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رأي

فصائل كبيرة فــي ســوريــا عــن استفادتها
مـ ّـمــا ادع ــت أنــه «خـبــرة فلسطينية فــي حفر
األن ـفــاق» .مــن جهة مقابلة ،تخجل فصائل
فلسطينية فــي ســوريــا مــن الـبــوح بطبيعة
مشاركتها في املعارك تحت عنوان حماية
امل ـخ ـي ـمــات؛ وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن مـصــداقـيــة
هذا الشعار ،فإن مشاركتهم ـ لحسن الحظ
ولـســوئــه ـ ـ أنـقــذت الفلسطينيني السوريني
ـاد لــدى الحكم
داخ ــل ســوريــا مــن مــوقــف مـعـ ٍ
والبيئات املوالية ،في مقابل أن «خبرة حفر
ً
األنفاق» لم تنقذ طفال مريضًا وجريحًا من
الذبح بالسكني!
ّ
رغــم كــل ما سبق ،ليس هــذا بيت القصيد؛

إنما تكمن اإلشكالية الخطيرة في موقف
ال ـب ـي ـئــة ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ال ـت ــي صــار
ي ـس ـهــل ـ ـ ـ ل ــأس ــف ـ ـ ـ ت ـس ـم ـي ـت ـهــا بـ ـ «ال ـب ـي ـئــة
الـسـنـيــة» .فــي هــذه الـبـيـئــة ،ثـمــة فـئــات عــدة
ّ
لـ ـع ــل أهـ ـمـ ـه ــا :الـ ـق ــومـ ـي ــون والـ ـيـ ـس ــاري ــون،
وامل ـت ــدي ـن ــون ،وال ـب ـي ـئــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـعــامــة،
والـنــاشـطــون اإلن ـســان ـيــون .نـبــدأ مــن الفئة
األخـيــرة ،فهذه ال مشكلة لديها في التأثر
بـ ـم ــا حـ ـ ــدث ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ت ـ ـجـ ــاه م ـ ــا ح ــدث
وي ـح ــدث وس ـي ـح ــدث ف ــي ف ـل ـس ـطــن .ه ــؤالء
جاهزون للبكاء على اإلنسان في أي وقت
وظـ ـ ــرف ،وهـ ــم ف ـع ـل ـيــا ـ ـ ـ خ ــاص ــة املــرت ـب ـطــن
ب ـمــؤس ـســات املـجـتـمــع امل ــدن ــي وبــاملــانـحــن
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الدوليني ـ ال ُي ّ
عول عليهم في أي تغيير.
بــالـنـسـبــة إل ــى الـفـئــة الـثــانـيــة (امل ـتــدي ـنــون)،
ّ
ه ـ ــؤالء ل ـهــم ت ـف ــرع ــات ك ـث ـيــرة ل ـك ــن الـصـنــف
الـ ــذي يـظـهــر فـلـسـطـيـنـيــون ك ـثــر تـعــاطـفـهــم
معهُ ،يثبت منذ أكثر مــن أربـعــن سنة قبل
األزمــة السورية برمتها ،أن فلسطني خارج
أولوياته ،وأنه مستعد ليذهب ويحارب في
كــل م ـكــان إال فـلـسـطــن ،وه ــذا األم ــر أوضــح
من الشمس ،وال داللة على شمس ،بل لدى
ت ـيــارات كثيرة تنظيرات عقائدية وفقهية
تــؤخــر فلسطني ،ليس إلــى املــرتـبــة الثانية،
إنما إلى ما وراء الزمن.
أمــا الفئة األولــى (القوميون واليساريون)،
فهي كانت قد اتخذت قــرارهــا منذ اللحظة
األول ـ ـ ـ ــى بـ ــاالف ـ ـتـ ــراق عـ ــن مـ ــواقـ ــف اإلسـ ـ ــام
السياسي وحركاته ،ولم يظهر ،ولن يظهر
غالبًا ،عليها أي تغيير جــذري في موقفها
من القضية الفلسطينية.
الفئة الثالثة هــي محل الـخــوف والخشية،
خ ــاص ــة أن وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ع ــربـ ـي ــة ،حـتــى
فـلـسـطـيـنـيــة ،ق ــدم ــت ف ــي أول ــوي ــات ال ـعــرض
حــروب اإلقليم على قضية فلسطني؛ تكفي
اإلش ــارة إلــى قـنــاة فلسطينية كــانــت تمتاز
بـنـقــل ال ـب ــث امل ـبــاشــر م ــن س ــاح ــات املـسـجــد
ّ
األقصى في اإلفـطــارات الرمضانية ،تخلت
ذات رمضان عن هــذا االمتياز مقابل النقل
من ساحة رابعة العدوية في مصر ،لتعود
وتتدارك املوقف بقسم الشاشة إلى نصفني
أحدهما لرابعة والثاني لألقصى ،فيما كان
الصوت من نصيب النصف األول!
هذه الفئة الشعبية الواسعة ،التي تعرضت
لتشويش كبير ،باتت ال ترى بسببه التطبيع
والتنسيق مع االحتالل (بكل عناوينه بما
يشمل املعارضة السورية املصنفة معتدلة
َّ
مجرمًا يوجب اإلدانــة
أو جهادية) تطبيعًا
والرفض .هذا إن لم يكن التطبيع سببًا في
تغيير املــوقــف واالصـطـفــاف ،أو على األقــل
اللجوء إلى دائرة الحياد.
إن تـ ـضـ ـخـ ـي ــم مـ ـ ــا حـ ـ ـ ــدث فـ ـ ــي حـ ـ ـل ـ ــب ،رغـ ــم
املــاحـظــات املتعلقة بـكـ ّـم الـصــور واألخـبــار
عما حــدث هناك والتغطية على استهداف
املسلحني في املدينة للمدنيني طوال خمس
سنوات وإخاللهم باالتفاق ّ الخاص بنقلهم
وغيرها من مالحظات محقة ،يعني في أقل
تقدير أن سكني الــذبــح اإلســرائـيـلــي عندما
ستطاول غــزة ،لن تكون أقسى وأشــد وقعًا
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـب ـي ـئ ــة ب ـس ـبــب ال ـ ـصـ ــورة ال ـتــي
ّ
«السنية»)
نرسمها لها ،علمًا بأنها (البيئة
كـ ــانـ ــت ت ـش ـك ــل دومـ ـ ـ ــا امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادًا ل ـل ـف ـصــائــل
الفلسطينية عامة ،و«حماس» خاصة ،كما
لن يوجب ذلك منها إال التعاطف البارد.
إن القول ألهل غزة من داخلها :انظروا إلى
مــا يـحــدث فــي حـلــب ،إن ــه أكـبــر مـمــا يرتكبه
اإلسرائيلي بحقكم ـ وهو ادعاء باطل وغير
منطقي ـ يعني تهيئة نفسية ملن خارجها
بغض النظر عما سـيـحــدث ،والــذهــاب إلى
تـ ـس ــاؤل داخـ ـل ــي يـ ـق ــول :مل ـ ــاذا سـنـطـلــب من
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إسرائيل أن تكون رحيمة بنا ونحن لسنا
ّ
رحماء بني أنفسنا؟ لعل هذه أولى وأبسط
نـتــائــج ال ـكــذب والـتـضـخـيــم ضـمــن مصالح
سياسية بالدرجة األولى.
وإذا ت ـح ــدث ق ــائ ــل ع ــن امل ــوق ــف ال ــدي ـن ــي أو
ً
اإلن ـس ــان ــي ،فــإنــه ف ـعــا ك ــان يـمـكــن االكـتـفــاء
ببيان واحــد منذ بداية األح ــداث ال السعي
إلـ ــى تـ ـج ــزيء امل ــواق ــف ثـ ـ ّـم تـنـظـيــم حـمــات
وصـ ــرخـ ــات ،ألن هـ ــذا ال ـت ـت ــاب ــع ي ـص ـنــع فــي
العمل السياسي ما يسمى الدفاتر املغلقة
ً
ال ـت ــي ل ـهــا م ــوع ــد لـفـتـحـهــا ،ف ـض ــا ع ـلــى ما
يسببه تحشيد الـتــراكـمــات داخ ــل البيئات
املجتمعية القريبة منا والبعيدة.
في غزة ،ويمثل
يكفي أن أكبر فصيل مقاوم ّ
ال ـق ــوة الـحــاكـمــة لـلـقـطــاع ،حــشــد ف ــي ذك ــرى
انطالقته القضية املركزية صوب حلب ،دون
أن يرفع شعارًا مركزيًا آخر ،خاصة أنه في
ه ــذه الـسـنــة لــم يـحــدث ال ـنــاس أو جمهوره
عــن فــك الحصار أو األف ــق املعيشي أو فتح
املـعــابــر أو املصالحة أو الـكـهــربــاء أو حتى
قضية األس ــرى ،بــل ذهــب إلــى جعل الوجه
املـ ـق ــاوم (امل ـس ـل ـحــن) ي ـش ــارك ــون الـجـمـهــور
فــي التفاعل رغــم صــدور تعميم مسبق من
ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة بـمـنــع امل ـشــاركــة فــي أي
ح ـم ــات تـتـعـلــق ب ــال ـش ــأن الـ ـخ ــارج ــي ،وفــق
بعض املعلومات الصحافية ،لكن ما حدث
كان العكس!
إن زيــادة األعــداء صــارت سلوكًا فلسطينيًا
عــامــا بـعــدمــا شـعــر الفلسطيني بـكـ ّـم الـغــدر
والـخـيــانــة لقضيته املــركــزيــة ،بــل ذهــب إلى
ّ
حد التفاوض مع االحتالل من جهة ،وبناء
رقبته لالحتالل
العالقة مع من سوف يسلم ُ َّ
م ــن جـهــة أخـ ــرى .ومـثـلـمــا ت ـح ــذر دول مثل
الخليج واألردن وتركيا من تبعات اإلرهاب
ـ ـ التكفيري ال ــذي بــدأ يالمسها ،يخشى أن
يــأتــي إل ــى غ ــزة ي ــوم شـبـيــه ،رغ ــم أن الـفــارق
األس ــاس ــي فــي ضـبــط ال ـق ـطــاع هــو املـســاحــة
الصغيرة له وكثافة مصادر املعلومة واألمن
لــدى األجـهــزة املختصة ،لكن :مــاذا لــو عمل
الـتـكـفـيــريــون عـلــى تـغـيـيــر استراتيجيتهم
يومًا مــا ـ ـ وهــو مــا بــدأت عالماته بالظهور
ـ ـ ووجـ ــدوا بيئة جــاهــزة لقبولهم بـعــد هــذا
الضغط املتواصل مــن التأطير والتنظير؟
ربما يكون سيناريو مستبعدًا وقد يوصف
بــأنــه ضــرب مــن الـخـيــال ،ألن هــذا دوم ــا هو
ّ
النوع املحبب لنا من التفكير ،لكن التاريخ
يــؤكــد أن مــن ي ــزرع ث ـم ـرًا فــاس ـدًا ال يحصد
سوى الندامة ،ونرجو أال تكون.
ّأما عن ّ
الصورة العامة للقضية الفلسطينية
ون ـظــرة ال ـعــرب واملـسـلـمــن إلـيـهــا بـعــد هــذه
األحـ ـ ــداث طـ ــوال س ــت س ـن ــوات م ـض ــت ،ومــا
يمكن أن يقال أو يفعل خالل أي حرب مقبلة
يكتف
على غــزة ،فــإن اإلجــابــة برسم مــن لــم
ِ
أجهزة األمن
بالبيانات واملظاهرات ،وأطلق ّ
لترهب مــن خالف الـجـ ّـو الــذي حشد لــه ،لو
تلميحًا.
* من أسرة «األخبار»

ترامب ...كالهما؟
إن ف ـشــل ال ــره ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى إدام ــة
االنتحار العربي-العربي ،سيقوده لسرعة
االعتماد املباشر على نفسه لضمان حياة
العربي ّ
ّ
ّ
امليت)
الجيد هــو
نظرية (العربي
وهو في غمرة الحدث السوري ،ومن خلفه
تطورات املشهد على الفرات العراقي ،بما
يعنيه من تغيرات جيواستراتيجية يقف
فيها اإليراني ليستثمر كل ّ
تطور ،حتى لو
ً
ّ
ظـهــر فيها األمـيــركــي بـطــا فــي الـجــو ومــن
خـلــف ال ـس ـتــار ال ـعــراقــي فــي أح ـيــان أخ ــرى،
فــإن اإلسرائيلي يــدرك خـطــورة الفضاء ات
الـجــديــدة الـتــي يمكن أن تتحرك فــي ظلها
امل ـقــاومــة الـلـبـنــانـيــة والـفـلـسـطـيـنـيــة ،وهــي
فضاء ات عسكرية-سياسية ،وربما يحفها
سياق دولي ناهض تحاول فيه روسيا أن
تتلمس مصالحها في ظل ّ
ّ
تغيراته ،وهي
ت ــدرك حساسية البعد اإلســرائـيـلــي ،ولكن
روس ـيــا تعلمت مــن درس ـ ّـي ليبيا الـقــذافــي
وعراق صدام أن مصالحها فوق كل اعتبار.
لــن يـطــول الــزمــن أم ــام اخـتــراع اإلسرائيلي
ملبررات التدخل الواسع في لبنان ،وليس
تسليح حزب الله ببعيد ،فهو أصل األزمة

ُ
مـنــذ بــداي ـت ـهــا ،فـقــد ه ــزم اإلســرائ ـي ـلــي عــام
 2006أمام الصمود اللبناني ،وقد تقرر عبر
لجنة فـيـنــوجــراد أن يستعيد اإلسرائيلي
زمــام املبادرة خالل خمس سنوات ،جاء ت
خاتمة السنوات الخمس عــام  2011حيث
اشتعل الصراع الذي دخله حزب الله دفاعًا
عــن خــاصــرتــه ،لـيـقــف اإلســرائـيـلــي منبهرًا
وهــو يــرى خصمه الـلــدود يـخــوض معركة
قــاسـيــة تـحــت أن ـظ ــاره ،وال يمنعه ذل ــك من
التدخل النوعي املحدود متى شاء.
لكن أما وقد أخذ الصراع العربي يتراجع،
ولــم يعد للضربات اإلسرائيلية املحدودة
أث ـرًا مفصليًا ،فيما تعاظمت قــدرات حزب
الله أضعافًا مضاعفة ّ
كمًا ونوعًا وخبرة،
في ظل استقرار تام في الساحة اللبنانية،
وهــو اسـتـقــرار أمـنــي  -سياسي أخــذ يقنع
بـســاح ح ــزب الـلــه كـضـمــان للسلم األهـلــي
في مواجهة االحـتــراب الـقــادم من الخارج،
ســواء كــانــت حــروفــه عربية أو عبرية ،فإن
الـ ـح ــرب اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـب ــدو الـ ـي ــوم خ ـيــار
ال ـ ـضـ ــرورة إلع ـ ـ ــادة عـ ـق ــارب م ــا ب ـع ــد حـلــب
للوراء.

لن تكتفي
إسرائيل
بالضمانات
ّ
الروسية أل
تنعكس
تطورات
المشهد
عليها سلبيًا

ّ
األميركي في ظل رئاسة
وقد يبدو التناغم
تــرامــب الـقــادمــة مــع ال ــروس ــي ،خـيــار تهدئة
فــي املـلــف الـعــربــي بــاعـتـبــار مــواقــف تــرامــب
الـحــاسـمــة نـظــريــا ضــد الـتـطـ ّـرف اإلســامــي،
وهـ ـ ــو ت ـ ـطـ ـ ّـرف اع ـت ـل ــى امل ـش ـه ــد الـ ـ ـس ـ ــوري -
ال ـع ــراق ــي ،رب ـمــا األمـ ــر ك ــذل ــك ،ول ـكــن ت ـطـ ّـرف
ـف ببعض املسلمني،
تــرامــب املـعـلــن لــم يـكـتـ ِ
ليطال عامتهم ،بما يؤكد أن أميركا في ظل
عقلية ترامب مرشحة أكثر لالنغماس في
الصراع ضد املسلمني ،وخاصة ضد الطرف
املرشح لالنتصار في الصراعات الداخلية
أولهما
الراهنة ،في ظل عاملني أساسيني،
ّ
ال ـعــامــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـض ــاغ ــط ،واملـتـحــفــز
طوال الوقت ضد أعدائه الثالثة الرئيسيني،
وقــد أعـلــن عــن خطورتهم بالترتيب :حزب
الـلــه  -إيـ ــران  -غ ــزة ،وه ــو عــامــل حــاســم في
ظــل انـكـبــاب تــرامــب امل ـت ـســارع فــي مصلحة
اإلسرائيلي ،بشكل غير مسبوق في التاريخ
األميركي الرئاسي.
ال ـعــامــل ال ـثــانــي ه ــو ن ـظــرة ت ــرام ــب إليـ ــران،
وتـ ـه ــدي ــده ل ـه ــا ب ــإل ـغ ــاء االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي،
وتحذيراته لها عسكريًا في مياه الخليج

العربي ،وهي تهديدات أخذت تظهر حتى
قـبــل تسليم أوبــامــا لـلــرئــاســة عـنــدمــا بــادر
األسـطــول األميركي بفتح النار على سفن
إيرانية مؤخرًا.
ت ـب ــدو خــري ـطــة الـ ـص ــراع ال ــراه ـن ــة مــرشـحــة
ّ
لتغيرات هائلة بعد حلب واملوصل ،ولعل
شـهــور تــرامــب األول ــى فــي الـبـيــت األبـيــض،
فــي ظــل خطط إسرائيلية جــاهــزة لتجاوز
قـ ـ ـ ــرارات األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ،عـبــر
خ ـل ــق وق ــائ ــع إق ـل ـي ـم ـيــة جـ ــديـ ــدة ،م ـيــدان ـهــا
الـفـسـيــح ل ـب ـنــان-ســوريــا ،بـمــا يـفـتــح الـبــاب
عـلــى مـصــراعـيــه لـكــل االح ـت ـمــاالت مــن بــاب
امل ـن ــدب ح ـتــى مـعـبــر رفـ ــح ،وي ـب ـقــى ال ـســؤال
ّ
املــلــح؛ هل ينجح ثنائي ترامب  -نتنياهو
وم ــن خـلـفـهـمــا رعـ ــاع الـخـلـيــج ف ــي اح ـتــواء
مــا أفــرزتــه ت ـطــورات حـلــب واملــوصــل؟ وهــل
س ـي ــدف ــع ذلـ ــك م ـح ــور امل ـم ــان ـع ــة ل ـل ـي ـقــن أن
االشتباك امليداني املباشر مع اإلسرائيلي
أمــر ال يمكن تجاهله طــوال الــوقــت ،وربما
يكمن فيه الحل الحاسم للخروج من مأزق
االحتراب الداخلي؟
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