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من الصحافة

جدار ترامب… وإعادة شحن جمهوره االنعزالي
لي��س أم��راً مس��تغرباً أن يك��ون رئي��س وزراء
االحت�لال اإلس��رائيلي بنيامي��ن نتنياه��و ف��ي
طليع��ة الساس��ة األجان��ب القالئ��ل المؤيدي��ن
لمش��روع الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب
الخ��اص ببن��اء ج��دار عازل عل��ى ط��ول الحدود
م��ع المكس��يك ،وذل��ك ألن ج��دار الفص��ل
العنص��ري الذي أقامه الكيان اإلس��رائيلي على
امت��داد أراض��ي الضف��ة الغربي��ة وف��ي
عمقها هو الشقيق المطابق للجدار
ال��ذي يص � ّر ترام��ب عل��ى إقامته.
كذل��ك فإن الذرائع حول األمن
وص � ّد «اإلره��اب» ،ه��ي ذاته��ا الت��ي
يعتمده��ا البي��ت األبي��ض ،م��ع إضاف��ة
مب��ررات أخ��رى ال تق��ل زيف �اً بص��دد وق��ف
موجات الهجرة.
ومن الجدير بالمالحظة أن حالة التجاذب
بين عناد ترامب في المطالبة بصرف المليارات
الخمس��ة الالزم��ة لبناء الج��دار ،ورفض الطلب
م��ن جانب مجلس النواب الجديد ذي األغلبية
الديمقراطي��ة ،وم��ا نت��ج ع��ن ذل��ك م��ن إغالق
الحكومة الفدرالية بسبب هذا االستعصاء ،إنما
تخدم مباش��رة األغ��راض األصلية التي توخاها
الرئي��س األمريك��ي م��ن ط��رح فك��رة الج��دار.
فالهدف األكبر هو تعبئة ،وإعادة حش��د ،تلك

تتج��اوز الثل��ث الي��وم ،بع��د أن كان��ت ق��د بلغت
الثلثين خالل تسعينات القرن المنصرم.
وإذا كان صحيح �اً أن ترام��ب يواص��ل
توظي��ف مس��ائل الهج��رة ف��ي خدم��ة أغ��راض
سياس��ية أخ��رى أبرزه��ا إع��ادة ش��حن جمه��وره،
فإن��ه ف��ي واق��ع األم��ر لي��س الرئي��س األمريك��ي
الوحي��د ال��ذي ابتدع فك��رة الجدار ،ب��ل إن األمر
التنفيذي الذي أصدره في هذا الصدد اتكأ على
س��وابق عن��د س��لفه ج��ورج ب��وش االب��ن ،معتبراً
أنه يس��تكمل جداراً باش��ر غيره ببنائه .وحقائق
التاري��خ تش��ير بالفع��ل إل��ى ه��ذا ،وتؤك��د أن
قان��ون «الس��ياج اآلم��ن» لعام  2006ص �وّت عليه
ديمقراطي��ون من أمثال هي�لاري كلنتون وجو
ممن يعترضون اليوم على
بايدن وش��اك ش��ومر ّ
جدار ترامب .كذلك يقول التاريخ إن الرئيس
الديمقراطي بيل كلنتون هو صاحب التشريع
المع��روف باس��م «عملي��ة حارس البواب��ة» الذي
أق��ره الكونغ��رس ف��ي س��نة  1994وأغل��ق الحدود
ذاتها مع المكسيك ،ولسوف يكون باراك أوباما
الديمقراط��ي ب��دوره ه��و الرئي��س حام��ل الرقم
القياسي في ترحيل ثالثة ماليين مهاجر.
وهك��ذا ف��إن م��ن كان م��ن رؤس��اء أمري��كا
ب�لا خطيئة ح��ول جدران مماثل��ة ،فله أن يرمي
ترامب بتهمة هستيريا العزل وهوس الفصل.

حروب ترامب واإلنكفاء األميركي
يعتب��ر الرئي��س األميرك��ي دونالد ترام��ب حالة
فريدة في السياسة العالمية وربما مدرسة جديدة في
السياسة ،من يدري؟ فمنذ توليه الرئاسة وحتى اليوم
وه��و يخل��ق خصوم��ا كي يحاربه��م وينتص��ر عليهم،
ول��م يترك دولة حت��ى اآلن لم يغضبها ،بما فيها أقرب
حلف��اء أمريكا في أوروبا وآس��يا .وتقوم سياس��ة ترامب
أساس��ا عل��ى إهان��ة الط��رف المقاب��ل وإخافت��ه وجعله
يذعن له كي يبدو منتصرا أمام جمهوره ،لكن ذلك
يأتي دائما على حساب قوة الواليات المتحدة وريادتها
العالم الحر.
ومن أوائل الذين حاربهم ترامب مذ كان مرشحا
هم الصحفيون األميركيون إذ دأب يش��ير إلى وسائل
اإلع�لام بأنه��ا «إعالم األخب��ار الكاذب��ة» والصحفيين
بأنه��م «مروج��و األخب��ار الكاذبة» وس��بب ذل��ك هو أن
الصحاف��ة الح��رة ال تس��تطيع أن تصم��ت أزاء أخط��اء
ترام��ب وأقوال��ه المنفلت��ة ،وألن س��لطته عل��ى
الصحاف��ة معدوم��ة ،فقد أخ��ذ يصمها
بالك��ذب واخت�لاق األخب��ار ك��ي
يوه��م أتباع��ه بأن��ه يتع��رض
لحملة تش��هير بسبب تبنيه مبدأ
«أمري��كا أوال» .وفي خضم حربه مع
الصحاف��ة ،فإنه يخ��وض أيضا حربا مع
خصوم��ه ف��ي الح��زب الديمقراط��ي الذي��ن
اتهمه��م بكل التهم المتاح��ة لديه وبطريقة غير
رس��خ
مألوف��ة ف��ي السياس��ة األميركي��ة .وبع��د أن َّ
خصومت��ه م��ع الديمقراطيي��ن والصحاف��ة ،انتق��ل
بسالس��ة وس��هولة بالغتين إلى حلفائ��ه الجمهوريين،
فأصب��ح كل م��ن يختل��ف مع��ه في ال��رأي ،مث��ل وزراء
خارجيته ودفاعه وعدله الس��ابقينِ ،ركس تيالرس��ون
وجيم��ز ماتيس وجيف سيش��نس ،ومستش��اريْه لألمن
القومي الس��ابقين ،مايكل فلين وهربرت ماكماستر،
فإن��ه يصب��ح ش��خصا غبي��ا أو كس��وال أو متعالي��ا أو
جاهال بالمصلحة األميركية.
أم��ا مبعوث��ه إل��ى الع��راق ،برت ماكغ��ورك ،الذي
اس��تقال بع��د ق��راره المفاج��ئ االنس��حاب من س��وريا،
فقد ادعى عدم معرفته!
وق��د تك��ون ح��روب ترام��ب الخارجي��ة األكث��ر
خطورة ،إذ بدأها مع المكسيك عبر خطته المبتكرة
لبن��اء ج��دار عل��ى حدوده��ا ،متوقع��ا م��ن المكس��يك
أن يدف��ع الكلف��ة! وأعق��ب ذل��ك تش��جيعه بريطاني��ا

عل��ى مغادرة اإلتحاد األوروبي واحتضانه المتش��ددين
المناهضي��ن لالتح��اد ،م��ن أمث��ال بوري��س جونس��ون
ونايجل فراج ،وإطالقه الوعود بأن التجارة األميركية
مع بريطانيا سوف تزدهر بعد مغادرة األخيرة االتحاد
األوروبي ،وربما ساهم ذلك في ترجيح كفة المنادين
باالنس��حاب من االتحاد في استفتاء عام  2016والذي
أحدث تراجعا اقتصاديا حتى قبل االنسحاب.
م��ن العوام��ل التي ع��ززت الثقة ب��إدارة ترامب هي
تولي جون ماتيس وهربرت ماكماستر أهم منصبين
أمنيي��ن ف��ي البل��د ألن الرجلين خبي��ران متميزان في
ه��ذا المج��ال ويحظي��ان بثق��ة األميركيي��ن ،لك��ن
مغادرتهم��ا منصبيهما قد أفقدت الرئيس أهم عوامل
الثق��ة بإدارت��ه .كم��ا إن س��بب اس��تقالة ماتي��س ،وهو
ازدراء الرئي��س للحلف��اء ،أك��د للكثيرين ب��أن ترامب
يسير في طريق خطير سوف يدفع حلفاء أمريكا إلى
التفكي��ر بجدية برس��م مس��ار مس��تقل لهم ،س��واء في
المجال االقتصادي أو العسكري أو السياسي.
الش��راكة التجاري��ة األميركي��ة الصيني��ة تم��ر
بأصع��ب مراحله��ا في عه��د ترامب ال��ذي يبحث عن
انتص��ارات تمكن��ه من البقاء ف��ي البيت األبيض
لدورة ثانية ،وهو أمر يبدو مس��تبعدا حاليا،
بل أن هناك من يس��تبعد إكمال الرئيس
واليت��ه األولى ،خصوصا م��ع التحقيقات
الجاري��ة ف��ي قضاي��ا كثيرة ،بعضه��ا يتعلق
بصدقيته وممارس��اته الشخصية ،واآلخر يتعلق
بدور روسي مزعوم في فوزه بالرئاسة.
لق��د ط��ورت الصي��ن نموذج��ا اقتصادي��ا جدي��دا
جعله��ا قوة عظمى تتح��دى الهيمنة األميركية على
االقتص��اد العالم��ي ،وال يمك��ن الوالي��ات المتح��دة أن
تع��ارض تنامي قوة الصين االقتصادية أو تنتقص من
نموذجه��ا االقتص��ادي الناجح ،ولكنها ال تس��تطيع أن
تراق��ب بصم��ت ه��ذا النم��و الصاروخ��ي خصوص��ا وأن
الصي��ن تنته��ك بع��ض القوانين الدولي��ة كالملكية
الفكري��ة ،وتم��ارس القرصن��ة الس��ايبرية ،وتجب��ر
الش��ركات العاملة فيها على نق��ل التكنولوجيا إليها
وتف��رض قي��ودا تجارية غي��ر تعرفية .وقد ه��دد ترامب
بمضاعف��ة التعرف��ات الجمركي��ة عل��ى البضائ��ع
الصيني��ة إن ل��م تعال��ج الصي��ن ه��ذه االختراق��ات .ال
يمكن الصين التخلي عن السوق األميركية ،لذلك
أعلنت أثناء زيارة ترامب عن تنازالت تجارية لواشنطن،

فاتخذت إجراءات للحد من نشاطاتها غير القانونية،
مجرية تعديالت للقوانين المتعلقة بها ،لكنها طلبت
مهلة لتنفيذها فوافق ترامب على منحها  3أشهر ،وفي
خالف ذلك فإنه سيضاعف التعرفة الجمركية على
المنتجات الصينية.
ي��درك الصينيون أن ترام��ب محاصر داخليا وأنه
يبحث عن أي نصر ولو كان شكليا كي يرفع مكانته
أمام جمهوره .هناك استياء من أداء الرئيس ،فالطبقة
الوس��طى متذم��رة م��ن رك��ود إيراداته��ا ،بينم��ا ثق��ة
الش��باب ف��ي النخ��ب السياس��ية تتناق��ص ،لذلك فإن
مث��ل هذه (التنازالت) س��تجعل ترامب يب��دو منتصرا،
لكنه��ا ف��ي الحقيق��ة ضروري��ة للصي��ن أيض��ا ،ألنه��ا
بلغت مرحلة متقدمة من النمو االقتصادي ال تسمح
باالس��تمرار ف��ي انتهاك القواني��ن الدولية ،وإن كانت
مس��تفيدة من ذلك س��ابقا ،فإن األضرار الناتجة عنه
ستكون أكثر ضررا.
لن تخاطر القيادة الصينية بحرب تجارية واسعة
النط��اق م��ع الواليات المتح��دة ألنها س��تتضرر منها،
كما أن الثقة بالحكومة ،ومعها الضبط االجتماعي،
ق��د تخت��ل بس��هولة إذا ما حصل أي تراج��ع اقتصادي،
لذل��ك ف��إن الصي��ن س��وف تتع��اون م��ع الوالي��ات
المتح��دة لكنه��ا س��وف تماط��ل م��ن أج��ل كس��ب
الزم��ن .بق��اء ترام��ب رئيس��ا س��وف ينفع الصي��ن ألنه
يبح��ث دائما عن انتصارات س��ريعة وقصيرة األمد وال
يمتلك خططا اس��تراتجية يمكن أن تعرقل التوس��ع
االقتصادي الصيني.
لق��د اس��تطاع ترام��ب الوص��ول إل��ى الرئاس��ة
بأعجوب��ة ،وق��د خدمت��ه ظ��روف كثيرة منه��ا النظام
االنتخابي الذي جعله رئيسا رغم أن هيالري كلنتون
تفوق��ت عليه بثالثة ماليين ص��وت ،والتوجه اليميني
المتزايد عند ش��رائح كبيرة من الش��عب األميركي
بس��بب الهجرة من المكس��يك ،والسخط من اإلنفاق
الهائل على السياسة الخارجية والمغامرات العسكرية
ف��ي أفغانس��تان والع��راق ،لك��ن ه��ذا ال يكف��ي إلدام��ة
زعامت��ه .وم��ع س��يطرة الديمقراطيي��ن عل��ى مجل��س
الن��واب ،ل��ن يتمك��ن ترامب من تحقيق أي م��ن وعوده،
خصوصا بناء الجدار مع المكسيك بكلفة تقارب 40
بليون دوالر .تخلي أمريكا عن دورها الريادي العالمي
سيحجمها اقتصاديا ويضعفها سياسيا وعسكريا.
ِّ
حميد الكفائي
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انش��غلت األروق��ة السياس��ية
ب��كالم رئي��س الجمهوري��ة ع��ن «س��عي
البع��ض إل��ى أعراف جديدة في تش��كيل
الحكوم��ة» خالف �اً للدس��تور ،وال زال
البعض يبحث عمن تعنيه العبارة تلك
ويكاد يتجه معظم المهتمين الى القول
ب��أن الرئيس قصد في مالحظاته تلك
الثنائ��ي الش��يعي ال��ذي «يته��م» بأن��ه
أوج��د عقدة اللق��اء التش��اوري من اجل
الحص��ول عل��ى مقع��د وزاري إضاف��ي ل �ـ
فريق  8آذار بعد أن شعر بالغبن الشديد
من التوزيع الذي أعطى للرئيس وتياره
 11مقع��داً ولجماع��ات  14آذار  12ول �ـ 8
آذار  7وزراء ،رغ��م ّ
أن للفري��ق األخي��ر في
المجل��س النياب��ي  45نائب �اً ،وهو يتقدّم
بذل��ك م��ن حي��ث الع��دد عل��ى الجميع
مم��ن ذكرن��ا فحص��ر تمثيله بالش��يعة
ّ
ونائب مس��يحي واس��تبعد ع��ن التمثيل
ب��دون ّ
أي حجة منطقية او مب ّرر قانوني
ّ
كل م��ن الح��زب الس��وري القوم��ي
االجتماع��ي وح��زب البع��ث والقوميي��ن
العرب والسنة في اللقاء التشاوري.
وف��ي المقاب��ل وف��ي ر ّد ي��كاد يك��ون
مباش��راً عل��ى رئي��س الجمهوري��ة دع��ا
رئي��س مجل��س الن��واب نبيه بري
ال��ى إقام��ة الدول��ة المدني��ة
الت��ي تطي��ح النظ��ام
الطائف��ي وتقض��ي على
الحص��ص المذهبي��ة
والطائفية وتصحح الخلل
ف��ي توزيع الحق��وق والواجبات
ف��ي الدول��ة وارتب��اط المواط��ن
بدولت��ه وتلغ��ي االمتي��ازات الطائفي��ة
للجمي��ع دون اس��تثناء وتقي��م دول��ة
المواط��ن الت��ي يتس��اوى فيه��ا الجميع
أمام القانون حقوقاً وموجبات.
وهكذا بين رفض األعراف الجديدة
والدع��وة ال��ى نظام مدن��ي جديد تطرح
األسئلة حول المسار الممكن ان تسلكه
الحركة السياسية اللبنانية مستقب ً
ال
ف��ي ظ� ّ�ل العج��ز المتم��ادي ع��ن إدارة
الب�لاد بمؤسس��ات الحك��م الطائف��ي.
ه��ذه المؤسس��ات القائم��ة عل��ى خلفية
تس��تبطن الش��عور بالخ��وف المتوال��د
والغبن المتقلب.
من يعود الى تاريخ لبنان السياسي
بع��د إقام��ة لبنان الكبير ف��ي العام 1920
بق��رار م��ن المفوض الس��امي الفرنس��ي
وما اس��تتبعه من دس��تور في العام 1926
ثم من تعديل وصيغة عيش مشترك في
الع��ام  1943وص��و ً
ال ال��ى اتف��اق الطائف
ف��ي العام  1989يجد ّ
أن هناك مجموعة
م��ن القواع��د حكمت الحياة السياس��ية
ف��ي لبن��ان ج��اءت نتيج��ة أع��راف
نش��أت ف��ي مواجه��ة الدس��تور فتعدل��ه
ضمن �اً وتع��ارض مب��ادئ الديمقراطي��ة
الصحيح��ة .ونذك��ر هن��ا بالتوزي��ع
الطائفي للمناصب السياسية وحصرية
تملك طوائف معينة لمنصب او مقعد
او وظيفة في السياسة واإلدارة والجيش
والقض��اء واس��تبعاد الطوائ��ف األخ��رى
عنه��ا .م��ا ش��كل طعن �اً لمب��دأ المس��اواة
بين المواطنين ولو شئنا سرداً للقواعد
العرفي��ة الت��ي ج��اءت ف��ي مواجه��ة
الن��ص الدس��توري لوجدن��ا ّ
ان النظ��ام
السياس��ي اللبنان��ي ه��و نظ��ام عرف��ي
مجم��د او معطل
مق ّن��ع بنص دس��توري ّ
يكف��ي ان نذك��ر ببدع��ة الديمقراطي��ة
التوافقي��ة او قول��ة الحك��م التوافق��ي او

خارج النظام رغم حجمها وقدراتها ،وأنه
من المستحيل ان يطلب منها الموافقة
عل��ى إلغ��اء نفس��ها احترام �اً للدس��تور
ورفض �اً ألع��راف جديدة ،وهن��ا نعود الى
م��ا قال��ه اإلم��ام موس��ى الص��در للح��كام
أس��س المجلس
ف��ي الع��ام  1969عندم��ا ّ
اإلس�لامي الش��يعي األعل��ى ،حي��ث قال:
«اعدل��وا قب��ل ان تندم��وا» فل��م يصغ��وا
الي��ه يومه��ا فندموا بع��د عقدين .كما
ّ
نذك��ر بدع��وة الس��يد حس��ن نص��راهلل
منذ  8س��نوات الى قيام مؤتمر تأسيس��ي
يبحث في إقامة نظام العدالة السياسية
واالجتماعي��ة ف��ي لبن��ان ويعال��ج ّ
كل
أنواع الغبن والخوف وعدم المساواة بين
المواطنين.
عل��ى الجمي��ع أن يعلم��وا ّ
أن
االستمرار بالنظام القائم هو أمر صعب
ال بل ش��به مس��تحيل ،وانه في الحقيقة
تأجي��ل لالنفج��ار ال ب��ل ه��و ن��وع م��ن
االنتح��ار البط��يءّ ،
وان عليه��م ان يق ّروا
ّ
بأن النظام الطائفي القائم اآلن هو أمام
خيارين إم��ا إعادة توزيع الحصص وفقاً
لألحجام وللهواجس بما يحقق العدالة
والطمأنين��ة والش��راكة الحقيقي��ة
الفعلي��ة الت��ي تمن��ع قي��ام الثنائي��ات
االلغائي��ة او الثالثي��ات او الرباعي��ات
التهميش��ية ،او ان يص��ار ال��ى إس��قاطه
كلي �اً وإقام��ة دول��ة المواط��ن المدني��ة
الت��ي تك��ون فيه��ا عالق��ة الف��رد بدولت��ه
قائمة على درجة واحدة ال على درجتين،
كم��ا ه��و الح��ال الي��وم ،حي��ث نج��د ان
االنتم��اء الطائف��ي أش � ّد م��ن االنتم��اء
الوطن��ي ،وان الف��رد ملزم به��ذا االنتماء
األول حت��ى ول��و كان علمان��ي العقيدة
ألن��ه ال يحص��ل عل��ى ح��ق ف��ي دولته إال
من خالل حصة طائفته.
وم��ن جه��ة أخ��رى نج��د ّ
ان ه��ذا
النظ��ام ه��و منتج للفس��اد والمفس��دين
والفاس��دين .وهنا نفس��ر دعوة حزب اهلل
لمحارب��ة الفس��اد ،العن��وان الذي خاض
االنتخاب��ات األخي��رة عل��ى أساس��ه وهي
دع��وة ليس��ت للتنكي��ل والمعاقب��ة ْ
وإن
كانت محاس��بة الفاس��دين ض��رورة ،بل
ه��ي دع��وة لإلصالح الذي يقف��ل الطرق
ام��ام الفس��ادّ .
الن المدخ��ل الحقيق��ي
لمحاربة الفس��اد يكمن ف��ي إعطاء ّ
كل
ذي ح��ق حق��ه ومن��ع ّ
أي كان م��ن م � ّد
الي��د عل��ى حقوق غي��ره ،ويج��ب أن يأتي
االص�لاح السياس��ي ف��ي طليع��ة الحرب
عل��ى الفس��اد ،وبه��ذا نج��د تناغم �اً بي��ن
م��ا يطرح��ه الرئي��س ب��ري وح��زب اهلل
م��ن مواق��ف تق��ود ال��ى اإلص�لاح وإقامة
النظ��ام الع��ادل .فالدول��ة المدني��ة تقود
الى العدالة والمساومة ومحاربة الفساد
تس��توجب إصالحاً سياسياً يليه إصالح
إداري وعلى ّ
كل الصعد وبهذا اإلصالح
نحق��ق العدال��ة ونرس��ي الطمأنين��ة
للجمي��ع فنمن��ع االنفج��ار اآلت��ي مهم��ا
طال الوقت.
ونؤك��د ّ
أن الدع��وة للتطوي��ر
واإلص�لاح ه��ي دعوة وطني��ة ال يمكن أن
تكون موجهة ض ّد أحد ش��خصاً كان ام
طائفة بل يجب أن تفهم وان تمارس على
أساس انها دعوة لبناء وطن وإقامة دولة
ق��ادرة عادل��ة ودعوة لالس��تفادة من ّ
كل
الطاق��ات الوطني��ة الفردي��ة والجماعية
دون أن تش��كل الطائفي��ة والمذهبي��ة
الضيقة عوائق او حواجز تمنعها.
العميد د .أمين محمد حطيط

كيف يفكر العدو؟

معارضة الواليات املتحدة للعالقة املتعاظمة بني إسرائيل والصني أصبحت
واضحة ومقيدة
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القل��ق األمريك��ي م��ن تعزي��ز العالق��ة
التجاري��ة والتكنولوجي��ة بي��ن الصي��ن
وإس��رائيل تحت��ل مكان��ة رئيس��ية
ف��ي محادث��ات مستش��ار األم��ن
القوم��ي للرئي��س األمريكي
ف��ي الب�لاد ج��ون بولت��ون.
مص��در كبي��ر ف��ي حاش��ية
بولت��ون ق��ال للمراس��لين الذي��ن
رافق��وه ف��ي زيارت��ه إن المستش��ار
س��يبحث م��ع مس��تضيفيه دخ��ول
التكنولوجيا الصينية إلى إسرائيل ،وبشكل
خاص دخول شركات االتصاالت «هواوي»
و«زيد.ت��ي.إي» .ورد في أخبار أن هناك على
األجندة تحفظاً من الواليات المتحدة من
زي��ادة نف��وذ الصين ف��ي ميناء حيف��ا ،الذي
يبنى على أيدي شركة صينية.
ه��ذه المنش��ورات ت��ردد ص��دى سلس��لة
تقارير في البالد نشرت في السنة الماضية.

مص��ادر كبي��رة س��ابقة في البنتاغ��ون وفي
هيئة القيادة المش��تركة حذرت في زيارات
س��ابقة إلس��رائيل من أن نصيب الصين في
بن��اء الميناء والبنى التحتية اإلس��رائيلية
األخرى س��يصعب استمرار التعاون مع
األسطول األمريكي.
ال��ردود األمريكي��ة تعكس
توجهاً متزايداً في أوس��اط
جه��ات كبي��رة ف��ي إدارة
ترام��ب تعتب��ر الصين ليس
منافس��ة تجاري��ة فق��ط ،ب��ل مع
زيادة قوته��ا التجارية وزيادة نفوذها
ف��ي أرجاء العالم ،فإنها تهديد اس��تراتيجي
للوالي��ات المتح��دة .في المقابل ،إس��رائيل
تع��زز ف��ي الس��نوات األخي��رة عالقاته��ا
التجاري��ة م��ع الصي��ن .أم��س وقب��ل بض��ع
س��اعات م��ن اللق��اء م��ع المستش��ار بولتون
تفاخ��ر رئي��س الحكوم��ة بنيامي��ن نتنياهو

آرت

أعطت زخما لبث الروح في العالقات بين سوريا
والدول العربية.
والحظ��ت الصحيف��ة األمريكي��ة أن «نظام
األسد منذ البداية لم يقع في العزلة المتوقعة،
وحت��ى ف��ي أصع��ب الس��نوات عندم��ا س��يطرت
الجماعات المسلحة على مناطق من دمشق.
ّ
وذك��رت الصحيف��ة كي��ف حال��ت روس��يا
دون ف��رض العقوب��ات األممي��ة عل��ى س��وريا،
وكيف قدمت الصين المساعدة لسوريا ،فيما
ل��م تطال��ب دول مجموعة بريك��س ،والكثير من
ال��دول برحي��ل األس��د وحافظ��ت الهن��د عل��ى
عالقاته��ا م��ع س��وريا ،لخش��يتها م��ن تعاظ��م
قدرات اإلسالميين.
وف��ي الخت��ام اس��تذكرت الصحيف��ة أن
الواليات المتحدة واالتح��اد األوروبي وتركيا،
ال يزال��ون يرفض��ون األس��د ،إال أن االنس��حاب
األمريكي من س��وريا سيذ ّلل موقف األوروبيين
تج��اه الرئي��س الس��وري رغ��م دع��م أنق��رة
لمعارضي��ه ،والت��ي تخل��ت ف��ي ض��وء التطورات
األخيرة عن مطلب رحيله.

الق��ول بالميثاقي��ة الت��ي تعط��ي ه��ذا او
ذاك ح��ق الفيت��و عل��ى ّ
أي ق��رار يتخ��ذ
ف��ي المؤسس��ات السياس��ية وفق �اً ن��ص
الدستور.
وبالتال��ي ّ
إن فك��رة اللج��وء ال��ى
األع��راف الدس��تورية ال تعتب��ر فك��رة
طارئ��ة عل��ى الحي��اة السياس��ية ف��ي
لبن��ان ،ال ب��ل إنه��ا ه��ي األس��اس ف��ي
النظام السياس��ي اللبنان��ي ،وفي كثير
م��ن الح��االت ج��اء الن��ص ع��اد ً
ال وق��ام
الع��رف ثم اس��تقام واس��تق ّر على إفس��اد
ه��ذه العدال��ة م��ا كان يس��توجب بي��ن
الحي��ن واآلخ��ر مراجع��ة تلطيفي��ة م��ن
قب��ل المس��ؤول كما فع��ل الرئيس فؤاد
ش��هاب ف��ي ال �ـ  6والـ  6مك � ّرر على صعيد
اإلدارة والجي��ش والقض��اء ،او مراجع��ة
فرضه��ا ضغ��ط الش��ارع والمي��دان كما
حص��ل ف��ي الطائ��ف بعد ح��رب مركبة
ومعق��دة تداخ��ل فيه��ا الداخل��ي األهلي
م��ع اإلقليم��ي الدول��ي ودارت عل��ى أرض
لبنان لمدة  14عاماً ولم يوقفها اال وفاق
دول��ي ف��رض اتفاق �اً داخلي �اً ترج��م ف��ي
اتف��اق الطائ��ف .ما يعن��ي ّ
ان التصحيح
وتلطي��ف قس��وة الن��ص او الع��رف كان
يأت��ي إم��ا نتيج��ة ش��جاعة الحاك��م أو
نتيج��ة شراس��ة المواجه��ة ّ
أي س��لماً او
حرباً .
أما الي��وم وبعد اتفاق الطائف
وتوق��ف الرعاي��ة الس��ورية
لتطبيق��ه ،فق��د ب��رزت ف��ي
النظ��ام السياس��ي ثغ��رات
كبي��رة نقل��ت الش��عور
بالغب��ن أو استش��عار الخ��وف
م��ن طائفة ال��ى طائف��ة وأنتجت
بيئ��ة سياس��ية ال يمك��ن للبن��ان ان
يش��هد معه��ا اس��تقراراً وانتظ��ام عم��ل
سياس��ي ويكف��ي ان نستش��هد بح��االت
تع��ذر انتخاب رئي��س جمهورية لمدة 29
ش��هراً ،أو حاالت تأخر تش��كيل الحكومة
لم��دة تق��ارب الس��نة رب��ع والي��ة مجلس
الن��واب أو ممارس��ات رئي��س الحكوم��ة
المتمتع بصالحيات شبه مطلقة والتي
ال يش��بهها وض��ع ف��ي ّ
كل األنظم��ة
الدس��تورية ما جعل اآلخرين يجتهدون
ف��ي البح��ث عن تفس��ير أو ن��ص أو عرف
م��ا لتقييد هذه الصالحية حفاظاً على
حق��وق طوائفه��م أو أبن��اء طوائفه��م.
أن ال� ّ
وعل��ى ه��ذا فإنن��ا نج��د ّ
�كل يش��كو
من الغبن والظلم ّ
والكل يسعى لتناتش
المكاس��ب والمصال��ح وال��كل خائف من
المستقبل وجوداً ودوراً.
وف��ي ظ� ّ�ل ه��ذا الوض��ع ،فإنن��ا ن��رى
ّ
أن عل��ى الجمي��ع االعت��راف وب��دون
مكاب��رة تقود الى المغام��رةّ ،
بأن النظام
السياس��ي القائ��م ه��و ظالم غي��ر عادل،
والظلم يفس��د االس��تقرارّ ،
وان التعديل
م��ن اج��ل إقام��ة العدال��ة أمر ال ب � ّد منه
ف��إن لم يحصل س��لماً س��يفرض بالقوة
كم��ا حص��ل ف��ي الع��ام  1989بعد حرب
ض��روس .ونذكر ّ
ان الموارنة رفضوا في
�س بالدس��تور فرفض��وا
الع��ام  1976الم� ّ
الوثيقة الدستورية التي ابتغت تلطيف
الوضع ،واضطروا بعد ذلك الى القبول
بانت��زاع  65مم��ا كان الدس��تور يعطي��ه
لرئيس الجمهورية من صالحية.
يج��ب ان نعت��رف ّ
ان هن��اك طوائف
ف��ي لبن��ان إذا ط ّبقت حرفي��ة النصوص
بالنف��س الطائف��ي القائ��م او باألع��راف
مهمشة او
المعمول بها ،فستجد نفسها ّ

س

اعتب��رت الصحیف��ة أن العام
المنته��ي انقض��ى ف��ي صال��ح
الرئي��س الس��وري ال��ذي ص��د
خضمها ،مؤكدة
التحدي��ات في
ّ
أن اآلتي أصغر بالنسبة لألسد.
وأش��ارت إل��ى أن��ه ب��ات واضح��ا ف��ي
نهاي��ة  ،2018أن الرئي��س الس��وري بش��ار
األس��د ،تمك��ن بمس��اعدة روس��يا وإي��ران م��ن
االحتفاظ بالسلطة.
وع��ادت إل��ى تح��ت س��يطرة الحكوم��ة م��ن
جديد ،أجزاء كبيرة من أراضي س��وريا ،وبدأت
ال��دول العربية عملية إع��ادة عالقاتها تدريجيا
مع األسد.
وأضاف��ت أن ع��ام  2018م � ّر بش��كل ناج��ح
وجيد بالنس��بة للرئيس األسد ،فباإلضافة إلى
انس��حاب الجيش األمريكي من ش��رقي س��وريا،
ال��ذي أعلن عنه الرئي��س دونالد ترامب ،أعلنت

ع��دة دول عربي��ة أنها على اس��تعداد لمصالحة
الحكوم��ة الس��ورية ،وب��دأت عق��د مقاطع��ة
س��وريا باالنف��راط .فف��ي ديس��مبر كان
الرئي��س الس��وداني عمر البش��ير أول
رئي��س عرب��ي ي��زور دمش��ق من��ذ
ان��دالع األزم��ة الس��ورية ف��ي ،2011
وبعد ذلك فتحت اإلمارات سفارتها
ف��ي العاصم��ة الس��ورية وتب��دي الكوي��ت
والبحرين استعدادهما لذلك أيضا.
كم��ا عادت حركة الطي��ران المدني بين
دمش��ق وتون��س وت��م فت��ح معب��ر نصي��ب عل��ى
الح��دود بي��ن س��وريا واألردن وع��ادت العالق��ات
التجاري��ة بي��ن البلدي��ن ،مم��ا دف��ع المراقبي��ن
للج��زم ب��أن األس��د ،لم يعد في مح��ل (المنبوذ
اإلقليمي).
ولفت��ت الصحيفة إلى أن هناك آراء صارت
إن جريم��ة قت��ل الصحف��ي جم��ال خاش��قجي،
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افتتاحية اليوم

الشرائح من جمهور أمريكي انعزالي أو شعبوي
أو مؤم��ن بالتف��وق األبي��ض وكاره للمهاجرين
واألجان��ب ،وه��ذه بالضب��ط ه��ي الفئ��ات الت��ي
كانت وراء انتخاب ترامب في األساس.
وخالل حملته االنتخابية شدد ترامب على
ه��ذه المس��ألة ،ث ّم ل��م يتوقف عن إع��ادة إذكاء
نيرانه��ا كلما خبت قلي� ً
لا ،بل إنه طور مفردات
خطابه فلم تعد تقتصر على حشر المهاجرين
تح��ت صفة «الكائنات الغريب��ة» ،بل ذهب إلى
درج��ة اتهامه��م بنق��ل األم��راض ،ث � ّم نق��ل
«اإلره��اب» إل��ى قلب أمري��كا ،ولم تجد
إدارت��ه أي ح��رج ف��ي ع��زل األطفال
ع��ن أمهاته��م ،وحج��ر الحوام��ل
بعي��داً ع��ن مصح��ات التولي��د،
والفص��ل بي��ن أبن��اء العائل��ة
الواح��دة ،والتلوي��ح بإلغ��اء الح� ّ�ق
الدس��توري ف��ي حيازة الجنس��ية للوالدات
عل��ى األرض األمريكي��ةّ .
كل ه��ذا ف��ي وق��ت
يشهد تحوّل الرأي العام األمريكي نحو تفضيل
الهج��رة ف��ي ض��وء ازدي��اد مع��دالت الش��يخوخة
والتقاع��د ضم��ن المجتم��ع األمريك��ي ،وإعالن
الكثير من الش��ركات أنها في حاجة إلى أيدي
عامل��ة متج��ددة ،حت��ى أن نس��بة الرافضي��ن
لقواني��ن أكث��ر مرون��ة ف��ي تنظي��م الهج��رة ال
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ف��ي بداي��ة جلس��ة الحكوم��ة بتحس��ن ف��ي
التصدي��ر اإلس��رائيلي في الس��نة الماضية.
التصدي��ر للصي��ن زاد بـ  56ف��ي المئة .وقال
نتنياه��و ف��ي مناس��بات كثي��رة إن��ه يعتب��ر
الس��وق الصيني��ة فرص��ة ممت��ازة بالنس��بة
إلس��رائيل .وف��ي  2014أج��از ق��راراً حكومي �اً
لتعزيز العالقة التجارية مع الصين .األزمة
ألق��ت بظ�لال ثقيل��ة عل��ى عالق��ة إس��رائيل
م��ع الصين خالل س��نوات كثي��رة .اإلدارات
المختلف��ة ف��ي الوالي��ات المتح��دة واصلت
إظه��ار عالق��ة ب��اردة م��ع ش��خصيات كبيرة
ف��ي جه��از األمن اإلس��رائيلي الذي��ن كانوا
مشاركين في القضية« .القلق كبير جداً
إل��ى درج��ة أن إس��رائيل ال تتج��رأ اآلن حت��ى
على بيع س��كين مطبخ مطبوع عليها إشارة
الجي��ش اإلس��رائيلي للصين» ،ق��ال مصدر
رفيع المستوى مطلع على الموضوع.
عاموس هرئيل

