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مصر التي ترعى
وائل عبد الفتاح
م�ص��ر راع�ي��ة ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�م�ف��اوض��ات .ليست م�ج��رد صاحبة
امللعب ،كما نفهم من تصريحات املتحدث باسم وزارة الخارجية
املصرية ،إنها شريك يدفع عملية التفاوض ال��دائ��رة اآلن في شرم
الشيخ .يدفعها لكن إلى أين؟ ال أحد يملك اإلجابة غالبًا .املفاوضات
هدف في حد ذاتها .دورانها يمنح جميع الشركاء فرص االستمرار.
سلطة أب��و م��ازن بكل أم��راض�ه��ا وف�س��اده��ا وشيخوختها املزمنة.
واملستوطنون الجاهزون بـ ١٣ألف مستوطنة ستدشن فور انتهاء
مهلة  ٢٦أيلول .مصر التي ترعى املفاوضات سيستمر نظامها في
تعاطي إكسير الخلود على السلطة.
ملاذا املفاوضات؟ املعارضون استهلكوا في الرفض املطلق ،والراغبون
ف��ي دوران املاكينات أداروه ��ا م��ن دون خ�ط��ة ،وال ط��ري��ق إل��ى نقاط
تعادل ذهبية ،تحدث عندها نقلة في حالة «الال حرب والال سلم».
يمكن أن تحدث مفاجأة بالطبع ،لكنها ستكون باتجاه استمرار
ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و ع�ل�ي��ه .ك�م��ا ي�ح��دث ف��ي م�ص��ر نفسها ،انتظار
التغيير س��ار ف��ي ات�ج��اه تدعيم ال�ن�ظ��ام ال�ح��ال��ي واخ�ت�ي��ارات��ه دوليًا.
وبعدما كان املجتمع يشن حرب التغيير ،غرق في حرب كاميليا.
زوجة راعي كنيسة دير مواس أصبحت رمزًا في حرب من عجائب
اللحظة الراهنة ،املسلمون يريدونها بعدما أسلمت ووزعت صورها
ترتدي الخمار .واملسيحيون يدافعون عنها بفيديو مصور تعلن
فيه الوالء والطاعة للكنيسة والبابا والعائلة.
نهاية متوقعة لشحن الطوائف املنتعش في ظل اللعب على ثقافة
ال�ق�ط�ي��ع .ال�ن�ظ��ام م�ح�ت��رف ف��ي ت�ح��ري��ك ث�ق��اف��ة ال�ق�ط�ي��ع إل��ى حدودها
القصوى ،وإدارة البالد من خاللها ،إغ��راق مفاجئ ملفردات ثقافة
القطيع تخرج معه قيم الحرب األهلية ،ليست دينية ،ولكنها سباق
على تحريك القطيع ،كل قبيلة تدافع عن نفسها على حساب كاميليا.
كاميليا لها قيمة ألنها رمز املنافسة .ال قيمة لها في حد ذاتها.
ح��روب الصور انتهكت خصوصية كاميليا ،كما انتهكت من قبل
خصوصية عائلة الدكتور محمد البرادعي ،الذي فوجئ بأنه مطالب
بالدفاع عن أخالقه وأخالق عائلته ،عندما ُس ّربت صور من موقع
الفيسبوك البنته بلباس البحر (املايوه) وأخرى للرجل يجلس إلى
ً
مائدة تتضمن زجاجات خضراء .وبدال من مناقشة املطالب السبعة
بتغيير الدستور وقواعد انتخابات الرئيس ،انشغل املجتمع بسؤال:
هل تقبل أن تنتخب شخصًا ترتدي ابنته املايوه ،ويشرب الخمر؟
تغيير م��ن ه��ذا ال�ن��وع م�ف��اج��أة ليست هينة على مستوي «معركة
البقاء» في السلطة .هناك من يلعب في الخفاء لتهييج القطيع .يبحث
لهم عن عدو .صيد يتحمسون اللتهامه.
وأمام كل حفلة اللتهام الفريسة ،تعود للكلمة الخالدة رنتها« :مفيش
ف��اي��دة» .رن��ة الكلمة ترتفع كلما انتشر اليأس من التغيير ،أو كلما
زادت ن�ق��اط ال��دع��م م��ن واش �ن �ط��ن .ت��زام��ن ف��اض��ح ب�ين رن��ة «مفيش
فايدة» واالستمرار في أداء الوظائف الحيوية املطلوبة من النظام.
وف��ي املقابل ي�ب��دو التغيير غريبًا وم�ش��ردًا ف��ي بحث ع��ن تأسيس
قواعد لدولة مدنية تؤمن باملساواة بني الجميع ،حاكمًا ومحكومني،
وال تعطي قداسة للحاكم وال تضفي عليه أبوة .رئيس ال يعلو فوق
مؤسسات ال��دول��ة ،وال يبتلعها بحضوره الشخصي ،رئيس ليس
فوق الجميع.
دول��ة مواطنة ،ال تمييز بني ف��رد وآخ��ر على أس��اس الدين أو العائلة
أو ال �ث��روة .ه��ذا ه��و التغيير أو «ال�ف��اي��دة» ال�ت��ي ي�ب��دو أن ه�ن��اك وعيًا
بها م��ن أس�ف��ل .صوتها ي�ب��دو ضعيفًا لكنه يشق الطريق ف��ي ظل
ال�ف��وض��ى الكبيرة ال�ت��ي أخ��رج��ت ت�ظ��اه��رات التنافس على كاميليا
ب��أوام��ر م��ن رج��ال السلطة الدينية أو بإيحاء منهم ،ك��ل منهم ،في
الطرفني ،يريد الحفاظ على سلطته ،أو نصيبه من الكعكة قبل توزيع
تركة العهد الذي يبيد ،لكنه يرعى مفاوضات بال هدف معلن سوى
استمرارها.
رعاية املفاوضات تبدو جزءًا من خلود نظام ال يستمد شرعيته من
أصوات الناخبني ،ولكن من غلبته على الدولة .االنتخابات هنا ليست
معركة على رض��ى الناخبني ،ولكنها ق��درة على اس�ت�م��رار الغلبة،
وهنا ال مانع من استخدام ورقة املفاوضات الستدرار الغلبة ومعها
قداسة ال تنهي عصر الرئيس األبدي ،ولكنها تنقل ميراثه إلى من
يخلفه ،سواء كان من النظام أو من العائلة.
هكذا ف��إن «جمهورية مبارك» ترعى مفاوضات تضمن لها خلود
امللك.
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عودة إلى برج أبي حيدر« :ومــ
فرج األعور*
ج� ��اء اش �ت �ب��اك ب� ��رج أب� ��ي ح �ي��در ب�ي�ن ح� ��زب الله
واألح�ب��اش ف��ي شهر آب املنصرم بمثابة إعادة
لحلقة قديمة من مسلسل اشتباكات الزواريب
ال�ب�ي��روت�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ح��دث ع�ل��ى ن�ح��و شبه
ي ��وم ��ي أث � �ن� ��اء ال � �ح� ��رب األه � �ل � �ي ��ة ،وخ� ��اص� ��ة في
م�ن�ت�ص��ف ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي تلت
االجتياح اإلسرائيلي و«انتفاضة»  6شباط التي
انتهت بعودة الجيش ال�س��وري إل��ى بيروت في
عام .1986
وإذا ك ��ان ب�ع��ض امل��واط �ن�ين م��ا زال� ��وا يتمتعون
ب� ��إع� ��ادة ب �ع��ض امل �س �ل �س�ل�ات امل �ح �ل �ي��ة القديمة
امل � ��رة ت �ل��و األخ � ��رى ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون ل �ب �ن��ان ،فإن

المعركة الدائرة حاليًا بشأن
المحكمة الدولية هي
معركة على صورة حزب اهلل
ج�م�ي��ع ال �ن��اس أص�ي�ب��وا ب��ال�ه�ل��ع م��ن إع ��ادة هذه
الحلقة بالذات ،التي تحولت إلى فيلم رعب في
�واء مباشرة أو على
أذه��ان الذين حضروها ،س� ّ
الشاشات ،ليس فقط ألنها ذك��رت ه� ّ�ؤالء بفترة
مشينة م��ن ت��اري��خ ال�ب�ل��د ب��ل ألن�ه��ا م��ث�ل��ت أيضًا
«مسطرة» ملا يمكن أن يحدث إذا وقعت الفتنة
املذهبية املنتظر أن ي��ؤدي إليها ص��دور القرار
االتهامي «املوعود» من املحكمة الدولية.
والهلع ا ّمل��ذك��ور أع�ل�اه زاد عليه ال�ح��زن واألسى
ال �ل��ذان أمل ��ا بالجمهور ال�ح��ري��ص ع�ل��ى املقاومة
في لبنان وعلى صورة هذه املقاومة لدى الرأي
ال �ع ��ام ف ��ي ل �ب �ن��ان وال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي (وال نعني
هنا الجمهور املذهبي اللصيق بحزب الله ،بل
الجمهور العريض العابر للطوائف) .والحزن
واألسى لم يأتيا من حادثة االشتباك بحد ذاتها
بقدر ما أتيا من الطريقة التي تعامل حزب الله
ب�ه��ا م��ع ال �ح��ادث وال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي اتبعها «لحل
املشكل» وتبعاته.

فقد تعامل ال�ح��زب م��ع االش�ت�ب��اك وك��أن��ه خالف
ب�ين فريقني (حليفني؟) ال عالقة لسكان بيروت
ُ
العام به .فعقدت
واملواطنني اللبنانيني وال��رأي
ُّ
وأل�ف��ت اللجان
املصالحات،
ال�ل�ق��اءات ،وأج��ري��ت
ُّ
املشتركة بني الحزب واألحباش ،واتفق على دفع
ال�ت�ع��وي�ض��ات ل�ل�م�ت�ض��رري��ن ،وان�ت�ه��ى األم ��ر .أما
البشر الذين أذهلهم منظر الرصاص والقذائف
الصاروخية ،س��واء ف��ي ب��رج أب��ي حيدر أو على
ش��اش��ات التلفزيون ،فلم يتوجه إليهم أح��د من
ال �ح��زب ب�ك�ل�م��ة س ��وى ال ��دع ��وة إل ��ى ال�ت�ق�ل�ي��ل من
أهمية ما حدث وإلى نسيانه وكأنه لم يكن.
وم� ّ�م��ا ي��دع��و ل�ل�ع�ج��ب أي �ض��ًا ،أن ح ��زب ال �ل��ه بدا
كأنه متفاجئ بمسارعة رئيس الحكومة سعد
ال �ح��ري��ري الس�ت�غ�لال م��ا ح� ّ�دث م��ن خ�ل�ال قيامه
حيدر
ب��زي��ارة جهة واح ��دة م��ن س��ك��ان ب��رج أب��ي ّ
وأخ��ذ ال�ص��ور معهم أم��ام س�ي��ارات�ه��م ومحالهم
التجارية امل��دم��رة وأداء ص�لاة الجمعة ،بإمامة
املفتي ،في املسجد املحروق في املنطقة .ويبدو
أن املفاجأة حدثت ألن سعد الحريري ق��رر عدم
الشديدة اإلغراء ،فخرج على قوانني
ترك الفرصة
ُ
اللعبة الجديدة املتفق عليها وال�ت��ي استجدت
بعدما انتظمت زياراته الدورية إلى دمشق على
خ�ط��ى وال� ��ده م��ن ق�ب�ل��ه .ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ح��زب يجب
أن ي��درك أن ال��زي��ارات ال��دوري��ة لدمشق ال تلغي
وجود فريقني متصارعني في البلد ،واحد يريد
استمرار املقاومة وآخر يريد الخالص منها بأي
ثمن.
وارت�ب��ك ال�ح��زب م��رة أخ��رى ف��ي مواجهته شعار
«ب �ي ��روت م �ن��زوع��ة ال �س�ل�اح» ال� ��ذي أط �ل �ق��ه سعد
ال �ح��ري��ري وف��ري �ق��ه إم �ع��ان��ًا ف��ي اس �ت �غ�لال وقوع
االش�ت�ب��اك ً .ف�ب��دل ال��رف��ض املطلق للشعار (الذي
يلقى قبوال لدى الرأي العام) ،بداعي الجهوزية
ب��وج��ه إس��رائ�ي��ل ،وإع�ط��اء الحجة للفريق اآلخر
ل �ت �ك ��رار م �ح ��اول ��ة ال �خ �ل��ط ب�ي�ن س�ل��اح املقاومة
وال �س�ل�اح «ال �ش��وارع��ي» امل�ن�ت�ش��ر ل ��دى «حلفاء»
امل�ق��اوم��ة ،ك��ان على ال�ح��زب امل�س��ارع��ة إل��ى رفض
ال�ت�ف��رق��ة ب�ين ب �ي��روت وب��اق��ي امل�ن��اط��ق اللبنانية
وت�ط��وي��ر ال�ش�ع��ار إل��ى «ل�ب�ن��ان م�ن��زوع السالح».
وك��ان على الحزب أيضًا امل�ب��ادرة إل��ى ط��رح نزع
ال�س�لاح «ال�ش��وارع��ي» م��ن جميع األط ��راف ،ومن

مرة أخرى
الدرس التركي ّ

عبد العلي حامي الدين*

األح��د امل��اض��ي ،نجحت الحكومة التركية التي
ي �ق��وده��ا ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة بالحصول
على م��واف�ق��ة  %58م��ن امل��واط�ن�ين على مشروع
ال �ت �ع��دي�ل�ات ال��دس �ت��وري��ة .ف �ق��د ص � � ّ�وت حوالى
خ �م �س�ين م �ل �ي��ون م ��واط ��ن ت��رك��ي ف ��ي استفتاء
شعبي على التعديالت التي يطمح من خاللها
ال � �ح ��زب ال� �ح ��اك ��م إل � ��ى االق � �ت � ��راب م ��ن املعايير
األوروب� �ي ��ة ل�ح�ق��وق اإلن �س ��ان ،وذل ��ك ف��ي سياق
س �ع �ي��ه إل � ��ى ض� �م ��ان ح �ص ��ول ��ه ع �ل ��ى عضوية
االتحاد األوروبي.
فمنذ حصول حزب العدالة والتنمية على رئاسة
ال �ح �ك��وم��ة ،وه ��و ي �خ��وض ح�م�ل��ة لإلصالحات

تقديم اإلسالم بصورة
عما تعرضه الحركات
مختلفة ّ
اإلسالمية في العالم العربي
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة وال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة بهدف
ص��ول إل��ى م�ع��اي�ي��ر ك��وب�ن�ه��اغ��ن األوروبية،
ال��و ً
ن� ��زوال ع�ن��د ش ��روط االت �ح��اد األوروب� � ��ي مقابل
ّ
ب��دء امل�ف��اوض��ات م��ع تركيا .هكذا ع��دل البرملان
الثمانية امل��اض�ي��ة أكثر
ال�ت��رك��ي خ�ل�ال األع� ��وام ّ
من مئة قانون جزئيًا أو كليًا إلحداث مجموعة
من املقتضيات القانونية التي تسهم في إبعاد
الجيش عن السياسة تدريجيًا وبهدوء ،بعدما
اع � �ت� ��ادت امل ��ؤس �س ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي ّ
نصبت
العلمانية منذ عهد
نفسها للدفاع عن املبادئ
ّ ً
الرئيس أتاتورك ،أن تتدخل تدخال غير مباشر
في ممارسة الضغوط على املؤسسات املدنية،
أو مباشرة عبر االنقالبات العسكرية ،وحفظت
ل�ن�ف�س�ه��ا دورًا رق��اب �ي��ًا وت �ن �ف �ي��ذي��ًا ف ��ي الحياة
السياسية عبر مجلس ّاألمن القومي التركي.
وم��ن أه� ّ�م ال�خ�ط��وات امل��ت�خ��ذة ف��ي ه��ذا السياق:

إعادة هيكلة مجلس األمن القومي التركي الذي
ك��ان ت�ح��ت هيمنة ك�ب��ار ق��ادة ال�ج�ي��ش ،وزيادة
األعضاء املدنيني فيه إلى تسعة مقابل خمسة
أعضاء من ّي�نّقادة الجيش بعدما كان عددهم هو
ُ
األك�ب��ر ،وع� مدني أمينًا عامًا للمجلس ألول
م ��رة م�ن��ذ ُ ،1928
ورب� ��ط ه ��ذا امل�ج�ل��س مباشرة
ب��ال �ح �ك��وم��ة ب �ع��دم��ا ك ��ان ي �خ �ض��ع ف ��ي السابق
قراراته ملزمة للحكومة
لرئاسة األركان ،ولم تعد
ُ
ك�م��ا ك ��ان ف��ي ال �س��اب��ق .ك�م��ا أخ�ض�ع��ت ميزانية
الجيش للرقابة ومحاسبة القضاء والبرملان
بعدما ك��ان معتادًا على اإلن�ف��اق دون الرجوع
إلى الحكومة ،إذ كان يقتطع في السابق  %9من
ميزانية الدولة دون مناقشة أمام البرملان ،كما
ك��ان ي�ش��رف كليًا على ش��راء األس�ل�ح��ة ويسهم
كثيرًا في الصناعات األساسية الضخمة.
وي� �ت� �ع� �ل ��ق االس � �ت � �ف � �ت� ��اء ب� �ت� �ع ��دي ��ل ج� �م� �ل ��ة من
امل �ق �ت �ض �ي��ات ت �س �ت �ه��دف ال �ح��د م ��ن صالحيات
ال �ق �ض��اء ال�ع�س�ك��ري وت �ن��ص ع�ل��ى ت�ع��دي��ل بنية
ّ
وتضم
هيئتني قضائيتني ملصلحة الحكومة.
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل� �ط ��روح ��ة ع �ل ��ى االس� �ت� �ف� �ت ��اء 26
م ��ادة دس �ت��وري��ة م��ن أه�م�ه��ا إم�ك��ان�ي��ة محاكمة
العسكريني أمام محاكم مدنية ،إضافة إلى حق
املواطن التركي في املطالبة بحقوقه الشخصية
ف��ي تملك ال��دخ��ل ،ورف��ع الحجر ع��ن السفر إلى
ال �خ ��ارج إال ف��ي ح� ��االت ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات املبدئية،
وحق األطفال في الرعاية من الدولة .وكذلك رفع
جميع األح�ك��ام القانونية التي تمنع التظاهر
واإلض� ��راب� ��ات واالع �ت �ص��ام��ات ح �ت��ى ل ��و كانت
ألسباب سياسية ،والسماح لجميع املواطنني
باالنتماء إلى منظمات متعددة في وقت واحد،
وإع��ادة النظر في سلطات املحاكم العسكرية،
وح�ص��ره��ا بمحاكمة ال�ع�س�ك��ري�ين ف�ق��ط ،ومنع
م �ح��اك �م��ة امل��دن �ي�ي�ن أم � ��ام امل �ح��اك��م العسكرية،
وإع ��ادة تشكيل املحكمة ال��دس�ت��وري��ة وإضافة
ع �ض��وي��ن ل �ه��ا م��ن م��رش �ح��ي ال �ب��رمل��ان التركي،
والسماح للطعون الشخصية بقرارات املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة .وف ��ي ح ��ال امل�ط��ال�ب��ة ب�ح�ظ��ر حزب
سياسي يجب تحقيق نصاب قانوني بموافقة

