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مقابلة

سفير فلسطين في إيران :اتفاقية أوسلو أفلست

ـكريًا»

هو عميد السلك
الدبلوماسي في إيران؛ عايش
خمسة رؤساء ،وهو منذ
 ١٩٨١حتى اليوم الممثل
«الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني» في إيران.
صالح الزواوي من أقدم
السفراء في طهران ،وللرجل
خصوصيته عند ساسة البلد
وجميع ممثلي الفصائل
طهران ــ قاسم س .قاسم
فـ ـ ــي شـ ـ ـب ـ ــاط  ،١٩٨١عـ ـ ـ ـ ّـن ال ــرئـ ـي ــس
الراحل ،ياسر عرفات ،صالح الزواوي
ً
لـيـكــون مـمـثــا عــن «مـنـظـمــة التحرير
الفلسطينية» فــي ط ـهــران ،وذل ــك بعد
ت ـخ ـل ــي ال ـش ـه ـي ــد ه ــان ــي ال ـح ـس ــن عــن
املنصب وتوجهه إلــى بـيــروت .وعقب
توقيع اتفاقية أوسلو بني «املنظمة»
والـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .رف ـض ــت إيـ ــران
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ــال ـس ـل ـط ــة امل ـن ـب ـث ـق ــة عــن
االت ـفــاق ،كما رفـضــت تغيير ال ــزواوي
وتعيني سفير جديد .فبقي األخير في
منصبه منذ ذلــك الـحــن ،ممضيًا ٣٦
عامًا من عمره في طهران.
يـسـتــذكــر ال ـ ـ ــزواوي اف ـت ـتــاح ال ـس ـفــارة،
وح ـض ــور أب ــو ع ـمــار وه ــان ــي الـحـســن
وال ـ ـس ـ ـيـ ــد أح ـ ـمـ ــد ال ـخ ـم ـي ـن ــي ووزي ـ ـ ــر
الخارجية اإليــرانـيــة السابق إبراهيم
يـ ــزدي لــرفــع الـعـلــم الـفـلـسـطـيـنــي فــوق
مبنى الـسـفــارة اإلســرائـيـلـيــة السابق.
يفتخر ال ــزواوي بــأن عــرفــات كــان أول
مـســؤول ي ــزور ط ـهــران ،مضيفًا« :بعد
ان ـت ـصــار ث ــورة اإلمـ ــام الـخـمـيـنــي ،قــال
عرفات :اليوم أصبحت جبهتي تمتد
من صور إلى خراسان» .ويؤكد السفير
أن الـعــاقــات الفلسطينية ـ ـ اإليــرانـيــة
أع ـم ــق م ــن ك ــل ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة
ال ـتــي م ــرت عـلــى ال ـطــرفــن ،فـحـتــى مع
اعتراف «منظمة التحرير» بإسرائيل،
«بقي التواصل بني الثورتني».
أعــاد الــرجــل الثمانيني التذكير ب ِق َدم
ً
العالقة ،قائال« :بدأ تواصلنا مع اإلمام
الخميني أيــام جهاده في املنفى ،فقد
قامت ثــورة اإلمــام على أساسني هما:
اإلس ـ ـ ــام وف ـل ـس ـط ــن ،ال ـت ــي ه ــي أول ــى
ال ـق ـب ـل ـتــن وث ــال ــث ال ـح ــرم ــن .وع ـنــدمــا
انـتـصــرت ث ــورة اإلم ــام ،قــال الخميني:
اليوم إيران وغدًا فلسطني» ،ويضيف:
«سيبقى اسـتـقــال إي ــران ناقصًا دون
عـ ـ ـ ــودة فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ...احـ ـتـ ـض ــن اإلم ـ ـ ــام
ثورتنا عندما كان في النجف األشرف،

كلها أيضًا عسكرية.
في غضون ذلــك ،وبينما كــان العدو
يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن س ـ ـقـ ــوط صـ ـ ـ ـ ــاروخ أو
صواريخ من غزة على النقب املحتل،
ّ
ورد ع ـلــى ذلـ ــك ب ـق ـصــف غ ـ ــزة ،أعـلــن
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ك ـت ــائ ــب ال ـق ـس ــام»،
ال ــذراع العسكرية لــ«حــركــة املقاومة
اإلســامـيــة ـ ـ ح ـمــاس» ،أن «ال ـعــدو ال
يـفـهــم س ــوى ل ـغــة الـ ـق ــوة ،وال ـس ـكــوت
أح ـي ــان ــا ي ـفـ ّـســر م ــن الـ ـع ــدو ع ـلــى أنــه
ضعف» .وردًا على سلسلة الغارات،
قـ ــال أبـ ــو ع ـب ـي ــدة« ،أي عـ ـ ــدوان ق ــادم
على غرار ما حدث باألمس (االثنني)
س ـي ـكــون ل ـل ـم ـقــاومــة ،وع ـل ــى رأس ـهــا
كتائب القسام ،كلمتها فـيــه» .وبعد
ذلــك ،أعلنت وســائــل إعــام الـعــدو أن
ً
خلال أدى إلى إطالق صفارات اإلنذار
وليس سقوط صواريخ.

ــوبات على دمشق
الحكومي لم يعترض على مقترحات
دي م ـي ـس ـت ــورا ألجـ ـن ــدة املـ ـح ــادث ــات،
ولـ ـكـ ـن ــه طـ ــالـ ــب «بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج م ــوض ــوع
اإلرهاب في أجندة املحادثات» ،معربًا
عــن تأييد بــاده لوجهة نظر دمشق.
وأشــار إلــى أنــه سيلتقي وفــد «الهيئة
ال ـع ـل ـيــا» امل ـع ــارض ــة ،ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء،
موضحًا أن لقاءه يهدف إلى توضيح
مواقف «الهيئة».
وبالتوازي مع عرض روسيا ،أول من
أمــس ،عقد اجتماع لـ«مجموعة دعم
ســوريــا» ،قــال نائب وزيــر الخارجية
الروسي ،سيرغي ريابكوف ،إن إدارة
ال ــرئ ـي ــس ّاألمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق بـ ــاراك
أوباما «وفرت الغطاء لتنظيم (جبهة
النصرة) حتى النهاية» ،مضيفًا أن
«اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة

دونــالــد تــرامــب تؤكد وبـقــوة رغبتها
فــي التعاون مــع روسـيــا فــي محاربة
اإلره ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن» .وأك ـ ـ ـ ــد أن «روس ـ ـيـ ــا
عـلــى اسـتـعــداد ملـحــاربــة اإلرهـ ــاب مع
الواليات املتحدة في سوريا».
تـجــديــد ال ـعــرض ال ــروس ــي لـلـتـعــاون،
على هامش «جنيف» ،لم يكن وحيدًا،
إذ أعلن الرئيس التركي رجــب طيب
أردوغـ ــان ،قبيل مـغــادرتــه إسطنبول
أمس متوجهًا إلى باكستان ،أن بالده
ّ
قد تشن عملية عسكرية نحو مدينتي
الرقة ومنبج «في حال التوصل إلى
تفاهم مع روسيا والتحالف الدولي
والواليات املتحدة».
وأوضح أنه «في الوضع الحالي ،تركيا
ّ
تعلق أهمية كبيرة على املحادثات مع
ّ
روسيا التي تعد أحد البلدان ّ
املقربة،

وح ـي ـن ـه ــا ُأص ـ ـ ــدر ف ـ ـتـ ــواه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
ب ـم ـنــح ال ــخـ ـم ــس وال ـ ــزك ـ ــاة ل ـل ـفــدائ ـيــن
الفلسطينيني».
يـتـحــدث ال ـ ــزواوي بـحــب عــن الخميني،
مـشـيـرًا إلــى أنــه «اإلم ــام كــان يــرى بعني
ق ـل ـبــه مـسـتـقـبــل ف ـل ـس ـطــن ،وأعـ ـل ــن آخــر
جمعة من رمضان يومًا عامليًا للقدس...
ك ــان ي ــرى مــا ال ي ــراه ال ـن ــاس .ان ـظــر إلــى
األيـ ــام ال ـســود ال ـتــي نـعـيـشـهــا :مـحــاولــة
العدو الصهيوني ابتالع الضفة وضم
الـ ـق ــدس واعـ ـتـ ـب ــاره ــا ع ــاص ـم ــة لـلـكـيــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
البناء االستيطاني واستباحة املسجد
األقصى».
يـ ـح ــب الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي إع ـ ـ ــادة
الحديث عن تاريخ العالقة قبل انتصار
ال ـثــورة اإلســام ـيــة ،م ـشــددًا عـلــى ت ـ ّ
ـدرب
معظم الـقــادة اإليــرانـيــن فــي معسكرات
حــركــة «ف ـتــح» فــي لـبـنــان .وهـ ــؤالء ،كما
يـقــول ،استشهد بعضهم خــال قتالهم
مع الفدائيني وال يزالون مسجلني على
قــائـمــة أس ــر ش ـه ــداء فـلـسـطــن ،كــذلــك ال
تــزال الحركة تدفع مخصصات ذويهم
في الجمهورية.
وال ــوج ــدان الـعـقــائــدي اإلي ــران ــي مرتبط
ب ـف ـل ـس ـطــن .فــأي ـن ـمــا ذهـ ـب ــت ف ــي إي ـ ــران
ت ـج ــد ش ــارع ــا ون ـص ـب ــا ل ـف ـل ـس ـطــن .فــي
أقــدس املقامات اإلسالمية ،أي في مقام
اإلمـ ــام عـلــي ال ــرض ــا ،ف ــي مـشـهــد ،هـنــاك
صحن كبير اسمه صحن القدس ،وفيه
مجسم ّ
ّ
لقبة الصخرة .وبعد كل صالة،
يهتف اإليرانيون ضد الواليات املتحدة
وإسرائيل.
كذلك يؤكد صالبة «العالقة بيننا وبني
الـنـظــام ...ما أقوله للتاريخ ألنني رجل
ك ـب ـيــر ،وبـ ـك ــرا رح إم ـش ــي م ــن ال ــدن ـي ــا».
أيـ ـض ــا ،ي ـح ــرص ال ـس ـف ـيــر الـفـلـسـطـيـنــي
على التركيز على األشياء املشتركة مع
الجمهورية اإلسالمية ،إذ يقول« :نواجه
مشروعًا غربيًا تديره الواليات املتحدة.
ل ــن ي ـتــوقــف هـ ــذا املـ ـش ــروع إال بــالـقـتــال
والـ ـجـ ـه ــاد ب ـك ــل ال ـ ـط ـ ــرق ...ق ـ ــام ال ـن ـظــام
ه ـنــا ع ـلــى اإلس ـ ــام وامل ــذه ــب الـشـيـعــي،
ونحن كحركة تحرر وطني نلتقي معه
ف ــي ال ـكــربــائ ـيــة الـحـسـيـنـيــة ال ـفــدائ ـيــة،
وث ـ ــورة اإلم ـ ــام ال ـح ـســن ش ــيء أســاســي
فــي ال ــوجــدان الـشـيـعــي ،وم ـبــدأ انتصار
الــدم على السيف يؤكد أنــه يمكن لفئة
قليلة أن تنتصر ،ويمكن لألقل تسلحًا
االن ـت ـص ــار ع ـلــى األك ـث ــر تـسـلـحــا ،وه ــذا
املـفـهــوم الـكــربــائــي يعمق الـعــاقــة بني
إيران والثورة الفلسطينية».
ال يـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــر عـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن
الفلسطينيني وجود خالفات مع طهران،
لكن «ال بد أن يتفهم كل طرف توجهات
اآلخر ،وعلينا القتال لتحرير فلسطني...
املـطـلــوب مــن شعبنا فــي أراض ــي ١٩٤٨
نوعية قـتــال مختلفة عــن الـضـفــة ،وفي

أكدت موسكو
دعمها إلدراج
مكافحة اإلرهاب في
أجندة المحادثات
ً
ف ـض ــا ع ــن االت ـ ـصـ ــاالت م ــع حـلـفــائـنــا
االستراتيجيني( ،التحالف) والواليات
املتحدة» ،مشددًا على أن قــوات بالده
«ال ت ـع ـتــزم ال ـب ـق ــاء ف ــي س ــوري ــا» بعد
انتهاء عملية «درع الفرات».
وأض ــاف أنــه يتعني تحريك «وح ــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة إل ــى شــرق
ن ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات ،ن ــاف ـي ــا أي ح ــدي ــث عــن
احـ ـتـ ـم ــال ت ـ ـعـ ــاون ب ـ ـ ــاده مـ ــع «قـ ـ ــوات

الـضـفــة يـجــب ال ـق ـتــال بـطــريـقــة تختلف
عــن غ ــزة .هـنــاك الـقـتــال الــدبـلــومــاســي»،
ً
م ـك ـم ــا« :األك ـ ـيـ ــد أنـ ــه ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـكــل
القتال بطريقته من تنفيذ عمليات طعن
ً
ودهــس ،وصــوال إلى إطالق الصواريخ،
وبــذلــك ن ـحــرر فـلـسـطــن مــن الـبـحــر إلــى
النهر» .كما رأى أن «هناك جهادًا تتحكم
به الجغرافيا ،ويجب أن يساهم الجميع
من موقعهم وإمكاناتهم وظروفهم ...كل

نواجه مع إيران
مشروعًا غربيًا تديره
الواليات المتحدة
وســائــل الـنـضــال مـشــروعــة :مــن الدبكة،
إل ــى الـكـفــاح املـسـلــح لتحقيق وع ــد الله
بالتحرير».
ويقدم الزواوي قراءة سياسية للمرحلة
ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
حاليًا .بالقول« :لسنا أمــام عــدو عــادي
أو م ـشــروع صـغـيــر؛ نـحــن نـقــاتــل أخطر
م ـشــروع دول ــي ،وخـصــوصــا بـعــد تبني
الواليات املتحدة إقامة دولــة يهودية...
ك ــان ــت أم ـي ــرك ــا تـنـتـقــل م ــن خ ـط ــوة إلــى
أخــرى وهــي تعلم الخطوة التي تليها،
ون ـحــن كـنــا نـتـعــرض لـلـغــش» .وأض ــاف
إن «كــل ما يحدث في املنطقة اليوم من
صراعات إثنية وطائفية هدفه السيطرة
على مقدرات املنطقة وتفتيتها وإشغال
ال ـعــرب بـمـعــارك تبعدهم عــن فلسطني،

ما يعزز ويساهم في تأسيس إسرائيل
الكبرى».
لـ ــم ي ـع ــد ال ـس ـف ـي ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي يــؤمــن
بـ ّـات ـفــاق ـيــة أوسـ ـل ــو ،ب ــل ي ـق ــول« :عـنــدمــا
وقـعــت منظمة التحرير االتفاقية ،كان
مــن املفترض قيام الــدولــة الفلسطينية
ف ــي ال ـض ـفــة وغـ ــزة ف ــي أيـ ــار  ،١٩٩٩لكن
ذلك لم يحدث» .مر على ذلك التاريخ ١٨
عامًا ،لذلك يجزم الزواوي بأن إسرائيل
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لــن تـسـمـحــا بقيام
دولة فلسطينية ،ويتابع بحزم« :أوسلو
أف ـل ـســت ،وال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي الـحــالــي
دونــالــد تــرامــب هــو الــوجــه الصهيوني
ل ـل ـم ـشــروع ،كـمــا بـ ــدأت تـتـكـشــف عبثية
الحوار مع هذا العدو».
ما يزيد الطني بلة بالنسبة إلى السفير
الـفـلـسـطـيـنــي ه ــو االن ـق ـس ــام ال ــداخ ـل ــي،
الــذي يعقب عليه بالقول« :تخيل نحن
منقسمون مــا عــارفــن نـتــوحــد ،ال أقبل
ذرائ ــع الـفـصــائــل كلها دون اسـتـثـنــاء»،
مضيفًا« :في هذا الوقت ،ال خيار أمامنا
سـ ـ ــوى ال ـ ـتـ ــوحـ ــد ،ألن ال ـ ـعـ ــدو يـسـتـغــل
خالفاتنا لتهويد فلسطني التي تضيع
أمامنا» .أما عن «املؤتمر السادس لدعم
االنتفاضة الفلسطينية» ،فرأى أنه يأتي
ترجمة الل ـتــزام إي ــران تـجــاه فلسطني...
«وعـ ـقـ ـي ــدة اإلخ ـ ـ ــوة ه ـن ــا ش ـه ـي ــرة ،فـهــم
أصـحــاب الــرايــات الـســود التي ستخرج
مــن خــراســان إلــى ال ـقــدس» .وتــابــع« :إذا
اع ـت ـب ــرن ــا امل ــؤت ـم ــر ت ـظ ــاه ــرة سـيــاسـيــة
وإعالمية فهو حقق املــراد منه في هذا
الظرف العصيب الــذي يحاول الجميع
فيه إنـهــاء القضية الفلسطينية ...أتــاح
ل ـن ــا امل ــؤت ـم ــر ال ـف ــرص ــة ل ـل ـح ــوار ف ــي مــا
ب ـي ـن ـنــا ،ك ـم ــا ح ـض ــر رؤس ـ ـ ــاء ب ــرمل ــان ــات
عــربـيــة ودول ـيــة وخ ـبــراء لـلـنـقــاش حــول
الفترة املقبلة من النضال الفلسطيني».

الزواوي :اإلمام الخميني احتضن الثورة الفلسطينية منذ نفيه الى النجف

سوريا الديمقراطية» .وشدد على أن
منطقة منبج ليست لـ«حزب االتحاد
ال ــدي ـم ـق ــراطــي» وع ـل ـيــه «االن ـس ـح ــاب»
منها ،لكونه ّ
«يهدد األراضي التركية».
وأشــار إلى وجــود خالف في وجهات
النظر بــن تركيا والــواليــات املتحدة
حول «املنطقة اآلمنة» شمالي سوريا.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،كـشـفــت صحيفة
ً
«حــريـيــت» الـتــركـيــة ،نـقــا عــن مـصــادر
عسكرية ،أن الجيش التركي بدأ بإنشاء
«قــاعــدة مؤقتة فــي نقطة مهمة ضمن
مدينة الباب» .وأوضحت تلك املصادر
أن ال ـق ــاع ــدة س ـت ـكــون ع ـلــى ق ـمــة جبل
ع ــاق ــل ،امل ـج ــاور لــأح ـيــاء الـغــربـيــة من
مدينة الباب ،لكون «الجبل يطل على
كــامــل ال ـب ـلــدة» ،وف ــق امل ـص ــادر .وقــالــت
إن الـ ـق ــاع ــدة س ـت ـك ــون مـ ـقـ ـرًا لـتـجـمـيــع

وإصــاح اآلليات والعربات العسكرية
التابعة لقوات «درع الفرات» ،الفتة في
الــوقــت نفسه إل ــى أن الـجـيــش التركي
أنشأ أيضًا قاعدة في منطقة دابق ،في
ريف الباب الشمالي الغربي.
ونقلت عن مصادر في «لواء السلطان
م ـ ـ ــراد» أن اش ـت ـب ــاك ــات دارت ج ـنــوب
الباب ،بعد اقتراب عناصر من الجيش
السوري إلى «الخط األخضر» الفاصل
بني القوات ،ما ّ
تسبب في اشتباك بعد
طلقات تحذيرية ،قبل أن يجري اتصال
ب ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ـسـ ـك ــري روسـ ـ ـ ــي فــي
املنطقة ومسؤول من الجانب التركي،
عبر خط ساخن ّ
معد مسبقًا ،ليعطي
لقوات «درع الفرات» بوقف
األخير أمرًا ّ
العمليات وتجنب االشتباك.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

