــض الصاعديــن الــى بكركــي لدفعهــا للتصعيــد، الذيــن 
يبــدون فــي غربــة عــن موقــف بكركــي بنســخته المعدلــة، بينمــا 
ــد يكــون المخــرج الحكومــي الممكــن فــي ظــل مــد الجســور بيــن  ق
بكركــي وحــزب اهلل، عبــر لوائــح تعدّهــا بكركــي لبعــض أســماء الــوزراء 
بمــا يضمــن عــدم تشــكل الثلــث المعطــل، ويضمــن عــدم وضــع اليــد 
مــن غيــر المســيحيين علــى المواقــع المســيحية، كمطلبيــن لــكل 
مــن الرئيــس المكلــف ورئيــس الجمهوريــة، علــى ان يختــار رئيــس 

الجمهوريــة منهــا ثاثــة أســماء يختــار منهــا الرئيــس المكلــف اســمًا.
وفيمــا تراجــع الملــف الحكومــي إلــى أســفل ســلم األولويــات، 
قــوى  البطريركــي مــن  الصــرح  السياســية باتجــاه  الحركــة  بــرزت 
ــارات لوفــود شــعبية  ــر تنظيــم زي سياســية متعــددة تتوســع اليــوم عب

إلــى بكركــي لتأييــد ودعــم مواقــف الكنيســة المارونيــة األخيــرة.
ــاء« إلــى أن »كام البطريــرك عــن  وفيمــا أشــار زوار بكركــي لـ«البن
المســاعدة الدوليــة للبنــان ال يعنــي التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
للبنــان وال يعنــي االســتقواء بالخــارج ضــد فئــة معينــة وال إخضــاع لبنــان 
للفصــل الســابع، بــل الهــدف دعــوة لعقــد مؤتمــر دولــي لحــث األطــراف 
الداخليــة علــى تأليــف الحكومــة والعمــل علــى تأمين حشــد دولــي لدعم 
لبنــان ماليــًا إلنقــاذه مــن أزماتــه المتفاقمــة«. تخوفــت مصــادر سياســية 
مــن أهــداف الحملــة السياســية واإلعاميــة الســتدراج تدخــل خارجــي 
فــي شــؤون لبنــان وصــواًل إلــى طــرح الموضــوع أمــام األمــم المتحــدة كما 
فعلــت القــوات اللبنانيــة والتــي تحمــل فــي طياتهــا دعــوة لصــدام داخلــي 
ــاء«  وتوتيــر الوضــع األمنــي والسياســي أكثــر. وأشــارت المصــادر لـ»البن
واســتدراج  والتقســيم  الفدراليــة  إلــى  ســيؤدي  »التدويــل  أن  إلــى 
انتــداب دولــي جديــد ال يــزال لبنــان يعانــي مــن أنواعــه وأشــكاله منــذ 
عهــد المتصرفيــة والحكــم العثمانــي إلــى االنتــداب الفرنســي مــرورًا 
باالحتــال اإلســرائيلي للبنــان«، مشــددة علــى أنــه »ال يمكــن عــزل 
لبنــان عــن محيطــه العربــي والقومــي والجغرافــي ووضعــه تحــت وصايــة 
دولــة«. وحــذرت المصــادر مــن »توجــه الفتعــال مشــاكل داخليــة وتوتــرات 
طائفيــة وأزمــات اجتماعيــة ومعيشــية لنقــل صــورة للخــارج بــأن لبنــان 
مهــدّد بأمنــه واســتقراره وال يســتطيع حكــم نفســه وحــّل أزماتــه ودفــع 
ــي«،  ــن الدول ــس األم ــي مجل ــل ف ــارة التدوي ــة إلث ــدول الغربي ــض ال بع
ــات  ــاك توازن ــن يمــرّ فهن ــأن »هــذا المشــروع ل لكــن المصــادر أكــدت ب
داخليــة وإقليميــة ودوليــة جديــدة أفرزتهــا األحــداث خــال العقــد الماضــي 

البناءال تســمح بمــرور أيّ مــن هــذه المشــاريع«.

تســتمر األكاذيــب الغربيــة األميركيــة واألوروبيــة حــول 
الوضــع الدولــي ومــا يُســمّى بحقــوق اإلنســان، وخرافــة 
احتــرام ســيادة الــدول، ورفــض المــسّ بهــا. بينمــا تؤكــد لنــا، 
ــام، فصــول  ــي الشــرق بشــكل ع ــة وف ــة العربي ــي المنطق ف
الغربــي علــى ســورية حقيقــة أن  العــدوان االســتعماري 
المســتعمر قــد يبــدّل فــي جلــده علــى طريقــة الحربــاء، 
مضطــرا تحــت ضغــط التوازنــات، لكنــه ال يخســر شــيئا مــن 
جوهــر عدوانــه المتغطــرس، ومــن شــبقه للهيمنــة والنهــب.
أوال: الصمــود الســوري يمّثــل ملحمــة جاريــة فــي 
المعركــة، التــي تخوضهــا شــعوب العالــم ضــد االســتعمار 
والصهيونيــة. والمعركــة التــي تخوضهــا ســورية دفاعــا 
مــن  األهــمّ  الفصــل  هــي  واســتقالها،  عــن ســيادتها 
معــارك التحــرّر العربــي ضــد االســتعمار فــي عصرنــا 
فهــذه الدولــة المســتقلة المقاومــة تدفــع مــع شــعبها كلفــة 
الشــرس نتيجــة  الصمــود ي وجــه الحصــار والعــدوان 
ــة  ــار المقاوم ــا لخي ــرّري وتبنيه ــا التح ــك بخياره التمسّ

فــي المنطقــة ضــد العــدوان الصهيونــي الغربــي.
صهيونيــة  العتــداءات  تتصــدى  الســورية  القلعــة 
متجــدّدة ومتاحقــة، بينمــا تواصــل التصــدي الحــازم، 
ــه حــرب اســتنزاف، تشــنها  ــي وج ــات ف ــدّم التضحي وتق
العــدوان  مــن  وموجــات  العميلــة،  اإلرهابيــة  العصابــات 
منــذ  تتوقــف  لــم  الصهيونــي  األميركــي  العســكري 
ــرة فصــوال  ــام األخي ــت األســابيع واألي ــد حمل ســنوات. وق
وشــواهد متاحقــة، تضمّنــت اعتــداءات مباشــرة شــنّتها 

الســورية. الســيادة  المتغطرســة ضــد  اإلمبراطوريــة 
العــدوان  هــذا  يوميــات  مــن  أســبوع  يخلــو  ال  ثانيــا: 
اإلذعــان  ترفــض  شــامخة،  عربيــة  قلعــة  علــى  المتمــادي 
تصميمهــا  دائمــا  وتبــدي  األميركــي،  المســتعمر  لمشــيئة 
علــى التمسّــك بخيــار التحــرّر والمقاومــة فــي وجــه هــذا 
الحلــف الدمــوي األميركــي الصهيونــي الرجعــي، الــذي يشــن 
االعتــداءات مباشــرة، عندمــا تعجــز وتفلــس العصابــات، التــي 
أســند اليهــا شــنّ الحــرب بالوكالــة علــى القلعــة الســورية 

بــإرادة  للتمسّــك  نــادرا  نموذجــا  تمّثــل  التــي  الشــامخة، 
الصعوبــات  كل  رغــم  العالــم،  فــي  والتحــرّر  االســتقال 
االقتصاديــة فــي ظــل الحصــار الضــاري، والعقوبــات »الفتّاكــة«. 
الوطنيــة  الدولــة  تتمسّــك  الصعوبــة،  حالــة شــديدة  وفــي 
بخيارهــا االســتقالي التحــرّري فــي وجــه هــذا العــدوان.

ــة الســورية، هــي  ــا القلع ــي تخوضه ــة الت إن الملحم
العالــم  التحــرّر فــي  مثــال تاريخــي ومُعبّــر لمعــارك 
الثالــث. واألمــر ناتــج عــن هويــة واضحــة، ترفــض الهيمنــة، 
وتتمسّــك باالســتقال، وتقــوم علــى رؤيــة وطنية ســورية 
ــان  ــض اإلذع ــا االســتقال ورف ــاد، قاعدته لمســتقبل الب

ــي. ــف االســتعماري الصهيون إلمــاءات الحل
ثالثــا: إن إشــعاع الصمــود الســوري فــي منطقتنــا 
العربيــة، هــو قــوة اســتنهاض لجميــع األحــرار والمقاوميــن، 
بالمبــادئ  وللتمسّــك  الصمــود  إلرادة  يُحتــذى  ومثــال 
وبالحقــوق الوطنيــة الســيادية وبالهويــة القوميــة. وســورية 
تخــوض معركتهــا فــي مقدمــة حلــف تحــرّري مشــرقي، 

ويعبّــر  الصهيونيــة،  االســتعمارية  الغطرســة  يتحــدّى 
أغرقتهــا  التــي  منطقتنــا،  فــي  الشــعوب  وجــدان  عــن 
ويــات الحــروب منــذ اغتصــاب فلســطين، وقيــام القاعــدة 
االســتعمارية الصهيونيــة، التــي شّــت الحــروب، ونشــرت 

ــا.  ــي منطقتن ــار والمــوت ف الدم
فــي  تاريخيــا  تحــوال  ســيمّثل  ســورية  انتصــار  إن 
الشــرق، وعلــى مســتوى الوطــن العربــي، وهــو بشــارة 
تفلــح  لــم  وصلبــة،  منيعــة  هــادرة  إقليميــة  قــوة  انبثــاق 
الخطــط االســتعمارية فــي لــيّ ذراعهــا فــي أســوأ الظــروف 
وخــال أشــرس الغــزوات. وصــورة المنطقــة بعــد االنتصــار 
الســوري ســتكون غيرهــا عمّــا قبلــه. وبالتالــي إن الفصــول 
الحاضــرة مــن الملحمــة التاريخيــة، التــي تخوضهــا ســورية 
شــعبا وجيشــا وقيــادة، ســتكون فاصلــة فــي مســتقبل جميــع 
ــر الغطرســة االســتعمارية  ــا، وســتقرّر مصي ــدان منطقتن بل
التــي ستنكســر، كمــا فــي الفصــول الســابقة مــن تاريخنــا، 

ــة الســورية الحــرّة.   ــام أســوار القلع أم
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