كي يكون لبنان القوي وتكون الجمهورية القوية

افتتاحية اليوم

َب َدأت ُم َ
لس َتها
حاكمة املُ َتو ِّرطني في اغ ِتيال الخاشقجي جَ َ
ُ
حالة ِمن الجَ دل..
األولى في الرياض و َْس َط ٍ
الخمي��س أُو َل��ى َج َلس��ات ُم َ
ا ْن َعق��دت ي��وم َ
حاكم��ة
َ
المداني��ن في قض ّي��ة مقتل الصحافي الس��عودي جمال
ُ
العاص َمة السعوديّة الرياض بَعد ُمرور 90
خاشقجي في
ِ
الجريمة التي َه َّزت العا َلمِ ،م ْث َلما
ي ً
نفيذ هذه َ
َوما على َت ِ
َه َّزت ُصو َرة المملكة العرب ّية السعوديّة فيه.
َ 11ش� ْ
الجلس � ِة
�خصا ف َق��ط َم َثل��وا أم��ام المحكمة في َ
ُ
َ
األولى ِبنا ًء على تعليمات النائب العام س��عود المعجب،
َ
ْ
َ
َ
المع��روف م��ا إذ كان األر َب َع��ة
وم��ا زال ِم��ن غي��ر َ
اآلخري��ن الذي��ن كان��وا ِضم��ن (فري��ق
ِ
الم��وت) ال��ذي اغت� َ
�ال الخاش��قجي ف��ي
ِم َق��ر ال ُقنصل ّية الس��عوديّة في إس��طنبول،
الم َ
حاكم��ة أ ْم س � َي ِتم
س � ُي َقدَّمون إل��ى ُ
خاص � ًة بع��د أن أعل��ن المجل��س
إعفاؤه��م؟
َّ
األعلى لل َقضاء (فتوى) تقول ب َعدم تطبيق ال ُعقوبَة
ُّ
إما باإلدا َنة أو ال َبراءة.
بالش ْبهَةّ ..
َ
َ
َ
ْ
المحاكم��ات تنط� ِ�وي عل��ى الكثير من الس��ريّة
َه��ذ ِه ُ
عكس رغبة الرأي العام
وتتم خ ْلف األبواب ُ
الم ْغ َلقة على ِ
�عودي ،أو ُم َّ
الس� ّ
نظم��ات ُحق��وق اإلنس��ان العالم ّي��ة التي
ُ
ّ
َ
َّ
المتهَمين،
م
مات
حاك
بم
ُتطا ِل��ب
ُ
حايدة وش �فافة ل �كل ُ
ُ
ِ
ُ
ُ
بمثو ِلهم
الس �لطات الترك ّية التي تطا ِلب ُ
أو ح ّتى رغبة ُّ
َ
أراضيها.
بار َ
الجريمة وق َعت على ِ
أمام َم ِ
حاكمها باع ِت ِ
السعودي العام َ
كشف ّ
ّ
أن السلطات الترك ّية
النائب
الت��ي َ
الم َّدع��ي العام فيها ،ل� ْ�م ُت َقدِّم
ذه��ب إليه��ا وال َتقى ُ
ّ
جريم��ة القت��ل ،يُم ِك��ن أن تس��تفيد ِمنه��ا
أي أد ّل��ة ع��ن
َ
َ
المحكم��ة الس��عوديّة ،وإذا َ
فكيف
كان الحال كذلك،
ُتطا ِل��ب ِّ
مس � ٍة ِم��ن
النيا َب��ة الس��عوديّة ّ
�دام َخ َ
العام��ة بإع� ِ
ّ
َ
َ
الجاز َمة التي اس �تندت إل ْيهَا في
ه��ؤالء ،وم��ا ِهي األ ِدل��ة
ِ
هذا َّ
الط َل ْب؟
ُ
َ
ُّ
ّ
النقط��ة األخ � َرى الالفتة أن الس��يد المعجب ومكتب
ً
ُ
ْ
َرأس��ه ،ل��م َينش��ر ال ِئح �ة بأس��ماء
ِّ
االدع��اء الع��ام ال��ذي ي َ
ُّ
َّ
وأدوار ِه��م ف��ي
�م،
�
ه
ي
إل
ة
�
ه
وج
الم
�م
�
ه
بالت
وال
�ن،
�
ي
َم
ه
ت
الم
َ
َّ
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ

الجريم��ة َّ
َج َع��ل ِم��ن َهذ ِه
بالتال��يْ ،
األم��ر ال��ذي ي ْ
تنفي��ذ َ
ُ
الم َ
َ
ْ
حاكمات أق َرب إلى نظيرا ِتها ال َعس��كريّة ،إن لم َيكن
ُ
أك َثر ُغموضا.
أن ِّ
وم��ن أب��رز األم ِث َل��ة عل��ى ه��ذا ال ُغم��وض ّ
النياب��ة
ِ
العام��ة أضا َف��ت ثالث��ة ُم َّتهمي��ن إل��ى قا ِئ َم��ة
الس��عوديّة ّ
فري��ق ال �ـ 15ال��ذي س��ا َفر إل��ى إس��طنبول عل��ى َم ْت��ن
الجريمة ،وقال��ت ّ
إن رئيس
طا ِئرتي��ن َّ
خاصتي��ن ل َتنفي� ِ�ذ َ
ال َفري��ق ال��ذي َت َّ
ول��ى عمل ّية َّ
التف��اوض َم��ع الضح ّية هو
األوام��ر بال َق ْتل ،ود َ
ُون تس��ميته أو ُزمالئه
أع َط��ى
ال��ذي ْ
ِ
أيضا.
العاه��ل الس��عودي أع َف��ى الس��يد س��عود
المستشار في الديوان الملكي،
القحطانيُ ،
والل��واء أحم��د عس��يري ،نائ��ب رئي��س
العام��ة ِم��ن مناصبه��م،
االس � ِتخبارات
ّ
الم َق َّربين إلى
الم َّتهمين ُ
واال ْثنان ِمن أق َرب ُ
ّ
السعودي،
ولي العهد
األمير محمد بن سلمانّ ،
أصاب��ع ِّ
االته��ام بأ ّنه َمن ْ
أش � َرف على
ال��ذي َّ
تتوج��ه إلي��ه ِ
َ
وأعط��ى َّ
َ
التعليم��ات بالقت��لُ ،
وهن��اك
تش��كيل ال َفري��ق،
الم َّ
الحقوق ّي��ة،
نظم��ات ُ
�اط ال َكثي��ر ِم��ن ُ
ِخش � َية ف��ي أوس� ِ
خاص � ًة ف��ي أمري��كا وتركي��ا ،أن َتص �دُر أح��كام س��ريعة
َّ
الس��رعة ل َقط��ع
بإع��دام ه��ؤالء ،وتنفيذه��ا عل��ى َوج � ِه ُّ
َّ
الطري��ق عل��ى ِّ
عر َفة
حقيق دول�
أي َت
ٍّ�ي ُمح َتمل م َعه��م َ
ٍ
لم ِ
ْ
الحقيقة ،و َدف ِنها م َعهَم.
َ
هؤالء الذين َي ِقفون أمام المحكمة في قفص ِّ
االتهام
عد ُم��وا ف� ّ
�إن ه��ذا اإلع��دام س � ُي َن َّفذ أل ّنه��م َف ِش��لوا في
إذا أُ ِ
َ
َ
َ
ّ
َ
�س ألنه��م ارتكب��وا
ُ
الم ِه َّم��ة ،وكان أداؤه��م س��اذجا ،ولي� َ
يس َتطيعون ر ْف َضها.
جريمة ال َق ْتل ،وب َت
َ
عليمات ال ْ
ٍ
بمعن��ى َ
واجهون اإلع��دام ف��ي َجمي��ع
َ
آخ��ر أ ّنه��م س � ُي ِ
َ
َ
ّ
َّ
الح��االت ،ل��و َرفض��وا التنفي��ذ ،أو ألنه��م ف ِش��لوا في��ه،
َلدهم
وأدَّى َف َش � ُلهُم إل��ى َنتا ِئ��ج َعكس � ّية َتدمير ّي��ة عل��ى ب ِ
وقيا َدتهمُ ..
أع َلم.
والل ْ
ِ ِ

كيف يفكر العدو؟

النظام اإلسرائيلي صيغ يمينية في حاجة إلى اليسار
فقط يمين بصيغ مختلفة.
م��ا يح��دث ف��ي النظ��ام السياس��ي
قب��ل االنتخاب��ات يمك��ن وصف��ه
كالتال��ي :يمي��ن أ ض��د يمي��ن ب،
انقسام في اليمين ج ،اتحاد محتمل
ف��ي اليمي��ن د ،مع �اً م��ع انبث��اق
أم��ل جدي��د ف��ي اليمي��ن ب.
معظ��م رؤس��اء األح��زاب
ف��ي إس��رائيل ج��اءوا
م��ن الليك��ود :ليفن��ي
وافيغ��دور
وغب��اي
ليبرم��ان واييل��ت ش��كيد
ونفتال��ي بيني��ت وموش��يه
يعلون وموشيه كحلون.
لي��س صدف��ة أنه��م ترب��وا ف��ي
الليك��ود .اليمي��ن كان وم��ا زال
بيته��م ،ه��ذا ه��و النج��اح الحاس��م

تس

هآر

أول أم��س ح��دث تم��زق آخ��ر ف��ي
اليمين اإلس��رائيلي :قائمة المعسكر
الصهيون��ي مقس��مة .نش��يطان م��ن
اليمي��ن ،تس��يبي ليفن��ي وآفي
غباي من خريجي الليكود،
الش��راكة.
حل��وا
النكت��ة المري��رة الت��ي
ال تصدق هي :إس��رائيل
توه��م نفس��ها ب��أن األم��ر
يتعل��ق بش��رخ ف��ي اليس��ار؛
وكأن��ه هن��اك معس��كرين ف��ي
إس��رائيل ،يس��ار ويمي��ن ،وأن الص��راع
الموج��ود بينهم��ا ه��و ح��ول تش��كيل
ص��ورة الدول��ة .ه��ذا هذي��ان ،أص��وات
موهوم��ة فقط ،فالش��خص المصاب
بانفص��ام الش��خصية يس��معها .ال
يوج��د يس��ار وال حت��ى نص��ف يس��ار،
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من الصحافة

لليك��ود من��ذ انق�لاب الع��ام ،1977
وس��يطرته عل��ى كل الخارط��ة،
ويرس��ل كل األورام الس��رطانية ل��ه
ف��ي كل اتج��اه ،وإل��ى جانب��ه يق��ف
المس��توطنون والحريدي��ون الذي��ن
تحول��وا إل��ى يمي��ن وطن��ي متط��رف،
وم��ن الجان��ب اآلخر يئي��ر لبيد وبني
غانت��س ،وهم��ا أيض �اً يمي��ن وطن��ي
متط��رف ،األول س��بق وأثب��ت ذل��ك،
والثان��ي س��يثبت ذل��ك ،كالهم��ا
مزيف��ان .لبي��د وغانت��س يمكن��ان
عنصريي رم��ات هش��ارون والضواحي
م��ن التمس��ك بالقومي��ة المتطرف��ة
والش��عور بأنه��م متن��ورون ف��ي نظ��ر
أنفس��هم؛ والتصوي��ت لمواقف البيت
اليهودي عبر مؤلفات براقة.
جدعون ليفي

عين على الصحافة االجنبية

ناشر (رصيف )22يتحدث عن حجب السعودية ملوقعه بسبب خاشقجي

واشن

كتب ناش��ر ورئيس تحرير موق��ع (رصيف )22كريم
س��قا مقاال في صحيفة (واش��نطن بوس��ت) تحت عنوان
(ف��ي رصي��ف  22منحن��ا خاش��قجي منب��را قب��ل وفات��ه
وتق��وم الس��عودية اآلن بحجبن��ا) وب��دأه بالحدي��ث ع��ن
الث��ورات العربي��ة الت��ي اندلع��ت قب��ل ثماني��ة أع��وام،
حي��ث خ��رج الرج��ال والنس��اء ف��ي كل أنح��اء العال��م
العرب��ي للمطالبة بالحري��ة والكرامة والعدالة
االجتماعي��ة .ول��م تس��تطع اإلقطاعي��ات
العربي��ة الت��ي قاوم��ت هوي��ات م��ا بع��د
االس��تعمار إخماد المطالب التي طالب
به��ا جي��ل الفضائي��ات واإلنترن��ت .فق��د
ظ��ل الح��كام الع��رب ولعقود م�لاك الخطوط
العامة للديكتاتورية وفش��لوا في استبدال حقهم
المقدس للبقاء في السلطة.
ويش��ير الكات��ب إلى فكرة (رصي��ف  )22التي ولدت من
رح��م األح��داث وآم��ال الربي��ع العرب��ي كمس��احة عل��ى
اإلنترن��ت لم��ن يري��دون معرف��ة ما يجري حوله��م .وبعد
س��تة أع��وام م��ن والدة الفك��رة ومقره��ا ف��ي لبن��ان أصبح
لديه��ا  12ملي��ون متاب��ع في العام وح��ول العالم العربي.
ويسهم في رصيف 150 ،22كاتبا.
وكان جم��ال خاش��قجي واح��دا م��ن ع��دد كبي��ر من
الصحافيي��ن الذي��ن تعاون��وا م��ع الموق��ع .فقب��ل س��بعة
أش��هر م��ن مقتله ،أصبح مس��اهما منتظما ف��ي الموقع.
وكان واعي��ا أن م��ا يكتب��ه يق��رأ بعناي��ة ف��ي الري��اض.
وكت��ب خاش��قجي بوع��ي م��ن يعتق��د أن كلم��ات قليلة
يمكنه��ا تغيي��ر مس��ار الصحاف��ة والخط��اب الش��عبي.
وق��د ت��ؤدي لس��جن ناش��ر أو أس��وأ .وكان��ت مش��اركاته
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طن

ف��ي (رصي��ف )22بن��اءة ودعم��ت بعض��ا م��ن مالم��ح رؤية
 2030الت��ي أعل��ن عنه��ا محم��د ب��ن س��لمان للس��عودية.
فم��ن (منت��دى أوس��لو للحري��ة) وال��ذي تح��دث فيه لكل
العال��م العرب��ي ع��ن قيم��ة الحري��ة .وف��ي مقال ث��ان عبر
في��ه ع��ن مخ��اوف م��ن الس��جن .وعب��ر خاش��قجي ع��ن
خيب��ة أمل��ه من وضع حقوق اإلنس��ان ف��ي العالم العربي
وكت��ب ع��ن اضطراب��ات م��ا بع��د الصدم��ة وخ��اف عل��ى
الصحافيي��ن والمفكرين واألئمة الذين قد يس��تيقظون
في الس��جن .وفي كانون األول (ديس��مبر)  2018ونظرا
لردة الفعل غير المس��بوقة على اغتيال خاش��قجي
ف��ي إس��طنبول أم��رت مفوضي��ة االتص��االت
والمعلومات التكنولوجية السعودية ،بحجب
رصي��ف .22وكان الموقع واحد من المواقع
العربي��ة التي حجبها مما يعني خس��ارة س��وق
ديناميكي ومربح.
وأنه��ى الكاتب مقالت��ه بالحديث عن غياب اإلعالم
العرب��ي المس��تقل .خاص��ة أن اإلع�لام الجدي��د ينظ��ر
إلي��ه كعمي��ل أجنبي وبأجن��دات خطيرة .وع��ادة ما يتم
التعامل مع الصحافة االس��تقصائية س��واء عن الفس��اد
أو األقلي��ات م��ن خالل نظ��رة التخوي��ن والتكفير .ويظل
الصحافي��ون ف��ي حال��ة خ��وف م��ن الهجم��ات والس��جن
حت��ى بعد إغالق المؤسس��ات التي يعمل��ون فيها .وينهي
بالقول إن اإلعالم العربي المستقل يظل التهديد الذي
تخشى منه الحكومات العربية :مستقبل أكثر تسامحا
ومجتمع��ات مفتوح��ة والديمقراطية ليس��ت جريمة وال
يحتاج الناس لحكامهم كي يكونوا رعاة لهم.
إبراهيم درويش

– س��يطرت خ�لال الس��تينات والس��بعينات م��ن
الق��رن الماض��ي نظري��ة عنوانه��ا ق��وة لبن��ان ف��ي
ضعفه على السياس��ة الرس��مية للدول��ة اللبنانية
ومؤسس��اتها ،وكان جوهرها يقول إن أي مصادر
ق��وة للبنان س��تجعله هدف �اً للعدوان اإلس��رائيلي
أس��وة بحال ال��دول العربية األخرى ،وكان ذلك
مخالف �اً بالطب��ع لتحذي��رات أطلقه��ا م��ن يمك��ن
تس��ميتهم بفالس��فة لبنان االس��تقالل من أمثال
ش��ارل مالك وميش��ال ش��يحا ،من كون الخطر
اإلس��رائيلي نابعاً من األطم��اع بمياه لبنان ودوره
االقتص��ادي ،وكان��ت النتيج��ة الت��ي يعرفه��ا
الجمي��ع بوق��وع أغل��ب األراض��ي اللبناني��ة تح��ت
االحت�لال عام  ،1982بعد سلس��لة اعتداءات بدأت
عل��ى نه��ر الوزان��ي ع��ام  1964ومط��ار بي��روت ع��ام
 1968قب��ل أن يك��ون ف��ي لبن��ان أي س�لاح يتح��دى
الس��يطرة اإلس��رائيلية ،وبق��ي االحت�لال ألكث��ر
من عش��رين عاماً رغم زوال الس�لاح الذي تذرعت
به إسرائيل لشن عدوانها ،وخالل الفترة الممتدة
بي��ن الع��دوان األول ونهاي��ة االحت�لال س��قطت
نظرية قوة لبنان في ضعفه سقوطاً مدوياً ،حيث
كان يق��وم ش��قها الثان��ي عل��ى اعتب��ار العالق��ات
الدولي��ة للبن��ان كفيل��ة برد الخطر اإلس��رائيلي
عن��ه ،فبق��ي الق��رار  425معلق �اً ب�لا تنفي��ذ حت��ى
نجح��ت مقاوم��ة الش��عب اللبنان��ي الممت��دة
من��ذ ع��ام  1982والت��ي ّ
نظمته��ا وقادته��ا األحزاب
اللبناني��ة المنبوذة والمالحقة من دولتها ،مثبتة
مقول��ة معاكس��ة قوامه��ا ق��وة لبن��ان بمقاومت��ه
ووح��دة ش��عبه ،وص��و ً
ال للمعادل��ة الذهبي��ة الت��ي
ظه��رت بق��وة م��ع التص��دي لع��دوان تم��وز 2008
بصيغة الشعب والجيش والمقاومة .
– اليوم رغم الخطاب السياس��ي لبعض القوى
المناوئ��ة لخي��ار المقاوم��ة ،الداع��ي لمناقش��ة
وض��ع س�لاحها ومس��تقبله ،ال يوج��د منطق لدى
أصح��اب ه��ذا الخط��اب يس��تطيع إع��ادة إنت��اج
نظري��ة ق��وة لبنان في ضعفه .فس��قف ما يتحدث
عن��ه هؤالء هو أن الجيش اللبناني قادر على صد
أي ع��دوان أو أن ض � ّم س�لاح المقاوم��ة لمق��درات
الجي��ش س��يجعله ق��ادراً عل��ى ذلك ،م��ا يعني أن
الس��قوط النهائ��ي لنظرية قوة لبن��ان في ضعفه،
وبق��اء تردّداته��ا ضم��ن دائ��رة اللع��ب السياس��ي
إلضع��اف المقاوم��ة لحس��اب مع��ادالت خارجي��ة
يمثله��ا أصح��اب الخط��اب العدائ��ي للمقاوم��ة،
إال أن أح��داً ف��ي الدول��ة ومؤسس��اتها ل��م يع��د

يج��رؤ عل��ى التح��دث ع��ن ق��وة لبنان ف��ي ضعفه،
ب��ل ل��م يع��د أح��د يج��رؤ عل��ى الحدي��ث ع��ن ق��وة
للبن��ان ب�لا المقاوم��ة ،ول��و م��ن خ�لال ال��رد على
التحدي��ات التي تمثلها التهديدات اإلس��رائيلية،
أو من خالل رفض اعتبار سالح المقاومة مصدراً
للخط��ر عل��ى لبن��ان ،أو عل��ى األقل اعتباره ش��أناً
يمك��ن التعاي��ش مع��ه عل��ى قاع��دة م��ا يس��مونه
بربط النزاع.
– ال ينتب��ه الكثي��ر من اللبنانيي��ن إلى خطورة
االن��زالق لمظه��ر جدي��د لنظري��ة ق��وة لبن��ان في
ضعف��ه ،مبن��ي عل��ى وهم فرضي��ة أن يك��ون لبنان
قوي �اً إذا كان ضعيف �اً ف��ي تماس��ك نس��يجه
الداخل��ي ،أو إمكاني��ة أن يصي��ر لبن��ان قوي �اً إذا
ضعف��ت الدول��ة أم��ام الطوائ��ف والتش��كيالت
والحس��ابات الطائفي��ة ،فلبن��ان الق��وي
والجمهورية القوية ،مرادفان لقوة الدولة قياس �اً
بق��وة الطوائ��ف واس��تقواء كياناته��ا السياس��ية
عل��ى الدول��ة ،والثاب��ت من عم��ر لبنان السياس��ي
أن طري��ق بن��اء الدول��ة القوي��ة ال يمك��ن أ ن
يم��ر إال عل��ى حس��اب إضع��اف حضور
الطوائ��ف وكياناته��ا السياس��ية
ال��ذي ينه��ش م��ن هيب��ة الدول��ة
ويأكل خيراتها ،ويحولها هيك ً
ال
ش��كلياً لتس��اكن ب��ارد أحيان �اً وح��ار
أحيان �اً أخ��رى ومش��تعل بح��رب أهلي��ة
أحياناً ثالثة ،بين دويالت غير معلنة أو شبه
معلن��ة أو معلن��ة أحياناً ،والدس��تور ف��ي أي دولة
هو خريطة طريق لقوتها ،وقد قام دستور ما بعد
الطائف على معادلة تقوية الدولة تدريجياً على
حس��اب االنقس��ام الطائف��ي الموروث م��ن الحرب
األهلي��ة ،وصو ً
ال إللغ��اء الطائفية كهدف نهائي
رس��مه الدس��تور ،ول��م ي��ف بتحقيق��ه المؤتمن��ون
عل��ى هذا الدس��تور بعد ،بوض��ع اآللية التنفيذية
الت��ي نص��ت عليه��ا الم��ادة  95م��ن الدس��تور قي��د
التنفي��ذ ،وخارج الدس��تور ال دول��ة قوية ،وبتنمية
العصبي��ات الطائفي��ة ال دول��ة قوي��ة ،وبتقاس��م
وظائ��ف الدول��ة وخيراته��ا على اس��اس طائفي ال
قيام للبنان قوي.
 الم��أزق الحكوم��ي ول��و ت��م تج��اوزه بتس��وية،كش��ف م��ا ل��م يع��د ممكن �اً س��تره حول م��ا أنجبه
قان��ون االنتخاب��ات النيابي��ة ال��ذي ل��م يحت��رم
المادتي��ن  22و 95م��ن الدس��تور ،رغ��م م��رور قراب��ة
ثالثين عاماً على وضع هذا الدستور ،وبالمناسبة

لي��س هن��اك بل��د ف��ي العال��م غي��ر لبن��ان يتح��دث
دس��توره ع��ن موجبات ملزمة الحق��ة بقيت الحقة
ومؤقت��ة تنتظ��ر م��ن ينفذه��ا ول��م تنف��ذ .وج��اء
قانون االنتخابات ليكش��ف عب��ر المأزق الحكومي
حج��م االس��تيقاظ الطائفي الذي ينه��ش الدولة،
ون��وع القضاي��ا الت��ي تحك��م تش��كيل الحكوم��ات،
بحي��ث ل��ن تك��ون أي حكومة ينتجها ه��ذا القانون
االنتخاب��ي إال حكوم��ة تصري��ف أعم��ال بأحس��ن
األح��وال ،ومنصة لف��ض النزاعات الطائفية حول
المحاصص��ة ،واالعتم��اد على المزي��د من الديون
ف��ي تحري��ك االقتص��اد ،فيكف��ي له��ا أن تك��ون
قوي��ة لتنه��ض باالقتصاد ،وكي��ف لوعد مكافحة
الفس��اد أن يتحق��ق وللفس��اد محمي��ات طائفي��ة
ممن��وع االقت��راب منه��ا ،والتوظي��ف ف��ي الدول��ة
م��ن أعل��ى مرات��ب الوظيفة إل��ى أدناها يق��وم على
ال��والء للطائف��ة وزعي��م الطائفة وح��زب الطائفة
ومحازب��ي الطائف��ة ،وعل��ى حس��اب ال��والء للدولة
ومؤسس��ات الدول��ة ومواطن��ي الدول��ة ،وكي��ف
لدول��ة أن تنتظ��ر من مواطن تعامل��ه كزبون يمر
عبر وكالة حصرية طائفية ،أن يعاملها كمرجع
وهي تته ّرب من طبابته وتعليمه وإس��كانه وتوفير
الخدم��ات له كمواطن .والمواطنة مصطلح
غائ��ب ع��ن الحي��اة السياس��ية ،ومس��اواة
المواطني��ن أم��ام القان��ون ن��ص ف��ي
الدس��تور لكن��ه مهم��ل لحس��اب ن��ص
مضم��ر ،اللبناني��ون طوائف متس��اوية
في الحق بعائدات الدولة ووظائفها.
– ألفباء لبنان القوي ،والجمهورية القوية،
ه��ي الدول��ة القوي��ة ،وإذا كان��ت ق��وة األط��راف
اللبنانية هي قوة البعض بوجه البعض اآلخر ،تبدأ
بقي��اس عدد الن��واب والوزراء وتنته��ي بما ال تحمد
عقب��اه عل��ى حس��اب الوط��ن والدول��ة ،واالس��تقواء
اس��تعداد مضم��ر لح��رب أهلية وإال لماذا يس��تقوي
بعضن��ا عل��ى بعض ،إال أن قوة الدولة تقاس بدرجة
قوتها ككائن مستقل على جميع األطراف حكماً،
وه��ي ل��م تك��ن يوم �اً ول��ن تك��ون بمجم��وع قوته��م
منفردي��ن فقوته��م مأخ��وذة م��ن قوته��ا باألس��اس.
فه��ل علين��ا أن ننتظ��ر اختبار قوة لبن��ان في ضعفه
داخلياً بكارثة تشبه كارثة االحتالل التي جلبتها
نظرية قوة لبنان في ضعفه خارجياً ،حتى نستدير
نح��و مصدر القوة الحقيق��ي بالخروج من كهوف
العصبيات إلى رحاب الوطن؟
ناصر قنديل

عام جديد وشعب مجيد
مض��ى ع��ام ويأت��ي اليوم ع��ام ،رويدك
أيه��ا البيت الحرام ،هكذا اس��تهل ش��اعر
الث��ورة وأيقونتها الش��عرية المبدع معاذ
الجني��د قصيدت��ه الت��ي ألقاه��ا بم��رور
ع��ام عل��ى الع��دوان الس��عودي اإلمارات��ي
األمريك��ي الصهيون��ي عل��ى بالدن��ا،
وأعتق��د جازم��ا ب��أن ش��اعرنا الجني��د
ل��م يك��ن يتوق��ع أن��ه س��يأتي الي��وم الذي
تمض��ي في��ه أربع��ة أع��وام دفع��ة كامل��ة
وندل��ف في العام الخامس من عمر هذا
العدوان الوحشي اإلجرامي الذي تجاوز
كل الح��دود ،وانته��ك كافة األعراف
والمواثي��ق والق��رارات والمعاه��دات
واللوائح الدولية واألممية.
مض��ى الع��ام 2018م ب��كل مآس��يه
ومنغصات��ه ومكدرات��ه الت��ي أدم��ت
القل��وب ،ف��كان بالنس��بة لن��ا كيمنيي��ن
ه��و ع��ام الح��زن ،حي��ث خس��رت اليم��ن
في��ه كوكب��ة م��ن خي��رة أبنائه��ا وف��ي
مقدمته��م الرئي��س الش��هيد صال��ح
عل��ي الصم��اد رض��وان اهلل علي��ه ،ال��ذي
كان خب��ر استش��هاده فاجع��ة كل
اليمنيي��ن ف��ي الع��ام المنص��رم ال��ذي
كرهن��اه وش��اهدنا في��ه م��ن الك��وارث

والن��وازل والمصائ��ب الكثي��ر ،ع��ام
مش��بع بالمنغص��ات واآلالم والمتاع��ب
والصع��اب والنكب��ات والعراقي��ل
ومدلهمات األحداث ولم يغادرنا إال وقد
نال منا وأخذ منا رئيسنا الصماد الذي
كن��ا نتطل��ع معه وتح��ت قيادت��ه لليوم
ال��ذي يتحقق فيه النص��ر ونبني الدولة
المدني��ة الحديث��ة ،دول��ة
المؤسس��ات الت��ي يفاخ��ر
به��ا كل اليمنيي��ن
األحرار من حوف إلى
تخوم صعدة.
مض��ى ع��ام الح��زن غي��ر
مأس��وف عليه ،رغم أنه أخذ من
أعمارن��ا س��نة كامل��ة ،وه��ذه س��نة
الحي��اة فيه��ا الحل��و وفيه��ا الم��ر ،ولكن
الع��ام 2018م كانت مرارته متفردة على
س��ابقاتها من األعوام والس��نوات ،واليوم
ندل��ف ف��ي رح��اب ع��ام جدي��د ،يحدون��ا
األمل فيه أن يكون عام النصر والتمكين
لوطنن��ا وش��عبنا ،ع��ام يغاث في��ه الناس،
وتنقش��ع عنه��م في��ه س��حابة الع��دوان
الغاش��م والحص��ار الجائ��ر ،ويتنف��س
الش��عب اليمن��ي في��ه الصع��داء ،وتع��ود

له��م الحي��اة ،ويس��ود األم��ن واالس��تقرار
في عموم ربوعه ،بعد أربع سنوات عجاف
ظ��ل الش��عب اليمن��ي بجيش��ه ولجان��ه
صاب��را صام��دا ثابت��ا متماس��كا مرابط��ا
محتس��با ف��ي مواجه��ة ق��وى اإلج��رام
والوحش��ية والتطرف واالستبداد بقيادة
الش��يطان األكبر أمريكا وقرنها اللعين
آل سعود ،شعب ظل وما يزال عصيا على
المؤام��رات والمخطط��ات الش��يطانية
الس��لولية الت��ي ته��دف إل��ى احت�لال
اليم��ن والس��يطرة عل��ى ثروات��ه
ومقدرات��ه والع��ودة ب��ه إل��ى
نظ��ام الوصاي��ة والتبعي��ة
للس��عودية واإلم��ارات
واألمريكان.
ش��عب مجي��د عان��ق المج��د
والش��موخ والع��زة بصم��وده
األس��طوري وبط��والت أبط��ال جيش��ه
ولجان��ه المغاوي��ر الت��ي بات��ت مض��رب
المثل في البطولة والش��جاعة واإلقدام
واالستبس��ال ،ش��عب يلتف ح��ول قيادته
الثوري��ة والسياس��ية الت��ي م��ا فتئ��ت
تناف��ح وتداف��ع وتواج��ه وتناض��ل وتقارع
ق��وى العدوان والطاغ��وت واإلجرام التي

اجتمع��ت عليه��ا م��ن أج��ل إخضاعه��ا
وتركيعها لهم وتسليمها بوالية ترامب
ونتنياه��و والمهفوف محمد بن س��لمان
والغ��ر محم��د ب��ن زاي��د ،ش��عب ض��رب
أروع األمثل��ة ف��ي الوفاء وال��والء للوطن
والتضحية من أجله وفي س��بيله ،ش��عب
يأم��ل ب��أن يك��ون الع��ام الجدي��د 2019م
فاتح��ة خير عليه وعلى الوطن ،ينكس��ر
في��ه ق��رن الش��يطان وأذناب��ه وتس��قط
عروش��هم وتته��اوى ممالكه��م وينك��س
اهلل راياته��م ويخذله��م فيه ويحيط فيه
بمكرهم وإجرامهم ووحشيتهم.
بالمختص��ر المفي��د2018 ،كان
ع��ام الح��زن وق��د َّ
ول��ى وانقض��ى ،وح��ل
علين��ا 2019م وال��ذي نأم��ل أن يكون عام
الف��رح واالنتص��ار واألم��ن واالس��تقرار
والطمأنين��ة ،ع��ام تنف��رج في��ه األزم��ات،
وتتالش��ى المك��درات والمنغص��ات،
ويعود اليمن كما كان س��عيدا موحدا
مس��تقال مستقرا متحررا بمنأى عن أي
تدخ�لات أو مؤث��رات خارجي��ة م��ن هن��ا
وهناك.
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.
عبدالفتاح علي البنوس

ترامب وأخطاء ال تحصى

ست
بو

الرئي��س دونال��د ترام��ب يه��دد بس��حب الوالي��ات
المتح��دة م��ن حل��ف النات��و ،ويري��د بن��اء ج��دار عل��ى
الحدود مع المكس��يك ،ويهاجم مجلس االحتياطي
المرك��زي ،كم��ا ينك��ر أي تواط��ؤ لروس��يا ف��ي
انتخابات الرئاسة سنة .2016
تواط��ؤ روس��يا ثابت والتحقيق فيه س��ينتهي قريباً
بإدانة أنصار ترامب الذين تآمروا مع مس��ؤولين
م��ن ال��روس لدع��م المرش��ح دونال��د ترام��ب
ضد منافسته هيالري كلينتون .الجدار
مع المكس��يك ال يري��ده الديمقراطيون
الذي��ن يس��يطرون عل��ى مجل��س الن��واب
اعتب��اراً م��ن الي��وم الخمي��س ،وكثي��رون
م��ن الجمهوريي��ن .ترام��ب يهاج��م باس��تمرار
االحتياطي المركزي وقد قال في تغريدة :المشكلة
الوحي��دة الت��ي يواجهه��ا اقتصادن��ا ه��ي االحتياط��ي
المرك��زي .لي��س عنده��م إحس��اس تجاه الس��وق .ال
يفهمون الحروب االقتصادية أو دوالراً قوياً ،أو موقف
الديمقراطيي��ن من الح��دود .االحتياطي المركزي
مثل العب غولف قوي ال يستطيع أن يسجل...

لست اميركياً ككثيرين من أفراد أسرتي ،فأقول
إن ترام��ب يخط��ئ يوماً بعد ي��وم ويكذب في تغريداته
ثم يلوم العالم كله على أخطائه.
ترام��ب يهاج��م س��لفه ب��اراك اوباما يوم �اً بعد يوم،
وأكتفي هنا بالمقارنة بين زيارتي الرئيسين للقوات
االميركية في العراق .اوباما زار القوات االميركية
بع��د ثالثة أش��هر من فوزه باالنتخاب��ات وكان هناك
 157أل��ف جن��دي اميرك��ي مقات��ل .ترام��ب زار
الع��راق ف��ي عي��د الميالد بعد س��نتين من فوزه
بالرئاس��ة وه��و أعل��ن ق��راره س��حب نص��ف
القوات االميركية الباقية في العراق،
وأعتقد أن العدد كله ال يزيد على
خمسة آالف رجل وإمرأة.
عندما اجتم��ع ترامب مع الجنود
االميركيين في العراق غ ّير موقفه مرة
ثانية وقال إن ال خطة عنده لس��حب القوات
االميركية ،وأضاف انه سيس��تعمل العراق كقاعدة
إذا كان لبالده خطة خاصة ازاء الوضع في سورية.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعا الرئيس

ترامب الى زيارة تركيا هذه السنة ،وهو قال للرئيس
إن الق��وات التركي��ة س��تهاجم األك��راد ف��ي س��ورية
ألن��ه يعتبرهم خط��راً على بالده ،خصوصاً المقاتلين
منهم.
الرئي��س ترام��ب يعتب��ر كل م��ا ال يفه��م خطراً
عل��ى الوالي��ات المتح��دة .ه��و ق��ال ع��ن الالجئين:
حتى الرئيس رونالد ريغان حاول على مدى ثماني
س��نوات أن يبني جداراً إال أنه لم يس��تطع أن يفعل
ذل��ك .س��نبني الج��دار بطريق��ة أو بأخ��رى .ه��ذا
تاري��خ صحي��ح موث��ق إال أن الرئي��س ترام��ب يري��د
أن يت��وكأ عل��ى م��ا ل��م يح��دث تأيي��داً لرغبت��ه في
بن��اء جدار م��ع المكس��يك ومن��ع المهاجرين غير
الش��رعيين م��ن دخ��ول الوالي��ات المتح��دة .هن��اك
اآلن منه��م ماليين في ب�لاده وهو يريد طردهم مع
أن بعضه��م وُلد في الوالي��ات المتحدة وبعض آخر
دخلها وهو طفل.
أعود الى توماس فريدمان وضرورة أن يهدد الحزب
الجمهوري الرئيس بالعزل إذا لم يغير مواقفه.
جهاد الخازن

