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الأردن يدفع ثمن
ّ
غ�ض النظر عن الإرهاب
} حميدي العبدالله
تع ّرض األردن في األي��ام واألسابيع القليلة الماضية لسلسلة من
الهجمات اإلرهابية ،كانت أولى الهجمات استهداف مركز المخابرات
العامة في مخيم البقعة ،وتك ّرر الهجوم في استهداف اإلرهابيين قوات
حرس الحدود ،حيث كانت الحصيلة ثقيلة ج��داً ،أكثر من ستة قتلى
وحوالي  15جريحاً ،ربما هو الهجوم األكثر دموية.
األردن يتح ّمل قسطا ً من المسؤولية عن هذه الهجمات التي تنذر
بتكرارها ،وربما اتساع نطاقها في ضوء حقيقة أنّ مناطق واسعة من
األردن تتعاطف مع التنظيمات اإلرهابية ،وعلى رأسها تنظيم «داعش»،
إضافة إلى انخراط المئات من األردنيين في تنظيمي «داعش» و«جبهة
النصرة» وتشكيالت مسلحة سلفية أخرى تقاتل في سورية.
مسؤولية األردن تكمن في ّ
غض النظر ،أوالً عن نشاط التنظيمات
اإلرهابية داخل األردن من أجل تجنيد المزيد من األردنيّين للقتال في
سورية ،وثانيا ً ألنه سمح لإلرهابيين في تحويل الحدود األردنية -
السورية المشتركة إلى معاقل يتحركون بها بحرية ،وساهم في تمكين
المسلحين من إرغام الجيش السوري على االنكفاء عن الحدود ،حيث
بات الحفاظ على األمن في الحدود مهمة حصرية أمام القوات األمنية
والعسكرية األردنية.
قد يكون األردن ،والمقصود هنا النظام ،مغلوب على أمره ،بمعنى أنّ
السلطات األردنية كانت تدرك أنّ من غير مصلحتها أن تم ّكن اإلرهابيين
من االنتشار داخل سورية قرب حدودها ،وهي تدرك أنّ هذا االنتشار،
س��وف تكون له نتائج وتداعيات سلبية على األم��ن واالستقرار في
األردن ،ألنّ الجماعات السلفية واإلرهابية وجماعة اإلخوان المسلمين
تطالب ب��إح��داث تغيير كبير ف��ي األردن ،وم�ث��ل ه��ذه المطالب تقلق
السلطات األردنية .لكن ع ّمان كانت عاجزة بسبب ارتباطاتها التاريخية
مع الواليات المتحدة ومع دول الخليج العربي ،وقلقها من العبث بأمنها
من قبل هذه الدول ،رفض طلباتها الداعية إلى تدريب وتسليح وتسهيل
تحرك المسلحين من األردن إلى داخل سورية.
اليوم األردن يواجه هذا الواقع ،وهو أمام مفترق طرق :إما أن يكون
قادرا ً على إقناع حلفائه األميركيين والخليجيين بالسماح له التصرف
من وح��ي مصالحه الوطنية ،وبالتالي التعاون مع الدولة السورية
للسيطرة على منطقة الحدود التي لم يعد خطرها على سورية وحدها،
بل بات يهدّد األردن بقوة كبيرة ،وإما االستمرار بالسياسة السابقة،
وتح ّمل تبعات ذلك مزيدا ً من الهجمات التي سوف تهدّد أمن واستقرار
األردن.

تركيا وحما�س و«�إ�سرائيل»
ـ أعلن وزير خارجية تركيا أنّ اجتماعته بقيادة حماس ولقاءه وزير خارجية
“إسرائيل” ال يتعارضان بل يلتقيان ألنّ تركيا مهتمة بالسالم.
ـ الكالم ليس تبريرا ً وال مب ّرر له على هذا الصعيد ،فالعالقة «اإلسرائيلية» ـ
التركية قديمة وانتماء الحزب الحاكم في تركيا إلى حزب اإلخوان المسلمين كما
انتماء حماس قديم أيضاً.
ـ الكالم التركي و«اإلسرائيلي» عن ربط اللقاءات الجديدة بما هو أبعد من حل أزمة
«مرمرة» وربطه بالملفين السوري والفلسطيني يوضح أننا أمام تح ّوالت كبرى.
ـ «إسرائيل» تريد أمنها االستراتيجي بإقفال الملفات المفتوحة لقوى المقاومة
وأه ّمها الملف الفلسطيني ألنّ الباقي يصير أراضي سورية ولبنانية محتلة يمكن
التفكير بكيفية حلها إذا انتهى أمر القضية الفلسطينية بقبول سلطة رام الله وحركة
حماس.
ـ يسقط علم فلسطين من يد إيران وسورية وحزب الله عندما يقلع الح ّل التركي
لغزة.
ـ يُقال عندها للجميع المه ّم ما يرضاه الفلسطينيون.
ـ الح ّل التركي يقوم على قبول غزة دولة فلسطينية مؤقتة ريثما تنتهي مفاوضات
طويلة على القضايا المؤجلة كالقدس والحدود والالجئين.
ـ مرفأ وميناء ومحطة كهرباء لغزة وهدنة طويلة ومصالحة فلسطينية مشروع
تركيا و«إسرائيل».

التعليق السياسي

�أردوغان ..وموائد رم�ضان
} وردة بية
الك ّل يعلم أنّ موائد االف��ط��ار الرمضانية هي من أوصلت أردوغ���ان ال��ى ما
وص��ل اليه ،فكسب عن طريق سياسة «أطعم الفم تستحي العين» ،قاعدة
عريضة م��ن المتعاطفين األت����راك ،وم��ن ث��م ال��وص��ول ال��ى رأس السلطة...
ال أحد ينكر السنوات الوردية والنجاح الذي حققه الرجل في بدايات حكمه ،كما
أنّ ال أحد ينسى ال��دور الدونجواني االستعراضي الكبير ال��ذي أدّاه في مؤتمر
دافوس ،عندما تحدّى بلغة شديدة اللهجة الرئيس االسرائيلي السابق شمعون
بيريس ح��ول سياسة «إس��رائ��ي��ل» اتجاه غ��زة ،وت��رك مكانه وخ��رج محتجاً.
الحق يُقال إنّ الرجل اكتسب بموقفه ذاك شعبية األب��ط��ال الفاتحين ،فرأى
محللون كبار وقتها أنه دخل الى القلوب من هذه البوابة ،ولكن ما لبث أن خرج
منها – يقول معلقون  -بسبب المفارقات والمتناقضات التي وقع فيها وهي:
حجم التبادل االقتصادي مع «إسرائيل» الذي وصل الى الذروة في عهده عام 2014
رغم الوضع السياسي المتأزم ظاهريا ً بين تركيا و«إسرائيل» .ويشير محللون
اقتصاديون الى أنّ االنتعاش االقتصادي بينهما يزداد كلما وصل االسالميون الى
الحكم في تركيا !...حيث ذكر موقع « »i24news.tvااللكتروني أنّ حجم التبادل
التجاري حطم رقما ً قياسيا ً جديداً ،ووصل إلى ذروة جديدة عام  2013متجاوزا
 4.85مليار دوالر ،بزيادة  39%مقارنة بالعام  .2012ووصل حجم التبادل إلى هذه
الذروة بفضل ازدياد الصادرات اإلسرائيلية لتركيا بنسبة  76%وازدياد االستيراد
اإلسرائيلي من تركيا بنسبة !...13%
ناهيك عن التدريبات والمناورات العسكرية التي يقوم بها الجيش االسرائيلي
بعيدا ً عن عين وسائل االع�لام في األراض���ي التركية! باإلضافة ال��ى فضيحة
مؤونة الغذاء التي قدّمت للجنود االسرائيليين خالل العدوان األخير على غزة!...
وآخر المعلومات المس ّربة تؤكد أنّ مسؤولين اسرائيليين أج��روا محادثات مع
تركيا على المستوى الديبلوماسي لبحث إمكانية استعادة التحالف السياسي بين
الجانبين .كما أوضحت صحيفة «هآرتس» أنه ت ّم استئناف المحادثات الهادفة إلى
التوصل إلى اتفاق مصالحة يفضي الى تعاون أكبر بين الجانبين.
أبناؤنا ال ُمغ ّرر بهم ال يف ّرقون بين العالقة مع اليهود والعالقة مع الصهاينة
المحتلين ،فعندما تقول لهم إنّ أردوغان زار «إسرائيل» ويسعى الى اقامة عالقات
اقتصادية استثنائية وغير مسبوقة معها ،يقولون لك « :ولما ال ،فالرسول محمد
كانت له عالقة حسن جوار مع اليهود في مكة « .ليتبيّن بأنهم ال يف ّرقون أساسا بين
اليهود الذين عايشوا الرسول وكانوا أصحاب األرض وقتها ،وبين صهاينة العصر
مغتصبي األرض العربية ...ففي حالة الرسول ،كانوا أبناء وطن واحد والسالم بينهم
واجب ،أما في حالة أردوغان فال يمكن أن يطلق عليها سوى «الخيانة العظمى».
قد يقول قائل إنّ النظام العلماني التركي أنشأ عالقات مع «إسرائيل» قبل وصول
أردوغان ،ولماذا ُنح ّمله وحده تبعات هذه العالقات المتجذرة؟ لنر ّد في المقابل
ونقول :ولماذا تنتعش في عصره وتصل الى مستويات قياسية ،وهو اإلسالمي الذي
يجاهر بدعم «غزة»؟
هذا على الجانب االسرائيلي (العدو المفترض) ،أما على الجانب السوري
والعراقي (الجار والصديق المفترض) فالمؤامرة أصبحت مكتملة الجوانب ،عندما
فتح الحدود البرية التركية من شرقها الى غربها إلطالة أمد األزم��ة في سورية
ّ
وغض الطرف عن دخول آالف «الجهاديين» من ك ّل بلدان العالم الى سورية عبر
تركيا وإمدادهم باألسلحة ،حيث ت ّم توثيق هذه الفضائح بالصوت والصورة عبر
وسائل إعالم تركية معارضة .مثلما ت ّم توثيق عبور آالف حامالت النفط السوري
والعراقي إلى تركيا عبر وسائل رصد روسية .ناهيك عن القضاء على أكبر مصانع
الشرق األوسط في حلب وتحويلها الى تركيا بـ«رخص التراب» عن طريق المقايضة
بالسالح ،وموقفه المريب من اجتياح داعش للموصل العراقية وعدم تح ّركه بعكس
ما فعل مع سورية.
المفكر اإلخواني السابق كمال الهلباوي لم يف ّوت فرصة للتعليق على مفارقات
أردوغان فقال متهكماً« :سيبك بقى من دافوس واللي بيعملو أردوغان» مل ّمحا ً الى أنّ
الرجل استثمر هذا الموقف طوال ً وعرضاً.
أما الفنان الكوميدي أحمد آدم في برنامجه «آدم شو» فقد فضح السياسة
األردوغانية مخاطبا ً الرأي العام العربي قائالً« :شغل مخك» وتساءل :كيف يس ّمي
أردوغان من يحملون السالح في سورية بـ«الثوار» ،ويس ّمي األكراد الذين يعارضون
وخصص حصة كاملة
سياسته وال يحملون السالح في تركيا بـ«االرهابيين»؟
ّ
تحدّث فيها عن لعبة «حلب تحترق» وكيف يستغ ّل تجار األزمات الدم السوري
للمتاجرة به من خالل الصراخ اإلعالمي لحماية االرهابيين!...

نظرية فيلدمان ...بع�ض الحقائق
عن تجربة الإ�سالم ال�سيا�سي في تركيا
} هشام الهبيشان
انّ ال��ح��دي��ث ع ��ن ت �ج��رب��ة م ��ا يس ّمى
«االس�ل�ام ال�س�ي��اس��ي» ف��ي تركيا يعيدنا
إلى أطروحات المتصهين نوح فيلدمان،
ال ��ذي ك��ان��ت نظريته ت�ق��وم ف��ي األس��اس
ع�ل��ى انّ ال �ع��ال��م اإلس�لام��ي ه��و الشريك
األم� �ث ��ل ل �ل �ح �ض��ارة ال �غ��رب �ي��ة ،ف�ل�ا يرى
ف��ي��ل��دم��ان ال� �ع ��ال ��م اإلس �ل�ام� ��ي كخصم
ف��ي ص���راع ال��ح��ض��ارات ،اذا ت� � ّم وضع
ج �م��اع��ات اس�لام �ي��ة ب�ف�ك��ر غ��رب��ي تحمل
شعارت إسالمية في رأس هرم السلطة
في عدة بلدان ،ف��إنْ نجحت التجربة يت ّم
تعميمها على أكبر عدد ممكن من الدول
العربية واإلس�لام �ي��ة ،وحينها ستكون
ه��ذه األم��ة شريكا ً أو حليفا ً محتمالً في
النظام العالمي الجديد «بشرط استمرار
ال �ت �ب �ع �ي��ة ط� �ب� �ع� �اً» ،ف� �ي ��رى ف �ي �ل��دم��ان أنّ
ال�ح� ّل األم�ث��ل الح �ت��واء ال�ع��ال��م اإلسالمي
وت �ف��ادي ص��راع ال �ح �ض��ارات ،والقضاء
ع�ل��ى اإلره� ��اب اإلس�ل�ام��ي «والمقصود
ب���اإلره���اب اإلس�ل�ام ��ي م ��ن وج �ه��ة نظر
ف �ي �ل��دم��ان ل �ي��س داع���ش وم�ن�ت�ج��ات�ه��ا ،بل
ك� ّل فكر مقاوم يعارض تمدّد المشروع
الصهيو – األميركي في منطقتنا العربية
واإلسالمية».
وه�ن��ا ي�ق��ول فيلدمان ان��ه ت � ّم اصطناع
ه��ذه ال�ج�م��اع��ات المتأسلمة ل�ت�ك��ون هي
الضامن لتوفير مناخ مناسب الستمرار
أمن دول��ة «إسرائيل» ،فك ّل هذا ممكن إذا
أمكن استعادة دول��ة الخالفة اإلسالمية
حسب ما يقول فيلدمان.
طبعاً ،فيلدمان ال يرغب في دولة خالفة
مثل األموية أو العباسية مثالً فهذا يعتبر
تجسيدا ً لكابوس صراع الحضارات في
أسوأ «سيناريواته» بل وال حتى بنوع من
االت �ح��اد االق�ت�ص��ادي على غ��رار االتحاد
األوروب��ي  -حيث أنّ ذل��ك قد ي��ؤدّي إلى
خروج العالم العربي من التبعية للغرب،
فنظرية فيلدمان ح��ول «ص �ع��ود الدولة
اإلسالمية» ترى أنه من الممكن الحصول
من العرب والمسلمين على ك ّل ما نريد،
بدون عنف وبأق ّل تكلفة ،إذا أمكننا ايهام
المسلمين أن�ه��م أص�ب�ح��وا أح� ��رارا ً ولهم
كرامة عن طريق زرع جماعات اسالمية
في ه��ذه ال��دول تنادي بتطبيق الشريعة
االسالمية ،وذل��ك ممكن عبر إيجاد نوع
مختزل مما يمكن وص�ف��ه ب��دول خالفة
اسالمية  -يكون فيها للشريعة اإلسالمية
مكانة متميّزة ،وإنْ كانت شكلية ،ويقول

فيلدمان إنّ سيادة الشريعة اإلسالمية
ك�ق��ان��ون يحترمه وي �ق � ّدس��ه الجميع «قد
تكون وسيلة أسهل وأق ّل تكلفة كي نجعل
المسلمين يفعلون ك ّل ما نريد وهم يظنون
أنهم يفعلون ما يرضي الله ورسوله.
ه���ذه ال �ن �ظ��ري��ات ال��ت��ي ي �ت �ح��دث عنها
ف �ي �ل��دم��ان ،وج� ��دت ص ��داه ��ا ف ��ي العالم
االس�ل�ام ��ي ،وم ��ن اوائ� ��ل االن �ظ �م��ة التي
ت �ن �ت �ه��ج م �ن �ه��ج م ��ا ي �س � ّم��ى ب� �ـ «االس �ل��ام
السياسي» هو النظام التركي ،ففي تركيا
ول ��دت م�ج�م��وع��ة أح� ��زاب ذات توجهات
إسالمية وب ��دأت ه��ذه األح ��زاب م��ع نجم
أسس في عام 1970
الدين أربكان عندما ّ
«ح ��زب ال�ن�ظ��ام ال��وط �ن��ي» ،ح�ي��ث وللمرة
األول ��ى اح �ت��وى ب��رن��ام��ج ح��زب سياسي
تركي صراحة على موا ّد لها طبيعة دينية
وه��و ما أدّى إل��ى حظره من قبل القضاء
بعد أق ّل من عام على تأسيسه ،وقد شكل
ه��ذا ال�ح��زب األس ��اس الحقيقي لسلسلة
أح��زاب اإلس�لام السياسي الح�ق�اً ،فكان
ح��زب ال�س�لام��ة ال��وط�ن��ي وم��ن ث��م الرفاه
والفضيلة والسعادة وأخيرا ً حزب العدالة
والتنمية ب�ع��د أن ان�ف�ص��ل ك � ّل م��ن رجب
طيب أردوغان وعبد الله غول عن معلمهم
وأس �س��ا ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
أرب �ك��ان ّ
ع ��ام  ،2001وه ��و ال �ح��زب ال ��ذي يحكم
تركيا منذ عام  2002لليوم.
ف��ال �ي��وم ت��رك�ي��ا أص�ب�ح��ت ب�ي��ن مطرقة
اإلس �ل��ام ال �س �ي��اس��ي ال�م�ت�م�ث��ل بالطابع
اإلخ��وان��ي وس �ن��دان العثمانية الجديدة
ب �ت �ط �ل �ع��ات �ه��ا ال��م��س��ت��م��دّة م���ن ال��ت��اري��خ
وال �ج �غ��راف �ي��ا وه� ��ذا م��ا ي��ؤك��د أنّ تركيا
أص �ب �ح��ت ف��ي م�ح�ن��ة ج��دي��دة ل �ه��ا عالقة
ب��ال�ه��وي��ة وال �ن �ظ��رة إل��ى ال �خ��ارج انطالقا ً
من تحديد ال��ذات والمشروع المستقبلي
لتركيا وعالقتها بالمنطقة ،وخصوصا ً
أنّ المطلوب م��ن ح��زب العدالة والتنمية
غ ��رب� �ي� �ا ً ه���و ت �ع �م �ي��م ت��ج��رب��ة «االس��ل��ام
السياسي» في المنطقة خدمة للمشاريع
الصهيو – أميركية ،ف��إذا نجح بتعميم
ت�ج��رب�ت��ه ع�ل��ى المنطقة ف�ل��ه ال �ب �ق��اء ،وإن
ل��م يستطع فالعسكر دائ �م �ا ً موجودون
ويمكنهم إع��ادة اإلسالميين للمعتقالت
بسهولة واالمثلة حية وشاهدة على ذلك،
وبالعودة إلى حديث فيلدمان فيقول كذلك
إنّ القانون في العالم اإلسالمي قد يكون
نوعا ً ما من الشريعة ،وإنّ أفضل وسيلة
إلعالء تلك الشريعة هي عودة نوع ما من
علماء اإلس�ل�ام ل��دور الرقيب والضامن
الحترام الشريعة ،ووفق نظرية فيلدمان

فر�ض الن�سبية
ال�شرط ال�ضروري للتغيير...

م�ط�ل��وب أن�ظ�م��ة ذات م��رج�ع�ي��ة إسالمية
لنظام الحكم ،بدون تطبيق فعلي ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،مطلوب «دول��ة» أو
�ح «دول خ�لاف��ة إس�لام �ي��ة» دون
ب��األص� ّ
أن تكون هناك وح��دة إسالمية ،مطلوب
سيادة القانون اإلسالمي مع عدم تفعيل
جوهر ذل��ك ال�ق��ان��ون ،فمن ه��ذه الكلمات
ن�لاح��ظ أنّ ه��ذا ال�ت�ص� ّور  -دول ��ة مدنية
بمرجعية إسالمية  -هو نفس المشروع
الذي تتبناه ،على األق ّل في العلن ،حركة
اإلخوان في مصر ،والنهضة في تونس،
ومجلس الثورة في ليبيا ،وكذلك بعض
الحركات اإلسالمية في المغرب العربي.
وب� ��ال � �ع� ��ودة ال � ��ى ت� �ج ��رب ��ة االس �ل��ام
السياسي ف��ي تركيا هنا ال يمكن إنكار
حقيقة انّ حزب العدالة والتنمية التركي،
يحمل توجهات عثمانية ،وهذه العثمانية
الجديدة تثير ج��دالً في ال��داخ��ل التركي،
وفي الوقت نفسه تثير هواجس تتجاوز
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ،ن �ظ��را ً لما تركته الدولة
العثمانية من إرث قام على القتال والغزو
تس ّميها تركيا (الفتح) بك ّل ما تحمل هذه
السياسة م��ن مفاهيم استعمارية فيما
يرى فيه حزب العدالة والتنمية مخرجا ً
ألزم��ة الهوية في تركيا وم��دخ�لاً لعالقة
جديدة مع العالمين العربي واإلسالمي.
خ �ت��ام �اً ،ي �ع �ل��ق ه �ن��ا اح ��د المختصين
ب��ال�ش��أن ال�ت��رك��ي ف�ي�ق��ول :ال يمكن إنكار
ح �ق �ي �ق��ة انّ ال��ن��زع��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة لحزب
العدالة والتنمية باتت تتف ّوق على النزعة
االخوانية للحزب أو الحرص على تقديم
(النموذج) الذي يسعى فيلدمان لتعميمه،
وه ��و ال��م��زج ب �ي��ن اإلس�ل��ام والعلمانية
واالق��ت��ص��اد إل ��ى م��ش��روع نيوعثماني
ينتهي إل��ى إع��ادة بناء الخالفة من جديد
بعد هدم أصول الجمهورية التركية التي
بناها أتاتورك.
ت�ب��دو تركيا ف��ي ك � ّل م��ا سبق نموذجا ً
للدولة الحائرة في هويتها وجغرافيتها
وخ�ي��ارات�ه��ا السياسية ،ول�ع� ّل مشكلتها
األس���اس� �ي���ة إزاء ال��ع��ال��م��ي��ن ال��ع��رب��ي
واإلسالمي في هذه المرحلة هي حضور
البعد اإليديولوجي بقوة ف��ي سياستها
الخارجية على حساب بناء عالقات تقوم
على المصالح المتبادلة وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية لهذه الدول.
*كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

} ابراهيم ياسين

بعد إجراء االنتخابات البلدية في لبنان ،وما أسفرت عنه من نتائج شكلت صدمة للطبقة
السياسية ،ال سيما تيار المستقبل الذي حصد أكبر خسارة في هذه االنتخابات ،وخرج أكثر
تف ّككا ً وانقساما ً مما كان عليه قبل االنتخابات.
بعد هذه االنتخابات بدأت األزمة في لبنان تتجه في مسار جديد ،ال سيما مع اقتراب
موعد انتهاء التمديد لمجلس النواب اللبناني بعد عشرة أشهر من اآلن .فاالنتخابات
البلدية كشفت زيف وبطالن وسقوط ك ّل المب ّررات (األمنية والقانونية والدستورية) التي
جرى على أساسها التمديد للنواب .وبات إجراء االنتخابات النيابية أمرا ً ال مف ّر منه وال
يمكن للطبقة السياسية تفاديه ،وبالتالي بات الموضوع األساسي الذي يشغل بال الطبقة
السياسية الحاكمة والمعارضة والقوى السياسية على اختالف مشاربها هو التوصل إلى
قانون انتخابات جديد يحقق صحة وعدالة التمثيل في البرلمان ويضع حدا ً لالستئثار بهذا
التمثيل من قبل الطبقة السياسية عبر قانون الستين أو غيره من القوانين التي ترتكز إلى
نظام التمثيل األكثري.
وه��ذا القانون ال��ذي تطالب األغلبية من القوى السياسية واألهلية هو القانون الذي
يعتمد نظام التمثيل النسبي الشامل ،وليس كما يطرح هذه األي��ام في نقاشات اللجان
النيابية (النظام المختلط) بانتخاب  64نائبا ً على أساس النسبية ،و  64نائبا ً على أساس
األكثري...
ويبدو من الواضح أنّ أطرافا ً أساسية في الطبقة السياسية ال سيما تيار المستقبل
يخشون اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل ألنه سيضعف من حجمهم النيابي وسيؤدّي
إلى مجيء نواب جدد إلى البرلمان ينتمون إلى القوى المعارضة لتيار المستقبل تحديداً،
وهذا سيؤدّي بالضرورة إلى إحداث تغيير في المعادلة السياسية ينعكس على صعيد
إعادة تكوين السلطة السياسية ،إنْ كان لناحية اختيار رئيس جديد لتشكيل الحكومة أو
لناحية تركيبة الحكومة ،وقبل ك ّل ذلك لناحية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي إذا لم
يجر اتفاق عليه قبل االنتخابات النيابية ،فإنّ المجلس النيابي الجديد بتوازناته الجديدة
هو الذي سينتخب الرئيس وهو أمر بالطبع لن يكون لصالح فريق المستقبل وحلفائه.
ولذلك يبدو أنّ الصراع على ماهية قانون االنتخاب سيكون هو النقطة األساسية التي
تتصدّر اهتمامات القوى السياسية على اختالفها ،وال شك بأنّ القوى المتض ّررة من إقرار
قانون على قاعدة التمثيل النسبي الشامل سوف تسعى بك ّل ما أوتيت من قوة لمنع إقراره
عبر طرح مشاريع مقابلة تستهدف إجهاض إقرار قانون التمثيل النسبي ،وهو ما ظهر من
خالل طرح قانون التمثيل المختلط والعمل على تفصيل الدوائر على نحو يحول دون إحداث
أيّ تغيير جوهري في حصة القوى السياسية النافذة في السلطة السياسية ،ال سيما تيار
المستقبل والحزب التقدمي اإلشتراكي.
وإذا كانت هذه األطراف تص ّرح في العلن معارضتها إجراء االنتخابات على أساس قانون
الستين ،فألنها ال تريد أن تظهر على أنها متصادمة مع إرادة األغلبية الساحقة من اللبنانيين
التي تعتبر هذا القانون مصدر الخلل الكبير في النظام االنتخابي الذي يمنع الكثير من
الشرائح اإلجتماعية من أن توصل ممثليها إلى البرلمان .وطبعا ً فإنّ هذا يطرح على القوى
والفاعليات السياسية واألهلية التي تطالب بإقرار قانون النسبية الكاملة مه ّمة التصدّي
لمحاوالت أطراف الطبقة السياسية إيصال اللبنانيين مجدّدا ً إلى موعد إجراء االنتخابات
من دون االتفاق على قانون جديد يحقق تطلعاتهم بالتغيير ،وبالتالي جعل قانون الستين
أمرا ً واقعا ً تحت عنوان أنه ليس هناك من قانون آخر لتجري االنتخابات على أساسه.
وحقيقي فإنّ على القوى المؤيدة للنسبية تجميع طاقاتها والتحرك
وألنّ هذا الخطر قائم
ٌ
بفعالية على مختلف المستويات لممارسة الضغط السياسي والشعبي إلجبار الطبقة
السياسية على إقرار قانون النسبية قبل دنو موعد إجراء االنتخابات المقبلة ،وال شك أنّ
تحقيق ذلك يستدعي من جميع القوى واألحزاب السياسية المتطلعة إلى التغيير أن تتخلى
عن ذاتياتها ،وأن تكون أكثر مرونة من أجل تكوين ائتالف وطني واسع يشمل ك ّل المؤيدين
لقانون النسبية من مختلف التيارات واالنتماءات ،إنْ كانت جزءا ً من الطبقة السياسية أو من
خارجها ألنّ إنجاز هذه المهمة وفرض النسبية الكاملة هو الشرط الضروري ،ال بل الوحيد،
الذي بات يشكل المدخل الحقيقي أليّ عملية تغيير في إعادة إنتاج السلطة السياسية في
لبنان ،وبالتالي تحقيق تطلعات اللبنانيين بالتغيير وإقامة دولة العدالة االجتماعية
والتنمية اإلقتصادية ومحاربة الفساد الذي بلغ مستوىً لم يسبق له مثيل في تاريخ لبنان
بسبب الحماية السياسية التي يتمتع بها الفاسدون في مؤسسات الدولة ،والذين هم في
األصل موالون لبعض أطراف هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تقف عقبة أمام أيّ مساءلة
أو محاسبة لهؤالء ،وتعطل دور أجهزة المراقبة والمحاسبة وكذلك القضاء ،وبالتالي تقف
عقبة كأداء أمام أيّ تغيير ينشده اللبنانيون للخروج من دوامة األزمة التي يكتوون بنارها
منذ أكثر من عشرة أعوام والتي أدّت إلى إنهيار كبير في قدرتهم الشرائية وتفاقم أزماتهم
االجتماعية وكادت أن تؤدّي إلى إنهيار سلمهم األهلي.

�إيران والق�ضية الفل�سطينية ...دعم متوا�صل وم�ستم ّر حتى الن�صر والتحرير
*

إيران الثورة اإلسالمية

} د .محمد شعيتاني

كان ضمن استراتيجية «إسرائيل» التي وضعها بن غوريون في خمسينات
القرن الماضي محاصرة الدول العربية ومحاربتها عن طريق الدول اإلسالمية
المحيطة بها خاصة تركيا وإي��ران ،ونجحت «إسرائيل» في صياغة سياسة
تحالف استراتيجي مع هاتين الدولتين في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوى،
والحكام األت��راك العسكريين .واستمرت هذه الحال إلى أن ج��اءت الثورة
اإلسالمية اإليرانية فقلبت الطاولة على رؤوس اإلسرائيليين ومعهم األميركيين.
وأصبحت مدافعا ً استراتيجيا ً بالعقيدة والفكر والموقف والكلمة والدعم المادي
والمعنوي والعمل والنشاط السياسي والدبلوماسي والتعبئة الشعبية
والسياسة الخارجية عن فلسطين والقضية الفلسطينية:

أوالً :إيران الشاه

كانت إي��ران في عهد الشاه في حالة تحالف استراتيجي دائ��م مع العدو
الصهيوني ،وكان التنسيق قائما ً على قدم وساق في جميع المجاالت العسكرية
واألمنية والسياسية واالقتصادية ،إذ كانت الدولتان تتبادالن الزيارات لكبار
القادة العسكريين واألمنيين للتنسيق بينهما في العدوان على الدول العربية
والوقوف في وجه القائد العربي الكبير جمال عبد الناصر الذي كان يقود حركة
تح ّرر ض ّد االستعمار والصهيونية وأعوانها في المنطقة ،وخاصة ما كان يُعرف
في ذلك الوقت بالرجعية العربية ،وكان عبد الناصر يقف مع حركات التح ّرر
والمقهورين والمضطهدين في بالدهم ،ومن ضمنهم اإلمام الخميني الذي كان
ينشط بفكره وتحركاته ض ّد االستكبار العالمي وعمالئه .حيث كان الشاه خادما ً
طيّعا ً للقوى االمبريالية والصهيونية ،بل كان الكثير من المخططات العدوانية
ّ
يسخر إمكانات
والتآمرية على األمة العربية واإلسالمية تتم في إيران ،وكان الشاه
بالده لهذا الغرض .فكان يتآمر على عبد الناصر وقوى التح ّرر في المنطقة إلى
درجة أنه أرسل قوات إيرانية لمحاربة ثوار ظفار في سلطنة عُ مان في ذلك الوقت،
وإجهاض الثورة والوقوف في وجه الم ّد الثوري ،وهو بهذا كان يخدم األهداف
االستعمارية ألنه كان أحد األدوات التي يستخدمها الغرب االمبريالي.
ووقف شاة إيران بشدّة ض ّد الشعب الفلسطيني وثورته المسلحة ،وكان
يتعاون أمنيا ً واستخباريا ً مع «إسرائيل» بهذا الصدد ،وكان يت ّم التنسيق بين
جهاز الشاباك الصهيوني وجهاز السافاك اإلمبراطوري (الحظ التنسيق حتى
في االسم) وجهاز «سي أي آي» األميركي لمالحقة ومتابعة الثوار الفلسطينيين.
وتقول الوثائق األميركية التي ت ّمت مصادرتها بعيد الثورة من السفارة األميركية
إنّ اغتيال القادة الفلسطينيين أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر
ت ّم اإلعداد والتخطيط له في سفارة أميركا في إيران ،إذ كان سفير أميركا في
إيران في ذلك الوقت هو ريتشارد هولمز وهو رئيس سابق لـ«سي أي آي» ،ألنّ
إيران كانت أه ّم محطة استخبارية لـ«سي أي آي» ،ومن هنا وقع االختيار على
رئيس «سي أي آي» كي يكون سفيرا ً ألميركا في إيران ،وكذلك األمر بالنسبة
لـ«الموساد» إذ كانت أه ّم محطة للموساد في المنطقة في طهران حيث التنسيق
اليومي بين هذه األجهزة األمنية الثالثة ض ّد حركات التح ّرر واألنظمة التح ّررية
في المنطقة ،وكان البترول والغاز اإليراني يصل «إسرائيل» بسهولة في الوقت
الذي كانت تشت ّد فيه المقاطعة االقتصادية والسياسية والثقافية على هذا
العدو الصهيوني ،والتي كان يقودها الزعيم عبد الناصر.
وكان شاه إيران يهيمن ويسيطر على منطقة الخليج بل كان يعامل حكام
وأم��راء الخليج والسعودية باحتقار ألن��ه ك��ان القوة العظمى التي تحكم
سيطرتها على المنطقة بالتحالف مع «إسرائيل» وأميركا والرجعية العربية
واألكثر من ذلك كان يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ،إذ وقف بشدة
مع حركة االنفصال الكردية في العراق وكان يمدّها بالمال والسالح ويوفر لهم
القواعد في إيران ،حتى يخلق مشاكل للعراق ويضعفها ويش ّل دورها القومي
في مواجهة العدو الصهيوني وكانت دول الخليج جميعها بما فيها السعودية
خاضعة للشاه ولم نسمع في ذلك الوقت عن أيّ اعتراض من تلك الدول على دور
يحجون إلى الشاه
إيران المهيمن عليها تماماً ،بل كان ك ّل أمراء وحكام الخليج
ّ
ويقدّمون له فروض الوالء والطاعة ،أيّ أنّ شاه إيران كان يهيمن على حكام
تلك المنطقة برضى من الحكام واألمراء الذين لم يح ّركوا ساكنا ً ضدّه .إضافة
إلى ذلك ،فقد كان شاه إيران حاكما ً مستبدا ً ض ّد شعبه يحكمه بالحديد والنار
واألجهزة األمنية ويستقوي على شعبه بالغرب وخاصة أميركا و«إسرائيل»،
بل أنه استورد قيم المجتمع الغربي المنح ّل وغرسها في إيران ،وواجه بالقمع
والقتل ك ّل من وقف في وجهه رافضا ً تسلطه وارتباطه مع الغرب وبلغ الفساد
ك ّل أوجه الحياة المدنية والثقافية والعسكرية ،وحارب علماء الدين واإلسالم
والمسلمين وزجّ بهم في السجون وكان عصا أميركا الغليظة في المنطقة
باإلضافة إلى الكيان الصهيوني المغتصب.

لقد ارتبط اإلمام الخميني بالقضية الفلسطينية قبيل الثورة المباركة التي
قادها لإلطاحة بشاه إيران الطاغية المستبدّ ،إذ أصدر عام  1968أول فتوى
تصدر من عالم دين إسالمي ،تحث المسلمين على الدعم والتب ّرع للثورة
الفلسطينية بأموال الزكاة وغيرها حتى تستم ّر في مقاتلة العدو الصهيوني
من أجل تحرير فلسطين ورفع الظلم والحيف الذي حاق بالشعب الفلسطيني،
وكان لهذه الفتوى تأثير كبير على المسلمين نظرا ً ألهمية ومرجعية الرجل الذي
أصدرها ،أيّ األمام الخميني الذي هو من أه ّم المراجع اإلسالمية المعاصرة.
وبعد نجاح الثورة قام فورا ً بإغالق السفارة اإلسرائيلية وطرد اإلسرائيليين
ووجه دعوة للقائد الشهيد ياسر عرفات للقيام بزيارة رسمية إلى طهران،
وألول مره في تاريخ حركات التحرير في العالم تقوم الطائرات اإليرانية
المقاتلة بمرافقة طائرة عرفات عند دخولها األجواء اإليرانية ،ومعاملته معاملة
الرؤساء الكبار وليس كرئيس منظمة فحسب ،وتم إع��داد استقبال رسمي
وشعبي كبير لعرفات الرئيس األول في العالم الذي قابل اإلمام الخميني بُعيد
انتصار الثورة.
وقامت الثورة اإليرانية بتسليم عرفات مفاتيح السفارة اإلسرائيلية التي
تحولت إلى سفارة فلسطينية ،وعيّن هاني الحسن عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح ك��أول سفير فلسطيني في عاصمة الثورة اإليرانية ،ومنذ تلك
اللحظة قدّمت الثورة اإلسالمية ك ّل دعم للفلسطينيين وثورتهم ،حتى أن الرئيس
عرفات كان يفاخر ويردّد في تصريحاته أنّ جبهتي تمت ّد من خراسان في إيران
إلى صور في جنوب لبنان ،وذلك أيام كانت لبنان قاعدة الثورة الفلسطينية.
وأمت ّد الدعم اإليراني المتواصل للشعب الفلسطيني على جميع المستويات،
انطالقا ً من مبادئ الثورة اإلسالمية ،التي ترى أنّ أرض فلسطين هي أرض
إسالمية يجب على جميع المسلمين المساهمة في تحريرها ،وأنّ «إسرائيل»
ليست سوى كيان مغتصب خلقه االستكبار العالمي في قلب العالم اإلسالمي،
وأنها بصفتها قاعدة لإلرهاب العالمي وخنجرا ً مسموما ً في قلب الوطن العربي
اإلسالمي تشكل أكبر تح ّد يواجه العالم اإلسالمي اليوم وتلعب دورا ً شريرا ً
وشيطانيا ً في إبقاء العالم اإلسالمي منقسماً ،وذلك أنّ «إسرائيل» المتحالفة
استراتيجيا ً مع الغرب ،تريد أن يبقى العالم اإلسالمي متخلفا ً علميا ً وتقنيا ً
وثقافيا ً وصناعيا ً واقتصاديا ً حتى تكون هي القوة اإلقليمية الكبرى التي ترسم
السياسات في المنطقة للسيطرة عليها وإبقائها تحت رحمتها ورحمة الغرب
الذي يستم ّر في نهب موارد هذه المنطقة تحقيقا ً لمصالحه الحيوية لهذا قامت
الثورة اإلسالمية اإليرانية المباركة بإطالق ثورة ثقافية لتصحيح المفاهيم
والمصطلحات التي كانت سائدة قبل الثورة ،وبهذا حدّدت الثورة العدو من
الصديق وأصبح الحديث عن العدو الصهيوني ،الكيان الغاصب ،والشعب
الفلسطيني المظلوم« ،يوم القدس» فلسطين المحتلة ،المقاومة الفلسطينية،
المقاومة اإلسالمية ،الجهاد اإلسالمي ،االستكبار العالمي ،الشيطان األكبر،
تحرير فلسطين ،األمة اإلسالمية ،جيش القدس ،حكام تل أبيب المجرمين،
مجرمو الحرب الصهاينة إلخ ...وركز الخطاب السائد على توحيد ووحدة األمة
اإلسالمية دون النظر إلى االثنيات أو المذاهب .وتب ّنت وسائل اإلعالم اإلسالمية
اإليرانية المسموعة والمقروءة بك ّل اللغات الفارسية والعربية واإلنجليزية
استراتيجية إعالمية واضحة للدفاع عن القضية الفلسطينية وكشف الوجه
الصهيوني الزائف ،ومن يشاهد قناتي «العالم» و«الكوثر» الناطقتين بالعربية
أو قناة  Press T.Vالناطقة باإلنكليزية ،يظنّ أنها قنوات فلسطينية خالصة!
المخصصة لهذه
من حيث حماسها ودفاعها عن القضية الفلسطينية والبرامج
ّ
القضية المقدّسة ،وترسيخا ً لسياستها اإلستراتيجية نحو فلسطين قامت
الثورة اإلسالمية باتخاذ العديد من الخطوات للدفاع عن القضية الفلسطينية
نذكر منها:
 فتح معاهدها العلمية للطلبة الفلسطينيين لتلقي العلوم والتدريب فيمختلف صنوف المعرفة.
 احتضان التنظيمات الفلسطينية المجاهدة خاصة حماس والجهاداإلسالمي وقدّمت ك ّل الدعم المالي والمادي والمعنوي الضروري دون أيّ نظرة
ّ
بغض
مذهبية ضيقة ،بل اتسع قلب الثورة اإلسالمية لجميع الفلسطينيين
النظر عن الديانة أو المذهب.
 االحتفال بيوم القدس وتسيير التظاهرات المليونية في هذه المناسبةوتعبئة الشعب اإليراني نحو فلسطين والقدس وأهمية تحريرها وواجب
ّ
بغض النظر عن المذهبية.
المسلمين جميعا ً في تحريرها
 تسيير تظاهرات في مختلف المدن اإليرانية في المناسبات المختلفةللدفاع عن الشعب الفلسطيني خاصة أثناء الحرب الصهيونية ض ّد قطاع غزة
أو الضفة الغربية.
 -الدفاع في األمم المتحدة وأمام ك ّل المنظمات العالمية واإلقليمية واألممية

ومنظمات حقوق اإلنسان عن حق الشعب الفلسطيني في العودة والتحرير
وعودة جميع الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي طردهم منها العدو
الصهيوني بقوة السالح وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم وعدوان وتشريد.
ّ
بغض النظر ع��ن المذهب على تبني القضية
 ح��ث علماء المسلمينالفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه والوقوف في وجه
االستعمار الصهيوني االستيطاني العنصري ،االستكبار العالمي الغربي الذي
يقف معه.
 اعتبار القضية الفلسطينية من أه ّم مرتكزات السياسة الخارجية اإليرانيةوهذا ما نراه في ك ّل اللقاءات واالجتماعات اإليرانية مع الدول األخرى ،حيث
تكون القضية الفلسطينية حاضرة في البيانات والتصريحات والتحركات
أسسها قائد الثورة
باعتبارها قضية إيرانية بامتياز من منطلقات مبدئية كما ّ
اإلمام الخميني.
 الرسالة الشهيرة التي أرسلها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلىالرئيس األميركي السابق جورج بوش والتي فضح فيها الظلم الفادح الذي
ألحقه العدو الصهيوني واالستعمار األميركي بالشعب الفلسطيني ،حيث
طلب من الرئيس األميركي إعادة حق الشعب الفلسطيني وعودته إلى وطنه
المغتصب فلسطين ،هذه الرسالة التي لم تصدر عن أيّ زعيم أو حاكم غربي! بل
أنّ الرئيس نجاد تحدّى بوش أن يقابله في مناظره حول القضية الفلسطينية
تمس كرامة وحرية اإلنسان .بل والجرائم التي ترتكبها أميركا
وقضايا أخرى
ّ
باسم الديمقراطية والحرية وما أطلقوا عليه اسم «الفوضى الخالقة» أو «الشرق
األوسط الجديد» ،أو «الكبير» ...وما إلى ذلك من تسميات...
 مطالبة المجتمع الدولي بمحاكمة قادة «إسرائيل» الصهاينة كمجرميحرب الرتكابهم جرائم حرب ومذابح ض ّد الشعب الفلسطيني.
 المطالبة بإنهاء االحتالل ورفع الحصار اإلجرامي الذي تفرضه دولة البغيوالعدوان «إسرائيل» الصهيونية بالتواطؤ مع النظام األميركي وبعض األنظمة
المتعاونة معها.
إنّ إيران سند كبير للشعب الفلسطيني وقضيته وهي قوة الممانعة والمقاومة
للمشاريع االستعمارية واإلمبريالية والصهيونية في المنطقة ،ويكفي أن ندرك
أهمية الدور الكبير الذي تلعبه إيران في صمود هذه المنطقة بمقارنتها بإيران
الشاه التي كانت خادمة لالمبريالية .أنّ إيران القوية الممانعة المانعة هي
وراء صمود ومقاومة سورية وحزب الله وحماس والجهاد اإلسالمي ،وك ّل
قوى الممانعة في منطقتنا وهي في الخندق األمامي دفاعا ً عن أمتها اإلسالمية
والقضية المركزية لألمة اإلسالمية أيّ القضية الفلسطينية ،فهي ال تتدخل في
الشأن الداخلي الفلسطيني كما تفعل «إسرائيل» وأميركا والرباعية وبعض
أنظمة االعتالل العربي .إنّ إيران الثورة اإلسالمية تقف مع الشعب الفلسطيني
ينص على نصرة المظلومين
انطالقا ً من مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف الذي
ّ
ومساعدتهم على تحرير وطنهم من المحت ّل الغاصب ،وهي بهذا تدفع ثمنا ً غاليا ً
فالمؤامرات الصهيونية والغربية واالستكبارية تتواصل على إيران بسبب
موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية ومطالبتها بزوال هذا الكيان الصهيوني
المصطنع المحت ّل والقائم على اإلرهاب والحروب.
تص ّوروا لو أنّ إيران في حالة تحالف مع العدو الصهيوني والغرب أكانت
تثار حولها ك ّل هذه العواصف والزوابع التي تطالب بعزلها ومقاطعتها وفرض
عقوبات عليها وتهديدها ليالً ونهارا ً وإرسال األساطيل لمحاصرتها ومحاولة
تخويفها وإرهابها؟!
وتص ّوروا لو أنّ إيران خانعة ذليلة للغرب مثل الكثير من األنظمة العربية
التي تتف ّرج على مجازر العدو الصهيوني ض ّد الشعب الفلسطيني ،أكان أحد
يمسها؟! أنظروا إلى خنوع الكثير من األنظمة العربية كبيرة أم
يهدّدها أو
ّ
يمسها ،بل يجري الدفاع عنها ألنها تسير بجهاز التح ّكم عن بعد
صغيرة ال أحد ّ
من واشنطن أو تل أبيب!
إنّ علينا ان نتوجه بالشكر الى الجمهورية اإلسالمية في إيران على ما قدّمته
وتقدمة من دعم الى أحرار العالم ،وخصوصا ً القضية الفلسطينية ،بل علينا ان
نه ّنئ أنفسنا والشعب اإليراني والعربي واألمة اإلسالمية بهذه الثورة العمالقة
التي انطلقت إلى العال علما ً وتقنية وتقدّماً ،بل انطلقت إلى الفضاء لتقول للعالم
هذا هو العقل اإليراني العقل اإلسالمي المبدع ،فالتقدّم ليس حكرا ً عليكم ،إننا
سنعيد أمجاد األمة ،والثورة اإلسالمية هي رأس الحربة في ذلك.
إنّ إيران ستنتصر على كل ّأعدائها من صهاينة وامبرياليين واستكباريين في
الخارج ،وسوف تنتصر أيضا ً على ما يحيكونه ضدّها من مؤمرات ودسائس في
الداخل ليحرفوها عن مبادئها التي انطلقت من أجلها.

*رئيس هيئة حوار األديان
باحث في الشؤون السياسية واالقتصادية والدينية

