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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

عودة إلى «امللف النووي اإليراني» :بلطجة امريكية في خدمة «اسـرائيل»!
لؤي توفيق حس��ن
«الله��م أعطنا الق��وة لندرك أن الخائفين
ال يصنع��ون الحري��ة ،والضعفاء ال يخلقون
الكرام��ة ،والمترددي��ن ل��ن تق��وى أيديه��م
المرتعش��ة عل��ى البن��اء»« ،جم��ال عب��د
الناص��ر» .أن تعق��د اتفاقي��ة م��ع امري��كا
فإن��ك ل��م تنج��ز أم��راً موثوق��ا يمك��ن ان
تطمئن له ،هذه باتت قاعدة اآلن بين كثير
م��ن ال��دول ،بق��در ما هي مثار س��خط داخل
امري��كا بالذات ،ليس هذا بس��بب انتهاكها
لالتفاق النووي مع ايران ،فقد س��بقه الغاء
اتف��اق باري��س بش��أن المن��اخ والش��راكة
عب��ر المحي��ط اله��ادئ .لك��ن «النيوي��ورك
تايم��ز» ت��رى أن انته��اك الصفق��ة اإليرانية
«أكث��ر خطورة بكثي��ر» بالنظ��ر لتداعياته
األخالقية ،والسياسية .ترى الكاتبة «سوزان
إي راي��س» ،ف��ي الصحيف��ة المذك��ورة أن
ق��رار ترام��ب هو«األكث��ر حماق��ة حت��ى
اآلن» ،فيم��ا وصفت��ه افتتاحي��ة «واش��نطن
بوس��ت» بأن��ه «ق��رار مته��ور» ،ونقل��ت مجلة
«ذا ناش��ونال إنترس��ت» عن لس��ان الس��ناتور
الديمقراط��ي دي��ك دورب��ن ان ق��رار ترام��ب
«خطأ ذو ابعاد تاريخية».
مفارقات غريبة
اإليراني��ون وه��م يعرف��ون جي��داُ ب��أن
خط��وة ترام��ب م��ا هي إال رس��الة في س��ياق
الضغ��ط لس��حب قواته��م وخبرائه��م م��ن
س��وريا ،تصرف��وا بحنك��ة باإلع�لان بانه��م
ل��ن يتراجع��وا ع��ن التزاماته��م ف��ي االتفاق
النووي إذا ما بقيت باقي األطراف ملتزمة،
مم��ا حدا ب��دول االتح��اد األوروب��ي ان تعلن
ع��ن تمس��كها باالتفاق ،وش��ركاتهم ابرمت
م��ع طه��ران اتفاق��ات بملي��ارات ال��دوالرات،
وه��ذا اوج��د حت��ى االن ش��رخاً بي��ن امري��كا
وحلفائه��ا األطلس��يين ،حت��ى ال نق��ول دق
اس��فيناً بينهم��ا على ح��د تعبير الس��يناتور
«دي��ك ورن��ر» .يح��اول البريطاني��ون عل��ى

طريقتهم اس��تعمال كم من الدبلوماسية
للح��د من تداعي��ات الق��رار األمريكي ،فقد
ع��رض وزي��ر الدول��ة البريطان��ي لش��ؤون
الشرق األوسط« ،اليستر بيرت» على ايران
التف��اوض «للبحث ف��ي عناصر القلق التي
دفع��ت الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترم��ب
لالنس��حاب م��ن االتفاق الن��ووي»! ،او لعله
البح��ث ف��ي «اتف��اق لحف��ظ م��اء الوج��ه»،
على حد ما جاء في مجلة «نيويوركر» إذ
بع��د الوصول إلى الطريق المس��دود ما من
عائق سيحول دون عودة إيران إلى تخصيب
اليورانيوم ،وخس��ارة اوروب��ا لعقود بمليارات
الدوالرات مع طهران .
المفارق��ة ان يخت��ار ترام��ب خطوت��ه
التصعيدي��ة فيم��ا ه��و يخط��ط لس��حب
قوات��ه م��ن س��وريا ،وم��ن المل��ف الن��ووي
ال��ذي يصع��ب التخل��ص مم��ا ترت��ب علي��ه
بع��د دخول��ه حي��ز التنفيذ ،كما س��يتضح
فيم��ا بعد ،والمفارقة األدهى ان قرار رئيس
دول��ة عظم��ى بم��ا ق��د يحمله م��ن تداعيات
خطيرة جاء اس��تجابة لضغوط اسرائيلية

وس��عودية .أما اإلسرائيليون فهم يتطلعون
إل��ى س��حب اي��ران م��ن س��وريا ،إذ اش��د م��ا
يقلقه��م وج��ود ق��وات ايراني��ة عل��ى ح��دود
كيانه��م الغاص��ب  .ام��ا الس��عودين فإنهم
ينفخ��ون في الك��ور آملين اس��تدراج امريكا
واس��رائيل لحرب مع ايران لتحجيمها ،من
غي��ر ان يتب��ادر إل��ى مخيلته��م عواقب مثل
هكذا حرب عليهم بالذات!.
الفشل بانتظارهم
الفش��ل ينتظ��ر األمريكي��ن ،فق��د اختاروا
المدخ��ل غي��ر المناس��ب ،أي «المل��ف
الن��ووي اإليران��ي» إذ بع��د ث�لاث س��نوات
عل��ى إبرام��ه س��يفضي التخل��ي عن��ه إل��ى
اضطراب��ات كثيرة وقد بن��ت اوروبا الكثير
من حساباتها األقتصادية على المعاهدات
الت��ي ابرمته��ا م��ع طه��ران وتق��در بمئ��ات
الملي��ارات ،ولي��س اق��ل من ذلك ش��ركات
امريكي��ة وعلى رأس��ها «بوينغ» .وهكذا بات
هذا الملف س�لاحاً بيد اي��ران وليس عليها
بع��د ان اعط��ى الرئي��س روحان��ي توجيهاته
باألس��تعداد للتخصي��ب إذا م��ا فش��ل

هل نقل السفارة االميركية للقدس ،ينهي القضية؟
اب��و رضا صالح
ت��م نق��ل الس��فارة االميركي��ة م��ن ت��ل ابيب ال��ى القدس
على دماء  55شهيدا وأكثر من  2700جريح فلسطيني،
والدول العربية صمتت لتقدم بذلك هدية من هذه الدول
الالهثة وراء التطبيع لنتنياهو بمناسبة نقل السفارة.
وخالل التظاهرات الفلس��طينية باالمس احتجاجا على
نقل وافتتاح السفارة االميركية في القدس استشهد 55
فلس��طينا ،واليوم في ذكرى النكبة س��يتصاعد هذا العدد
بالتأكي��د ،فض�لا ع��ن الجرح��ى الذين بل��غ عددهم امس
اكثر من  2700فلسطيني.
وبي��ن ه��ذا وذاك هناك عدة نقاط يجب ان نأخذها بعين
االعتب��ار ،االولى ان نقل الس��فارة االميركي��ة الى القدس
ت��م ف��ي ظل ش��به اجماع عالم��ي رافض لذل��ك ،اكد منذ
البداي��ة تع��ارض الق��رار االميرك��ي م��ع أص��ول وقواع��د
القواني��ن والمعاه��دات والمواثي��ق الدولي��ة .وبالطب��ع ل��م
يكن هذا النكث بالعهود مس��تبعدا وال مس��تغربا من رئيس
مث��ل ترام��ب ال يكت��رث ألي مواثي��ق ومعاه��دات والتزامات
دولي��ة ،حي��ث كان ق��د تعام��ل م��ع معاه��دة باري��س ح��ول
المن��اخ ومعاه��دة التج��ارة العالمي��ة واالتف��اق الن��ووي

م��ع اي��ران وغي��ر ذل��ك بنف��س الطريق��ة ،وم��ا ع��دم حضور
الكثي��ر م��ن س��فراء دول العالم في مراس��م افتتاح الس��فارة
االميركية في القدس اال مؤيد لهذا االجماع الدولي.
النقطة الثانية هي التطورات التي تأتي من جانب الدول
العربي��ة الت��ي كان��ت باالم��س م��ن المدافعين ع��ن حقوق
الفلس��طينيين ،والي��وم تتس��ابق فيم��ا بينه��ا للتق��رب م��ن
الكي��ان االس��رائيلي ،مص��ر تواف��ق عل��ى اقام��ة االحتفاالت
االس��رائيلية بمناس��بة ذك��رى تأس��يس الكي��ان ،ال��ذي
يص��ادف ي��وم النكب��ة وانتق��ال الس��فارة االميركي��ة ال��ى
الق��دس ف��ي افخ��ر فنادقه��ا ،وس��فراء البحري��ن واالم��ارات
يقيم��ون حف��ل ضياف��ة عل��ى ش��رف نتانياه��و وزوجت��ه ف��ي
الوالي��ات المتح��دة ،وب��ن س��لمان م��ن جه��ة اخ��رى يعترف
بحق االسرائيليين في العيش باالراضي المحتلة ،ولم يبد
في المقابل اي ردة فعل ازاء ما ترتكبه دويلة االحتالل من
جرائم والتي كانت باالمس االكثر دموية خالل االش��هر
االخي��رة واليوم تريد اس��تكمالها .وليس من قبيل الصدفة
ان الش��عارات المعادي��ة للس��عودية وب��ن س��لمان كانت من
بين الشعارات التي اطلقت خالل تظاهرات امس.
والنقط��ة الثالث��ة ه��ي ان القضي��ة الفلس��طينية ع��ادت
لتتص��در قائم��ة اهتمام��ات ال��رأي الع��ام العالم��ي ،ف��ي

األوروبيون في اقناع امريكا بالتراجع!.
ولو دققنا في المشهد سنجد ان استهداف
اي��ران ابت��دا ًء م��ن المل��ف النووي س��يحميه
وجودها العس��كري في سوريا وقد باتت على
ح��دود الج��والن ،وبتماس مباش��ر مع جيش
الكي��ان الغاص��ب ألول م��رة ف��ي تاري��خ ه��ذا
الكي��ان! ،وإذا كان المس��تهدف هو وجودها
ف��ي س��وريا ف��إن خط��وة ترام��ب ح��ررت ايران
من اية قيود والتزامات وبما يمكنها بالتالي
م��ن تحوي��ل المل��ف الن��ووي إلى ورق��ة تناور
بها لتعزيز وجودها في سوريا !.
الحل العسكري ،ولكن!
ولكس��ر ه��ذه الحلق��ة المغلق��ة ،وج��دت
«اس��رائيل» ان الحل العس��كري هو األنسب
ولك��ن م��ن غي��ر المخاط��رة ب��أي ص��دام مع
روس��يا ،غير ان نتنياهو س��مع من روسيا ما
اقنع��ه بالع��دول ع��ن ه��ذه المغام��رة ،ولع��ل
الس��وريين واإليرانيين س��هلوا المهمة على
«الرفي��ق» بوتين عندما تول��ت صواريخهم
الس��تون دك المواق��ع األس��رائيلية ويت��ردد
اآلن أن اح��د كب��ار ضب��اط جي��ش الع��دو
كان م��ن بي��ن قتاله��م ،يوازي��ه تمك��ن
وح��دات الدف��اع الج��وي ف��ي س��وريا م��ن
اس��قاط معظ��م الصواري��خ الت��ي قي��ل انه��ا
اس��تهدفت «قواع��د ايراني��ة ف��ي س��وريا».
كل هذا َس��هَّل على الرئيس الروس��ي اقناع
«اس��رائيل» بأن هن��اك توازن ووضع لم يعد
بإم��كان «اس��رائيل» أن تتغاف��ل عنه وهو ان
يده��ا ل��م تعد وحدها الطويل��ة! فكيف بعد
أن تصبح صواريخ س س  300بيد الجيش
العرب��ي الس��وري ،ه��ذا ما لم تك��ن ايران قد
س��ربت لس��وريا أع��داد منه��ا كم��ا يت��ردد.
ويبق��ى الس��ؤال ه��ل م��ن مصلح��ة لروس��يا
ف��ي تقلي��ص الوج��ود العس��كري اإليران��ي
ف��ي س��وريا .الج��واب بالقط��ع :ال .ه��ذا
بالمختصر..ألن العكس خطأ اس��تراتيجي
قاتل لن تقع به روسيا ولن تسمح به سوريا.
ولهذا حديث آخر فيما بعد.

وق��ت فتح��ت قب��ل اي��ام جبه��ة ثالث��ة م��ن داخل س��وريا ضد
الكي��ان االس��رائيلي ،حي��ث واجه��ت النظري��ة االمني��ة
االس��رائيلية والقب��ة الحديدي��ة تحدي��ا كبي��را وج��ادا،
كما بين الفلس��طينيون من خالل تظاهراتهم المس��تمرة
وتضحياتهم المتواصلة ان الش��يء الوحيد الذي لن يقبل
اي مساومة هو السيادة الكاملة على اراضي فلسطين.
والنقط��ة الرابع��ة ان مش��اركة ش��باب تفصله��م س��تة
(ع��دة) اجيال عن يوم النكبة وتأس��يس الكيان االس��رائيلي
ف��ي مظاه��رات االم��س وجمع��ات الغضب ومس��يرات العود،
وكذل��ك تضحياته��م في س��بيل تحقيق اه��داف القضية
الفلس��طينية ،اثبتت ان ش��علة القضية الفلسطينية ليس
فقط لن تخمد ،بل يزداد اوارها يوما بعد يوما.
والنقطة الخامس��ة واألخيرة هي ان النضال هو الس��بيل
الوحيد لحل القضية الفلس��طينية ،وأن توسالت ورجاءات
م��ن الن��وع ال��ذي يتقدم ب��ه محم��ود عباس منذ س��نين وما
زال الى المجتمع الدولي والكيان االس��رائيلي منذ س��نين،
والمراهن��ة عل��ى االتفاق��ات والتف��اؤل بها لن يحل مش��كلة
للفلس��طينيين ،وعل��ى ه��ذا ف��إن اع�لان الحداد الع��ام على
ارواح الش��هداء الذي��ن س��قطوا ام��س عل��ى ح��دود غ��زة ل��ن
يكون له اي تأثير في حل القضية الفلسطينية.
ام��س استش��هد  55فلس��طينيا ف��ي غزة بمناس��بة افتتاح
الس��فارة االميركي��ة ف��ي الق��دس ،واليوم وغ��دا وفي االيام
المقبلة كم من الفلسطينيين سيؤخذ بهم الى المذبح؟.
فاليجب بن سلمان وبن زايد وسائر الحكام العرب...

خلفيات التصعيد الصهيوني ودالالت صمت العرب
إيهاب شوقي
صم��ت عربي مطبق وكأن ش��يئا ل��م يحدث في الجوالن
المحتل ،وكأن قصفا متبادال واختراقا ألجواء س��وريا لم
يحدث ،صمت لم تقطعه إال تصريحات خليجية متعاطفة
مع الصهاينة ضمنيا وصريحة بحرينيا!
وتجاه��ل ل��م يفض��ح نواي��اه اال تحلي�لات اس��تراتيجية
مزعوم��ة تهاج��م «التوغ��ل» اإليراني المزعوم ف��ي االقليم
ومحاوالت «السيطرة» و«التدخل» في شؤون دوله! ما هي
ال��دالالت الت��ي يمكن اس��تنتاجها بخ�لاف التخلي العربي
الرس��مي ع��ن المقاوم��ة وس��وريا وفلس��طين واالصطف��اف
المخزي مع الصهاينة؟
يمك��ن اس��تنتاج بع��ض ال��دالالت ،لي��س م��ن قبي��ل الرأي
فق��ط ،ولك��ن من خ�لال التحليل بضمها لبعض الش��واهد
األخرى كما يلي:
 إن ه��ذا الصم��ت في ش��كله معبر عن حياد وكأن األمرال يعن��ي الع��رب ،وه��و م��ا يق��ود للمضم��ون المتمث��ل ف��ي
تبن��ي الرواية الصهيونية واالصطف��اف مع أمريكا والكيان
االس��رائيلي فعلي �اً ،بتكري��س ص��ورة سياس��ية مفاده��ا ،أن
هن��اك حرب �اً بي��ن طرفي��ن غي��ر س��وريين عل��ى األراض��ي
السورية.
 األم��ر اآلخ��ر والمتمث��ل ف��ي ع��دم التعلي��ق الرس��مي،يش��ي أن األم��ور وصلت ألبع��د مما تتحمل��ه التبعية وأبعد
مم��ا يتحمل��ه أيضا هامش التمايز ع��ن الموقف األمريكي
والصهيون��ي الرس��مي ،فل��و أعل��ن اصطفاف �اً رس��مياً م��ع
القص��ف الصهيون��ي ،فه��ي عمالة مباش��رة تتخط��ى حدود
التبعية وقد فعلتها البحرين ،ولو أعلن إدانة للقصف ،فهو
تمايز يتخطى الهامش المس��موح به أمريكيا واس��رائيليا،

ألن��ه سيحس��ب اصطفافا مع المقاومة وه��و ما ال يتحمله
أي طرف بال أي استثناءات.
 والالف��ت أيض��ا ف��ي ه��ذا الصمت أن��ه يعك��س يقينا بأنالمعرك��ة الكب��رى ب��دأت ،وانته��ى وق��ت المن��اورات والعاب
الس��يرك السياس��ية ،وم��ن غير المس��موح ألي ط��رف اال ان
يعل��ن اصطفاف��ا نهائي��ا بي��ن المعس��كرين ،وه��و م��ا فعلت��ه
األنظم��ة عب��ر مس��ارات فرعي��ة ف��ي وس��ائل اعالمه��ا ،حيث
حملت المقاومة والمشروع «اإليراني التوسعي» مسؤولية
ما حدث وما سيحدث.
هذا يأخذنا أيضا لوضع النقاط على الحروف بناء على
بعض المالحظات:
 أوال :وص��ف م��ا ح��دث بأن��ه معرك��ة «ايراني��ة –إس��رائيلية» ،ينتقص من الدور الس��وري والس��يادة السورية
م��ن جه��ة ،كما يس��يء أيضا الي��ران باعتباره��ا تحارب في
جبه��ة بعي��دة ع��ن أرضها .وما ن��راه صائبا ه��و أن المقاومة
جبهة واحدة وس��وريا تس��تعين بحلفائها وأصدقائها وبناء
عل��ى طلبه��ا ،وه��ي م��ن تق��ود المعرك��ة ،وم��ا ح��دث ه��و
اس��تهداف لس��وريا وانتهاك لس��يادتها وعدوان عليها وعلى
ضيوفه��ا وحلفائه��ا ،وكان ال��رد س��وريا أي��ا كان��ت األدوار
والتكليفات في تفاصيل هذا الرد.
 ثانيا :من المفيد تكرار التأكيد على أن روسيا ليستمن معس��كر المقاومة ،وانما دولة صديقة ،ولها مصالحها
الت��ي تتقاط��ع م��ع مصال��ح المقاوم��ة ،وقدم��ت تضحي��ات
تجعلها أكثر من صديقة ،إضافة الى مواقفها السياس��ية
الوازنة داخل مجلس االمن الدولي.
م��ن النصائ��ح الت��ي يس��تمع له��ا ترام��ب حالي��ا ،نصيح��ة
تق��ول« :يج��ب عل��ى الوالي��ات المتح��دة أن تعم��ل عل��ى
تعزي��ز المكاس��ب الت��ي تحقق��ت من خ�لال جه��ود التحالف

ف��ي ش��مال ش��رق س��وريا ،ورب��ط االنس��حاب بالش��روط عل��ى
األرض واالستفادة من استعداد الجهات الفاعلة اإلقليمية،
مث��ل المملك��ة العربي��ة الس��عودية» .وينبغ��ي عل��ى الواليات
المتح��دة تعبئ��ة تحالف دولي أوس��ع لتمويل وتوفير الخبرة
الفنية لتحقيق االستقرار ،وصياغة إطار متعدد الجنسيات
موج��ه لأله��داف والمب��ادئ لتحقي��ق االس��تقرار وتش��جع
الشركاء اإلقليميين على إرسال قواتهم الخاصة إليها.
وجه��ت ه��ذه النصيح��ة قبل ايام من انس��حاب ترامب من
االتف��اق النووي ،وتزامن��ا مع االعت��داءات الصهيونية على
سوريا واستفزاز ايران وقبل االشتباك الخطير األخير .
وم��ا نفهم��ه هنا هو أن التصعيد ربما جاء بغية التعجيل
بتفاهم��ات تجلب قوات متعددة الجنس��يات تعزل الجوالن
المحتل عن القوات الس��ورية وحلفائها ،وقوات أخرى تحل
مح��ل الق��وات األمريكية تع��زل التواصل العراقي الس��وري
وال��ذي يش��كل رعب��ا للصهاين��ة .م��ا ل��م تفعل��ه «اس��رائيل»
بالدم ستحاول فعله بالسياسة بعد أن أيقنت أن المقاومة
تتحرك كجبهة واحدة.
المقاوم��ة أيض��ا تعمل بالسياس��ة ولكنها تعلم أن ما أخذ
بالقوة ال يس��ترد بغيرها ،وأن السياسة خادمة للمقاومة ال
قائدة لها.

َــديْــك َفــ ُك ُّ
ُا ْم ُـد ْد ي َ
ــل شــعـبي بـايــعــك
ق��ال ل��ه« :ه��ل لف َت ْت��ك أج��واء ونتائ��ج
االنتخاب��ات النيابي��ة ف��ي لبن��ان؟» ،فأجاب��ه:
وم َع ِّب��رة وذات مضامي��ن
«نع��م ،كان��ت ُمل ِفت��ة ُ
وتأم��ل يجع�لان َ
أحدن��ا
مهم��ة تحت��اج لق��راءة ّ
على بصيرة من توازنات ومالبس��ات المجريات
السياس��ية ف��ي ِش� َّ�ق ْيها المحل��ي واإلقليم��ي».
«حب��ذا ل��و ُت َف ِّن��د ل��ي
فع��اد «األول» ليق��ولَّ :
العناوي��ن األساس��ية الت��ي اس��توقفتك
خ�لال ه��ذا الع��رس االنتخاب��ي الباه��ر»،
وم َق ِّس��ماً
ليندف��ع «الثان��ي» ُم ْس� ِ�هباً بال��كالم ُ
الحدي��ث وغارق �اً بالتوصي��ف ال��ذي يفرضان��ه
س��ياق المناس��بة وأهمي��ة الح��دثَ .ف ْل ُن َق ِّس��م
االستحقاق الى ثالثة أقسام :قبل ،خالل وبعد
االنتخابات.
أم��ا الش��ق األول ،فق��د استش� َّ�ف ْي ُت َّ
أن أع��دا ًء

ِل ُيدل��وا بأصواته��م ،فهذا يمش��ي على كرس��ي
متح��رك ،وذاك يس��تعين ب �ـ «ع ّكاز َت ْين» وبعض
لوح� َ
�ظ متقدم��ون ف��ي
اإلخ��وة الك��رام .كم��ا ِ
الس ّن يأتون ليقترعوا ،وفي هذا السياق َشدّني
ّ
منظ ٌر مهم حيث تظهر عجوزة ُمس��تلقية على
ف��راش الم��رض  -أو م��ا ش��ابه  -آتي��ة بمعون��ة
ثب��ت حضوره��ا ولس��ان
أصح��اب الخي��ر ك��ي ُت ِ
حاله��ا أن َّ
الش � ْيب وال َع ْج��ز البدن��ي ل��ن يح��وال
دون إثب��ات وجودن��ا وإع�لاء كلمتن��ا بأنن��ا
حاضرون جاهزون وبمختلف الفئات العمرية.
وه��ا نح��ن نص��ل ال��ى ِم ْس��ك الخت��ام ،ال��ى
الش��ق الثال��ث  -فت��رة م��ا بع��د االنتخاب��ات،
حي��ث النتائ��ج الباه��رة التي حققه��ا «الثنائي
الش��يعي الوطن��ي» ،والف��وز الكاس��ح والش��امل
للمقاع��د الش��يعية .فأثب��ت «الجن��وب» أن��ه
وع ِص ٌّي على أن يُخ َرق،
راسخ كجباله العاتيةَ ،
َج َه ْيها
وأن��ه عل��ى أت��م الجهوزي��ة للمواجه��ة ِبو ْ

يحاول��ون االس��تغالل و«االصطي��اد بالم��اء
العك��ر» للولوج الى البيئة الحاضنة للمقاومة
ومحاول��ة إغرائه��ا بش��تى الس��بل المتاح��ة
لدفعه��ا لع��دم التصوي��ت ف��ي االتج��اه ال��ذي
َص��ب ف��ي صالح المقاوم��ة ،وتالياً االس��تفادة
يُ
م��ن ه��ذا الع��زل الخبي��ث  -بي��ن المقاوم��ة
وحاضنتها  -وتحويله كذخيرة في أسلحتهم
الص ِدئ��ة الت��ي بات��ت ب�لا رص��اص وب�لا فاعلية
َّ
وب�لا ج��دوى ،ب��ل أنه��ا بات��ت و َ
َك َّ
أنه��ا تطل��ق
الرص��اص عل��ى أصحابه��ا وحامليه��ا الذين ال
يُجي��دون الرماي��ة والذي��ن أضاع��وا البوصل��ة
وأهدروا الهدف.
ورأي� ُ
�ت «ح��زب المقاوم��ة» يُدي��ر المعرك��ة
بصالب � ٍة وثب��ات وق��وة وعزيم��ة ،وأخ�لاق راقي��ة
ومسلكية مرموقة وثقة عالية بشعبه وجمهوره
وقاعدت��ه وحاضنت��ه ،م��ع ماكين��ة انتخابي��ة
ٍّ�د واجته��اد ومثاب��رة
َن ِش��طة وف ّعال��ة تعم��ل بج�
َه ّم ٍة عالية وكفاءة مشهودة .كما
وإخالص و ِ
لفتن��ي أن��ه م��ن بي��ن المهرجان��ات االنتخابي��ة
الت��ي أقامه��ا ،أقام واح��داً  -في إح��دى الدوائر
 حي��ث ال يوج��د ل��ه مرش��ح م��ن ك��وادرهالمنتمي��ن مباش��رة ال��ى تش��كيالته التنظيمية
ُ
وإن كان يوجد َم ْن ينتمي الى حليفه الراسخ
واالس��تراتيجي ،وه��ذا ل��ه داللت��ه ف��ي الحي��اة
السياسية المتنوعة الطوائف واالنتماءات.
كم��ا الحظ� ُ�ت تحالف �اً راس��خاً َق� َّ�ل نظي��ره بين
«ح ْز َب ْين ُمتحا ِل َف ْين» أَيّما تحالف ،و َ
حزب
َك َأ َّنهما ٌ
ِ
َ
أس �ل ِس
واح � ٌد حي��ث أف��راده وك��وادره يتفاهمون ِب ْ
م��ا يكون ،ويتفق��ون ويخطط��ون َف ُي َش� ِّ�كلون ُثنائ ّياً
ُيض � َرب ب��ه المث��ال ف��ي عال��م األح��زاب السياس��ية
والتحالف��ات المش��تركة ،االس��تراتيجية منه��ا
وصو ًال الى األضيق فاألضيق.
كان ُملفتاً الوضع بالنسبة لدائرة «بعلبك
– الهرم��ل» ي��ا صديقي ،حيث اكتس��بت َو ْقعاً
خاص �اً وممي��زاً ،لم��ا ظه��ر م��ن اهتم��ام – لدى
ّ
بع��ض المناوئي��ن لبيئ��ة المقاوم��ة  -ك��ي
يخطف��وا مقع��داً «ش��يع ّياً» من ه��ذه المنطقة
الت��ي ُتع َتب��ر «خ � ّزان المقاومة» ،ولك��ن هيهات
ي��ا صاح هيه��ات ،وأل��ف هيهات وهيه��ات ،فأهل
هذه المنطقة الش��رفاء واألوفي��اء كانوا على
موع��د جديد من الوع��ي ومحطة متجددة من
اإلدراك والمس��ؤولية ،ول��ك أن ت��رى الترنيمة
الرائعة التي ُروِّج لها قبل المهرجان االنتخابي
في هذه المنطقة ،حيث انتش��رت بعض الصور
ظه��ر معان��ي رائع��ة  -تخاط��ب س��ماحة
الت��ي ُت ِ
«األمي��ن الع��ام» قب��ل ٳطاللت��ه الكريم��ة ف��ي
المهرج��ان  -ومفاده��ا َّ
أن «ال��دار دارك» ،في��ا
وجداني يخرق األفئدة ويثقب
ل��ه من تعاط��ف
ّ
فيه��ا ش�لاالت من دم��وع المحبة له��ذا اإلبداع
الرائع في الوفاء وإيصال الرسائل الى األعداء
المتربصين بنا سوءا.
توق َف قلي ً
َّ
الس��رد ليتأكد من صديقه
ال عن َّ
إذا أصاب��ه مل� ٌ�ل ج � ّراء ه��ذا اإلس��هاب ،ليأتي��ه
ال��رد واضح �اً وحازماً «أب��داً أبدا ،فأنا متش��وق
اآلخ َر ْي��نَ ،فه ّ
لمعرفة ّ
الش� َّ�ق ْين َ
َل ّ
تفض َ
علي
لت َّ
بالمزيد؟»ِ ،ل ُيعاود «الثاني» ُم ْك ِم ً
ال «أما الشق
�ت إقب��ا ً
الثان��ي ،خ�لال االنتخاب��ات ،فالحظ� ُ
ال
ومح َت َرم��ة
ش��ديداً لالقت��راع ورغب��ة ملحوظ��ة ُ
إليص��ال الص��وت والكلم��ة ،وحماس �اً ُم َع ِّب��راً ذا
رس��ائل مهمة توحي بأننا في س��احة من س��وح
�س
المواجه��ة والن��زال ،وحي��ث ال وج��ود لمناف� ٍ
حقيق��ي يمكن له الصمود فض ً
ال عن االنتصار
ف��ي وجه إبداعات هذه البيئ��ة المباركة .ومن
أه��م م��ا تصدّر المش��هد خ�لال فت��رة االقتراع،
ه��و اإلقب��ال الملح��وظ م��ن ِق َب��ل الجرح��ى

العس��كري والسياس��ي ،وأن��ه عن��وان للصم��ود
واالنتص��ار والتأل��ق واالرتق��اء ،فطوب��ى له��ذه
األرض المقدس��ة  -جب��ل عام��ل  -وجمي��ع
أهلها المقاومين الش��جعان ،الثابتين كثبوت
أشجارها والب ّراقين كلمعان ثمارها .وأظهرت
«العاصم��ة» أنه��ا ف��ي خندقنا ،خن��دق العروبة
�ان قادم � ٍة من
والمقاوم��ةُ ،ت َر ِّت��ل عل��ى ذات ألح� ٍ
جبال «الجنوب» ونفحاته وتنس��يماته .وتحية
ال��ى «البق��اع الغرب��ي» الذي ل��م يت� َ
�وان بإثبات
وج��وده المق��اوم وحضوره الش��ريف ،فكان على
الموع��د وأوص��ل الرس��الة ِل َم��ن يعنيه��م األم��ر
ّ
وأكد ماه ّية انتمائه وهواه.
واس��مح ل��ي ي��ا صديق��ي ،وأن��ا اب��ن الجن��وب
وجب��ل عام��ل ،أن أتوق��ف قلي� ً
لا عن��د أهلن��ا
وأحبتن��ا وأع ّزائن��ا ف��ي «بعلب��ك – الهرم��ل»،
َّ
حيث المعركة هناك أخذت منحى معين ،إال
أن أهلن��ا هن��اك ل��م يت��رددوا عن ع��زف معزوفة
عابرة القلوب لتخترق أفئدة األوفياء في كل
مكان فتعطي دروس �اً في ترانيم الثبات والوالء
ثبت��وا بح��ق أنه��م خ��زان
وع��دم االنج��رار ،ول ُي ِ
المقاوم��ة وحامل��و لوائه��ا .فتحي��ة له��م ،م��ن
أرض الجن��وب وم��روراً بجب��ال لبن��ان وهضاب��ه
وسهوله ،وألف سالم وسالم وسالم».
ج��رت دم��وع «األول» على َّ
خد ْي��ه ُمتأثراً تأ ّثر
المس��رورين ،قب��ل أن يع��ود «الثان��ي»  -ال��ذي
ب��دوره تبلل��ت وَجنت��اه  -ل ُيكم��ل ويق��ولِ :بق َيت
نقطتان ال بأس باإلشارة إليهما:
 اإلطالل��ة الهادئ��ة والموزون��ة لس��ماحة«األمي��ن العام» ،مع ما حققه وش��ع ُبه ومحبوه
م��ن انتصار س��احق وملف��ت ،ليتن��اول األمور -
كعادت��ه  -م��ن منظ��ار الحري��ص عل��ى وطن��ه
وش��عبه باألجم��ع ،وليس��تفيد م��ن االنتص��ار
بم��ا فيه الخير والصالح للجميع ،وهذه بعض
م��ن مواصف��ات ومس��لكيات القائ��د الش��جاع
والمخلص.
 المتابع��ة المعت َب��رة ِم ْن ِق َبل أوس��اط العدوإلنتخاباتن��ا المحلي��ة ،وه��و ش��يء طبيع��ي
وم َتو َّ
َق��عَ ،ف ُن ِقل عن مستش��رق إس��رائيلي قوله:
ُ
ّ
«إن ح��زب اهلل حق��ق انتص��ارا كبي��را ،ل��م ي ُكن
يتوق ّع��ه أح � ٌد ف��ي االنتخاب��ات ،فيم��ا خس��ر
المس��تقبل ،بقي��ادة رئي��س ال��وزراء س��عد
ت ّي��ار ُ
الحري��ري ،خس��ار ًة مؤلم � ًة وقاس � ّية ،عندم��ا
فق��د أكث��ر من  13مقعدا في مجلس النوّاب،
ُمقارن � ًة م��ع الع��دد ال��ذي حص��ل علي��ه ف��ي
انتخابات العام .»2009
كم��ا ُن ِق� َ�ل ع��ن جه��ة صحفي��ة غربي��ة قولها
(إن ح��زب اهلل المدع��وم م��ن إي��ران ح��از أغلبية
األصوات في البرلمان بعدما خاض االنتخابات
ضم��ن تحال��ف م��ع الح��زب المس��يحي ال��ذي
يتزعم��ه الرئي��س ميش��يل ع��ون وحرك��ة أم��ل
الشيعية أمنت لهذا التكتل  67من بين مقاعد
البرلمان البالغ عددها  128مقعدا).
ه��ا ق��د أ َف ْض� ُ
�ت علي��ك يا صديق��ي م��ا رأي ُته
والحظ ُت��ه عل��ى هام��ش المتابع��ات له��ذا
االستحقاق المهم والمؤثر ،فما تعليقك؟.
ِل ُيجي��ب «األول» برؤي��ة واضح��ة وطمأنين��ة
مُطلق��ة ماذا عس��انا نق��ول غير أنن��ا كنا أمام
عرس انتخابي رائع بصورته العامة ،ورائع ألنه
َز َّف لنا ِع ِّريس�ً�ا اس��مه «مقاومة» ،التي تصدّرت
المش��هد كبطل ال يُقهَر ،و ً
َكأ ّني بلسان حال
أهلنا الش��رفاء ،أهل الثب��ات والوفاءُ ،ي َردِّد قول
الراح��ل «عم��ر الف � ّرا» قائ� ً
لا لس��يد المقاومة:
«اُ ْم ُد ْد ي َ
َديْك َف ُك ُّل شعبي بايعك».
«ولق��د كتبنا في الزب��ور من بعد الذكر أن
األرض يرثها عبادي الصالحون».

أبو تراب ك��رار العاملي

