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التطبيع والتتبيع
ال وجود لعالقة �سببية بين هاوية التطبيع (والأ�صح ا�ستخدام كلمة التتبيع ,بح�سب تعبير
نا�صر القدوة ،لأنها �أكثر دقة) ،التي ذهبت �إليها دولتا الإمارات والبحرين وبين ع�صف االنفجار
الذي قتل بيروت.
نفي وجود العالقة ال�سببية ال يعني انتفاء العالقة بين الحدثين ،فهما حدثان متوازيان،
والتوازي ربما حمل م�ؤ�شرات �أكثر خطورة من ال�سببية .فالم�شرق العربي الذي بد�أ يفقد نقطة
ارتكازه في الحربين المتتاليتين على العراق ،فقد توازنه كلي ًا مع انهيار ''الربيع العربي'' ،و�صار
�ساحات لل�صراعات الإقليمية والدولية ،وفقدت دوله ودويالته القدرة حتى على التدخل في �ش�ؤونها.
َمن ال يمتلك قراره ،يفقد قدرته على ربط الأحداث ،وال يرى في التاريخ �سوى ما ر�آه ال�شاعر
الجاهلي في المنايا ،ب�صفتها ''خبط ع�شواء''.
التتبيع جاء بقرار من الخارج ،وهو قرار �أميركي ،الهدف منه تقديم هدية �إلى �صاحب �صفقة
القرن ،في معركته الرئا�سية غير م�ضمونة النتائج .ترامب و�صهره ال�شاب �أوحيا ولم يقررا ،و�إنما
تركا القرار لأ�صحاب الحل والعقد في دول النفط .الم�شايخ ،وبناء على معادلة ب�سيطة ،قرروا �أن
التحالف مع �إ�سرائيل ،وطلب حمايتها ''�صار حتمي ًا'' في مواجهة ال قدرة لهم على خو�ضها مع
�إيران وتركيا.
رد ،لأن الموحى �إليه ي�شعر ب�أنه في م�أزق ،وهو غير قادر
وفي زمن التوازي ،ف�إن الوحي ال ُي ّ
على ر�سم �سيا�ساته في ظل تحول الم�شرق العربي �إلى مجموعة من الدول التي مزقها اال�ستبداد،
و�أخ�ضعها ل�شكل ا�ستعماري متجدد.
الكالم على �أن التتبيع �أوقف ال�ضم يثير الأ�سى ،ف�أ�صحاب المبادرة العربية التي �صيغت في
بيروت في �سنة  ،2002في ذروة الح�صار القاتل الذي تعر�ض له يا�سر عرفات ،مزقوا مبادرتهم
ب�أيديهم ،ودخلوا في �صراعات ''ملوك الطوائف'' ،وخ�ضعوا للإمالءات� .إنه م�شهد ال ي�شير � اّإل �إلى
محاولة ت�أخير الأفول الذي �صار حتمي ًا.
التتبيع الإماراتي والبحريني حدث ا�ستراتيجي لم ُيفاجىء �أحداً؛ �إنه ي�شبه حجراً ُرمي كي
يحرك مياه ًا �آ�سنة تجمعت في م�ستنقع ،وهو مر�شح لأن يكون بداية دومينو خليجي ُينهي �آخر ما
تب ّقى من عنا�صر الأمن القومي العربي ،ويك�شف المنطقة �أمام التو�سعية الإ�سرائيلية.
بالتوازي مع هاوية التتبيع ،جاء االنفجار  -الجريمة في مرف�أ بيروت ،في ال�ساد�سة و�سبع
دقائق من م�ساء الثالثاء � 4آب�/أغ�سط�س .2020
ال وجود لعالقة �سببية بين الحدثين ،لكن انفجار المرف أ� ُيظهر الوجه الآخر من ال�صورة ،ويقول
حقيقة �أن الف�ساد وتحويل بنية الدولة �إلى مرتع للمافيات والل�صو�ص ،هما مدخل �آخر �إلى التتبيع.
مر لأربعة عقود من
محاولة قتل بيروت ،وهو اليوم قتل حقيقي ولي�س رمزي ًا ،هو ح�صاد ٌّ
الخ�ضوع للخارج الإقليمي الم�ستبد ،والذي رافقته هيمنة حثاالت البنى الطائفية على ال�سلط َتين
ال�سيا�سية واالقت�صادية في لبنان.
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�أ�ضاع لبنان فر�صتين نادرتين :اندحار جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي من الجنوب اللبناني �أمام
مقاومة ع�سكرية و�شعبية في �سنة  ،2000وخروج جي�ش هيمنة النظام اال�ستبدادي ال�سوري من
لبنان بعد انتفا�ضة �شعبية كبرى في �سنة .2005
بد ًال من جمع االنت�صارين وبناء دولة اال�ستقالل ،بح�سب العبارة التي كتبها ُمنح ال�صلح في
�أحد خطابات ف�ؤاد �شهاب� ،أعلنت القوى الطائفية المهيمنة �أنها ال ُتح�سن الجمع لأنها اعتادت على
الطرح.
�شرع الأبواب �أمام تالعب القوى الإقليمية
بالطرح يبقى االنق�سام الطائفي وال�سيا�سي ،و ُت ّ
وطفيليو الف�ساد اال�ستمرار في
بالو�ضع اللبناني ،وي�ستطيع مافيات الطوائف ول�صو�ص الم�صارف
ّ
نهب الدولة وال�شعب ،عبر نظام حرب �أهلية دائمة ونائمة ،تحر�سه الميلي�شيا الأقوى.
ويت�سيد عليها الإهمال
لقدد جرى تحويل لبنان �إلى غابة تحتلها الذئاب ،وي�سود فيها النهب،
ّ
والالمباالة ،بحيث جاء انفجار المرف�أ ومحاولة قتل بيروت ،وتحطيم ثلث �أحيائها ،وترك الثل َثين
يتوج ر�أ�سه بالموت والعار.
الباقيين للخوف والفقر والعوز ،تتويج ًا َ
لمن قرر �أن ّ
و�شبيحتها ،وجدت نف�سها
انتفا�ضة  17ت�شرين الأول�/أكتوبر التي تكالبت �ضدها الطوائف ّ
محا�صرة بالقمع والكورونا ،قبل �أن تجد �أنها متروكة وحدها �أمام مدينة تئن باالحت�ضار.
لم يجد قادة التفلي�سة اللبنانية �أي حرج من ط�أط�أة الر�أ�س �أمام تقريع الرئي�س الفرن�سي .فج�أة
ن�سي زعماء القبائل الهمجيون انزعاجهم من �شتائم �شباب االنتفا�ضة و�شاباتها ،وانحنوا تحت
يلمونه من م�ساعدات موعودة.
وط�أة �إهانات الرئي�س الفرن�سي ،ع ّلهم يجدون فتات ًا تحت مائدتهّ ،
التتبيعيين ير�سم �أفق ًا عربي ًا ال �أفق له .لم يجد الرئي�س الفرن�سي العائد
التوازي بين الحدثين
َّ
بذاكرة االنتداب قوة عربية ي�صنع معها ت�سوية جديدة ت�ضع لبنان الكبير في غرفة العناية
الم�شددة ،فلج�أ �إلى التفاو�ض مع القوة الإقليمية الإيرانية ،ع ّله يجد ترتيب ًا ،ولو موقت ًا ،في انتظار
نتائج االنتخابات الأميركية.
لكن �أين تقع فل�سطين في ظل هذا الموقت العربي المحكوم بالهاوية والذاهب �إلى الكارثة؟
ن�شير �أو ًال �إلى �أن كارثة بيروت هي كارثة فل�سطينية �أي�ض ًا ،فالمدينة حملت ال�صليب الفل�سطيني
ب�إرادة ابنائها ،وبقيت عا�صمة الن�ضال الفل�سطيني حتى النهاية .وعندما ُتقتل بيروت بهذه
الطريقة الوح�شية ،يموت �شيء من فل�سطين.
ون�شير ثاني ًا �إلى �أن فل�سطين في عين الخطر .الخطر لي�س خارجي ًا فقط ،بل �إنه داخلي �أي�ض ًا،
وله عالمتان :االنق�سام في �سلطتين يفتر�سهما الف�ساد من جهة ،والتخ�شب في مفا�صل قيادات
هرمة فقدت �صلتها بنب�ض الألم الذي تعي�شه الفل�سطينيات والفل�سطينيون في فل�سطين المحتلة،
�أي في القد�س وغزة ومناطق �ألف وباء وجيم في ال�ضفة الغربية ،من جهة ثانية.
فل�سطين �أمام ما ي�شبه مرحلة نكبوية جديدة ،لكن علينا �أن نميز بين نهاية مرحلة ونهاية
ق�ضية.
المرحلة انتهتّ � ،أما ق�ضية فل�سطين وفكرتها ف�ستكونان نقطة ال�ضوء من �أجل مقاومة
فل�سطينية متجددة ب�شعاراتها وممار�ساتها ورموزها.
رية فغير قابلة للموت والفناء.
المرحلة محكومة بالنهاية ،بينما فكرة فل�سطين ب�صفتها فكرة ُح ّ
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