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أحمد سيف ...الناجي
من دولة العواجيز
حسين يوسف *
ك� �ع ��ادت ��ه ،خ � ��رج أح� �م ��د س �ي��ف ف ��ي ال �س ��اب ��ع م��ن
فبراير /شباط  2011من سجن جديد ،املخابرات
ال �ح��رب �ي��ة ه� ��ذه امل� � ��رة .ك� ��ان ق ��د ق �ب��ض ع �ل �ي��ه م��ع
مجموعة من الزمالء الحقوقيني قبلها بيومني
م��ن م��رك��ز ه �ش��ام م �ب��ارك ل �ل �ق��ان��ون ال� ��ذي أس�س��ه
ع��ام  .1990وع�ن��د س��وق التوفيقية ال�ق��ري��ب من
م��رك��زه ال �ق��ان��ون��ي ج�ل�س�ن��ا ف��ي ح��دي �ق��ة ال�س�ط��ح
املطلة على دار القضاء العالي في وسط البلد،
يعرف ما أح��ب ،قال لي :الظابط ّ
ظبط لي شاي.
كانت املخابرات الحربية تريد أن تتأكد أن أحمد
سيف الذي اتهمه نظام السادات ومبارك بالوالء
للمعسكر الشرقي لم يتحول لعميل غربي هذه
املرة!
وق �ب��ل س �ق��وط م �ب��ارك بخمسة أي� ��ام ،ك ��ان أحمد
سيف املحامي ال��ذي درس الحقوق في سجنه،
يقول إن ث��ورة  25يناير تعني أن جيلكم اقترب
مما لم نقترب منه ،نحن فشلنا وأنتم تنجحون.
قال هذا ولكنه أدرك – قبل رحيله  -الخيبة التي
ٌ
أوق ��ع ره ��ط م��ن ج�ي�ل��ه جيلنا ف�ي�ه��ا م ��رة أخ ��رى.
يقرر أن يحكي لي حكاية منى ،ابنته التي ولدت
أثناء اعتقاله :هذه اللطيفة جعلتني أقرر الفرار
م��ن االع�ت�ق��ال حتى ت��أك��دن��ا أن أم�ه��ا حبلت بها،
كنا قررنا أنا وزوجتي ليلى سويف أن ننجب،
ولم أكن ألخلف وعدي وأغير خطتي ،خصوصًا
أن ع�ل�اء ك�ب��ر وق�ت�ه��ا وس �ي �ك��ون أم��ام��ي  5سنني
سأنشغل فيها بالسجن ،يقول أحمد سيف!
كبر صديقي عالء ،وسجن ،وولد له أثناء اعتقاله
 هو أيضًا  -من زوجته الرائعة منال طفل سماهخالد ،تيمنًا بالشهيد خالد سعيدّ ،
مفجر ثورة
 25يناير ،ذل��ك أن السجن الثاني لعالء ك��ان في
«ع �ص��ر اإلخ � � ��وان» ،وه ��و ي�ق�ض��ي ال �ي��وم سجنه
الثالث ،واملقرر  15سنة ،بعد ما سمي بثورة 30
يونيو ،ليحرز لقب سجني كل نظام!
ق�ب��ل س �ق��وط م �ب��ارك ب �ي��وم واح ��د ف��ي  10ف�ب��راي��ر
 ،2011ي �ع �ت��رف أح �م��د س �ي��ف :أن� ��ا م ��ذه ��ول من
ع�ص��رك��م ،وف��ي قلبي ش��يء م��ن ال�غ�ي��رة والفخر،
اليوم ال يعرف أحد أحمد سيف ،بسبب فايسبوك
وتوتير وسرعة االتصاالت .يعرف الناس عالء،
وأن��ا تحولت م��ن أحمد سيف املحامي إل��ى أبو
عالء! قلت له وقتها أنك أورثته كل شي ،ويبدو
أنها علقت في ذهنه!
ال��زم��ان :ق�ب��ل تنحي م �ب��ارك ب��أي��ام ،وامل �ك��ان :في
عليائه امل�ط��ل على دار القضاء ال�ع��ال��ي ،يجلس
أح �م��د م�س�ت�م�ع��ًا مل �ج �م��وع��ة م ��ن ش �ب��اب ال �ث ��ورة،
وي �ح �م ��ل ف� ��ي ي � ��ده ق ��ائ �م ��ة م� ��ن ال� � � � ��وزراء ي �ج��ري
التفاوض مع املجلس العسكري بشأنها للتولي
الحكومة املقبلة.
ي �ق��ول أح �م��د س �ي��ف ،إذا أردت � ��م ن�ص�ي�ح�ت��ي ،فال
تقبلو ال بمحمد سعد وال بعماد أدي��ب وزراء
ّ
ل�لإع�لام ،ب��ل ط��ال�ب��وا ب�ح��ل ه��ذه ال� ��وزارة ،وان�ه��اء
ف �ك��رة وج ��ود وزارة ل�ل�إع�ل�ام ،ون��اق �ش��وا أوض��اع
رؤساء تحرير الصحف القومية.
ال ��زم ��ان :أي� ��ام ب�ع��د ت�ن�ح��ي م �ب��ارك أو تنحيته،
ال �س��اب��ع ع�ش��ر م��ن ف �ب��راي��ر ،ال �ق��رض��اوي يخطب
الجمعة في ميدان التحرير ،يسألني أحمد عن

أح��وال البلد ،يقصد البحرين ،قلت ل��ه إن ث��ورة
 14فبراير اندلعت ولكن ت��م الهجوم على دوار
ال�ل��ؤل��ؤة ،وه��ي مركز االح�ت�ج��اج��ات ،وأن��ا وع�لاء
ق ��ادم�ي�ن ق �ب��ل ق�ل�ي��ل م��ن وق �ف��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة أم ��ام
سفارة البحرين في الزمالك ،يقول أحمد سيف،
اذا ك �ن �ت��م م �ص� ّ�ري��ن ف�س�ت�ف�ع�ل��ون�ه��ا ك �م��ا فعلها
ال�ش�ب��اب امل �ص��ري ،ول�ك��ن أن�ت��م ك��ل مشكلتكم في
عيون من حولكم أنكم شيعة.
أح �م��د س �ي��ف ،ال� ��ذي ك �س��رت ي ��ده وس ��اق ��ه تحت
ال �ت �ع��ذي��ب ي��وم��ًا ،ي �ق��رر أن ال ي �ت��وق��ف ع��ن إث ��ارة
ال ��دع ��اب ��ات ،ورغ � ��م ض �ح �ك �ت��ه امل �ت �ع �ب��ة ،ي��واص��ل
ال�ض�ح��ك ،رك�ب�ن��ا ال�ت��اك�س��ي منهكني ذات م�س��اء،
ً
فأصر أن يوصلني ملنزلي أوال ،ألني شاب متعب
وه��و اب��ن ب�ل��د .شهامته ال�ت��ي ال تنسى تحملك
ع�ل��ى ن�س�ي��ان ال�ك�ث�ي��ري��ن ف��ي ح�ض��رت��ه .ت��واض�ع��ه
ي�ث�ي��ر ف��ي م��ن ح��ول��ه م�ن��اب��ع ال �ج��رأة وف �ت��ح آف��اق
ال�ح��وار .يتحدث في حقوق اإلن�س��ان ،ويستمتع
بالحديث عن قصص املسرح والفنون ،ويناقش
م �ب��ادرات ال�ش�ب��اب ك��أح��ده��م ،وي�س�خ��ر م��ن دول��ة
العواجيز ،ويقول محذرًا من جيله ،احذرونا.
ال ��زم ��ان ،ب �ع��د ي��ول �ي��و  ،2011ي�ق�ل��ق ع �ل��ى س �ن��اء،
اب�ن�ت��ه ال �ص �غ �ي��رة .ت�خ��رج��ت س �ن��اء م��ن امل��درس��ة،
وعليها أن تختار الجامعة وتبدأ رحلة البحث
عن التخصصات وكالعادة في ه��ذه السن يبدأ
ال� �ص ��راع ب�ي�ن ال� �ج ��دوى وامل � �ي� ��ول ،ول �ك��ن ال �ع��رق
دس��اس .ال�ي��وم سناء ت��ودع وال��ده��ا وه��ي زميلة
لشقيقها عالء ،محبوسة في الفرع النسائي من
جامعة املناضلني ،سجن القناطر!
لم ألتق بأحمد سيف بعد  30يونيو  ،2013هو
يراها انقالبًا محضًا ،ورفض منذ البدء التوقيع
ع �ل��ى اس� �ت� �م ��ارات ت �م��رد م �ص��ر ،ك ��ان ي ��رى فيها
تجييرًا شعبيًا الس�ت�ك�م��ال مشهد ب�ش��ع أع�م��ق.
عبر الهاتف حدثته قبلها بفترة ،ذكرته بحديثنا
ف��ور سقوط م�ب��ارك ع��ن تجربتنا فيما سميناه
في البحرين بسنة عسل ميثاق العمل الوطني
قبل أن ينقلب كل شيء  ،كان محبطًا من الواقع
امل �ص��ري وال �ع��رب��ي ،ي�ت�م�ن��ى ان ي�س�ت�ط�ي��ع ع�ل�اء،
واح ��د م��ن أم�ه��ر امل�ب��رم�ج�ين ال �ع��رب ،ش��ق طريقه
في الحياة وبناء مستقبل في وط��ن يحتضنه،
كنت أسمعه وخيالي يسرح بي ملسرحة خلفية
صوتية لحديثه ،مصر ال�ت��ي ف��ي خ��اط��ري وفي
دمي!
ال� ��وال� ��د وامل �ع �ل ��م وال� �ص ��دي ��ق وامل� �ن ��اض ��ل امل �ل �ه��م
يستجمع ما بقي فيه من قوة ليدافع عن ولديه
املسجونني بني القناطر وط��رة .وعلى «تويتر»،
ال� ��ذي اق �ت �ن��ع أن ي�ف�ت��ح ف �ي��ه ح �س��اب��ًا ،ن �ش��ر نص
وصية شيخ القضاة املستشار يحيى الرفاعي:
أنعى إليكم العدالة في مصر.
ول �ي �ق��ف ب �ع��ده��ا وق �ف��ة أخ �ي ��رة اس �ت �ج �م��ع فيها
خيوط طاقته من بدنه الذي أنهكه الظلم والقهر،
وق��ف يخطب ليحذر مجددًا من جيله ،من دولة
العواجيز ،ليعتذر ويوصي وصيته األخيرة :يا
أبنائي ...ال تورثوا أبناءكم الزنازين التي فشل
جيلنا في تخليصكم منها ،وال تحرموهم حلم
املجتمع الديمقراطي ال��ذي فشلنا في تحقيقه.
أحمد سيف اإلسالم حمد ،سكت الكالم.
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المجتمع المصري في
ورد كاسوحة *
(إلى عائلة سيف)
ي �ب ��دو امل �ج �ت �م��ع امل� �ص ��ري وك ��أن ��ه ق ��د «ت� �ج ��اوز»
ح��ال��ة االستقطاب ال�ت��ي حكمت س�ل��وك األط��راف
املختلفة بعد  3يوليو  .2013الجميع يحاولون
اس�ت�ق�ط��اب��ه وف ��رض ح��ال��ة ال�ت�ع�ب�ئ��ة ع�ل�ي��ه ،وه��و
ّ
ي�م��ان��ع رب�ط��ًا ب��ال�ح��ال��ة املعيشية ال�ت��ي ج� ّ�ب��ت ك��ل
ما قبلها من أح��داث .في ه��ذه الوضعية يصبح
االن�ق�ط��اع امل�ت�ك� ّ�رر للكهرباء أه � ّ�م بالنسبة إليه
م��ن اح�ت�ج��اج��ات اإلخ ��وان ودع�م�ه��م للتكفيريني
ّ
للحكم على
في سيناء ،ويغدو املحدد الرئيسي ّ
السلطة هو موقفها من الدعم الذي تتلقاه الفئات
الشعبية ال «حربها املتواصلة على اإلره ��اب».
ّ
تتحدد وفقًا الحتياجات املجتمع
السياسة هنا
ال العكس ،وهذا األخير لم يعد قادرًا بفعل ظروفه
ّ
تتحمل
الصعبة ع�ل��ى م �ج��اراة «ال�ن�خ�ب��ة» ال�ت��ي

يصطدم الثوريون
دائمًا باألولويات التي يضعها
المجتمع لنفسه
برأيه قسطًا كبيرًا من املسؤولية عن االستقطاب
الحالي ،فهي قبل أن تتحالف مع الجيش ّ
ضد
اإلخ� ��وان ،ك��ان��ت متحالفة معهم «ض � ّ�د املجلس
ّ
ال�ع�س�ك��ري» ،وب��اس�ت�ث�ن��اء ق��ل��ة قليلة وق�ف��ت ض� ّ�د
الجميع بقيت (األك�ث��ري��ة داخ��ل النخبة) تدافع
عن مصالحها املرتبطة بالستاتيكو القائم بني
الجيش واإلخ��وان .وعندما كسر الستاتيكو في
 30يونيو  2013حصل ذلك على حساب أكثرية
املشاركني في موجة يناير ،ورغ��م انتماء هؤالء
إلى «النخبة» أيضًا إال أنهم ابقوا على ارتباطهم
ب��امل �ج �ت �م��ع وان �ح �ي ��ازه ��م إل� ��ى ف �ق��رائ��ه أك �ث ��ر م��ن
غيرهم ،فهم يحسبون على الطبقات الشعبية
أكثر ّ
مما يفعل اآلخرون ضمن تحالف  30يونيو
السابق (األحزاب املدنية اليمينية مثل املصريني
ّ
األحرار والوفد و...الخ) .ومن هنا بدا واضحًا أن

ه��ذه الشريحة هي األكثر ت�ض� ّ�ررًا من الوضعية
ال�ح��ال�ي��ة ال�ت��ي تستفيد منها ال�س�ل�ط��ة ويكسب
اإلخ� ��وان بفضلها م��زي �دًا م��ن ال�ن�ق��اط بوصفهم
ضحايا.

االستقطاب في خدمة اإلخوان والسلطة

ّ
حاليًا ال يتعامل مع اإلخوان ّ كضحايا،
املجتمع
ّ
م ��ع ال �ع �ل��م أن امل� �ج ��ازر امل��رت �ك �ب��ة ب �ح��ق �ه��م تتيح
اعتبارهم كذلك .املسألة بالنسبة إليه ال تقاس
ب� �ع ��دد ال� �ض� �ح ��اي ��ا ،ب� ��ل ب �م ��وق ��ف ال �ج �م ��اع ��ة م��ن
االس �ت �ق �ط��اب ال � ��ذي ي �ط �ح��ن ال �ف �ق ��راء وي�س�ت�ف�ي��د
ّ
م��ن م��وت�ه��م ال�ي��وم��ي .وب�م��ا أن موقفها ايجابي
ف �ه��ذا ي�ع�ن� ّ�ي أن �ه��ا م�س�ت�ف�ي��دة م ��ن االس �ت �ق �ط��اب،
ال ب��ل ت �ح��ض ع�ل��ى ت�ج��ذي��ره أك �ث��ر ع�ب��ر عمليات
ّ
تغطيها في سيناء (ومعظمها ّ
ضد
القتل التي
م �ج �ن��دي��ن ف� �ق ��راء) وب ��اق ��ي امل �ح��اف �ظ��ات .ل ��م يعد
التعاطف مع اإلخوان ممكنًا بعد هذا التحريض
امل�ت��واص� ّ�ل ع�ل��ى ال�ق�ت��ل ،ف�ه��ي  -أي ال�ج�م��اع��ة  -لم
تعد تحض على كراهية السلطة فحسب وإنما
ع �ل��ى ك��راه �ي��ة امل�ج�ت�م��ع أي �ض��ًا ،وه� ��ذا ب��ال�ض�ب��ط
م ��ا أض� �ع ��ف اح �ت �ج��اج��ات �ه��ا وج �ع �ل �ه��ا ت�ن�ح�س��ر
ّ
وتتقلص شعبيًا إل��ى ال�ح��دود الدنيا .وأضيف
تضعضع ال�ح��ام��ل السياسي
إل��ى ه��ذا الضعف ّ
لالحتجاجات (املتمثل بتحالف دع��م الشرعية
ورف ��ض االن �ق�ل�اب) ب�ع��د خ ��روج «ح ��زب ال��وس��ط»
م �ن��ه ل �ت �غ��دو «االن �ت �ف��اض��ة االخ ��وان� �ي ��ة» م�ف�ت�ق��رة
ليس فقط إلى العمق الشعبي وإنما السياسي
أي�ض��ًا« .ان�ت�ف��اض��ة» ك�ه��ذه ل��ن ي��أخ��ذه��ا أح��د على
محمل ال �ج� ّ ّ�د ،وسيتعامل معها املجتمع ال��ذي
تكرهه وتحض على اقتتال أفراده وفقًا لحجمها
الفعلي .وهو إذ يفعل ذلك  -أي املجتمع  -يعرف
ّ
ّ
أن أداء السلطة ليس بأقل سوءًا وإنها لن تكون
ً
ّ
ب��دي�ل�ا أف �ض��ل م��ن ه � ��ؤالء ،ف �م��ا ي�ه��م�ه��ا ف��ي ه��ذه
امل��رح�ل��ة ه��و امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى االس�ت�ق�ط��اب القائم
بينها وب�ين «ال�ج�م��اع��ة» ،إذ ال مصلحة لها في
إن�ه��ائ��ه ،وان ق� ّ�ررت ت�ج��اوزه فستصبح م��ن دون
ّ
قاعدة شعبية فعلية ،على اعتبار أن مشروعها
قائم باألساس على مناهضة اإلخوان والقطيعة
ّ
وتتقدم بمشاريع طموحة
معهم .هي تعمل اآلن
(مشروع تنمية قناة السويس ،مشروع املليون
وح��دة سكنية  ...ال��خ) بالضبط ألن االستقطاب
يسمح لها بذلك ،تمامًا كما يسمح لها بتجاوز

هكذا انتهى دور الرئيس الــ
كمال ديب *
ُ
كث َر أخيرًا تبادل التهم حول َمن ُيعطل ُ
ويضعف
موقع الرئاسة األول��ى في لبنان في عملية شد
الحبال ح��ول االنتخابات الرئاسية .ولكن ثمة
ع ��دم اك �ت��راث ل ��دى َم ��ن ي �م��ارس ه ��ذه االت �ه��ام��ات
بالحقائق املوثقة حول كيف ضعف هذا املوقع
وتالشى منذ عقود .فالصالحيات الواسعة التي
ّ
تمتع بها ال��رئ�ي��س امل��ارون��ي ف��ي امل��اض��ي كانت
هبة م��ن املسلمني ،وف��ق دراس ��ات دس�ت��وري��ة .إال
أنهم منعوه من استعمالها ووقفوا له باملرصاد
ف��ي الخمسينيات والستينيات والسبعينيات
حتى نزعوها عنه بموجب ات�ف��اق الطائف عام
.1989
وأص�ب��ح امل��وق��ع ال��رئ��اس��ي ال�ي��وم ك��ال��وق��وف على
األطالل ،جديرًا بقصيدة من املعلقات.
إل� ��ى أي م� ��دى س ��اه ��م ن � � ُ
�زع ص�ل�اح � ّ�ي ��ات رئ �ي��س
الجمهورية امل��ارون��ي ف��ي الدستور ف��ي تحجيم
ال � ��دور امل �س �ي �ح��ي ك �ك��ل ف ��ي ل �ب �ن��ان؟ وه� ��ل ك��ان��ت
إش� �ك ��ال� �ي ��ة م ��وق ��ع ال ��رئ� �ي ��س ت � � ��دور ح� � ��ول ن � ّ�ص
دس� �ت � ّ
�وري م�ك�ت��وب أم ح ��ول ش�خ�ص�ي��ة ال��رئ�ي��س
ّ
وقوته أو ضعفه؟ وملاذا اختلف عهدا الرئيسني
ال �ي��اس ال �ه ��رواي وإم �ي��ل ل �ح��ود م��ن ح�ي��ث نفوذ
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة إذا ك ��ان ال��دس �ت��ور ق��د أزال
صالحيات الرئيس عام 1989؟ وحتى قبل اتفاق
ال�ط��ائ��ف ،مل ��اذا اخ�ت�ل��ف ع�ه��د كميل ش�م�ع��ون عن
عهد بشارة الخوري وعهد سليمان فرنجية عن
ّ
يتغير؟
عهد شارل حلو في ظل نص دستوري لم

كيف حصل املوارنة على الصالحيات؟
ب� ��دأت ال �ق �ص��ة ف ��ي  ،1943ع �ن��دم��ا ك ��ان ال �ب��رمل��ان
ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�ب�ح��ث ف��ي ت �ع��دي��ل ال��دس �ت��ور إلل �غ��اء
ص�لاح�ي��ات امل �ف��وض ال�س��ام��ي ال�ف��رن�س��ي .فطلب
رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ري � ��اض ال �ص �ل��ح ت �ح��وي��ل ك��ل
ص�لاح �ي��ات وم��وق��ع وم �ك��ان��ة امل �ف��وض ال�س��ام��ي

ال �ف��رن �س��ي ك �م��ا ه� ��ي ،إل� ��ى رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
امل� � ��ارون� � ��ي .وت� ��واف � �ق� ��ت ال � �ق � �ي� ��ادات اإلس�ل�ام� �ي ��ة،
ب�ت�ش�ج�ي��ع م��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل� �ص ��ري ،على
ّ
تجاوز كل ما من شأنه أن يشكل عقبة في وجه
ّ
اس�ت�ق�لال ل�ب�ن��ان ع��ن ف��رن�س��ا .خ�ص��وص��ًا أن أكثر
من نصف املسيحيني ،بدليل نتائج االنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ف��ي ج�ب��ل ل �ب �ن��ان ،رف ��ض رح �ي��ل جيش
فرنسا وطالب ببقاء انتدابها على لبنان.
ارتأى املسلمون عدم تعديل صالحيات ّ
املفوض
السامي الفرنسي لدى نقلها إلى الرئيس بشارة
ال �خ ��وري ح �ت��ى ال ي �ك��ون ض�ع�ي�ف��ًا وك ��ي يطمئن
املسيحيون .وكان املنطق أنه إذا منح املسلمون
رئيس الجمهورية صالحيات مقيدة فسترتفع
ن�س�ب��ة امل�س�ي�ح�ي�ين امل�ت� ّ
�وج�س�ين م��ن رح �ي��ل «األم
الحنون» .وهكذا ُمنح الرئيس صالحيات مطلقة
مقابل زوال االنتداب الفرنسي.
ل� �ق ��د غ� ��ض امل� �س� �ل� �م ��ون ال �ن� �ظ ��ر ع� ��ن ص�ل�اح �ي��ات
الرئيس الفضفاضة ألنهم راه�ن��وا ّعلى التبدل
الديموغرافي ملصلحتهم وال��ذي توقعوه ابتداء
م ��ن  ،1932وأن م��وق��ع ل �ب �ن��ان ف ��ي ق �ل��ب ال �ع��ال��م
العربي اإلسالمي ال��ذي يحيط به من كل جانب
سيضعف الرئيس املسيحي من دون أدنى شك.
ف � ّك��ان��ت األول ��وي ��ة ي ��وم ��ذاك ه��ي ل �خ��روج ف��رن�س��ا
ألن��ه بعد استقالل لبنان سيكون جيشها على
ب�ع��د آالف ال�ك�ي�ل��وم�ت��رات وس�ت�ن�س��ى م��ع ال��وق��ت
مستعمراتها في املشرق.

كيف أبطل املسلمون صالحيات الرئيس
املاروني

ّ
وال �ح �ق �ي �ق��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة أن امل�س�ل�م�ين ع�م�ل�ي��ًا لم
ّ
ّ
يسلموا بصالحيات ال��رئ�ي��س امل��ارون��ي لتنظم
ال� �ح� �ي ��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ال� � �ب �ل��اد ،ب� ��ل ق ��اوم ��وا
استعمالها بصمت وحزم أو بالحرب املفتوحة
ض ��د ال ��رئ� �ي ��س .ول �ق ��د أدرك ال� ��رؤس� ��اء امل ��وارن ��ة
امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ون ه� � ��ذا األم � � ��ر وأي � �ق � �ن� ��وا أن ت�ف�ع�ي��ل

