�آراء

السنة السادسة  /األربعاء  11 /شباط  / 2015العــدد 1706
Sixth year / Wednesday / 11 February 2015 / Issue No. 1706

الأزمة الأوكرانية والنخب الأميركية

هل غ ّيرت ال�سعودية
موقفها من م�صر؟

} زياد حافظ*
} حميدي العبدالله

يتساءل كثير من المحللين والمتابعين للعالقات المصرية – السعودية ،عما إذا
كان هناك تغيير في مواقف المملكة من مصر بعد رحيل العاهل السعودي عبدالله
بن عبد العزيز .التساؤل لم يأت من فراغ ،بل ثمة مؤشرات سياسية عديدة هي
التي أوحت به ،من بين هذه المؤشرات ،إقدام قناة «العربية» على حذف برنامجين
مخصصين لمصر ،كانت مواد هذين البرنامجين مك ّرسة للدفاع عن نظام الرئيس
ّ
عبد الفتاح السيسي ،وش ّن هجمات ض ّد جماعة «اإلخوان المسلمين» وحلفائها.
ومعروف أنّ هذا التغيير في سياسة «العربية» ،جاء إثر تغيير في إدارتها حيث ح ّل
تركي الدخيل مح ّل المسؤول السابق عن القناة .ومن بين هذه المؤشرات عودة
قطر إلى السياسة المعادية لمصر على النحو ال��ذي كانت عليه قبل المصالحة
السعودية – القطرية التي م�� ّه��دت لهدنة بين مصر ودول���ة قطر ،وع���ادت قناة
«الجزيرة» إلى ش ّن حمالت مكثفة وقوية ض ّد مصر ،إضاف ًة إلى تكثيف حضور
المعارضين المصريين وأعضاء جماعة «اإلخوان» على شاشتها ،إضاف ًة إلى بث
تسريبات منسوبة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تزعم بأنه يحتقر الحكومات
الخليجية ،علما ً أنّ الشريط المس ّرب فيه انتقاد واضح لدولة قطر ،ولكنه لم يتع ّرض
لبقية الدول الخليجية ،وموقف مصر الرسمي من قطر معروف ،ولكن تج ّرؤ قطر
على استئناف حملتها ض ّد مصر ،ال يمكن تفسيره بنظر بعض المحللين إال من
خالل التغيير الذي شهدته المملكة العربية السعودية ،بعد رحيل الملك عبدالله،
ألنّ األطراف والدول المعنية بما يجري في مصر ،سواء كانت الواليات المتحدة
يفسر االنعطاف  180درجة كما هو حاصل
أو قطر ذاتها ،لم يحدث فيها أي تغيير ّ
اآلن في موقف قطر الجديد من مصر.
هذه المؤشرات أوحت لصحافي مصري بارز ُعرف عنه حضوره في وسائل
اإلعالم المصرية والسعودية بالتساؤل حول وجود تغيير في موقف السعودية
من مصر بعد التغييرات الواسعة التي شهدت المملكة بعد تسلّم الملك سلمان بن
عبد العزيز مقاليد السلطة.
إذا كان من تغيير في موقف السعودية من مصر فإنّ هذا التغيير هو صدى
للموقف األميركي م��ن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجماعة «اإلخ���وان
المسلمين» ،فمن ال��م��ع��روف أنّ ثقل ال���دور ف��ي المملكة السعودية ف��ي تقرير
السياسات العامة يعود اليوم إلى األمير محمد بن نايف ولي ولي العهد الذي
أي
ُعرف بعالقاته الوطيدة مع الواليات المتحدة وحرصه الكبير على أن ال يظهر ّ
تمايز بين سياسات المملكة العربية السعودية ،وسياسة الواليات المتحدة.
معروف أيضا ً أنّ الواليات المتحدة تتبنّى سياسة إزاء «اإلخ��وان المسلمين»
تختلف عن السياسة المصرية ،وحتى سياسة السعودية في عهد الملك عبدالله.
إذ أنّ الواليات المتحدة استقبلت مؤخرا ً وفدا ً من جماعة «اإلخ��وان» ،وص ّرحت
الناطقة باسم الخارجية األميركية أنّ واشنطن ال تعتبر جماعة «اإلخوان» منظمة
إرهابية ،ومعروف ثالثا ً أنّ للواليات المتحدة تحفظات على نظام الرئيس السيسي،
وال سيما لجهة تقاربه مع روسيا ،وقد تكون هذه العوامل مجتمع ًة وراء التغيير
الذي حدث في موقف السعودية بعد التغييرات الداخلية التي أعقبت رحيل الملك
عبدالله بن عبد العزيز.

ر�سائل بوتين من القاهرة:
نحن �شركاء
} روزانا رمال
الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي لم يكن لديه الوقت لينتظر زمالءه قادة الدول
العشرين األه ّم في العالم إللقاء تحية الوداع في قمة أوستراليا نهاية العام الماضي ،يجد
مزيدا ً من الوقت ليلتقي الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي مرتين في أق ّل من
عام ،من دون أن يتذكر أنّ ساعات النوم أه ّم عنده.
ليست مواعيد قمم الرئيس بوتين ترفاً ،وال هي عالقات شخصية ،إنها سياسة الدولة
العظمى المشحونة بالطريقة الشخصية للرئيس بوتين بالتعبير ،فالحاجة إلى النوم في
قمة أوستراليا رسالة ،والمجيء إلى القاهرة رسالة.
يأتي الرئيس بوتين وخلفه صورة ما أنجز في أوكرانيا ،من صمود لحلفائه في جيوش
وجمهوريات الشرق ،التي هزمت جيش كييف المدعوم من واشنطن وفرنسا وألمانيا،
وقد جلب المستشارة أنجيال ميركل والرئيس فرنسوا هوالند إلى بيت الطاعة في
الكرملين لإلعالن عن وثيقة مشتركة حول أوكرانيا تتض ّمن وقف التسليح وإعالن بدء
ح ّل سياسي امتنع الغرب عن تسهيله رهانا ً على استنزاف روسيا وحلفائها األوكرانيين،
بالتزامن مع حرب أسعار النفط التي تقودها واشنطن ضدّه وتنفذها السعودية ،وفيما
تمانع فرنسا وألمانيا الذهاب إلى قمة جديدة في مينسك عاصمة روسيا البيضاء حليفة
روسيا ،التي يريد بوتين فرضها شريكا ً رابعا ً في الح ّل ،تشتعل جبهات القتال األوكرانية
مجدّدا ً ويحقق حلفاء بوتين المزيد من االنتصارات.
يصل بوتين إلى القاهرة ،ليوجه رسائل متعددة االتجاهات والمضامين ،محورها كلها:
نحن شركاء.
يقول بوتين من القاهرة لواشنطن نحن شركاء ،وفي الشرق األوسط ال يمكن تجاهل
روسيا ،ومصر التي تعتبرونها حليفة لكم هي حليفة لنا ،وسنسلّح جيشها بأفضل ما
عندنا من دون إذن «إسرائيل» الذي تشترطونه على ك ّل قطعة سالح تصل إلى جيشها،
وفي الحرب على اإلرهاب نحن معها بتصنيف «اإلخوان المسلمين» تنظيما ً إرهابياً ،بينما
أنتم تعارضون.
يقول بوتين لتركيا نحن شركاء ،أقمنا تفاهما ً اقتصاديا ً يحقق المصلحة المتبادلة ،لكن
روسيا ال تحكم تحالفاتها بحساب ما يرضيكم ،أو يغضبكم .قرارها المستق ّل يدفعها إلى
بناء العالقات األفضل مع مصر ،ورغم ما تفعلونه لتقويضها ،سنفعل ما نستطيع لدعمها
وتعزيز قوتها.
يقول بوتين للسعودية ،نحن شركاء ،فنحن أكبر بلدين في سوق النفط العالمي الذي
لتخسرونا ،لكننا لن نغيّر في
تخ ّربونه كرمى لعيون السياسة األميركية وتخسرون
ّ
سياستنا المص ّرة على كوننا شركاء كاملين ألميركا في العالم ،ولن تجعلنا حرب األسعار
نتراجع ،ومن القاهرة تقول روسيا لكم أوقفوا االنتحار فلن يتغيّر شيء ،ومثلما نقف
مع مصر ألنّ فيها رئيسا ً نثق به وجيشا ً وشعبا ً يواجهون اإلرهاب ،نقف مع سورية
ورئيسها وجيشها لذات االعتبارات ،وسنبقى نسلح الجيش السوري وندعم الرئيس
السوري بمثل ما نسلح الجيش المصري وندعم الرئيس المصري.
للرئيس عبد الفتاح السيسي سيقول بوتين من القاهرة ،نحن شركاء ،تشجعوا لملء
مقعدكم الشاغر في المساعي الخاصة بالح ّل السياسي في سورية ،وال تنتظروا موافقة
أحد ،فمصر أكبر من أن تنتظر أو تستأذن أحداً ،وسيجد األميركي المرتبك والذاهب
إلى تفاهم مع إيران ،والسعودي المنشغل باليمن والمنكفئ عن سورية ،أنكم خشبة
خالصهما ،والقيادة كما تعلّم مدارس تخريج الجنراالت شجاعة اإلقدام ،وروسيا تنتظر
أن ترى جنراالً يقود مصر ويستر ّد لها مكانتها القيادية في منطقة تعاني من فراغ
القيادة.
ستصل رسائل بوتين ،فروسيا على عتبة إعالن انتصاراتها ،وال وقت لدى الرئيس
بوتين للنوم هذه األيام.

«توب نيوز»

الأ�سد ومعادالت الحرب على الإرهاب
حوار الرئيس بشار األسد مع محطة تلفزيونية أميركية يرسم رؤية لمعادالت الحرب على
اإلرهاب.
سورية ماضية في حربها على اإلرهاب العتبارات مصلحتها الوطنية ،ولما بدأت حربها
كان أغلب العالم يصف هذه الحرب بـ«الثورة» ألنه أراد استخدام اإلرهاب لتطويع سياسات
سورية.
لم يتغيّر شيء بالنسبة إلى أسباب وسياق خوض سورية للحرب على اإلرهاب مع اإلعالن
عن التحالف الذي تقوده واشنطن.
تتساءل سورية عن جدية التحالف في الحرب التي يقول إنها على اإلرهاب ،وتقوم على
انتهاك سيادة الدول .وهذا نوع من اإلرهاب.
السعودية ركيزة في التحالف ،وهي مركز تصديره ألنّ الوهابية هي عقيدة اإلرهابيين
التكفيريين.
ال تتطلع سورية لإلانضمام إلى حلف دوله تدعم اإلرهاب وتتعاون معه.
ما يه ّم سورية في السؤال عن الرضا على أدائها وسياساتها هو الشعب السوري وليس
أي جهة خارجية ،مهما عظم شأنها ،فما حفط القيادة السورية هو دعم الشعب لها عندما كان
أغلب العالم يخوض حربا ً إلسقاطها.
ما يه ّم سورية أن تحافظ على استقاللها وقرارها المستقل كشرط أليّ عالقات بالخارج.
األسد ...أسد.

التعليق السياسي

يعتبر العديد من الباحثين الغربيين والشرقيين
على ح ّد سواه أنّ األزمة األوكرانية تحمل في طيّاتها
ما يمكن تهديد االستقرار والسلم العالمي .وهناك من
يتحدّث أنّ األزمة الحالية هي أكثر من حرب باردة وأق ّل
من حرب ساخنة بين ك ّل من روسيا من جهة والواليات
المتحدة من جهة أخرى .أما االتحاد األوروب��ي فربما
عاطفته مع الموقف األميركي بينما مصالحه هي مع
روسيا.
من هنا نفهم مبادرة المستشارة األلمانية انجيال
ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إلعادة إحياء
وتطبيق اتفاقية منسك العاصمة البالروسية (روسيا
البيضاء) التي قضت بوقف إط�لاق النار والمبادرة
إلى حوار نحو ح ّل سلمي .وعلى ما يبدو فإن اإلدارة
تتجه نحو ذلك بسبب الواقع الميداني من
األميركية ّ
جهة وبسبب أنّ كلفة استعداء أوروبا في هذه الظروف
أكثر من المكاسب المرتقبة من االستمرار في مجابهة
روسيا .ولكن هذا ال يعني أنّ الصراع قد يتو ّقف وتعود
األمور إلى مجراها ما قبل األزمة .فهناك مصالح داخلية
في الواليات المتحدة تعمل لتوتير األج��واء وهذا ما
سنعرضه بشكل سريع في الفقرات التالية.
في البداية ال يجب أن يغفل عن بالنا أنه ليس هناك
من رأي واحد في الغرب سواء في االتحاد األوروبي أو
في الواليات المتحدة .ففي االتحاد األوروبي دول مثل
تشجع على مجابهة روسيا وذل��ك ألسباب
بولونيا
ّ
تاريخية من جهة والقلق الفعلي لدى البولونيين من
روسيا تاريخيا ً وحاضراً.
أما في فرنسا وألمانيا فالمصالح االقتصادية مع
روسيا تفوق بكثير االعتبارات السياسية األخرى علما ً
أنّ من كان وراء إطالق األزمة األوكرانية والتشجيع
على االن��ق�لاب ض�� ّد حكومة منتخبة كانت الواليات
المتحدة ويؤازرها بعض النخب األوروبيين كبرنار
هنري ليفي العتبارات تخدم الكيان الصهيوني القلق
من صعود النفوذ الروسي في العالم بشكل عام وفي
المنطقة العربية بشكل خاص.
فال ننسى تصريح نائب وزير الخارجية فكتوريا
نيوالند في الكونغرس األميركي حول إنفاق ما يوازي
خمسة مليار دوالر إلبعاد أوكرانيا عن روسيا .كما نذ ّكر
بالمكالمة الهاتفية بينها وبين السفير األميركي حيث
شجعت على التم ّرد واالنقالب على الحكومة المنتخبة
وليذهب إلى الجحيم االتحاد األوروبي إذا ما تض ّرر من
تداعيات تلك العمليات .كما نذ ّكر بالمقابلة الشهيرة
لرئيس مجلس االمن القومي السابق للرئيس جيمي
كارتر أي زبغنيو برجنسكي حيث اعتبر أوكرانيا مفتاح
ترويض روسيا في الح ّد األدن��ى أو تفكيكها في الح ّد
األقصى .أي هناك بين النخب الحاكمة في الواليات
المتحدة من يريد المجابهة المفتوحة مع روسيا
اعتقادا ً أنه يمكن تكرار سيناريو الثمانينات من القرن
الماضي أيّ استنزاف روسيا لترويضها ثم تفكيكها.
ّ
فبغض النظر عن واقعية ودقة تلك التطلّعات إالّ أنّ ما
نشهده اليوم هو تجاذب حا ّد بين النخب في الواليات
المتحدة حول مسار األمور في األزمة األوكرانية.
نشر معهد بروكنز وهو أهم خ ّزان فكر في الواليات
المتحدة بل في العالم وفقا ً لتقرير مسحي أصدرته
جامعة بنسيلفانيا المرموقة في  22من كانون الثاني
 ،2015نشر المعهد تقريرا ً أعدّه مع المجلس األطلسي
يوصي
ومجلس شيكاغو للشؤون العامة في العالم
ّ
بتزويد الجيش األوكراني بمعدّات حربية متط ّورة في
مواجهة التمدّد الروسي في أوكرانيا .من مح ّرري التقرير
سترود تالبوت السفير السابق لروسيا والمشرف على
تفكيك االتحاد السوفياتي في بداية والية الرئيس بيل
كلينتون .كما كان المستشار الخاص لوزير الخارجية
األميركي آنذاك وارن كرستوفر وصاحب مل ّفات الدول
المستقلة عن االتحاد السوفياتي .وهو اآلن من كبار
الباحثين والمشرفين على معهد بروكنز .ويعتبر
تالبوت من الصقور داخ��ل الحزب الديمقراطي وهو
قريب من الزوجين كلينتون .لذلك ما أتى به في التقرير
مع زميله ستيفن بايفر والمجلس األطلسي ومجلس
شيكاغو للشؤون العامة في العالم من أه ّم الوثائق
التوصيات للبيت األبيض .كما ينذر بما ستكون عليه
األمور إذا ما فازت هيالري كلينتون بتسميتها لخوض
معركة الرئاسة والدخول إلى البيت األبيض.
من المهم أن يعرف القارئ أنّ حتى داخ��ل معهد
بروكنز تباينات حادة حول المسار الذي يجب على
الواليات المتحدة اتخاذه في األزمة األوكرانية .فبينما
ي��ر ّوج فريق تالبوت لتصعيد المواجهة مع روسيا
وي���ؤازره في ذل��ك المستشار السابق لألمن القومي
زبغنيو برجنسكي (بالمناسبة كالهما من نخب الحزب
الديمقراطي!) هناك داخ��ل المعهد من يعارض تلك
التوصية .فالباحث جرمي شابيرو يعارض بشدّة تلك
التوصية ويعتبر أن ال جدوى لها ألنّ إرسال أسلحة
للجيش األوك��ران��ي ،وهناك شكوك ح��ول وج��ود ذلك
الجيش بعد الهزائم التي ُمني بها على يد المتم ّردين،
فإنّ إرس��ال تلك األسلحة سيسبّب المزيد من الدمار
والقتل لألوكرانيين ولن يغيّر أيّ شيء في المعادلة.
ح��اول ال��ر ّد ك�� ّل م��ن تالبوت وبايفر على مالحظات
شابيرو ولكن من خالل ردود المعلّقين على السجال
نجد أنّ موقف تالبوت لم يحظ بتأييد واسع يذكر .إالّ
أنّ ذلك األمر لم يثن المعهد عن تقديم التقرير للرئيس
األميركي.
في هذا السياق نرى مرة أخرى دالئل عن التخبّط

داخل اإلدارة حول الموقف الذي تريد اتخاذه .فمن جهة
مصادر في البيت األبيض أوحت أنّ اإلدارة قد تأخذ
قرارا ً بإرسال أسلحة «ف ّتاكة» للجيش األوكراني ولكن
اآلن تف ّكر بإرسال معونة اقتصادية فقط! هذا التخبّط
في الموقف قد ال يرضي الكونغرس األميركي الذي
بأكثريته الجمهورية يحبّذ المواجهة مع روسيا تماشيا ً
مع الرغبة الصهيونية وبعض الجهات العربية .وما
تصريح الشيخين ليندسي غراهام وجون ماكين إال
دالئل عن ذهنية قيادات الحزب الجمهوري في التوجه
نحو مجابهة مباشرة مع روسيا .فقد عبّر ليندسي
عن «حزنه» لعدم تزويد الجيش األوكراني بالسالح
متناسيا ً تداعيات ذل��ك ال��ق��رار أو ساعيا ً لمواجهة
مباشرة مع روسيا.
لكن حتى داخ��ل النخب الجمهوريين من يعارض
ّ
تدخل الواليات المتحدة في أوكرانيا .فالمعلّق
بشدّة
ّ
والمرشح السابق لتسمية الحزب الجمهوري
الشهير
للرئاسة بات بيوكانن يكتب بشكل مك ّثف عن عبثية
ّ
التدخل .وي��ؤازره في ذلك النائب السابق رون بول
بتمسكه بالمبادئ الليبرالية وتح ّفظه على
المعروف
ّ
ّ
تدخل الواليات المتحدة في شؤون الدول األخرى .كما
نشير إلى موقع معادي للحرب (انتاي وار) نشأ إبان
الحملة األميركية على العراق والذي يح ّرره المعلّق
المحافظ جاستين ريموندو ،فهذا الموقع يعارض
ّ
تدخل في أوكرانيا .كما أنّ مجلة «فورين
بشدّة أي
بوليسي» المملوكة من روبرت مردوخ المعروف بميوله
الصهيونية وخصومته لسياسات الرئيس األميركي
أوباما نشرت في  10شباط  2015مقاال ً لستيفن والت
يح ّذر فيه من مغامرة جديدة في أوكرانيا التي ستنجم
حتما ً إذا ما ت ّم تسليح الجيش األوكراني .فليس من
الصحيح تعميم ح��زب ال��ح��رب على الجمهوريين،
يشجع على
فهناك أيضا ً من الحزب الديمقراطي من
ّ
ذلك .نذ ّكر هنا أنّ معظم حروب الواليات المتحدة في
القرن العشرين أطلقها رؤساء ديمقراطيون بدءا ً من
الحرب العالمية األولى إلى الحرب العالمية الثانية
إلى الحرب في كوريا إلى حرب فيتنام إلى الحرب على
بالد الصرب .يتح ّمل الجمهوريون حربي الخليج.
لكن من جهة أخرى أدلى الرئيس األميركي بتصريح
إلحدى الوسائل اإلعالمية مفاده أنّ إدارته كانت وما
زالت تف ّكر في أولوية الح ّل السلمي ،وأنها قد كانت
خالل العامل الماضي وسيطا ً بين األطراف المتنازعة
لنقل السلطة إل��ى سلطة انتقالية .ح���اول بعض
المعلّقين كبيت روزال في محطة «روسيا اليوم» ومعه
عدد من الكتاب كجيمس تاترا الحصول على وثائق ّ
تدل
عن وساطة ما ولكن لم يفلحوا .المهم هنا ليس صحة
أو عدم وجود وساطة بل ذهنية الرئيس أوباما حول
أولوية الح ّل الدبلوماسي وتشاطره في ذلك الرأي
المؤسسة العسكرية التي ال تعتقد أنّ تسليح الجيش
األوكراني مفيد .لكن هناك داخل اإلدارة من يريد المزيد
من التوتر وحتى المجابهة المباشرة مع روسيا اعتقادا ً
منهم أنّ الوضع االستراتيجي هو لمصلحة الواليات
المتحدة وأنّ روسيا ستستنزف في أوكرانيا فيمكن في
الح ّد األدنى انتزاع تنازالت جوهرية وفي الح ّد األقصى
تفكيكها! ربما الحقيقة توجد في الموقفين :فهناك رغبة
في تحجيم وحتى تفكيك روسيا عبر استنزافها في
أوكرانيا ،ولكن في المقابل هناك إقرار في العجز عن
تحقيق ذلك.
وليس من السهل التضحية باالتحاد األوروب��ي
مهما ش ّكل عنصر إزعاج للبعض في الواليات المتحدة.
فزيارة المستشارة األلمانية إلى واشنطن هي إلبالغ
األميركيين بالقرار األوروبي الذي اتخذ بعدم التصعيد
ورفض تسليح ما يُس ّمى بالجيش األوكراني والمباشرة
بالح ّل الدبلوماسي .هذا التباين بين االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة ليس تباينا ً عابراً .ولدينا قناعة أنّ
الرئيس األميركي ليس منزعجا ً من الموقف األوروبي
ال��ذي يدعم نزعته األول��ى بعدم التو ّرط في مجابهة
يعتبرها عبثية وغير ذي جدوى .وكأنّ هناك تكرارا ً
للسيناريو الذي عرض في صيف  2013لتفكيك فتيل
الحرب على سورية إثر أزمة الكيماوي .مرة أخرى يكون
األوروبي جزءا ً من خشبة الخالص للمأزق األميركي.
خ�� ّزان��ات الفكر األميركية المم ّولة م��ن المج ّمع
توجها ً مختلفا ل�لإدارة.
العسكري الصناعي تريد
ّ
ت��وج��ه التطلّعات
فالمصالح ال��ض��يّ��ق��ة ه��ي ال��ت��ي
ّ
ومعطيات القرار في السياسة الخارجية .فإشعال
جبهة جديدة في أوروب��ا تساعد المج ّمع العسكري
الصناعي على جني المزيد من العقود مع وزارة الدفاع
وجني األرباح .ونلفت النظرإلى أنّ الموازنة الجديدة
التي قدّمها الرئيس األميركي للكونغرس تلحظ زيادة
ملحوظة في نفقات الوزارات العسكرية واألمنية وليس
فقط وزارة الدفاع .إذا ال ب ّد من تبرير تلك الزيادات عبر
استحضار عناصر مجابهة جديدة وأخطار وهمية على
الواليات المتحدة .لكن في المقابل ليس هناك من رغبة
عند المؤسسة العسكرية بفتح جبهة في أوكرانيا
قد تؤدّي إلى مجابهة مباشرة مع روسيا خاصة وأنّ
نتائجها غير مضمونة لمصلحة الواليات المتحدة.
لذلك نتو ّقع المزيد من التجاذب داخل اإلدارة وبين
اإلدارة والكونغرس وبين الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب���ي .وم��ع ك�� ّل ذل��ك هناك من يراهن في الوطن
العربي وفي لبنان على إمكانية تف ّوق المحور األميركي
رغم ك ّل اإلخفاقات .فحالة األنكار تصل إلى مشهد عبثي
يدفع ثمنه العرب ومعهم اللبنانيون.

* أمين عام المنتدى القومي العربي

�إيران وانت�صار ثورتها...
انت�صار لفل�سطين
} رامز مصطفى
في الحادي عشر من شباط ،تحتفل الجمهورية
اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة والشعب اإلي��ران��ي الشقيق
بالذكرى السادسة والثالثين النتصار الثورة
اإلسالمية في إيران بقيادة اإلمام الخميني رحمه
الله .أهمية االنتصار الذي حققته الثورة اإلسالمية
قبل  36عاماً ،تأتي ألنها شكلت تح ّوال ً استراتيجيا ً
مه ّما ً في تاريخ المنطقة بر ّمتها .فهي جاءت لتضع
إي��ران بإمكانياتها وقدراتها وشعبها على خط
التصادم والصراع المباشر مع المشروع الصهيو ـ
أمريكي وتهديد مناطق نفوذه وتحديدا ً في منطقة
الخليج ذات العمق االقتصادي الحيوي .في مقابل
تأييد كامل ومطلق للقضية الفلسطينية ووضع
إيران إلمكانياتها وقدراتها في دعم مقاومة الشعب
الفلسطيني لمقاتلة الكيان الصهيوني الغاصب
ألرضه ومقدساته.
لقد اكتسبت ال��ث��ورة اإلسالمية وإي���ران أهمية
استثنائية بالنسبة لقضية فلسطين ومقاومة
شعبها ،كيف ال وهي وقبل أن تمضي األيام العشرة
األولى على انتصارها أغلقت السفارة «اإلسرائيلية»
ف��ي ط��ه��ران ،وق��ال اإلم���ام ال��راح��ل« :س��وف نطرد
إسرائيل ،ولن نقيم معها عالقة ،فهي دولة غاصبة
وع��د ّوة لنا» .وافتتحت مكانها سفارة لفلسطين
كأول دولة يكون فيها لفلسطين سفارة ،وبالتالي
عندما يعتبر اإلم��ام الخميني أنّ النصر اليوم هو
إليران وغدا ً لفلسطين.
ويكفي أن يتأكد للجميع أنّ انتصار الثورة
اإلسالمية اإليرانية قد أفقدت الكيان الصهيوني
سنده وداعمه القوي المتمثل في حكم الطاغية
الشاه المقبور ،الذي سخر ك ّل طاقات وإمكانيات
إيران االقتصادية والعسكرية واألمنية واإلعالمية
والثقافية في خدمة الكيان ،وشكل من حكمه شرطي
المنطقة كرمى لعيون المشروع الصهيو أميركي.
حيث بلغ حجم الصادرات «اإلسرائيلية» عام 1967
إل��ى إي��ران عشرة ماليين وم��ا يقارب الخمسمائة
وخمسين ألف دوالر .باإلضافة إلى تزويد الكيان
الصهيوني ومنذ العام  1957بالنفط ،عبر خط
أنابيب ايالت ـ حيفا .حيث حققت «إسرائيل» عام
 ،1966من تصدير النفط ومشتقاته ( )16،5مليون
دوالر .مما أتاح للكيان أن يوظفه في تطوير قدراته
العسكرية واألمنية .وك��ان مقدّرا ً لهذه العالقات
التجارية أن تتط ّور مع مرور الوقت.
وقد كشفت الوثائق حجم تغلغل «إسرائيل»
وأميركا وأجهزتهما األمنية في إيران زمن الشاه،
ال��ذي ج ّند أكثر من خمسين أل��ف رج��ل في جهاز
«السافاك» كانوا قد تتلمذوا على يد «الموساد»
للتجسس على الشعب اإليراني
و«س��ي أي آي»
ّ
ودول وحركات التح ّرر في المنطقة .ناهينا عن
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلي��ران��ي��ة ال��ت��ي ُج�� ّن��دت لصالح
الدعاية الصهيونية في أحقية «إسرائيل» أن يكون
لها وطن على أرض فلسطين .وانتصار الثورة عام
 1979قد قطع رأس األفعى الصهيونية في إيران،
وه��ذا م��ا أدرك الصهاينة خطره ال��وج��ودي على
كيانهم المصطنع فقال رئيس الوزراء «اإلسرائيلي
« اإلرهابي مناحيم بيغن «لقد بدأ عصر الظلمات
بالنسبة إلسرائيل» .أما المقبور موشي دايان فقال
«لقد بدأ الزلزال وهو سيصل إلى إسرائيل» .وهذه
حقيقة يجب على ك ّل عاقل أن يتل ّمسها ويدركها.
فالكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يعيش أس��وأ أي��ام��ه منذ
انتصار الثورة اإلسالمية ،ليس بسبب برنامجها
النووي وحسب ،بل أيضا ً بسبب المقاومة في لبنان
وفلسطين التي حققت االنتصارات المتتالية عليه
منذ العام  .2000وهو الذي يُدرك أنّ إيران باتت
تط ّوقه على أرض فلسطين في غ��زة ،وفي لبنان
حيث حزب الله ،واليوم في الجوالن.
الكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ومنذ انتصار الثورة
اإلس�لام��ي��ة ،يضع ثقله ف��ي مواجهة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وتط ّورها في كّ��ل الميادين.
والهدف النيل منها ومن سمعتها ومكانتها وحتى
السعي مع حلفائه الدوليين واإلقليميين من أجل
إسقاطها ،ولكن ستبقى أحالمه أضغاثاً.
اإلم��ام الخميني رحمه الله أدرك مبكرا ً الخطر
الذي تمثله الحركة الصهيونية ،وأثبتت التجربة
الطويلة أنّ اإلمام وقف في مقدمة من قرأ واستشرف
أنّ الفكر الصهيوني ليس خ��ط��را ً على العرب
والمسلمين وحسب ،بل على البشرية واإلنسانية
بر ّمتها .فهو أي اإلم��ام الخميني ومنذ أن تف ّتحت
عيناه على الحياة عرف أسرارها ،لغتها ،مضمون
خطابها السياسي والفكري واالستعماري فتصدّى
لها بكل ما أوتي من قوة غير مكترثٍ بخطوط حمراء
يقينا ً منه بأنّ هذا العمل جزء من تكليف شرعي ال
مناص منه .وهو بسبب ذلك كان يتألم كثيرا ً لما
ّ
جرى لشعب فلسطين على أيدي الصهاينة ،ويعتبر
أنّ مسؤولية إزال��ة هذا الظلم تقع على كاهل ك ّل
مسلم وعربي
وكانت القضية الفلسطينية في سلم أولويات
ال��ث��ورة اإلسالمية الحيّز األه��� ّم وك��ان��ت وال ت��زال
الشغل الشاغل ،فقال اإلمام الراحل الخميني ومن
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خلفية عقائدية ،حاسما ً في توجه الثورة «يجب
علينا أن ننهض جميعا ً للقضاء على إسرائيل،
وتحرير الشعب الفلسطيني البطل» .وهو الذي
أك��د وبعد ثمانية أي��ام على انتصار ال��ث��ورة في
استقبال الراحل عرفات قائالً« :لو كانت األقطار
العربية ،التي تتميّز بعدد سكانها الكبير وجموعها
العظيمة ،متحدة ومتفقة مع بعضها البعض ،لما
حلت هذه المصائب على فلسطين والقدس» .التي
أطلق اإلمام الراحل من أجل عاصمتها القدس ندا ًء
العتبار الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك
يوم عالميا ً للقدس فقال« :إنني أدعو المسلمين في
جميع أنحاء العالم لتكريس يوم الجمعة األخيرة
م��ن شهر رم��ض��ان ال��م��ب��ارك ليكون ي��وم ال��ق��دس،
وإع�لان التضامن الدولي من المسلمين في دعم
الحقوق المشروعة للشعب المسلم في فلسطين «.
فمثل تحرير فلسطين والصالة في القدس األُمنية
التي كان اإلمام الخميني يرغب في تحقيقها.
ال��ث��ورة اإلسالمية ل��م يتوقف دعمها للقضية
الفلسطينية وشعبها ومقاومتها مع رحيل اإلمام
الخميني ،بل استم ّر هذا التأييد والدعم واالحتضان
بوتيرة متصاعدة مع قائد الثورة اإلمام الخامنئي،
وقيادة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،في الوقت
التي تتخلى فيه األنظمة العربية باستثناء سورية
عن مسؤولياتها اتجاه القضية المركزية ،بل جعلت
هذه األنظمة من فلسطين وقضيتها مطية وجسر
العبور لتوثيق عالقاتها مع «إسرائيل» ،وتشارك
في التآمر على إيران في خطوة مشبوهة ومكشوفة
في أولويات الصراع ،فبدل أن تكون «إسرائيل»
ال��ع��دو األوح���د ل�لأم��ة ،أصبحت إي���ران وثورتها
هي العدو لهذه األنظمة .وقد كان لهذه اإلحاطة
واالحتضان األثر البالغ والهام في تمكن المقاومة
الفلسطينية واللبنانية من تحقيق االنتصارات على
العدو الصهيوني وكيانه الغاصب .وما نشهده
اليوم من تقدّم وتط ّور في قدرات قوى المقاومة في
مواجهة العدو الصهيوني وانتصاراتها عليه ،إنما
جاء بفضل الدعم الال محدود للجمهورية اإلسالمية
وث��ورت��ه��ا ،وك��ذل��ك س��وري��ة التي تدفع كما إي��ران
بسبب مواقفها الحاسمة من المقاومة واحتضانها
ورعايتها.
وال��ي��وم ت��أت��ي ال��ذك��رى ال��س��ادس��ة والثالثين
النتصار ال��ث��ورة اإلسالمية ه��ذا ال��ع��ام لتكتسب
أهمية استثنائية .في ظ ّل ما تشهده المنطقة من
أحداث تهدف إلى إخضاع دولها لمشيئة المشروع
الصهيو أميركي ،من خالل إلحاق الهزيمة بمعسكر
المقاومة والممانعة الممت ّد من فلسطين إلى لبنان
وسورية والعراق وصوال ً إلى إي��ران .وبالتالي ما
تواجهه من تحديات داخلية تتمثل في رفع سوية
استنهاض همم الشعب اإليراني ونخبه في تحشيد
خبراته وإمكانياته في االنتقال به نحو نهضة
شاملة في العلوم والعلوم الدينية ،وفي الثقافة
والفنون ،واالقتصاد والصناعة والعمران .والنجاح
في امتالك الطاقة النووية ل�لأغ��راض السلمية،
والوصول إلى الفضاء .والعمل على تطوير القوات
المسلحة من خالل الصناعات العسكرية التي تتيح
لها الدفاع عن نفسها وتجعل أعدائها حائرين أمام
قدرتهم في االعتداء عليها .واأله ّم تمكن الثورة في
تكريس عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية
والتزام الديمقراطية وتداول السلطة .وما يواجهها
أيضا ً من تحديات خارجية تتمثل في مواجهة
حمالت التحريض والحصار وال��ض��غ��وط ،التي
مارستها وال تزال قوى االستكبار العالمي بقيادة
ال��والي��ات المتحدة األميركية ،بهدف ثني إي��ران
ودفعها للتراجع عن توجهاتها الراسخة في دعم
المستضعفين وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان
في مواجهة المستكبرين وغدتهم السرطانية الكيان
الصهيوني.
وقد تمكنت الثورة اإلسالمية بفضل رسوخ مواقف
قياداتها وصمودهم وفي مقدمهم قائد الثورة اإلمام
علي الخامنئي من إرغ��ام قوى االستكبار الغربي
وعلى رأسهم أميركا ،وبعد سلوكهم كل السبل
والطرق وممارسة أعلى الضغوط ،وليس آخرها
لعبة تخفيض أسعار برميل النفط الذي وصل إلى
مستويات متدنية وغير مسبوقة ،هذه الضغوط
والعقوبات ولسنوات طويلة لم تجد طريقا ً لها في
إخضاع إيران والشعب اإليراني وثورته ،مما اضطر
ه��ذه ال��دول أخيرا ً للحضور صاغرة إل��ى مربع ال
اشتراطات فيه ُتفرض على إيران بخصوص ملفها
النووي ،التي تذهب المفاوضات بشأنه مع دول
 1 + 5حثيثا ً نحو إنجاز اتفاق تاريخي لمصلحة
الشعب اإليراني ،حيث أكد اإلمام القائد الخامنئي
أن اإليرانيين يحاذرون اتفاقا سيئا ً ال يلبّي تطلعات
وطموحات اإليرانيين.
إنّ الواجب يُحتم على الفلسطينيين وبعد  36عاما ً
على انتصار الثورة اإلسالمية ،أن يالقوا إيران بمزي ٍد
من الوفاء والعرفان بالجميل ،ألياديها البيضاء في
مساندتهم ودعم مقاومتهم بأسباب القوة والمنعة.
وأن يرفضون بشكل قاطع كل من يحاول اإلساءة
للعالقات األخوية بينهم وبين شقيقهم من الشعب
اإليراني المسلم وثورته المجيدة.

�أفكار جهنمية ...لكنها جمعتهم!
} شهناز صبحي فاكوش
تشتتت أفكارهم ،انفضت الجموع من حولهم ،فعقدوا صفقاتهم مع
الشيطان ،سخروا أشباحهم حاكوا مؤامراتهم ،رسموا ...خططوا...
نفذوا .وسيلتهم أفانين قتل وتدمير .ضحاياهم أناس ذنبهم أنهم
انتموا إلى ذات بالدهم ،وفي النهاية وصلوا لمرادهم.
سيناريو هوليودي هذا الذي ص ّور فيه مشهد حرق الطيار معاذ
الكساسبة .ـ كما إخراج فيلم برجَ ْي نيويورك ـ احتسبته األمة شهيدا ً
ألنه ضحية منذ اللحظة األولى التي أعطي فيها األمر باإلقالع من مطار
ع ّمان.
لع ّل والد الرجل أكثر فطنة م ّمن يحملون السياسة أسفارا ً على
ظهورهم ،أو من أغبياء يحاولون التمثل بلبوس السياسة ،ظنا ً أنهم
أكثر فهما ً من اآلخرين.
بحس فطرته الطيبة ،أنّ ابنه أرسل كي يموت.
اكتشف الرجل
ّ
وأنّ قوات التحالف هي التي ضربت طائرته حين كان يسدّد إلصابة
أهداف حساسة لـ«داعش».
هل حقا ً يريدون القضاء على «داع��ش» ،أم أنّ لها أدوارا ً ومهام
لم تنهها بعد؛ ليصل رأسها إلى المقصلة ،كما سابقاتها؟ من يأتي
الحقاً؟
من يعتقد أنه الذكي الوحيد ،في الحقيقة هو األكثر غبا ًء بين
مخلوقات األرض .حاولوا أن ير ّوجوا بالبروباغندا التي يمتهنون،
أنّ طائرته ضربت بصاروخ داعشي ،إال أنّ الحقيقة كما في كل م ّرة...
ونستعيد الكرة بالتذكير.
تضحي بالبرجين ومن فيهما لتت ّوج ذاتها مناهضة لإلسالم
أميركا
ّ
اإلرهابي .وحامية للديمقراطية ...يحت ّل بعدها بوش العراق بإجماع
أغلبية شعبه المخدوع ومؤسساته ،ألنه «يهدّد أمنه القومي» حسب
ادّعائه .والحقيقة أنه طريق للوصول إلى نفط الخليج.
يضحي بـ«شارلي إيبدو» ،ليكسب
أما هوالند فهو وحده حكاية،
ّ
ّ
المنفض من حوله ،مصدّرا ً أزماته باتجاه اإلره��اب،
عطف شعبه

منصبا ً نفسه حاميا ً لألقليات ب��دءا ً من يهود فرنسا ،يجمع العالم
ّ
حوله ،معلنا ً للرأي العام أنه سيكون رأس الحربة ض ّد اإلرهاب.
مكسب سياسي داخلي وحجة للتدخل خارجياً .يكللها بإرسال
«ش��ارل ديغول» إلى منطقة الخليج ،لترسو قبالة ميناء جيبوتي
لمواجهة «داعش .:أفكار جهنمية سبيلها دم األبرياء.
يَصد ُر األمر بمنتهى البساطة لألردن الحتواء الشرخ الحاصل في
تضحي بعدها بطيارها الشاب ،مشهد
شارعها السياسي نصيحة
ّ
مر ّوع إجرام أكثر من نازي يفطر قلوب الجموع على مساحة العالم.
يبدو أنّ والدته لم تحتمل فغادرت إلى حيث ولدها.
توحد الجريمة على شناعتها ما بين مؤيد ومعارض ،إسالمي
ّ
وحد مواقف األردنيين ،وأعاد التفافهم
وتقدمي .الضحية الكساسبة ّ
حول حكومتهم والملك ،في نسيان لمشاكلهم ،وغاياتهم مقابل األخذ
بثأر اعتبره األردنيون ثأرا ً جمعياً.
ف��ي ك�� ّل م��رة ال ب�� ّد م��ن ضحية ،لهدف يستفيد منه المخططون
المسؤولون ،لكسب سياسي أو عسكري .في النهاية فتش دائما ً عن
المستفيد...
ضحى بأمتنا كاملة ،علّه األدهى بين
أوباما صدّر الربيع العربي،
ّ
حكام بالده .يمسك بخيوط جميع الدمى في مسرح العرائس الموالي
له .قايض دماء شعبه بدمائنا .باعهم منتجات معامل سالح بالده.
سعيا ً إلى إضعاف دول الطوق حول الكيان الصهيوني.
تجاوز اختناق األزمة االقتصادية .ناور طويالً في الملف اإليراني
النووي بين م ّد وجزر .ليأتي ر ّد السيد خامنئي في النهاية إنْ لم يكن
اتفاقا ً وسطياً ،فلن نوقع اتفاقا ً سيئاً.
م�� ّر ًة بوش وثانية أوباما ...هوالند ،ب��راون ،ماكين ،واآلن بدأت
األمور تسير باتجاه دول المنطقة .تبدأ األردن بتقديم قربانها ليبقى
عرش المملكة ثابتاً .بعد االمتعاض لما تقوم به حكومتها ،من فتح
الطرق المختلفة لعبور اإلرهابيين الحدود باتجاه سورية ،وتدريبهم
في معسكراتها .سورية التي تحتضنها قلوب االخوة األردنيين.
دم الكساسبة كان الجامع األكبر ،هل هو تبادل أدوار أم رغبة

حقيقية لضرب اإلرهاب؟ ثأر أدى إلى  56طلعة جوية أردنية ض ّد
«داعش» .ما نتائجها؟
ماذا سيكون في السعودية مع الملك الجديد ،ما موقف اإلمارات؟
وهي تقدم طائراتها لألردن لحرب «داعش».
سلم من مؤامراتهم ،شغلوها بأوكرانيا ،يص ّرح
حتى روسيا لم َت ْ
الرئيس بوتين ال نريد أن نشنّ الحرب على أحد وال نقبل أن ُنحكم من
أحد .ال نقبل أن تتحكم أميركا بالعالم.
المستفيد الوحيد من ك ّل ما يجري عالميا ً وساحته منطقتنا ،هو
الكيان الصهيوني .ال��ذي يحاول كسر الحزام في القنيطرة .بعد
الضربة التي تلقاها في شبعا اللبنانية ردا ً على استهدافه رجال
المقاومة في القنيطرة .هل يغامر صهاينة االحتالل ثانية؟
نتنياهو يستفيد من «شارلي إيبدو» ويدعو يهود فرنسا لهجرة
مكثفة إلى الكيان الصهيوني .وينتفض لمج ّرد التصريح بأنّ الملف
النووي اإليراني قد ينتهي إلى توقيع اتفاق .ويتعهّد بمنعه ألنه يؤثر
على أمن الكيان .في محاولة كسب جولته االنتخابية.
مع ك ّل أزمة في المنطقة تصدر القرارات ببناء مستوطنات صهيونية
جديدة في األرض المحتلة .إلشعار مستوطني الكيان باالستقرار.
وتصعيد المواقف خاصة عند ضلوعهم في عمليات عسكرية ض ّد
سورية ولبنان .هل يستفيق العرب؟
الر ّد دائما ً بتحقيق المزيد من النتائج اإليجابية العسكرية على
األرض السورية والسير في ذات الوقت في طريق المصالحات
الوطنية .وتعزيز مساعي الحوار الوطني عبر روسيا الصديقة .هذا
ما ينجز في سورية وإنْ كان يغيظ أعدائها.
المقاومة السبيل الوحيد إلنهاء أزمات المنطقة ،وتوحيد جبهاتها
وقطع الذراع الصهيوني عند تدخله ،ومحاربة «داعش» واإلرهاب
على كامل األرض السورية.
من يخشى على ب�لاده من اإلره��اب عليه بالضغط على تجفيف
منابع دعمه عسكريا ً ولوجستياً ،ومنع دعمه مالياً .والتضييق على
«داعش» أمر عاجل حيثما وجدت.

