12

السبت  19أيار  2018العدد 3471

السبت  19أيار  2018العدد 3471

رأي

رأي

ّ
ّ
خيارات السياسة الخارجية اإليرانية المحدودة
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

أسعد أبو خليل *
كـ ـي ــف تـ ـ ـ ــدرس عـ ـن ــاص ــر تـ ـق ــري ــر ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارجـ ّـيــة ل ـلــدولــة اإلي ــران ـ ّـي ــة؟ لـيــس هـنــاك
اتـ ـف ــاق ب ــن امل ـخ ـتـ ّـصــن األك ــاديـ ـم ـ ّـي ــن .كــان
األك ــادي ـم ــي األم ـي ــرك ــي روح ال ـلــه رمـضــانــي
ّ
(در َس لعقود فــي جامعة فرجينيا ،وكــان
ّ
ع ـم ـيــد ال ـ ــدراس ـ ــات اإلي ــران ــي ــة ف ــي أم ـي ــرك ــا)
ي ـش ــرح ل ــي أن ت ــاري ــخ إي ـ ـ ــران أهـ ــم ل ــدراس ــة
سـيــاســاتـهــا ال ـخــارجـ ّـيــة م ــن حــاضــرهــا في
رص ــد مـسـتـقـبـلـهــا .وري ـت ـش ــارد ك ــوت ــام ،في
ّ
ّ
اإليرانية» ،يرى
«القومية
كتابه املرجع عن
ً
ّ
عامال فريدًا في أن الشاه كــان مستبدًا إلى
ّ
در ّج ــة أن عــامــل «العظمة املـلـكــيــة» ( )1كان
ّ
الخارجية على
مؤثرًا رئيسًا في سياساته
رغم أنه كان أداة مطيعة (ومن «دون كرامة»)
ّ
األميركية .أما العامل القومي،
في يد الدولة ّ
فهو يــراه مؤثرًا في حركات املعارضة أكثر
منه في الشاه يومها .توماس جونو وسام
ّ
ّ
االسالمية
الجمهورية
رازافي يريان أن عزلة
اإلي ــران ـ ّـي ــة ه ــي ال ـع ــام ــل األكـ ـث ــر ت ــأث ـي ـرًا في
ّ
األخيرة
الخارجية في السنوات
سياساتها
ّ
على رغم كثرة الحديث عن صعود وتدخل
إيران ّ
ّ
إقليمية ( .)2لكن ال يمكن تقييم
كقوة
ّ
ّ
كل مراحل الجمهورية االسالمية من دون
اعتبار للحقبات املختلفة فيها (فــي عصر
ّ
الجمهورية االســامـ ّـيــة) .لقد كانت الحقبة
ّ
قوي ،لكن
أيديولوجي
تأثير
ذات
الخمينية
ّ ّ
ّ
الواقعية في السياسة الخارجية أثرت هي
ّ
أيضًا في السياسة الخارجية ،وكانت هي
وراء ّ
تجرع «الـســم»  -كما أسماه الخميني
 بــالـنـسـبــة ل ـقــرار وق ــف ال ـحــرب مــع ال ـعــراقّ
السرية مع أميركا .لكن أوليفير
واالتصاالت
روا يرى في حقبة التسعينات (بتأثير من
رفـسـنـجــانــي) «تــأمـيــم العنصر اإلســامــي»
ّ
ّ
الواقعية
الخارجية نحو
ونــزوع السياسة
و«امل ـص ـل ـحــة الــوط ـنـ ّـيــة» ( .)3وق ــد طـبــع كل
ُ
رئيس إيراني مرحلته ببصمته وسياساته،
ّ
ولم تكن دائمًا متصلة .لقد أدى صعود ما
ُي ّ
سميه بعض الخبراء بـ«املحافظني الجدد
ّ
اإليرانيني» (في إشــارة إلى وصول أحمدي
نـجــاد إلــى س ـ ّـدة الــرئــاســة فــي  )٢٠٠٥الذين
ق ـط ـعــوا م ــع ح ـق ـبــة اإلصـ ــاحـ ــات ،وك ـ ّـرس ــوا
الـ ـع ــداء ض ــد أم ـي ــرك ــا والـ ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
وح ــاول ــوا رب ــط إيـ ــران ب ـقــوى عــاملــيــة خ ــارج
املـعـسـكــر ال ـغـ ّـربــي .وال ـص ــراع بــن ال ـتـ ّـيــارات
مؤثر أيضًا في تقرير السياسات
هي عامل ُ
التي يــوازن املــرشــد بينها .وال يمكن نسب
ك ــل ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـيــة إلي ـ ــران لـلـمــرشــد
ً
ألن في ذلــك اخـتــزاال ملراكز قــوى وصراعات
أجنحة تعتمر فــي دائ ــرة ا ُل ـقــرار على مدى
سنوات طويلة .يستطيع املرشد أن يحسم
ً
الخالفات  -لو أراد  -لكنه بات أكثر تساهال
م ــع ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات روحـ ــانـ ــي ف ــي ه ـ ــذه اإلدارة
ّ
ّ
ال ـج ــدي ــدة ربـ ـم ــا دل ـي ــل ض ـعــف ف ــي شــرعــيــة
ّ
السياسية .وعناصر األيديولوجيا
النظام
ّ
ّ
وعـ ّنــاصــر الــواقـعــيــة الـبــراغـمــاتــيــة يمكن أن
ت ــؤث ــر ف ــي ال ـح ـق ـبــة ع ـي ـن ـهــا ،بـحـيــث يصعد
تأثير األول ــى أو الثانية بحسب املصلحة.
أي أن عــامــل املصلحة يمكن أن يعلو على
عــامــل األيــديــولــوجـيــا لكن ضمن ح ــدود من
الثوابت.
يـ ـح ــاول دع ـ ــاة إيـ ـ ــران ف ــي الـ ـغ ــرب ،أو دع ــاة
ال ـت ـص ــال ــح بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـغ ـ ــرب ،ع ـ ــزو كــل
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة إليـ ـ ــران إلـ ــى عــوامــل
ّ
السياسية والـبــراغـمــاتـ ّـيــة .أي أن
الــواقـعـ ّـيــة
ّ
هـ ـ ــؤالء ي ـق ــل ـل ــون م ــن ع ــوام ــل أيــديــولــوج ـيــا
العقيدة اإلســامـ ّـيــة للنظام .ولــم ّ
يعبر عن
ّ
ْ
كتابي تريتا بارسي،
التوجه أكثر من
هذا
ّ
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ك ـت ــاب ــه األول« ،ال ـت ـح ــال ــف
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادر :الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـري ب ـ ــن إي ـ ـ ــران
وإسرائيل وأميركا» ،والــذي يحاول فيه أن
يثبت للغرب -وللجمهور األميركي بصورة
خـ ـ ّ
ـاصـ ــة -أن إي ـ ـ ــران ه ــي دولـ ـ ــة بــراغ ـمــاتـ ّـيــة
ّ
ثوب أيديولوجية الثورة
نزعت عن نفسها ّ
اإلســامـ ّـيــة .ولـقــد تلقف اإلع ــام الخليجي،
وج ـه ــاز ال ــدع ــاي ــة املــرت ـبــط ب ــه ،ه ــذا الـكـتــاب
وسارع إلى ترجمته ونشره في حلقات في
ع ــدد مــن الـصـحــف الـعــربـ ّـيــة بغية تقويض
سمعة إيران في العالم العربي.
ل ـكــن ال ـك ـت ــاب ي ـم ــزج ب ــن األك ــاديـ ـم ــي وبــن
الـعـمــل الـسـيــاســي ال ـلــوبــي .فـبــارســي يــرأس
«امل ـج ـلــس اإلي ــران ــي  -األم ـيــركــي الــوط ـنــي»،
ّ
وهـ ــو م ـج ـلــس ل ــوب ــي م ـحــلــي ف ــي واش ـن ـطــن
ي ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــري ــب ب ـ ــن دولـ ـ ـ ــة إي ـ ـ ــران
ّ
األميركية .وقد لعب دورًا خلف
والحكومة
ال ـس ـتــار ف ــي تـقــديــم امل ـش ــورة إلدارة أوبــامــا

ّ
ح ــول االت ـف ــاق ال ـن ــووي .وال ـك ـتــاب ال ــذي أثــر
في الكثير في العالم العربي -أو من الذين
ي ـن ـقــادون وراء دع ــاي ــة ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي-
ه ــو ف ــي ج ــان ــب م ـنــه ع ـمــل س ـيــاســي ُم ـ َّ
ـوج ــه
إلـ ــى الـ ـغ ــرب ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى ،خـصــوصــا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور األم ـ ـيـ ــركـ ــي (نـ ـخـ ـب ــة ال ـس ـي ــاس ــة
ّ
الخارجية فيه تـحــديـدًا) .والكتاب ّيريد أن
يثبت أن األيــديــولــوجـيــا ليست مــؤثــرة في
ّ
الخارجية إليــران بقدر ما
تقرير السياسة
ّ
ّ
تــؤثــر عــوامــل الــواقـعـ ّـيــة والـبــراغـمــاتــيــة غير
َّ
املــؤدلـجــة .وهــو يـقــدم أمثلة عــدة عــن سلوك
إي ـ ــران «الـ ـس ــوي» (م ــن امل ـن ـظــور األم ـيــركــي)
ن ـحــو أم ـيــركــا وح ـت ــى ن ـحــو إس ــرائ ـي ــل .لكن
بارسي يقع في املحظور السياسيُ :يخضع
م ــوض ــع دراسـ ـ ـت ـ ــه لـ ـغ ــرض سـ ـي ــاس ــي .ه ــذا
ال يـنـفــي أن ه ـنــاك أم ـث ـلــة ع ــدة ع ــن ت ـصـ ّـرف
ـادن مــن جــانــب إي ــران نحو أمـيــركــا (هو
م ـهـ ِ
ً
يعطي مثال السلوك اإليراني نحو االحتالل
ّ
يتغير حتى
األميركي ألفغانستان والذي لم
بـعــد خطبة «م ـحــور ال ـشــر» ل ـجــورج دبليو
بوش( .))4لكن ال يمكن نفي بعض الثوابت
ّ
الخارجية إليــران .إن سياسة
في السياسة
ّ
ّ
إي ــران بالنسبة إل ــى الـقـضــيــة الفلسطينية
وفي وضعها في ّ
مقدمة خطابها السياسي
ّ
عــن السياسة الـخــارجــيــة بقيت ثابتة ،كما
ّ
بقي دعــم إي ــران لحركات املقاومة املسلحة
(قد يقول قائل أو قائلة إن الكالم سهل في
ّ
القضية .الجواب على ذلك إنه :ال ،الكالم
دعم
ً
ليس سهال أب ـدًا ،بدليل انخفاض الخطاب
الـسـيــاســي لــأنـظـمــة الـعــربـ ّـيــة عــن فلسطني
وعن القدس ونقل السفارة خشية إغضاب
أميركا .لــو أن الـكــام عــن فلسطني سهل ملا
ّ
ّ
العربية عن فلسطني
تغير خطاب األنظمة
ع ـبــر ال ـع ـقــود وبـ ــات ال ـحــديــث عـنـهــا خــافـتــا
جدًا ،أو صامتًا في معظم األحيان) املبالغة
ّ
الواقعية
في دور األيديولوجيا أو في دور
ي ـضـ ّـر بــال ـقــدرة عـلــى رؤيـ ــة واقـ ــع الـسـيــاســة
واستشراف مستقبلها.
ُ
ه ــذا ال يعني أن األيــديــولــوجـيــا هــي امل ـقـ ّـرر
األس ـ ــاس لـسـيــاســة إي ـ ــران ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،كما
يـقــول دع ــاة إي ــران فــي الـعــالــم ال ـعــربــي .لكن
ّ
الخارجية أنها
حقيقة صنع سياسة إيران
تمزج بني األيديولوجيا (التي كانت سائدة
فــي صـنــع الـخـطــاب اإلي ــران ــي وإن انخفض
منسوبها في عهد روحاني  -ظريف) وبني
ّ
الواقعية الـشــديــدة -أي النظر مــن مصلحة
ّ
ال ـن ـظ ــام (وامل ـص ـل ـح ــة ال ــوط ـن ــي ــة ومـصـلـحــة
النظام قد تتطابق في أحيان ،كما كان يقول
ْ
النظامي
حنا بطاطو عن حرب  ١٩٧٣من قبل
السوري واملصري) .وهناك حقبات مختلفة
ّ
ّ
اإليرانية،
للجمهورية
في التاريخ املعاصر
ف ـخ ـطــاب وسـ ـل ــوك أحـ ـم ــدي ن ـج ــاد يختلف
كثيرًا عــن روحــانــي الــذي يجهد كــي يكسب
ّ
ثقة الغرب وودهّ .
هـنــاك عــدد مــن املـلــفــات الـتــي تقع فــي صلب
األزم ــة الـحــالـ ّـيــة بــن إي ــران وأم ـيــركــا .يمكن
تـلـ ّخـيــص اعـ ـت ــراض ــات أم ـي ــرك ــا بـجـمـلــة من
امللفات التي أفصح عنها ترامب في إعالنه
عــن خــرق االتـفــاقـ ّـيــة الـنـ ّ
ـوويــة (خــافــا ملعظم
ّ
العاملية ،لــم «تـخــرج» أميركا من
الصحافة
ّ
ّ
ّ
االتفاقية .أميركا قــررت أن تخرق االتفاقية
ّ
وأن تتجاهل توقيعها عليها .إن االتفاقية

عرض ّاالعتراضات
على السياسات
األميركية
ّ
والبرامج اإليرانية يفضح
مقاصد واشنطن
ّ
تلزم إي ـ ّـران كما تلزم ال ــدول الـسـ ّـت املوقعة.
ّ
وقــد تبنى مجلس األمــن الــدولــي االتفاقية،
مما يدخلها في ّ
حيز القانون الدولي .لكن
التعبير عن مخالفة أميركا للقانون الدولي
َّ
ّ
ّ
قانونية
بطريقة ُملطفة يقلل من مخالفات
ّ
ّ
المبراطورية ُمستبدة) )١ .تعترض أميركا
على دعم إيران لحركات مقاومة في الشرق
األوس ــط (وأمـيــركــا منذ عــام  ١٩٦٧تعترض
عـلــى أي دع ــم عــربــي ل ـحــركــات م ـقــاومــة في
ّ
العربية ،وكان دعم النظام السوري
املنطقة
والعراقي والليبي لحركات مقاومة موضع

اعـ ـت ــراض ش ــدي ــد م ــن ق ـبــل أم ـي ــرك ــا -بـحـ ّـجــة
االع ـت ــراض عـلــى اإلره ـ ــاب .لـكــن امل ـفــارقــة أن
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـت ــي أدرج ـ ــت حــركــة
«ف ـتــح» فــي تصنيف الـجـمــاعــات اإلرهــابـ ّـيــة
مـ ـن ــذ ال ـس ـب ـع ـي ـن ــات بـ ــاتـ ــت تـ ـم ـ ّـده ــا ب ــامل ــال
ّ
والسالح بعد أن تخلت عن املقاومة .أي أن
املقاومة ،وال شيء آخر غيرها ،هي موضع
االعـ ـت ــراض ه ـنــا )٢ .تـعـتــرض أم ـيــركــا على
ال ــدور اإليــرانــي فــي منطقة الـشــرق األوســط
ألنـ ـهـ ــا ال تـ ــريـ ــد أي مـ ـع ــارض ــة مل ـخ ـط ـطــات
حـلـفــائـهــا ف ـي ـهــا )٣ .ت ـع ـتــرض أم ـيــركــا على
تـطــويــر إيـ ــران لـلـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـ ّـيــة)٤ .
ّ
األميركية على البرنامج
تعترض الحكومة
الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ولـ ـ ــو كـ ـ ــان ل ــأغ ــراض
ّ
السلمية.
ّ
إن ع ــرض جـمـلــة االعـ ـت ــراض ــات األم ـيــركــيــة
ّ
اإليرانية يفضح
على السياسات والبرامج
م ـق ــاص ــد أمـ ـي ــرك ــا :هـ ــي ت ـع ـت ــرض ع ـل ــى كــل
مــا يـســيء إل ــى دول ــة ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي .ال
يمكن أن تكون أميركا تخشى مــن السالح
النووي اإليراني -هذا لو وصلت إيران إلى
عـتـبــة ال ـســاح ال ـن ــووي -أو مــن الـصــواريــخ
ال ـبــال ـي ـس ـتـ ّـيــة .ه ــي ت ـخ ـشــى ع ـلــى م ــا يمكن
أن ي ـهـ ّـدد الـسـيــادة الـعـسـكـ ّ
ـريــة اإلســرائـيـلـ ّـيــة
املطلقة في الشرق األوســط -وهذه السيادة
امل ـط ـل ـقــة ب ــات ــت س ـيــاســة أم ـي ــرك ـ ّـي ــة رس ـمـ ّـيــة
منذ الثمانينات .هــذه السياسة تـ ُحـ ّـدد ما
يمكن ل ـلــدول الـعــربـ ّ ّـيــة (حـتــى تـلــك املـطـ ّـبـعــة
م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو) أن تـّتـلــقــاه م ــن أم ـيــركــا ،وم ــا ال
يمكن لها أن تتلقاه .اللوبي اإلسرائيلي هو
الجهة التي ّ
تحدد ما ُيسمح ألنظمة الخليج
باقتنائه .ومقتنيات األسلحة من األنظمة
الـخـلـيـجـ ّـيــة ه ــي خـ ـ ّـوة تــدفـعـهــا ت ـلــك ال ــدول
ف ــي م ـقــابــل ال ـح ـمــايــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة :فضحهم
ت ــرام ــب ف ــي حـقـيـقــة ا َل ـعــاقــة ب ــن ال ـطــرفـ ْـن.
واالتفاق النووي هدف إلى طمأنة إسرائيل
بــالـنـسـبــة إل ــى الـبــرنــامــج ال ـن ــووي ،لـكـنــه لم
ّ
يتضمن مراقبة وضبط لبرامج الصواريخ
ّ
الـبــالـيـسـتــيــة أو دع ــم ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة أو
ّ
العربية .لكن
السلوك اإليــرانــي في املنطقة
فــي دول ــة ال ـع ـ ّ
ـدو ،كــانــت اآلراء غـيــر مجمعة
ّ
ح ــول صــوابـ ّـيــة االت ـفــاقــيــة :الـهـيـئــة الـنــافــذة
ف ــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات األم ـنـ ّـيــة واالس ـت ـخ ـبــاراتـ ّـيــة
والـعـسـكـ ّ
ـريــة كــانــت مــوافـقــة عـلــى االتـفــاقـ ّـيــة
ب ـش ـ ّـدة ،فيما عــارضـهــا نـتــانـيــاهــو وفــريـقــه.
وترامب أراد أن ّ
يعبر عن مزايدة على أوباما
فــي حــرصــه عـلــى أم ــن إســرائ ـيــل (وامل ــزاي ــدة
على أوباما ومنافسته تحتل موقعًا كبيرًا
في تفكير ترامب وفي سياساته).
ّ
اإليرانية خيارات صعبة في
تواجه الدولة
عـهــد ت ــرام ــب .والـثـنــائــي روح ــان ــي  -ظريف
ي ـحــاوالن التخفيف مــن وط ــأة ق ــرار تــرامــب.
روحــانــي يتعامل مع الـقــرار األميركي على
ّ
للتقرب مع أوروبا أكثر ،أو حتى
أنه مناسبة
ل ـجـ ّـر أوروب ـ ــا بـعـيـدًا مــن أم ـيــركــا .وف ــي هــذه
ّ
األوروبية -
النظرة جهل بطبيعة العالقات
ّ
ّ
األميركية .والثنائي روحاني  -ظريف عوال
ّ
كثيرًا على حسن النية عند الغرب ،وافترضا
أن ال ـت ـن ــازالت اإلي ــران ـ ّـي ــة ال ـج ـ ّـم ــة ستكسب
ت ـن ــازالت غــربـ ّـيــة م ـقــاب ـلــة .ل ـكــن امل ـفــاوضــات
ّ
ّ
ـض إلــى تـنــازالت
اإليــرانــيــة  -الغربية لــم تـفـ ِ
ّ
متبادلة ،كما تقتضي أصول «التبادلية» في
ّ
ّ
ّ
النووية هدفت
االتفاقية
الدولية.
االتفاقات
ّ
إلــى إزال ــة العقوبات األمـيــركــيــة (واألخ ــرى)
لكن من دون نيل ما يقابل ما ّ
قدمته إيران.
ّ
أي أن تنازالت إيــران كانت أكبر بكثير مما
حصلت عـلـيــه .لـكــن عـلــى ر َغ ــم ذل ــك ،الفريق
الـتـفــاوضــي اإلي ــران ــي ت ـف ـ ّـوق ب ــأش ــواط على
ّ
التفاوضيني (من الفلسطيني
الفرقاء العرب
ّ
إل ــى ال ـع ــراق ــي ّ ف ــي ع ـهــد ص ـ ــدام إل ــى الليبي
ف ــي ع ـهــد ال ـق ــذاف ــي إل ــى الـلـبـنــانــي ف ــي ّعهد
ّ
الجميل ،إلــى الـســوري فــي عهد بشار
أمــن
األسـ ــد بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـس ــاح ال ـك ـي ـمــاوي).
كما أن السلوك التفاوضي للفريق اإليراني
انتابته لحظات أنفة تكون غائبة تمامًا في
ّ
ّ
العدو أو مع الغرب
العربية مع
املفاوضات
(صـ ــرخ ظ ــري ــف ب ــوج ــه ك ـي ــري ذات ي ــوم في
ّ
ّ
املـفــاوضــات الطويلة وذك ــره بـعــزة وكبرياء
الشعب اإليــرانــي -مستحيل أن تصدر هذه
عن مفاوضي سلطة رام الله).
لكن إيــران كانت حكيمة في رفضها تدمير
ّ
النووية (كما فعلت ليبيا والعراق
منشآتها
م ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل) :ه ـ ــي ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى املـ ـنـ ـش ــآت
ّ
النووية ،كما أنها لم تسمح بتدمير أجهزة
ّ
ال ـط ــرد امل ــرك ــزي ــة .ه ــي سـمـ ُحــت بـتـخــزيـنـهــا
وبنقل معظم الـيــورانـيــوم املـخـ َّـصــب خــارج
إيــران .وحتى مفاعل املاء الخفيف في آراك،

رفضها تدمير منشآتها
إيران ّكانت حكيمة في
ّ
المركزية (أ ف ب)
النووية وأجهزة الطرد

رفـضــت أن تـ ّ
ـدمــره بــل وع ــدت بتحويله إلى
التصنيع السلمي بطريقة تمنعه من صنع
ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم .وهـ ــي ح ـ ـ ّـددت أجـ ــل م ـحـ َّـدد
ّ
لالتفاقية مما أغضب اللوبي الصهيوني
ه ـن ــا .ل ـكــن إيـ ـ ــران ت ـن ــازل ــت ك ـث ـي ـرًا ف ــي أم ــور
أخ ــرى ،أهـ ّـمـهــا ،أن االت ـفــاق تـضـ ّـمــن معاقبة
فـ ّ
ـوريــة ألي إخ ــال مــن قـبــل إي ــران بــاالتـفــاق
ّ
ف ـي ـمــا ه ــو ل ــم ي ـت ـضــمــن أي عـ ـق ــاب لـلـطــرف
ّ
املؤهل أكثر من غيره -في سوابق ال حصر
ّ
لها -لإلخالل ببنود االتفاقية أو إلبطالها
م ــن جــان ـبــه .ل ــو أن إي ـ ــران أص ـ ـ ّـرت عـلــى بند
ي ـفــرض ع ـقــوبــات ص ــارم ــة عـلــى أم ـيــركــا في
ح ــال إخــالـهــا بــاالتـفــاقـ ّـيــة (يـمـكــن أن تكون
ً
ع ـلــى ش ـكــل غ ــرام ــات م ــال ـ ّـي ــة بــاه ـظــة م ـثــا)
ّ
ّ
باالتفاقية.
لكانت عظمت من ثمن اإلخــال
ّ
كما رأينا ،ترامب أخل بها من دون اكتراث
ألن االتـفــاقـ ّـيــة لــم تلحظ ذل ــك .أم ــا بالنسبة
إلــى الـعـقــوبــات ،فكانت إي ــران تــريــد إزالتها
ف ــورًا لـكــن أم ـيــركــا جـعـلــت ذل ــك تــدري ـجــا مع
الـسـمــاح لـفــرق التفتيش بــالــدخــول إل ــى كل
ّ
املعنية «فــي أي مـكــان» فــي إي ــران،
املنشآت
ّ
وب ــإن ــذار ال ي ـت ـعــدى الـ ـ ــ ٢٤ي ــوم ــا .واإلخـ ــال
باالتفاقية ي ـ ّ
ـؤدي بـصــورة فـ ّ
ّ
ـوريــة
اإليــرانــي
ّ
ومن دون إنذار إلى تطبيق عقوبات فورية.
ّ
التبادلية
هذا الالتالزم تناقض مع الشروط
ّ
النفعية .لقد أتاح االتفاق إليران أن تحصل
على مــال ،لكن هذا مال إيراني مسروق من
ق ـبــل أم ـيــركــا والـ ـغ ــرب (م ــن مـبـيـعــات ال ـغــاز
والـنـفــط املـجـ ّـمــدة فــي بـنــوك) بـقــرار أميركي
جــائــر مـنــذ عـهــد كــارتــر (الـ ــذي جـ ّـمــد أم ــوال
ّ
اإليرانية) .ويبدو أن االتفاق
تملكها الدولة
تضمن تفاهمًا سـ ّ
ّ
ـريــا مـفــاده بــأن املليارات
ُ
ُ
التي سيفرج عنها ملصلحة إي ــران سيعاد
تدويرها ،إذ إن ّأول الغيث كان في اتفاقيات
ل ـشــراء طــائــرات (بـمـلـيــارات الـ ـ ــدوالرات) من
شــركــة بــويـنــغ األم ـيــركـ ّـيــة وم ــن شــركــة «إيــر
ّ
األوروبية.
باص»
ّ
والتفاوض بني إيران والدول األوروبية مبني
ّ
اإليرانية
على تفاؤل مفرط من قبل الحكومة
ّ
ّ
األوروبية على االنفصال
بإمكانية حث الدول
ّ
مع أميركا .لم يحدث أن تحدى زعيم أوروبي
ّ
ّ
اها جاك
غربي الحكومة األميركية كما تحد َّ
شيراك في عام  ٢٠٠٢و ٢٠٠٣عندما حــذر من
عواقب الغزو األميركي للعراق .لكن لم ينتهِ
عام  ٢٠٠٣إال وكان شيراك يزحف عبر املحيط
األطلسي في محاولة إلرضــاء واشنطن ،ولم

يـكــن تغيير سـيــاســاتــه نـحــو لـبـنــان وســوريــا
ً
(وص ـ ــوال إل ــى االت ـف ــاق اإلســرائ ـي ـلــي امل ـعــروف
ّ
بقرار مجلس األمن  )١٥٥٩إل ثمنًا دفعه لنيل
ال ـغ ـفــران األم ـيــركــي .وال ـح ـكــومــات األوروب ـ ّـي ــة
ت ـحــرص ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى ال ــرض ــى األم ـيــركــي
بــل تحرص أيضًا على أمــن إسرائيل (مثلها
م ـث ــل روسـ ـي ــا ف ــي ذل ـ ــك) .وف ـ ــرض ال ـع ـقــوبــات
ّ
ّ
األوروبية حتى
االقتصادية يخيف الشركات
لو سمحت لها حكوماتها بالعمل في إيران.
إي ــران فــي وضــع صعب .هــي تريد املضي في
ّ
ّ
تستمر
اتفاقية ال تريد ضامنتها الكبرى أن
ّ
ب ـهــا .والـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي زاد عـلــى طلباته
الكثيرة إصرارًا على إنهاء الوجود العسكري
اإليراني في سوريا .ولهذه الغاية هو يستدرج
ّ
عسكرية ال يريدها .واالنفعال
إيران ملواجهة
ّ
فــي الـتـعــاطــي مــع االس ـت ـف ــزازات اإلســرائـيـلــيــة
ل ـي ـســت ح ـك ـي ـمــة ،وامل ـ ــواق ـ ــف االن ـف ـع ــال ـ ّـي ــة فــي
الـتـعــاطــي مــع االس ـت ـفــزازات اإلســرائـيـلـ ّـيــة لها
عربي مــريــر ،لــم ينتهِ فــي حــرب .١٩٦٧
تــاريــخ
ّ
إيـ ــران تـتـحــضــر ملــواج ـ ّهــة ال ب ـ ّـد أن تــأتــي مع
إسرائيل ،لكن هل تتحضر لها من دون سالح

روحاني يتعامل
مع القرار األميركي
ّ
على أنه مناسبة للتقرب
من أوروبا أكثر
نووي؟ وماذا لو وثقت إيران بإعالنات ّ
عامة
ع ــن ال ـص ــداق ــة األوروبـ ـ ّـيـ ــة م ــن دون أن تـكــون
مقرونة بضمانات؟ ال ،وقد طالب ظريف في
ّ
االتفاقية
استهالل املفاوضات للحفاظ على
ـ«ضمانات» .لكن ملــاذا لم يطالب بضمانات
ب
ّ
ّ
االتفاقية عندما كانت إدارة
قبل أن يوقع على
أوبــامــا تسعى حثيثًا لـلــوصــول إل ــى اتـفــاق؟
وظــريــف كــان يعلم ،كما كــان روحــانــي يعلم،
أن االتـفــاق تـ ّـم في آخــر سنة من واليــة أوباما
ّ
ومــن البديهي أن يطالب بضمانات فــي ظل
اإلدارة الجديدة .ولو أن إيران َّ
أصرت على أن

ّ
االتفاقية من الجانب األميركي بمثابة
تكون
ّ
ّ
ّ
«اتفاقية» بتعريف وزارة الخارجية األميركية
ال ـقــانــونــي (وهـ ــي لـيـســت ك ــذل ــك ،إذ ه ــي ذات
ّ
ّ
متدنية) ملا استطاع ترامب أن
قانونية
مرتبة
يخالفها بهذه السهولة.
إن حــالــة م ــن ع ــدم الـثـقــة ت ـبــدر ع ــن الـحـكــو ّمــة
اإليــرانـ ّـيــة .وق ـ ّـوة الـفــريــق اإلصــاحــي املتمثل
بروحاني ّوظريف دليل على ضعف الفريق
اآلخر املتمثل بالحرس الثوري ورجال الدين
املـحــافـظــن .يمكن أن يـكــون سـبــب ذل ــك حالة
ال ـتـ ّ
ـذمــر ال ـتــي ت ـســود إيـ ــران وال ـت ــي انعكست
ف ــي ب ـعــض أوج ـه ـه ــا ف ــي انـ ـتـ ـق ــادات لـلـحــرس
ال ـثــوري وحــالــة الـفـســاد الـتــي ُيـتـ َـهــم بـهــا .لكن
ّ
خ ـيــارات إي ــران صعبة ألن ّأي ــا منها يتطلب
حـســم ال ـصــراع الــداخـلــي ال ــذي ب ــات ّج ــزءًا من
الـسـيــاســة اإليــرانـ ّـيــة الــداخـلـ ّـيــة .وال ــدف ــة باتت
ملصلحة الفريق اإلصــاحــي كما يبدو
تميل
ُ
ّ
من خطاب املرشد الــذي كان أكثر تصلبًا في
املاضي .لكن اعتماد الفريق اإلصالحي على
النوايا الحسنة (ألوباما من قبل ومن أوروبا
ّ
ّ
سيؤدي إلى حالة من اإلفــاس .يقول
حاليًا)
ّ
ّ
ّ
روحاني إن إيران مستعدة أن تطبق االتفاقية
ول ــو خــرجــت مـنـهــا أم ـيــركــا .لـكــن أمـيــركــا هي
ُ
ُ
التي تـقـ َّـرر إذا كانت العقوبات سترفع أم ال،
وإذا كان املــال املسروق من إيــران ُ
سيعاد لها
أم ال.
تريد إســرائـيــل اس ـتــدراج إي ــران لحرب خــارج
ح ــدوده ــا ،ف ــي ب ـلــد ال تـ ــزال ت ـعـ ّـج بــالـجـيــوش
ّ
األجنبية والــداخـلـ ّـيــة على حــد س ــواء .وتريد
أميركا أن تـفــرض على إي ــران حــالــة الحصار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـخ ــان ــق ال ـ ـ ــذي س ـب ــق تــوق ـيــع
ّ
ّ
النووية .وتريد أميركا أن تمنع إيران
االتفاقية
من الحصول على سالح نووي .وإيــران تريد
ّ
السياسية لكن
أن تحافظ على بعض ثوابتها
ّ
ّ
التوصل إلى تفاهم مع أميركا .إن
إمكانية
مع
ّ
سلوك ترامب مع كوريا الشمالية يــؤذن إلى
أسلوب «حافة الهاوية» في الخطاب الرسمي
كضغط على الخصم .لكن يبدو أن الحكومة
ّ
الشمالية فهمت اللعبة أخـيـرًا وقد
الـكــوريــة
أصـ ــدرت بـيــانــا نـفــت فـيــه أن ت ـكــون ق ــد قبلت
بتعطيل سالحها الـنــووي .لــوال هــذا السالح
ّ
كورية قد بدأ
لكان القصف األميركي ألهداف
قبل سـنــوات .وإي ــران قبلت بتعطيل السالح
الوحيد الذي يوقيها من قصف إسرائيلي أو
أمـيــركــي .لكن يمكن أن يقبل تــرامــب بتعديل
االتـفــاقـ ّـيــة على أن تشمل قضايا لــم تشملها
ّ
الباليستية
(خـصــوصــا تـطــويــر ال ـصــواريــخ
ّ
االقليمية).
واملفاوضات حول بعض القضايا
ّ
لكن من شبه املستحيل أن تتخلى إيــران عن
حـ ــزب الـ ـل ــه -ألسـ ـب ــاب بـعـضـهــا أيــديــولــوجــي
ّ
ّ
والبراغماتية.
الواقعية
وبعضها اآلخر شديد
ل ـك ــن ي ـس ــاع ــد إيـ ـ ــران أن الـ ـح ــاك ــم ف ــي ال ـب ـيــت
ّ
العقالنية .هو
األبيض يفتقر إلــى الخيارات
يضرب خبط عـشــواء -كما فعل فــي موضوع
ً
ـا أن يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ذلـ ــك إلــى
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة -آم ـ ـ
تركيع الخصم .فهم كيم جونغ أون ذلك ،وإن
متأخرًا .ولترامب تهديد بخيار قلب النظام
لكن هل إن خيار قلب النظام أوقف العمل به
ّ
األميركية
فــي أجـنــدات أجـهــزة االستخبارات
م ـن ــذ ع ـه ــد كـ ــارتـ ــر؟ وكـ ـي ــف س ـت ـق ـلــب ال ـن ـظــام
وه ــو -خــافــا لـحــالــة ال ـعــراق فــي عـهــد ص ـ ّـدام-
ّ
ّ
شعبية (مــن دون الـجــدال في
يتمتع بقواعد
ّ
حجمها أو اتساعها) .وم ــاذا حــل باملليارات
ال ـتــي أنفقتها أمـيــركــا ّض ـ ّـد إيـ ــران عـلــى مــدى
ّ
ّ
أميركية قديمة
عـقــود؟ وم ــاذا حــل بتوقعات
ّ
(تمتد إلــى سنة قــدومــي إلــى أميركا فــي عام
 )١٩٨٣عن قرب سقوط النظام اإليراني؟ لكن
ّ
سيصر
الـفــريــق اإلصــاحــي الـنــافــذ فــي إي ــران
ّ
االتفاقيةّ ،
وربـمــا يقبل بإضافة
على تطبيق
تعديالت كبيرة عليها .وهذا دليل على حدود
ّ
السياسية املتاحة ،وعلى صعوبة
الخيارات
الوضع االقتصادي داخــل إيــران .لو أن إيران
َّ
لــم تتخل عــن الـخـيــار ال ـنــووي لـكــان وضعها
االقتصادي صعبًا جدًا ،لكن كانت قد ضمنت
ّ
إسرائيلية
حماية البالد (والنظام) من ضربة
ّ
أميركية.
أو

المراجع
( )1ريـتـشــارد كــوتــام« ،الـقــومـ ّـيــة فــي إي ــران» ،ص.
.٣٦٢
( )2راجع توماس جونو وسام رازافــي« ،سياسة
ّ
إيران الخارجية منذ  ،»٢٠٠١صَ ُ .٢-١ .
( )3راجع كتاب أوليفيه روا« ،اإلسالم املعولم».
( )4راجع كتاب تريتا بارسي« ،التحالف الغادر»،
ص.٢٣٧ .
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سوريا على مائدة الذئاب
الـجـمـيــع ي ـتــراه ـنــون ،يـتـشــاتـمــون ،يـقـصـفــون...
ويتقاسمون جثة املــواطــن ال ـســوري .واملــواطــن
ً
ال ـس ــوري يـقــف وح ـي ـدًا م ــذل ــوال ،مـنـتـظـرًا نهاية
الحفلة ...والحفلة ال تنتهي.
كانت الحرب في سوريا بالوكالة .اآلن أضحت
حربًا مباشرة .لم يعد للدول اإلقليمية والدولية
أي خ ـج ــل ع ـن ــدم ــا كـ ــانـ ــوا ي ـح ـ ّـم ـل ــون وس ـي ـطــا
سوريًا السالح ومعه مطامحهم ومصالحهم.
الـيــوم ،حملوا عتادهم الجهنمي وج ــاؤوا إلينا
بأنفسهم ،بدباباتهم ،وجنودهم ،وصواريخهم،
وطائراتهم ...وأيضًا بمجموعات سورية لزوم
ال ــدي ـك ــور .ف ـصــائــل مـسـلـحــة ل ــم ت ـعــد س ــوري ــة!
وج ـي ــش س ـ ــوري ل ــم ي ـعــد ص ــاح ــب ال ـك ـل ـمــة في
شؤون بلده!
ناضل السوريون ستة وعشرين عامًا لينهوا
سلطة االحتالل الفرنسي لبلدهم ،وإذا بسلطة
ال ـب ـعــث ودي ـك ـتــاتــوري ـي ـهــا ي ـج ـل ـبــون ل ـنــا سبعة
احتالالت دفعة واحدة ،في أقل من ستة أعوام!
مرحى .مرحى لكم من القلب ،من القلوب ،من
ق ـلــوب م ـئــات آالف األم ـه ــات الـثـكـلــى ،ومــايــن
األطفال االيتام!
تكتيك روسي
تقدمت املجموعات املسلحة على األرض منذ عام
 2012إلــى نهاية  ،2015وسيطرت على معظم
األراضـ ــي عـنــدمــا دخ ــل ال ـط ـيــران ال ــروس ــي على
خط املـعــارك وراح يقلب اآليــة ،فأصبح املتراجع
متقدمًا واملتقدم متراجعًا .وخالل أشهر تقدمت
فصائل الجيش الـســوري وإي ــران وق ــوات حزب
الله على األرض ،بتغطية جوية روسية كثيفة،
وراح ــت تستعيد املناطق الــواحــدة تلو األخــرى،
وه ــذا مــا دفــع ال ــدول الـكـبــرى إلــى أن ت ــدرك أن ال
حــل عسكريًا فــي ســوريــا ،وأن ابتالعها كاملة
ً
أصبح مستحيال ،فاضطرت إلــى قبول تسوية
ت ـت ـقــاســم ف ـي ـهــا م ــع الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى امل ـكــاســب!
فعملت على إيجاد صيغة للحل السياسي على
خالف سياستها السابقة ،فعقد مؤتمر فيينا1
وفيينا .2نتج منهما اتـفــاق روســي ـ ـ أميركي ـ
أوروبي ـ إقليمي على بدء مفاوضات بني الجانب
الــرسـمــي ال ـســوري وق ــوى املـعــارضــة الخارجية
والداخلية املوافقة على الحل السياسي...
ك ــان التكتيك ال ــروس ــي جـلـ ّـيــا :امل ــرون ــة مــع كافة
األطـ ـ ـ ــراف ل ـك ـســب الـ ــوقـ ــت ،وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه
االسـتـمــرار فــي القصف والـتـقــدم على األرض!
ّ
الجدية عندما تحني
بحيث إن لحظة التفاوض
لن تجد قوى املعارضة والدول الداعمة لها كثير
أوراق لتتفاوض عليها!
ً
وهــذا ما تم فعال .ثماني جــوالت تفاوضية في
جـنـيــف حصيلتها ص ـفــر .وال ـج ـيــش ال ـســوري
وح ـل ـفــاؤه أصـبـحــوا منتشرين عـلــى  %60من
ُّ
األراضي السورية ...وتعنت الجيش السوري في
التفاوض ال ُيخفي أسبابه ،فهو حصيلة خروجه
م ــن ع ـن ــق ال ــزج ــاج ــة ،ومـ ــن ت ـق ــدم ــه ال ـع ـس ـكــري
املتعاظم في مختلف املناطق.
غير أن التكتيك الــروســي الــذي أفــاد منه الــروس
ّ
سيرتد على سوريا
والنظام وكل الحلفاء يبدو أنه
ً
ومستقبلها ووحــدة أراضيها وب ــاال! ملــاذا؟ ألن
الحلف املقابل بقيادة الواليات املتحدة عندما ّ
تبي
له الفخ الروسي ،وأن إمكانية استعادة الفصائل
املسلحة زمــام املـبــادرة أصبحت مستحيلة لجأ
الى الورقة األخيرة في يده ،وهي تقسيم سوريا،
بحيث يقتطع شرق الفرات له ولحلفائه وألدواته
من القوى الكردية( ،من دون أن ننسى سيطرته
على مناطق في الجنوب والشرق) تاركًا ـ ليس
عــن طـيــب خــاطــر بــالـطـبــع ـ ـ أغ ـلــب ســوريــا غــرب
الـفــرات للجانب الــروســي ومعه النظام وحلفاؤه
اآلخــرون .وليست الضربة األميركية البريطانية
الفرنسية األخيرة ( )2018/4/14ملواقع سورية
باستخدام قضية األسلحة الكيميائية إال تذكيرًا
ب ــأن ال ــروس لــن ُيـسـمــح لـهــم بــاملـضــي فــي قضم
الكعكة وحدهم ،وأن حصة الغرب عمومًا يجب
أن تبقى محفوظة مهما حصل!
ولم تكن تركيا الحليف االستراتيجي للواليات
امل ـت ـحــدة ،والـحـلـيــف املـسـتـجــد ـ ـ ورب ـمــا املــؤقــت ـ

لروسيا االتحادية بعيدة عن تلك الرؤية ،فدخلت
بـقــواتـهــا ال ــى ش ّـمــال ســوريــا مـتــذرعــة بمحاربة
«اإلره ــاب» ،وجــل ّ
همها إفـهــام الــواليــات املتحدة
وال ـقــوى الـكــرديــة أن إن ـشــاء كـيــان ك ــردي شــرق
ال ـف ــرات خ ــط أح ـم ــر ،ألن ذل ــك يـمــس مصالحها
ّ
فسيرتد
القومية العليا .فـهــذا األم ــر لــو حصل
عـلـيـهــا قــاقــل ال تـنـتـهــي م ــع وج ــود  22مليون
كــردي بني مواطنيها ،وربما يسوقها الى حرب
شبيهة بحربها على حزب العمال الكردستاني،
في نهاية السبعينيات من القرن الفائت ،والتي
كانت حصيلتها هزيمة الحزب ،وتدمير خمسني
قــريــة كــرديــة وتـهـجـيــر أهـلـهــا ال ــى ســوريــا والــى
الداخل التركي .من جهة ثالثة عـ ّـززت بريطانيا
وفرنسا وجودهما العسكري املباشر في منطقة
الـجــزيــرة وأنـشــأتــا لنفسيهما قــواعــد ومـطــارات
ج ــدي ــدة ،وتـعـمــان عـلــى تــوسـعـتـهــا بــاسـتـمــرار،
وزيادة عديدها.
تحالف جديد؟
ً
بينما تتحـول سوريا الى أرض ّ
مقسمة فعال،
والى أوضاع سياسية وعسكرية مترجرجة بني
قصف روس ــي ،وقصف أميركي وإسرائيلي،
وم ـص ــال ـح ــات ه ـن ــا ،وح ـش ــر ل ـع ـش ــرات اآلالف
مــن عـنــاصــر املـجـمــوعــات املسلحة وعائالتهم
فــي إدل ــب وجــرابـلــس ،واجـتـيــاح تــركــي لعفرين
وجوارها ...يحدث كل هذا في الوقت التي تظهر
ّ
فيه عالمات تشكل حلف إقليمي جديد ،شعاره
امل ـع ـلــن إي ـ ــران ون ـف ــوذه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وغــايـتــه
الحقيقية بسط السيطرة األميركية على املنطقة،
وتأبيد وجود إسرائيل بالقوة العارية .يتشكل
ه ــذا ال ـح ـلــف م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
بــالـطـبــع ،ودول الـخـلـيــج وع ـلــى رأس ـهــا العربية
الـسـعــوديــة ،وإســرائ ـيــل ،وأكـ ــراد ش ــرق ال ـفــرات.
وتـبـقــى تــركـيــا فــي مــوقــع م ـتـ ّ
ـردد بــن تحالفها
التقليدي مــع الــواليــات املتحدة وتـضــررهــا من
سياساتها ،وبــن تحالفها الجديد مع روسيا
الــذي ّأمــن لها موقع قدم عسكرية على األرض
السورية مباشرة!
وليس خافيًا على املتتبع أن الضربة األخيرة
في منتصف الشهر الفائت ومــن ثم انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع إيــران،
وأخيرًا الهجوم اإلسـرائيلي على مواقع إيرانية
ومــواقــع حــزب الـلــه فــي ســوريــا ()2018/5/10
مؤشرات مؤكدة على قيام هذا الحلف وانتقاله
حيز الفكرة الى ّ
من ّ
حيز التطبيق العملياتي.
من جهة أخرى ،من الواضح أن الواليات املتحدة
تريد تعزيز نفوذها بأقل الخسائر املمكنة ،لذا
تـلـ ّـوح بسحب قــواتـهــا وإح ــال ق ــوات سعودية
وخليجية مكانها! بمعنى أنها تريد أن تجني
ّ
األرب ــاح وتــدفــع ال ــدول األخ ــرى الـخـســائــر! لكن
الـغــالــب أن ذلــك لــن يحقق لها أهــدافـهــا« ،فلكي
تـص ّـنــع ال ـع ـجــة ال ب ــد م ــن ك ـســر ال ـب ـي ــض» .ل ــذا،
باق
لنوطن النفس على أن االحتالل األميركي ٍ
الى أمد غير معلوم.
مائدة الذئاب
الحقيقة أن استعانة املـعــارضــة املسلحة منذ
ً
ن ـه ــاي ــة  2011ب ــالـ ـخ ــارج ت ـم ــوي ــا وت ـس ـل ـي ـحــا،
وإقــدام النظام على السلوك املشني نفسه ،أدى
الــى مــا نحن عليه! فالسوريون الـيــوم ـ ـ سلطة
ومعارضة ـ ال يملكون شيئًا من رسم مصير
بـ ــادهـ ــم ،ف ـم ـص ـيــرهــا تـ ـق ــرره ال ـ ـ ــدول ال ـك ـبــرى
وتسهم فيه دول اإلقـلـيــم ،ولـيــس أمــامـهــم أمــام
ه ــذه ال ـخــري ـطــة م ــن تـ ــوزع ال ـن ـفــوذ إال اإلذعـ ــان
ملخطط هذه الدول الكبرى أو تلك .هذا ما جنته
سوريا من سياسات القمع واالستبداد والنهب
والـقـهــر واإلذالل ،على مــدى أربـعــن عــامــا؛ هذا
مــا جنته مــن التعاطي املنحط مــع أهــالــي درعــا
(« .)...ذلك الغيم أتى بهذا املطر»! فالحكام الذين
يستمرئون قمع ونهب وإذالل مواطنيهم يأتيهم
ً
يــوم يصبحون فيه نـعــاال عند ال ــدول الكبرى.
والكارثة ليست هنا! الكارثة أنهم ّ
يجرون معهم
بالدًا بأكملها نحو الهالك!
(افتتاحية «اآلن» ،الناطقة بلسان حزب
العمل الشيوعي في سوريا)

