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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

عاشوراء التضحية والفداء

ف��ي ذكرى عاش��وراء وفاجعة كرب�لاء وتلك الحادثة األليمة
التي وقعت لإلمام الحسين بن علي عليه السالم سبط رسول اهلل
الذي خرج عزيزا ُحراً ثائراً ووحيداً ضد الظلم والظالمين.
خ��رج اإلم��ام الحس��ين علي��ه الص�لاة والس�لام وحي��داً رغ��م
الخ��ذالن ال��ذي الق��اه م��ن اصحاب��ه ؛ ولكن��ه حم��ل المس��ؤولية
الكبي��رة ف��ي التغيير من ذلك الواقع المرير الذي كانت تعيش��ه
وتعاني منه األمة جراء بطش وتكبر وتجبر طاغوت ذلك العصر
يزيد وأعوانه ؛ الذين اجرموا وافسدوا وتسلطوا على رقاب الناس
فأس��تهلوا واس��تحلوا الحرم��ات ؛ فارتكبوا الفواح��ش وفعلوا كل
المنكرات.
اإلم��ام الحس��ين علي��ه الس�لام بم��ا يحمل��ه م��ن إرث تاريخ��ي
ع��ن ابي��ه وج��ده رس��ول اهلل وبم��ا يمتلك��ه من كم��ال ف��ي اإليمان
وق��وة ف��ي الثب��ات ؛ خ��رج مكم�ل ً
ا المس��ار على ال��درب ال��ذي ابتدأه
ج��ده المصطف��ى وابي��ه عل��ي المرتض��ى م��ن حم ٍ��ل لألمان��ة وأداء
للمسؤولية في نصرة دين اإلسالم ورفع راية الحق و تثبيت دعائم
اإليمان وإقامة العدل والمساواة بين الناس؛ خرج اإلمام الحسين
عليه السالم حرا عزيزاً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وطالبا

اإلصالح في أمة جده رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه.
اإلمام الحس��ين عليه الس�لام لم يخرج أش��را وال بطراً لم يكن
خروج��ه لمكاس��ب مادي��ة وال لمطامع دنيوي��ة وإنما كان خروجه
عليه السالم إلقامة ثورة تحرر من تسلط واستبداد طاغوت ذلك
العصر يزيد المتجبر .
كان��ت ث��ورة م��ن اج��ل اإلص�لاح ف��ي واق��ع األم��ة المنكوب��ة
والمعاني��ة والت��ي كان��ت ق��د ب��دأت باإلنح��راف عن الدين بس��بب
حكم الطواغيت وتسلطهم عليها في ذالك العصر األموي ..وعند
خروجه عليه الس�لام قال كلمته الش��هيرة ” واهلل ماخرجت اشرا
وال بطرا وانما خرجت لإلصالح في امة جدي رسول اهلل“.
انن��ا ونح��ن نحي��ي ه��ذه الذك��رى األليم��ة نس��تذكر مواقف��ه
عليه الس�لام نس��تذكر عطاؤه وبذله وتضحياته ووقوفه هو واهل
بيت��ه في العراء عطش��ى وأس��رى بين ايدي الظالمي��ن وهو بعزمه
وثبات��ه وق��وة ايمان��ه ل��م يتزحزح عن موقف الحق بل ش��هر س��يفه
ف��ي وج��وه اعدائه عندما خيروه بين اإلستس�لام او الحرب فاختار
الن��زال ومقاوم��ة األن��ذال ومحارب��ة األش��رار والتضحي��ة م��ن أجل
الحري��ة والكرام��ة ونصرة دين اهلل ودين رس��ول اهلل محمد صلوات

اهلل وس�لامه علي��ه ومن اجل ان تبق��ى راية الحق عالية خفاقة في
عنان السماء.
الي��وم ونح��ن نواج��ه طواغي��ت ه��ذا العص��ر امري��كا وإس��رائيل
وادواته��م ومواليه��م احف��اد بن��و امية بنوس��عود وعي��ال زايد وكل
م��ن تحال��ف معه��م م��ن المتجبري��ن والمتس��لطين م��ن ارتص��وا
ف��ي ف��ي صف الباط��ل وقاتلوا في ل��واءه تحت راي��ة الملعونين من
اليهود والذين اش��ركوا من دول الغرب اإلس��تكبارية؛ اليوم ونحن
نواجه تحت راية الحق في ظل قائدنا الحسيني السيد العلم عبد
الملك بن بدر الدين الحوثي عليه وعلى آبائه وأجداده السالم ؛
من قاد ثورة مباركة ضد الظلم والظالمين والفساد والمفسدين
؛ هذه الثورة التي هي امتداد لثورة جده الحسين عليهما السالم
الي��وم نش��اهد كرب�لاء اخرى ف��ي اليمن ؛ ومظلومية مش��ابهه
لمظلومي��ة الحس��ين واهل بيت��ه واصحابه عليهم جميعا الس�لام
الن هنا كانت ثورة الحق امام الباطل ثورة تحرر ورفض العبودية
واإلستس�لام ق��ام أولئ��ك الظالمين الطواغيت المتجبرين بش��ن
هذا العدوان الظالم ؛ فجعلوا كل ايامنا عاش��وراء واضحت هذه
االرض كربالء؛ عايشنا وكل ابناء شعبنا تلك المظلومية بكل
تفاصيله��ا؛ رأين��ا البيوت تهد على رؤوس س��اكنيها ليقتلوا جياع
ني��ام كم��ا احرق��ت الخي��ام على نس��اء وبن��ات واطفال الحس��ين.
رأين��ا الطف��ل اليمني يذبح بقنابلهم األمريكية كما ذبح عبداهلل
الرضيع في كربالء بسهام الغدر األموية ؛ رأينا الطفلة اليمنية
اليتيمة تبكي بحرقة الفقد البيها كما بكت رقيه عليها السالم؛
راين��ا المجاه��د ال��ذي ذه��ب ليداف��ع ع��ن الصغ��ار ويف��ك عنه��م
الحص��ار فبت��رت ذراعي��ه كم��ا صن��ع بن��و اميه م��ع العب��اس عليه
الس�لام؛ رأين��ا الم��رأة اليمنية وهي تس��تقبل ش��هداءها بكل ايمان
وفخر وصبر كما كانت زينب عليها السالم.
كل ما حدث في كربالء نعيشه اليوم ونحن في عزة وكرامة
نرف��ع ل��واء الحرية ورؤوس��نا بعزم وتضحيات رجالنا ش��امخة ابية
عل ّي��ه ..لق��د تعلمن��ا من عاش��وراء التضحية والف��داء وتعلمنا من
الحسين البذل والعطاء والحرية واإلباء تعلمنا من زينب اإليمان
وق��وة الصب��ر عن��د الب�لاء؛ تعلمن��ا م��ن كرب�لاء كي��ف تنتص��ر
الدم��اء وم��ن مدرس��ة هيهات من��ا الذله تخرج هؤالء الحس��ينيون
األب��اة حم��اة الكرامة وحم��اة الديار من صنعوا من الدماء س��يوفاً
تقطع رؤوس الغزاة وتذبح رقاب المستكبرين الطغاة.
وش��عار الث��وار مرفوع��اً وصرخ��ة الح��ق يت��ردد صداه��ا في كل
أرج��اء الك��ون وص��وت الحري��ة ال��ذي تخل��د ف��ي الوجدان س��يبقى
عالياً يتردد في مكان و زمان..
بهيهات منا الذله
نوال أحمد

«مبادرة أمريكية» وتن ّكر سعودي ..هل حرب اليمن في خواتيمها؟
م��ن ع��ادة الوالي��ات المتح��دة التخل��ي ع��ن
حلفائه��ا عندما يصلون إلى وضع ال يس��تطيعون
أن يقوم��وا في��ه باألدوار الت��ي تدعمهم وتقف إلى
جانبه��م ألجله��ا .والس��عودية ليس��ت اس��تثناء،
واألم��ر ل��ن يط��ول بغ��ض النظ��ر عم��ا قدمت��ه
وتقدم��ه م��ن أم��وال طائل��ة وخدم��ات عملي��ة
لألجندات األمريكية ومشروع التقسيم والتجزئة
ف��ي المنطق��ة ،ذل��ك ل��ن يبع��د عنه��ا حتى ش��بح
االبتزاز واالستغالل.
كل أش��كال الدع��م والغط��اء األمريكيي��ن
للري��اض ف��ي عدوانه��ا عل��ى اليم��ن تح��اول إدارة
ترامب تجاوزها وتس��ويق نفس��ها كحمامة سالم
ال ناق��ة له��ا وال جم��ل فيم��ا يس��ببه ه��ذا الع��دوان
م��ن جرائ��م ح��رب قتل��ت وش��ردت مئ��ات اآلالف
م��ن المدنيي��ن باإلضاف��ة إل��ى الكارثة اإلنس��انية
األكبر في العالم بشهادة األمم المتحدة.
يقول مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون
الشرق األدنى «ديفيد شنكر» خالل اطالعه على
بقاي��ا الصواريخ وحطام الطائرات المس��يرة التي
ضرب��ت العم��ق الس��عودي إن واش��نطن تس��عى
جاه��دة اليج��اد حل للن��زاع اليمن��ي تقبله جميع
األطراف اليقاف الحرب في البالد.
وأض��اف ش��ينكر ،متحدثاً في قاعدة عس��كرية:
«نح��ن نعم��ل م��ع المبع��وث األمم��ي إل��ى اليم��ن،
مارت��ن غريفي��ث ،ونقي��م اتص��االت مع ش��ركائنا
الس��عوديين وق��د نتف��اوض م��ع «الحوثيي��ن»
لمحاول��ة ايج��اد ح��ل للن��زاع يك��ون مقب��وال م��ن
الطرفين”.
وإذا كان أحد هذه األطراف معلوماً بالضرورة

وهو «الوفد الوطني» ممث ًال الحكومة في صنعاء،
فالطرف اآلخر هو السعودية بعيدا عن شرعيتها
المتهالكة اس��تنادا إلى ما ذكرته صحيفة «وول
س��تريت جورنال» األمريكية نهاية شهر أغسطس
الماضي ،حيث كشفت أن إدارة ترامب تعمل على
مب��ادرة خاص��ة بإطالق مفاوضات س��رية مباش��رة
ف��ي العاصم��ة العماني��ة مس��قط بي��ن الس��عودية
من جهة ومن أسمتهم الحوثيين من جهة أخرى
لوقف الحرب في اليمن .بهذه المبادرة األشبه ما
تك��ون بمب��ادرة جون كي��ري وزير خارجي��ة أوباما
نهاي��ة 2016م ،قد تكون إدارة البيت األبيض تبدي
حرصاً على إخراج السعودية من مستنقع اليمن،
لك��ن ذل��ك ال يخفي رغبة ترام��ب في إغالق أحد
األبواب التي من شأنها أن تؤثر على معركته في
انتخابات الرئاس��ة ليس فقط لدعمه الالمحدود
لمحم��د ب��ن س��لمان وإنم��ا أيض��اً إلص��راره عل��ى
تزوي��د األخي��رة باألس��لحة ف��ي ظ��ل اعت��راض
الكونغ��رس ومجل��س النواب .بالنس��بة لليمنيين،
تعتب��ر أمري��كا ش��ريكاً أساس��ياً ف��ي الع��دوان عل��ى
اليمن ،ولها الدور الفاعل في استمراريته حفاظاً
على مصالحها وتمريراً ألجنداتها أو ًال ،وباعتباره
مص��دراً من مص��ادر التمويل لخزينتها من خالل
اس��تمرار صفقات الس�لاح وغيرها ،وبالتالي فهي
تتحم��ل مس��ؤولية قانوني��ة وأخالقي��ة ع��ن كل
التداعي��ات واآلث��ار المترتب��ة علي��ه س��واء كان��ت
جادة في الدعوة لوقف الحرب أو لمجرد المناورة
واستغالل الحلفاء.
ف��ي المقاب��ل ،لي��س م��ن ب��اب الصدف��ة أن
تتزام��ن الدع��وات األمريكي��ة لوق��ف الع��دوان مع

ف��ي خض��م الص��راع المحت��دم عل��ى الجبه��ة الفلس��طينية
الصهيوني��ة ،ل��م ت ُ
��أل مؤسس��ات دول��ة اإلس��تعمار اإلس��رائيلية
السياس��ية واألمني��ة واإلقتصادي��ة والثقافي��ة والديني��ة لبل��وغ
هدف تفتيت نس��يج الش��عب الفلس��طيني الوطني واإلجتماعي،
وخل��ق هوي��ات قزمية ،ومصال��ح وأجندات جهوية ودينية ،ونش��ر
وتعمي��م وإش��اعة وتروي��ج بضاع��ة فاس��دة لتعمي��ق الفتن��ة ف��ي
اوس��اط الش��عب المكل��وم بهدف بل��وغ التصفية الكلي��ة للقضية
الفلس��طينية ،والتحل��ل م��ن دمه��ا ،وتحميل تباعات المس��ؤولية
عل��ى عاتق القوى المأجورة والعميلة والمتس��اوقة مع المش��روع
الكولونيال��ي الصهيوني ،الهادف لبناء «دولة إس��رائيل الكاملة»
على كل فلسطين التاريخية ،ونفي كلي لحق تقرير المصير
إلبن��اء الش��عب الفلس��طيني ،وه��ذا م��ا أك��ده «قان��ون أس��اس
القومي��ة للدول��ة اليهودي��ة» ،وه��و أح��د اه��م أه��داف إئت�لاف
اليمي��ن المتط��رف بزعام��ة نتنياه��و ،ال��ذي يواص��ل اللي��ل م��ع
النه��ار لبل��وغ بناء الدول��ة اليهودية الصهيوني��ة لدخول التاريخ
الصهيوني ،بإعتباره الرمز الصهيوني األول في العصر الحديث
البان��ي للدول��ة «الحلم» ،والقاضي والمدم��ر والمصفي للوجود
الفلس��طيني ف��ي ارض الوط��ن الفلس��طيني ،ال��ذي ال وط��ن لهم
غيره.

المس��اعي السعودية الحثيثة لرأب التصدع الذي
أص��اب تحالفه��ا ف��ي مقت��ل عل��ى خلفية س��يطرة
انتقال��ي اإلمارات بق��وة الحديد وهدير الطائرات
اإلماراتي��ة وغاراته��ا عل��ى ع��دن وم��دن جنوبي��ة
أخ��رى وط��رد حكوم��ة الري��اض منه��ا ،فالواقع أن
النظ��ام الس��عودي يعي��ش أزم��ة خي��ارات تف��رض
علي��ه البح��ث ع��ن مخ��ارج تحف��ظ م��اء وجه��ه
وتبق��ي عل��ى الق��در الممكن من النف��وذ والهيمنة
في اليمن عموما والجنوب على وجه الخصوص.
وعل��ى وقع التحش��يد وق��رع طب��ول الحرب في
ش��بوة بي��ن وكالء اإلم��ارات والس��عودية ،تب��دو
األخيرة مجبرة على القبول بسلطة األمر الواقع
الت��ي فرضته��ا ش��ريكتها ف��ي التحال��ف ،لك��ن في
ح��دود م��ا ق��د تحقق عل��ى األرض وهذا م��ا يمكن
قراءت��ه من تحذي��رات المملكة لجمي��ع األطراف
م��ن أي تصعي��د عس��كري جديد والتأكي��د بأنها
لن تتوانى عن التعامل معه.
موق��ف ال يكش��ف ع��ن فش��ل س��عودي أو ع��دم
رغب��ه ف��ي اس��تعادة كاف��ة مؤسس��ات ومعس��كرات
الدول��ة وتس��ليمها لقوات الفار هادي ،بل يؤس��س
لمرحل��ة جدي��دة تحتف��ظ بالتواج��د الش��كلي
للش��رعية المزعومة جنوباً لإلبقاء على مسببات
ومب��ررات الح��رب .وبد ًال م��ن اعتمادها على حزب
اإلص�لاح ف��ي تس��يير ش��ؤونها وخ��وض حروبه��ا،
س��يكون اعتماده��ا عل��ى االنتقال��ي ال��ذي حض��ر
جدة على ما يبدو ليس للتفاوض مع وزراء هادي
ب��ل لتقدي��م ف��روض ال��والء والطاع��ة للس��عودية
برعاي��ة مصالحه��ا وتحقي��ق أجنداته��ا وأهدافها
ف��ي حضرموت والمهرة ،والتعهد بملء الفراغ في

ال ُت ِّ
جزئوا نضالكم!..
وم��ن يع��ود لتاري��خ الص��راع الصهيون��ي الفلس��طيني العرب��ي
منذ ما قبل العام  ،1948وما بعد قيام القاعدة المادية للمشروع
الصهيون��ي (دول��ة إس��رائيل) الح��ظ ان المؤسس��ات الصهيوني��ة
قس��مت الج��زء المتج��ذر ف��ي ارض وطن��ه األم (داخ��ل ال )48من
ابناء الش��عب الفلس��طيني على اس��اس ديني ومذهب��ي وطائفي،
ففصلت بني معروف (الدروز) والبدو عن باقي الش��عب ،وفصلت
اتب��اع الديانة المس��يحية ع��ن اتباع الديانة اإلس�لامية ،ووضعت
األس��افين ،والدس��ائس والفت��ن بينهم ،لتوس��يع اله��وة بين أبناء
الش��عب الواحد ،والتي تجلت بالس��ماح بخلق وتاسيس األحزاب
الديني��ة في التجمعين المركزيي��ن في داخل الجليل والمثلث
والنق��ب والم��دن المحتلطة ،وف��ي األراضي المحتل��ة عام ،1967
والتي توجت باإلنقالب األس��ود على الش��رعية الوطنية من قبل
جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين (حرك��ة حم��اس) عم�لاء الغ��رب
اإلس��تعماري ،والردي��ف الطبيعي لمش��روع الحركة الصهيونية
أواس��ط حزيران  /يونيو  ،2007الذي ش��كل رأس حربة للمش��روع

مختلف الجبهات في حال استدعى األمر ذلك.
هكذا تبدو الصورة ويحكي الواقع في األس��بوع
الراب��ع م��ن عاصف��ة الح��زم المرتدة بي��ن وكالء
الس��عودية واإلم��ارات .إذ إن كال الطرفي��ن ض��اق
ذرعا بما يصفونه خيانة اإلخوان وانتهازيتهم في
تحقيق األجندات السياسية على المدى الطويل
الستنزاف التحالف واالنقضاض على السلطة.
وما غاب عن تعليقات المس��ؤولين السعوديين
م��ن تصرف��ات اإلخ��وان ظه��ر جلي��اً ف��ي وس��ائل
إعالمهم الرس��مية التي بدأت مؤخراً بش��ن حملة
إعالمية تس��تهدف هذه الجماعة وسط مطالبات
بتحييده��ا تماماً عن قيادة ما يس��مونه «الجيش
الوطن��ي» ،وإدارة العملي��ة السياس��ية كخط��وة
تمهيدي��ة للنزول عن الش��جرة بدع��وى أن الحرب
ف��ي اليم��ن ال تعن��ي إال اليمنيي��ن وأن اإلخ��وان
ل��م يكون��وا عند مس��توى الدع��م الب��ري والبحري
والج��وي المقدم لهم م��ن التحالف ،وفق ما يعبر
عن��ه العدي��د من الكت��اب والمحللين الس��عوديين
المقربين من دوائر السلطة.
واس��تناداً إلى ذلك ،يبدو أن اعتماد السعودية
عل��ى حزب اإلصالح الس��تكمال فصول المعركة
والمؤامرة في اليمن أو النكاية بالخصوم أضغاث
أح�لام يروجه��ا من ال يفهم أدبي��ات قواعد اللعبة
الت��ي يجيده��ا النظ��ام الس��عودي ويحفظه��ا ع��ن
ظه��ر قل��ب .وكم��ا كان إخ��وان اليم��ن ره��ان
المملك��ة لخ��وض المعرك��ة وتش��ديد الحص��ار،
س��يكونون الش��ماعة لتعلي��ق األخط��اء وتبري��ر
الفشل واإلخفاق.
اسماعيل المحاقري

األميركي اإلس��رائيلي لتمزيق كل دول وش��عوب األمة العربية
وباس��م «المقاوم��ة» و»التغيي��ر» و»اإلس�لام المعت��دل» ،وال��ذي
انت��ج كل الجماع��ات التكفيري��ة ،الت��ي عبث��ت بش��عوب األم��ة
العربية ،ومازالت تعبث حتى اآلن.
وبالع��ودة للمش��هد الفلس��طيني ف��ي داخل الداخل (إس��رائيل
اإلستعمارية) الحظنا في اآلونة األخيرة صعود نغمة غير بريئة
في اوس��اط الش��عب وعشية اإلنتخابات اإلس��رائيلية القادمة في
 17ايلول  /سبتمبر  ،2019عنوانها ،ان نواب القائمة المشتركة
لم يفعلوا ش��يئا للجماهير الفلسطينية ،وركزوا على المسائل
السياسية ،ولم يعيروا الجماهير ومصالحها الحياتية اإلهتمام
المطل��وب ،إذا على الفلس��طينيين في الجلي��ل والمثلث والنقب
والم��دن المختلط��ة تعزي��ز كفاحه��م ،وع��دم الس��ماح إلح��د
بتجزئته ،والتغلب على كل الهنات والخروقات ،ونقاط الضعف
الموج��ودة ف��ي اوس��اط الق��وى المش��كلة للقائم��ة المش��تركة.
واإلنتباه إلى عملية الترابط الجدلي بين مصالحكم الحياتية،
ومصالح الش��عب السياس��ية ،وهي عالقة ال تنفصم عراها ،إلنها
ج��زء م��ن المصالح األعم للش��عب العربي الفلس��طيني في كل
بقاع األرض.
عمر حلمي الغول

العجز األميركي الصهيوني
امام محور املقاومة

نش��رت واش��نطن بوس��ت مق��اال ألح��د
أب��رز مخطط��ي اللوب��ي الصهيون��ي
األميرك��ي الدبلوماس��ي الس��ابق
ديني��س روس أك��د في��ه إخف��اق الره��ان
عل��ى العقوب��ات المش��ددة الت��ي فرضته��ا
الوالي��ات المتح��دة ض��د إي��ران ف��ي حين
كان ديفي��د ش��ينكر المع��اون الجدي��د
لوزي��ر الخارجي��ة األميركي��ة ماي��ك
بومبي��و يعل��ن ع��ن مفاوض��ات جاري��ة
بي��ن إدارة ترام��ب وقي��ادة انص��ار اهلل ف��ي
اليم��ن م��ن غي��ر ان يفص��ح ع��ن م��كان
وطبيع��ة تلك المفاوض��ات متحدثا عن
استكش��اف ف��رص التوص��ل إل��ى تس��وية
تنه��ي الحرب التي تس��بب اع��راض نزيف
خطير لحلفاء واشنطن.
يأت��ي اإلعالن��ان المتزامن��ان م��ع
تحريك الطلب األميركي للوساطتين
الفرنسية واليابانية مع إيران المتمسكة
بشروطها ومع تجديد المقاومة اللبنانية
لت��وازن ال��ردع ف��ي المواجه��ة األخيرة مع
الكي��ان الصهيون��ي بع��د الع��دوان عل��ى
الضاحي��ة واغتي��ال اثني��ن م��ن كوادرها
ف��ي س��ورية بغ��ارة صهيوني��ة وحيث ظهر
االنكف��اء الصهيون��ي س��افرا رغ��م لغ��ة
التهديد بينما أظهرت المواقف اللبنانية
تصميم��ا اميركي��ا على مواصلة الس��ير
بالمس��اكنة داخ��ل الس��لطة السياس��ية
وع��دم فت��ح األب��واب لمغام��رات ق��د تنهي
عهد المس��اكنة بين المحورين بنتيجة
الموق��ف الذي اتخذت��ه غالبية الحكومة
اللبنانية ضد العدوان فقد اكتفى غالة
أصدق��اء واش��نطن بتس��جيل اعتراضه��م
في المحاضر وعبر وسائل اإلعالم.
ت��م إضع��اف فاعلي��ة الخارجي��ن عل��ى
التضام��ن ض��د الع��دوان ف��ي الواق��ع
السياس��ي اللبنان��ي نتيج��ة انس��جام
رئي��س الحكوم��ة س��عد الحري��ري داخ��ل
الحكوم��ة وخارجه��ا م��ع إع�لان الرئي��س
ميش��ال ع��ون ع��ن ح��ق لبن��ان بال��رد على
الع��دوان ال��ذي اعتب��ر غط��اءا دس��توريا
لم��ا قام��ت ب��ه المقاوم��ة ل��ردع الع��دو
ورغ��م صدور مواقف للقيادات السياس��ية
المعروفة بارتباطها بالمحور األميركي
الخليج��ي ناق��دة ورافض��ة للموق��ف
الرس��مي بتك��رار الس��ؤال التقلي��دي ع��ن
قرار الس��لم والحرب واألرجح ان الرئيس
س��عد الحري��ري أبلغ موقفه للمس��ؤولين
الغربيي��ن الذين اتصلوا ب��ه بعد العدوان
الصهيون��ي وف��ي اعق��اب رد المقاوم��ة
ش��ارحا حيثيات��ه الت��ي ح��اول تلخيصه��ا
ف��ي تصريح��ه الصحاف��ي ح��ول الع��دوان
الواض��ح كما نقل عنه وحول مس��ؤولية
«إس��رائيل» ع��ن ه��ز االس��تقرار والخ��رق
المس��تمر للق��رار  1701ث��م ع��ن الطاب��ع
اإلقليمي لما يعتبره الغرب «معضلة قوة
حزب اهلل» التي يفوق التصدي لها طاقة
أي جهة لبنانية محلية بينما فش��لت في
ذل��ك الوالي��ات المتحدة نفس��ها عندما
ش��نت حرب تموز  2006ومن خلفها حلف
دول��ي وعربي إقليم��ي عريض وقف خلف
الجي��ش الصهيون��ي وش��ارك ف��ي جه��ود
العدوان.
الخالص��ة الفعلي��ة لهذا المش��هد هي
ان اإلمبراطوري��ة األميركي��ة مازال��ت
تعتب��ر اس��تمرار المس��اكنة في ش��راكة
الس��لطة اللبناني��ة بي��ن ق��وى المحوري��ن
اإلقليميي��ن المتصارعي��ن «ش��را الب��د
من��ه» بل أفض��ل الممكن أمام اس��تعصاء
مي��زان الق��وى المحل��ي واإلقليم��ي من��ذ
رضوخه��ا له في لبن��ان بعد اختبارات قوة
متك��ررة من��ذ ع��ام  2014وتش��كيل حكومة
الرئي��س تمام س�لام وإس��قاط الفيتو عن
مش��اركة حزب اهلل في الحكومة برسالة
حملها إلى حلف  14آذار الس��فير السابق
ديفي��د هي��ل م��ا اس��تدعى م��ن الرئي��س
الحري��ري اإلع�لان ع��ن سياس��ة «رب��ط
الن��زاع « المس��تمرة إل��ى الي��وم وإذا كان

المخطط��ون األميركي��ون راهن��وا عل��ى
قل��ب المع��ادالت اللبناني��ة قبل ذلك من
خ�لال الع��دوان عل��ى س��ورية فالحصيل��ة
بات��ت الي��وم اكث��ر وضوح��ا بع��د تفكك
حل��ف الع��دوان بنتيج��ة صم��ود س��ورية
ومعه��ا مح��ور المقاوم��ة والحلي��ف
الروس��ي ودول اخ��رى مناهض��ة للهيمن��ة
األميركية تتقدمها الصين.
الحقيقة المرة التي تدركها واشنطن
هي ان الكيان الصهيوني مكبل بمعادالت
ال��ردع لي��س ف��ي لبن��ان فقط بل ف��ي غزة
أيض��ا وه��ي المحاص��رة والت��ي المج��ال
لمقارن��ة ظروفه��ا وقدراته��ا بم��ا تختزن��ه
المقاوم��ة م��ن فاعلي��ة وق��درة ف��ي الواقع
اللبنان��ي بل وفي س��ورية الت��ي تتقدم في
طري��ق تحري��ر أرضه��ا ونهوضه��ا القومي
التحرري مع حلفائها وشركائها.
خالص��ة ديني��س روس ه��ي بمثاب��ة
اعت��راف سياس��ي بفش��ل العقوب��ات
المش��ددة ف��ي ف��رض تراج��ع نوع��ي ف��ي
مقدرات إيران وحزب اهلل بس��بب الصالبة
السياس��ية وقوة اإلرادة التحررية وتحدي
الصعوب��ات الت��ي يرده��ا إل��ى االعتب��ارات
اإليديولوجي��ة ورغم نج��اح العقوبات في
زي��ادة األعب��اء وتقلي��ص الم��وارد المالية
يق��ر روس بانه��ا لم تؤثر فعليا على القوة
والديناميكي��ة ف��ي التص��دي لخط��ط
اإلمبراطورية في المنطقة.
م��ا ال يعت��رف ب��ه روس ه��و ان إي��ران
احت��وت النتائج بمتان��ة وضعها الداخلي
وباس��تقاللها االقتص��ادي وبفضل متانة
ش��راكاتها في الش��رق وهو ال يقر عامدا
بنجاح مرش��د الجمهورية آية اهلل الس��يد
الخامنئ��ي ف��ي تعبئ��ة ش��عبه عي��ر تظهير
مصيري��ة المعرك��ة الت��ي تخوضه��ا
الب�لاد م��ن اج��ل حقوقه��ا واس��تقاللها
وف��ي س��بيل تح��رر المنطق��ة بأس��رها
م��ن الهيمن��ة األميركي��ة والغربي��ة
االس��تعمارية الصهيوني��ة إضاف��ة إل��ى
أس��لوب اإلدارة السياس��ية الذكي��ة
للصراع منذ انسحاب ترامب من معاهدة
االتف��اق الن��ووي وحي��ث تعم��ل طه��ران
بالش��راكة م��ع موس��كو وبكي��ن إلح��داث
ش��رخ ف��ي المح��ور الغرب��ي م��ن خ�لال
اس��تمالة ال��دول األوروبي��ة الخاضع��ة
لمش��يئة واش��نطن م��ع ظه��ور ق��درات
نامي��ة ومتطورة يعت��رف روس بمظاهرها
وتعبيراته��ا ل��دى جمي��ع اط��راف المحور
المق��اوم وحي��ث اس��تطاعت إيران كس��ر
العنجهي��ة االس��تعمارية ف��ي محطت��ي
إس��قاط الطائ��رة المس��يرة وحج��ز ناقلة
النفط المتجهة إلى سورية.
إنه��ا مظاه��ر انكس��ار الغ��زوة الت��ي
اس��تهدفت المنطق��ة ف��ي الس��نوات
الماضي��ة وحي��ث يتض��ح بق��وة م��ن
تصريح��ات ش��ينكر اننا نش��هد فصال من
مؤشرات التكيف مع نتائج فشل العدوان
عل��ى اليم��ن لت��دارك التداعي��ات األس��وأ
بعدم��ا تفكك حل��ف العدوان واس��تنزف
المش��اركون في��ه سياس��يا واقتصادي��ا
وعس��كريا بينم��ا انتق��ل المدافع��ون ع��ن
اليم��ن ف��ي أصع��ب الظ��روف وأقس��اها
إل��ى الهج��وم الدفاع��ي خل��ف الح��دود
عق��ب نجاحه��م ف��ي من��ع ق��وات الع��دوان
م��ن تحقي��ق تق��دم حقيق��ي ف��ي عق��د
الجغرافية اليمني��ة الصعبة وحيث يطل
برأس��ه المسعى المش��بوه لتقسيم اليمن
م��ن جدي��د كملج��أ اخي��ر للخط��ط
األميركية.
يدخ��ل الش��رق العربي مرحل��ة جديدة
م��ن ت��وازن الق��وى والص��راع المس��تمر
بي��ن مح��ور المقاوم��ة ومح��ور الهيمن��ة
عل��ى مس��تقبل المنطق��ة وكل تراج��ع
ف��ي الس��طوة األميركي��ة وكل انكس��ار
للعنجهي��ة الصهيوني��ة س��يعني تقدم��ا
إلرادة االستقالل والتحرر والمقاومة.
غالب قنديل

