10

الثالثاء  17كانون الثاني  2017العدد 3081

رأي

القضية الفلسطينية في ميزان «حلب»
¶ 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

عبد الرحمن نصار *

أخطر ما يمكن الحديث عنه بعد هدوء املوج
ال ـهــائــج ال ـنــاجــم ع ــن مـعــركــة حـلــب األخ ـيــرة
هــو االرتـ ــدادات على القضية الفلسطينية،
بعمومها أو بملفاتها التفصيلية ،وذلــك
بعد األداء الفصائلي إزاء هذا الحدث الكبير
بأبعاده اإلقليمية والــدولـيــة .ليس املقصد
ت ـقــديــم م ـق ــارب ــة ع ــن تـسـلـســل األح ـ ـ ــداث في
حلب ،ســواء املعركة نفسها أو حال املدينة
ط ــوال خمس سـنــوات مـضــت ،رغــم إمكانية
تسجيل بعض املالحظات ،والسبب أن كل
طرف داخل االصطفافات الثالثة الرئيسية:
م ــؤي ــدو اس ـت ـع ــادة امل ــدي ـن ــة ،ورافـ ـض ــو ذل ــك،
ّ
املدني ،متمسك بروايته
وجماعات املجتمع
منذ ما قبل املعركة.
الغريب أن «امل ــوج» ،املشار إليه ،بــدأ يرتفع
منسوبه فــي تــوقـيــت لــم يـكــن متناسقًا مع
ط ـب ـي ـعــة األح ـ ـ ـ ــداث املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،فــالـتـحـشـيــد
السياسي والعلمائي واإلع ــام ــي ،وغـيــره،
ازدادت وتيرته في وقــت كانت فيه املعركة
تضع أوزارها ،وكان االتفاق بني املتحاربني
يدخل إطار التوقيع النهائي وتحديد زمن
ً
التنفيذ .هذا يثير ســؤاال مهمًا :ملــاذا صرخ
ّ
احتج في فلسطني بعدما انتهت املعركة؟
من
ّ
ربما تكون اإلجابة بسيطة ،أو معقدة ،لكن
مــا ال يمكن إن ـكـ ّـاره أن «الـغـضــب الشعبي»
ً
ال ــذي قــادتــه وغ ــذت ــه حــركــة «ح ـم ــاس» أوال،
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات اإلس ــامـ ـي ــة ال ـب ــاق ـي ــة كـ ــ«ح ــزب
التحرير» واملجاميع السلفية الــدعــويــة أو
الجهادية وخليط من املستويات القيادية
وامل ـن ــاص ــري ــن داخ ـ ــل «ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»
ثانيًا ،كــان مرتبطًا بصورة أساسية بقرار
إقليمي بالتصعيد ،على نسق واحــد سهل
املالحظة.
ـي تـلــك األيـ ــام ،مــا بــن ليلة وض ـحــاهــا ،لم
فـ َ
يبق من أقاصي الخليج إلى املحيط ،مركز
أو مــؤس ـســة أو حــركــة ل ـهــا عــاقــة بــالـفـكــرة
اإلخوانية أو السلفية إال وشارك في الحملة
ضمن توقيت واحد ،أكان ببيان أم بمسيرة
ً
أم بمؤتمر صحافي .هذا أيضًا ّ
يجر سؤاال
ت ــالـ ـي ــا :هـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرار ب ــاالحـ ـتـ ـج ــاج مـ ــن أج ــل
حلب كــان ق ــرارًا فلسطينيًا خالصًا اتخذه
ك ــل تـنـظـيــم أو ج ـهــة ب ـحــد ذات ـه ــا وان ـطــاقــا
م ـمــا يـ ــراه م ـنــاس ـبــا ،أو أن ــه انـ ـخ ــراط فعلي
وم ـتــواصــل ف ــي م ـشــاريــع إقـلـيـمـيــة ـ ـ دولـيــة
س ـقــط بـعـضـهــا وي ـت ــرن ــح اآلخـ ـ ــر؟ أيـ ــا يـكــن،
ملك نفسه
يسهل على كل طرف االدعاء أنه ِ
وقـ ــراره مــا دام ــت آل ـيــات املـســاء لــة الشعبية
عن قضايا أكثر حساسية وتتعلق بمصير
ّ
ومغيبة.
القضية الفلسطينية نفسها غائبة
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـك ــذب ــة األول ـ ـ ــى ،ب ـش ــأن الـحـيــاد
ورفض التدخل في الشؤون العربية (راجع
«الـحـيــاد الفلسطيني :الـهــرب املستمر إلى
األم ــام» ،العدد  2738في  11تشرين الثاني
 ،)2015صــار مــرور أكثر من خمس سنوات
ً
ع ـل ــى األزم ـ ـ ــة ف ــي س ــوري ــا ك ـف ـي ــا بــإي ـضــاح

ً
الصورة ملن لم تكن واضحة له ،فضال على
ّ
أن األزمــة السورية ُعلقت بعوامل خارج يد
السوريني أنفسهم ،ونحن ـ الفلسطينيني ـ
أصحاب خبرة في فهم معنى تدويل القضية
وم ــاهـ ـي ــة امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي وح ـس ــاب ــات ــه،
لـكــن :م ــاذا عــن تــأثـيــر مــوافـقـنــا فــي القضية
الفلسطينية وقطاع غزة الذي يمثل الوجه
اإلسالمي للتجربة الفلسطينية النضالية
والسلطوية؟
إن أي موقف تتبناه ،تدريجيًا أو فجائيًا،
قــوم ـيــة أو جـنـسـيــة م ــا م ــن قـضـيــة مـعـيـنــة،
يـصـيــر م ــن الـصـعــب تـفـصـيـلــه ،ألن الـعـمــوم
يميلون إلــى التعميم .األم ــر نفسه ينطبق
ع ـل ــى م ـع ــرك ــة حـ ـل ــب ،وأصـ ـغ ــر ال ـح ـس ــاب ــات
السياسية تشير إل ــى احـتـمــال كبير لبقاء
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،م ــا ي ـع ـنــي أن لـلـمــوقــف
اإلسالمي السياسي الفلسطيني انسحابًا
عـلــى فلسطني كـلـهــا ،بـمــا أن ــه يصعب على
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،أيـ ـ ــا كـ ـ ــان م ــوق ـع ـه ــم وط ــري ـق ــة
ف ـه ـم ـهــم ،ف ـصــل ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عن
أناسها ،خاصة في حال كانوا من املشاركني
سابقًا في قرار مكلف وصعب مثل املقاومة،
وهو ما ال يحق للفلسطينيني إنكاره ،رغم
استمرار قيادة الخارج (املكاتب السياسية
واألمــانــات العامة ّ
امللمة بتفاصيل كثيرة)
ف ـ ــي أسـ ـ ـل ـ ــوب ت ـع ـم ـي ــة ع ـ ـيـ ــون ال ـ ــداخ ـ ــل عــن
بديهيات العالقة وتفاصيلها ،منذ ما قبل
األزمة وما بعدها.
أولى البوادر لتلك االنعكاسات كانت ظاهرة
فــي حــرب غــزة عــام  ،2014حينما استغرق
األم ــر مــن عمر الـحــرب ( 51يــومــا) سبعة أو
ثمانية أيام ليراجع جمهور املقاومة خارج
فلسطني نفسه ،ويعلن االن ـخــراط النفسي
وال ـس ـيــاســي واإلع ــام ــي ال ـكــامــل ف ــي تأييد
فـصــائــل امل ـقــاومــة وال ـنــاس فــي غ ــزة ،مقابل
من بقي ـ هامش ذلك الجمهور ـ على موقفه
دون تغيير حتى نهاية الحرب ،وهؤالء هم
تحديدًا من رأوا في االعتقاالت األخيرة في
غزة «على خلفية حلب» (راجع العدد 3059
ً
في  16كانون األول  ،)2016دليال دامغًا على
ادعاءاتهم.
ً
ً
التوصيف السابق قد يجد ّ
ردًا مقابال سهال،
خاصة لدى من يرى في أحسن األحــوال أن
بيئة املقاومة هي بيئة أقليات غير مؤثرة،
رغ ــم أن ال ـت ــاري ــخ امل ـعــاصــر أظ ـهــر تــأثـيــرهــا
النوعي في مجريات القضية الفلسطينية.
ربما أيضًا ،يكون الـ ّ
ـرد على شاكلة أننا لن
نبيع موقفنا اإلنساني تجاه الضحايا في
حلب ،بموقف سياسي نشتري فيه تأييد
ه ــذه الـبـيـئــة أو جـهــدهــا ال ـســابــق .ه ــذا أمــر
م ـف ــروغ م ــن املـنــاقـشــة ف ــي مـنـطـقــه ،رغ ــم أنــه
ليس مــن الحكمة زي ــادة األع ــداء مقابل أنك
ً
أصـ ــا ال تـكـســب امل ــزي ــد م ــن األص ــدق ــاء ،وال
سـ ّـيـمــا فــي ح ــال كــانــوا عـلــى شــاكـلــة تنظيم
«داعــش» أو «القاعدة» ،أو حتى مجموعات
«نور الدين زنكي املعتدلة»!
امل ـق ــارب ــة األسـ ـ ــوأ ه ــي أن ال ـج ـيــل الـلـبـنــانــي

ـ ـ ـ لـ ــم ن ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري بـعــد
ـ ـ ـ الـ ـ ــذي ع ـ ــاش ت ـج ــرب ــة «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
الفلسطينية» ،بقي حتى رحيلها منخرطًا
في القضية الفلسطينية ،بل صاهر وناسب
مقاتلني مــن املنظمة لــم يـكــن يـعــرف ســوى
اس ـم ـهــم ال ـح ــرك ــي دون اس ـم ـهــم الـحـقـيـقــي،
وذرف كثير منهم الدموع على الحال التي
ُوصل إليها املقاتلون الفلسطينيون حينما
أخ ــرج ــوا قـسـرًا مــن ب ـيــروت رغ ــم السلبيات
املسجلة في تلك املرحلة .أما اليوم ،فينبت
شـعــور بــالـكــراهـيــة الـكـبـيــرة ل ــدى أج ـيــال لم
تـعــاشــر البيئة الفلسطينية أو سيطرتها
الجزئية في مرحلة ما .مع ذلك ،هي تحمل

شعورًا بالكراهية يتجاوز بكثير ما شعر
به من وقع عليه ظلم فردي أو منظم سابقًا؛
السبب هو نظرتها إلى أن املنظمة ،بكل ما
كان فيها ،لم تكن تالمس األساس الوجودي
لها ،مقارنة باملشاركة اآلن في حرب تحمل
في أحد ّ
أهم وأوائل عناوينها إبادة بيئات
اجتماعية معروفة وواضحة.
وصـ ـ ــل ال ـج ـي ــل الـ ـص ــاع ــد ع ـم ــري ــا مـ ــن ه ــذه
البيئة إلــى مرحلة ُيـصــدق فيها كــل إشاعة
عــن مشاركة فلسطينية فــي مــا يسمى اآلن
ظــاهــرة اإلرهـ ــاب الـتـكـفـيــري ،خــاصــة أن ّ
أي
مـ ـس ــؤول ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ح ـت ــى م ــن امل ـس ـتــوى
ال ـثــالــث ،ل ــم ي ـسـ َـع إل ــى ال ـ ـ ّ
ـرد عـلــى م ــا تقوله

ّ
أيهما يسارع الحتواء تطورات حلب والموصل :نتنياهو،
محمد فارس جرادات *
أريــد لتداعيات الربيع العربي أن تتفاعل
رب ـم ــا ل ـع ـشــر سـ ـن ــوات قـ ــادمـ ــة ،ب ـح ـســب مــا
ص ـ ّـرح أكـثــر مــن م ـســؤول أمـيــركــي وغــربــي،
وبحسب ما تمخض من رغبة إسرائيلية،
بما يرسم مالمح شرق أوسط جديد يغرق
ّ
فــي الفوضى الـخــاقــة ،فــا تبقى فيه قوى
عــربـيــة ق ــادرة عـلــى تـهــديــد الـكـيــان العبري
في ّ
أي وقت ،في ظل تنامي قوى مرفوضة
إقليميًا وعــاملـيــا ،ليتم عبر تناميها توفر
م ـب ــررات ال ـت ــدخ ــات ال ـعــامل ـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
وبـ ـم ــا ي ـج ـعــل الـ ـس ــاح ــات امل ـح ـل ـي ــة عــرضــة
للتآكل الذاتي طوال الوقت.
يـ ـ ـ ـ ــدرك جـ ـ ـ ــون كـ ـ ـي ـ ــري وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي ،انتماء كل تطور في الصراعات
العربية الراهنة للربيع العربي ،لذا قالها
ب ــال ـف ــم امل ـ ـ ــآن ،ول ـك ــن ب ـع ــد ت ـ ـطـ ــورات حـلــب
واملوصل ،أن أميركا لم تبدأ الربيع العربي
ولم يكن بوسعها وقفه! وما لم يقله كيري
أن ــه ك ــان بــوســع ب ــاده تـحــريــك تـنــاقـضــات
الــواقــع الـعــربــي فــي ضــوء ت ـطــورات الربيع

لـتـحــويــل بــراع ـمــه ال ـتــون ـس ـيــة إل ــى مـحــرقــة
مــوصـلـيــة بـنـغــازيــة تــدمــريــة عــدن ـيــة ،وهــي
تـحــاول جهدها إدام ــة املـحــرقــة حتى وهي
ّ
تــرتــدي مـعــاطــف ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،ويـتـجــلــى
ذل ــك ح ـتــى فـيـمــا يـظـهــر لـلـعـلــن م ــن إشــاعــة
أجواء اإلحباط في سوريا والعراق ،أو من
أخـطــاء قصف مفتعلة ،أو مــن إعــاقــة ّ
تقدم
القوات النظامية في مراحل حساسة تحت
زعم مراجعة الخطط العسكرية.
رغــم دخ ــول قـطــاعــات واسـعــة مــن الشعوب
الـعــربـيــة فــي حــالــة الـشـقــاق الــداخـلــي رغبة
مـ ـنـ ـه ــا ل ـ ـل ـ ـخـ ــاص مـ ـ ــن ط ـ ـغ ـ ـيـ ــان األنـ ـظـ ـم ــة
واسـ ـتـ ـب ــداده ــا ،ووص ـ ــل األم ـ ــر ب ـهــا إلـ ــى أن
تتساوق مع الخطط الصريحة لألجنبي،
ّ
ً
أجزاء ال ُيستهان بها أخذت ّتستيقظ
إل أن
م ــن أوهـ ـ ــام ت ـغ ـي ـيــر ض ـب ــاب ـ ّـي ت ـح ــف ــه غ ـيــوم
هائلة من دخان الدمار اليومي في كل بقعة
من بالد العرب ،وهي غيوم تلبدت في ظل
مـقــارنــة أخ ــذت تـطــرح نفسها بـقـســوة ،بني
طغيان الـنـظــام الــرسـمــي ،وبــن مسلسالت
الذبح الهوليودية في ميادين أمــراء حرب
يــدفــع ثمنها الـنـفــط الـخـلـيـجــي ،حـتــى وإن

اكتوى بلظاها بني الفينة واألخرى.
وكــذلــك ال ـحــال فــي دي ــار الـسـلـطــان الـتــركــي
الـ ـط ــام ــح ب ــأمـ ـج ــاد الـ ـخ ــاف ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة،
وقـ ــد ف ـت ـحــت ك ــل أط ــرافـ ـه ــا ،ب ــل وص ــدره ــا،
لـيـعـلــوهــا الــزاح ـفــون نـحــو الـحـلــم امل ـقــدس،
ف ــإذا ب ــارت ــدادات ال ـفــخ ال ـس ــوري ت ــدوي في
اس ـط ـن ـبــول وأنـ ـق ــرة ص ـبــح م ـس ــاء ،ف ــي ظل
ت ـع ــاظ ــم امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ـكـ ــردي ب ـع ــد أس ـط ــورة
كوباني ومــا تــاهــا ،ليجد أردوغ ــان نفسه
املشروع الروسي
مكرهًا على التساوق مع ّ
امل ـت ـنــامــي ع ـلــى أط ـ ــال ال ـت ـعــثــر األم ـي ــرك ــي،
وقــد نـجــح هــذا امل ـشــروع فــي قـضــم األنــويــة
الصلبة للمسلحني ،وكــان آخرها معقلهم
األكـبــر فــي حـلــب ،حيث تــاشــت كــل قــراء ات
ً
التقسيم ،أو الضم شماال وجنوبًا.
ّ
ّ
املدوي في حلب في ظل تفاقم
التطور
جاء
الصراعات الداخلية بني فصائل املسلحني
املنسجمة فكريًا ،ولكنها مختلفة أميريًا،
لتقف املنطقة برمتها على أعـتــاب مرحلة
جديدة ،بات فيها محور املمانعة املتحالف
خريطة جديدة،
مع
ّ
الروسي يرسم بدايات ّ
في ظل ترقب إسرائيلي متحفز ،ال يخفف

ّ
م ــن روع ـ ــه إل تـ ـص ـ ّـدر ال ــروس ــي لـلـمـشـهــد،
والروسي ال يعنيه من أمر الكيان العبري
ّ
إل ضـمــان الـحـيــاد املـطـلــق ،أو لـعـلــه حياد
ً
يميل قليال لتبقى تل أبيب في سالم.
ل ــن يـكـتـفــي ال ـك ـي ــان ال ـع ـب ــري بــال ـض ـمــانــات
الــروس ـيــة أن ال تـنـعـكــس ت ـط ــورات املـشـهــد
عـلـيــه س ـل ـبــا ،ف ــي ظ ــل ت ـنــامــي قـ ــدرات حــزب
ال ـل ــه ،وم ــن خـلـفـهــا ال ــراع ــي اإلي ــران ــي وهــو
ي ـس ـ ّـج ــل ك ــل يـ ــوم ن ـق ــاط ــا ث ـق ـي ـلــة ف ــي امل ـي ــاه
املشتعلة بالتراث والتكنولوجيا .صحيح
ّ
أن اإلسرائيلي يعاني من ترهل في قدراته
ّ
العسكرية ،وهو ترهل ظهرت مالمحه في
ّ
فدائي واحد
هروب مئات من جنوده أمام
ي ـق ــود شــاح ـنــة مــدن ـيــة وسـ ــط تـجـمـعــاتـهــم
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي قـ ـل ــب الـ ـ ـق ـ ــدس ،لـ ـك ــن ه ــذا
اإلسرائيلي ومع تسلمه لسرب من طائرات
 f35امل ـت ـط ــورة ،وف ــي ظ ــل الـ ـخ ــواء الـعــربــي
امل ـح ـيــط ،ول ـع ـلــه ال ـت ـضــامــن الـخـلـيـجــي في
مواجهة املقاومة بكل أشكالها وأقطارها،
ف ــإن ه ــذا اإلســرائـيـلــي مــا زال يـتـحـ ّـرك وفــق
عقلية (الضربة االستباقية -خير وسيلة
للدفاع الهجوم).

