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صفقة مع الشيطان
«ال يخيف أصحاب الحركة الصهيونية
التهويل من بعيد والجعجعة .بل
الشيء الحقيقي الذي يخيفهم هو
الموت .ولو وجد في سوريا رجل فدائي
ّ
يضحي بنفسه في سبيل وطنه ويقتل
ّ
بلفور ،لكانت تغيرت القضية السورية من
الوجهة الصهيونية ّ
تغيرًا مدهشًا»
أنطون سعاده 1925

فراس الشوفي
ّ
ـيء زائـ ـف ــا .ع ـي ـنــا دون ــال ــد تــرامــب
كـ ــان كـ ــل ش ـ ـ ٍ
ببياض
املـلـ ّـونـتــان ،انـكـســار الـضــوء حولهما
ٍ
فــاقــع ،وضـحـكــات بنيامني نتنياهو ،الـهــارب
مـ ـ ــن جـ ــري ـ ـمـ ــة فـ ـ ـس ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى جـ ــري ـ ـمـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ.
ـرح هــزلــيُ ،د ِع ـ َـي
الـحــاضــرون جمهور فــي م ُـسـ ٍ
ل ـت ـبــادل االع ـت ــراف ــات م ــع امل ـ َـه ـ ِّـر َج ـ ْـن .جالبيب
«عـ ــرب االعـ ـت ــدال» الــواق ـفــة ف ــي الـ ـه ــواء ،كــانــت
«كــوم ـبــارس»ّ .
تنوعت انطباعات املشاهدين
م ــع دهـ ـش ــةٍ ع ـ ّـام ــة (ق ـص ـي ــرة األم ـ ـ ــد) .ت ـمــامــا،
كصدمة تهديد تــرامــب بقصف مــواقــع إيــران
الثقافية (مقدمة لحرب اآللة على اإلنسان؟)َ .
ـك بــأيــام ،فــي أورشـلـيــم املحتلةَ ،سـ َـبــق
قبل ذلـ ُ
التصفيق الصفقة .تظاهرة بألوان العتم50 .
«م ـق ـهــورًا» ،وحــزيــن واح ــد ن ــادم عـلــى املــاضــي
مــن رؤس ــاء الـعــالــم ،حـضــروا على عـجـ ٍـل ملسح
دم ــوع نـتـنـيــاهــو ،فــي «امل ـن ـتــدى ال ــدول ــي حــول
الهولوكوست».
ّ
إيمانويل مــاكــرون يفتش
الفرنسي
الــرئـيــس
ّ
ع ــن ن ـجــوم ـيــة .وه ــو ي ـحــضــر ل ـقــانــون تـجــريــم
معاداة الصهيونية في فرنسا ،افتعل غضبًا
وم ـن ــع شــرط ـيــا صـهـيــونـيــا م ــن ال ــدخ ــول إلــى
الكنيسة .هــل هــو صــراخ عاصمة كاثوليكية
ّ
لحجز ّ
حصتها من تركة الله املحتلة؟
اكتفى البريطانيون بحضور األمير تشارلز
ووفــد برملاني .جميل بلفور ومــارك سايكس،
أكبر من عتب نتنياهو.
ف ــي اح ـت ـفــال امل ـه ــزل ــة ،ظ ـهـ َ َـر الــرئ ـيــس األمل ــان ــي
َ
فرانك فالتر شتاينماير ،وأفل ْت أنجيال ميركل.
ّ
«الكفارات» التي تدفعها أملانيا منذ  70عامًا
ما عادت تكفي .العالج ّ
الفعال للشعور بالذنب
في القرن الجديد ،هو مباركة ذنوب اآلخرين.
ال ـس ــؤال لـلـقــرن امل ـق ـبــل :ه ــل سـيـشـعــر األح ـفــاد
بذنب آالم الفلسطينيني؟
الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر ب ــوت ــن ،ك ــان نـجــم الحفل
ب ـش ـه ــادة اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري .إس ــرائ ـي ــل مــدخــل
روسيا الجديدة إلى الغرب (إذا ّ
أحبك الطفل،
َ َ
قـ ِـبــلــك األهــل ولــو على مـضــض) .لوبيات املــال
اليهودية تساعد روسيا في تجاوز العقوبات
األميركية .مليون روسي على أرض فلسطني
يمنحون موسكو نفوذًا داخل الكيان .حصار
ّ
أولوية عند سيد الكرملني.
الوحش البولوني

وإســرائـيــل« ،تـســاعــد» أحـفــاد الجنود الحمر،
فــي كشف التشويه الـغــربــي ل ــدور السوفيات
خالل الحرب الثانية .أول «املكاسب» ،استعادة
أم ــاك للكنيسة األرثــوذك ـس ـيــة الــروس ـيــة في
الـقــدس .روسـيــا إذًا حليف سياسي للجميع،
ـوريــا على ضرب
مــن دون عــواطــف .تساعد سـ ّ
ال ـج ـمــاعــات اإلره ــابـ ـي ــة ،وت ـغ ــض ال ـط ــرف عن
إرهاب الدولة اليهودية.
ً
ـام من
صـفـقــة الـ ـق ــرن ،ف ـع ــا .اخ ـت ـصــار مل ـئــة عـ ـ ٍ
صـنــاعــة ال ــوه ــم ،وآالف الـسـنــن مــن الـتــزويــر.
أســوأ مــا فيها ،نقاش ضحاياها للتفاصيل.
اإلع ـ ــام ال ـع ــرب ــي وب ـع ــض اإلع ـ ــام الـلـبـنــانــي
ّ
يـغــرق منذ الـثــاثــاء املــاضــي ،بـشــرح الخطة/
ٌ
ً
بمعنى
حدود وأنفاق ومصادر رزق.
الصفقة:
آخ ــر ،تبسيط امل ــوت للفلسطينيني بــانـفــراج
ّ
متخيل.
اقتصادي
الذين ضاقت بهم السبل ،حتى صــار موتهم
ســاحـهــم ،ال يـنــاقـشــون املـســألــة الفلسطينية
ّ
إل فــي ج ــذر ال ـص ــراع .واألصـ ــل ،أن عصابات
يـ ـه ــودي ــة ص ـه ـي ــون ـي ــة ج ـ ـ ــاءت إل ـ ــى فـلـسـطــن
ب ــدع ــم دول ـ ــي وخ ـ ــراف ـ ــات ت ـل ـم ــودي ــة ،ه ـ ّـج ــرت

الفلسطينيني بقوة الدماء والسالح واملجازر،
وف ــرض ــت ت ـغ ـي ـي ـرًا دي ـمــوغــراف ـيــا ع ـن ـصــريــا لم
يسبق لــه مثيل .مل ــاذا الـنـقــاش فــي التفاصيل
إذًا؟ ال ـحــل م ـع ــروف :ع ــودة كــامــل األرض إلــى
الفلسطينيني ،وعودة الفلسطينيني إليها.

هل ولدت الصفقة من فراغ؟

ّ
اتسم الرد الفلسطيني ،منذ ثالثينيات القرن
الـعـشــريــن ،بــاالنـتـفــاضــات الـعـفــويــة ،املــدنـيــة
ّ
واملسلحة .استند أهــل األرض إلــى حاضنة،
ُسـ ِّـم ـيــت عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة .ل ـكـ ّـن الـحــاضـنــة
ّ
تعرضت الهـتــزازات خطيرةُ .دقــت املسامير
فــي العروبة كحامل لحقوق الفلسطينيني،
منذ َصـ َـمـ َـت الـعــرب على التقسيم ّ
األول في
عـ ــام  .1947إخـ ـ ــراج م ـصــر م ــن الـ ـص ــراع في
ٌ
مسمار برتبة خ ــازوق .توالت
كامب ديفيد،
الطعنات .محاولة  17أيار في لبنان ،ووادي
عــربــة فــي األردن .أم ــا املـقـتــل ،ف ـكــان أوس ـلــو،
ـح مـنـفــرد.
وج ـن ــوح يــاســر ع ــرف ــات نـحــو ص ـلـ ٍ
سـ ّـجــل ع ــرف ــات ّأول ت ـنــازل فـلـسـطـيـنــي ،حني
بحث عــن وطـ ٍـن بــديــل ،وسمح ملقولة« :نقبل

ب ـمــا ي ـق ـبــل ب ــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون» ،أن تـصـيــر
نـهـجــا .ورث مـحـمــود عـ ّـبــاس «األوس ـلــويــة»،
أو صـنـعـهــا ،وص ــارت خ ـبــزه .أم ــا الحاضنة
«اإلس ــام ـي ــة» ،فــانـقـسـمــت ال ـي ــوم ،بــن إي ــران
وت ــرك ـي ــا ،م ــذ صـ ــار خ ـ ــادم ال ـح ــرم ــن خــادمــا
إلسرائيل أيضًا.
كــل ه ــذا ،يــدفــع تــرامــب إل ــى ال ــرهــان مــن دون
خ ـ ــوف .أن ُيـ ـص ـ ّـر ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل ،يعني
أن ال ـن ـظــرة األم ـيــرك ـيــة الـتـقـلـيــديــة لـلـصــراع
ّ
تغيرت ،وأن الواليات املتحدة لم تعد تعترف
بالهويات الوطنية أو الدول املركزية .وهذه
«املــراجـعــة» لحق تقرير املصير كشف عنها
ع ــدي ــدون م ــن م ـ ّ
ـروج ــي ال ـس ـيــاســات الـغــربـيــة
فـ ــي م ـئ ــوي ــة س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ـ ـ ب ـي ـكــو ق ـب ــل أرب ـع ــة
أعـ ـ ـ ــوام .وعـ ـل ــى هـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ،فـ ــإن ش ـعــوب
املنطقة ،منطقتنا ،ليست شعوبًا كتلك التي
استطلعت لجنة «كينغ ـ ـ كــرايــن» فــي 1919
حق تقريرها ملصيرها .بل جماعات ،دينية،
ي ــؤس ــس اع ـ ـتـ ــراف ت ــرام ــب ب ــدول ــة ي ـه ــودي ــة،
العـ ـت ــراف ــه بـ ـه ــا ،دويـ ـ ـ ــات س ـن ـي ــة وش ـي ـع ـيــة
وك ــردي ــة ودرزيـ ـ ــة و ...ف ــي مـحـيــط إســرائ ـيــل
(هـ ــذا بــامل ـنــاس ـبــة ،ال يـنـسـحــب ّ ع ـلــى شــرقـنــا
فحسب .الدعاية األميركية املكثفة هذه األيام
حول مظلومية اإليغور في إقليم شيجيانغ
الصيني ،وتصريحات مايك بومبيو خالل
جولته في آسيا الوسطى ،وعــودة الخطاب
(أ ف ب)

ّ
نحو منظومة إقليمية تكرس الصعود اآلسيوي
سمير الحسن *
ضربت العوملة ( )Globalizationأطنابها في
مواز للهيمنة األميركية على العالم.
تعبير
ٍ
طغى الدوالر على مختلف دول ومجتمعات
ُ
الـعــالــم ،واســتـخــدم اإلنـتــرنــت لتكريس هذه
الهيمنة ،وإعطائها بعدها الثقافي ،حتى
قيل إن العالم أصبح قرية كونية .وفي فترات
طــوي ـلــة ،اس ـت ـخــدم األم ـي ــرك ـي ــون جـبــروتـهــم
العسكري ملزيد من الهيمنة ،األمــر الــذي لم
تكن بدايته قنبلتي هيروشيما وناغازاكي
عام  .1945أصبحت مجتمعات العالم واقعة
تحت رحمة األميركي ،منذ ما بعد الحرب
العاملية الثانية ،والعمل باتفاقية «برتون
وودز ـ  ،»1944التي أثمرت وحدانية الدوالر
ك ـع ـم ـلــة ع ــاملـ ـي ــة ،وبـ ـ ــدء ت ـش ـغ ـيــل اإلن ـت ــرن ــت
أواسط الخمسينات ،من قبل االستخبارات
املركزية األميركية ،ليتطور الحقًا ،ويغزو
العالم.
عبر اإلنـتــرنــت ،معطوفًا على ال ــدوالر ،أمسك
األم ـيــركــي بــرقــاب الـبـشــريــة ،فــاسـتـخــدم األول
لـفـهــم مـفــاصــل ح ـيــاة املـجـتـمـعــات حـيــث عجز
ّ
امل ـس ـت ـش ــرق ــون .وم ــك ـن ــت ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـج ــدي ــدة ـ
اإلنترنت ـ األميركي من حيازة أكبر منظومة
مـعـلــومــات ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،لـيـعــرف بواسطتها
كيف يخترق املجتمعات ،ويـكـ ّـرس سيطرته.

بالتوازي ،لم يكن ينقص األميركي إال سقوط
رادعه على املستوى االستراتيجي ،أي االتحاد
السوفياتي ،لكي يفلت من عقاله ،ويمارس كل
ّ
املتوحشة إلذالل البشرية وإخضاعها.
طاقته
وقد فعل ،وال يزال.
ان ـت ـه ـكــت ال ـع ــومل ــة الـ ـح ــدود ال ـج ـغــراف ـيــة الـتــي
ّ
تكرست عقب الحرب العاملية الثانية ،ورعتها
األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وبـ ــاتـ ــت خ ـص ــائ ــص الـ ـ ــدول
واملـجـتـمـعــات ،فــي ح ــال ان ـت ـظــار .لـكــن الـعــوملــة
لم تفعل كما فعلت والدتها الرأسمالية ،التي
ّ
غيرت املجتمعات األوروبية تغييرات جذرية
ثورية ،قضت على املاضي اإلقطاعي ـ امللكي
ّ
ّ
ـ الديني ،لتحل محلها قيم الحداثة الناهضة
على أكـتــاف الـثــورة الصناعية .تعايشت قيم
ّ
الـعــوملــة األمـيــركـيــة مــع الـتـقـلـيــد ،لـكــن تقدمها
ال ـت ـق ـن ــي وض ـ ــع امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة فــي
ّ
الصفوف الخلفية من االهتمام .إال أن شرائح
ّ
كثيرة من املجتمعات التقليدية ،ظلت تعتبر
نـفـسـهــا خـ ــارج س ـقــف ال ـع ــومل ــة ،وتــداع ـيــات ـهــا،
ّ
فـظــلــت تـتـعــاطــى ف ــي شــؤون ـهــا كــأنـهــا ح ــاالت
قــائ ـمــة ب ــذات ـه ــا ،ت ـعــانــي م ـعــانــات ـهــا م ـن ـفــردة،
وتغني على ليالها وفــق املــدى القصير الذي
ّ
اسـتـطــاعــت رؤاهـ ــا ب ـلــوغــه .بـمـعـنــى آخ ــر ،ظــل
كـثـيــر م ــن امل ـج ـتـمـعــات ،وق ــواه ــا االجـتـمــاعـيــة
والسياسية ،معتبرًا نفسه في حالة استقالل
وطني.

م ــن ه ــذا امل ـن ـظــور ،تـشـهــد ال ـســاحــة اللبنانية
تـ ـط ــورات ال ـســابــع ع ـشــر م ــن ت ـشــريــن األول /
أك ـتــوبــر امل ـن ـصــرم ،وم ــا ب ـعــد .طـغــت الكيانية
اللبنانية على أبـعــاد هــذا الـتـحـ ّـرك ،وصـ ّـورت
ال ــواق ــع الـلـب ـنــانــي املـ ـ ــأزوم ك ــأن ــه ح ــال ــة قــائـمــة
ّ
بذاتها ،بدأ تأزمها «منذ ثالثني عامًا» بحسب
مــا ّ
ّ
عبر عنه كـثـيــرون ،ثــم تفاقمت الـتـطــورات،
فــام ـتــأ الـ ـك ــوب ،ولـ ــم ت ـكــن تـنـقـصــه إال نقطة
واحــدة لكي يصب ،فكانت أحــداث  ١٧تشرين
األول  /أكتوبر كأنها هي هــذه النقطة .هكذا
ّ
صور كثيرون الحالة اللبنانية الراهنة.
مضى التحرك االحتجاجي مطالبًا بالتغيير
ـ طبعًا املحلي ـ وتركزت شعاراته على فساد
السلطة ،ونهب األموال ،واسترجاعها ،ولحق
نظام املـصــرف مــا يستحق مــن «بـهــدلــة» ،ألنه
مــارس «شــواذاتــه» غير املرتقبة على الناس،
وراح ال ـب ـع ــض ي ـح ــاص ــر املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي.
ّ
سبق الـتــأزم اللبناني ما درج األميركي على
فرضه على دول عديدة من العالم ّ
مما ُعرف
بـ«الحصار» ،وخصوصًا منها ما كان خارج
ّ
ً
م ـحــورهــا ،أو م ـح ــاوال الـتـفــلــت م ــن هيمنتها
بـتـعــزيــز أوض ــاع ــه االق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة،
مثل الصني ،وروسيا ،وكوبا ،وإيران وسوريا،
وفنزويال ،وسواها من مجتمعات أبدت بعض
عصية على الهيمنة املعوملة املطلقة.
إن الذي يرى بعينني اثنتني ،يستطيع ّ
تلمس

شكل الهيمنة الشامل ،والذي يرى بعني واحدة،
ي ـنــزوي فــي رؤي ـتــه ألزم ـتــه عـلــى أن ـهــا كيانية
خــاصــة بــه .وبــن الــرؤيـتــن :واح ــدة بالصراع
ً
واملــواجـهــة وص ــوال إلــى حــل قــد يـكــون بعيدًا،
ّ
ألنه شمولي؛ والثانية ،تتخبط في صراعاتها
الكيانية كالتحركات االحتجاجية اللبنانية
بـكــل ع ـنــاصــرهــا ،وم ـكـ ّـونــات ـهــا ،م ـتــراوحــة في
مــوقـعـهــا ،غـيــر ق ــادرة عـلــى ال ــوص ــول إل ــى حل
ً
ألن الــواقــع اللبناني ليس منفصال عــن واقــع
الهيمنة األميركية املعوملة على العالم ،وال عن
تداعياتها اإلقليمية.
املـ ـش ــارك ــون ف ــي االح ـت ـج ــاج ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال
يــريــدون التوقف عند الـتـطــورات التي حدثت
فــي املنطقة ،وبلغت ذروتـهــا ،وخصوصًا في
املواجهة العاملية فــي الساحة الـســوريــة ،وقد
انعكست هذه التطورات على لبنان حالة ّ
شد
وج ــذب قـســريــة ،كــونــه ج ــزءًا مــن حــالــة شاملة
إقليمية ال تستطيع خطوط «سايكس ـ بيكو»
منع تفاعلها ،وتواصلها ،فانزوى املشاركون
ّ
فــي تحركاتهم اللبنانية املحلية ،كــأن لبنان
«العظيم» ليس دولــة صغيرة ،ربما األصغر
في العالم ،وكأنه يملك ّ
مقومات صمود أمام
الـعــواصــف الـتــي كــانــت تـنــدلــع دائ ـمــا ،فــراحــوا
يـلـعـبــون لعبة «ال ـث ــورة» املـحـلـيــة الـتــي تبغي
قلب السلطة ،وإقامة حركة ثورية ربما وصل
الــوهــم عـنــد بـعــض أصـحــابـهــا إل ــى اعـتـبــارهــا

لوبيات المال اليهودية
تساعد روسيا في تجاوز
العقوبات األميركية

الـطــائـفــي وال ـعــرقـ ّـي إل ــى الـبـلـقــان م ــن بــوابــة
نصف أول صعب
الجبل األسود ،تؤشر إلى
ٍ
من قرن ملتهب).
حتى الفلسطينيون ،ال يتعامل معهم ترامب
ونتنياهو وجاريد كوشنير كتلة واحــدة .هم
ً
ليسواّ فلسطينيني أصــا فــي حساب هــؤالء،
بل سنة ومسيحيون ودروز وبدو ،لكل منهم
قــوانـيـنـهــم ومـصــائــرهــم (لــذلــك صـمــت الـعــرب
ورفع رجب إردوغان صوته؟).
ً
ٌ
مسار بدأ فعال مع سقوط بغداد بداية القرن،
واس ـت ـمــر ب ـ ــ«داعـ ــش» والـ ـح ــرب ع ـلــى ســوريــا.
وبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ـ ــذروة ،م ــع تـ ـح ـ ّـول ال ـ ّـسـ ـك ــن (س ــاح
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ــذي ــن ال س ـ ــاح ل ـه ــم بــوجــه
املــاكـيـنــة الـعـسـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،إل ــى أداة
جــريـمــة ،بيد متطرفني يطعنون األبــريــاء في
شوارع املدن األوروبية.

كيف تنجح صفقة القرن؟
لـكــي تـنـجــح صـفـقــة ال ـق ــرن ،عـلــى إســرائ ـيــل أن
تقضي على كل من يعترض طريقها .مشروع
إبـ ــادة جـمــاعـيــة م ــن الـصـعــب تـحـقـيـقــه ،إن لم
ً
يكن مستحيال ،باألسلحة التقليدية .لكن ،ما
املــانــع ،إذا اقتتل املعترضون واملــوافـقــون؟ أو
ُحتى إذا اقتتل املعارضون في ما بينهم ،على
ف ـتــات ال ــدول واألف ـك ــار واألن ـظ ـمــة الــامــركــزيــة
ف ــي ال ــدوائ ــر امل ـفـ ّـص ـلــة ع ـلــى ق ـيــاس ال ـطــوائــف
واملذاهب والجماعات؟
ً
في لبنان ،مثال ،بــدأ فــارس سعيد ومــن مثله
فــي املــاكـيـنــة اإلعــام ـيــة ،ال ـتــرويــج ل ــ«ال ـســام»
ولــ«لـبـنــان آخ ــر» غير لبنان املـقــاومــة .ويدفع
بخبث كبير ،الجيش اللبناني
األمـيــركـيــون،
ٍ
لـلـخــروج عــن عـقـيــدة مــا بـعــد ات ـفــاق الـطــائــف،
ً
بما يؤسس ّأوال إلسقاط دور الجيش الوطني
ال ــواح ــد ،والقـتـتــالــه مــع امل ـقــاومــة ،ال ـتــي يصرّ
ترامب وصحبه على وصفها بـ«جماعة حزب
ال ـل ــه» ،لـيـمـ ّـيــزهــا ع ــن غـيــرهــا م ــن الـلـبـنــانـيــن.
تـخـ ّـيـلــوا ،أن ينجح ف ــارس سعيد فــي تقسيم
لبنان!
وفي العراق ،دعوات التقسيم أعلى صوتًا من
دعـ ــوات ال ــوح ــدة :مــن الــدس ـتــور امل ــري ــض ،إلــى
االستفتاء على االستقالل الكردي الــذي وأده
ّ
تآمر املجتمعني
قاسم سليماني أول مرة ،إلى ّ
في أبو ظبي للبحث عن إقليم سني في الغرب.
وفـ ــي األردن ،ال ـس ـي ـن ــاري ــوات األرب ـ ـعـ ــة ال ـتــي
ُوض ـعــت بــن ي ــدي املـلــك عـبــدالـلــه ،فــي أحــاهــا
يحتفظ بسلطة معنوية ،مقابل سلطة فعلية

ّ
سبق التأزم اللبناني ما
درج األميركي على فرضه
دول ُعديدة من
على
ّ
العالم مما عرف بـ«الحصار»

«كومونة» أشبه بكومونة باريس .1871
لم يتنبه كثيرون إلى لحظة اندالع التحركات
االحتجاجية ،يوم ّ
تم االتفاق على توجه وزير
الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى سوريا،
وفي طيات ذلك املوقف االنجذاب الحتمي على
وقع تداعيات األحــداث السورية ،وما وصلت
إل ـيــه مــن نـتــائــج ب ــات الـجـمـيــع يـعـتــرف معها
بهزيمة املحور األميركي ،وتقدم محور الدول
الشرقية وتحالفها .وبــذلــك ،يمكن الـقــول إن
االحتجاجات وقعت منعًا الستكمال أهــداف
ال ــزي ــارة ،وه ــي فـتــح ب ــاب االت ـف ــاق مــع املـحــور
املنتصر ســوريــا ،واالن ـض ـمــام إل ــى املنظومة

ّ
ّ
ملكية دستورية
املهجرين ،في
للفلسطينيني
فــوق وطـ ٍـن بــديــل ،يقتتل أهـلــه ،كــل مــن موقعه
عـ ـل ــى ض ـف ـت ــي نـ ـه ــر ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة .واألن ـ ـ ـكـ ـ ــى ،أن
ّ
ـام على األقــل ،لخطة
منذ عـ ٍ
إسرائيل ،تخطط ّ
وراثــة ّ
عباس في الضفة الغربية ،بعد اقتتال
ُ
ِّ
َ
دام تسعر ناره بني أشباح
داخلي وعشائري ٍ
إسرائيل الجرأة أن ّ
تمد أعداءها
السلطة .لدى
ً
املفترضني بالسالح ،مطمئنة إلى وجهته.
تبقى ســوريــا ،الــدولــة الــوطـنـيــة الـتــي ال تــزال
تقاتل ،منذ عام  ،1970ضد التقسيم ،في لبنان
سوريا ذاتها.
وفي العراق وفي ّ
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال تـ ـتـ ـن ــف ــس ،إن ل ـ ــم تـ ـك ــن وس ــط
إس ــرائ ـي ـل ـي ــات ل ـج ـم ــاع ــات م ـت ـن ــاح ــرة ،ي ـكــون
الـنـمــوذج الـيـهــودي فيها هــو األق ــوى واألق ــدم
وصاحب الدعم الدولي األكبر.

كيف تسقط الصفقة؟

األنـ ـب ــاء الـ ـج ـ ّـي ــدة ،أن ال ـص ـف ـقــة ل ـي ـســت فــرضــا
«ت ــرام ـب ـي ــا» ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ـح ـســب .بل
إس ـقــاط عـلــى الـيـمــن اإلســرائـيـلــي «الـعـمـيــق»،
الـ ــذي يــرفــض ال ـحــديــث أس ــاس ــا ع ــن أي دول ــة
فلسطينية أو أي حــق فلسطيني فــي «أرض
شبر من الضفة ،ومشروعه
امليعاد» ولو على
ٍ
ّ
املتخيلة» من الفرات
األساس «أرض إسرائيل
إل ــى ال ـن ـيــلّ .أمـ ــا حـ ّـجــة ال ــرف ــض ل ــدى لــوبـيــات
ّ
يـ ـه ــودي ــة ف ــاع ـل ــة داخ ـ ــل ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة،
ف ـس ـب ـبــه «تـ ـ ـه ـ ـ ّـور» تـ ــرامـ ــب ،ألن «قـ ـط ــع األمـ ــل

أمــام الفلسطينيني بــأي تـنــازالت إسرائيلية،
وت ـه ــدي ــد إي ـ ـ ــران ب ــالـ ـح ــرب ،س ـت ــدف ــع ثـمـنـهـمــا
إسرائيل بال شـ ّـك ،بما ّ
يهدد مستقبل الدولة
اليهودية».
ّ
إذا ف ـ ــك ـ ــر الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــون
واللبنانيون وغـيــرهــم مــن أصـحــاب الحقوق
بأزمات الكيان لتفاءلوا ،على أن ال يصير ذلك
دافعًا للخمول 70 .عامًا ،ولم تستطع إسرائيل
فـ ـ ــرض االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،ل ـت ـق ــف اآلن عـ ـل ــى عـتـبــة
الوجود :إما تكون اآلن ،أو لن تكون إلى األبد.
أخطأ األميركيون وإسرائيل حني اعتقدوا أن
قتل سليماني يمنع خروج باسل األعرج جديد
أو عمر أبو ليلى آخر .وهل يمكن ّ
ضم الجوالن
ّ
واقعًا ،من دون التخلص من آالف الجوالنيني؟
وكـيــف ُيـ ـ َـر َّوض األردن ،والفلسطينيون فوق
الهضبة األردنية يرقبون حقولهم وبيوتهم؟
املعركة ،هي أن تستمر املعركة.
تـنـتـهــي الـ ـح ــروب بـصـيـغـتــن ال ثــال ـثــة لـهـمــا.
ّ
«صك
طرف منتصر يفرض على طرف مهزوم
اس ـت ـس ــام» .م ــن ق ــال إن ال ـح ــرب فــي فلسطني
انـتـهــت؟ ال أح ــد يـمـلــك ق ــرار إن ـهــاء حــق شعب
ف ــي أرض ــه امل ـس ـلــوبــة .كـيــف إذا كــانــت األرض
فلسطني ،و«الطرف اآلخر» عصابة تحاول أخذ
ّ
«نهج سلمي»
شكل دولــة .إل أن الحديث عن
ٍ
وال ـق ـب ــول بــال ـت ـفــاوض ع ـلــى أسـ ــاس ال ـق ــرارات
الــدول ـيــة ب ــدأ ي ـت ـ ّ
ـردد م ــن ج ــدي ــد .طــرفــة أخ ــرى
من طرائف الـ  48ساعة املاضية .إردوغــان في
الشمال يتحدث عن حق الــدولــة السورية في
أراض ـي ـهــا ،وصـهـيــونــي فــي الـجـنــوب يتحدث
ع ــن وه ــب أرض لـيـســت ل ــه .ل ــم ي ـنـ ُـج لـصــوص
األرض يومًا بفعلتهم ولو عقدوا صفقات مع
الشيطان ...لقبض أرواحهم!

ال ـت ــي ب ــات ــت تـتـشـكــل وت ـت ـظ ـ ّـهــر ،مــوضــوع ـيــا،
وبالتدريج في املنطقة .بعد ذلــك ،تقع واقعة
اغ ـت ـي ــال ال ـش ـه ـيــديــن ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي وأب ــو
املهدي املهندس وصحبهما ،لتسقط قناع أية
محاولة للمناورة ،أو اللجوء إلى التسويات.
ل ــم ي ـكــن أمـ ــام ق ــوى امل ـح ــور ال ـشــرقــي إال ال ــرد
بقساوة موازية لوحشية وصفاقة االغتيال،
فكانت الـصــواريــخ اإليــرانـيــة على عــن األســد
خـيــر دلـيــل عـلــى ب ــدء ان ـقــاب مــوازيــن الـقــوى،
ذل ــك أن ـهــا امل ــرة األولـ ــى مـنــذ ال ـحــرب الـعــاملـيــة
ال ـثــان ـيــة ،ال ـتــي ت ـم ــارس فـيـهــا دولـ ــة باسمها
الرسمي والعلني عملية ّ
دك ملعقل من معاقل
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،لتعلن مـبــادرة
غير مسبوقة بطرد هذه األخيرة من العراق،
واملنطقة.
ً
ً
وبالنسبة إلــى لبنان ،سيدرك عاجال أم آجال
ّ
أن الحل ملشكلته ،هو بالتعاون والتكامل مع
الدول املجاورة في املحور الشرقي ،واملشاركة
ّ
في تشكل منظومة الدول الساعية لالستقالل
على
عن العوملة ،ليكون جــزءًا منها،
فيقطفّ ،
ّ
غرارها ،ثمرة استقالله الوطني ،وكلما تأخر
زادت خـســارتــه ،ودفــع املــواطـنــون اللبنانيون
امل ــزي ــد م ــن األثـ ـم ــان ،وهـ ــدر ال ـطــاقــة ،وتـفــويــت
الوقت ،والفرص.
*كاتب وباحث في الشؤون االستراتيجية
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حسن خليل **
ً
سؤاال ،بل هو استفهامّ .
فأيهما أسبق ،القضية أم املوضوع أم القوى
وتسألون عن «صفقة القرن»؟ هو ليس
التي تتفاعل معه؟ مناسبة هذا السؤال ،سببها األوضاع املتراكمة في منطقتنا العربية بشكل خاص ،ومنطقة
الشرق األوسط بشكل عام ،ألن ما يجري فيهما لعبة ،ولكن بمالعب عديدة والعبني كثر .وعلى تلك األرضية
تدور رحى املشاريع املتتالية ،املتباينة أو املتفق عليها ،منذ قرن من الزمن ،لتستمر ،وبشكل ممنهج ومدروس
ومخطط له.
ّ
هي تلك اللعبة القذرة التي أدخلها «بلطجية» العالم املتحضر ،القابعون حيث موائد اللئام منتشرة .هم من
استلب أحالم بشر وشعوب وأموالهم ،وبنوا لهم مقابلها قصورًا من رمال ،بنسمة هواء تتطاير ذراتها ً
هباء
منثورًا .هم من أنتج االستعمار كبديل لالحتالل أو ّ
مكمل له ،والتجزئة كبديل عن الوحدة العربية املنشودة.
هم من دفع باللعب ،وعلى املكشوف إلى الخشونة والضرب من تحت الحزام ،حني سلبوا األرض عنوة من
ومن دون أي رادع أو وازع.
أصحابها وأعطوها ملن ال
يستحقهاّ ،
هو مشروع خبيث وبرؤوس ّ
متعددة ،أطل من زوايا امللعب األربع .قوى وجبروت واستعمار واحتالل وتبعية
وجهل ّ
وأمية وفقر وعوز ...صاغته ممارسات رأسمالية متوحشة فالتة ومتفلتة ،حملته حامالت الطائرات
ّ
أياد تعيش في خراب الغربان املتشحة بلون أسود قاتم .أقامت بني ظهرانينا
واملوت القادم من الغرب ،صنعته ٍ
زرعت في مالعبنا ّ
مقدمي خدمات ،يعرفون ،ومن نظرة واحــدة ،ماذا يريد
ردحًا من زمن غابر ،وتستمر.
غيه ّ
سيدهم ،فيهرعون إليه مسبحني بحمده شاكرين .هي أنظمة ُبنيت على باطل ،واستعمار تمادى في ّ
حد
حد الجرائم املوصوفة ،وفي قهره ّ
اإلسفاف ،وفي بطشه ّ
حد إعدام الحياة الكريمة.
ال تسألوا أيهما أكبر اللعبة أم الالعبون؟ أظــن بــأن ليس هناك ثمة جــواب واضــح يمكننا الركون إليه ،ليس
لصعوبته ،بل لضرورة املعرفة املسبقة ،من نقصد بهذا الـســؤال؟ هي مواجهة متصلة في منطقة الشرق
كبيرة .مشروع بدأ منذ مئة عام،
األوسط ،ميادينها كل الدول ووقودها الشعوب .الالعبون كثر ،فيما اللعبة
ُ
حملت راياته إمبريالية معوملة وبمنازل كثيرة .أصحاب نفوذ ورأسمال .شعوب غلب على أمرها عقود طويلة،
َ
ّ
سالطني
تكمشت بقشة خوفًا من الغرق .استجابت ملطالب ،ظاهرها عكس ما تبطنه .قبلت وثارت وخلعت
وتاريخًا وعقودًا من التبعية والقهر والقتل واالستالب .هي هدية الحرب الكبرى ومجاعتها وجرادها ،هي
ّ
بداية التحضر القادم على ظهر ترسانة من سالح ،كان ّ قد ُج ّرب في ساحات بعيدة وفعل فعله .معهم بدأت
اللعبة ،ومن على ذلك امللعب العربي الواسع والشاسع ،وملا تنته بعد ،وعلى ما يبدو بأن آجالها طويلة.
هي لعبة سيطرة كاملة ،أبطالها هؤالء ،سليلو ذلك التاريخ املتواصل؛ مشروع غربي برؤوس وأهداف تتعدى
املعلن منها .وكيانات محلية على مقاس االستخدام املشتبه فيه ّ
لسد حاجاته وجشعه وطمعه .وفرز ما دون
الوطني ألبناء املنطقة ،كي تستعيد القبائل والعشائر مجدها الغابر وتسترجع خصالها ومقومات وجودها؛
القتل والغزو واستثارة الغرائز ...وطبيعة عالقات تسودها املصالح وتغذيها األحقاد ،فتنمو الزبائنية في
أبشع صورها وتتجسد التبعية بأسوأ أشكالها ،فيغدو املواطن مسلوب االنتماء هجينًا ،واقعًا بني هوية
مفقودة وأخرى غير متبلورة.
والجيران ،قوس يمتد من مغرب يالمس
العرب
بالد
من
املترامية
البالد
تلك
في
هو ابتالء ال براء منه ،متأصل
ّ
ّ
األطلسي إلى مشرق يحاذي السور العظيم ،غط في نومة أهل الكهف وملا يستفق بعد .األمل مفقود والعهد
معقود على مجهول طــال انتظاره ،وفــي مرحلة االنتظار تلك ال بــأس من تمرين على املواجهة؛ إرهاصات
عبرت عن نفسها بمناسبات عديدة .نزلت إلى الشوارع وصرخت بالرفض .جموع ّ
ّ
تكدست أحالمها ،فخرجت
املحاذية لحدود املعلن من مشاريع
لتطالب بفسحة ّمن حرية ضائعة بني زواريب الطوائف وحدود املذاهبّ ،
مشتبه فيها تعشش في جوانب امللعب .صرخات ال تزال تعلو ،وإن بخفر إل أنها تشق صمت االستسالم
املتأصل ،معها ستصبح اللعبة أجمل ،فليكن إذن الالعب املحلي هو أساس الفريق؛ فاملرمى واضح ،والهدف
مطلوب والحكم كاذب ،لكن تبقى خبطة األرجل وقوتها مع النظرة الثاقبة هما األساس ،فلنسدد داخل املرمى
إذن ولنسجل ،ولو ملرة واحدة .الفرصة متاحة فال تضيعوها.
■■■
ّ
«صفقة القرن» اليوم؟ أيضًا هو سؤال استفهامي ،فتلك الصفقة ما هي إل املحصلة الطبيعية
وتسألون ملاذا ّ
لذلك املشروع ،بشقيه الخارجي والداخلي .هي ذلك املولود الناتج من تطابق مصالح بني إمبريالية متوحشة
ونظم هجينة ـ هي األصل وهم األدوات ـ فأتى مشوهًا غير قابل للحياة ،ومع ذلك ،جاء من يريد فرضه ،وبالقوة
القاهرة .اللعبة هنا بدت واضحة ،ال لبس فيها وأيضًا الالعبون؛ هم أميركا والكيان اإلسرائيلي والرجعيات
العربية بكل ألوانها ،هم أموال النفط وريوعه والتقسيمّّ ...أما نحن ،فنحن املقاومة الوطنية الفلسطينية والعربية
الشاملة ،التي قالت ال ،منذ ما يقارب القرن من الزمن وملا تزل؛ منها كان الرد وعليها اليوم استكماله؛ ّ
الرد
الذي سيؤكد بأنه ،مهما كانت اللعبة كبيرة وأيضًا الالعبون ،فإن إرادة املقاومة هي األجدى واألبقى واألنفع.
فاملواجهة الشاملة ال تعني هنا املعركة املتماثلة ،وإنما تعني في جوهرها ،العمل في كل الساحات وحول
كل القضايا ،وإن اختلفت الوسائل .فلتكن القضية األساس ـ فلسطني ولتعد ،سببًا إلعادة بوصلة الصراع
ُ
ُ
إلــى مكانه وطبيعته األصلية :قضية فلسطني ،ليست قضية أرض انتزعت من أصحابها أو شعب شـ ّـرد
كما أسلفنا ،هدفه
في بقاع األرض فقط ،هي قبل كل هذا وذاك ،قضية مشروع استعماري بدأ منذ قرن ّ
السيطرة والهيمنة على املنطقة وقهر شعوبها ،وما الكيان املصطنع الناتج عنه وبوظيفته ،إل شكل متقدم
ُ
مقاومته َ
مقاو َمة نمط الهيمنة
من الفاشية العنصرية وموقع متقدم للعدوان .على هــذا األســاس تصبح
بذاته ،والذي ما انفكت الواليات املتحدة األميركية تمارسه ،وبأبشع صوره ووسائله .وهذا الذي نؤكد عليه،
يدفع باتجاه أن تتعدى موجبات مواجهته وتتنوع لتشمل كل من يؤمن بالتحرر والعدالة والحرية والتقدم
في املنطقة والعالم ،ومن خالل العمل على إطــاق جبهة مقاومة عربية شاملة وبنائها ،وعلى كل الصعد
وبمختلف أشكال النضال ،في مواجهة أهدافه االستيطانية والجيو -سياسية واالقتصادية واالجتماعية،
ودعمًا لقضايا التحرر الوطني في بلداننا العربية ،ولقضية فلسطني وشعبها كي ال ُيترك وحيدًا في هذه
ّ
واملعرض دومًا
املعركة .وأيضًا مع لبنان في ظل التهديدات اإلسرائيلية املتكررة والخروق املتواصلة لسيادته،
العتداءات صهيونية.
من هنا تصبح مسألة تالزم ذلك العمل مع تطوير أساليب النضال وتنويعها ،ضرورة ملحة وتحديدًا في
بلدان املواجهة ّ
املعرضة للعدوان املباشر ،بغية تأمني أفضل شروط التصدي الناجح ملفاعيل تلك الصفقة،
التي من املحتمل أن يطغى عليها ،في األمد القصير واملتوسط ،الطابع العسكري .وهنا يأتي دورنا كقوى
مقاومة بإمكاناتها ،وبالتنسيق في ما بينها ،لتأمني أفضل شــروط املواجهة ،باإلضافة إلــى العمل على
تصعيد التحركات األهلية والشعبية بهدف حشد وتعبئة طاقات شعوبنا ـ وبخاصة شبابنا ـ واقتصاداتنا
ومؤسساتنا ومنابرنا الثقافية واإلعالمية في مواجهة التطبيع بكل أشكاله.
وهــذا األســاس يجب أن يشكل منطلقًا حاسمًا الستكمال بناء "املـشــروع السياسي" القائم على املواجهة
الشاملة ،في الخارج كما في الداخل :أي مواجهة املشروع اإلمبريالي األم عبر تعرية أدواته املحلية وتفكيكها.
ولتأمني أفضل شــروط النجاح في هــذه املواجهة .وبالنظر إلــى أن أولوية هــذه املواجهة تتجاوز ،وألسباب
ّ
ّ
بالتوجه نحو كل تلك القوى واألحزاب
موضوعية وتكتيكية ،غيرها من األولويات ،ما يستوجب منا املبادرة
املؤمنة بهذه الخيارات ،والتي يمكن أن نشكل معها مجموعة ضغط نتفق
اليسارية والقومية في منطقتناّ ،
وإياها على املبادئ والعناوين ،لحثها على توحيد جهودها وطاقاتها ملواجهة املشروع األساس وإسقاطه.
هي مواجهة مستحقة ومطلوبة ،اليوم وليس بعد حني .فلتعد الشوارع العربية إلى موقعها الطبيعي كمكان
لتصويب وجهة تلك املواجهة ،فهي صاحبة الحق الشرعي.

* افتتاحية العدد األخير من مجلة «النداء}
** عضو املكتب السياسي ،مسؤول العالقات السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

