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من �سيحكم «�إ�سرائيل» في ال�سنوات المقبلة...؟

انخفا�ض �أ�سعار النفط
وانعكا�سها على االقت�صاد العالمي

البنتاغون يتح ّمل تداعيات «�أقواله»؟
} روزانا ر ّمال
أكد االدميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» أنّ
الطيران الحربي اإليراني ش ّن غارات على مواقع لـ«داعش» في شرق العراق ،معتبرا ً أنّ هذا
األمر تق ّرر بشأنه الحكومة العراقية.
ال يمكن لوزارة الدفاع األميركية ان تبث أخبارا ً عبثية تتعلق بالشرق األوسط في هذا
التوقيت بالذات ،وتحديدا ً في ما يخص مكافحة االرهاب ومشاركة التحالف الدولي وما
يحيط بالعمليات العسكرية التي يقوم بها في سورية والعراق من تأويالت.
يعرف المسؤولون العسكريون في البتاغون أنّ خبرا ً من هذا النوع له اهداف ورسائل
متش ّعبة االتجاهات ،وهو الذي تزامن مع بدء االنفراجات في العالقة االميركية ـ االيرانية،
وبدء التنسيق الجدي لح ّل الملف النووي ،وبالتالي فإنّ محاولة الواليات المتحدة اليوم
أي مؤتمر لمكافحة
لتقبّل مشاركة إيران في مكافحة اإلرهاب بعدما سعت إلى عزلها عن ّ
تصب اليوم في خانة إرسال رسالة
أي عمل أمني مشترك لمكافحته سابقاً،
اإلرهاب أو ّ
ّ
شديدة الوضوح الى حلفاء واشنطن من أتراك وسعوديين ،مفادها أنّ إيران جدية في
جدي في العنوان العريض لمكافحة اإلرهاب في
مكافحة «داعش» ،وأنها بالنسبة لنا حليف
ّ
هذا العالم.
يكشف عسكريون تابعوا سير عمليات التحالف الدولي في الشرق االوسط منذ انطالق
عملياته العسكرية بأنها ليست المرة األولى التي تقصف فيها الطائرات اإليرانية أهدافا ً
لـ«داعش» ،مضيفين «انّ التنسيق اإليراني ـ األميركي حدث أكثر من مرة ألنه يستحيل
أن يخرج طيران حربي من دون تنسيق مع الطرف اآلخر الذي يحلّق طيرانه في األجواء
نفسها ،وإال قد تحدث كارثة حقيقية جراء هكذا تجاوز ،وإذا كان هذا التنسيق قد حصل مع
سورية فلماذا ال يكون قد حصل مع إيران؟
من الواضح أنّ واشنطن تو ّد بناء أرضية واضحة تحاكي من خاللها التعاون المباشر
او الغير المباشر المستج ّد مع طهران في غير موضوع وفي تسهيل تمريرها او تسويقها
مستقبلي في استحقاقات عدة ينتظرها في الشرق االوسط ،كما تقول من خاللها
كشريك
ّ
لحلفائها الخليجيين وأبرزهم السعودية ،انها قد ال تكون بحاجة إليهم كما كان الوضع سابقاً،
إال انّ هذا ال يمنع انّ األمر يحتمل النوايا االيجابية ومعها السلبية والخبيثة تجاه ايران.
فااليجابية تكمن في اعتبار إيران الحليف الحقيقي الف ّعال في الحرب على «داعش»
بالنسبة إلى أميركا ،وهي التي سبقت هذا باإلشادة بتسليح إيران للبيشمركة وقوات النخبة
العراقية.
يتوجسون
اما السلبية فتحت ّل حيّزا ً أساسيا ً في قراءة المعطيات ،خصوصا ً عند الذين
ّ
شرا ً من ك ّل ما تقدم عليه أميركا ،باعتبار أنّ لديها خطا ً خلفيا ً دائما ً تعمل على أساسه ،قد
تلحق فيه الواليات المتحدة األذى باإليرانيّين ،وتعقد األمور من خالله على صعيد االحتقان
الطائفي في المنطقة ،خصوصا ً أنّ إعالن البنتاغون جاء متزامنا ً مع عملية إرهابية استهدفت
السفارة اإليرانية في صنعاء ،ومن هنا يمكن تفسير أنّ المجموعات اإلرهابية قد تستهدف
إيران ومصالحها أكثر فأكثر ،خصوصا ً أنها تدعم بوضوح سورية والعراق في حربهما
ض ّد اإلرهاب ،وهي تعرف أنّ هناك ثمنا ً لهذا الدعم ،وأنّ األمر ينطوي على خطورة تكمن في
أن تعمل المجموعات اإلرهابية وداعميها على استثارة العصبيات المذهبية والطائفية ض ّد
إيران ،وهذا ال يغيب عن بال األميركيين أيضا ً كونهم أصحاب نظرية قد توضح المقصود
أكثر ،وهذه النظرية تقول إنه «ال يمكن قتال داعش اال بقوة» سنية ف ّعالة» ،ما يعني أنه إذا
كان هناك من يعرف خطورة األمر وحساسيته الطائفية فال يمكن له أن يعلن أنّ قوة شيعية
تضرب «داعش» او تحاربها ،فلماذا حصل األمر اآلن؟
أي وفاق بين الواليات
األكيد ان البنتاغون يتح ّمل مسؤولية ما «يقول» ،واألكيد أيضا ً أنّ ّ
المتحدة وإيران ال يمكن ان يوقف الحرب الباردة بينهما ،او يوقف استهداف أحدهما
أي مكان من العالم ،طالما هذا يضمن ان ال ُيت َّوج منتصر وال ُيعلن عن
لمصالح اآلخر في ّ
مهزوم في الشرق االوسط...
يعرف البنتاغون انه كباش ايراني ـ أميركي طويل ...ويعرف أيضا ً انّ عليه تح ّمل تداعيات
«أقواله».
«توب نيوز»

الأ�سد والتحالف الدولي
التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن في وجه «داعش» ينشط في العراق بقيادة أميركا،
لكن األميركيين وحدهم يتحركون لقصف مواقع «داعش» في سورية.
دأبت واشنطن على التحدث عن العمل في سورية ضمن مربع مك ّون من الحرب على «داعش»
أولوية ،وال مكان للدولة السورية في التحالف ،والحليف هو المعارضة المعتدلة ،وال خطة
إلطاحة الحكومة والرئيس السوريّين.
تحرك الموقف األميركي تدريجا ً بالر ّد على حلفاء واشنطن بالقول ال أولوية غير الحرب على
«داعش» ،وال تو ّرط في حرب مع الدولة السورية.
أضاف األميركيون أنهم يعلمون أنّ الدولة السورية مستفيدة من غاراتهم وأنهم يرون الرئيس
األسد جزءا ً من الجهد ض ّد «داعش».
نسق األميركيون مواعيد ومناطق غاراتهم مع الدولة السورية بواسطة سفيرها في نيويورك
تباعاً.
قبل األميركيون مبادرة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بح ّل تحت سقف
رئاسة األسد فقبلتها الدولة السورية ورفضتها المعارضة المدعومة من واشنطن.
بدا أنّ المعارضة التي يراهن عليها األميركيون تتهاوى.
سئل األسد هل يرضى عن التحالف فقال ال تفيدنا غاراتهم فليوقفوا الدعم التركي لـ«داعش»
وهذا يكفي.
التعليق السياسي

م�ؤتمر الجاليات الفل�سطينية في دم�شق
ودالالت «االنتماء والوفاء»

} رامز مصطفى

} حميدي العبدالله
واص�ل��ت أس�ع��ار النفط تراجعها ال �ح��ادّ ،وب��دأت ت��دور ح��ول سعر ( )70دوالرا ً
للبرميل الواحد .ويجهد خبراء االقتصاد في تحليل نتائج هذا االنخفاض وتداعياته
على االقتصاد العالمي ،لكن ال يمكن عبر معيار واحد قراءة هذه النتائج ،فال ب ّد من
مقاربة مركبة أو متعدّدة للتع ّرف بدقة أكثر على أثر انعكاسات هذا االرتفاع على
االقتصاد العالمي.
وضمن هذه المقاربة يمكن توزيع دول العالم إلى ثالث جماعات:
الجماعة األول��ى ،هي الدول المنتجة للنفط ،وال يمكن حصر هذه الجماعة بدول
أوبك وروسيا ،بل إنّ الواليات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول االسكندنافية هي
في عداد الدول المنتجة للنفط.
انعكاس انخفاض األس�ع��ار على ال��دول المنتجة للنفط ،وال سيما دول الخليج
وروسيا وإي��ران وفنزويال وبعض ال��دول األفريقية ،هو انعكاس سلبي تأثرت به
موازنات هذه الدول ،كما تأثرت به الشركات المرتبطة بالمشاريع الحكومية ،وال أد ّل
على ذلك من تهاوي أسعار البورصات في الدول الخليجية.
الجماعة الثانية ،هي ال��دول الغربية ،وه��ذه ال��دول ال يمكنها أن تبقى بمنأى عن
تأثير انخفاض األسعار ،فهذا االنخفاض يؤثر عليها سلبا ً في مجاالت عديدة أبرزها
انخفاض أرباح الشركات ،والشركات النفطية الفاعلة عالميا ً غالبيتها ملكية أشخاص
وحكومات أو شركات مساهمة ،غربية ،كما ينعكس ذلك على أداء البورصة في هذه
الدول نتيجة النخفاض أسعار أسهم الشركات النفطية ،وتتأثر سلبا ً أيضا ً بتراجع
عائدات الخزينة المتأتية من الضرائب على أرباح الشركات النفطية ،كما أنّ الطلب
سيتأثر سلبا ً ألنّ زبائن االستهالك واستثمارات الكثير من الشركات الغربية هم
من الدول المنتجة للنفط ،إضاف ًة إلى أنّ انخفاض أسعار النفط دون الـ( )60دوالرا ً
للبرميل الواحد يهدّد عشرات مليارات االستثمارات في النفط الصخري.
إذا كانت هذه اآلثار السلبية هي موضع إجماع وليس هناك خالف بين الخبراء
االقتصاديين حولها ،لكن هناك مسألة أخ��رى هي موضع نقاش ،وتتعلق بما إذا
ك��ان انخفاض أسعار النفط سيقود إل��ى خ��روج االقتصادات الغربية من الركود،
لكن الركود الذي تعاني منه االقتصادات الغربية ال يعود إلى ارتفاع أسعار النفط،
بل يعود إلى حدة المنافسة ودخول منتجين جدد إلى هذه الحلبة ،وانخفاض أسعار
النفط تستفيد منه االقتصادات الغربية مثلما تستفيد منه االقتصادات المنافسة،
مثل االقتصاد الصيني والهندي والبرازيلي واقتصاد كوريا الجنوبية ،واالستفادة
المتساوية تفقد االقتصادات الغربية من إمكانية االستفادة من تدني أسعار النفط،
ألنّ كلفة اإلنتاج في الدول النامية سوف تنخفض جراء انخفاض أسعار النفط في
المستوى ذاته النخفاض كلفة اإلنتاج في الدول الغربية ،وبالتالي تظ ّل المعادلة على
ما هي عليه على هذا الصعيد قبل انخفاض أسعار النفط.
أي اقتصادات الصين
الناشئة،
الجماعة الثالثة ،هي الدول النامية واالقتصادات
ّ
والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية ،فهذه الدول هي التي سوف تستفيد أكثر ،وهذا
يساعدها على خفض كلفة منتجاتها ،وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية في مواجهة
االقتصادات الغربية ،وتخفيض أعباء المعيشة في دولها وتعزيز الطلب الداخلي.
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راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
واضح جدا ً أنّ حكومة نتنياهو وصلت الى نهايتها ،وجرى التصويت على
ح ّل البرلمان «الكنيست اإلسرائيلي» األربعاء الفائت بالتوافق بين الكتل
البرلمانية وبالقراءة التمهيدية ،واتفق على ان تجري االنتخابات المقبلة
في السابع عشر من آذار المقبل ،وقبل الغوص في األسباب التي دفعت
بالذهاب الى االنتخابات المبكرة وح ّل الكنيست ،ال ب ّد لنا من استعراض
تاريخ نتنياهو ،فهذا الرجل جاء الى رئاسة الوزراء عام  1996مستفيدا ً
من ترك المغدور شارون لليكود ،والسقوط المد ّوي لبيرس بسبب العمليات
االستشهادية التي قادها المهندس يحيى عياش ،ونتنياهو عندما وصل
الى سدة الحكم ،هو من رفض تنفيذ اتفاقية الخليل وأص ّر على التفاوض
من جديد على ما ت ّم االتفاق عليه ،وكان له ما أراد ،وكذلك رفض تطبيق
بنود االتفاق االنتقالي ،وفتح المم ّر اآلمن ما بين الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وزي��ادة مساحة المنطقة (أل��ف) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية،
وهو أيضا ً أحد تالمذة رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» األسبق اسحق شامير،
واكثرهم حقدا ً وكرها ً للعرب ،حيث انه هو من رفع في مدريد شعار مفاوضة
العرب والفلسطينيين لعشرين عاما ً وعدم اعطائهم شيئاً ،وعلى نفس هذا
النهج والخيار سار نتنياهو وغيره من رؤساء الحكومات «اإلسرائيلية»
المتعاقبة ،وعاد نتنياهو ليحكم من جديد بعد ان فشلت تسيبي ليفني
في تشكيل الحكومة رغم أنّ حزبها كاديما حصل على  28مقعدا ً مقابل
 27مقعدا ً لليكود ،ليقوم نتنياهو بتشكيل حكومة جلها من المتطرفين
والمتدينين المتشدّدين ،وعيّن وزير خارجية له افيغدور ليبرمان ،رئيس
حزب «اسرائيل بيتنا» ،وذلك في ظ ّل حالة من االنقسام والعداء بين حماس
والسلطة الفلسطينية.
وتشهد «إسرائيل» منذ بداية عام  1996حالة من اإلزاحة الكبيرة ،نحو
اليمين الديني والتطرف والعنصرية ،وكان هناك صراع محتدم ما بين
أنصار وتيار أصحاب نظرية انّ المحرك األساسي لصنع القرار والسياسة
في «إسرائيل» هو األمن ،وكذلك الصراع حول ماهية الدولة وطابعها،
فنتنياهو يرى أنّ «اسرائيل» ،يجب ان تكون «دولة يهودية» ،وتشكل
ما ُيس ّمى «الوطن القومي لليهود» ،وتيار آخر وقف ض ّد فكرة «يهودية
الدولة» ،وانّ استمرار االستيطان والتوسع ،من شأنه ان يح ّول «إسرائيل»
الى «دولة ثنائية القومية» ،وتيار نتنياهو المتنفذ في الحكم ،كان يرى أنّ
التوسع واالستيطان ،بالضرورة أن يكونا المحرك لصنع القرار والسياسة
«اإلسرائيلية» ،واألمن واحد من تلك العناصر ،فهو بات على قناعة تامة
ب��أنّ مجمل التطورات والمتغيّرات الفلسطينية والعربية واإلقليمية
والدولية ،تم ّكن دولة االحتالل من االحتفاظ باألمن والسالم واالستيطان
معاً ،من دون اللجوء الى تقديم «تنازالت» للفلسطينيين تم ّكنهم من إقامة
دولة على األراضي التي احتلت عام  ،1967عاصمتها القدس ،وقد رأينا
كيف انه عمل على تكثيف االستيطان وزيادته في الضفة الغربية ،وليبلغ
ذلك مرحلة الـ»تسونامي» في القدس ،التي يخطط لبلعها وض ّمها بشكل
نهائي ،ولذلك هو في مفاوضاته مع السلطة الفلسطينية ،التي رعاها وزير
الخارجية األميركي جون كيري ،رفض بشكل قاطع أيّ وقف او تجميد كلي
او جزئي لالستيطان في القدس والضفة الغربية ،بل على العكس من ذلك
كان ما بين ك ّل جولة تفاوضية وأخرى ،يعلن عن طرح مشاريع وعطاءات
ومناقصات إلقامة اآلالف من الوحدات االستيطانية في القدس المحتلة.

ومستغالً لهذه الظروف واألوض��اع عمد نتنياهو الى شنّ حرب شاملة
على الشعب الفلسطيني ،والذريعة خطف وقتل الصهاينة الثالثة في مدينة
الخليل من قبل حركة حماس ،وليتدحرج العدوان الى شنّ حرب شاملة على
قطاع غزة ،حرب كان يريد لها نتنياهو ان تحقق جملة من األهداف ،وقف
في مقدمتها السيطرة واإلجهاز على مدينة القدس وتقسيم المسجد األقصى،
ومنع الوحدة الجغرافية والديمغرافية بين شطري الوطن ،وكذلك استمرار
وتشريع حالة االنقسام ،ومنع إقامة حكومة وفاق وطني ،وكذلك تدمير
البنية التحتية لقوى وفصائل المقاومة ،وتفكيك أذرعها العسكرية ،وتدمير
مخزونها وترسانتها التسليحية وخاصة الصواريخ ،وأيضا ً تدمير األنفاق
باعتبارها الشريان الرئيسي لتهريب السالح.
نتنياهو لم ينجح في ايّ من القضايا المذكورة ،ففي مدينة القدس
التي أراد ان يلتهمها ،وإعتقد بأنّ الظروف وحالة الضعف الفلسطيني
واالنهيار العربي ،ستجعلها لقمة سائغة له ،ولكن ثبت بالملموس أنّ
كفاح المقدسيين وهبّاتهم الجماهيرية المتالحقة وثباتهم وصمودهم،
كانت واحدة من القضايا الرئيسية في فكفكة تحالفه الحكومي وانهياره،
وكذلك هي الحرب على غزة ،لم تستطع ان تد ّمر قوى المقاومة وتقضي
عليها ،وال نزع أسلحتها وتدميرها ،والحرب لم يستطع ان ينتصر فيها
نتنياهو ،بل تكبّد من جرائها خسائر كبيرة في الجانب االقتصادي ،وحتى
البشري ،باإلضافة الى تصدّع الجبهة الداخلية وتخلخلها وعدم ثقتها
بحكومة نتنياهو ،التي لم تجلب األمن واالستقرار لمستوطنات غالف
غزة ،وال ننسى هنا أيضا ً أنّ حالة الجمود وانسداد األفق السياسي وتوقف
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ،ساهمت في عزلة «إسرائيل» ،وقربت
من اتخاذ اوروبا الغربية العقوبات بعليها ،وكذلك توتر العالقة مع اميركا،
قاد الى تراجع مستويات دعمها المالي لـ«إسرائيل».
وكذلك مسألة طرح «قانون يهودية الدولة» ،فاقمت من ازمة االئتالف
الحكومي ،فهناك من يرى بأنّ ذلك يشكل خطرا ً على دولة االحتالل ،أما
االستمرار في االستيطان في الضفة الغربية ،فمن شأنه ان يح ّول «إسرائيل»
الى دولة يُس ّمونها «ثنائية القومية ،بعد ان يُغلق الباب أمام ح ّل الدولتين.
اذا ً األس��ب��اب الحقيقية وراء سقوط حكومة نتنياهو ،نلخصها في
انتفاضة القدس اوالً ،وفشل العدوان على غزة ثانياً ،حيث ضربت تل ابيب
بالصواريخ ،والسبب الثالث هو رفض القيادة الفلسطينية العودة إلى
المفاوضات ،فقد ارتعب المستوطنون «االسرائيليون» من شبح الحرب،
وقامت الوزيرة تسيبي ليفني برفض مشروع «يهودية الدولة» ومثلها فعل
يائير لبيد من حزب «هناك مستقبل» باالحتجاج على معارضة نتنياهو
لقوانين صفر ضريبة.
ولكن يبقى السؤال المهم من بعد سقوط حكومة نتنياهو والذهاب إلى
االنتخابات المبكرة ،من سيحكم «اسرائيل»؟ والجواب على ذلك هو أنّ
األحزاب اليمينية المتطرفة بمختلف تالوينها ،هي من ستقود دولة االحتالل
في االنتخابات المقبلة ،حيث تسود اآلن في «إسرائيل» المنزاحة بدرجة
كبيرة نحو اليمين الديني والقومي ،حالة كبيرة وواسعة من العنصرية
والتطرف والكره والحقد على العرب ،وأغلبها ترى بأنّ الح ّل يكمن في
التخلص من العرب وطردهم وتهجيرهم ،واخضاعهم عبر القوة والبطش
والقمع والتنكيل.
Quds.45@gmail.com

�إيران م�شروع عملقة في ال�شرق الأو�سط
} علي موسى كعدة*
إنّ ما يجري من أحداث في منطقتنا العربية
واإلسالمية ،أرجعني بالذاكرة إلى شهر أيلول
م��ن ال��ع��ام  ،1986وه��و الشهر ال��ذي دخلت
فيه األراض��ي اإليرانية ألول م ّرة بقصد زيارة
العتبات المقدسة أوالً ،والتجارة المتواضعة
لتغطية النفقات ثانياً ،وكانت الجمهورية
اإلسالمية قد خرجت حينها من ح��رب دامت
 8سنوات مع النظام العراقي البائد المدعوم
أميركيا ً وخليجياً .تلك الحرب التي استهدفت
الثورة اإليرانية «ث��ورة ال���ورود» ،وق��د رأيت
بأ ّم عيني ما خلفته هذه الحرب المجنونة من
تدمير للبنى التحتية وانهيارات في االقتصاد،
أدّت إلى عطش شديد في األس��واق إلى كافة
المواد األساسية وإلى نقص حا ّد في الخدمات
الصحية واالجتماعية ،وم��ن تهتك ألسطول
النقل بك ّل أنواعه وتخريب ك ّل شيء في البالد ما
عدا سمتين موجودتين لدى المواطن اإليراني،
هما اإليمان بالله والجدية في العمل .وقد قد ُ
ّرت
حينها أنّ هذا الشعب قادر على تجاوز المحنة
رغ��م ك� ّل ما يعتريه من صعوبات .من خالل
سفري المتك ّرر إلى إيران ،وجدت أنّ شعبها قد
تح ّول بأكمله إلى ورشات عمل مستمرة تعمل
ليالً ونهاراً ،إلعادة ما د ّمرته الحرب ،فأعجبت
بهذا الشعب العظيم لما يتميّز به من صبر
وبتمسكه بنهج الثورة وقائدها اإلمام
وأن��اةٍ،
ّ
الخميني.
وبعد انقطاعي عن السفر إلى إيران منذ عام
 ،1993تابعت أخبار الثورة من خالل وسائل
اإلعالم كافة ،المرئية والمسموعة والمقروءة،
وم���ا حققته وتحققه م��ن إن���ج���ازات مه ّمة،

وخصوصا ً في المجال العسكري والنووي .ول ّما
سنحت لي الفرصة في آب  ،2011سافرت إليها
بقصد الزيارة والسياحة ول��دى تجوالي في
مدن عدة أبرزها :تبريز وطهران وقم وأصفهان
ومشهد ،ومن خالل ما رأيته في الطرقات العامة
وفي المعالم التاريخية والدينية والسياحية،
اكتشفت إيران جديدة حديثة متطورة ال تشبه
في أي شكل من األشكال إيران التي رأيتها أول
م��رة ع��ام  ،1986فأدركت اإلن��ج��ازات الهائلة
للثورة اإليرانية.
وأستطيع ال��ي��وم أنّ أص��ف ال��ث��ورة بأنها
أخ�لاق��ي��ة ،ح��ض��اري��ة ،ع��ل��م��ي��ة ،ص��ن��اع��ي��ة،
مؤسساتية ،ن��ووي��ة ،وس��ي��اس��ي��ة ،وال ت��زال
مستمرة في خط بياني تصاعدي ،واستطاعت
أن تح ّول إيران من دولة ليس لها أي ثقل دولي
أو أقليمي ،إل��ى دول��ة إقليمية مهمة وشريكة
رئيسية ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات المصيرية في
يفسر ف��رض العقوبات
المنطقة ،وه���ذا م��ا
ّ
الغربية عليها في شكل مستم ّر ،لكبح جماحها
النووي ألنها أصبحت تشكل خطرا ً جسيما ً على
أمن الكيان الصهوني وعلى مصالح الغرب.
وأمام هذا التطور السريع الذي حققته إيران
في زمن قياسي بسيط جداً ،هناك سؤال يطرح
نفسه بإلحاح :ما هو س ّر هذا النجاح؟ وال ب ّد من
اإلجابة عليه ،وقد حاولت اإلجابة لعلي أصيب
الحقيقة ،فرأيت أنّ أس��رار ه��ذا النجاح هي:
إيمان الشعب اإليراني المطلق بالله ،الجدية
والمصداقية في العمل لدى الشعب والقيادة،
السياسات االقتصادية الناجحة التي اتبعتها
إيران أثناء الحرب وبعدها من خالل الح ّد من
استيراد الكماليات واستبدالها بالصناعات
المحلية وزي��ادة نسبة الصادرات من الناتج

القومي اإليراني بما في ذلك الصناعات المحلية،
اتباع سياسة األعصاب الباردة دوليا ً وإقليمياً،
االهتمام بالعلم كأولوية في البالد ،االستفادة
من انهيار وتفكك االتحاد السوفياتي السابق
من خالل االستعانة بالخبراء الروس ال سيما
في المجال النووي ،اكتشاف النفط في بحر
حصة فيه ،ما
قزوين بكميات هائلة وإلي��ران
ّ
ع ّزز ودعم اقتصادها ،تعزيز عالقاتها مع الدول
الصديقة ،وخصوصا ً روسيا والصين وسورية
ودول البريكس ،نجاحها في تشكيل جبهة
مقاومة تمت ّد من إيران حتى لبنان وفلسطين،
لمواجهة أطماع قوى الش ّر المتمثلة بأميركا
وحلفائها في المنطقة.
إنّ دخول إيران المجال النووي وامتالكها
علومه أعطاها ق��وة معنوية وم��ادي��ة رادع��ة
للغير ،ما جعل ال��دول الغربية ،وعلى رأسها
أم��ي��رك��ا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ك��ي��ان الصهوني،
يتحسسون قوتها وخطرها على مصالحهم،
ّ
لذلك عمدوا إلى تدويل الملف اإليراني النووي
السلمي وتحويله إل��ى مجلس األم��ن (هيئة
الطاقة الذرية) ،وال تزال المفاوضات مستمرة
في ه��ذا الخصوص بين إي��ران ودول ال + 5
 ،1علما ً أنّ الغرب لجأ إلى مجلس األمن بعد
إفالسه من التهديد والوعيد إلي��ران من قبل
أميركا وحلفائها بضرب مفاعلها النووي .إذا ً إنّ
إيران اليوم قوية بشعبها واقتصادها وحلفائها،
وهي مستمرة في تقدمها النووي والصناعي،
وب��ذل��ك تكون مرشحة بامتياز وج���دارة ألن
تتح ّول من العب إقليمي إلى العب دولي بين
عمالقة العالم ،وأعتقد أنّ ذلك سيتحقق خالل
زمن قياسي قصير.
*محام

ح��دث فلسطيني ب��ارز م��ن خ��ارج األراض ��ي الفلسطينية،
استحوذ على اهتمام المراقبين ،وك��ان الف�ت�ا ً ف��ي دالالت��ه إنْ
لجهة التوقيت أو المكان .الحدث تمثل في انعقاد المؤتمر العام
الثالث الت�ح��اد الجاليات الفلسطينية ف��ي الشتات «أوروب ��ا»،
وت �ح��ت ش �ع��ار «م��ؤت �م��ر االن �ت �م��اء وال ��وف ��اء» ،وال���ذي ُع �ق��د في
العاصمة السورية دمشق.
ه��ذا ال�م��ؤت�م��ر ف��ي ت��وق�ي�ت��ه وإنْ ج��اء م�ت��زام�ن�ا ً م��ع التاسع
وال �ع �ش��ري��ن م��ن ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ال �م��اض��ي ،ي ��وم التضامن
م��ع ال�ش�ع��ب الفلسطيني .إالّ أن��ه ول �م �ج � ّرد ع�ق��ده ع�ل��ى أرض
الجمهورية العربية السورية في دمشق ،وهي التي تتع ّرض
منذ ما يقرب السنوات األربعة ،وعلى خلفية مواقفها الداعمة
والحاضنة لقوى المقاومات العربية ،وفي مقدمتها مقاومة
الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ،منذ العام  ،1948وما
دفعته من أثمان باهظة من دم��اء أبنائها وقواتها المسلحة،
ومقدراتها وق��واه��ا .وه��ي التي ش� ّرع��ت أبوابها أم��ام ك � ّل من
ي��رف��ع ش �ع��ار م �ق��اوم��ة االح� �ت�ل�ال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ويناهض
السياسات األميركية ومشاريعها في المنطقة ،ونهب خيرات
وث��روات دولها .مج ّرد عقد مؤتمر الجاليات الفلسطينية في
شتات أوروب��ا ،إنما جاء ليؤكد بما ال يدعو للشك أنّ الشعب
الفلسطيني وم��ن ك� ّل أماكن تواجده وشتاته يحفظ لسورية
الدولة والشعب والقيادة مواقفها وما قدمته وال تزال تقدّمه
للقضية الفلسطينية وشعبها .كيف ال وهي التي تعاملت مع
الفلسطينيين على أراض�ي�ه��ا وم�ن��ذ النكبة ،على أن�ه��م ليسوا
ضيوفاً ،بل أشقاء تشاركوا وأشقائهم السوريين في ك ّل شيء.
ووفرت لهم سبل الحياة الحرة الكريمة ،ولم تتعاط معهم بأي
تمييز أو تمايز ،م��ن خلفية رؤى قومية وع��روب�ي��ة خالصة،
وثقافة صقلت الوعي الوطني السوري المشبع بإرث كفاحي
على مدار عقود طويلة منذ ما قبل نكبة فلسطين عام .1948
جعلت من تبني قضايا األمة العربية عموماً ،وفلسطين على
وجه الخصوص غير خاضعة لحسابات السياسة في تقلباتها
وم�ص��ال�ح�ه��ا .وه��ذا م��ا ذه��ب إل�ي��ه ال��دك�ت��ور راض��ي الشعيبي
رئيس رابطة أبناء القدس في الشتات ،ورئيس األمانة العامة
للجاليات والمؤسسات الفلسطينية في شتات أورب��ا ،بقوله:
«نحن س��وري��ون ون��رف��ض أن ُي�ق��ال عنا فلسطينيون .زحفنا
اليوم إلى دمشق عاصمة بالد الشام من ك ّل أصقاع أوروبا،
من برشلونة وأوسلو وأمستردام ...الخ .من أجل تأكيد حبّنا
تكسرت على أب��واب��ه ك� ّل المؤامرات
لهذا البلد العظيم ،ال��ذي
ّ
والمخططات ال�ه��ادف��ة لتصفية فلسطين القضية المركزية
للشعب العربي» ،وأضاف الدكتور الشعيبي« :تحدّينا أسوار
الحصار والظلم لنعقد هذا المؤتمر في دمشق ،ولنقول ألهلها
إننا معكم ونعلن براءتنا من تلك الحفنة التي لبست عباءة الدين
لخدمة التنظيمات اإلرهابية» .وليؤكد فيه المؤتمرون ومن على
األرض السورية ومن دمشق عاصمة العروبة والعروبيين ،أنّ
القضية الفلسطينية ومستقبلها ،وإنْ كان سيتق ّرر على ضوء
ما ستنتهي إليه صورة األحداث المستجلَبة والمستو َردة من
خلف الجغرافية الوطنية السورية ،ومن خارج الوعي والثقافة
ألبناء الشعب العربي في سورية .إالّ أن المؤتمرين وسائر
الشعب الفلسطيني وقواه ونخبه الحية ،مطمئنون إلى أنّ هذه
األح��داث وعلى جسامة التضحيات ،ستنتهي لصالح الشعب
والجيش والقيادة في سورية.
المؤتمر الذي ُعقد تحت شعار «االنتماء والوفاء» ،إنما جاء
ليدلل على أنّ الشعب الفلسطيني متمسك بانتمائه لهذه األمة
العظيمة والعريقة من خلفية أنّ قضية فلسطين كانت وستبقى
قضية العرب األولى ،على الرغم من حالة التخلي التي ينتهجها
متع ّهدو الحرب على الدولة الوطنية في سورية .بهدف دفع
شعبنا وق��واه ونخبه الحية إل��ى الكفر بأمتنا العربية .وإلى
القول إنّ قضيتهم لم تعد القضية المركزية ألبناء أمتنا الذين
أُش�غ�ل��وا ب �ح��روب وص��راع��ات عملت عليها وألج�ل�ه��ا الدوائر
األم�ي��رك�ي��ة و«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ،وأدوات��ه��ا الوظيفية ف��ي الغرب
والمنطقة ...وإذا نجحت أميركا وحلفاؤها وأدواتها الوظيفية
في أخذ الشارع العربي إلى خ��ارج وجهته ،وسياق صراعه
الطبيعي مع الكيان «اإلسرائيلي» الغاصب .فهذا النجاح آني،
سرعان ما سيعود شعبنا العربي إل��ى تفاعله وانخراطه في
ال�ص��راع األزل��ي واألب��دي م��ع الحركة الصهيونية التملودية
وكيانها المصطنع على أرض فلسطين ،ألنّ مستقبل وتط ّور
وازده ��ار وت �ق �دّم ه��ذه المنطقة ،سيبقى م��ره��ون�ا ً ف��ي سقوط
الكيان «اإلسرائيلي» ،وهزيمة المشروع األميركي الحاضن
وال�ح��ام��ي ل�ه��ذا ال�ك�ي��ان الهجين ف��ي المنطقة .ل��ذل��ك ج��اء أحد
عنواني شعار المؤتمر في التأكيد على انتمائنا لهذه األمة وما
تختزنه من إرث وقيم وطنية وقومية عروبية ناظمها قضية
فلسطين وشعبها ومقاومتها ومقدساتها.
أم��ا في ال��وف��اء وه��و العنوان الثاني لشعار المؤتمر ،فإنّ
ح�ض��ور ه��ذا ال�ع��دد م��ن دول االغ �ت��راب وال�ش�ت��ات ف��ي أوروب��ا
وتح ّمل مشقات السفر ،وما سيرتب على عقدهم لمؤتمرهم
العام الثالث في دمشق وما اتخذوه من ق��رارات وتوصيات،
إنما تسديد لجزء من فاتورة الوفاء لسورية ومواقفها وما
قدمته للقضية الفلسطينية وم�ق��اوم��ة الشعب الفلسطيني،
وما تح ّملته وتتح ّمله نتيجة لهذا الدعم واالحتضان والدعم
الالمحدود ،ألنّ الفلسطينيين في الوطن المحت ّل أو الشتات
واالغتراب يعبّرون عن االمتنان والتقدير العالي لدور سورية
ش�ع�ب�ا ً وق �ي��اد ًة وم��ؤس �س��ات ف��ي ت��وف�ي��ر ك � ّل أس �ب��اب الصمود
والمنعة والحضور لقضية فلسطين وشعبها ومقاومتها في
ك ّل المحافل والهيئات والمؤسسات الدولية والجامعة العربية
وقممها ،ومنظمة التعاون اإلسالمي .حيث عبّر المؤتمرون
ع��ن وفائهم ووقوفهم إل��ى جانب س��وري��ة وشعبها وجيشها
وقيادتها ورئيسها الدكتور بشار األس��د ال��ذي أك��د ألعضاء
األمانة العامة التحاد الجاليات الفلسطينية «أنّ اختيار سورية
النعقاد مؤتمركم على الرغم من الظروف التي تم ّر بها إنما
هو تقدير لمواقف سورية ودورها المحوري في دعم القضية
الفلسطينية ،ويشير من ناحية أخ��رى إل��ى استمرار الشعب
ال �س��وري ف��ي ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب الشعب الفلسطيني مهما
كانت التحديات» ،الفتا ً الرئيس األسد «إلى أنّ المتض ّرر األكبر
من األحداث التي تشهدها الساحة العربية منذ عدة سنوات هو
القضية الفلسطينية».
رغم ما تعانيه سورية وتواجهه من صعوبات بسبب الحرب
الكونية التي تشنّها قوى االستكبار الدولي بقيادة الواليات
المتحدة وأدواتها الوظيفية في المنطقة .ال تزال سورية بك ّل
مكوناتها تلتزم القضية الفلسطينية ،وتتبنى خيار شعبها
في مقاومة االح�ت�لال «اإلسرائيلي» .وأنّ ال�ص��راع مع العدو
الصهيوني يبقى في أول��وي��ات عملها وخياراتها ،كما يشكل
التصدّي لإلدارة األميركية وحلفائها ومشاريعهم في المنطقة
والهادفة إل��ى تطويع وإرك��اع ك� ّل مرتكزات القوة والصمود
في أمتنا من خالل إسقاط الدولة السورية ومحور المقاومة
والممانعة .كما أنّ الشعب الفلسطيني وقواه ونخبه ومقاومته
سيبقون ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��م ف��ي ال��وف��اء للتضحيات السورية،
ومواقفها القومية المشرفة.
وجاء انعقاد المؤتمر الثالث التحاد الجاليات الفلسطينية
ف��ي أوروب� ��ا ع�ل��ى األرض ال �س��وري��ة رس��ال��ة ب��ال�غ��ة الوضوح
لمن راه��ن على فصم ُع��رى العالقة الفلسطينية مع الشقيقة
س��وري��ة .أنّ رهاناتكم أسقطتها الجماهير الفلسطينية التي
أعلنت وقوفها إلى جانب سورية في تصدّيها وحربها دفاعا ً
عن الهوية العربية والقومية ألمتنا.

