12

�آراء  /درا�سات

ن�صر تدمر...
انت�صار الح�ضارة وقوة الإرادة ال�سورية
} سعدالله الخليل
في الشكل ال يخرج انتصار الجيش العربي السوري في تدمر
وإعادتها إلى كنف الشرعية السورية عن سياق المعركة السورية في
مواجهة اإلرهاب بأشكاله المختلفة ومرجعياته اإلقليمية والدولية،
أم��ا في المضمون ثمة مؤشرات ودالالت ال ب� ّد من الوقوف عندها
بدءا ً من الدالالت الوجدانية وما تختزنه المدينة من مكانة في الذاكرة
السورية بعمقها الفكري األث��ري اإلنساني ،وبالتالي ف��إنّ عودتها
منحت السوريين ج��رع��ة أم��ل بحماية م��ا تبقى مما ه��و جميل في
حاضرهم ومستقبلهم وماضيهم.
ليرسخ وليظهر مفاعيل
أما في البعد العسكري فيأتي إنجاز تدمر
ّ
قرارين غاية في الحساسية واألهمية ،قرار وقف العمليات القتالية
والخطوة الروسية سحب جزء من قواتها العاملة في سورية ،وبالتالي
أثبت تحرير تدمر استمرار الفاعلية الروسية في العمليات العسكرية
ال��دائ��رة على األرض السورية ض� ّد تنظيمات «داع��ش» و«النصرة»،
وليفتح الطريق أمام القوات السورية بالتقدّم إلى دير الزور ،وبالتالي
فإنّ معركة البادية السورية تمضي قدما ً باتجاه التضييق على تنظيم
«داعش» اإلرهابي في ساحات لطالما اعتبرها التنظيم معاقل ال ُتطال
سواء في الرقة أو ريف دير الزور ،أما في المقلب اآلخر فشكل قرار
وقف العمليات القتالية فرصة للجيش السوري والقوات الروسية
بتكثيف العمليات على تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي عبر سحب جزء
من القوى الفاعلة على جبهات المواجهة مع التنظيمات التي التزمت
بالهدنة دون أن يترك الجيش ظهره مكشوفا ً كي ال يتع ّرض لمفاجآت
منعها قرار وقف العمليات القتالية الذي ما زال فاعالً رغم الخروقات
المتعدّدة والتي ما ت��زال في ال�ح��دود المتوقعة بالرغم من السعي
الروسي الحثيث بعدم السماح لتلك الخروقات بالتح ّول إلى سلوك
يومي تعتمده تلك التنظيمات بحيث تقتصر مهمة قاعدة «حميميم»
للمصالحة على رصد الخروقات وإحصائها وتقديم تقارير دورية
مشابهة لتقارير قوات «يونيفيل» في الجنوب اللبناني وهو ما استبقته
أي خروقات للقرار.
موسكو بالتهديد بالر ّد على ّ
يتوسط إن�ج��از ت��دم��ر جولتي النسخة الثالثة من
ف��ي السياسة
ّ
مباحثات جنيف بما تشكله من انعكاسات على طاولة المفاوضات
بالرغم من ا ّدع��اء األط��راف القائدة للحرب على سورية بأنّ الخطوة
لن تغيّر من مسار المفاوضات ،فإنّ المفاوض السوري لن يسمح
بتمرير فرصة استثمار الواقع الميداني على طاولة المفاوضات،
فأي معركة على األرض ال ب ّد وأن تستثمر
وهذا ما يطرحه المنطقّ ،
في التفاوض خاصة في مثل الظروف التي تم ّر بها مباحثات جنيف
م��ن ش � ّد وج��ذب باتجاه رس��م مستقبل س��وري��ة وخ�ي��ارات�ه��ا لعقود
أي طرف إقليمي ب��أنّ الجولة المقبلة
مقبلة .ومن السذاجة أن يرى ّ
من المفاوضات والتي ربما تنبئ األيام العشرة المقبلة ،التي تسبق
انعقادها ،بتطورات ميدانية أخ��رى تغيّر في المعادالت كما غيّرت
أي طرف
معادلة تدمر التي أنهت أية آمال تقسيمية تدور في خاطر ّ
من األط��راف الدولية أو اإلقليمية أو الوفود المفاوضة من بوابات
أي مصطلحات أخرى.
الفيدرالية أو اإلدارة الذاتية أو ّ
وبعيدا ً عن السياسة والميدان ف��إنّ أح��دا ً من السوريين لم يكن
لديه القناعة الكافية بأنّ مدينة تدمر لم ولن تبقى رهينة فكر تنظيم
«داع��ش» الظالمي ،فالمملكة التي حفرت في أعماق التاريخ ضاربة
لب األرض ال قدرة لوافد من هامش التاريخ والجغرافيا
جذورها في ّ
أن يمسح حضارة القرون وشتان بين صحراء ح ّولها أبناؤها بفكرهم
وجهدهم إلى واحات غنّاء عبر السنين وبين صحراء غدت بؤرة قتل
وإجرام بسطوة من ال تاريخ لهم.
نصر تدمر انتصار إلرادة السوريين في الحياة الكريمة ولقرارات
وخيارات القيادة السورية وتحالفاتها العميقة التي أثمرت وتثمر على
األرض السورية.

ال�سعودية وتركيا بعد حرب �سورية
ـ ال يمكن ألحد إنكار حجم االستثمار الذي وضعه الحكمان التركي والسعودي
في الحرب على سورية معنويا ً وم��ادي��ا ً بحيث تك ّرست إمكانات البلدين
ومكانتيهما وعالقاتهما ،بل السياسة اليومية لحكومتيهما في خدمة قضية
وجودية هي إسقاط سورية ورئيسها.
ـ حدثت في الحرب الكثير من اإلشارات والتط ّورات والفرص التي كانت تقول
لحكام السعودية وتركيا إنّ تحقيق الهدف منها يقترب من المستحيل وإنّ
اللعبة الخطيرة باستقدام واستخدام «القاعدة» بفروعها وتسمياتها المتعدّدة
عمره قصير ،فإنْ فشل في إسقاط سورية سيصير هو سبب نصرها بتح ّوله
هدفا ً لحرب دولية تخشى تج ّذره ويجد الغرب الداعم للحرب على سورية أنه
مجبر على خوضها.
ـ رفض السعوديون واألتراك النصائح وأغلقوا ك ّل أبواب الفرص للتموضع
مع الذين بدأوا يتأقلمون مع الفشل في الحرب وفي مقدّمهم األميركيون الذين
ق�� ّرروا التراجع عن الحرب والعودة بأساطيلهم واالنعطاف نحو الحلول
التفاوضية منذ ثالثين شهراً.
ـ تبلغ الحرب في سورية نقطة الالعودة بعد معارك تدمر حيث صار التحالف
مع الدولة السورية وجيشها ورئيسها ضرورة أمن قومي للغرب وأميركا.
ـ خيرا ً فعل حكام السعودية وتركيا بربط مصيرهما بحرب سورية.

التعليق السياسي

ّ
الكذاب...
القالب
} غسان يوسف
قد تكون شاشة «العربية» هي المكان األنسب للسيد صالح
حمد عواد القالب وزير اإلعالم األردني األسبق في المملكة األردنية
الهاشمية لينفث سمومه على الهواء مباشرة دون أي وسيلة أخرى.
فالرجل منذ أن بدأ في هذا البرنامج لم يقل كلمة واحدة تقترب ولو
قليالً من الحقيقة وال حتى الموضوعية .كل همه أن يزيد من الطائفية
المستعرة في المنطقة أصالً.
نشأ القالب وترعرع في كنف النظام األردني الذي يتباهى بكونه
النظام األول في قائمة األنظمة العربية العميلة والمتعاملة مع
«إسرائيل» ،إضافة إلى أنّ االنتهازية التي يتمتع بها القالب وكرهه
للعروبة والفكر العروبي جعلته يهاجم ك ّل من يحب فلسطين ويحلم
بتحريرها ،ال بل أصبح يصف المقاومين بأبشع النعوت كما يفعل
عندما يذكر المقاومة ض ّد االحتالل س��واء قي العراق أو لبنان أو
فلسطين!
ال يزال القالب يسخر من شعار الشعب الفلسطيني الرائع (الجوع
وال ال��رك��وع) وم��ن األسلحة البدائية التي تستخدمها المقاومة
الفلسطينية!
بالنسبة إلى القالب «إسرائيل» أفضل من إيران وحزب الله ،وأميركا
و«دواع��ش» الخليج وك ّل المنظمات اإلرهابية العاملة في سورية
حمائم س�لام .أما روسيا التي تدافع عن فلسطين وقضايا العرب
في األمم المتحدة فهي اليوم عدوة الشعب السوري ،في نظره ،ألنها
تحارب اإلرهاب وتمنع سقوط الدولة وتحويلها إلى ليبيا أخرى.
يعتبر القالب نفسه ليبيرالياً ،لذا يرى أنّ النموذج األميركي هو
ال��ذي يجب أن يطبق في المنطقة واألنظمة الملكية الظالمية التي
تربى وترعرع في ظلها وقبض من بترو دوالرها هي األفضل ،فال يخلو
حديث له إال ويقارن فيه بين االحتالل األميركي واألطماع «الفارسية»
في أرض العروبة!
القالب وعلى اعتبار أنه يظهر على شاشة العبرية وهو االسم
الذي تستحق لم يذكر يوما ً ما يفعله الطيران السعودي والخليجي
واألميركي و«اإلسرائيلي» في اليمن! ولم يسمع بمجازر صنعاء ومأرب
وتعز وحجة ،ال بل يشيد بما يسميه أسياده عاصفة الحزم من دون أي
رفة جفن على طفل أو شيخ أو امرأة يمنية قضوا في هذه المجازر!
نعم إنّ المشروع الصهيوني المسمى الشرق األوسط الجديد في
حاجة إلى ك ّتاب مثل القالب لينشروا فكر الهزيمة في وطننا العربي
والترويج لفكرة أنّ المقاومة ليست إال عمالً عدميا ً وغير ذي جدوى!
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�سهام الإرهاب كالطاعون وعدواها �سريعة االنت�شار...
} ميشيل حنا الحاج
هل ب��ات المجتمع العالمي بكافة أطيافه ،في الشرق
وفي الغرب ،يدرك أخيرا ً أنّ الحروب مرتع لتفريخ التطرف
الذي غالبا ً ما يقود الى اإلره��اب؟ فهم حين كانوا يغذونها
ويباركونها ،إنما كانوا يساعدون على ظهور التطرف ،ومنه
اإلرهاب الذي وصل اليهم أخيراً.
ّ
بعد بروكسل ،بات على الجميع أن يتوقعوا كل شيء .فال
ينبغي أن تكون هناك مفاجآت بعد اآلن ،اذ بات من المرجح
أن تقع مستقبالً ،مزيد من األعمال اإلرهابية التي ساهم
الجميع في تكوين بذورها ،بدءا ً من جورج دبليو بوش الذي
غزا العراق ودم ّره بدون مب ّرر ،انتهاء بالرئيس باراك أوباما،
الذي ساعد على تغذية الحرب في سورية ،فسجلت نقطة
سوداء في سجله الذي كاد يكون رائعا ً عندما تب ّنى الرغبة في
السالم والمصالحة ،مق ّررا ً تبني الدعوة لتج ّنب الحروب ...ك ّل
الحروب ،اال حربا ً واحدة في سورية.
وال ينبغي أبدا ً أن ننسى الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند،
الذي كانت بالده أكثر الدول األوروبية ممارسة في حقن قنابل
الموت ب��اآلالف للمعارضة السورية المسلحة التي غالبا ً
ما حذرنا مع العديد من الكتاب ،بأنها لم تعد حربا ً منتجة
ألهدافها المفترضة ،بل باتت موقعا ً لتفريخ اإلره��اب بك ّل
أشكاله وأنواعه.
وال ننسى «الطيب الذكر» رجب طيب أردوغان ،الذي فتح
ح��دوده على مصراعيها ،ممهّدا ً لمرور السالح واإلرهابيين
عبرها ال��ى ال��داخ��ل ال��س��وري وال��ع��راق��ي ،وم���رور نفطيهما
من الداخل السوري والعراقي ليُباع بطريقة غير شرعية،
وتستبدل قيمته بمزيد من األسلحة التي باتت تدريجيا ً تتح ّول
الى خناجر تطعن صدور ك ّل من شجع الحرب غير المب ّررة
في سورية ،والتي لم تعد على أرض الواقع ،وبما ف ّرخته

من إرهاب وارهابيين ،حربا ً ض ّد سورية ،بل باتت حربا ً ض ّد
شعوبهم التي أصبحت تعاني من التفجيرات المتواصلة التي
ال تنقطع ،وقد ال تنقطع لسنوات كثيرة مقبلة.
تريدون تغيير النظام في سورية؟ حسناً ،ليكن ذلك ...ولكن
هل كان من الضروري أن تشعلوا حربا ً عادت بالويل والثبور
على السوريين وعليكم في آن واحد؟
ماذا كان يمنع أن تكتفوا بالتظاهرات السلمية حتى لو صدق
ادّعاؤكم ،بأنّ النظام كان يطلق النار ويقتل المتظاهرين؟
ألم تنجح ثورة الياسمين في تونس ،في إسقاط النظام
الدكتاتوري ،عبر التظاهرات السلمية ودون تحويلها الى
حرب؟
ألم تنجح التظاهرات السلمية في مصر بإسقاط النظام
الدكتاتوري دون تحويلها الى حرب ،رغم لجوء النظام المصري
السابق الى استخدام العنف ض ّد المتظاهرين ،كما في موقعة
الجمل ،وماسبيرو ،وما رافقها من سحق بعض المتظاهرين
بواسطة الدبابات التي داست على أجسادهم؟ ومع ذلك لم
يرفع المصريون السالح في وجه الدولة والنظام؟
ألم تنجح الثورة السلمية في إيران ،في قلب نظام الشاه،
رغم ك ّل العنف الذي استخدمه جيشه ورجال سافاكه ،مؤدّيا ً
إلى قتل المئات من اإليرانيين؟ وأنا ال أنسى تلك الثورة التي
غطيتها في كافة مراحلها ،وشاهدت في إحدى المرات سالح
الج ّو التابع لشاه إيران السابق ،يستخدم الهليكوبترات ليطلق
منها النار على المتظاهرين ،فيحصد العشرات ،بل المئات من
األرواح البريئة.
ولكن اعتماد أسلوب الحرب في سورية ،كان مقصودا ً لذاته
مفجريها ،بأنها سوف تستعجل إسقاط النظام في
اعتقادا ً من ّ
سورية ،فهم لم يرغبوا في االكتفاء بعملية التظاهر ألنها قد
تستم ّر طويالً قبل تحقيق أهدافها ،هذا إذا كانت قابلة للتحقيق،
أو هكذا ص ّورت تركيا أردوغان األمر لدول الخليج وللواليات

المتحدة .فدول الخليج المغ ّرر بها من قبل تركيا (لألسف)،
والتي دغدغت أوت��ار الخالفات الطائفية السنية الشيعية،
لتشعل حربا ً هي المستفيد الوحيد منها ،الى أن أصابتها سهام
الس ّم الذي زرعته في حديقة الكراهية بين االخوة العرب.
ألم تلحظوا كم استفادت تركيا من تلك الحرب...؟
 1ـ لقد ساعدت على تدفق أموال الخليج عليهم كمكافأة على
تسهيل مرور األسلحة والمسلحين الذين سيشعلون الحرب في
سورية والمرغوب بها خليجيا ً ألسباب خاطئة وغير مدروسة.
 2ـ فتحت األسواق الخليجية لبضائعهم باعتبارهم أصدقاء
وحلفاء ،واألجدر بتشجيع صناعاتهم ومنتوجاتهم على ك ّل
صناعة ومنتوج من دول أخرى.
 3ـ رغم تدفق الالجئين عليهم ،فإنّ هذا التدفق قد واكبه
تدفق أموال أوروبية ودولية ،لمساعدتهم على معالجة أزمة
الالجئين.
 4ـ استطاعت ابتزاز أوروب��ا عبر استخدام ورق��ة تدفق
الالجئين الى أوروبا مرورا ً باألراضي التركية .وها هي ال تكتفي
بثالثة مليار دوالر لمعالجة قضية الالجئين ،اذ رفعت الرقم الى
ستة مليارات.
 5ـ مستخدمة قضية الالجئين ،لجأت ال��ى ابتزاز آخر
لدول أوروبا ،فهي تحثهم على قبول تركيا عضوا ً في االتحاد
األوروبي ،األمر الذي تردّدت دول أوروبا طويالً في تقبّله لسلوك
الحكومة التركية أساليب ال تعتبرها الدول األوروبية أساليب
ديمقراطية.
 6ـ شاغلت سورية عن المطالبة بإقليم االسكندرون
السوري ،الذي انتدبها في عام  1939الحاكم الفرنسي المنتدب
على سورية ،إلدارته لفترة زمنية موقتة ،ولكنها استحوذت
عليه وض ّمته الى أراضيها.
 7ـ د ّمرت االقتصاد السوري ،وليس فقط الصناعة السورية
التي كانت المنافس األكبر للصناعة التركية ومنتجاتها.

 8ـ و و و و و ...فالنتائج الحاصلة لمصلحة تركيا ال تع ّد
وال تحصى .وكان يفترض أن تظ ّل تدور في دائرة المنافع ،الى
أن أصابها خنجر اإلرهاب كما أصاب سورية ولبنان وتونس
ومصر وفرنسا وبلجيكا وأميركا والحبل على الجرار.
ألم يدرك قادة العالم بعد ،أنّ الحروب ال تولد فحسب القتل
في ساحة المعارك ،بل تولد التطرف ومن ثم اإلرهاب؟
أناشدكم يا قادة العالم أن تعوا ما تفعلون وعواقب ما
تفعلون نتيجة التأخير في ح ّل المعضلة السورية التي باتت،
الى جانب المعضلة الفلسطينية ،مصدرين لتشجيع اإلرهاب
ولوالدة المزيد من معتنقي مفاهيمه.
وأناشد السعودية بشكل خاص ،مع ك ّل محبتي للشعب
السعودي ،واحترامي لقادتها ،أن يعوا عمق الهوة التي
استدرجتهم تركيا اليها ،سعيا ً لتحقيق أه���داف أنانية
أردوغانية ...التي أصابها أخيرا ً سهم اإلرهاب .وأنا أعتقد بأنّ
سهام اإلرهاب كالطاعون ،عدواها سريعة االنتشار.
واذا كانت قد وصلت اآلن الى تركيا ،فإنّ عدواها قد تصل
قريبا ً ال��ى السعودية ودول خليجية أخ��رى ،التي عانت
السعودية النزر اليسير منها حتى اآلن ،ولكن تسونامي
اإلرهاب قد يصلها الحقاً ،بقوة أبشع من ك ّل التسوناميات التي
سمعنا عنها.
العقل ...الحكمة ...التسامح ...المرونة يا سادة ...ينبغي
أن تصبح بعد اآلن شعاركم ،بعد ك ّل الكوارث التي حلت جراء
اإلرهاب.
سارعوا إلى اتخاذ قرارات شجاعة تضع حدا ً للحروب في
سورية ،في اليمن ،في ليبيا ...وركزوا أيضا ً مزيدا ً من جهودكم
المستقبلية إليجاد ح ّل عادل للقضية الفلسطينية ،والتي من
نتائجها وحيثياتها ،نتجت الحرب في سورية كواحدة من
يصح بعد ذلك كله اال الصحيح.
أسبابها .فال
ّ
هل من مستمع...؟ هل من مجيب...؟

�إيران «و�ضميرها الأق�صى»
*

} د .محمد شعيتاني

مما ال شك فيه أنّ المرء ال يستطيع أن ينظر إلى عالقة إيران بحركات المقاومة
في فلسطين ولبنان بالعين ذاتها التي ينظر بها إلى عالقاتها بالدول العربية
واألط��راف العربية الفاعلة األخ��رى .وال يعزا هذا التمييز إلى «محور المقاومة»
وحده ،والذي يربط الجمهورية اإلسالمية بحزب الله وحماس وسورية ،وإنما يعود
بصورة أساسية إلى مركزية القضية الفلسطينية التي تش ّكل جوهر هذا التحالف
االستراتيجي وتحدّد معالم السياسة الخارجية اإليرانية بشكل عام.
ومن أجل فهم أكثر وضوحا ً لعالقات إيران بالعالم العربي ،من المفيد دراسة
طبيعة التزامها بالقضية الفلسطينية ونطاقها ،وذلك باالعتماد على المتغي ّرات
السببية التالية :اإليديولوجيا واألمن القومي والمصالح االستراتيجية واألمن
«األنطولوجي» (أمن الهوية) .وفي المقابل ،تتح ّكم بهذه المتغيّرات عوامل تاريخية
ودينية وثقافية وسياسية حاسمة عملت على تكريس ثابتين إيديولوجيين
واستراتيجيين يتمثالن في رفض الجمهورية اإلسالمية لـ«إسرائيل» من ناحية،
وفي قدسية القضية الفلسطينية من ناحية أخرى.

قدسية قضية فلسطين

وقد أثبتت تصريحات القيادات اإليرانية قدسية تلك القضية عندما اعتبروا
فلسطين «القضية األه ّم في عصرنا ،وبأنها أكبر ظلم عرفه التاريخ .وكان آية الله أكبر
هاشمي رفسنجاني ،وهو يعتبر إلى ح ّد كبير «درع» المعارضة اإلصالحية «الحركة
الخضراء» ،إنْ لم يكن مهندسها ،قد ردّد الرأي ذاته إذ ص ّور القضية الفلسطينية على
أنها «هم إيران الرئيس».
ولكن م��ا ه��و أه�� ّم م��ن تصريح رفسنجاني ،ك��ون ك�� ّل م��ن «البراغماتيين»
و«المعتدلين» (مثل رفسنجاني) في السياسة الخارجية اإليرانية المعروفة
يشعرون بأنهم مجبرون على توجيه تحية تقدير وإجالل إلى فلسطين ،وتأكيد
أهميتها الكبرى في الخطاب السياسي اإليراني وفقا ً للتقليد الخميني.
وعلى الرغم من الخالفات السياسية العديدة بين الطرفين الرئيسين ،إال أنّ
كالهما يدّعي تبنيه «خط اإلمام» (الخميني) والتزامه بمبادئ السياسة الخارجية
التي رسم خطوطها العريضة ،وفي مقدّمتها ،اعتبار «إسرائيل» شيطانا ً من ناحية،
وتبجيل فلسطين من ناحية أخرى.
في الواقع وقبل اندالع الثورة اإلسالمية بخمسة عشر عاماً ،احتلت القضية
الفلسطينية مقدّمة اهتمامات الخميني ،وذلك لحظة إطالقه حملته الثورية في
الستينات .وقد كانت فلسطين الفكرة البالغية المهيمنة على خطاب المرشد األعلى
السيد علي خامنئي الذي اتبع خط اإلمام الخميني من خالل منحه فلسطين مرتبة ال
مثيل لها حين اعتبرها المشكلة «األه ّم» في العالم اإلسالمي .فدأب على ذكرها مرارا ً
وتكرارا ً أكثر من أيّ قضية أخرى خالل العقدين األخيرين الحافلين بالخطب .واعتبر
المرشد األعلى ،إثر العدوان على غزة ،أنّ الشعب الفلسطيني «الذي يستحق حقا ً أن
يُقال عنه إنه أكثر شعوب التاريخ صموداً».
ويذهب المرشد األعلى الحالي إليران أبعد من ذلك حين يعتبر القضية الفلسطينية
«معيار» قياس التزام المرء بالحرية وبحقوق اإلنسان» ،وهو اختبار يبدو أنّ الرئيس
أوباما وشعاره الدّاعي « للتغيير» قد أخفق فيه ،وفقا ً لخامنئي ،كون إدارته ما زالت
«تكذب بوضوح في قضية فلسطين وقضايا أخرى».
ويمكن العودة بأصول هذين الخطابين المترابطين بشأن كون «إسرائيل»
وفلسطين ،يشكالن دعامتين للسياسة الخارجية اإليرانية ،إلى تاريخ إيران
المعاصر وال��ذي اتسم بإرث من السيطرة الخارجية من قبل الواليات المتحدة
األميركية و«إسرائيل»  -وهما داعمان مخلصان لنظام الشاه بهلوي المستبدّ .وقد
عارض الخميني وعلماء آخرون بشدّة ،عقودا ً قبل اندالع الثورة ،عالقات الشاه
الوثيقة بـ«إسرائيل».
وكان من بين «أسباب» «معارضة» الخميني للشاه ،تحويل هذا األخير االقتصا َد
اإليراني إلى سوق الستيراد كميات كبيرة من السلع والبضائع «اإلسرائيلية» ،في
حين رفع صادرات النفط اإليرانية إلى «إسرائيل» بهدف تلبية احتياجاتها .وقد
سحق جهاز األمن سيّئ السمعة «السفاك» ،أصواتا ً معارضة .وكانت الواليات
المتحدة األميركية والموساد أساس «السفاك» ودعمه ،إلى حين اندالع الثورة ،ما
جعل الخميني يتساءل مرة ما إذا «كان الشاه إسرائيلياً؟».
وتسبّبت تلك االتهامات بالتحديد ،والمناهضة العتماد «الشاه الخائن» على
الواليات المتحدة و«إسرائيل» ،بتوقيف الخميني في الثالث من حزيران ،1963
مما أدّى إلى اندالع االنتفاضة الشعبية المعترضة على توقيفه ،والتي عرفت باسم
«حركة  15خورداد» ،وقد بلغت ذروتها بعد خمسة عشر عاما ً في الثورة اإلسالمية
في إيران.
في الواقع ،يكمن جزء كبير من جذور الثورة اإلسالمية ،في كونه ر ّد فعل على
هيمنة الواليات المتحدة وتسلل «إسرائيل» إلى االقتصاد واألم��ن اإليرانيين.
وبالتالي ،كانت الثورة تم ّردا ً على الملكية وحربا ً للتحرير على اإلمبريالية األميركية
والتدخل «اإلسرائيلي» الكثيف في آن واح��د ،وذلك وفقا ً لشعار الثورة الرئيس
«استقالل ،حرية ،جمهورية إسالمية..
تزامنت دعوة الخميني لتحرير فلسطين من النظام الصهيوني مع دعوته لتحرير
إيران من االستعمار ،وذلك برفعه الشعار الثوري «اليوم إيران وغدا ً فلسطين» .لهذا
الغرض ،أصدر الخميني في شهر تشرين األول  ،1968فتوى دينية بخصوص
واجبات المؤمنين بشأن تخصيص جزء من الخمس (ضريبة الزكاة الدينية)
لمساعدة المقاتلين الفلسطينيين .واتسمت الدعوى بطابع غير مسبوق نظرا ً لكون
الفلسطينيين المستفيدين من الخمس ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية
العلمانية ولم يكونوا من الشيعة.
ما إنْ تسلّمت الثورة زمام السلطة ،حتى تجلت إحدى أولى مهامها في استبدال
السفارة الفلسطينية بالسفارة «اإلسرائيلية» وإغالقها .وفي السنة ذاتها ،أعلن
الخميني آخر جمعة من شهر رمضان «يوم القدس» كفعل «تضامن دولي للمسلمين
ليدعموا الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب المسلم في فلسطين» ،وهو
أيضا ً «يوم للضعفاء والمستضعفين لمواجهة قوى االستكبار» .ويقوم الدعم
لفلسطين على أسس أخالقية ودينية كما يشير الثنائي المك ّون من «المستكبرين»
(المضطهِدين) مقابل «المستضعفين» (المضطهَدين)« :نحن نساند المضطهَدين
أيا ً كان القطب الذي ينتمون إليه .فالفلسطينيون يضطهدهم اإلسرائيليون ،إذا ً نحن
نساندهم».
وفي سياق مماثل ،تزامن رفض االعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود» ،مع
ذريعة علمانية أخالقية تق ّر بحق تقرير المصير الوطني .وفي هذا الصدد ،تعتبر
تأسست على حساب حقوق شعب آخر،
«الدولة اليهودية» غير شرعية إذ إنها ّ
وهي «اغتصبت» منه؛ من هنا تتك ّرر كلمة «الغاصب» ما إن تذكر «إسرائيل» .ويحق
بالتالي ،للشعب الفلسطيني ،ال بل إنه ملزم ،باسترداد فلسطين التاريخية كلها ،إذ
رأى الخميني «ال فرق بين مناطق  48وأراضي’ ،»67ألنّ فلسطين كلها سلبت».
ووفقا ً لذلك ،رفض الخميني وآخرون التزموا خطه ،جميع أشكال مفاوضات
السالم مع «إسرائيل» ،معتبرين إياها غير مشروعة دينياً« :إنّ إقامة عالقات مع
إسرائيل أو مع وكالئها ،سواء كانت تجارية أو سياسية ،أمر ممنوع ومخالف
لإلسالم» .وردّد علي أكبر محتشمي ،وهو رجل دين إصالحي بارز (وهو داعم أيضا ً

للـ»الحركة الخضراء») هذا الحظر الديني عندما أعلن أنّ «المشاركة في مؤتمر
أنابوليس (للسالم) غير شرعي من وجهة نظر دينية».
وتجدر اإلشارة إلى أنّ القضية الفلسطينية من منظور الخميني ،ليست فقط قضية
تخص جميع المسلمين ،ألنّ
تخص الشعب الفلسطيني وحده ،وإنما قضية
وطنية
ّ
ّ
«تخصهم» .على هذا النحو ،على
مدينة القدس كانت «أولى القبلتين» وبالتالي فإنها
ّ
ك ّل مسلم واجب ديني وأخالقي هو «التسلّح ض ّد إسرائيل» وتحرير القدس .وكونها
جسما ً غريبا ً «زرعته قوى الظلم والطغيان واالستكبار في قلب العالم اإلسالمي»،
تمثل «إسرائيل» تهديدا ً وجودياً ،ال للقدس ولفلسطين فحسب ،وإنما للعالم العربي
واإلسالمي كله أيضاً .هذا «الورم الخبيث» أو «الغدة الخبيثة» ،أو «الفيروس» ،كما
كان الخميني يصفها ،عدو «أسس اإلسالم» و«اإلنسانية».
وقد ُلعنتْ «إسرائيل» على أسس دينية وأخالقية كونها «نواة الش ّر» و«وكرا ً
للفساد»« .ال يزال صدى وصف «إسرائيل» بالشيطان يتردّد رجعه في الخطاب
اإليراني الرسمي ،مع دأب المرجعيات الدينية على وصف «إسرائيل» بأنها
«الشيطان الصغير» ،و«عَ لَم الشيطان» و«تجسيد للشيطان..
صحيح أنّ البعض في العالم العربي وخارجه انتقد إيران لتقاعسها عن تحويل
خطابها بشأن فلسطين إلى فعل خالل الغزو اإلسرائيلي لغزة عام  ،2009إال أنّ مثل
هذه االتهامات أغفلت لهجة الجمهورية اإلسالمية القاسية تجاه األنظمة العربية في
أثناء الحرب وبعدها .إذ إنّ طهران خ ّربت عالقاتها باألنظمة العربية بعد أن كانت
سارت بها قدما ً بجهد جهيد ،وذلك من خالل استعادتها خطاب عاطفي يذ ّكر بأواخر
الثمانينيات عندما كانت إيران «تصدّر الثورة» إلى الدول العربية المجاورة.
وبقيامها بذلك ،ق ّوضت إيران عقدين تميّزا بتقارب ديبلوماسي أطلقه الرئيس
رفسنجاني واستم ّر حتى الرئيس أحمدي نجاد الذي سعى بالتزامه بقضايا العالم
العربي إلى مواجهة حملة إدارة الرئيس جورج بوش التي ح ّرضت الحلفاء العرب
«المعتدلين» ض ّد إيران وأثارت التوترات السنية ـ الشيعية .وال ب ّد من النظر إلى
الهجوم اللفظي والكتابي على األنظمة العربية في هذا السياق الخاص.
ومع ذلك ،ونظرا ً للدعم الذي وفرته األنظمة العربية ،وال سيما مصر ،للمغامرة
العسكرية «اإلسرائيلية» في غزة ،ناهيك عن المعرفة المسبقة لمصر بالغزو،
والذي أكدته رسميا ً وثائق «ويكيليكس» ،تح ّولت النظرة العامة للدور العربي من
«التواطؤ» و«التعاون الخفي» مع «إسرائيل» في حرب تموز  ،2006إلى «تعاون»
و«شراكة» صريحين مع الدولة الصهيونية في حربها ض ّد غزة.
وفي مواجهة مثل هذه الخيانة الصارخة ،لم يعد بإمكان إيران الحفاظ على
سياسة ضبط النفس تجاه محاوريها العرب .وانتقد خامنئي «الصمت المشجع»
للدول العربية المعتدلة ،ناعتا ً إياهم بأنهم «العرب الخونة» ،في حين نسب أحمدي
نجاد إليهم بسخرية «ابتسامات الرضا» أثناء «إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل»،
مشيرا ً إلى «أنهم كانوا مع العدو في ك ّل أهدافه».
خصت إيران
وفي خطوة غير مسبوقة منذ انفراجها األخير مع العالم العربيّ ،
مصر بالهجوم ،ليس فقط بسبب حصارها لقطاع غزة ،وإنما أيضا ً لـ«احتضانها
العلني» لـ«إسرائيل» كما وصفته صحيفة «هآرتس» «اإلسرائيلية» .وتجدر اإلشارة
إلى أنه في تح ّول جذري من خطابه الدبلوماسي المعهود ،ندّد الرئيس اإليراني
السابق «بخونة القضية الفلسطينية الذين قالوا للفلسطينيين قبل بضعة أيام
من الهجوم أنّ الوضع كان هادئاً» ،وذلك في إشارة مبطنة إلى نظام مبارك آنذاك،
والشعور الزائف باألمان الذي أوحى به لـ«حماس» قبل الهجوم «اإلسرائيلي».
صحيح أنّ النظام السعودي لم يكن مذنبا ً بالقدر الذي كان النظام المصري ،إال
أنّ األسرة المالكة في السعودية لم تفلت من ازدراء إيران ،وذلك كما تبيّنه رسالة
أحمدي نجاد آنذاك إلى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ،إذ حثه فيها على
«كسر صمته عن مجزرة تن ّفذ في غزة واتخاذ موقف واضح من قتل أطفالك ،الذين
هم غاليين على األمة اإلسالمية».
وفي الوقت الذي كانت فيه الجمهورية اإلسالمية تنتقد األنظمة العربية لخيانتها
لفلسطين ،مع ّرضة بذلك عالقاتها معهم للخطر ،كانت في الوقت نفسه تدعّ م أحد
مواقعها كونها المدافع عن حقوق الفلسطينيين ،أيّ هي ضمن «الدولة الراعية
لإلرهاب األكثر فعالية» ،وفقا ً لقائمة وزارة الخارجية األميركية لـ«الدول الراعية
اإلرهاب »،والتي دأبت على ذكر إيران منذعام .1984
ووفقا ً لما تشير إليه «تقارير البلدان بشأن اإلرهاب» لعام  2009الصادرة عن
وزارة الخارجية« ،ما زالت إيران الداعم الرئيسي للمجموعات التي تعارض بعناد
عملية السالم في الشرق األوسط» ،أيّ حماس والمجموعات الفلسطينية األخرى،
إضافة إلى حزب الله الذي استم ّرت في تقديم «الدعم المالي والمادي واللوجستي
إليه».

دعم المقاومة

إنّ العالقات الوثيقة التي تربط بين الجمهورية اإلسالمية وحركات المقاومة
ورفضها لما يس ّمى «عملية السالم» تجعلها عرضة للمكائد التي تحيكها واشنطن
وتل أبيب ،وذلك إذا ما ت ّم تناولها في سياق تاريخ الدسائس التخريبية للواليات
المتحدة ألميركية في إيران  -وآخر دليل عليها االضطرابات التي اندلعت عقب
انتخابات  2009والتي تبيّن إنها نشبت في جزء كبير منها تنفيذا ً لمخطط للواليات
المتحدة و«إسرائيل».
ّ
ويتوضح تهديد الدعم للقضية الفلسطينية لألمن القومي اإليراني في اقتراح
«الصفقة الكبرى» التي طرحت في واشنطن من قِبل المسؤول ْين الليبرالي ْين «فلينت
ليفرت وهيالري مانليفيرت» .ووفقا ً لهذا االقتراح ،توافق طهران على التخلي عن
التزامها بالقضية الفلسطينية وعن تقديم الدعم لحركة المقاومة الفلسطينية وحزب
الله ،وغيرها من التنازالت ،في مقابل حصولها على ضمانات بأنّ الواليات المتحدة
ستمتنع عن القيام بأيّ نشاط يهدف إلى تغيير النظام.
هذا وال يش ّكل التزام إيران بالقضية الفلسطينية تهديدا ً الستقرارها السياسي
فحسب ،وإنما يع ّرض مصالحها االستراتيجية للخطر .فعلى الرغم من تركيز
الواليات المتحدة على برنامج إيران النووي ،ومحاوالتها العقيمة لتوجيه الضربات
المتك ّررة إليها بهدف إخضاعها بواسطة العقوبات ،إال إنه لوال دعم طهران لحركات
ّ
تغض واشنطن الطرف عن برنامج
يرجح أن
المقاومة في فلسطين ولبنان ،فإنه ّ
تسليح نووي إيراني ،ال بل إنها قد تساهم في أحد هذه البرامج كما تفعل مع حلفائها،
(ألمانيا وبلجيكا وكندا واليونان وايطاليا وهولندا وتركيا) ضمن إطار سياسة
يخص األسلحة النووية.
التبادل في منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) في ما
ّ
ويظهر هذا االستنتاج جليا ً لدى إصرار إدارة الرئيس جورج بوش المستم ّر على
الربط بين البرنامج اإليراني المزعوم ألسلحة الدمار الشامل من جهة ،وتحالف إيران
مع «مجموعات إرهابية» .كما ويتجلى في خطاب «حالة االتحاد» الذي ألقاه جورج
بوش في  29كانون األول  ،2009والذي وصف فيه إيران بأنها جزء من «محور
ّ
الش» تتسلّح لتهدّد السالم في العالم» ،بواسطة األسلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية التي تسعى وفقا ً لزعمه ،لتقديمها إلى حلفائها اإلرهابيين.
وبطريقة ممائلة ،جزمت مستشارة األمن القومي حينها ،كوندوليزا رايس بأنّ
«الدعم المباشر الذي تقدّمه إيران لإلرهاب اإلقليمي والعالمي ،إضافة إلى جهودها
العدوانية للحصول على أسلحة الدمار الشامل ،تتناقض مع أيّ نوايا حسنة كانت
قد أبدتها في أعقاب الهجمات اإلرهابية العالمية األسوأ في التاريخ ».ولم تكمن
مشكلة واشنطن في ذلك الوقت ،في سعي إيران المزعوم للحصول على األسلحة

النووية بح ّد ذاته ،وإنما في كون دولة متحالفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية
تسعى للحصول عليها.
صحيح أنّ التزامات إيران تحرير فلسطين التاريخية يع ّرضها لخطر التهديدات
األمنية الخارجية (إضافة إلى تهديدات داخلية تح ّرض عليها قوى خارجية) في
المدى المتوسط ويق ّوض بعض مصالحها االستراتيجية في المدى القصير ،إال أنّ
وفاء الجمهورية اإلسالمية لمبادئها االيديولوجية يجعلها تجني مكاسب على المدى
الطويل وذلك في المجالين المذكورين آنفاً .ففي المقام األول ،إنّ تاريخ «إسرائيل»
في التدخل في الشؤون اإليرانية قبل اندالع الثورة اإلسالمية ،يجعلها تشكل تهديدا ً
مستمرا ً الستقالل ايران ،وبالتالي يع ّرض استقرارها السياسي للخطر .ويثبت ذلك
تأكيد محتشمي أنّ تحرير فلسطين يضمن أمن نظام إيران السياسي« :من الطبيعي
أنه في حال استعاد الشعب الفلسطيني حقه المشروع ،ال ب ّد من أن تشهد حتى
التهديدات الخارجية ض ّد جمهورية إيران اإلسالمية ،انخفاضا ً ملحوظاً».
أما في المقام الثاني ،فإنّ إيران ال ترى في المقايضة مع األميركيين بشأن فلسطين،
وسيلة للحفاظ على أمنها القومي من االضطرابات الداخلية أو ضمانا ً لتحقيق
أهدافها االستراتيجية من دون قيود .وليست المبادئ االيديولوجية ،مثل السيادة
واالستقالل واالكتفاء الذاتي والكرامة قيما ً مجردة ،بل ضرورات استراتيجية انبثقت
من التجربة التاريخية إليران في السيطرة األجنبية.

مساوئ التبعية

وقد تعلّم اإليرانيون من سقوط نظام الشاه المدعوم من الواليات المتحدة
و«إسرائيل» أنّ سياسة التبعية التي مارستها إيران قبل الثورة كانت وصفة أكيدة
لإلصابة بالوهن االستراتيجي واالنهيار الداخلي .وال ب ّد أن يؤدّي تبدّد الكرامة
والسيادة الوطنيين إلى التشكيك في األساس اإلسالمي والثوري لتفويض النظام،
باإلضافة إلى وطنيته ،ما يؤدّي إلى زعزعة استقرار النظام.
ويعبّر متكي عن هذا المنطق بوضوح ،لدى توجيهه نداء إلى الدول العربية
واإلسالمية لدعم فلسطين كوسيلة لخدمة أمنها القومي« :ال يش ّكل هذا الدعم إنفاقا ً
فحسب ،بل استثمار ألمن بلداننا ».في حين شرح خامنئي أثناء الحرب على غزة،
كيف أنّ التزاما ً أعمق بالقضية الفلسطينية قد يع ّزز األمن القومي للدول العربية،
مح ّذرا ً ضمنا ً الحكومات التي ال تدعم المقاومة الفلسطينية من زعزعة غير مقصودة
الستقرارها من قبل معارضة داخلية ،كون شعوبها قد استيقظت وباتت تطالب
بمزيد من الدعم لفلسطين».
في ضوء هذه التحذيرات ،تدرك إي��ران بوضوح أنّ احتمال حدوث «الصفقة
الكبرى» بشأن فلسطين قد يفضي إلى مصير مماثل لحلفاء الواليات المتحدة
األميركية الذين بالكاد يمثلون قصة نجاح تستحق منافسة الجمهورية اإلسالمية.
أما من وجهة نظر طهران ،فالواليات المتحدة تستخدم الدعم السياسي والعسكري
لهذه األنظمة باعتبارها أداة النتزاع تنازالت سياسية ،ما يجعلها مدينة لها .وعالوة
على ذلك ،وبسب خيانة الدول العربية لفلسطين واعتمادها على الواليات المتحدة
األميركية لدعم أنظمتها داخلياً ،باتت تعتبر ،من جراء هذه العملية ،فاقدة لسيادتها
والستقاللها ولموقعها اإلقليمي ،ناهيك عن شرعيتها الشعبية.
ولدى التطلّع إليه من هذا المنظور ،تح ّول التأييد للقضية الفلسطينية إلى ميزة
استراتيجية بالنسبة إلى إي��ران ،كونه م ّكنها من تصدير ثقافتها السياسية في
التحرير اإلقليمي ،والتي بدورها ،أسهمت في تعزيز موقعها كقوة إقليمية .ويشرح
الرئيس السابق مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني غالم علي حداد عادل بإيجاز
قائالً« :إيران تنعم بالقوة وتحظى بالشعبية في المنطقة ألنها تدافع عن استقالل
الشعوب وتعارض هيمنة الواليات المتحدة في المنطقة».
وتؤمن إيران بأنها من خالل استقاللها عن الغرب ،لن تخضع أليّ بتزاز ،كما
هو حال الحلفاء اإلقليميين للواليات المتحدة األميركية الذين اضطروا للتخلي عن
القضية الفلسطينية ،وبالتالي ق ّوضوا الشرعية الشعبية ألنظمتهم ،في مقابل أمن
أنظمتهم (بدال ً من الوطني) الذي ال يعدو في نهاية المطاف إال كونه مساويا ً لبقاء
النظام نظرا ً للتدابير القسرية الالزمة للحفاظ عليه.
ً
وبالتالي ،تعتبر الجمهورية اإلسالمية سياستها الخارجية نموذجا قد تحتذيه
األنظمة العربية .وهو نقيض لمنطق الواقعية الذي تبناه أمثال الرئيس مبارك الذي
يعتبر أنّ المقاومة قد أخفقت في «اختبار الكلفة والمنفعة» .فإيران عازمة على إثبات
أنّ االيديولوجية والمصالح الوطنية ليست فئات حصرية ،أيّ انّ تحقيق إحداها
يأتي على حساب األخ��رى .ففي التش ّكل المعرفي للجمهورية اإلسالمية ،قد يت ّم
التوفيق بين المبادئ والقيم السياسية والمصالح االستراتيجية ،ال بل إنها قد تع ّزز
بعضها بعضاً .وبالطريقة ذاتها ،قد يتعايش أمن الهوية السياسية للجمهورية
ويؤسس له.
اإلسالمية مع أمنها القومي
ّ
ومن شأن أيّ تغييرات أساسية تطرأ على أهداف السياسة الخارجية اإليرانية،
في ظ ّل غياب تح ّول مقابل في السياسة األميركية في الشرق األوسط ،أن تعني
أساسا ً أنّ الدولة اإليرانية قد انقلبت على مبادئها التأسيسية ،وق ّوضت نفسها .وإذا
كانت إيران لتصبح واحدة من حلفاء أميركا المعتدلين في المنطقة ،فستفقد الثورة
اإلسالمية معناها وستتحدّى عندها الجمهورية اإلسالمية سبب وجودها وتستعيد
هوية ما قبل الثورة التي منحها إياها الشاه.
وهكذا ،أنّ الثورة كانت مدفوعة جزئيا ً بالنضال من أجل الحرية واالستقالل
الوطني ،وكان وجود الجمهورية اإلسالمية بح ّد ذاته ر ّد فعل وهويتها دفاعية.
أصبحت إي��ران دول��ة مشغولة بالحفاظ على استقاللها وكرامتها اللذين ت ّم
اكتشافهما حدي ًثا .وبما أنّ الخوف من الهيمنة األجنبية كان متج ّذرا ً في الثقافة
السياسية ت ّم وضع ضمانات دستورية لحماية البالد من السيطرة األجنبية
والحفاظ على «محورية خطاب» االستقالل أو «اإلفراط في االستقالل» كما عبّر عنه
أحد األكاديميين.
وكما تبيّن المادة  152من الدستور« :تقوم السياسة الخارجية اإليرانية على نبذ
جميع أشكال الهيمنة ،ممارسة وخضوعاً ،وعلى الحفاظ على استقالل البالد ،وعلى
الدفاع عن حقوق جميع المسلمين ،وعلى عدم االنحياز في ما يتعلق بالقوى العظمى
المهيمنة.
وقد عملت الجمهورية اإلسالمية على تأصيل خطابها بشأن العدالة والمقاومة
وجعلته دستورياً ،مؤكدة إلى جانب أهداف أخرى« ،التزامها األخوي تجاه جميع
المسلمين ودعمها الوافر لمضطهدي العالم» .وتتك ّرر فكرة دستورية وبالغية أال
وهي «محاربة االضطهاد» ،وهو أمر أساس بالنسبة إلى الدستور اإليراني تماما ً كما
هي مبادئ الحرية والتح ّرر في الدساتير الديمقراطية الغربية.
إذا كانت الجمهورية االسالمية تسعى ،أيا ً كانت نواياها وأهدافها ،للتوصل الى
عقد صفقة كبرى مع واشنطن ،فال ب ّد من أن تفقد هويتها كوطن مستق ّل ومقاوم
يسعى لتحقيق العدالة .إنّ هذه الهوية السياسية هي العنصر الحاسم األكثر أهمية
لبقاء الجمهورية اإلسالمية مقارنة بأمنها ككيان تنظيمي .ويبدو األمن ككيان قائم
على الفكرة أكثر أهمية بالنسبة إلى طرف فاعل ايديولوجي ،مثل إيران ،ألنه إذا
استبدل هويته بهوية أخرى ،يموت ال محالة ،ويصبح كيانا ً مختلفا ً تماما ً حتى لو
كان بقي سليما ً تنظيمياً.
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