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عدنان بدر حلو *
ب ـع ــد الـ ـتـ ـط ــورات ال ـخ ـط ـي ــرة والـ ـت ــداخ ــات
اإلقليمية والدولية املتشابكة التي عصفت
باألزمة السورية ،بات من شبه املستحيل
ّ
تـ ــوقـ ــع أن يـ ـت ــم الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى حـ ــل ل ـه ــذه
األزم ـ ــة ،بــالـغــة الـتـعـقـيــد ،مــن خ ــال عزلها
عما يحيط بها مــن اش ـتــراكــات ...ال سيما
عـلــى صـعـيــد األزمـ ــة املـخـضــرمــة (ال ـصــراع
العربي ـ الصهيوني) التي تعتبر األساس
وامل ـص ــدر لـكــل ال ـصــراعــات وال ـن ــزاع ــات في
امل ـن ـط ـقــة .وق ـب ــل ذل ـ ــك ،ال ـحــاض ـنــة املــائ ـمــة
لتفريخ كــل أشـكــال التطرف الــذي اتسعت
تهديداته الخطيرة لتشمل العالم بأسره!
ف ــي الـحـقـيـقــة كــانــت األزمـ ــة ال ـســوريــة منذ
بدايتها متصلة بأزمة املنطقة ،فقد كانت
إســرائـيــل وحـلـفــاؤهــا وأتـبــاعـهــم يــراهـنــون
ع ـل ــى أن ه ـ ــذه األزم ـ ـ ــة س ـت ـن ـت ـهــي بـتــدمـيــر
ســوريــا ،بعدما جــرى تدمير الـعــراق ،ومن
ثم بعزل حــزب الله في لبنان عن شريانه
الحيوي فــي إي ــران ،مــا يتيح لتل أبيب أن
تصفي حساباتها مــع الجبهة الشمالية
ك ـل ـهــا ،ب ـعــدمــا ت ـمــت ال ـت ـســويــة ســاب ـقــا مــع
الـجـبـهـتــن الـجـنــوبـيــة (م ـص ــر) والـشــرقـيــة
(األردن) .وهـ ــذا م ــا ي ـخ ـلــق واق ـع ــا جــدي ـدًا
ّ
تتسيد فيه إسرائيل على املنطقة بكاملها،
بحيث تملي على الورثة الخليجيني للقرار
العربي الرسمي ما تراه من صيغ مالئمة
لها من أجل تصفية القضية الفلسطينية...
االتجاه في
وقد شهدنا مقدمات ملثل هذا
ّ
فترة غرور القيادة السعودية وظنها بأن
كل شيء قد انتهى ،وأن زمام القرار العربي
الرسمي قد بات طوع بنانها ،فبادرت إلى
االنـتـقــال بعمليات الـتــواصــل مــع تــل أبيب
مــن تـحــت ال ـطــاولــة إل ــى فــوقـهــا عـلــى أيــدي
األم ـيــر تــركــي الـفـيـصــل وال ـج ـنــرال السابق
أن ــور عشقي ،وج ــرى طــرح مـشــروع جديد
لتنفيذ «امل ـبــادرة العربية» بشكل مقلوب
رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ،ي ـتــم م ـعــه الـتـطـبـيــع بني

إسرائيل ودول الخليج ،قبل التعامل مع
حــل املــوضــوع الفلسطيني! بــزعــم أن ذلــك
سيشكل الطريق األفضل لتحقيق السالم!
في أجــواء هــذا الطرح التسووي الجديد،
بدا أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو قد أصبح رجل القرار في املنطقة
بــا مـنــازع! ولــم يقتصر تعامله على هذا
األس ــاس مــع األط ــراف وال ـقــوى اإلقليمية،
بل تعداه إلى التعامل مع الدول العظمى...
وب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــدد م ـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
وال ـكــرم ـلــن .والـجـمـيــع يـتــذكــر اسـتـخـفــافــه
بالرئيس األميركي السابق باراك أوباما،
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة م ــن واليـ ـت ــه وسـعـيــه
لتأليب الكونغرس عليه ،وكذلك محاوالته
اإليحاء بأنه قد أصبح صاحب القرار في
موسكو!
غ ـي ــر أن امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي م ـن ـح ــت رئ ـيــس
الــوزراء اإلسرائيلي هذا االنتفاخ ،سرعان
ما تغيرت بشكل جذري مع انقالب موازين
القوى في غير صالح السعودية وتوابعها
فــي الـخـلـيــج ،الــذيــن ك ــان نـتـنـيــاهــو يــراهــن
على استئثارهم بالقرار العربي في غياب
ال ـقــوى ال ـتــي يتشكل مـنـهــا امل ـحــور اآلخ ــر.
فمع ازدياد غرق السعودية في رمال حرب
اليمن الــدمــويــة ،وانفجار الـنــزاع مــع قطر،
وقبل هذا وذاك ،مع تغير معطيات امليدان
ف ــي األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة وان ـق ــاب ـه ــا ج ــذري ــا
لـصــالــح الـنـظــام وحـلـفــائــه وداعـمـيــه ،وجــد
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ن ـف ـســه أم ــام
مشهد مغاير كليًا أطاح بجميع مراهناته.
لقد أصبح وجهًا لوجه أمام نظام سوري
ي ـس ـت ـع ـيــد ج ـي ـش ــه مـ ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة مــن
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت قـ ــد خـ ــرجـ ــت عــن
سيطرته في الفترات السابقة ،وما يحيط
به من حلفاء وداعمني محليني وإقليميني
ودول ـي ــن ي ـلــوحــون م ـعــه ب ـش ــارات الـنـصــر
ويـ ــؤكـ ــدون أن ـه ــم ب ــات ــوا ي ـش ـك ـلــون وجـ ــودًا
ص ـل ـبــا ف ــي م ـش ـهــد امل ـن ـط ـقــة ع ـلــى م ـشــارف
نـ ـه ــاي ــة األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،بـ ـك ــل الـ ـص ــور
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مشكلة فلسطين األولى ...هي العرب
عماد خشان *
م ــن بـ ــاب اإلن ـ ـصـ ــاف ال الـ ــدفـ ــاع ع ــن يــاســر
عرفات ،ال ّ
بد من ذكر وكر األفاعي ،واسمه
األنظمة العربية التي كان عرفات مضطرًا
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا ،ومـ ـ ــن عـ ـل ــى أرض
مـتـحــركــة لـيـســت أرضـ ــه ،س ــواء فــي األردن
ال ـع ـم ـي ــل أو ل ـب ـن ــان امل ـ ــارون ـ ــي وال ـط ــائ ـف ــي
ع ـم ــوم ــا .وط ـب ـع ــا س ــوري ــا وم ـص ــر أغـلـقـتــا
ح ــدوده ـم ــا ،وال أح ــد ي ـق ـتــرب م ـن ـهــا ،فيما
اشـتــرت دول الخليج راح ــة رأسـهــا بــاملــال،
ك ـم ــا أم ــره ــا هـ ـن ــري ك ـي ـس ـن ـجــر الـ ـ ــذي رأى
املــال مفسدة للنضال ،وهــو مــا حصل مع
كثيرين ،وليس مع الجميع.
ويــا حـبــذا لــو أن الـكــاتــب اللبناني إلياس
خ ــوري ُي ـفــرج عــن م ــذك ــرات الـشـهـيــدة دالل
ّ
امل ـغــربــي ،ال ـتــي ســلـمــه إي ــاه ــا الـشـهـيــد أبــو
ّ
يحولها
جهاد ،على أمل أن يستعملها أو
إلـ ــى رواي ـ ـ ــة .ف ــي ت ـلــك املـ ــذكـ ــرات م ــا يـصــف
الوضع بكل ما فيه من بطوالت وخيانات،
إن ل ــم ي ـكــن ل ـلــوطــن ،فـلـلـنـفــس م ــن جـمــاعــة
األبوات.
ياسر عرفات كان عبقريًا بحيث إنه تمكن
مــن التعامل مــع األنظمة العربية الخائنة
والـ ـ ـغ ـ ــادرة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،واس ـت ـط ــاع
أن ي ـح ـم ــي ال ـ ـثـ ــورة ق ـ ــدر املـ ـسـ ـتـ ـط ــاع ،رغ ــم
كــل امل ــؤام ــرات مــن الـصــديــق وال ـعــدو واألخ
الشقيق .ولكن بعد االجتياح اإلسرائيلي
ّ
التشرد مجددًا ،وبعد اغتيال
للبنان ،وبعد
كــل مــن حــول يــاســر عــرفــات ،وبـعــدمــا وجــد
عرفات نفسه وحيدًا في القمة العربية في
األردن ع ــام  ،١٩٨٧حــن لــم يقبل أي زعيم
ع ــرب ــي أن ي ـت ـح ــدث م ـع ــه ع ـل ــى أسـ ـ ــاس أن
املـنـظـمــة ان ـت ـهــت ،وأن ال ـعــرب سيتحدثون
باسم الفلسطينيني في املفاوضات املقبلة
مــع إســرائ ـيــل .إال أن وق ــوع االنـتـفــاضــة في
ك ــان ــون األول م ــن ال ـع ــام نـفـســه أعـ ــاد خلط
األوراق ،وقـ ـل ــب املـ ـع ــادل ــة ن ـس ـب ـيــا بـحـيــث
اس ـت ـط ــاع ع ــرف ــات أن ي ـع ـيــد ت ـعــويــم نـفـســه
وأن يـ ـج ــد لـ ــه ك ــرسـ ـي ــا فـ ــي بـ ـ ــاص الـ ـس ــام
واالسـتـســام العربي الــزاحــف نحو مدريد

ً
ومنها نحو أوسلو .بمعنى آخر ،هل فعال
ق ــام أه ـل ـنــا ال ـع ــرب وامل ـس ـل ـمــون ف ــي ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة بــاح ـت ـضــان قـضـيــة
فلسطني وفـتــح ال ـحــدود لـكــل مـقــاوم وبــذل
الـ ـغ ــال ــي والـ ــرخ ـ ـيـ ــص فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـحــريــر
فلسطني ،وحصل تقصير من ياسر عرفات
ً
أو منظمة التحرير؟ ولكن بــدال من التفرغ
ملقاومة إسرائيل ،كان على عرفات التفرغ
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة وح ـمــايــة
شعبه في املخيمات ،من األردن إلى صبرا
وشاتيال إلى حرب املخيمات التي ما زلنا
ال نـ ـع ــرف ك ـي ــف ح ـص ـلــت ومل ـ ـ ــاذا ح ـص ـلــت.
ال ـعــرب دف ـعــوا عــرفــات دف ـعــا نـحــو أوس ـلــو،
ل ـك ــي ي ـق ــول ــوا ب ـع ــده ــا ب ـك ــل راحـ ـ ــة ض ـم ـيــر:
«إننا نرتضي للفلسطينيني بما يرضونه
ألن ـف ـس ـهــم» ،وأن ي ـقــولــوا« :ال نـسـتـطـيــع أن
نكون ملكيني أكثر مــن املـلــك» .هــذه أنظمة
ع ـم ـي ـل ــة خ ـب ـي ـث ــة الـ ـنـ ـف ــس ،ومـ ـ ــا ت ـع ـل ـم ـنــاه
م ــن خ ــال تـجــربـتـنــا أو ت ـجــربــة الــاج ـئــن
الـ ـس ــوري ــن ،وح ـت ــى الـ ـع ــام ــات امل ـنــزل ـيــات
م ــن ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا ال ـلــواتــي ينتحرن
يوميًا بمجرد االحتكاك والعمل مع العرب،
فإنني أستطيع أن أقول إن طريقة التعامل
ال ــوح ـي ــدة م ــع الـ ـع ــرب ه ــي م ــن م ــوق ــع قــوة
ألنـهــم مــا زال ــوا فــي مرحلة أقــرب فيها إلى
شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف
والـكـبـيــر يـعـتــدي عـلــى الـصـغـيــر .هــذه بــاد
أمـ ــا أن ـه ــا ف ـق ــدت إن ـســان ـي ـت ـهــا ،أو أن ـه ــا لــم
تـصــل إلـيـهــا بـعــد .خـيــرة شـبــاب املخيمات
كــانــت تــذهــب فــي عمليات فــدائـيــة مــن أجل
ت ـح ــري ــر ف ـل ـس ـطــن ،ف ـك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة عـنــد
العرب أن الفلسطيني يريد أن يتوطن في
األردن أو فــي لـبـنــان ،ه ــذا هــو االسـتـنـتــاج
امل ـن ـط ـقــي وال ـع ـل ـم ــي وامل ــوض ــوع ــي امل ـج ــرد
حـســب امل ـسـتــوى الـعـقـلــي ال ـعــربــي .أوالدن ــا
يستشهدون لـكــي نستوطن فــي ك ـســروان،
فـيـمــا أه ــل ال ـب ـلــد ي ـســاب ـقــون الـجـمـيــع على
االصطفاف أمام أبواب السفارات األجنبية،
وهــم فعلوا ذلــك قبل أيــام الـثــورة وخاللها
وبعدها وحتى يوم القيامة ،ألن تلك البالد
ال خير فيها ألحد ،ال البن البيت ،وال لألخ

ال ـش ـق ـي ــق ،وال ل ـل ـقــريــب أو الـ ـص ــدي ــق .هــي
بالد مفتوحة ومستباحة للحاكم العربي
وأوالده وللسيد األميركي وجيوشه.
خ ــال ح ــرب ع ــام  ٢٠٠٦اإلســرائ ـي ـل ـيــة على
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أذكـ ـ ـ ــر أن س ـ ـيـ ــدة جـ ـن ــوبـ ـي ــة حــن
ّ
شاهدت الخراب الذي حل بقريتها وبيتها
مـ ــن ال ـق ـص ــف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،قـ ــالـ ــت« :فـ ــدى
حــذاء السيد حـســن» ،وهــي عاطفة عظيمة
وص ـ ــادق ـ ــة وم ـخ ـل ـص ــة .ولـ ـك ــن لـ ــم أس ـت ـطــع
إال أن أس ــأل نفسي أنــه لــو تـلــك الـسـيــدة أو
غيرها من أهلنا العرب ،قام وقــال بعد أي
قصف إسرائيلي «فــدى فلسطني» ال نريد
فـ ــدى ع ــرف ــات ،ب ــل ف ـق ــط فـ ــدى ف ـل ـ ّس ـطــن أو
ف ــدى ال ـقــدس ،لــو حـصــل ه ــذا لـكــنــا اآلن قد
انتهينا مــن إســرائـيــل .ومــا يــزيــد إعجابي
ب ـش ـخ ـص ـيــة ي ــاس ــر ع ــرف ــات ه ــو ح ــن أرى
وأسمع ما تعانيه املقاومة اإلسالمية في
لبنان على أيدي اللبنانيني ،رغم كل ّ
قوتها
وقــدراتـهــا .حــن أرى األل ــم ال ــذي يـخــرج مع
كلمات السيد حسن نصرالله ،وهو يحاول
أن يـ ـط ـ ّـري األمـ ـ ــور م ــع ف ـئ ــات ال ت ـع ــرف إال
بخيانتها وعمالتها إلســرائـيــل وأمـيــركــا.
ح ــن ي ـت ـطــاولــون عـيـلــه كـشـخــص وك ـحــزب
وكـمـقــاومــة ،وه ــو ي ـحــاول أن يسترضيهم
ألنــه يـعــرف أنـهــم يـحــاولــون جــره إلــى الفخ
الذي وقع فيه ياسر عرفات بتحريض من
كـمــال جـنـبــاط .فــخ اسـمــه ال ـحــرب األهـلـيــة
التي هي كل ما يريده عمالء إسرائيل في
ل ـب ـنــان ،وال ــذي ــن ي ـقــولــون عـلـنــا إن ــه م ــا من
مشكلة فــي تدمير لبنان ألنــه بوسعنا أن
نـعـيــد ب ـن ــاء ه ،ول ـكــن امل ـهــم أن نـتـخـلــص من
ال ـحــزب وامل ـقــاومــة اإلســام ـيــة ،تـمــامــا كما
دم ــروا لبنان بأيديهم لكي يتخلصوا من
امل ـقــاومــة الفلسطينية وال ـحــركــة الوطنية
اللبنانية .هذه أمة استمرأت الذل ،وال تريد
إال أن تكون في خدمة أميركا والغرب ،ولو
كــان معنى ذلــك قبول إسرائيل في جامعة
الدول العربية ،التي ربما سيصير اسمها
ق ــري ـب ــا ج ــام ـع ــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة وال ــدول ــة
العبرية.
ما زلنا ال نعرف في مجتمعنا الفلسطيني

في املخيمات ما حصل معنا ومع العرب.
ظـنـنــا مـتــوهـمــن أن ـنــا أم ــة عــربـيــة واح ــدة،
ول ــو م ــا حـصــل مـعـ ّنــا ق ــد حـصــل ف ــي دول ــة
ع ــربـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى لـ ـك ــن ــا قـ ــد ق ــدمـ ـن ــا ال ـغ ــال ــي
والرخيص ّألهلنا العرب ،ولكن ما اتضح
ّ
ان ــه ح ــن كــنــا ن ـعــلــم أط ـفــال ـنــا أن فلسطني
ع ـ ـ ــروس مـ ـه ــره ــا الـ ـ ــدمـ ـ ــاء ،كـ ـ ــان إخ ــوانـ ـن ــا
العرب والفينيقيون يعلمون أطفالهم كره
الفلسطيني وجــوردان فيرست وليبانون
فـ ـي ــرس ــت ،وصـ ـ ــار اس ـ ــم ج ـم ـه ــوري ــة مـصــر
ال ـع ــرب ـي ــة م ـص ــر حـ ــاف وص ـ ـ ــارت ال ـض ـبــاع
ت ـحــوم ح ــول ج ـســد ه ــذه األمـ ــة ال ـتــي فشل
أب ـن ــاؤه ــا ف ــي ال ــدف ــاع ع ـن ـهــا ،فـ ــإذا ال ـكــردي
يــريــد دول ــة وج ـنــوب ال ـس ــودان ص ــار دولــة
دون أن ي ـقــول أح ــد ك ـل ـمــة ،والـ ـع ــراق صــار
ً
دوال ،ودور مصر قادم إن سقطت سوريا،
وص ــارت إثـيــوبـيــا تـقـطــع م ـيــاه نـهــر النيل
عــن مـصــر ،وص ــارت تركيا دول ــة عثمانية
جديدة ،ولكن فقط في بالدنا ال في بالدها
حيث الديموقراطية والعلمانية ،وصارت
إسرائيل تأمر الجيش اللبناني بأن يطرد
الضابط الفالني ألنه مع املقاومة ،كما جاء
في صحيفة «األخبار» عدد االثنني الرابع
من أيلول « :٢٠١٧وقاحة إسرائيلية :اتهام
ض ـبــاط الـجـيــش ب ـ «الـعـمــالــة» لـلـمـقــاومــة».
وفـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ،ال أجـ ـ ــد ك ـل ـم ــة لـتـلـخـيــص
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ــع ال ـ ـعـ ــرب ،مــن
املـ ـحـ ـي ــط إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،إال تـ ـل ــك ال ـك ـل ـمــة
ال ـح ــزي ـن ــة ض ـم ـن ـيــا واملـ ـع ـ ّـب ــرة ال ـت ــي قــالـهــا
السيد حسن نصرالله فــي كــانــون الثاني
من عام « :٢٠١١نحن مقاومة ولسنا طالب
سلطة ،لكن ال تطعنونا في الظهر» .وكل
ً
م ــا تـطـلـبــه ق ـي ــادة امل ـق ــاوم ــة ه ــو أوال« ،أال
تتآمروا علينا وال تقتلونا وال تطعنونا
فــي الظهر وال نــريــد حتى الحماية منكم.
ثــانـيــا ،اهـتـمــوا بــالـنــاس واخــدمــوا الـنــاس،
خصوصًا في املناطق املحرومة في عكار
والبقاع والشمال وطرابلس» .في الحالة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،كـ ــان الـ ـق ــول ن ـحــن م ـقــاومــة
ولسنا طــاب توطني لكن ال تطعنونا في
الظهر .وهذا ما حصل ،طعننا الجميع في

