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 فحص هاين

  طهران يف عمار أبو
  ن سيرتي يف سيرتهم

  "برعرفات سالم برخميني درود"
 )لعرفات سالم للخميني حتية(

الطائرة واســـــــــــتطاع من التقطوا  ســـــــــــمعناها أول مرة يف مطار طهران بعدما حطت
اخلبر أن يهرعوا إىل املطــار لينضـــــــــــموا إىل كــل العــاملين فيــه، ويزدحم املكــان بــالوجوه 
واأليدي والعيون والهتاف والدموع بحيث مل يبق من زجاج قاعة االســتقبال شــيء على 
، ســــــالمته.. وأينما ذهبنا يف طهران كنا نســــــمع هذا الهتاف صــــــاعداً من القلب إىل القلب

ومن القلوب جميعهــــا إىل التــــاريخ... ويحتــــدم األمــــل يف وجــــدان أبي عمــــار فيرد على 
، بعدما كان بريجنســـــــكي "باي باي ملصـــــــالح أميركا يف بالدنا"بريجنســـــــكي من هناك: 

، وكان قطع الطريق األول يف حرب النظام "باي باي ملنظمة التحرير"قال قبل أســابيع: 
ق يف االجتياح اإلســـــرائيلي... وكان اليأس هو األوىل العراقي على إيران ليســـــتكمل العائ

لوال أن املقـاومـة يف لبنـان أثبتـت جـدواهـا وامتـدت عـدواهـا إىل األرض احملتلـة فكـانـت 
االنتفاضــــــة األوىل أم الثانية والثالثة والرابعة واأللف إىل أن يســــــتريح بر ويســــــتراح من 

  .فاجر
ا متى؟ فقـــد كـــان يحلو ألبي عمـــار أن يكون حك يمـــاً يســـــــــــتمـــد حكمـــة من القرآن أمـــّ

. ال "إنهم يرونـــه بعيـــداً، ونراه قريبـــاً"بواقعيـــة خـــاليـــة من األوهـــام فيردد اآليـــة الكريمـــة 
موعد مع فلســـــــــــطين، لكن فلســـــــــــطين هي الوعد مهما تعاظم الوعيد.. هذه املقدمة، وما 

ا، التاريخية وتعقيداته يليها، تريد أن تتعامل مع الثوابت بصــــــرف النظر عن تمظهراتها
انطالقــاً من قنــاعــة بــأن الثوابــت بمســـــــــــتوى القوانين.. وهي التي حتكم يف النهــايــة أي 

  .عالقة وأي مسار وأي مآل لصراع املظلوم ضد الظامل
كــانــت الثورة يف إيران حــارة وطــازجــة، عنــدمــا أتيح يل مرافقــة أبي عمــار يف أول 

يـــل الســـــــــــفـــارة الصـــــــــــهيونيـــة إىل ســـــــــــفـــارة رحلـــة ألول زعيم عربي إىل طهران. بعـــد حتو
ميدان "فلســـــــطينية، تم تغيير اســـــــم امليدان الذي تقع فيه الســـــــفارة يف وســـــــط املدينة من 

، أي القصــر، إىل ميدان فلســطين، وكذلك اســم الشــارع الذي يمر به ابتداء من شــارع "كاخ
شـــــــــــماالً إىل قصـــــــــــر املرمر ومبنى جملس    )1(الشـــــــــــهيد فاطمي (وزير خارجية مصـــــــــــدق)

                                                            
)(  .رجل دين لبناين وكاتب متعدد االهتمامات  
لى ع اقتحم مكتبه معتوه اسمه شعبان بي منح، أي بال عقل، جنده روزفلت مباشرة يف االنقالب  )1(
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الشورى ورئاسة احلكومة ومقر رئيس اجلمهورية ورئيس جملس القضاء األعلى جنوباً، 
وأصـــــبح اســـــمه شـــــارع فلســـــطين، وهو يمر ببولفار إليزابيت ســـــابقاً بولفار كشـــــاورز، أي 
الفالح، بعد الثورة مباشــــرة. والســــفارة التي صــــارت ســــفارة فلســــطين كانت منزالً قديمًا 

. "قوام الســـــــــــلطنة"كومة) يف العهد القاجاري يدعى ألحد الصـــــــــــدور العظام (رؤســـــــــــاء احل
وكانت قبل تدشــــــــــينها الفلســــــــــطيني مقراً للمكتب التجاري اإلســــــــــرائيلي، الذي اســــــــــتخدم 
مدخالً للتغلغل يف إيران اقتصاداً وسياسة وثقافة وأمناً، وغطاء للعالقات الدبلوماسية 

شــــراً لقيام اإلمام اخلميني الكاملة التي كان إعالن إنشــــائها أوائل الســــتينيات ســــبباً مبا
بالثورة، واجملزرة التي ارتكبت يف قم (املدرســـــة الفيضـــــية) واعتقال اإلمام، الذي اعتبر 

  .ذلك خيانة من الشاه بناء على الدستور اإليراين وطالبه بالنزول عن العرش
كان أوري لوبراين الذي يتقن الفارســــية ويتخصــــص بالشــــؤون الشــــيعية، على رأس 

ارية (األمنية) الصــهيونية، وكان معروفاً باســم رمزيّ (مســعود). اكتشــف أبو البعثة التج
وكــان مع مســـــــــــعود جهــاز  -		عمــار هــذه املفــارقــة قبــل جنــاح الثورة بقليــل وأخبرين بهــا

اســــــــــتخبارات خمتلط من عدة جنســــــــــيات، من إيران وإســــــــــرائيل وغيرهما، وال يقل عديده 
وبراين مع جهازه يف إيران أليام بعد األســــــاســــــي عن ســــــبعين عضــــــواً (كادراً). وقد بقي ل

انتصــــــــــار الثورة، واســــــــــتطاع أبو عمار أن يرصــــــــــد حركته يف اليومين األخيرين من عمر 
 . حكومة بختيار، واكتشـــف أنه بعد ســـقوطها توجه إىل األهواز تمهيداً لترك إيران نهائياً

أبو عمـــار  وكلفني أبو عمـــار االتصـــــــــــــال بـــالقيـــادة اإليرانيـــة وتبليغهـــا األمر.. واســـــــــــتنفر
امتداداته يف اخلليج ليراقب حركة لوبراين وطريق خروجه.. ومل يصل إىل نتيجة حمددة 
وقتها... وكان ال بد من تعيين ســـــــــــفير للســـــــــــفارة، وقبيل العودة بُلّغ اإليرانيون أن هاين 
احلســـــــن هو الذي تم اختياره لهذه املهمة. وكنت ســـــــمعت همســـــــاً من رفيقَي الرحلة، أبي 

أبو ســــتة، عضــــوي اللجنة التنفيذية للمنظمة، يدور حويل. وكنت التقيتهما مازن وحامد 
أول مرة يف بـــدايـــة الرحلـــة يف دمشـــــــــــق، وكـــان الهمس بينهمـــا أين قـــد أكون الشـــــــــــخص 
املناسب للسفارة. ودخلت معهما يف نقاش طويل عن األدوار املتنوعة التي ال بد من أن 

هيداً لصـــــــــــرفهما عن الفكرة التي كانت تتناســـــــــــب مع املواقع املتعددة، وذكرت لهما، تم
أقرب إىل احملبة والعاطفة منها إىل الســياســة، أن حديثاً جرى مرة بين عدد من الشــباب 

، من موقع العضـــــــــــويـــــة يف التنظيم اللبنـــــاين "فتح"اللبنـــــانيين املتعـــــاونين مع حركـــــة 
ن يتأســـس الفتحاوي، أو موقع الصـــداقة أو التحالف أو التفاهم أو التأييد، عن ضـــرورة أ

تنظيم لبنـــاين متعـــاون إىل أبعـــد احلـــدود لكنـــه متميز من احلركـــة تنظيميـــاً وبرنـــاجميـــاً، 
لضــــرورة أالّ يكون االندماج اســــتقالة من الشــــأن الوطني اللبناين، وكلفت شــــخصــــياً نقل 
هــذه األطروحــة إىل القيــادة نظراً إىل دقــة املســـــــــــــألــة. مل يواجــه أبو عمــار هــذا التصـــــــــــور 

لتفاهم مع أبي جهاد جلنة من املرحوم جواد أبو الشعر وصخر حبش بالرفض، وألّف با
                                                            

  .مصدق
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ومني للتعمق يف البحــث. وبعــد أيــام بــادرين املرحوم جواد بــالنصـــــــــــيحــة وبشـــــــــــفــافيتــه 
: ما دام أن أي جمموعة لبنانية منضــــــوية بنســــــبة أو بأُخرى  وواقعيته املعهودتين قائالً

نظمة العربية يكون مأموناً ألن ، فإن جانبها من طرف ســــــــائر األ"فتح"حتت لواء حركة 
، فإن معنى ذلك "فتح"مرجعيتها حمددة، فإذا ما كان هناك تنظيم منفصــــل مدعوم من 
مســــــؤولية عمله  "فتح"أن األمر ســــــوف يتمدد إىل أقطار أُخرى عربية من دون أن تتحمل 

تنظيم ذو شـــــــــــعب قومية تتعدى اإلطار  "فتح"يف أي قطر منها، وبذلك يصـــــــــــبح حلركة 
ف الفلســـــــــطينيين، وتدخل يف توترات مع الســـــــــلطات يف هذه األقطار من دون أن والســـــــــق
  .مسؤولة عنها، وإن كانت ظلها الذي يحتمي بها" فتح"تكون 

حتمـــل تبعـــاتهـــا.. وعليـــه، فـــإن  على "فتح"وهـــذه إشـــــــــــكـــاليـــة معقـــدة ال تقوى حركـــة 
املســــــؤولية التنظيمية والســــــياســــــية ال بد من أن تبقى فتحاوية فلســــــطينية حصــــــراً.. وإّال 
فاالنفصـــــــال التام، وهو ذو تعقيدات ال تقل خطورة عن االســـــــتقاللية يف اإلطار الواحد.. 

أبي وســــــــــــألت جواد عمن قال هذا الكالم، فأكد يل أنه كالم متفق عليه بين أبي عمار و
جهاد. أصـــغى أبو مازن وأبو ســـتة إىل كالمي الطويل وســـأالين ما مناســـبة هذه الرواية، 
فقلـــت إن العـــاطفـــة مهمـــا قويـــت وتعمقـــت، ال يجوز أن تغير الثوابـــت الراســـــــــــخـــة، ال على 
املســـــــــــتوى العام وال على املســـــــــــتوى الفردي. وأكملت خماطباً أبا مازن بأن دوري هو 

الثورة، بينها وبين املقاومة الفلســــــــــطينية وحركة  كقناة تواصــــــــــل واتصــــــــــال قبل جناح
حتـديـداً، والـذي تم بنـاء على رغبـة إيرانيـة مبنيـة على عالقـات ســــــــــــابقـة بـدأت يف  "فتح"

بــــــاريس مع عز الــــــدين القلق، ويف برلين مع عبــــــد اللــــــه اإلفرجني، وأثمرت يف بعض 
نواحيهــا توافــد عــدد حمــدود من كوادر الثورة اإليرانيــة (أبو شـــــــــــريف مســـــــــــؤول عمليــات 

الســــــــيد املوســــــــوي، اســــــــتشــــــــهدا يف احلرب بين احلرس الثوري الحقاً، والدكتور عبد الله و
إيران والعراق الحقاً... وغيرهم كثيرون) على لبنان وعلى اجلنوب حتديداً ليتدربوا على 
الســالح، وليختار بعضــهم االســتمرار لفترة أو ألُخرى، ثم يعودون إىل طهران.. هذا الدور 

عيين الســـــيد هاين احلســـــن كان مرتبطاً بضـــــرورات مل تعد قائمة، ومل أكن متفهماً لقرار ت
فحســـــب، بل كنت أيضـــــاً متحمســـــاً الســـــتبعادي، ألن املفترض أن أكون بعد جناح الثورة 
يف حــالــة من القرب البعيــد أو البعــد القريــب، وهــذا األمر مل يفــت املعنيين بــه مبــاشـــــــــــرة، 
أقصـــد أبا عمار وهاين احلســـن. أمّا اإليرانيون فلم يكونوا يف هذا الوارد قط، وخصـــوصـــاً 

ن وزارة اخلــارجيــة األوىل بعــد الثورة كــانــت يف يــد كريم ســـــــــــنجــابي، اآلتي من اجلبهــة أ
الوطنيــة (جبهــة ملي إيران). ومل يكن لــديّ قبــل الثورة أدنى معرفــة بــه وبــالتيــار الوطني 
عامة ســـوى لقاء عابر مع صـــادق طباطبائي يف زيارة يل خلاله اإلمام موســـى الصـــدر، 

   ) 2(، مع صـــــــــــــادق قطــب زاده من حركــة حترير إيران1973ولقــاء أكثر من عــابر، ســـــــــــنــة 
                                                            

جرى اللقاء يف فندق الفينر هاوس يف بيروت، ثم بدأنا، بالتنســـــــــــيق مع جالل الدين فارســـــــــــي،   )2(
باســــتقبال شــــخصــــيات أقرب إىل اإلمام اخلميني (الشــــيخ حممد علمي، الســــيد حمتشــــمي، الســــيد 
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(نهضــــــت آزادي إيران)، العضــــــو الفاعل يف اجلبهة الوطنية، والذي كان صــــــريحاً إىل حد 
التهور، واســـــــــتأثر حديثه معي وقتاً كبيراً بنقده القاســـــــــي لرجال الدين، وأنه غير مرتاح 

كافياً لدى اســــتحضــــاره إىل التعاون معهم، ولن يتعاون معهم يف املســــتقبل. وكان ذلك 
الحقاً ألتأكد من أن املســـــألة فيما يخص الســـــفارة هي أقرب إىل تصـــــوري.. إضـــــافة إىل 
ذلــك فــإن املرجع األعلى لوزارة اخلــارجيــة يف حكومــة بــازركــان، األوىل بعــد الثورة، هو 
الــدكتور إبراهيم يزدي من حركــة حترير إيران (مل يلبــث بعــد أســــــــــــابيع قليلــة أن أصـــــــــــبح 

لخارجية بدالً من ســنجابي ليحل حمله يف منصــب نائب رئيس احلكومة لشــؤون وزيراً ل
الثورة املرحوم الدكتور مصـــطفى شـــمران قبل أن يصـــبح وزيراً للدفاع بعد اغتيال وزير 

  ).الدفاع األول اجلنرال قرين
ويف األيام األوىل لوصـــــولنا إىل طهران اكتشـــــفت أن الطريق إىل قلب الدكتور يزدي 

تهى الضــيق إن مل يكن مســدوداً، بســبب حســاســيته املفرطة جتاه املوضــوع أمامي يف من
ـــــــــــــــ  "فتح"	الفلســــطيني ومنظمة التحرير ورغبته العميقة والشــــديدة يف أن تكون العالقة بـ

وأبي عمار واملنظمة حمصـــــــــورة فيه، فال تتعداه إىل قوى ســـــــــياســـــــــية أُخرى، وبصـــــــــورة 
ة واضحة وتوتر شديد من جانبه خاصة فريق عمل اإلمام اخلميني، إضافة إىل حساسي

 "فتح"ضـــــــــــد جالل الدين فارســـــــــــي وموقعه القوي يف ســـــــــــياق العالقة التاريخية بحركة 
والتي كنت بوابته إليها وكانت الثقة به يف هذا اجملال عالية، وإن كان عاد بعد فترة 

  .إىل موقف سلبي حاد من أبي عمار عاتبه عليه كثيرون من أصدقائه
احلميمة بجالل الدين فارســــــــــي مصــــــــــدر ارتياب من طرف حركة  إذاً، كانت عالقتي

، وقبيل 1980حترير إيران. وقد جتلى هذا االرتياب بما حدث بعد جلوئي إىل إيران سنة 
اإليرانيــة بــأيــام، هربــاً من املالحقــة األمنيــة العراقيــة يل يف لبنــان،  -		احلرب العراقيــة

كنت أنشـــــــط خاللها يف عدة  وبنصـــــــيحة من أبي عمار، حيث مكثت هناك خمســـــــة أشـــــــهر
جمـــــاالت، ألفـــــاجـــــأ بعـــــد أحـــــد املؤتمرات بتحريف كالمي حتريفـــــاً كـــــامالً يف جريـــــدة 

من دون معرفة رئيس جملس إدارتها، صديقي القديم، السيد حممود دعائي.  "إطالعات"
وقد نُشـــــرت صـــــورتي إىل جانب الكالم احملرف مع تعداد جملموعة أوصـــــاف ســـــلبية يل، 

راقي وعميــل لصــــــــــــدام حســـــــــــين، األمر الــذي أثــار حفيظــة مكتــب اإلمــام منهــا أين بعثي ع
والشــــــــيخ املنتظري واألصــــــــدقاء واقترحوا أن حتميني قوة من الشــــــــرطة. فرفضــــــــت ذلك، 
وكان احلل أن أقيم بإحدى قواعد احلرس يف طهران مع الســــــــيد عباس دوز دوزاين الذي 

دي كان وراء العملية وهو كان قائداً للحرس الثوري وقتها، واكتشـــــــــــفنا أن الدكتور يز
رئيس حترير اجلريدة... إىل جانب ذلك فإن الدكتور إبراهيم يزدي شــــــــــــأنه شــــــــــــأن بقية 

                                                            
حميد روحاين، وأمثالهم). وتكثفت الوفود واللقاءات مع الرئيس الراحل ياســـــــــــر عرفات بعدما 
حملتُ رسالة تعزيته إىل اإلمام اخلميني بوفاة جنله التي كانت الشرارة األعظم وحملتُ جواب 

  .1977اإلمام إليه أواخر سنة 
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القيادات يف حركة حترير إيران، وإن كان أشـــــــد منهم، كان يجاهر بضـــــــيقه من حضـــــــور 
رجال الدين يف ســــــياق الثورة والدولة واحتماالت املســــــتقبل. وقد همس يف أذين كالماً، 

ه إىل جانبي يف طريق عودتنا بالطائرة من األهواز إىل طهران برفقة أبي لدى جلوســــــــــــ
عمـــار، مل أفهمـــه تمـــامـــاً ألين ال أجيـــد اإلنكليزيـــة وال الفـــارســـــــــــيـــة وهو ال يجيـــد العربيـــة. 
وعندما نقلت انطباعي عما قاله إىل الســـــــــــيد هاين احلســـــــــــن، أكد يل أنه تكلم معه بكالم 

ران املقبلة سوف تكون معهم، وحمّل الفلسطينيين واضح عن رجال الدين، وأن مشكلة إي
مســـــــــــؤوليــة اســـــــــــتقواء رجــال الــدين، من خالل رحلــة أبي عمــار، بــاجلــانــب الفلســـــــــــطيني. 

، أي مالئيوكم، خماطباً هاين احلســـــــن... إذاً، فقد أصـــــــبح هاين "يور ملز"واســـــــتعمل تعبير 
فريق عالقاته ب احلســن ســفيراً لفلســطين يف طهران، وقد اســتطاع خالل أســابيع أن يبني

اإلمام اخلميني الديني واملدين (رفســنجاين بصــورة خاصــة) بســرعة وبطريقة فيها كثير 
من الــذكــاء والبراغمــاتيــة الفلســـــــــــطينيــة ذات احلــدين. وكــانــت جتربــة احتالل الســـــــــــفــارة 
األميركيــة اختبــاراً لهــذين احلــدين عنــدمــا يعمالن معــاً، ويرجح اجلــانــب الــذرائعي فيهمــا 

ى اجلانب املبدئي املســـــــــــيطر على وعي فريق اإلمام، والذي احتاج إىل مدة ولو قليالً عل
طويلـــة وخســـــــــــــائر كبيرة وصـــــــــــغيرة ليســـــــــــتطيع الحقـــاً التوفيق النســـــــــــبي بين املبـــدئيـــة 

  .والذرائعية، أو بين التكتيك واالستراتيجيا
، أي تشغيل أكثر من قناة على نهر واحد، كان "النباريش"وعلى طريقته يف سياسة 

ي عمار رغبة يف بقائي يف طهران من دون حماســـــة شـــــديدة. فطلب مني أن أبقى لدى أب
إىل جانب هاين احلســـــــــــن. وإلدراكي حســــــــــــاســـــــــــية موقعي كرجل دين شـــــــــــيعي، وتوقعي 

ة، اإليرانية، أي بين املنظمة ودولة الثور -		لتعقيدات آتية يف سياق العالقة الفلسطينية
ناء على إشارات على درجة من الوضوح والتي كان ال بد من أن تختلف عن املاضي، وب

ظهرت أمامي من خالل مالحظات إيرانية ومالحظات فلســـــــــــطينية، تدل إىل حد ما على 
طـــابع التعقيـــدات املتوقعـــة، قررت أالّ أقع يف االلتبـــاس الـــذي يجعلني فلســـــــــــطينيـــاً عنـــد 

 ياإليرانيين وإيرانيــاً عنــد الفلســـــــــــطينيين، فــأخســـــــــــر الطرفين معــاً، وأن أتشـــــــــــبــث بموقع
الوسطي مقلعاً عن دور الوسيط، من دون تنصل من وظيفتي عندما يقتضي األمر، وهذا 
مــا جرى الحقــاً... أي عــدم التنصـــــــــــــل يف اللحظــات احلرجــة، من موقع القنــاة، فعــاودت 
القيام بوظيفتي القديمة عدة مرات، ثم أدركت مدى صـــــــــــعوبتها عندما حملت إىل اإلمام 

ل للمصــــاحلة بينه وبين الســــيد شــــريعتمداري، وكانت اخلميني رغبة أبي عمار يف التدخ
ردة فعل اإلمام دهشة عبّر عنها بقوله إن يف هذا العرض تبسيطاً شديداً للمسألة... لكن 
ذلــك مل يمنع أن أعــاود ذلــك يف حلظــة دقيقــة ويف أثنــاء وجود أبي عمــار يف تونس، بعــد 

يف لبنان بدعم إيراين ، وتدشـــــــــــين املقاومة 1982االجتياح اإلســـــــــــرائيلي للبنان ســـــــــــنة 
ملحوظ وتعاون فلسطيني ملحوظ، وبفعالية الفتة. فقد تلقى أبو عمار رسالة من الشيخ 
هاشـــــــمي رفســـــــنجاين، رئيس جملس النواب اإليراين وقتها، يلومه فيها على اخلروج من 
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لبنان، ويتســــــــــــاءل عما إذا كان ذلك طلباً للســـــــــــالمة بناء على رغبة أبي عمار والقيادة 
نية يف البقاء يف مواقعهم (ويف الرســـــالة كالم عن جاذبية الســـــجادة احلمراء). الفلســـــطي

وردّ أبو عمار برســــــالة غاضــــــبة، مؤكداً تقديره للمقاومة يف لبنان والدور اإليراين فيها، 
ومذكراً الشــــيخ رفســــنجاين بأن ما جرى مل يكن ليجري بهذه الكفاءة وهذه الســــرعة لوال 

وا يف أغلبيتهم الســــاحقة قد تدربوا على الســــالح وشــــاركوا أن املقاومين يف اجلنوب كان
يف مواقعها العسكرية... وردّ الشيخ رفسنجاين برسالة أكد فيها هذا الواقع  "فتح"حركة 

التاريخي املوصوف... ومل تخل الرسائل املتبادلة من التعبير عن املودة العميقة. وكان 
ن أجل تدوير الزوايا، وهو مســـــــــــلك دوري تقديم املشـــــــــــورة ألبي عمار بشــــــــــــأن ردوده، م

مشــــــــهور عنده. لذلك مل يكن من الصــــــــعب أو احملرج أن ألفت نظره إىل ضــــــــرورة التطرية. 
وقد اســتجاب ملالحظاتي اســتجابة شــبه كاملة، وأتاح يل أن أعيد صــوغ الرســائل بشــكل 

. لقد كانت احلرب العراقية اإليرانية ســـــــــــبباً يف وضـــــــــــع حد  -		خمتلف نوعاً ومضـــــــــــموناً
. وكان ذلك متأتيًا  لوظيفتي القناتية ملدة طويلة جداً، لتكون العودة إليها حمدودة جداً
من التبــاس يف املنظور اإليراين ملوقف أبي عمــار بــاملوقف العراقي، بعــدمــا أصـــــــــــر أبو 

م ســــــكو، ثعمار، يف أثناء رحلته الســــــريعة واخلطرة واملعقدة واملثيرة إىل طهران عبر مو
أذربيجــان فطهران، عن طريق البر، على اخلروج من طهران بقرار إيراين بــاملصـــــــــــــاحلــة 
وإنهاء املعركة مُقراً بالعدوان العراقي، متخوفاً من نتائج االســـــــــــتمرار. وقد قدم للوفد 
اإليراين املفاوض معه معلومات شـــــبه دقيقة عن األوضـــــاع الســـــياســـــية يف إيران والتي 

ة وكبيرة تزيـــد يف اإلربـــاك اإليراين وتقلـــل فرص التوازن يف حتتمـــل تفجيرات صـــــــــــغير
املعركة، فضــــــالً عن االنتصــــــار... وتطرق يف كالمه إىل مســــــألة جماهدي خلق ونياتهم، 
والوضــــــــع املعقد يف كردســــــــتان اإليرانية ويف تبريز... وتكلم عن وضــــــــع اجليش اإليراين 

ته. إىل جانب ذلك فإن احلرس وضآلة ما تبقى منه حتت السالح مع الشك يف والء قيادا
الثوري مــا زال طري العود، يف حين أن النظــام العراقي مــدعوم بموقف دويل ال يخفف 
ضـــغطه على إيران الدور املتذبذب لالحتاد الســـوفياتي، إضـــافة إىل مواقف واســـتعدادات 
عربية لدعم العراق الذي يملك جيشــــــاً متكامل العدد والعدة على مركزية شــــــديدة ســــــوف 

د تمركزاً عندما يشـــــــرع النظام العراقي يف اســـــــتخدام أجهزته األمنية واإلعالمية مع تزي
اإلعالم العربي لرفع درجـــة التوتر القومي واملـــذهبي يف العراق وخـــارجـــه يف مواجهـــة 
إيران. وأبدى أبو عمار تخوفه من أن يؤدي طول أمد املعركة إىل إشـــــــــــغال إيران نهائياً 

من حتقيق ما شـــــــــــرعت يف حتقيقه فعالً من تعويض  عن الشـــــــــــأن الفلســـــــــــطيني فيمنعها
غياب مصــــــــر بعد كامب ديفيد التي كانت إحدى حمطات اإلعاقة، إضــــــــافة إىل االحتالل 
السوفياتي ألفغانستان كمحطات حصار إليران معضود باحلصار الذي فرضته أميركا 

ر على كثي عليها يف كل شــــــيء... وهنا رد الســــــيد أحمد اخلميني على أبي عمار باملوافقة
من جوانــب مطــالعتــه للحــالــة اإليرانيــة، لكنــه تســــــــــــاءل عمــا إذا كــان يف إمكــان إيران أن 
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تتنازل حتت الضــــــــغط العراقي، مرجحاً الســــــــلب وأن من أهم النتائج التي ســــــــتترتب على 
ذلك أن يتحول الضــــــــعف يف املعطيات اإليرانية إىل ضــــــــعف بنيوي... إىل هزيمة ال قيام 

األوضاع الصعبة مع احلرب من املمكن أن تتحول عبر االستنفار  منها... وهذا يعني أن
الوطني الشامل إىل مناسبة لبناء كل شيء يف إيران، ما عدا العمران الذي سوف يصيبه 
اخلراب، واالقتصـــــاد الذي ســـــيكون اقتصـــــاد حرب ال اقتصـــــاد تنمية كما وعدت الثورة... 

ن ضـــــــمانة نهوض الحق على قاعدة لكن الصـــــــمود اإليراين واإلمكانات اإليرانية ســـــــتكو
االســـــــــــتقالل والســـــــــــيادة الراســـــــــــخة وبناء الدولة التي يهددها التنازل أكثر مما تهددها 

  .احلرب، وإنْ كانت غير متكافئة يف البداية
وأعطى الســيد أحمد مثاالً هو عدم التوازن يف عوامل القوة العســكرية واالقتصــادية 

طينية، لكن ذلك مل يمنع هذه املقاومة من أن والدولية بين إســـــــــــرائيل واملقاومة الفلســـــــــــ
تســــــــتمر، وأن تطرح قضــــــــيتها على العامل... بقي كال الطرفين على رأيه. فأضــــــــيف تعقيد 
جديد إىل العالقة، وكان الضـــــغط العربي على ياســـــر عرفات من أهم أســـــبابه... وقد روى 

تـــذكر)، تعـــامـــل يل أنـــه يف القمـــة التي عقـــدت بعـــد احلرب يف املغرب، أو يف تونس (ال أ
مســـــؤول عربي من قطر، كان أكثر األقطار العربية تضـــــرراً من النظام العراقي، بقســـــاوة 
مع أبي عمار بســـبب الود املســـتمر بينه وبين إيران. واســـتخدم هذا املســـؤول لغة مذهبية 

: لقد  "التنمير"	يف حماولة لِـــــــــــــــــــــ على أبي عمار والتحريض عليه عندما قال له مســـــــــتنكراً
ة مأموماً باإلمام اخلميني... وكان أبو عمار عبر عالقاته بأصـــــدقائه من أدمنت الصـــــال

اإليرانيين من ذوي احلرص على التفاهم والوضــوح، اســتدعى جمموعة من أهل املعرفة 
والســــياســــة من اإليرانيين إىل القمة لتكون على كثب مما يجري، وتتوىل توضــــيح بعض 

لى بوابتها وصــــدور بعض اإلشــــارات من الغوامض... وكان ســــبق قبل اندالع احلرب، وع
خالل املناوشــات التي ســبقتها، أن أرســل املرحوم ســعد صــايل والســيد هاين احلســن يف 
حماولة لتفادي احلرب... وكان الرجالن جادين يف عملهما وعلى يقين، مل يخفياه، من 

 من أن صــــــــدام حســــــــين مل يقم بانقالبه على البكر وإلغاء امليثاق القومي مع دمشــــــــق إالّ
أجل شن هذه احلرب... ويف أثناء القيام باملهمة بدأت احلرب، فحزم الرجالن حقائبهما 
وعادا إىل بيروت بعدما شــــــــاهدا طائرات امليغ تقصــــــــف مطار مهر آباد يف طهران وتمر 
يف طريق عودتها فوق ســفارة فلســطين... ويف الليايل األوىل للحرب ســمعت كالماً كثيراً 

الطبي اإليراين، فتواصلت مع أبي عمار يف بيروت ألخذ نصيحته عن النقص يف اجلهاز 
يف املســـــاعدة وتواصـــــلت مع األســـــتاذ طالل ســـــلمان من أجل إجنازها. ومل ننجزها، ألن 
اإليرانيين اســـــتنفروا وضـــــعهم الطبي وســـــدوا كثيراً من الثغرات... وأذكر أننا يف ليلة من 

ثامنة والدقيقة الثالثين مســــاء، حاولنا ليايل اجلمعة (العطلة الرســــمية)، ويف الســــاعة ال
االتصــال بالرئيس أبو احلســن بني صــدر لنخبره بما وصــلنا إليه يف مســاعينا فوجدناه 

  نائماً!!
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عوداً إىل ما قبل ثم إىل البدء... أذكر أنه بلغ بي االرتياب بالنظام العراقي أشــــــــــــده 

عتني منــاســـــــــــبــة بعــدد من قيــادات بعــد األيــام األوىل لنجــاح الثورة اإليرانيــة، عنــدمــا جم
حزب البعــــث العراقي يف لبنــــان، أي التي تشـــــــــــبــــه القيــــادات كمــــا اتضـــــــــــح يف كثير من 
املناســـــــــــبات، حالها يف ذلك حال القيادتين القطرية والقومية يف بغداد. ودار احلديث 
بيننا عن إيران فقلت ناصـــــــــــحاً ببراءة غير ســـــــــــياســـــــــــية إن قيادة اإلمام اخلميني للثورة 

ة تمثل صـــمام أمان وضـــمانة دينية وأخالقية وســـياســـية لعالقات إيران بالعراق والدول
يف املســــــــتقبل، ويحســــــــن أن نغتنم هذه الفرصــــــــة. فردوا عليّ بصــــــــوت واحد، أو بصــــــــوت 
الواحد، أو صـــــــــدى صـــــــــوت الواحد، بأن حزبهم حزب علماين (أي والله)، وهو ال يثق بأي 

ضـــــــــــلون جماهدي خلق على تيار اإلمام قيادة دينية، ألنها رجعية ومتخلفة، وأنهم يف
اخلميني وفريقه من املدنيين والدينيين، وأن اخلميني ليس ثابتاً يف مســـــــــــتقبل إيران، 
ودور العراق أن يعجل يف نهايته ليؤول الزمام إىل القوى الثورية... وكنت اســــتشــــرت أبا 

غ لب مني تبليعمار يف هذه املبادرة فنصـــــــــــح يل القيام بها... وعندما بلّغته النتيجة ط
اإليرانيين ذلك ألنه قد يكون مقدمة ألمر ما... وعندما انقلب صـــــــــــدام على البكر قال يل 

  !أبو عمار: بدأ املشوار
يف ســــفرنا األول قدرت أن أبا عمار فوجئ وهو يراين أصــــعد ســــلم الطائرة األميرية 

.  بد من التفكيراإلماراتية يف طريق العودة وقال: ها أنت عائد؟ على ماذا اتفقنا؟ قلت ال
وهمس الســـــــــــيد حممود عباس يف أذين كالماً فضـــــــــــحكنا... فالتفت أبو عمار قائالً: أنت 
تعمل برأي أم حســـــــــــن أكثر مما تعمل برأيي؟ فقلت له إن ناظم حكمت يقول: وطني حيث 
تكون زوجتي، وأنـت زوجتـك فلســـــــــــطين ولـذا فـإنـك لن تســـــــــــتقر إالّ معهـا وفيهـا. وحـدثت 

قرب باريس، يف أيلول/ســـــــــــبتمبر  "نوفل لو شــــــــــــاتو"ما ذهبنا إىل اجلميع بما جرى عند
ناقلين إىل اإلمام وفريق مســتشــاريه تصــورنا واســتعدادنا إلقامته بلبنان إذا مل  1978

جتدد له فرنســـــــــا ســـــــــمة البقاء فيها، متوقعين أن يكون االنتصـــــــــار أبعد من موعده الذي 
ة، أبــدى اإلمــام ميالً خفيفــاً إىل حتقق فيــه بعــد أشـــــــــــهر قليلــة... وبعــد يومين من املبــاحثــ

القبول باملشــــروع وقال: أيضــــاً عليّ اســــتشــــارة... فتعجبنا وســــألناه: ومن تســــتشــــير؟ فلم 
  .يتحرج من اجلواب قائالً: زوجتي! وعلق اجلميع بأن هذه عالمة مضيئة جداً

كيف يمكن أن يكون رجل الدين حراً يف الســــــــياســــــــة ما دام التكتيك ضــــــــرورياً جداً؟ 
لتنا العربية يبقى التكتيك متقدماً أو مقدماً على االســـــــــــتراتيجيا، إن كان هناك ويف حا

  !!!استراتيجيا، أو إىل أن تصبح هناك استراتيجيا قبل يوم القيامة ولو بلحظات
وطرنا على طائرة املرحوم الرئيس الشــــــــــيخ زايد بن ســــــــــلطان آل نهيان اخلاصــــــــــة، 

إذ  -	ب الفارق النوعي بين الطائرتينبعدما صــــرفت الطائرة الســــورية اخلاصــــة، ال بســــب
كانت طائرة الرئيس األسد عادية، بينما طائرة الشيخ زايد تشعرك بأنك يف قصر طائر، 
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يجمع إىل أحدث التجهيزات واملفروشــــــــــــات من املنامات إىل املكاتب واحلمامات، بيت 
روبية... الشــــــعر الذي يشــــــبه الشــــــعر العربي، لوال أنه مصــــــنوع من مادة أوروبية وبأيد أو

غير أنه يشـــــــبهنا شـــــــكالً واملضـــــــمون أمر آخر، ال بد من تأجيله وتأجيل البحث فيه حتى 
وإنما كان ال بد من صـــــــــرف طائرة الرئيس األســـــــــد وطاقمها  -	نرى إالم تنتهي العوملة

نظراً إىل إصـــــــــــرار املرحوم الشـــــــــــيخ زايد على أن يمر به الســـــــــــيد عرفات عائداً من طهران 
فيها، على خوف ورجاء معاً، تبيّناهما يف إحلاح الوســــــيط  ليضــــــعه يف صــــــورة الوضــــــع

الــذي حضـــــــــــر على الطــائرة وحيــداً مع طــاقمهــا، وهو ممثــل منظمــة التحرير يف أبو ظبي 
السيد ربحي عوض. لفتني على الطائرة املزودة بكل أسباب الراحة والزينة أمر ضحكت 

، رأيت عناقيد من العنب منه يف ســـــــــــري، ومل أبح به، ولو بحت به لتجنبت حرجاً الحقاً
األبيض واألسود على أطباق فتساءلت يف نفسي: وهل من داع للزينة بمواد بالستيكية 

  على طائرة أميركية؟
ويف اليوم التايل، كان الســـيد ياســـر عرفات يف جلســـة خاصـــة يف قصـــر البطين مع 

سعة. ملوالشيخ زايد، وكنا ننتظره يف أحد مكاتب القصر كي ندخل ونشارك يف اجللسة ا
وكنــت على املــائــدة مع الســـــــــــيــد حممود عبــاس والســـــــــــيــد أحمــد خليفــة الســـــــــــويــدي، وزير 
اخلـارجيـة ومســـــــــــتشــــــــــــار األمير الحقـاً، ومـددت يـدي إىل الطبق املمـاثـل ألطبـاق الفواكـه 
الصـــــناعية على الطائرة، مزيداً عليها حبات من اخلوخ األحمر، ضـــــغطت قليالً على حبة 

طبيعي، فبــانــت على وجهي عالمــات االســـــــــــتغراب  اخلوخ فــانفجرت وســـــــــــــال منهــا مــاء
والدهشــــــــــــة، فابتســـــــــــم الرجالن وداريت حرجي.. فواكه صـــــــــــيفية يف عز الشـــــــــــتاء، أواخر 
شــــباط/فبراير!!! وعرفت الحقاً أموراً ومفارقات ســــلوكية ومعيشــــية أصــــبحت معها هذه 

  .احلادثة وذلك املشهد العجيب أمراً يف منتهى البساطة
ســــــــــلوكيات الترفيهية اخليالية أو األســــــــــطورية التي رأيتها أو املوجع يف األمر أن ال

ســــــمعت عنها الحقاً ممن رأوها، مل تكن تأتي من أهل الثراء األصــــــلي، وإنما من ثوريين 
آتين من الطبقة الكادحة، حاملين همومها وطموحها إىل العدل والتقدم. وهكذا أصـــــــــبح 

فجاجته، ألين وجدت حالة  من الصــــــــعب عليّ أن أســــــــتخدم اصــــــــطالح احلقد الطبقي على
كثيرين من الثوريين أقرب إىل احلســد الطبقي، أي تمني زوال (النعمة) احلالل أو احلرام، 

  !!!عن اآلخر وحلولها يف الرفيق احلسود
انتقلنا إىل مكتب الشـــــــــــيخ زايد، وكنت ال أزال يف مضـــــــــــطرَب اإلحلاح على تفســـــــــــير 
املفارقة يف تفصــــــيالت اجلمع بين املاضــــــي واحلاضــــــر يف الســــــلوك العربي، ويف قراءة 
املنحنى الطبقي يف هذه التفصـــيالت، أي أين كنت آتياً، ولعلي ال أزال، من بســـاطة عيش 

فقر، أو جتعـــل الفقر من لوازم االلتزام، من دون وفكر تســـــــــــــاوي بين االلتزام الثوري وال
توقف عنــد مــا ســـــــــــمي الثورات الوطنيــة. وألح املــاويون العرب يف اســـــــــــتنبــاط دروســـــــــــــه 
الالطبقوية أو الالاقتصـــــــــــادوية يف ســـــــــــبيلهم إىل اإلدانة املنهجية للفكر األورثوذكســـــــــــي 
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تزامــه الثوري املــاركســـــــــــي الســـــــــــوفيــاتي... إذاً، فمــا على امليســـــــــــور أو امللي، كي يكون ال
صـــــــــحيحاً، إالّ أن يســـــــــلك مســـــــــلك الفقراء... كما فعل كثيرون من كوادر احلزب الشـــــــــيوعي 
ومنظمة العمل الشـــيوعي والتيار التروتســـكي يف لبنان، من طالب اجلامعتين اليســـوعية 
واألميركية، ومن أعلى الســــــــلم يف الطبقة البورجوازية اللبنانية، ومن املوارنة خاصــــــــة، 

اليســاري الذي أتاح ألبناء الكادحين من برج حمود والدكوانة أن يمارســوا يف إبان املد 
دور األســـــــــــتاذية على األســـــــــــياد يف إبان مراهقتهم، ريثما يعودون إىل أحضـــــــــــان أهلهم 
الناعمة بعد التخرج وضــــــــرورات االنســــــــجام مع الســــــــياق العائلي... ليعودوا من بعد وقد 

لرهــافــة، يتــذكرون األيــام اخلوايل والرفــاق رفلوا يف نعمــة اللــه، على غــايــة من اللطف وا
األوائــل، كمــا يتــذكر الولــد الشـــــــــــقي ارتكــابــات الطفولــة التي كــان يحــاول من خاللهــا أن 

  .يحقق ذاته بعيداً عن عناية األهل التي تلتبس بالوصاية
ومل أســــــــــتوعب تماماً أن يكون الشــــــــــيخ زايد بوجهه الذي تقرأ فيه تاريخ الصــــــــــحراء 

وســـــــــــواقيها وعاقولها (شـــــــــــوك) وحنظلها... وبقيافته التي مل يدخل وكثبانها وهجيرها 
عليها إالّ تعديل طفيف يف شــــــــــكل ياقة اجلالبية الصــــــــــقيلة واملنشــــــــــاة، وكوفيته وعقاله 
ونعاله، هو اجلالس املطمئن يف هذا املكتب املشـــــتق شـــــكالً من أحدث تصـــــاميم احلداثة 

لالمع، والذي تخاف عليه من حبة الغربية، وعلى هذا املقعد الوثير األبيض الناصـــــــــــع ا
عرق تتدحرج من جبينك الذي يتعرق لفرط الدهشـــــــــــة، وكأن مكيف الهواء معطل.. بينما 
هو يشـعرك بعبثية الكالم عن التناقض باجلمع بين الشـتاء والصـيف حتت سـقف واحد.. 

واكتملت صــــــــــورة املفارقة يف ذهني عندما أخذ الشــــــــــيخ زايد يتكلم  !وها هما جمتمعان
عن اإلمام اخلميني كالماً بســـــــــيطاً، عامياً خليجياً، ســـــــــاعدتني عراقيتي املضـــــــــافة على 
اســتحســانه، ومشــوباً أو متخلالً بكلمات فصــيحة يف حدود الضــرورة واإلمكان، ال تتعب 

لم أو جتربة ببواطن األمور ودهاء يف تلمس صـــــــدقه وعفويته، إالّ إذا كنت على ســـــــابق ع
البداوة املتحضـــــرة. كان الكالم ودوداً مطَمئناً ومطْمئناً على مســـــحة من خوف ال تخفى 
على احلصـــــــــــيف أو العــارف بجــذور القلق يف هــذه الكيــانــات العربيــة التي ال تزال تعــالج 

ة ضـــعوارض التأســـيس بذاكرة متقطعة وحتديث يبلغ الذروة شـــكالً، ويبقى مضـــمونه عر
  .للسؤال

معمورة  -		"مهر آبــاد"كــانــت طــائرة الشـــــــــــيخ زايــد قــد توقفــت يومــاً كــامالً يف مطــار 
يف طهران. وأصـــــــــــر الســـــــــــيد ربحي عوض على ضـــــــــــرورة تلبية الدعوة لطمأنة  -	احملبة

الشــــــيخ زايد إىل توجهات القيادة اإليرانية املســــــتقبلية، وخصــــــوصــــــاً أن بعض شــــــركائه 
ن يشـــــــــككوه يف األمر... بعد اللقاء بدا كأن الشـــــــــيخ يظهرون ســـــــــلبية وشـــــــــكاً، ويحاولون أ

اطمأن. يف مطار طهران كان يف وداعنا عدد من املســـــــــــؤولين اإليرانيين، منهم إبراهيم 
يزدي والســـــــــــيــد حممود دعــائي النــائــب منــذ اجمللس األول، ورئيس جملس إدارة جريــدة 

الثورة، وكــان ، والــذي عُيّن كــأول ســـــــــــفير لــدى العراق بعــد 1980منــذ ســـــــــــنــة  "إطالعــات"



  59)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

11 
 

مــأخوذاً يف االعتبــار عنــد تعيينــه أنــه كــان يف أثنــاء نفي اإلمــام يف العراق أحــد الــذين 
تولوا التنســــــيق مع الدولة العراقية، وال ســــــيما يف اجملال اإلعالمي، وهذا ما كان عالمة 
على رغبــة القيــادة اإليرانيــة يف طمــأنــة الــدولــة العراقيــة، وهي عالمــة التقطهــا الرئيس 

. وقد نقل العرا قي أحمد حســن البكر وعبر عن ارتياحه إليها يف لقاء مع أبي عمار الحقاً
أبو عمــار هــذا اجلو الحقــاً إىل اإليرانيين يف حضـــــــــــوري.. لكن التطورات التي حــدثــت يف 
العراق بعد ذلك، من إلغاء امليثاق القومي الذي عقده البكر مع الرئيس حافظ األســـــــد إىل 

دام عشـــــــــــرات القياديين من أصــــــــــــدقائه وفريق عمله واملؤيدين إقالة الرئيس البكر وإع
إيرانيــة على نصـــــــــــــاب عربي  -	للميثــاق القومي بــاعتبــاره مــدخالً إىل عالقــات عراقيــة

إيرانية كانت ســبباً يف كثير من اخليبات  -	بضــمان ســوري.. كل ذلك مهد حلرب عراقية
فلســـــــطينية، وعندما واإلحباطات. ســـــــلّم الســـــــيد ربحي عوض على اجلميع بلهجة حملية 

وصــــــــــــل إيلّ تعمد الفصـــــــــــحى مع ما تيســـــــــــر من لكنة تقربها من الفارســـــــــــية، لغة أُخرى 
(التركية)، على أســــاس أين فارســــي.. ضــــحكنا وما زلنا نضــــحك ممن يكســــر لغته العربية 
ويفســــدها ليقترب خطأً من قلوب اإليرانيين، فينفرون منه ويشــــفقون على اللغة العربية 

لها، وهم يعشــــقونها ســــليمة مســــتقيمة ويتبارون فيها.. ويجعلون مكســــرة على لســــان أه
تعليمها وتعلمها مادة ثابتة يف الدســـــــــــتور، ال يمكن تعديلها أو إلغاؤها إالّ باســـــــــــتفتاء 

  شعبي عام.. وهل يمكن للشعب أن يوافق على أمر ينصب حاجزاً بينه وبين القرآن؟
مانعاً لها من الهبوط يف  وحطت الطائرة يف مطار دبي، ألن الضـــباب الكثيف كان

  .أبو ظبي ومانعاً أيضاً من السفر براً إليها على الرغم من إصرار السيد عرفات على ذلك
أدهشتني أسماء احلوانيت ومرائب تعمير العربات يف شوارع دبي وأبو ظبي.. وهي 

 ن. وعندما الحظ أحد املسؤولي"بنشر شيراز"و "فروشكاه بندر عباس"أسماء إيرانية مثل 
اإلمـــــاراتيين دهشـــــــــــتي، وكـــــان الرفـــــاق البـــــاقون يعرفون عن اخلليج أكثر مني كثيراً، 
ويعرفون فيما يعرفون حجم اجلوايل اإليرانية يف خمتلف اإلمارات حتى قطر والبحرين 
مروراً بالكويت.. فقال املســـــــــؤول: نحن لو أردنا ملا اســـــــــتطعنا معاداة الثورة وال الدولة، 

يــة هي يف أيــدي اإليرانيين، من صـــــــــــنــاعــة اخلبز إىل بنــاء ألن مفــاصـــــــــــــل حيــاتنــا اليوم
البيوت.. وأشـــار إىل ســـائقه اإليراين وقال: الراديو يف الســـيارة مفتوح دائماً على اإلذاعة 
اإليرانية، وأكاد أحفظ أناشـــــــــــيد الثورة للتكرار من دون أن يكون يل أدنى معرفة باللغة 

  .الفارسية
األمن يف مطــار دبي، فلم تعرف األســـــــــــمــاء مل تســـــــــــلّم جوازات الوفــد إىل ســـــــــــلطــات 

اجملهولة مثل اسمي، فظن ضباط األمن اإلماراتيون أين إيراين، وهمس بعضهم يف أذن 
بعض بأين قد أكون الســــــــيد أحمد، جنل اإلمام اخلميني، وأن اإلمام ربما يكون أرســــــــلني 

ها منعًا نلتطمين املســــــــــؤولين إىل مســــــــــتقبل العالقة، فأحاطوين بعناية فائقة، دفعت ثم
ألحــد من مقــابلتي ومن إيقــاظي صـــــــــــبــاحــاً لتنــاول الطعــام والتوجــه إىل املطــار... إىل أن 



  59)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

12 
 

وصــــــــل الوفد إىل املطار وافتقدين واتصــــــــل بالفندق طالباً نقلي. فنقلني ســــــــائق تكســــــــي 
منّ نفســـــه بأجر وافر... لكني كنت خايل الوفاض من أي نقد، ويف  -	املســـــكين -		هندي

  .وفد أصبح يف الطائرة التي كانت على أهبة التحركعجلة من أمري، ألن ال
وعندما ترجلت من السيارة لوحوا يل بأنْ عَجِّلْ، فنسيت أن أنبه أحداً من املودعين 
لنفحه أجرته، ووجلت الطائرة وهو يقوم بحركات غاضبة... وللمناسبة ال أذكر أين عدت 

ة، وأحيــانــاً يبــدون، إىل جــانــب مرة من طهران مليــاً... ويــذكر يل اإليرانيون هــذه املــأثر
.. إىل أن أصبح األمر باإلصرار عادياً   .احترامهم يل على ذلك، تعجباً

عنــدمــا يعــاتبني من أحبهم ويحبونني على زهــدي ويقــارنونني بمن ال أرضـــــــــــى أن 
أقرن بهم.. أؤكد لهم أين عندما ذهبت إىل النجف طلباً للعلم مل يكن ببايل ثروة ووظيفة. 

أنني ال أحب املال، بل أحبه حباً جماً، لكني بحثت طويالً عن طريق حالل وهذا ال يعني 
لثروة تتســـــــــــع للتوســـــــــــعــة والزيــادة على الضـــــــــــروري وبعض الكمــايل، فلم أجــد... والــدين 
كالثورة أو القضــايا الكبرى، أو أن الثورة والقضــايا الكبرى هي دين أصــالً وعمادها إذاً 

والدي إنكم إذا جاء ذكري مل تنكســوا رؤوســكم، حتى هو التقوى... ثم أال يكفيكم؟ أقول أل
  !!!لو كان من يذكرين من خصومي

لقد كان جزء من دعاء اإلمام زين العابدين أقرب من غيره إىل وجداين وقلبي نظراً 
اللهم "إىل أنه يتصــــل بما يبتلى به أمثايل من مضــــايقات ومغريات، يقول عليه الســــالم: 

ن وجهي باليســار وال تبتذل جاهي باإلقتار، فأســتعطي صــلِّ على حممد وآل حممد وصُــ 
شـــرار خلقك وأســـتشـــفع بك إىل غيرك، فأبتلى بمدح من أعطاين وذم من منعني وأنت من 

  ."ورائهم جميعاً ويلّ اإلعطاء واملنع
عدنا من طهران إىل بيروت عن طريق دمشق وما زلنا نذهب إليها ونعود منها عبر 

كتشـــفنا طول وصـــعوبة ووعورة التفافات ومنعطفات طريق دمشـــق، وخصـــوصـــاً بعدما ا
ومطبات الطرق األُخرى... والطريق إىل طهران عبر دمشـــــــــــق تمر بســـــــــــماء العراق، وإذا ما 
كــان الوضـــــــــــع العراقي مــانعــاً، منــذ مغــامرة أو مقــامرة العراق يف الكويــت، فــإن الطــائرة 

 -		اإليراين -	يالتي تتنكـــب ســـــــــــمـــاء العراق حتـــاذيهـــا، وعنـــدمـــا تـــدخـــل يف املثلـــث الترك
العراقي تســـــــــــتطيع أن تفتح خميــالــك على العراق وتمــد يــدك من نــافــذة الطــائرة فتلمس 
بأناملك أو أشــــفار عينيك أو شــــغاف قلبك رذاذاً عراقياً، وحتمل الغيمة ســــالماً إىل خيمة 
على الفرات، يف الطف، أو يف ظهر الكوفــة، حيــث يعســـــــــــوب الــدين وقــائــد الغر احملجلين، 

على مفرق العــدل والوحــدة والتوحيــد والعلم والفصــــــــــــاحــة ونهج البالغــة..  علي، ينتظرك
ويغريك لون الرطب فتثبت يف صــــــدرك نخلة ســــــعفها تظلل مشــــــحوفاً يمخر شــــــط العرب، 
وجذورها تمســك ضــفة دجلة عن االنهيار.. وتصــبر.. تشــتاق وتصــبر.. وتذهب إىل طوس، 

  .سينإىل مشهد، تسلم على الرضا وترسل معه سالماً إىل احل
بعد عودتي كتبت أدباً ســـــــــــياســـــــــــياً عن الرحلة نشـــــــــــر على ثالث حلقات يف جريدة 



  59)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت

 

13 
 

زلــت على ذلــك،  . مــا"ذاهــب إىل طهران، خــذين معــك إىل القــدس"، حتــت عنوان: "الســـــــــــفير"
لكني غير مســــتعجل، وحترير اجلنوب كان دليالً على أن األحالم يمكن أن تصــــبح توقعاً 

  .وواقعاً، وليس قَدَر احللم العربي أن يتحول دائماً إىل كابوس
وشــرعت يف جتميع الوثائق والصــور ألعد كتاباً عن الرحلة وما ســبقها أرخت فيها 

يـــة والفلســـــــــــطينيـــة، ونقلـــت انطبـــاعـــاتي عن طهران للثورة وعالقـــاتهـــا العربيـــة واللبنـــان
(اليوم إيران وغداً فلســــــــطين)... وهتافها  "إمروز إيران فردا فلســــــــطين"وشــــــــعارها العظيم 

(إســــرائيل زائلة فلســــطين منتصــــرة)، وفصــــلت  "إســــرائيل نابودســــت فلســــطين بيروزســــت"
شـــــــــهد، ويف كثيراً يف املشـــــــــهد الذي رأيناه حولنا يف مشـــــــــهد اإلمام الرضـــــــــا يف مدينة م

مدينة األهواز، حيث اجتمع اجلميع، فرســـــاً وعرباً، يتنســـــمون رائحة فلســـــطين، ويعقدون 
العزم على التحرير... وكــــانــــت صـــــــــــور عبــــد النــــاصـــــــــــر تلوح بين األيــــدي وفوق الرؤوس 
احملتشـــــــــــــدة، جملواً عنهــا الغبــار العتيق الــذي تراكم عليهــا طوال فترة تخزينهــا يف عهــد 

ناصـــر كان جرماً يعاقب عليه نظام الشـــاه، فكان ذلك أدعى إىل الشـــاه، ألن جمال عبد ال
تعلق الشــــعب اإليراين بجمال ومصــــر وفلســــطين وأبي عمار.. ســــألني كم عدد اجملتمعين 
يف صحن اإلمام الرضا (ع) يف مشهد يستمعون إىل خطابه؟ قلت: مئتي ألف، قال: أنت 

مشــهد قد أذاعت ليالً أن ياســر شــاعر ال تعرف األعداد. هؤالء نصــف مليون.. كانت إذاعة 
عرفات غادر مشــــــهد وســــــيســــــتمعون إىل خطابه املســــــجل غداً من اإلذاعة، ومع ذلك كان 
الذين حضــــــــــروا بهذه الكثرة الكاثرة، جلســــــــــوا من الصــــــــــباح على بســــــــــاط من الثلج حتت 
النفناف األبيض الغزير حتى الظهر.. تماماً كما اجتمعوا حول عرفات عندما حوصـــــــــــر. 

على املقاطعة بعد وفاته.. وكما كان مقدراً لعدد من  -  الفلســـــــــــطينيون -  واوكما انهمر
العواصـــــــــــم العربية أن تغص بأهلها املودعين ألبي عمار لوال أنهم منعوا.. ويف األهواز 
مل حتضــــرين إالّ تعليمة خبير ســــألته عن حركة الكهرباء يف األماكن البعيدة فقال يل إن 

متصـــــــــــلة وتراها من بعيد شـــــــــــبه منفصـــــــــــلة، ومن  الضـــــــــــوء هو ذبذبات تراها من قريب
االتصــــــــــال واالنفصــــــــــال يأتي الضــــــــــوء والرؤية.. كانت حركة األيدي يف اســــــــــتاد األهواز 
تضــيء كأنها كهرباء يف كربالء، أو رام الله.. وأبو عمار يف الوصــل والفصــل، يف املوت 

لقــدس عن إنتــاج واحليــاة، تيــار كهربــائي ال ينقطع إالّ إذا كفــت الزيتونــة املبــاركــة يف ا
 الزيت الذي يضيء ولو مل تمسسه نار.
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