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لبنان

لبنان

على الغالف

ُ
ُ
أنيس نقاش ...وعود العاصفة
وليد شرارة
«كـ ـ ــان عـ ـم ــري س ـب ــع سـ ـن ــوات ع ـنــدمــا
ش ــارك ــت ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي ت ـظــاهــرة
تـ ـض ــامـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ـ ــرت قـ ـ ـ ــرب م ــدرسـ ـت ــي،
املـ ـق ــاص ــد ،م ــع امل ـن ــاض ـل ــة ال ـج ــزائ ــري ــة
جـمـيـلــة ب ــوح ـي ــرد ،ب ـعــد ص ـ ــدور ق ــرار
م ــن س ـل ـط ــات االس ـت ـع ـم ــار ال ـفــرن ـســي
بـ ــإعـ ــدام ـ ـهـ ــا .وص ـ ـلـ ــت امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ــى
س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء ولـ ــم أع ـ ــرف بـعــدهــا
كـيــف أع ــود ال ــى م ـنــزلــي» .كــانــت هــذه

املـشــاركــة الخطوة األول ــى فــي مسيرة
أنيس النقاش النضالية ،التي كثيرًا
م ــا ق ــادت ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـن ــزل الـعــائـلــة
ّ
واألحبة ،وهو من قضى عشر سنوات
فــي السجون الفرنسية بعد محاولة
اغتياله لشهبور بختيار ،آخر رئيس
وزراء ل ـش ــاه إيـ ـ ـ ــران ،ف ــي ف ــرن ـس ــا فــي
 .1980فــي سنة  ،1968وكــان فــي الــ16
من العمر ،وبينما كــان يقوم بواجب
ال ـع ــزاء فــي بـيــت أح ــد ال ـج ـيــران ،سمع
ق ـصــة س ـي ــدة فـلـسـطـيـنـيــة م ــن مـخـيــم

فلسطين لم تكن بنظر
مجرد قضية
أنيس
ّ
شعب شرد من أرضه
من قبل استعمار
استيطاني إحاللي

شاتيال تعرضت لالعتقال والتعذيب
من قبل املكتب الثاني اللبناني آنذاك،
ال ــذي ك ــان يــاحــق ابـنـهــا الـعـضــو في
حــركــة ف ـتــح .صـعــق أن ـيــس ملــا سمعه،
وق ــرر الــذهــاب مــع أصــدقــاء لــه لــزيــارة
املخيم ومعرفة املزيد ّ
عما جــرى« .ما
ُ
رأيته في املخيم ،ومن أحوال أهله ،كان
كافيًا ألق ــرر االنـضـمــام إلــى فـتــح .كان
لـفـتــح تنظيم نــاشــط فــي «امل ـقــاصــد»،
وأصـ ـبـ ـح ــت بـ ـس ــرع ــة أحـ ـ ــد أع ـض ــائ ــه
ال ـب ــارزي ــن» .فـلـسـطــن أض ـحــت قضية

أنيس األولى واألخيرة ،حمل السالح
في صفوف ثورتها وأسهم في جميع
معاركها ،وجمعته بقادتها وكوادرها
ومـنــاضـلـيـهــا صـلــة أخــويــة وروح ـيــة،
إل ــى درج ــة أن ــه ق ــال ،بـعــد خــروجــه من
ّ
ومضي سنتني على اغتيال
السجن،
القائد الرمز خليل الوزير« :لقد فقدت
أب ــي ال ـث ــان ــي» .ل ـكــن فـلـسـطــن ل ــم تكن
بنظر األخ مــازن ،وهو األسم الحركي
ألنيس فــي فتح ،مجرد قضية شعب
ش ـ ـ ّـرد م ــن أرض ـ ــه م ــن ق ـب ــل اس ـت ـع ـمــار
(أرشيف)

ابراهيم األمين

أنيس النقاش وحلم «وحدة الجهاديتين»
اس ـت ـي ـط ــان ــي إح ـ ــال ـ ــي ،بـ ــل ال ـس ــاح ــة
املــركــزيــة ف ــي صـ ــراع ش ـعــوب املنطقة
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة ض ــد الـهـيـمـنــة
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـغ ــرب ـي ــة،
وج ـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن ن ـضــال شـعــوب
العالم الثالث ضد هذه الهيمنة .هذه
االقتناعات قادته ،بني أسباب أخرى،
إل ــى امل ـشــاركــة م ــع مـنــاضـلــن أمميني
بينهم كــارلــوس ،فــي عملية احتجاز
وزراء ن ـفــط دول «أوب ـ ـ ــك» ف ــي فيينا
عــام  ،1975وإلــى التماهي الكامل مع
الثورة اإلسالمية في إيــران التي كان
بني أسبابها تحالف نظام الشاه مع
الكيان الصهيوني.
ف ـل ـس ـط ــن ،كـ ـعـ ـن ــوان مل ـع ــرك ــة ت ـحــريــر
امل ـن ـط ـقــة م ــن ال ـه ـي ـم ـنــة اإلم ـبــريــال ـيــة،
ج ـم ـع ــت أنـ ـي ــس الـ ـنـ ـق ــاش بــال ـش ـه ـيــد
مـحـمــد صــالــح الـحـسـيـنــي وبمحسن
رف ـ ـيـ ــق دوس ـ ـ ـ ــت ومـ ـحـ ـس ــن رض ــائ ــي
وجــال الـفــارســي وغيرهم مــن كــوادر
الثورة في إيران وقادتها .وقد اتضح
مــع مــرور الــزمــن ،وثـبــات الجمهورية
اإلســامـيــة على موقفها املـبــدئــي من
القضية الفلسطينية وخيار املقاومة
وم ـن ــاه ـض ــة ال ـس ـي ـط ــرة اإلم ـبــريــال ـيــة
على املنطقة ،واألثمان الباهظة التي
تكلفتها ومــا زالــت نتيجة لذلك ،دقة
رؤي ـ ـتـ ــه وص ــواب ـي ـت ـه ــا .وق ـ ــد تــوث ـقــت
عالقته بعد خــروجــه مــن السجن في
فــرن ـســا س ـنــة  1990بـ ـق ــادة امل ـقــاومــة
اإلسالمية في لبنان ،وفــي مقدمتهم
ال ـش ـه ـيــد ال ـح ــاج ع ـم ــاد م ـغ ـن ـيــة ،بعد
أن عــرف ـهــم ف ــي مـقـتـبــل ش ـبــاب ـهــم في
أواخ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ورأى فــي
ت ـجــرب ـت ـهــم ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة
اس ـت ـمــرارًا مـتـطــورًا لتجربة املـقــاومــة
الفلسطينية ،ونـمــوذجــا ُيحتذى في
فلسطني وبـقـيــة ب ـلــدان املنطقة التي
تعرضت للغزو واالح ـتــال كالعراق
وجزء من سوريا.
لقد آمــن األخ مــازن بوعود العاصفة،
الثورة الفلسطينية ممثلة بفتح عند
انطالقتها ،حاله كحال آالف املناضلني
والشهداء الفلسطينيني واللبنانيني
وال ـ ـعـ ــرب واألمـ ـمـ ـي ــن ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا
ت ـض ـح ـيــات ه ــائ ـل ــة م ــن أج ـ ــل ت ـحــريــر
فلسطني واملنطقة من براثن السيطرة
ال ـغ ــرب ـي ــة  -ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،وتـحـقـيــق
تـ ـطـ ـلـ ـع ــات شـ ـع ــوبـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ــوح ـ ــدة
والنهضة والعدالة االجتماعية .وهي
ستبقى نصب أعــن األح ــرار والـقــوى
ّ
الحية في هذه األمة حتى تحققها.

فكرة أن فلسطني تحتاج الى كل جهد ممكن ،جعلت أنيس النقاش
يفكر في كل ما هو صعب وحتى مستحيل .واحد من االمور التي
أخذت من عقله وبحثه من دون الوصول الى جهد متكامل ،فكرة
مواجهة الفتنة االميركية في العالم االسالمي بمشروع ّ
سماه «وحدة
الجهاديتني».
ّ
كان أنيس حاسمًا في تبنيه ملوقع الثورة االسالمية االيرانية والقوى
املقاومة امللتصقة بها في مشروع تحرير فلسطني .كان من الذين
ّ
بكروا في اعتبار الجهادية االسالمية الشيعية ركنًا اساسيًا في
معركة التحرير الكبرى .وهو لم يكن يشعر بأن طبيعة العقيدة التي
حكمت الثورة في ايران ستكون مانعًا امام قيام تحالف عربي -
إسالمي ،ليس باملعنى الجغرافي أو العرقي ،بل باملعنى العقائدي،
أي بإمكان قيام تحالف بني معتنقي الفكر الجهادي االسالمي
ومعتنقي الفكر القومي العربي ،وأن بمقدور هذا التحالف أن يمحو
فكرة هواجس االقليات الطائفية أو حتى العقائدية ،ويتيح قيام جبهة
كبيرة تنتشر على طول العالم العربي واالسالمي وتتيح الوصول

الدوام ما يرويه من تجارب
على
كان له ّ
ّ
َ
تؤكد أن تبدل حملة الرايات ال يلغي
أن القضية االساس تبقى إزالة إسرائيل
الى آلية تنهي حكمًا االحتالل الصهيوني لفلسطني ،وتحرر العالم
العربي من أنظمة تابعة لالستعمار الغربي.
كتحد ،هو ما رافق صعود الجهادية
ما استجد امام أنيس وآخرين
ٍ
السنية مع خروج مجموعات كبيرة من رحم االخوان املسلمني أو
الفرق السلفية وانضوائها في معارك ذات طابع تحرري .لم يكن
أنيس معجبًا على االطالق بالتحالف بني تنظيم القاعدة والحكومات
الغربية في مواجهة االتحاد السوفياتي ،لكنه كان مقتنعًا بأهمية
حصول تحوالت كبيرة تقود الى جعل «القاعدة» منخرطًا بصورة
مباشرة في املعركة الكبرى ضد االحتالل االميركي وضد إسرائيل
على وجه الخصوص.
ومع تعزز وجود تنظيم «القاعدة» ونفوذه بني قواعد الشباب
ّ
الجهادي السني ،وأمام تخاذل القيادة التقليدية للقوى االسالمية
السنية ،جاءت غزوة  11ايلول وما تالها من معارك كبرى في العراق
وأفغانستان ومناطق أخرى من العالم العربي واالسالمي .لم يكن
أنيس ليبرر ما قام به «القاعدة» ،خصوصًا ضرب أهداف ذات طابع
مدني ،لكنه لم يكن ليدين مثل هذه االعمال إن كانت ّ
تصعب على
االميركيني معاركهم ضد الشعوب العربية واالسالمية .وما تبادر
الى ذهنه في ذلك الحني ،هو كيفية استغالل املواجهة بني الغرب
بقيادة أميركا وحلفائها العرب ،وبني تنظيم القاعدة بفروعه كافة،
من أجل ّ
جر الحركة الجهادية السنية الى قلب املواجهة مع اسرائيل

الوداع الصعب يا «أنيس» فلسطين
منير شفيق
رحــل أنـيــس نـقــاش على يــد كــورونــا،
وهــو الــذي نــذر نفسه ليرحل شهيدًا
ط ـ ـ ـ ــوال خـ ـمـ ـس ــن عـ ــامـ ــا م ـ ــن ح ـي ــات ــه
ّ
ً
مناضال مجاهدًا وبوصلته متجهة
ّ
إلى فلسطني .ولم يبدل تبديال .فهو
شهيد بنيته بالرغم من غدر كورونا
اللعني.
ّ
ً
مثل أنيس نقاش جيال من اللبنانيني
والـ ـع ــرب ،جـعــل بــوصـلـتــه النضالية
ت ـحــريــر األم ـ ــة ووح ــدت ـه ــا وم ـقــاومــة
ال ـه ـي ـم ـن ــة اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــورة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ل ـيــس دع ـم ــا للشعب

الفلسطيني فـحـســب ،وإن ـم ــا أيـضــا،
بل وأساسًا ،باعتبار قضية فلسطني
لبنانية  -عــربـيــة ،س ــواء بـســواء كما
هي بالنسبة إلى الفلسطيني.
عندما بدأ أنيس نقاش رحلة العمر
ال ـك ـفــاح ـيــة م ــن خـ ــال االن ـ ـخـ ــراط في
فـتــح وال ـث ــورة الفلسطينية ،لــم يكن
هنالك شــيء اسـمــه منظمة التحرير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة «امل ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـش ــرع ــي
وال ــوح ـي ــد» ،وإن ـمــا ك ــان فـقــط هنالك
قـ ـضـ ـي ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا
قضية العرب األولى واملركزية .وكان
هنالك منظمة التحرير الفلسطينية،
والفصائل الفلسطينية ،التي تعتبر
ف ــي مـنـطـلـقــاتـهــا :فـلـسـطــن جـ ــزءًا من

الوطن العربي ،والشعب الفلسطيني
ج ــزءًا مــن األم ــة الـعــربـيــة .بــل ك ــان من
امل ـس ـت ـه ـج ــن ذك ـ ــر الـ ـنـ ـظ ــرة ال ـق ـطــريــة
القائلة :بـ«الفلسطنة» فلسطينيًا ،أو
الـتــي تعتبر االنـتـســاب الـقـطــري ،في
األقطار العربية ،هو انتساب للقطر
ً
أوال .وم ــا ك ــان ألح ــد أن ي ـ ّ
ـردده ــا ،إذ
كــان جيل أنيس نقاش من لبنانيني
وعرب ّ
يردون عليها ّ
بقوة ليس بلغة
ال ـق ـلــم وال ـل ـس ــان ،وإن ـم ــا بـلـغــة الـفـعــل
وبــذل الــدم ونيل الشهادة في القتال
ضد العدو الصهيوني.
كـ ــان ج ـيــل ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ف ــي عمر
أن ـ ـيـ ــس نـ ـ ـق ـ ــاش ،واملـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــون إل ــى
التغيير والنهضة والتحرر والعدالة

االجتماعية ،وكان أنيس في املقدمة،
يجدون الطريق إلى الثورة في بالدهم
أو في البالد العربية تمر عبر الكفاح
م ــن أجـ ــل ف ـل ـس ـطــن .ف ـهــم أص ـ ــاء في
الثورة الفلسطينية ٍّ
كأي من أبنائها
الـفـلـسـطـيـنـيــن .ب ــل يـمـكــن ال ـق ــول إن
أنيس نقاش وأبناء جيله ،وبعضهم
لم يصل إلى العشرين عامًا بعد ،قد
أخذوا يقودون التظاهرات ويعبئون
زم ــاء ه ــم ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات لـيــذهـبــوا
إل ـ ــى مـ ــراكـ ــز ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،وي ـت ــوج ـه ــوا
جنوبًا للمشاركة في ّ
صد أي عدوان
صـهـيــونــي ف ــي أوائ ـ ــل الـسـبـعـيـنـيــات
على العرقوب أو كفرشوبا وغيرهما
من القرى والبلدات.

أنيس نقاش كان بارزًا ومتميزًا بهذا
الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـش ـ ّب ــاب ــي امل ـم ـت ـلــئ وع ـيــا
ثـ ــوريـ ــا ،واملـ ـت ــرف ــع ع ــن ك ــل مـصـلـحــة
ذاتـيــة تبحث عــن مستقبل مــن خالل
شهادة علمية ،أو من خالل عمل في
دولـ ــة م ــن دول ال ـخ ـل ـيــج .ل ـقــد أصـبــح
امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـش ـخ ـصــي ك ـلــه خــاضـعــا
للثورة الفلسطينية ،ومــا يتبع ذلك
من تضحيات واستشهاد.
وكـنـ َـت فــي ذلــك الــوقــت ،إن سألت عن
َ
أنـ ـي ــس ل ــوج ــدت ــه ج ـ ــاء إل ـ ــى ب ـي ــروت
وغ ــادره ــا إل ــى ال ـج ـن ــوب ،أو الـجـبــل،
فــي ال ـحــرب األهـلـيــة ،فـهــو دائ ـمــا هنا
وه ـن ــاك وه ـنــالــك .فـنـشــاطــه ك ــان ليل
ّ
ّ
ن ـه ــار ال ي ـك ــل وال ي ـم ــل .وكـ ــان ط ــوال

ً
أوال ،بالتوازي مع مواجهة مركزة ومنسقة ومدروسة ضد قوات
االحتالل االميركي في العراق أو أي منطقة اخرى من العالم العربي
واالسالمي.
في تلك السنوات التي ضجت فيها النقاشات الصعبة ،كان أنيس
يطرح االشكالية الصعبة واملعقدة ،بل املستحيلة ،وكان سؤاله :أال
يمكن لعنوان تحرير فلسطني أن يكون هو منطقة التفاهم املشتركة
بني الجهاديتني السنية والشيعية ،ما يجعل العالم كله ينشغل في
مواجهة اقوى جبهة عربية – اسالمية من شأن توحدها هزيمة
االحتالل االميركي واسقاط عروش االنظمة العميلة للغرب والشروع
في خطوات كبيرة نحو تحرير فلسطني؟
سيكون من الصعب اليوم استعادة كل النقاشات التي جرت حول
هذه الفكرة في كل االماكن والعواصم والعقول املعنية .لكن أنيس،
الذي أحزنه السلوك غير املنطقي للتنظيمات السلفية في العراق
وسوريا والجزيرة العربية ،لم يكن شديد السرور بحالة «التقوقع»
التي ظهرت على قوى شيعية في العراق تحديدًا .وكان نقاشه
َ
وسجاله عنيفني مع هؤالء ،وحتى مع االيرانيني وحزب الله .وكان
يرى في التطرفني خطرًا مشتركًا فيه أهوال تفوق بكثير أهوال
ّ
أي تحالف جهادي بني الفرقتني املقاتلتني عند الجهاديني السنة
والشيعة.
لم يكن أنيس متهورًا كما يعتقد بعض من كان يسمع صوته
مرتفعًا .لكنه مات وهو يرفض منطق التسويات الجانبية في هذه
املنطقة أو تلك .وكان البارز في محطته السياسية االخيرة ،اقترابه
من منطق التالزم بني شعاري التحرير والتغيير الداخلي .ولم
يكن يقبل او يبرر الصمت على موبقات حكومات وانظمة وقوى
وشخصيات ملجرد انها تعلن تأييدها للمقاومة .ولم يكن يخفي
حماسته ودعمه لفكرة العمل املقاوم الداخلي بموازاة املعركة الكبرى
في مواجهة جيوش االحتالل واالستعمار .وهذا ما جعله يبدو
في بعض االحيان كمن أخذ مسافة من االستراتيجيات الكبرى،
علمًا بأنه لم يفته يومًا ،أن حماية قدرات املقاومة وقوتها في لبنان
وفلسطني يجب أن تبقى أولوية رئيسية ،لكنه كان يؤمن بوجود
إمكانية ملواءمة ما ،بني فكرتي التحرير والتغيير ،ولو تطلب االمر
بعض التضحيات وبعض القسوة ايضًا.
ّ
شكل املناضل االممي أنيس النقاش حلقة واصلة بني ثالثة أجيال
شاهدة على املعركة الكبرى في وجه االحتالل الصهيوني وداعميه
وحلفائه في املنطقة والعالم .وكان له على الدوام ما يرويه من تجارب
وأن ّ
تؤكد أن مواجهة االستعمار هي الثابت الوحيدّ ،
تبدل َ
حملة
الرايات ال يلغي أن القضية االساس تبقى إزالة إسرائيل باعتبارها
مصدر الشرور التي تصيب شعوبنا.
رحل أنيس فجأة ،لكن أفكاره السجالية ستبقى حاضرة من زاوية
حث الناس على التفكير كل يوم ،في ابتداع آليات وأطر وطرح افكار
تجمع شمل األمة ،وتقودها نحو نصر أكيد.

(مروان
طحطح)

ّ
حياته مـمــارســا وقــائ ـدًا مـيــدانـيــا ،إل
فــي العشر سـنــوات التي قضاها في
ال ـس ـج ــن ل ـت ــأخ ــذ ن ـشــاط ـي ـتــه ج ــوالت
ّ
فــي الـثـقــافــة دراسـ ــة وتـعــلـمــا وق ــراءة
وتثقفًا ،ليعود بعدها مع التقدم في
بداية األربعينيات من عمره ،ليصبح
م ــن امل ـن ــاظ ــري ــن ف ــي أجـ ـه ــزة اإلع ـ ــام
وال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـم ــا ي ـمـ ّـس
الـفـلـسـفــة ،وع ـلــم الـسـيــاســة وال ـحــرب،
وإدارة ال ـ ـصـ ــراع واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة.
وق ــد أخ ــذ اه ـت ـمــامــه بــالـبـعــد األم ـنــي
مـســاحــة واس ـعــة مــن وع ـيــه ونـشــاطــه
واهتماماته.
أنـيــس نـقــاش كــان مــن األوائ ــل الــذيــن
ال ـت ـق ـطــوا أه ـم ـيــة الـ ـث ــورة اإلســام ـيــة

ف ــي إيـ ـ ـ ــران .ال م ــن ن ــاح ـي ــة أهـمـيـتـهــا
ب ــان ـت ــزاع إيـ ـ ــران م ــن ب ــراث ــن طــاغــوت
الـ ـ ـش ـ ــاه واإلم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ف ـح ـس ــب ،وإن ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا وب ــال ــدرج ــة
األول ـ ــى بــاع ـت ـبــارهــا ثـ ــورة حـضــاريــة
أعادت لإلسالم مكانته في السياسة
الــدول ـيــة .وق ــد رك ــز وب ـص ــورة مبكرة
وعيًا يــدرك أهمية الثورة اإلسالمية
فـ ــي إيـ ـ ـ ــران ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية .وهــذا الــوعــي هــو الــذي
ذه ــب بــأنـيــس ن ـقــاش إل ــى أن يصبح
رمـ ـ ـ ـزًا ع ــرب ـي ــا ل ـب ـن ــان ـي ــا فـلـسـطـيـنـيــا،
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـج ـه ــد الـ ـ ـث ـ ــوري الـ ــذي
وضـعـتــه إي ــران مـنــذ ال ـيــوم األول من
ث ــورت ـه ــا ف ــي الـ ــوقـ ــوف م ــع فـلـسـطــن

ومواجهة العدو الصهيوني.
ل ـ ـقـ ــد أث ـ ـب ـ ـتـ ــت ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــن أن
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة م ــن ج ـهــة،
وامل ـقــاومــة اإلســام ـيــة فــي لـبـنــان من
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وم ــده ـم ــا ي ــد ال ـت ـعــاون
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك والـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ون ـ ـص ـ ــرة ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية ،أن إي ــران بقيت الدولة
الــوحـيــدة فــي الـعــالــم الـتــي ال تعترف
بالكيان الصهيوني وشرعية وجوده
فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،بـ ــل أص ـب ـح ــت ال ـي ــوم
العدو األول ،في نظر أميركا ،للكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي .ب ــل أص ـب ـح ــت امل ـعــركــة
املـفـتــوحــة اآلن ب ــن أم ـيــركــا والـكـيــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ،وم ـ ـحـ ــور

امل ـقــاومــة م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،ه ــي الـتــي
س ـت ـقــرر م ـص ـيــر فـلـسـطــن واملـنـطـقــة
لعشرات السنني القادمة .األمــر الذي
يثبت أن أنيس نقاش  -بوجوده في
قلب املعركة فــي فلسطني ،ومــن أجل
فلسطني ،سواء أكان موقعه في لبنان
أم ضمن محور املقاومة عمومًا ،وال
س ـي ـمــا إيـ ـ ــران وس ــوري ــة  -كـ ــان نــافــذ
الـ ـنـ ـظ ــرة م ـح ــاف ـظ ــا عـ ـل ــى ال ـب ــوص ـل ــة
ّ
املصوبة إبرتها إلى القدس
الحقيقية
ويافا وحيفا وعسقالن.
ف ــرحـ ـم ــة ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى أن ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاش،
وأسـكـنــه فسيح جـنــانــه .وق ــد خسره
لـبـنــان وخ ـســرتــه فـلـسـطــن ،وخـســره
محور املقاومة.
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