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ال�سعودية :ماذا لو ا�ستم ّرت الهجمات
ذات الدوافع المذهبية؟
} حميدي العبدالله
التعبئة ض��� ّد ال��م��ذاه��ب اإلس�لام��ي��ة األخ����رى ليست وق��ف��ا ً ع��ل��ى ب��ع��ض األئمة
التكفيريين أو المغالين من أتباع ابن تيمية ،بل إنّ المذهب الوهابي الذي يشكل
األساس اإليديولوجي لوجود المملكة العربية السعودية ،يكفر المذاهب األخرى،
حتى وإنْ لم يش ّن الحرب عليها داخل المملكة ذاتها.
بهذا المعنى لن تتوقف الهجمات اإلرهابية بدوافع مذهبية داخل المملكة ،مثل
هجوم قديح والهجوم الذي سبقه في المنطقة الشرقية ض ّد إحدى الحسينيات في
عاشوراء الماضي .فطالما لم ُتراجع حكومة المملكة العربية السعودية األساس
اإليديولوجي لوجودها ،وهو أمر مستحيل ،فإنّ التعبئة المذهبية الكريهة التي
يشكو منها كتاب سعوديون مثل صحيفة «سعود غازيت» أو داوود الشريان في
صحيفة «الحياة» ،سوف تستم ّر ،وربما تتصاعد كلما اكتسب المتطرفون قدرات
إضافية مستفيدين من الفوضى التي تسود المنطقة بفعل التحالف القائم ،ولو
موضوعيا ً بين السلطات السعودية والتنظيمات اإلرهابية خارج المملكة ،وتحديدا ً
في سورية والعراق واليمن ،بذريعة التصدّي لتصاعد النفوذ اإليراني.
ومعروف أنه داخل المذهب الوهابي ،كان هناك دائما ً تيار أكثر تطرفاً ،وكان
هذا التيار يكفر حتى المسؤولين في المملكة العربية السعودية ،سواء في هذه
المملكة أو المملكتين السابقتين اللتين سقطتا بفعل تداعيات رف��ض المذهب
التكفيري الوهابي.
لكن إذا عجزت الحكومة السعودية هذه المرة عن اإلمساك بالوضع األمني،
وتك ّررت الهجمات ذات الدوافع المذهبية على أتباع المذاهب اإلسالمية األخرى
داخل المملكة السعودية فإنّ ذلك ستكون له تداعيات تهدّد تماسك المجتمع في
المملكة ،ومن شأن ذلك أن يخلق تصدّعات تساعد على استغاللها وتوظيفها من
جهات كثيرة تتر ّبص بالمملكة ،وتسعى إلى تفتيتها ،ومن نافل القول إنّ جهات
في الغرب تجاهر بالدعوة إلى تقسيم المملكة العربية السعودية ،ولع ّل ر ّد الفعل
الشعبي في المنطقة الشرقية المستنكر لجريمة القديح ،والتظاهرات التي خرجت
تنديدا ً بالجريمة ،وما تبعها من توتر ،قد تدفع باتجاه مزيد من التعبئة واالحتقان
فتخرج األمور عن السيطرة ،ال سيما أنّ حدود المملكة السعودية محاطة بالتوتر،
ويرابط «داعش» ،الذي يجاهر بعدائه لحكومة المملكة السعودية ،في اليمن وفي
العراق ،وهما دولتان لهما حدود طويلة مع المملكة ،ومن غير المستبعد أن يستغ ّل
«داعش» ذلك ليس فقط لش ّن هجمات إرهابية منفردة على غرار ما حصل حتى
اآلن تقتصر على مهاجمة الحسينيات والمساجد والدوريات األمنية ،بل قد يندفع
إلى ش ّن هجمات أكثر اتساعاً ،األمر الذي يتطلب مراجعة جدية وواسعة للسياسة
المعتمدة من قبل الحكومة السعودية ،مراجعة تشمل دعم الجماعات اإلرهابية،
ومراجعة الخطاب الديني بكامله ،فهل تقوم بذلك قبل فوات األوان؟

�أحمد زيدان وفي�صل القا�سم...
مع تحيات الجوالني من «الجزيرة»
} سعد الله الخليل
من بين مئات القنوات واآلالف من اإلعالميين الذين تقدّموا بطلبات للقاء «ناصر إسالم»
القرن الحادي والعشرين وحامل راية الجهاد والحق دون مناصر آثر أبو محمد الجوالني
يخص قناة «الجزيرة» القطرية بلقاء حصري،
زعيم تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي أن
ّ
ليس ألنها قناة «اإلخوان المسلمين» بل العتبارات أخرى لم يوضحها اإلعالمي المخضرم
ثعلب الجزيرة أحمد زيدان ،مندوب تنظيم «القاعدة» في القناة ،والذي أدرجته الواليات
المتحدة على قائمة اإلرهاب كشخص يشتبه بقيامه بعمليات إرهابية .ولع ّل هذا االنتماء
ما أجبره على مهادنة ضيفه وهو لم يعتد على ذلك فآثر التزام آداب جلوس التابع في
أي اعتبار تفرضه المواثيق
حضرة أسياده ،فيمين الطاعة الذي أقسمه على نفسه أقوى من ّ
اإلعالمية.
زيدان الخبير في تاريخ وحاضر «اإلخوان المسلمين» و«القاعدة» ،والذي صال وجال
حيثما ح ّل تنظيم «القاعدة» من أفغانستان وباكستان إلى إدلب وحلب ،لم يجرؤ على
مقاطعة ضيفه ،بل مستضيفه والر ّد على مغالطاته الكبيرة ،ولم يعترض على أفكاره
اإلقصائية بحق مذاهب إسالمية كاملة وك ّل َمن ال يوافق تنظيمه الفكر والعقيدة.
بالرغم من أنّ كالم الجوالني ال جديد فيه من حيث الشكل والمضمون سوى أنّ حضور
الجوالني على قناة «الجزيرة» يأتي في سياق الترويج والتسويق القطري لفرع «القاعدة»
في سورية ،كفصيل موثوق لدى قادة الحرب على سورية ويمكن التعويل عليه في حربها
بعد أن اجتازت اختبار الوالء والطاعة للعدو الصهيوني بعد التعايش «الطبيعي» والحميمي
على التخوم في القنيطرة ودرعا ،واستحقاقها أن ترتقي إلى مرحلة التنسيق واإلمداد
باألسلحة والذخائر ،وهو ما لم يتط ّرق له لقاء زيدان ال من قريب وال من بعيد ،علما ُ أنّ
الجوالني في لقائه السابق على القناة ذاتها في  19كانون األول عام  2013مع زميل زيدان
وخريج معتقالت اسبانيا بتهمة التعامل مع «القاعدة» تيسير علوني اتهم من وصفهم
بـ«الطائفة النصيرية» بحماية «إسرائيل» ،ولم يقدّم في لقائه ماذا فعلت جبهته خالل تواجدها
لقتال «اإلسرائيلي»! ولماذا يصفها قادة العدو بالصديق الذي يؤتمن على الحدود .أسقط
لقاء زيدان والجوالني ك ّل الجهود القطرية السعودية الفرنسية بالترويج لـ«جبهة النصرة»
كفصيل سياسي قادر على الجمع بين السياسة والعسكر يأن يكون بديالً للدولة السورية،
يبني مؤسسات اجتماعية اقتصادية بمساعدة األصدقاء من عرب وغرب من جهة وعسكرية
تحارب تنظيم «داعش» على األرض من جهة أخرى ،فالتركيز على الجانب الشرعي في
حرب «النصرة» على األرض السورية يثبت أنها ال تزال قاعدية الهوى عسكرياً ،أما اجتماعيا ً
وأخالقيا ً ودينيا ً فالرسالة واضحة دولة دينية إخوانية الفكر والعقيدة ،وما عداها فمن
الضالين ،فالعلويون في مأمن ولهم مطلق الحرية بممارسة شعائرهم شرط أن يعودوا
إلى اإلسالم الصحيح الذي ينادي به الجوالني وكذلك الدروز والمسلمون م ّمن يناصر
الدولة السورية ،أما المسيحيون فسيحصلون على مزايا لم يتمتعوا بها من قبل ،حتى في
الفاتيكان وال في أنطاكية وال في القدس ،وسيدفع من استطاع منهم دفع الجزية ...كم أنت
عظيمة يا دولة الجوالني؟ طمأن الجوالني الشعب السوري بك ّل طوائفه بأنهم في مأمن من
أي خطر يداهمهم ،ورغم تكرار زيدان بأنّ عاصمة العلويين القرداحة تحت مرمى صواريخ
ّ
«النصرة» ،بدا الجوالني شديد الحرص على حمايتهم وضمان مستقبل زاهر للعلويين
التائبين ،مك ّررا ً بأنّ جهاد الجبهة ال يزال في مرحلة دفع صائل ،مبشرا ً بأنّ المرحلة المقبلة
أي مصير ينتظر من وصفهم بالخوارج في الفترات الصعبة
هي األخطر دون أن يكشف ّ
حين يضيق صدر الجبهة من رفض دعواتهم لإليمان القويم من قبل األقليات التي يحرص
شديد الحرص على حقوقهم أكثر من الغرب ،فالجوالني ليس بحاجة إلى الغرب لتعليمه
حقوق اإلنسان أو الحيوان دون أن يفصح القصد من استخدام كلمة حيوان كمرادف
لحقوق األقليات تاركا ً لك ّل لبيب أن يفهم إشارته .انتهى لقاء زيدان بالجوالني على وعد
أن يكشف وجهه الذي خبأه من شدة الخجل والتقوى ،عاد الجوالني إلى جهاده أما زيدان
التفتنازي فسيعمل جاهدا ً على اللقاء والتواصل مع زميله في الجهاد والعداء لسورية فيصل
القاسم ،حامالً إليه رسالة الدعوى الجوالنية عله يكسب فيه ثوابا ً ويزف بشرى هدايته ألمة
المسلمين اإلخوانية األسبوع المقبل حين يلتقي الجوالني مجدّداً ...من زيدان الجوالني إلى
القاسم أمن فلتؤمن أيها الخارجي.
«توب نيوز»

ال�سعودية ت�ستنجد بمو�سكو
الصراخ السعودي المليء بالعنجهية ال يعبّر عن حقيقة الموقف.
«واشنطن بوست» تقول إنّ الشعور العام بالمأزق ترافقه الحاجة للبحث عن مخرج.
القبول بالهدنة وتمديدها مرفقا ً بالقبول بحوار في جنيف ورعاية أممية وبال شروط مسبقة
حظي بموافقة السعودية قبل أسابيع ،والتراجع جاء نتيجة فضيحة الهزيمة.
تكسرت من عل ّو
تريد الرياض التراجع لكنها تحتاج كي تنزل عن الشجرة إلى سلّم وإال ّ
القفزة.
تستدرج السعودية من تعتقد أنهم وسطاء ق��ادرون ومناسبون لبدء االتصاالت وتقديم
العروض.
تصل إلى مسقط وموسكو إش��ارات مشابهة مضمونها أنّ رفض عرض بعينه ال يعني
أنّ الرياض تعترض على قيام أي من العاصمتين بمساع للوساطة ،سواء مع إيران أو مع
الحوثيين.
تستضيف مسقط وفدا ً من الحوثيين ويجري البحث في الحلول المقترحة وترسل مسقط
للرياض محضرا ً بخالصة المفاوضات ،فتفاجأ بر ّد من السعودية يتض ّمن مالحظات على
المحضر وليس عتابا ً على الخطوة.
يصل نائب وزير الخارجية األميركية روبنشتاين إلى الرياض من موسكو فيسأله السعوديون
لماذا لم يأت بوغدانوف؟
يلتقي اإليرانيون والروس والعًمانيون ،ويصل بوغدانوف إلى الرياض مفاوضاً.

التعليق السياسي

� 29أيار � 29 – 1945أيار ...2015

�سبعون عام ًا على والدة «مادة �سورية»
في ميثاق الأمم المتحدة
} د .جورج جبور*
 1ـ ع��ام  :1964حين تش ّربت في واشنطن
جرعة من االفتخار الوطني:
في ذلك العام كتبت ،ضمن مق ّرر دراسي في
الجامعة األميركية بواشنطن ،دراسة عن نظام
الوصاية في األم��م المتحدة .أعجب المد ّرس،
وهو الدكتور سانديفر ،بالبحث ،لكنه انتقده ألنه
لم يذكر شيئا ً عن «مادة سورية» في الميثاق.
بيّن األستاذ أنه كان عضوا ً في وفد أميركا الى
مؤتمر س��ان فرنسيسكو ،وانّ شيخا ً أشيَب
دافع بحرارة عن فكرة هامة هي أنّ الدول التي
المؤسس
شاركت في مؤتمر سان فرنسيسكو،
ّ
لألمم المتحدة ،ال يجوز ان توضع تحت نظام
الوصاية .اشتراكها في المؤتمر دليل على أنها
متساوية في السيادة مع الدول كافة .هكذا كان
للمادة  78ان تعلن توطد االستقالل السوري.
ونحن نعلم بالطبع انّ سورية ،رغم استقاللها
تتوجع من
المعلن منذ عام  1941إنما كانت
ّ
نقص في ه��ذا االستقالل المعلن ،ألنّ جيوشا ً
فرنسية وانجليزية كانت مقيمة في أرضها رغم
إرادتها.
أتت المادة  78لتش ّد أزرها في تأكيد استقاللها،
وفي تأييد مطالبتها بجالء الجيوش األجنبية
عنها .مالحظة سانديفر في قاعة حلقة النقاش
كانت بمثابة جرعة من االفتخار الوطني تش ّربتها
أمام الزمالء الدارسين الذين ازداد احترامهم لي
من خالل ما بيّنه االستاذ من دور دولي قام به وفد
المؤسس لألمم المتحدة.
سورية الى المؤتمر
ّ
 2ـ في السبعينات والثمانينات :كالم نصيحة
ال طائل وراءه:
لم تنشأ ظروف تستحثني على التدقيق في أمر
علمته صدفة أثناء الدراسة .وفي جدول أعمالنا
الوطني ما يكفي من الهموم والمشاغل .أهملت
الحديث ،إال عرضاً ،عن تلك المادة .ربما انني
أثرتها مع اثنين من قدامى ديبلوماسيينا .لكن
أيا ً منهما لم يكن في عداد وفدنا الى مؤتمر سان
فرنسيسكو .كان أول ما طلبه مني الرئيس حافظ
األسد في صيف  – 1971وكنت آنذاك مستشارا ً
في الرئاسة  -كتابة دراسة له عن األمم المتحدة.
لم اذكر في دراستي المادة  78ألنني لم أشأ أن
أضع فيها أمرا ً غير موثق ،وقد ال ينظر إليه على
انه موثوق.
 3ـ محاضرة يوم األمم المتحدة لعام ،1994
ومقال في جريدة «تشرين» في  25تشرين األول
 :1994إي��ض��اح دور س��وري��ة ف��ي ال��م��ادة ،78
وإي��ض��اح والدت��ه��ا من رح��م ع��دوان فرنسا على
حامية مجلس النواب:
سألني اتحاد شبيبة الثورة أن أتحدث أمامه
في موضوع دول��ي .اخترت أن أتابع مع الجيل
الجديد أمرا ً يزداد رسوخه في الحياة السياسية

العربية ،مؤدّاه انّ العرب أصبحوا «مفعوال ً به»
في الساحة السياسية للمنظمات الدولية.
النهوض العربي في تلك الساحة ،وقد امت ّد
ألرب��ع سنوات منذ حرب تشرين ،أخذ يتالشى.
القومية العربية ذاتها أصبحت موضع تساؤل
جا ّد منذ زيارة الرئيس السادات الى «إسرائيل».
في التهيئة لتلك المحاضرة عدت الى محاضر
المجلس النيابي السوري ألتبيّن التوقعات التي
كانت تجول في أذه��ان النواب السوريين حين
صادقوا على قانون االنضمام الى األمم المتحدة.
لن اق��ف هنا عند ما ج��ال في أذهانهم .قد تقوم
يختص
الرابطة السورية لألمم المتحدة بنشر ما
ّ
من المحاضر بذلك األمر .في جلستي  14و 20آب
 1945وجدت شرحا ً مفصالً قدّمه رئيس الوزراء عن
األثر الذي كان لعدوان فرنسا على حامية المجلس
في أروقة مؤتمر سان فرنسيسكو وأعماله .ومما
ورد في الشرح أنّ المادة ُ 78وضعت خصيصا ً
لسورية ولبنان .ولنالحظ :كان العدوان في 29
أيار ،أتى العدوان بعد شهر وخمسة أيام من بدء
مؤتمر سان فرنسيسكو وقبل أق ّل من شهر على
اختتامه .كان لحماقة فرنسا في توقيت العدوان
ان تقع في وق��ت مناسب لكي تستطيع سورية
إح��داث ضجة عالمية شاجبة للعدوان .منذئذ
أخذت على عاتقي نشر تلك الحقيقة التي ينبغي
أن تكون موضع افتخار وطني.
 4ـ بعد عقدين ونيّف لم أستطع نقل ما قيل عن
المادة  78في مجلس النواب الى كتبنا التدريسية
عن األمم المتحدة ،فكان هذا المقال:
ولن اشرح لماذا لم نتمكن من حمل بضعة كلمات
مسافة بضع مئات من األمتار من مجلس النواب
الى كلية الحقوق .أكتفي بالقول إنني سلمت عميد
الحقوق رسالة خطية في هذا الشأن يوم  5نيسان
 ،2012ولم تردني إجابة عنها بعد ،وانني بحثت
األمر مع رئيس جامعة دمشق ومع عميد الحقوق
فيها يوم  5ايار  2015ولم تردني إجابة بعد على
اقتراح بالدعوة الى محاضرة عامة في هذا الشأن،
بمناسبة يوم قوى األمن الداخلي في  29أيار.
ه���ذا ال��م��ق��ال إن��ج��از ب��دي��ل ع��ن ال��م��ح��اض��رة
المقترحة .سبعون عاما ً من تاريخ تأسيس األمم
المتحدة مناسبة مشروعة للحديث ع��ن م��ادة
سورية .وأسجل انّ األكثر تفهّما من المسؤولين
لما أدعو إليه إنما كان اللواء محمد الشعار وزير
الداخلية .في يوم قوى األمن الداخلي  -وهو يوم
وزارة الداخلية  -العام الماضي  ،2014تحدّث
الوزير في كلمته التقليدية بالمناسبة حديثا ً غير
تقليدي شارحا ً ما كان ينبغي ان يكون حاضرا ً
جدا ً في مجمل ثقافتنا الوطنية.

* رئيس الرابطة السورية لألمم المتحدة،
وسابقاً :استاذ ورئيس قسم السياسة في معهد
البحوث والدراسات العربية في القاهرة.

النازيون الجدد
} شهناز صبحي فاكوش
طغت النازية على أوروبا في زمن ما ...لكن
إرادة الشعوب الحرة ورفض االستبداد النازي،
الذي انتهك الحرمات واستمرأ التطهير العرقي،
جعلت التخلص منه سبيالً ال مناص منه .انتهت
النازية في زمنها ...لكن يبدو أنها نار تحت
الرماد...
النازية حية رقطاء تبدّل جلدها أكثر من مرة،
أو حرباء يمكنها التل ّون عشرات األلوان ...دخلت
القرن الحادي والعشرين بجلد «القاعدة»...
وألنه فضفاض ّ
قطعه مص ّنعوه إرباً ...أخيطت
متوحشة تقطر
منها جلو ٌد أُلصقت على أجساد
ّ
أنيابها دماً...
ظهرت النازية بلبوس جديد ،وطأت األرض
على شكل ذئاب بشرية ،مر ًة تكون «جيشا ً حراً»
وأخرى «نصرة» ...وثالثة «داع��ش» ...ولكنها
جميعا ً وليدة االستعمار ،مرضعتها النازية...
تسير على نهج اإلق��ص��اء والتطهير العرقي،
بحجة التكفير وأنها «حامية الدين»...
كل أرض تطؤها النازية الجديدة ،تحدث فيها
مجازر بشرية ...وتحطيم للتاريخ ...ونسف
لمكامن الثقافة ...نازية اليوم أش ّد إرهابا ً من
نازية األمس .خاصة عندما يمارسها أناس ال
يمتون إلى اإلنسانية بصلة ...وال ينتمون أصالً
إلى جنس البشر...
النازية أفقدت السوفيات ماليين الضحايا
طوال ست سنوات ...وسورية واليمن وليبيا
وفلسطين فقدت آالف الشهداء ...بسبب النازية
الجديدة ب��دءا ً من ما قبل احتالل فلسطين إلى
اليوم.
«داع���ش» وأخ��وات��ه��ا م��ن أب��ن��اء «ال��ق��اع��دة»،
كالنازية ال تقبل إال اللون ال��واح��د ...حتى في
تتجسد همجيتها،
خالفاتها مع بعضها البعض،
ّ
رغم هويتها اإلرهابية الجمعية.
األم��ر اليوم ما عاد ينتمي إلى الحرب فقط،
إنه مسألة وجود أو ال وجود ...وقد أكد على ذلك
السيد حسن نصر الله ...وهذا ما يدركه الشعب
العربي السوري جيداً...
النازية احتضنتها الواليات المتحدة األميركية
وأوروب���ا ،وك��ان دوره��ا تاريخيا ً في ذل��ك ،كما
عملت على توجيهها لضرب االتحاد السوفياتي
قبالً ،كما لعبت ذات الدور تجاه السوفيات في
أفغانستان في نهاية القرن الماضي.
تعاد الك ّرة مع «داعش» وأخواتها اليوم ،إال
أنّ السحر كما انقلب على الساحر قبالً سينقلب
عليهم ثانية اآلن ،ومالمحه أكثر وضوحا ً في
ساحاتهم األوروبية ،وتركيا وحتى في أميركا،
ليذوقوا من ذات الكأس المسموم.
هوالند الذي يتنطط من السعودية إلى قطر
إل��ى كامب ديفيد ،عارضا ً خدماته ،لن يكون
أفضل ّ
حظا ً من سابقيه ،أيام النازية األولى ،وقد
وصلته اإلشارة عبر «شارلي إيبدو»...
ال���داع���م األوروب�����ي س��ي��ط��اول��ه اإلره�����اب ال
محالة ،أما أميركا التي ما زال��ت تحافظ على
ق��وة الدفع والتوريط لحلفائها ،الخليجيين
وتركيا األردوغانية واألردن ،ستم ّر عليهم أكبر
المحن ...وهي ستحصد أكبر الغنائم من نفط
العراق والخليج.
لن تنجو أميركا وأوروبا من انسالل اإلرهاب
إليها ،كما حصل لها مع النازية .أميركا تعيد
اليوم الكرة وأدوات��ه��ا تنظيمات نازية ،دينية
يمينية متطرفة ،بدءا ً من أفغانستان وصوال ً إلى
ما يدعى بدولة الخالفة اإلسالمية.

تحاول نشرها في الشرق األوس��ط ،وشمال
أفريقيا وبعض الدول األفريقية األخرى ...عبر
دول وسيطة ،لها دور يماثل دور النازية .يحيط
بها صمت الشعب العربي .ال��ذي يحاولون
إلهاءه بمشاكل داخلية...
ه��ي ت��دع��م وتستضيف وت��ل��ت��ق��ي ق��ي��ادات
التنظيمات اإلرهابية ،مغمضة العين عن النازية
الجديدة ،وتب ّرر وجودها على أنها معارضة
معتدلة ،رغم رفعها السالح األبيض والناري،
منكل ًة بأهل األرض كما الصهيونية عند احتالل
فلسطين.
حاولت عالميا ً المساواة بين َم��ن أُبيد بيد
النازية ،وبين القوات النازية والفاشية ،وهي
تسعى إلى إعادة ذات المشهد ،بالمساواة بين
ضحايا العدوان اإلرهابي ،في سورية واليمن،
وحتى في ليبيا ،والمجاميع اإلرهابية على
طاولة الحوار أو التفاوض.
«داعش» تستنصر اليوم بالشيشان والديغور
والصينيين وغيرهم ،ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق.
أما السعودية فتستنصر السنغال وباكستان
لضرب إخوتها في اليمن...
بينما تنبري تركيا لتحقيق حلم سلجوقي،
في اختراق الحدود الشمالية السورية .وإنْ
كانت أميركا ال توافق على منطقة عازلة ،أو
تدخل بري.
معركتنا اليوم معركة وج��ود ...أك��ون أو ال
أكون ...ورغم شراسة العدو ،ومعداته وعديده؛
وتواجده في البيت الداخلي ...إال أنّ تكاتف
ال��ق��وى الوطنية إل��ى جانب الجيش وال��دف��اع
المحلي ،وقوى المقاومة ،تشكل قوة قادرة على
سحق قوات اإلرهاب...
س��ن��رى ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��س��وري��ة أك��ث��ر من
لينينغراد ج��دي��دة .ل��ذل��ك ع��ل��ى اإلره��اب��ي��ي��ن
االستعداد الستقبال ال��ه��زائ��م ...ال��واح��دة تلو
األخرى .وستشهد أراضينا كما هي اليوم أشرس
المعارك وأنبل التضحيات.
يجب التفكير اليوم بأوالدنا وبأمنهم لنحميهم،
ونعرفهم يقينا ً بأنه سيتح ّول ما يدعوه البعض
بالهزيمة ،إلى نصر كاسح ،وسنطارد اإلرهابيين
حتى آخر شبر على الجغرافيا السورية ،وك ّل
ساحة عربية تتع ّرض للعدوان...
إنّ االنتصار في معركة مشفى جسر الشغور،
هو بالنسبة لإلرهابيين أول خطوات الصعود
إل��ى ال��ه��اوي��ة ،ول��ن ي��ك��ون الموقف األميركي
واألوروبي إال داعما ً لهذا الصعود.
إنّ ال��ص��م��ود األس��ط��وري للشعب العربي
ال���س���وري ،ولجيشه ال��ع��ق��ائ��دي ،ومقاومته
الباسلة ،وق��واه الوطنية المدافعة ،وقبولها
جميعا ً التحدّي ،هو العنوان للنصر ،مع اإلصرار
على النضال من الشيوخ واألطفال والنساء وك ّل
فئات الشعب...
إنّ المجازر الالإنسانية ،والمقابر الجماعية
المكتشفة ،وما قد يكتشف بعد تعافي الوطن،
ستكون الشاهد على نهاية أسطورة اإلرهاب،
وتدمير حقبة شريرة ،في تاريخ اإلنسانية...
وسيشهد العالم انتحار قيادييها وداعميها كما
قادة النازية قبالً...
إنّ انتشار اإلره��اب وزرع الموت الجماعي،
ومحاولة إغراق األمة العربية بصراعات قومية
ل�لأب��د ،سيحمل عفنه إل��ى مص ّنعيه ف��ي عقر
داره���م ...ليذوقوا ما هو أس��وأ من االستعباد
وال��دم��ار ،ال��ذي يحاولون عبره الهيمنة على
ش��ع��ـ��وب آم��ن��ـ��ة ك��م��ا ف��ي ال��ي��م��ن وب��اق��ي دول
المنطقة.
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ت�صحيح العالقات العربية ـ الإيرانية وتقويتها
لمواجهة ّ
كل ما ّ
يهدد المنطقة با�ستراتيجية واحدة*

} د .عدنان منصور
ع��رف التاريخ السياسي قبل اإلس�لام التقاء الفرس
والعرب في مراحل وأوق��ات عدة ،عكس عالقات وروابط
إيجابية ـ وإنْ عرفت أحيانا ً هبوطا ً بسبب المنافع المادية
والعصبية والقومية ـ قويت بعد الفتح اإلسالمي ،تستلهم
من الدين الجديد مبادئ وأفكارا ً نبيلة ورسالة إنسانية
تضع حدا ًللعصبية والقبلية والخالفات ،فدخل اإلسالم بالد
فارس وشعاره «ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى».
إنّ الخالفات وإنْ وج��دت بين إي���ران وبعض ال��دول
العربية ،فهذا ال يعني أنها يجب أن تشعل في ك ّل مرة فتيل
الحرب .من هنا ،وجب على الجميع التعامل مع الخالفات
والقضايا الحساسة بحكمة وموضوعية .إنّ النخب العربية
واإليرانية على مستوى الدول واألف��راد مدع ّوة للعمل من
خالل نظرة علمية واقعية تضع جانبا ً سلبيات الماضي
وتدرك ما يتهدّدها دون حساسية ،وتجتمع على ما يكون
كفيالًبإرساء تعاون فعّ ال على مختلف المستويات والصعد،
بين دول العالم العربي وإيران ،وبين سائر الدول الخليجية
في ما بينها ،لح ّل المشاكل العالقة بالطرق السلمية وفقا ً
للقانون الدولي وحفاظا ً على حسن الجوار.
انّ الحوار المشترك والتواصل بين العالم العربي وإيران،
إذا ما استم ّر وتخلى ك ّل واحد عن حذره وهواجسه وتخ ّوفه،
وم ّد يده لآلخر كفيل بأن ينطلق بعالقات مبنية على أسس
متينة ،تتع ّمق مع األي��ام ويسودها التعايش والتفاهم
وتحصن بالتالي الحق العربي
والمصالح المشتركة،
ّ
واإليراني بحيث يصبح قادرا ً على إحباط مخططات الدول
األجنبية الطامعة ،التي لها مصلحة مباشرة في تفكيك
أواصر العالقات بين دولنا وتع ّرضها لمزيد من الضعف
وإعاقة تنميتها وتطورها.
هناك ضرورة لتعزيز العالقات اإليرانية العربية في ما
بينها ،وذلك من خالل تعميق التبادل االقتصادي والثقافي،
وتشجيع االستثمارات وتبادل الخبرات العلمية وعلى
مختلف المستويات ،وتنشيط الحركة السياحية المتبادلة،
إضافة إلى تنسيق سياسات اإلنتاج النفطي ،وإيجاد أسس
لسوق اقتصادية مشتركة ،وإعطاء األولوية لهذه البلدان
في نطاق التبادل التجاري والخدماتي ومشاريع التنمية
المشتركة ،وتوفير المنح الجامعية والدراسات األكاديمية
في الجامعات العربية واإلس�لام��ي��ة ،وت��ب��ادل الخبرات
التعليمية والجامعية في هذا المجال ،وإيجاد صيغة جديدة
ترمي إل��ى إع��ادة تهذيب التاريخ المشترك بين األمتين
العربية والفارسية.
إنّ انتصار الثورة اإلسالمية في إيران عام  ،1979شكل
منعطفا ً تاريخيا ً واستراتيجيا ً مه ّماً ،فقد تح ّولت إلى إيران
المناهضة لقوى التسلط والهيمنة والنفوذ ،المتصدّية
والرافضة لدولة العدوان والصهيونية ،الداعمة للحق
الفلسطيني والعاملة من أجل تحرير فلسطين والقدس.
كيف يمكن لبعض العرب أن يسمحوا ألنفسهم بالتعاون
مع العدو «اإلسرائيلي» الذي يمارس االحتالل والتطهير
العرقي للفلسطينيين وم� ّد الجسور إليه رغم ما يرتكبه
من اعتداءات يومية وما يرتكبه من مجازر بحق الشعوب
ّ
ويغض الطرف عنه ويلزم الصمت ،ويرفض
العربية،
في الوقت ذات��ه التعاون والتنسيق مع إي��ران المؤازرة

للحق العربي والفلسطيني والعاملة من أجل منطقة تنعم
باالستقالل الحقيقي ال الوهمي؟
اننا جميعا ً كعرب وإيرانيين معنيون بمواجهة الخطر
المباشر الذي يهدّد شعوبنا ،ويزلزل أوطانها ،والذي يتمثل
بالتطرف الديني والمفاهيم الضيقة الكارهة والرافضة
لآلخر ،البلدان العربية التي تزكيها وتشجعها وتم ّولها
وت��ر ّوج لها وتحتضنها .هذا التطرف يترجم على األرض
اليوم من خالل وحوش بشرية تلجأ إلى القتل والتدمير
والذبح والهدم للحضارة والتراث.
إننا معنيون مع إي��ران في مواجهة الجهات اإلقليمية
وال��دول��ي��ة التي دأب���ت على ال��ع��زف على ال��وت��ر الديني
والطائفي والمذهبي والتحريض من أجل إشعال الفتن داخل
مجتمعاتنا ،والتي وفرت للجماعات اإلرهابية التي تضرب
في بلداننا ك ّل وسائل الدعم.
إنّ العدو الحقيقي يكمن في العدو «اإلسرائيلي» المهدّد
الدائم لوجود ولمستقبل ولتاريخ المنطقة كلها ،وليس
إليران كما يريد أن ير ّوج له البعض خبثا ً وظلما ً وعمالة.
آن األوان لنزع عقدة الخوف التي علقت في أذه��ان
البعض ،والتي ترى أنّ العالقات العربية ـ اإليرانية خطرة
يشوبها الحذر ،وك ّل دول العالم العربي وإيران مستهدفة في
قدراتها وتنتميتها واستقاللها وأمنها ،وأنه محظور عليها أن
تمتلك كامل استقاللها السياسي واالقتصادي والعسكري
والتكنولوجي ،حتى ال تخرج عن السيطرة والهيمنة
واالبتزاز والحصار ولعقوبات للقوى الكبرى.
وال ب� ّد من إيجاد قاسم مشترك ل��دول العالم العربي
وإيران ،يسمح لها مستقبالً مواجهة ك ّل ما يهدّد هذه المنطقة
بإرادة واحدة ومفهوم واحد واستراتيجية واحدة ،ألنّ الخطر
«االسرائيلي» وما يملكه كيان العدو من ترسانة عسكرية
نووية هائلة ،يشكل تهديدا ً خطيرا ً مباشرا ً على أمن منطقة
الشرق األوسط كلها.
انّ حرية الكلمة ،وحرية التعبير والرأي والوعي القومي
وسلطة القانون ،وصون حقوق المواطن ،إذا ما توافرت
لشعوب المنطقة ،كفيلة بجعل هذه الشعوب تتفهّم بعضها
تنسق في ما بينها وت��درك مصلحتها
وبعمق أكبر ،وأن ّ
المشتركة بصورة أشمل وأسرع.
انّ المنطقة بعمقها العربي واإليراني الواسع ،تواجه
اآلن تحديات العصر ومفاهيمه الجديدة من خالل وجود
التكتالت االقتصادية الضخمة ،وال��ع��رب واإليرانيين
معنيون بالتطورات العالمية ،وهم مدع ّوون اليوم بأسرع
وقت لوضع صيغ لتعاون ودّي على مختلف المستويات.
لنعمل معا ً ك � ّل ف��ي موقعه م��ن أج��ل تصحيح مسار
العالقات اإليرانية ـ العربية كلها وتقويتها وتعزيزها،
وإيصال الصوت لك ّل عربي وإيراني على السواء ،ليدرك
حقيقة وأهمية ه��ذه العالقات المشتركة وتأثيرها وما
يمكن لها أن تنجزه وتوفره لشعوب العالم العربي وإيران
اقتصادا ً وتنمية وتط ّورا ً وقوة ووحدة وأمنا واستقراراً.

* محاضرة القاها وزي��ر الخارجية السابق الدكتور
عدنان منصور عن «العالقات العربية ـ اإليرانية والصراع
في المنطقة» ،بدعوة من منتدى األرب��ع��اء في مؤسسة
اإلمام الحكيم ،في حضور حشد من الشخصيات الدينية
والديبلوماسية واألكاديمية واإلعالمية

القوة العربية الم�شتركة ...ما الهدف؟
} راسم عبيدات
اتفق رؤس���اء أرك���ان الجيوش العربية األع��ض��اء في
الجامعة العربية ،التي لم تعد تنطق بلغة الضاد وال تخدم
قضايا األمن القومي العربي وحماية الوطن والمواطن من
قريب او بعيد على تشكيل قوة عربية مشتركة ...ومثل هذه
القوة العربية المشتركة أجزم إلى ح ّد المطلق بأنّ تشكيلها
ليس بهدف تحرير فلسطين او استعادة لواء االسكندرون
أو تحرير الجوالن او أيّ أرض عربية أخرى مغتصبة...
ففلسطين مضى على اغتصابها  67عاماً ،ولو سلمت من
العرب ومؤامراتهم وتدخالتهم لكنا اآلن قد تح ّررنا من
االحتالل ،ولكن الكثير من العربان جعلوا من قضيتنا شماعة
لكي يبيّضوا صفحاتهم ،وليظهروا أمام شعوبهم بأنهم قادة
وطنيون وثوريون ،أو لتبرير قمعهم للمعارضة ...وكذلك
والتكسب.
اتخذوا منها بوابة لالرتزاق
ّ
إذا لم يكن الهدف من تشكيل هذه القوة تحرير فلسطين،
او حماية األمن القومي العربي ،فما هو الهدف من تشكيل
هذه القوة؟ وما هي المهام التي ستناط بها؟ ولمصلحة من
ستعمل؟ ومن ستخدم؟
هذه األسئلة هامة وضرورية ج��داً ...فالحالة العربية
الراهنة اآلن ،عدا عما تعيشه من حالة شرذمة وتفتت ،نجد
أنّ الدول العربية تخوض مع بعضها البعض حروب تدمير
ذاتي ،العديد منها وبالذات مشيخات الكاز والنفط متو ّرطة
في تمويل ودع��م وتسليح وتجنيد وإرس���ال الجماعات
اإلرهابية بمس ّمياتها المختلفة «القاعدة» ومتف ّرعاتها من
«داع��ش» و»نصرة» و»سلفية جهادية» و»جيش الفتح»
وغيرها ،من اجل ممارسة القتل والتدمير والتخريب في
العديد من ال��دول العربية ،وعلى وج��ه التخصيص في
سورية وال��ع��راق ،ويُضاف إلى ذلك اآلن ال��دول العربية
تخوض جيوشها صراعات وحروب مباشرة كما يجري في
عدوان السعودية على اليمن ،وما يجري من دعم من بعض
الدول العربية للجماعات اإلرهابية والمتطرفة في سيناء
ض ّد الجيش المصري وأمن مصر.
إذاً ...ال يوجد اتفاق على مفهوم األمن القومي العربي
المشترك ،وال طبيعة األخطار المحدقة باألمة العربية ،وال
حتى األع��داء الحقيقيين لألمة ،في ظ ّل محاولة البعض
ح��رف الصراع عن قواعده وأصوله من ص��راع عربي –
صهيوني الى صراع عربي -ايراني «فارسي» ،بحيث جعل
الغرب من إيران «الفزاعة» التي يهدّد بها العرب وبالتحديد
مشيخات النفط والكاز ،والهدف واضح ،استمرار «حلب»
تلك المشيخات مادياً ،من خالل بيعها السالح الحديث
والمتطور ،وال��ذي يسهم بشكل كبير في تشغيل مصانع
وشركات وكارتيالت السالح األميركي واألوروبي الغربي،
وتوفير فرص عمل وتحقيق رفاهية ونمو اقتصادي على
حساب العرب وأموالهم ونفطهم.
ان تشكيل قوة عربية مشتركة ،ضروري ومطلوب في
حالة وجود عمل عربي مشترك وموحد ،مصالح مشتركة،
استراتيجية ورؤي��ة مشتركتين ،ولكن تشكيلها في ظل
الظروف واألوضاع التي تعيشها األمة من خالفات وصراعات

وانقسامات وح��روب تدمير ذات��ي ،يجعلنا متشككين من
الهدف من تشكيلها ،ولمصلحة من تشكل؟ فهي لن تشكل ال
لتحرير فلسطين ،او أية أراض عربية مغتصبة ،وال لمحاربة
اإلرهاب والتطرف ،فنحن نشهد ونرى بأن دوال ً من النظام
الرسمي العربي انتقلت الى مرحلة ،ليس فقط التنسيق
والتعاون السري مع «اسرائيل» ،بل األمور أصبحت علنية.
لع ّل ما يجعلني متشككا في أمر هذه القوة والطريقة
التي ستشكل بها ،ب��أنّ خلف تشكيلها تقف أه��داف ،غير
المصلحة العربية واألمن القومي العربي ،فلعل لقاء اوباما
مع قيادة المشيخات العربية في «كامب ديفيد» ،لم يكن
بغرض طمأنة تلك المشيخات من التزام اميركا بأمنها
والدفاع عنها في وجه أي «تهديدات ايرانية»! بل ربما ت ّم
التطرق الى تشكيل هذه القوة العربية ،وخصوصا ً هذه
القوة في نهاية المطاف ،لن تكون لمحاربة «اسرائيل» او
تهديد المصالح األميركية في المنطقة ،فربما عندما تتشكل
هذه القوة ،تصبح بحاجة الى الكثير من السالح األميركي
والغربي ،وبما ينشط مصانع وكارتيالت الغرب ،ويحقق
عوائد اقتصادية ضخمة.
في مثل هذه الحالة تكون القوة العربية المشتركة ،حالة
مصطنعة ،وغير قادرة على مواجهة األخطار الخارجية ،وال
حماية األمن القومي العربي ،وال ص ّد أي عدوان خارجي ،وال
تحرير أوطان.
نحن امام حالة عربية منهارة بشكل غير مسبوق ،حالة
بوصلتها مفقودة ،وغير موحدة األه��داف ،أغلب جيوشها
منهكة وم��دم��رة بفعل المشاريع األميركية والغربية
المستهدفة لها (الجيوش العراقية والسورية والمصرية)
على اعتبار انّ تلك الدول تملك جيوشا وسلطة ومؤسسات،
والرهان عليها في تشكيل قوة عربية مشتركة ،تحمي أمن
األم��ة القومي وتدافع عن سيادتها ،وتساهم في تحرير
اوطانها ،وباقي الدول العربية جيوشها هشة ،ميليشيات
وقوات لحماية األنظمة والعروش مدارة من الخارج ،من
اجل تفكيك واعادة تركيب جغرافيتها ،من أجل نهب خيراتها
وثرواتها ،وخلق كيانات اجتماعية هزيلة (دول ومشايخ
وام��ارات) ،خاضعة ومرتبطة امنيا بـ»إسرائيل» ،ومدارة
اقتصاديا ً من قبل المركز الرأسمالي العالمي ،وفاقدة إلرادتها
وقرارها السياسي.
ال أتوقع انه في حالة اإلحتراب والصراعات وحروب
التدمير الذاتي ،بأنّ قوة عربية مشتركة سيكون لها تأثير
في مجرى األحداث ،أو انها ستسهم في وضع العرب على
خريطة األمم وتعطيها مكانتها الطبيعية ،بحيث يحسب لها
ألف حساب في قضايا المنطقة واإلقليم والعالم.
هذا الخيار يصبح ممكنا ً فقط في حالة تحقيق نصر كبير
على قوى التطرف واإلره��اب ،حينها يجري الحديث عن
قوة عربية مشتركة بأهداف ومهام واضحة ،قوة تعتبر
المس بأمنها القومي عدوانا ً
أي عدوان على دولة عربية أو
ّ
على كل العرب ،وكذلك يصبح الحديث عن تحرير األوطان
المحتلة والمغتصبة ممكناً.
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