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مواجهة االستقطاب
«االع � � �ت � ��راض ال �ش �ع �ب��ي» ع �ل��ى رف � ��ع ال� ��دع� ��م ع��ن
املحروقات والكهرباء و...الخ.
ال � ��دول � ��ة ه� �ن ��ا ب � �خ �ل�اف امل �ج �ت �م��ع ت �س �ت �ف �ي��د م��ن
ّ
«االن� �ق� �س ��ام» وت��وظ �ف��ه ف ��ي ت��أك �ي��د ان �ح �ي��ازات �ه��ا
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ب �ح �ي��ث ال ت �ل �ق��ى ه � ��ذه األخ� �ي ��رة
اع�ت��راض��ًا ي��ذك��ر ،وإذا اع�ت��رض أح��د عليها (مثل
حزب العيش والحرية الذي يقوده خالد علي أو
االشتراكيني الثوريني أو التيار الشعبي بقيادة
ح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي) ف �س �ي �ك��ون اع �ت��راض��ه بفعل
ّ
هامشيًا
االنقسام وآلية التحشيد التي ترافقه
وغ�ي��ر ذي ص�ل��ة .ع�ل��ى ض��وء ذل��ك ب ��دأت السلطة
تستعيد املواقع التي خسرتها في صراعها مع
املجتمع طيلة ال�س�ن��وات الفائتة ،مستفيدة من
نقمة ال �ش��ارع ع�ل��ى اإلخ ��وان واألح� ��زاب الدينية
تدور في فلكهم .انتزعت في البداية
األخرى التي ّ
منّ املجتمع حقه في االعتراض واالحتجاج (عبر
سنها ل�ق��ان��ون التظاهر ال��ذي حبست بموجبه
مئات ّ
الشبان والشابات املعارضني واملعارضات
لها) مخالفة بذلك نصوصًا دستورية واضحة
أق � ّ�رت� �ه ��ا ب �ن �ف �س �ه��ا ع �ب��ر ل �ج �ن��ة ال �خ �م �س�ين ال �ت��ي
وضعت ّ
مسودة الدستور الحالي .وحني خرجت
أصوات تطالب بإلغاء القانون والسماح للناس
بالتظاهر وفقًا ملا ّ
أقره ّ الدستور الجديد اعتبرت
ّ
موالية ل�لإخ��وان ،وشنت ضدها حملة إعالمية
شعواء لم تستثن أحدًا من رموز ما ّ
سمي بموجة
العملية عن بعد من
يناير .السلطة كانت تدير
ّ
خالل الدعاية املسمومة ،وال تتدخل بنفسها إال
ح�ين ت�خ��رج ال�ح�م�لات اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي تنافقها
ع��ن ال�ح��دود امل��رس��وم��ة لها .ه�ك��ذا ،أطيح برموز
إعالمية تابعة لها ومعادية ّ
بقوة لالحتجاجات
(أماني الخياط ،عبد الرحيم علي ،نائلة عمارة،
وأخ �ي �رًا ...توفيق ع�ك��اش��ة) ،م��ن غير أن ينعكس
ذلك بالضرورة على سياساتها التي بقيت تعمل
م��ن ض�م��ن آل�ي��ة االس�ت�ق�ط��اب وال�ت�ح�ش�ي��د ذات�ه��ا.
ل��م ت�خ�س��ر ال�س�ل�ط��ة ك�ث�ي�رًا ب �خ��روج رم��وزه��ا من
املشهد طاملا أنها ستكسب مواقع جديدة بفعل
هيمنتها ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى «ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة»،
ّ
ف��ي ح�ين أن املعارضة ه��ي التي خسرت بفقدان
مواقعها املكتسبة واحدًا تلو اآلخر .على اثر هذه
ال�خ�س��ارة ال�ف��ادح��ة ب��دأت ت�ت�ك� ّ�ون ل��دى الثوريني
ّ
والكتلة االجتماعية الواقفة خلفهم قناعة بأن
ً
 30يونيو كانت باألساس فعال مناهضًا للثورة

من تظاهرة
ألنصار
«اإلخوان»
الشهر املاضي
في القاهرة
(أ ف ب)

ب�م��وج�ت�ه��ا األول� � ��ى .ع �ل��ى ه ��ذه األرض� �ي ��ة حصل
ال �ت �ق��اط��ع م ��ع ق ��واع ��د اإلخ� � ��وان ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات،
وخصوصًا بعد انفجار قضية قانون التظاهر،
وام�ت��داداه��ا نحو الجامعات املصرية املختلفة،
ب �ع��دم��ا ك ��ان ��ت م �ح �ص��ورة ف ��ي ق �ض �ي��ة م�ع�ت�ق�ل��ي
مجلس الشورى.

ع�لاء عبد ال��ف��ت��اح ...م��ع املجتمع ّ
ضد
االستقطاب

ّ
أبرز املنظرين لهذا املسار كان عالء عبد الفتاح،
ّ
فالرجل اكتشف أن «العملية السياسية» ذاهبة
ب�ف�ع��ل االس �ت �ق �ط��اب و»ع �م �ل �ي��ات اإلب � � ��ادة» ال�ت��ي
تحصل لإلخوان كما يقول إل��ى حائط مسدود.
وع�ل�ي��ه ب ��ادر م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن رف��اق��ه ال�ث��وري�ين
إلى محاولة كسر االستقطاب القائم عبر إنشاء
ّ
ت �ك��ت��ل أس� �م ��وه «ج �ب �ه��ة ط��ري��ق ال � �ث� ��ورة -ث � ��وار».
ح ��اول ��ت ال �ج �ب �ه��ة ع �ب��ر ت�ش�ك�ي�ل�ت�ه��ا ال �ت��ي ت�ض��مّ
ي�س��اري�ين وإس�لام�ي�ين ق��ري�ب�ين إل��ى ال�ي�س��ار (م��ن
ح��زب «مصر القوية» تحديدًا ال��ذي ي�ق��وده عبد
املنعم أبو الفتوح) جسر ّ
الهوة التي فصلت بني
ّ
حلفاء األم��س ،ورك��زت في خطابها على معاداة

السلطة حصرًا .هي لم تتنازل تمامًا عن مواقف
يسارييها املناهضني لليمني الديني ،ولكنها في
الوقت نفسه لم تتعامل معهم كما تتعامل مع
السلطة .املساواة بني االثنني غير جائزة بالنسبة
إلى هذا الجسم الذي ّ
حدد منذ البداية وجهته،
ّ
واعتبر أن السلطة هي التي تتحمل املسؤولية
عن املآل الذي وصل إليه املجتمع .طبعًا ،اصطدم
ه��ذا ال�خ�ط��اب ب��ال��واق��ع أك�ث��ر م��ن م � ّ�رة ،وف��ي أكثر
م��ن م �ن��اس �ب��ة ،رغ ��م أن ��ه ي �ح��اول م �ق��ارب��ة ال��واق��ع
بأدوات جدلية ومختلفة عن السائد .لم يصطدم
بالسلطة وحدها ،وإنما بقاعدتها االجتماعية
ّ
العريضة ،على اعتبار أن ه��ذه األخ�ي��رة ترفض
حتى اآلن التعامل مع اإلخوان ولو على مستوى
ال �ق��واع��د ال�ج��ام�ع�ي��ة .الح �ق��ًا ،اض �ط� ّ�ر ع�ل�اء ومعه
ّ
التحرك «بشكل
كثر في الجبهة وخارجها إل��ى
ّ
فنظموا ّ
تجمعات اعتراضية على قانون
فردي»
التظاهر (ت�ظ��اه��رة مجلس ال�ش��ورى الشهيرة)،
وان �ت �ه��ى ب�ه��م األم ��ر إل ��ى االع �ت �ق��ال ب�ت�ه�م��ة خ��رق
ال�ق��ان��ون واالع �ت��داء ع�ل��ى امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ع��ام��ة و...
ال��خ .بعد ه��ذه السلسلة م��ن االع �ت��داءات األمنية
ال�ت��ي ط��اول��ت الح�ق��ًا نشطاء ك�ث�رًا (أح�م��د دوم��ة،

ماهينور املصري ،سناء سيف )...لم تعد ممكنة
ّ
مطالبة املجتمع حتى بالتضامن مع الثوريني
ّ
ض� � ّ�د ع �س��ف ال �س �ل �ط��ة ،وه � ��ذا ال ي �ع ��د ان �ت �ص��ارًا
ل�ل�س�ل�ط��ة ب �ق��در م��ا ه��و ه��زي �م��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال��ذي
«أذع��ن لخياراتها» ،واخ�ت��ار م��ن ب�ين األول��وي��ات
ّ
ال�ت��ي ف��رض��ت عليه أقلها إي�لام��ًا« :ال�ح�ف��اظ على
االستقرار».
ّ
ف ��ي خ �ط��اب �ه��م ي ��ؤك ��د ال� �ث ��وري ��ون دائ� �م ��ًا أه�م�ي��ة
ال�ت�ض��ام��ن م��ع امل�ج�ت�م��ع ف��ي م��واج �ه��ة السلطة،
ول�ك�ن�ه��م ي�ص�ط��دم��ون دائ �م��ًا ب��األول��وي��ات التي
«يضعها هذا األخير لنفسه» .في هذه املرحلة
ال �ت��ي «ت �ش �ه��د ص ��راع ��ًا ي �ب �ي��د ف �ي��ه ط� ��رف ط��رف��ًا
آخ ��ر» ك�م��ا ي �ق��ول ع�ل�اء ف��ي رس��ال �ت��ه ال �ت��ي أع�ل��ن
عبرها إضرابه عن الطعام قد ال يكون إسقاط
السلطة هو األول��وي��ة .فاملجتمع قبل أن يسقط
السلطة يحتاج إلى التعافي ،والى انجاز تراكم
اجتماعي واقتصادي يخرجه من حالة «الحرب»
ال �ت��ي يعيشها م��ن دون ان �ق �ط��اع .ي�س� ّ�م��ي ع�لاء
هذا التراكم املوجه ّ
ضد السلطة واإلخ��وان معًا
ّ
ّ
وحرية الفرد،
الحق في ّالحياة وكرامة الجسد
ويعتبر أنه الشكل الوحيد املمكن للنضال في
ّ
ظل االستقطاب والصراع الذي يطحن املجتمع
امل �ص��ري .ي�ق��ول ف��ي رس��ال�ت��ه ال�ت��ي سبقت وف��اة
والده أحمد سيف اإلسالم بأيام ...« :منذ اندالع
الصراع الدامي بني الدولة واإلسالميني ّ
عبرت
أكثر من ّ
مرة عن ضرورة أال ننخرط فيه .عندما
ّ
ت�ن�خ��رط ال �ق��وة امل�ح��اف�ظ��ة امل �ن��وط ب�ه��ا تقليديًا
ّ
التمسك ب��االس�ت�ق��رار ف��ي استقطاب وص��راع ال
تبدو له نهاية إال بإخضاع أو إبادة طرف آلخر،
عندها يكون دور املنحازين للثورة  -في الغالب
 هو محاولة فرملة املجتمع ووق��ف الصراع».ث��م ي��ردف« :ل��ذا ع� ّ�ب��رت أك�ث��ر م��ن م� ّ�رة ليس فقط
ع� ��ن ض � � � ��رورة ال � ��وق � ��وف ف� ��ي وج� � ��ه ان �ت �ه ��اك��ات
وجرائم الطرفني واالنحياز للضحايا أيا كانت
هويتهم ،ولكن ض��رورة أن ننأى بأنفسنا عن
ص��راع تمامًا ب��أال نرفع مطالب إال في حدود
ال� ّ
الحق في الحياة وكرامة الجسد وحرية الفرد،
فاليوم ّ
مقومات الحياة نفسها م�ه� ّ�ددة .»...قال
هذا الكالم ومضى لدفن وال��ده «الشهيد» الذي
أورث ��ه ال�س�ج��ون وال��زن��ازي��ن وال �ص �ف��اء ال�ث��وري
الخالص.
* كاتب سوري

ــماروني في لبنان
الصالحيات الواسعة اقتصر على التهويل بها
أك�ث��ر م�م��ا ه��ي للتطبيق ،وإلش �ع��ار املسيحيني
ب��االط �م �ئ �ن��ان ال �ن �ف �س��ي أك �ث��ر م �م��ا ه ��ي لتثبيت
سلطتهم ف��ي ال �ب�لاد .ل��ذل��ك أح�ج��م ال��رؤس��اء عن
اس�ت�خ��دام�ه��ا ح�ت��ى ل��و ل��م ت�ك��ن للمسلمني ق��درة
دس �ت��وري��ة ع�ل��ى ت�ع�ط�ي�ل�ه��ا ،ألن ق ��درة التعطيل
ل ��دى ه ��ؤالء ك��ان��ت وال ت ��زال ح�ت��ى ال �ي��وم كامنة
ف� ��ي امل �ع �ط �ي�ي�ن ال �ج �ي��وس �ي��اس��ي واالج �ت �م ��اع ��ي
ّ
امل�ت�ح��ك�م�ين ب �ل �ب �ن��ان .وف ��ي امل � ��رات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي
استخدم الرئيس امل��ارون��ي صالحياته ،لم يكن
ف��ي وارد ت �ح��دي اإلرادة اإلس�لام �ي��ة ال �ع��ام��ة بل
ّ
وكلما مارس رئيس الجمهورية
انسجامًا معها.
صالحياته بشكل تناقض مع االتجاه اإلسالمي
ال�ع��ام ف��ي ل�ب�ن��ان ،ك��ان��ت النتيجة املطالبة بنزع
هذه الصالحيات.

كيف انهارت الصالحيات من بشارة الخوري
إلى أمني الجميل

ّ
عندما ح��ل رئيس الجمهورية بشارة الخوري
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ع� ��ام  ،1947ك ��ان ��ت ال �غ��ال �ب �ي��ة
اإلس �ل�ام � �ي ��ة م �ت �ح� ّ�م �س��ة إلن � �ه� ��اء والي � � ��ة رئ �ي��س
املجلس حبيب أب��ي ش�ه�لا ،ول��م يعترض أح��د.
ّ
وعندما ح��ل الرئيس ف��ؤاد شهاب البرملان عام
 ،1960فأنهى املجلس املنتخب عام  1957والذي
شمعون نكاية بالزعماء
«دوزنه» الرئيس كميل
ّ
املسلمني ُليسقط الزعماء السنة والدروز .ولكن
ّ
ع �ن��دم��ا ك��ل��ف رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ش� ��ارل حلو
عبد الله اليافي تشكيل الحكومة على رغ��م أن
 42نائبًا س�م��وا رش�ي��د ك��رام��ي ،اع�ت��رض كرامي
ع�ل��ى ت �ص� ّ�رف ح�ل��و وب ��دأ م�ع��رك��ة ان�ت�ه��ت بجعل
اس �ت �ش ��ارات ت�س�م�ي��ة رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال�س�ن��ي
م �ل��زم��ة ع �ل��ى ال��رئ �ي��س امل� ��ارون� ��ي .ف �ن��زع عمليًا
ص�لاح �ي��ة رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ت�س�م�ي��ة رئ�ي��س
الحكومة منفردًا.
وع ��ام  1969اع�ت�ك��ف رش �ي��د ك��رام��ي س�ت��ة أش�ه��ر

ّ
م��ن دون أن ي�ت�م��ك��ن ش� ��ارل ح �ل��و م��ن اس�ت�ع�م��ال
صالحياته واستبداله بسني آخ��ر .وع��ام ،1978
رف ��ض س�ل�ي��م ال �ح��ص االس �ت �ق��ال��ة ول ��م يستعمل
الياس سركيس صالحيته الدستورية إلقالته.
وع ��دم ال �ق��درة ع�ل��ى م�م��ارس��ة ص�لاح�ي��ات رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة ك��ان��ت أي �ض��ًا س �ب��ب اح� �ج ��ام ف ��ؤاد
ش �ه��اب ع��ن خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة ع��ام
 1970ألنه فهم اللعبة.
امل� ّ�رات التي طالب فيها املسلمون باملشاركة في
القرار الرئاسي أو بتخفيض صالحيات رئيس
الجمهورية كانت في غالبها مرتبطة بسياسة
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�خ��ارج�ي��ة وب�خ��اص��ة ح��ول
فلسطني وال �ع�لاق��ات م��ع ال �غ��رب أو وق��وف��ه إل��ى
ج��ان��ب دول ال�ع��رب�ي��ة امل��وال �ي��ة ألم �ي��رك��ا .ذل ��ك أن

منذ  1976باتت سوريا
هي الالعب األكبر في
صناعة الرئيس
مسلمي لبنان وحتى أوائ��ل السبعينيات كانوا
بمعظمهم على النهج العروبي ول��م يكونوا قد
دخلوا بعد الحظيرة النفطية.
ل�ق��د ب��رز ن ��زاع ب�ين ال��زع�م��اء املسلمني وال��رئ�ي��س
ك�م�ي��ل ش�م�ع��ون ل��وق��وف��ه م��ع ال �غ��رب ض��د ج�م��ال
عبدالناصر وسوريا ع��ام  .1956حتى اشتعلت
ح ��رب ف��ي ل�ب�ن��ان ع ��ام  .1958ف��ي ح�ي�ن ك ��ان ث� ّ�م��ة
تقارب إسالمي مع ف��ؤاد شهاب في الستينيات
وارت� �ض ��ى امل �س �ل �م��ون ب �م �م��ارس �ت��ه ل�ص�لاح�ي��ات��ه
ّ
وق�م�ع��ه مل�خ�ي�م��ات الفلسطينيني ألن سياسته
ك��ان��ت ع��رب �ي��ة وق��ري��ب م��ن ع �ب��د ال �ن��اص��ر .ول�ك��ن

الرئيس ش��ارل حلو ،ال��ذي ب��دأ شهابيًا ،اجتذبه
الحلف الثالثي امل��ارون��ي ال��ذي تدعمه الرجعية
العربية وال�غ��رب بعد هزيمة عبد الناصر عام
 ،1967ف �ت �ض��اء ل��ت ق ��درت ��ه ع �ل��ى ض �ب��ط ال �ش��ارع
اإلس �ل�ام ��ي امل �ت �ح �م��س ل�ل�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة.
َ
ّ
فتحول حلو من َحكم إلى مدير أزم��ات وأصبح
ك��ل رئ �ي��س م��ارون��ي ج ��اء م��ن ب �ع��ده أض �ع��ف من
الذي سبقه .وحاول الرئيس سليمان فرنجية أن
يتصدى لألزمة اللبنانية عام  ،1973فانفجرت
ال� �ح ��رب ف ��ي وج �ه ��ه وت �ه � ّ�م ��ش م��وق �ع��ه ك��رئ�ي��س
وف��ر م��ن القصر ال�ج�م�ه��وري .وإذ وج��د فرنجية
صعوبة في تدويل األزمة ،عاد إلى سوريا طالبًا
م ��ؤازرة جيشها بعدما ح��از موافقة الفاعليات
امل�س�ي�ح�ي��ة .أم��ا ال��رئ�ي��س ال �ي��اس س��رك�ي��س ال��ذي
ج ��اء ب �ع��ده ف�ق��د ك ��ان خ �ي��ال ص �ح��راء أم ��ام دم��ار
لبنان .حتى أنه ساعد قائد «القوات اللبنانية»
بشير الجميل ،العدو األول للمسلمني آنذاك ،في
الوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية يوم غزت
اسرائيل لبنان في نهاية عهده عام .1982
وبعد مقتل الرئيس املنتخب بشير ،حاول شقيقه
الرئيس أمني الجميل ممارسة السلطة مستندًا
إل��ى ت��أي�ي��د مسيحي ودع ��م س �ع��ودي وأم�ي��رك��ي.
ول�ك��ن ح��رب ل�ب�ن��ان ت��واص�ل��ت واالق �ت �ص��اد ان�ه��ار
وناصبه الشارع املسيحي ال�ع��داء .فخسر دوره
كرئيس خصوصًا بعد ح��رب الجبل وانتفاضة
 6شباط  ،1984وفشل مؤتمري ل��وزان وجنيف
وخلوات بكفيا واشتعال االنتفاضات املسيحية
ض� ��ده .ف��ان�ك�ف��أ ال � ��دور امل�س�ي�ح��ي ف��ي ع �ه��ده إل��ى
حدوده الدنيا.
ومنذ  1976باتت سورية هي الالعب األكبر في
ّ
صناعة الرئيس .فهي لم تقلص من صالحيات
رئيس الجمهورية في املشاريع اإلصالحية التي
أشرفت عليها ألن سليمان فرنجية كان حليفها.
ث��م انقلب ال��وض��ع ع��ام  1978بعدما فتح بشير
الجميل ال �ح��رب ع�ل��ى جيشها ف��ي ل�ب�ن��ان وبعد

�ذي وقف
طالقها مع الرئيس الياس سركيس ال� َ
إلى جانب بشير .وقبل ذلك الصراع لم يرق أي من
الوثائق الدستورية إلى مستوى نزع صالحيات
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ث��م أخ ��ذ ال ��وزي ��ر ال �س��وري
الذي تسلم ملف لبنان عبد الحليم ّ
خدام يهاجم
صالحيات الرئيس املاروني في عهدي سركيس
ّ
وال�ج�م� ّ�ي��ل ،وي�ق��ول إن «ال حكمًا ديمقراطيًا في
ل �ب �ن��ان .ص�لاح �ي��ات رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة تجعل
ّ
بالنسبة
الحكم كله في ي��ده ،ورئيس الحكومة
ّ
إليه صفر .يستطيع رئيس الجمهورية أن يؤثر
في كل وزير كما يستطيع أن يمارس من السلطة
م��ا ال يستهان ب��ه ب�م�ع��زل ع��ن ال� ��وزراء ومجلس
ّ
ال��وزراء بفضل تحكمه بقيادة الجيش ومديرية
األم ��ن ال �ع��ام وم��دي��ري��ة امل �خ��اب��رات .وب��اخ�ت�ص��ار،
ّ
املشكلة ناجمة ع��ن وض��ع دس �ت��وري متخلف...
فأال يستحق هذا الدستور مراجعة؟»
اس �ت �ع �م��ال أم �ي�ن ال �ج �م �ي��ل ص�لاح �ي��ة ت��أخ �ي��ر أو
ع��دم إص ��دار امل��راس�ي��م ك��ان ال�ق�ش��ة ال�ت��ي قصمت
ظهر البعير .فقد جعل ذلك نفوذه كبيرًا ومنفرًا
ل �ل �م �س �ل �م�ين .وك � ��ان ذل� ��ك س �ب��ب اص� � ��رار ال �ن ��واب
امل �س �ل �م�ي�ن ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ال� �ط ��ائ ��ف ع �ل ��ى ت �ح��دي��د
صالحيات الرئيس .فكان النواب املوارنة الذين
شاركوا في الطائف يقولون لزمالئهم املسلمني:
«ال ّ
تفصلوا الدستور على قياس تجربتكم مع
أمني الجميل».
وكانت آخر محاولة إلحياء ال��دور املسيحي في
لبنان هي «حرب التحرير» التي خاضها ميشال
ع� ��ون ول �ك ��ن ال ��زع� �م ��اء امل �س �ي �ح �ي�ين ت �خ �ل��وا ع�ن��ه
وذه�ب��وا إل��ى السعودية لتوقيع اتفاق الطائف.
وح��رم ه��ذا االت�ف��اق املسيحيني موقعًا ق��وي��ًا في
املعادلة اللبنانية ،وخسر ع��ون ح��رب التحرير
ضد ق��وات جعجع بعدما استجدى ه��ذا األخير
بالرئيس الهرواي لضرب عون وه��ذا ما حصل
في تشرين األول .1990
* أستاذ جامعي ـ كندا

