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عدنان السيد حسين *
ق ــرار املـقــاطـعــة الـعــربـيــة إلســرائـيــل والـحــركــة
الصهيونية هــو قــرار شعبي فــي املـقــام األول
م ـنــذ ع ــام  ،1945ث ــم ص ــار ق ـ ــرارًا رس ـم ـيــا في
شهر أيــار  1951عندما قــرر مجلس جامعة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة إن ـش ــاء م ـكــاتــب إقـلـيـمـيــة في
الدول العربية لفرض حصار اقتصادي على
إسرائيل..
كان مجلس الجامعة قد ّقرر في كانون األول
 1945حظر دخول السلع واملنتجات اليهودية
فــي فلسطني إلــى الــدول العربية ،باعتبار أن
إبــاحــة دخولها يــؤدي إلــى تحقيق األغــراض
السياسية التوسعية للصهيونية العاملية.
تـكــرس ه ــذا الـنـهــج ـ ـ فــي رف ــض أي شـكــل من
أشكال التطبيع ـ ـ مع الثورة املصرية منذ عام
 ،1952حيث اعتبر الرئيس جمال عبد الناصر
أن مواجهة إسرائيل ال تكون فقط بالسالح،
وإنما بالحصار واعتبارها جسمًا غريبًا في
املنطقة العربية .ولم يرضخ ملطلب التطبيع،
عـلــى الــرغــم مــن هــزيـمــة الـجـيــش امل ـصــري في
حرب  ،1967فرفع شعار :ال صلح وال تفاوض
وال اعتراف بإسرائيل.
اس ـت ـمــرت ه ــذه الـسـيــاســة الـعــربـيــة الــرسـمـيــة
حـتــى تــوقـيــع اتـفــاقـيــات «كــامــب دايـفـيــد» بني
مصر وإســرائـيــل فــي عــام  ،1978الـتــي فتحت
باب التطبيع املصري ـ ـ اإلسرائيلي في جميع
املجاالت .هذا على الرغم من الرفض الشعبي
امل ـص ــري لـكــل أنـ ــواع الـتـطـبـيــع ،م ــا دف ــع ق ــادة
إسرائيل إلى الحديث عن «السالم البارد» مع
الجانب املصري.
تجدر مالحظة االتصاالت السرية ،والعالقات
ال ـس ــري ــة ،ال ـتــي ن ـشــأت ب ــن ح ـكــومــات عــربـيــة
ً
وح ـك ــوم ــات إســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ـضــا ع ــن عــاقــات
ب ــن أف ـ ــراد ف ــي ال ـس ـل ـطــات ال ـعــرب ـيــة الـحــاكـمــة
ومسؤولني إسرائيليني .بيد أن هذه العالقات
ّ
كانت خجولة ،ومغلفة بالحياء ولــو بالحد
األدنى ،وال ّيجري تداولها في وسائل اإلعالم.
وعندما وقع اإلسرائيليون والفلسطينيون
فــي عــام  1993صيغة إعــان املـبــادئ املتعلقة
بالحكم الذاتي واالنسحاب من غزة وأريحا،
أو ما اصطلح على تسميته» إتفاق أوسلو»،
سـ ــارعـ ــت اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـ ــى م ـطــال ـبــة

الحكومات العربية بإلغاء املقاطعة العربية
والــدخــول فــي عمليات التطبيع .وكلنا يذكر
كـيــف أن ال ــوف ــود اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـعـيــد مؤتمر
م ــدري ــد لـلـســام ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط طــالـبــت
الـ ــوفـ ــود ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة واألردن ـ ـيـ ــة
والـفـلـسـطـيـنـيــة بــالـتـطـبـيــع .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
تــوقـيــع» وادي عــربــة» بــن إســرائـيــل واألردن
في عــام  1994ومــا دعــا إليه من تطبيع شرق
ً
أوسطي واضح ،فضال عما تحدث فيه اتفاق
أوسلو ،فإن عمليات التطبيع بقيت محدودة
طاملا أن إسرائيل لــم تلتزم بنظرية «األرض
في مقابل السالم» ،أي االنسحاب من األراضي
تعط
العربية املحتلة في حرب  ،1967كما لم
ِ
أي إشارات إيجابية للجانب الفلسطيني تدل
على إمكانية قيام دولــة فلسطينية ولو بعد
حني!
اإلستيطان اإلســرائـيـلــي يـتـمــادى فــي الضفة
ً
ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـ ـقـّ ــدس ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ـهــويــد،
وكيف إذا أمعنا النظر في دور جدار الفصل
العنصري داخل الضفة الغربية الذي اعتبرته
محكمة ال ـعــدل الــدول ـيــة فــي اله ــاي مناقضًا
للشرعية الدولية؟
أيــن وعــد إسحق رابــن لياسر عــرفــات بوقف
االستيطان؟
أيــن الوعد األول بإقامة دولــة فلسطينية في
عام 1995؟
وأين الوعد الثاني في عام 2000؟ وهكذا في
عام  2003بعيد االحتالل األميركي للعراق؟
وأخ ـ ـطـ ــر مـ ــا حـ ـص ــل هـ ــو مـ ــا قـ ـ ـ ــرره امل ـج ـلــس
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي املـنـعـقــد ف ــي غ ــزة بني
 22و 24نيسان  ،1996لجهة تعديل امليثاق
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي! ن ـعــم ت ـعــديــل املـيـثــاق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،مـ ـيـ ـث ــاق الـ ـت ــاري ــخ
والجغرافيا .إنه تعديل للوطن والهوية ،وهذا
أمــر غير مسبوق ،ولــم يحصل فــي النزاعات
والصراعات الدولية!
السؤال املطروح هنا :ماذا أعطت إسرائيل في
املقابل؟ ال شيء ،بل محاصرة ياسر عرفات في
رام الله ،والتوسع في اإلستيطان ،ومصادرة
ً
أراض ومـيــاه فلسطينية ،وص ــوال إلــى لجان
ٍ
أم ـن ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ملـ ـح ــاص ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن
ومنعهم من املقاومة ،وليس ملنع املستوطنني
ّ
التوسع االستيطاني في الضفة الغربية.
من

وفوق كل ذلك تهويد القدس الشرقية واعتقال
كل مناضل فلسطيني داخل الضفة والقطاع.
أمــا االنـسـحــاب اإلســرائـيـلــي مــن غــزة ،فــإنــه لم
يـفــض إل ــى اس ـت ـقــال ه ــذا ال ـق ـطــاع ال ــذي بقي
م ـحــاص ـرًا م ــن دون م ـطــار وم ــرف ــأ ب ـح ــري ،بل
مـصــادرة كل عالقاته الخارجية بما في ذلك
الحركة التجارية وحركة انتقال األفراد!
في عام  ،1994وتحت وهم السالم املوعود،
ُ
راحت دول عربية تسقط املقاطعة االقتصادية
بغير سـنــد قــانــونــي (عــربــي أو دولـ ــي) ،ومــن
دون أن ت ـق ــرر جــام ـعــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة هــذا
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء .ح ـت ــى إذا ج ـ ــاءت ال ـق ـم ــة ال ـعــرب ـيــة
ب ــال ـق ــاه ــرة س ـنــة  ،1996ودع ـ ــت الـ ــى تجميد
التطبيع ،كــانــت الــدولــة العبرية قــد اخترقت
بعض األسواق العربية اقتصاديًا في املغرب
العربي والخليج ،وفتحت آفــاق التطبيع مع
الـيــابــان والـصــن والـهـنــد ودول وســط آسيا،
نــاهـيــك بــاالت ـفــاق الـفــاتـيـكــانــي ـ ـ ـ ـ اإلســرائـيـلــي
تحت عنوان فضفاض هو إحــال السالم في
الشرق األوسطّ ،
وأي سالم؟
الــافــت فــي مـجـمــل عــاقــات الـتـطـبـيــع إص ــرار
امل ـ ـف ـ ــاوض اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي عـ ـل ــى تـ ـ ــرك مـصـيــر
الـقــدس إلــى آخــر مــراحــل املـفــاوضــات العربية
ـ ـ اإلســرائـيـلـيــة ،بــالـتــزامــن مــع تهويد القدس
بصورة تدريجية من دون أن تتمكن الرعاية
األردنية وال لجنة القدس املنبثقة عن منظمة
ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي مــن تـحــريــر ال ـق ــدس ،وال
وقف أعمال اإلستيطان فيها.
واكــب كل ذلــك ،ضغط إسرائيلي وأميركي
على ال ــدول الـعــربـيــة ،بــل وعـلــى ال ــدول كافة،
م ــن خ ــال عـقــد مـجـمــوعــة مــؤت ـمــرات الـشــرق

سقطت الرهانات العربية
والدولية على نجاح عملية
التسوية السلمية

التسمية هي
األوســط وشمال أفريقيا (هذه َ
أميركية إسرائيلية) تحت عنواني :السالم
والتطبيع.
وكثيرًا ما تقدم مطلب التطبيع اإلسرائيلي
على عمليات السالم ،والوعود بإقامة أسواق
ش ـ ــرق أوسـ ـطـ ـي ــة ،وط ـ ــرق مـ ــواصـ ــات ش ــرق
أوسـطـيــة ،وب ـنــاء س ــدود للمياه عـلــى نـهـ َـري
األردن والـ ـي ــرم ــوك ،وت ـح ـل ـيــة م ـي ــاه ال ـب ـحــر،
وإقـ ــامـ ــة م ـش ــاري ــع س ـي ــاح ـي ــة ،ومـ ــد أنــاب ـيــب
النفط والغاز من الخليج إلى حيفا ،وإنشاء
مصرف استثمار الشرق األوسط.
واألخـ ـ ـط ـ ــر مـ ــن كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،وق ـ ـ ــوع خـ ـ ــاف بــن
الحكومات العربية حيال العالقة مع إسرائيل،
فإسرائيل ليست عدوًا عند بعض الحكومات
(ك ــذا) ،مــع مــا يحمل ذلــك مــن تـصـ ّـدع للجبهة
الــداخـلـيــة الفلسطينية والـجـبـهــات العربية،
وهذا هو جوهر التطبيع الذي تريده الدولة
العبرية .حتى إن البيئة الــدولـيــة الخارجية
صارت محكومة بمعادلة مفادها أن تحسني
الـ ـع ــاق ــات م ــع إس ــرائـ ـي ــل ه ــو شـ ــرط لـتـنـمـيــة
ال ـعــاقــات م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة.
وال عجب في ذلــك طاملا أن الـتــوازن الــدولــي ـ ـ
العاملي سقط مع انهيار االتحاد السوفياتي،
وتراجع النظام اإلقليمي العربي بعيد كامب
دايفيد املصرية اإلسرائيلية ووقــوع الحرب
العراقية ـ ـ اإليرانية ،ثم الغزو العراقي للكويت
ومــا تبعه من قيام أوســع تحالف دولــي منذ
الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـتــدم ـيــر الـجـيــش
العربية الى
الـعــراقــي واسـتــدعــاء الحكومات ّ
مؤتمر مدريد للسالم املوعود ،وحضها على
تطبيع العالقات مع إسرائيل.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت
الدبلوماسية التي سعت إلى تطبيق قرارات
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـص ــراع ال ـعــربــي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وق ـض ـي ــة ف ـل ـس ـطــن .مـ ـح ــاوالت
اسكندينافية ونمسوية وأوروب ـي ــة ،إضافة
الــى م ـحــاوالت عــدد مــن النخب الفلسطينية
مع األحــزاب اليسارية اإلسرائيلية ،عــدا عما
رافقها من محاوالت أفريقية وإسالمية (في
العالم اإلسالمي) وآسيوية...
كل ذلــك لم يفض الــى ضغوط مضادة في
مــواجـهــة الـضـغــوط األمـيــركـيــة واإلسرائيلية
املـتــوالـيــة لتغيير مـســار ال ـصــراع واستبداله

بــالـتـطـبـيــع وق ـب ــول أم ــر ال ــواق ــع اإلســرائ ـي ـلــي،
أي احـتــال األراض ــي الفلسطينية والعربية
وتشريد شعب فلسطني.
بـت ـع ـب ـيــر آخـ ـ ــر ،س ـق ـطــت ال ــره ــان ــات ال ـعــرب ـيــة
والدولية على نجاح عملية التسوية السلمية
وإحــال السالم بالتفاوض وقبول التطبيع.
وك ـ ــان الـتـطـبـيــع وال ي ـ ــزال ورق ـ ــة إســرائـيـلـيــة
ض ــاغ ـط ــة م ــن دون أن ت ـع ـت ــرف ال ـح ـك ــوم ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة بــال ـح ـقــوق الـعــربـيــة
وقرارات الشرعية الدولية.
أمــا وأن الشرعية الدولية تهاوت مع تراجع
دور األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ت ـح ــت ضـ ـغ ــوط ال ـق ــوة
الـعـسـكــريــة والـتـكـنــولــوجـيــة والــدبـلــومــاسـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة وغ ـي ــره ــا ،فـ ــإن الـتـطـبـيــع صــار
مطلبًا عند عــدد من الحكومات العربية ،في
الوقت الذي أعادت فيه معظم الدول األفريقية
واآلسيوية عالقاتها مع الدولة العبرية.
ثمة رأي دولي مفاده أن عملية التعامل مع
إسرائيل أمر واقــع طاملا أن أصحاب القضية
اعترفوا ّ
وطبعوا ،فهل نكون ملكيني أكثر من
امللك؟
غ ـيــر أن هـ ــذا الـ ـ ــرأي ال يـلـتـفــت الـ ــى أص ـحــاب
األرض ،ال ـ ــى ش ـع ــب ف ـل ـس ـطــن ،وال ي ـع ـتــرف
بأحقية مقاومة اإلحتالل في فلسطني والبالد
ال ـع ــرب ـي ــة وأطـ ـ ـ ــراف املـ ـعـ ـم ــورةُ ،
وي ـس ـق ــط مــن
حسابه قــرارات األمــم املتحدة ،وكأننا نعيش
مرحلة الـغــزو املسلح التي عرفتها البشرية
منذ غابر األزمان!
وعليه ،فإن مطلب املقاومة :املقاومة املسلحة
وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة امل ــدنـ ـي ــة ،وك ـ ـ ٌـل أش ـ ـكـ ــال م ـق ــاوم ــة
الـتـطـبـيــع ،ه ــو مـطـلــب حـ ــق ،وم ـط ـلــب شــرعــي
وأخ ــاق ــي وإن ـس ــان ــي .أم ــا عـمـلـيــات التطبيع
فــإن ـهــا م ــرف ــوض ــة وم ــدان ــة ،وه ــي تـعـبـيــر عن
سقوط الحياء عند املطالبني بها.
ال ـت ـط ـب ـي ــع مـ ــرفـ ــوض فـ ــي ال ـ ـشـ ــرع والـ ــوضـ ــع،
ومـخــاطــره جسيمة ،ومـعــروفــة عند قطاعات
واس ـع ــة م ــن ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـعــاملــي ،بـمــا فيها
الرأي العام الغربي .أما املتورطون من العرب،
على اخـتــاف مسؤولياتهم ومواقعهم ،فهم
واهـمــون ،بل هم مستسلمون لشريعة القوة.
وم ـتــى كــانــت شــريـعــة ال ـق ــوة مـظـهـرًا عصريًا
وإنسانيًا؟
*وزير ورئيس سابق للجامعة اللبنانية

يفض إلى استقالل هذا القطاع الذي بقي محاصرًا (أ ف ب)
االنسحاب اإلسرائيلي من غزة لم ِ
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حكومة العهد سيادية
جود حاتم حيدر*
ما إن انتهت حرب الجرود الشرقية الفاصلة
بني لبنان وسوريا ،التي أبعدت خطر اإلرهاب
املباشر عن حدود الوطن ،حتى انطلقت عجلة
لتكريس السيادة الوطنية
تطبيق الدستور
ّ
في وجه أي اعتداء أو تدخل خارجي .فاعتمد
ال ـن ـظ ــام ال ـن ـس ـبــي لــان ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة،
وأنجزت املوازنة بعد غياب طويل .وبانتخاب
مجلس نيابي جــديــد انتهت حقبة التمديد،
وأيضًا تطبيقًا للدستور ،وبعد االستشارات
النيابية امللزمة والتكليف ،واستقالة الحكومة
الـقــائـمــة ،وف ــي انـتـظــار الـتــألـيــف ...هــل توقفت
عجلة الدستور؟
املكلف هو نفسه سعد رفيق الحريري ،الذي
فــاجــأ الجميع بــدعــم تــرشـيــح الـعـمــاد ميشال
ع ــون لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة وان ـت ـخــابــه ،ومــن
عـ ــاد ع ــن االس ـت ـق ــال ــة رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء مــؤك ـدًا
على االنسجام في املوقف السيادي الوطني.
وه ــو ال ــذي خ ــاض االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة من
دون اكتراث ألي تحالفات أو نتائج ،واكتفى
ب ـخ ـط ــاب ال ـخ ـص ــوم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــع ح ــزب
الـلــه لقطع الـطــريــق على كــل مستغل لخطاب
طــائـفــي ،وآخــرهــا رفـضــه التمثيل الـسـنــي من
خارج حصته ،وإصراره على تأليف ال تحكمه
مهل .فهل معياره أنــه املكلف دستوريًا وأنــه
األقوى في موقعه ،كما هي الحال في الرئاسة
األولى والثانية؟
ّ
وملا كان املقام هو تشكيل الحكومة ،وتطبيق
الدستور هو املعيار في صون الشراكة وعدم
اإلل ـ ـغـ ــاء ،وتـ ـب ـ ّـوء ال ــرئ ــاس ــات الـ ـث ــاث م ــن هو
األقوى في طائفته في تشكيل لحمة ميثاقية
فــي وج ــه أي تــدخــل خــارجــي ،وحـيــث ال قــدرة
ألحد على التعطيل الجدي كما أبرزت نتائج

االنتخابات النيابية ،وكحالة سيادية وطنية
ال سابقة لها منذ اتفاق الطائف ومتضافرة
فــي سياق دسـتــوري وتوافقي بــن الرئاسات
ً
الثالث ،وصوال إلى تأليف حكومة قادرة على
الحكم ،فماذا يعيق تأليف هذه الحكومة متى
اعتدلت دستوريًا؟
وق ـبــل ال ــدخ ــول بـتـحــديــد الـحـصــص ال ــوزاري ــة
املبنية على أســس الشراكة فــي الحكم ،يجب
ت ـق ــوي ــم مـ ــوازيـ ــن ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـ ـتـ ـن ــازل ل ــدى
الجميع لتأمني أوس ــع مـشــاركــة ممكنة .وفي
ه ــذا امل ـق ــام ،تـصـبــح ق ــدرة رئـيــس ال ـ ــوزراء هي
مــدخــل هــذا الـتـقــويــم .فبعد التكليف ،ال قــدرة
دس ـتــوريــة ألح ــد عـلــى ف ــرض تشكيل حكومة
تـنـقــص م ــن صــاح ـيــات رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وال
يمكن استرضاؤه بما قد يتسبب له بتداعيات
مـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة داخ ـ ـ ـ ــل ط ــائـ ـفـ ـت ــه .وب ـ ـ ــن ض ـم ــان ــة
الـصــاحـيــات ومـنــع الـتــداعـيــات ،يتم التوافق
على تحديد هــذه الحصة ووضــع الضمانات
العادلة الستمرار هذه الشراكة الوطنية .فبعد
م ــراج ـع ــة ت ــوزي ــع ال ـح ـصــص ف ــي ال ـح ـكــومــات
السابقة مــا بعد الـطــائــف ،وبـغــض النظر عن
اخـ ـت ــاف ظ ـ ــروف ك ــل م ـن ـهــا ،ي ـم ـكــن تصنيف
ح ـصــة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ع ـلــى ش ـكــل «الـنـصــف
زائ ـ ـدًا واح ـ ـدًا ك ـحــد أدن ـ ــى» ف ــي م ــوازي ــن حكم
فــي مـقــابــل مـعــارضــة ،أو حـصــة «الـثـلــث زائ ـدًا
واح ـ ـدًا كـحــد أدنـ ــى» فــي م ــوازي ــن حـكــم ثــاثــي
ّ
بحصة بــن االثـنــن عند وجــود
األطـ ــراف ،أو
كـتـلــة وس ـط ـيــة أو كـتـلــة لــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ضامنة للتوازنات وتمنع االستئثار واإللغاء.
ولـلـتــوضـيــح ،سـنـسـقــط ه ــذه الـحـصــص على
واق ــع الـحـصــص الـطــائـفـيــة فــي الـحـكــومــة ،في
حكومة افتراضية ثالثية األطراف ومكونة من
أربـ ٍـع وعشرين حقيبة .بهذا سيحتاج رئيس
ال ـ ــوزراء إل ــى أرب ــع حـقــائــب ت ـضــاف إل ــى كامل

أنا اآلخر؟!
الحقائب السنية الخمس لتأمني الحد األدنى
املطلوب وهــو حصة الثلث زائ ـدًا واح ـدًا ،وإذا
انتقلنا إلــى استكمال بــاقــي حقائب النصف
ً
املسلم مــن شيعة ودروز تمثيال ملرجعيتها
الـطــائـفـيــة أو كـتـلـهــا ال ـن ـيــاب ـيــة ،سـيـتـضــح أن
الـحـقــائــب األربـ ــع امل ـضــافــة إل ــى حـصــة رئـيــس
ال ــوزراء جــاءت من حساب النصف املسيحي،
ما يستلزم توزيع الحقائب الثماني الباقية
على الطوائف املسيحية بالنسبة والتناسب
ً
ً
تمثيال ملرجعيتها الطائفية أو تمثيال لكتلها
النيابية .فماذا عن حصة رئيس الجمهورية،
ومن يحدد الطوائف التي ستتمثل بالحقائب
األرب ــع املحسوبة على حصة رئيس ال ــوزراء،
وهل يمكن وضع معيار موحد لحجم الكتلة
النيابية فــي مقابل حصتها ال ــوزاري ــة؟ أم أن
(داالتي ونهرا)

هــذه املرحلة السيادية بحاجة إلــى استعمال
معايير واقعية في التشكيل؟
ف ــال ـف ــارق ال ــوح ـي ــد ف ــي ظ ـ ــروف هـ ــذه املــرح ـلــة
هــو الـسـيــادة املتشكلة فــي مــواقــع الــرئــاســات
الثالث معًا ،ومعياره الواقعي مرتبط بكونهم
«األقـ ــوى فــي طــوائـفـهــم» ،واألحـقـيــة الطائفية
ه ـنــا دس ـت ــوري ــة وم ـي ـثــاق ـيــة ،والـ ـت ــواف ــق على
اع ـت ـمــاده كـمـعـيــار قــائــم ،وبــذلــك يستكمل كل
مواصفات املعيار الحقيقي .وللمفارقة ،هنالك
من يطالب سرًا وعلنًا باعتماد معيار «األقوى
فــي طائفته» فــي تحديد حصة تمثيل الكتل
النيابية وزاريًا .فما هي مواصفات هذا املعيار
الواقعية واألحقية والتطبيقية؟ فمن الناحية
الواقعية ،ال يمكن تطبيق نسبة موحدة لحجم
الكتل النيابية على عدد الحقائب واحــدة في
جميع الطوائف ،ومــا تشكله من عقدة درزيــة
وأخ ـ ــرى سـنـيــة وح ــال ــة مـتـشــابـكــة مـسـيـحـيــة.
وم ــن نــاحـيــة األح ـق ـيــة الــدس ـتــوريــة ،فــالـنــائــب
«يمثل األم ــة جـمـعــاء» ،وينتخب على أســاس
تمثيل طــائـفــي ومـنــاطـقــي ،ول ــه ال ـحــق بجمع
الوظيفتني في املوقع النيابي والوزاري ،لكنه
ال ينص على حق الكتل النيابية أو األحــزاب
بالتمثيل الطائفي ال فــي مجلس الـنــواب وال
في أي من مجالس الدولة األخرى أو إداراتها،
وألن التمثيل حصرًا لــدى الطوائف ،ال الكتل
وال األح ــزاب .ومــن الناحية التوافقية ،أبسط
األمثلة على هذا الخلل ،أن حصة املوارنة هي
األك ـبــر فــي مجلس ال ـن ــواب ،مـقــارنــة مــع باقي
الطوائف ،لكنهم متساوون بعدد الحقائب مع
ّ
السنة والشيعة في مجلس الوزراء ،فمن الغير
ممكن التوافق على معيار كهذا .وبالخالصة،
ال ي ـم ـك ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ه ـ ـكـ ــذا مـ ـعـ ـي ــار حـ ـت ــى لــو
افـتــرضـنــا بأحقية تمثل الـكـتــل الـنـيــابـيــة .أمــا
تــداعـيــات اعـتـمــاد هـكــذا مـعـيــار تــرتـبــط بوهم

بفائض الـقــوة ،فــإن اعتمد نيابيًا فتداعياته
داخــل الطائفة الــواحــدة وخــارجـهــا ،ويتسبب
بــان ـق ـســام ع ـم ــودي ب ــن ال ـط ــوائ ــف وامل ــذاه ــب،
فـيــوصــل الـجـمـيــع إل ــى الـحــائــط امل ـس ــدود .أمــا
تداعيات فائض القوة عند الرئاسات الثالث،
فـيـبـقــى ف ــي حـ ــدود االن ـت ـظ ــار أو االم ـت ـن ــاع أو
املطالبة ،وهذا مقدور عليه بالتوافق.
بالعودة إلــى سكة الحل املناسب في تشكيل
حـكــومــة الـعـهــد الــدس ـتــوريــة ،أود الـتــأكـيــد أن
ك ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة تـشـيــر
إل ــى اس ـت ـمــرار عجلة ال ـس ـيــادة الــوطـنـيــة ،رغــم
التهويل بالتدخل الخارجي واملردود عليه من
قبل كل الدولة املعنية باالستحقاق ،والتهويل
ب ــاالنـ ـهـ ـي ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وتـ ـفـ ـش ــي ال ـف ـس ــاد
وامل ــردود عليها بــإقــرار املــوازنــة ،وغيرها من
فــرضـيــات ضـعــف ال ـقــرار الـسـيــاســي وامل ــردود
عـلـيـهــا بـكــل اإلنـ ـج ــازات ال ـس ـيــاديــة امل ــذك ــورة.
وهـكــذا يصبح التشكيل وشيكًا ،وال ــذي يبدأ
بـتــوافــق ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة عـلــى حـصــة رئيس
الــوزراء من الحقائب ،وذلك استنادًا إلى مبدأ
املثالثة في حكومة مكونة من ثالثني حقيبة
وزارية ،والتي تسمح بالتنازالت لتأمني أكبر
مشاركة سياسية ممكنة ،وحــل عقد التمثيل
الطائفي ،وتأمني الثلث زائدًا واحدًا كحد أدنى
ضامن لرئيس ال ــوزراء ،وذلــك بالتوافق على
أكثر من شخصية معتبرة ال تزيد على أربعة
وزراء ومــن طــوائــف مـتـعــددة ،لتمثل ضمانة
استمرار الشراكة بالحكم وتمنع االستئثار
أو اإلل ـ ـغ ـ ــاء .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال بـ ــد مـ ــن ال ـتــوض ـيــح
أن الـ ـتـ ـن ــازالت األس ــاس ـي ــة ت ـب ــدأ ع ـن ــد رئ ـيــس
الجمهورية الجنرال ميشال عون املؤتمن على
الدستور والوطن ،وألن نصف الحقائب على
عاتقه.
* كاتب لبناني

معتز حيسو*
ثمة عالقة جدلية ومتراكبة تربط أنوات املجتمع
ال ـفــرديــة وأي ـضــا مـكــونــاتــه الـبـنـيــويــة .وت ـعــزز من
الترابط االجتماعي ،أو تفاقم من تفككه وانحالله،
عوامل متعددة منها طبيعة العالقات االجتماعية
والسياسية ،والعقليات السائدة ومستوى الوعي
وأشكاله.
ومن املعلوم أن التداخل والتراكب والتفاعل الذي
يميز طبيعة العالقة بني األنا واآلخر في مرحلة
االسـتـقــرار االجتماعي وأيـضــا السياسي ،يمكن
أن ينقلب رأسًا على عقب ،لحظة دخول املجتمع
م ــرح ـل ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة .ول ــذل ــك ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة كـمــا
أسلفنا بطبيعة الــوعــي االجـتـمــاعــي والـعــاقــات
االجـتـمــاعـيــة البينية الـفــرديــة والـكـتـلـيــة ،وأيـضــا
السياسية ،إضــافــة إلــى طبيعة التغيير وأدوات ــه
وحوامله.
فإذا كانت سيرورة املرحلة االنتقالية تندرج في
سـيــاق التغيير الـسـلـمــي الـتــراكـمــي ،ف ــإن طبيعة
ال ـعــاقــة عـلــى امل ـس ـتــوى الـ ـف ــردي ،وب ــن مـكــونــات
امل ـج ـت ـمــع ،تـبـقــى ف ــي إطـ ــار ال ـت ـفــاعــل والـتـنــاقــض
املضبوط ،مــا يعني استمرار إمكانية املحافظة
ع ـلــى ال ــرواب ــط املـجـتـمـعـيــة ،وأي ـض ــا ال ـب ـنــاء على
مــا هــو قــائــم ،واالن ـت ـقــال بــه إل ــى مــراحــل وأشـكــال
أكثر تـطــورًا .أمــا فــي حــال كــان السياق االنتقالي
ً
م ـح ـم ــوال ع ـل ــى وس ــائ ــل ع ـن ـف ـيــة ،ف ــإن ــه ي ــدف ــع فــي
سياقاته املتغيرة إلى ظهور أشكال من التناقض
امل ـج ـت ـم ـعــي ت ـص ــل ب ـل ـح ـظــات م ـع ـي ـنــة إلـ ــى درج ــة
امل ــواج ـه ــة املـ ـب ــاش ــرة ،وي ـس ــاه ــم أي ـض ــا ف ــي ت ــذرر
مكونات املجتمع وانقسامه .وتتفاقم مخاطر تلك
التداعيات بفعل ارتفاع مستوى العنف والعنف
املضاد ،وتداخل تناقضاته البينية مع األوضاع
الــدولـيــة .فــي السياق نفسه ،إن طبيعة العالقات
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـب ـي ـن ـيــة ت ـن ـك ـشــف ع ـل ــى ج ـم ـلــة مــن

الخروج من دائرة إنكار
اآلخر وإلغائه يحتاج إلى
آليات تفكير لالنفتاح

ال ـت ـح ــوالت ت ـب ــدأ م ــن رفـ ــض اآلخـ ـ ــر ،ومـنــاصـبـتــه
ال ـعــداء ،وه ــدر فـكــره وتجريمه والنظر إلـيــه على
أن ــه ع ــدو ال يمتلك مـشــروعـيــة ال ــوج ــود ،وم ــن ثم
إب ــاح ــة ه ــدر دمـ ــه ،وت ـبــريــر ال ـق ـضــاء عـلـيــه رمــزيــا
وأيضًا وجوديًا .ويتالزم ذلك مع إيجاد املبررات
والذرائع التي تبيح لألنا قتل اآلخر الذي هو أنا
مــن موقع مختلف .بهذا املـسـتــوى ،يصبح شكل
الـعــاقــة بــن األن ــا واآلخـ ــر قــائـمــا عـلــى التناقض
ال ـج ـب ـهــي ال ـت ـن ــاح ــري ،م ــا يـعـنــي أن وجـ ــود األن ــا
يــرتـبــط بـفـنــاء اآلخ ــر أو إف ـنــائــه ،فيضيق الحيز
امل ـكــانــي ع ـلــى م ـكــونــات امل ـج ـت ـمــع ،وي ـت ـحــول إلــى
مـجــال لـلـصــراع املـفـتــوح .وبــوصــول املجتمع إلى
الحالة املذكورة ،تدخل مكوناته مرحلة التدمير
الكياني الــذاتــي ،فيتحول الـخــاف إلــى اختالف،
والـتـبــايــن إل ــى تـنــاقــض ،والـتـنــاقــض إل ــى ص ــراع،
والصراع إلى تدمير للذات .بهذا املنطق ،يصبح
املجتمع بكليته مهددًا بالدمار واإلفناء املتبادل.
ونشير فــي الـسـيــاق املــذكــور إلــى أن ال ـخــروج من
دائ ـ ــرة إن ـك ــار اآلخـ ــر وإل ـغــائــه يـحـتــاج إل ــى آلـيــات
ّ
تفكير تمكن االنـفـتــاح على اآلخــر املختلف عني
والــدفــاع عــن حقه بــالــوجــود .فحق االخـتــاف من

القضايا الطبيعية ،وذلك يعني أنه ال يحق ألحد
أن ي ـصــادره ،فــوجــودي كــأنــا ذاتـيــة يعني وجــود
اآلخر ،والعكس بالعكس.
تأسيسًا على مــا سبق يمكننا الـقــول إن لحظة
املتمثلة بلغة الحوار
اغتيال العقلية العقالنية ّ
امل ــوض ــوع ــي ،وال ـت ـف ــاع ــل ال ـب ــن ــاء وامل ـن ـف ـتــح عـلــى
التطور والتحول واالنتقال واالرتـقــاء ،واعتماد
أشـكــال تفكير أحــاديــة إقصائية تـقــوم على لغة
ال ــرف ــض واس ـت ـع ــداء اآلخـ ــر وت ـجــري ـمــه ،ه ــي ذات
اللحظة التي يدخل فيها املجتمع دهاليز اإلفناء
املتبادل.
ما يعني أن تجاوز لحظة انقطاع لغة التواصل،
وهيمنة لغة العنف والقتل املتبادل ،يحتاج من
الـجـمـيــع ،أف ـ ــرادًا وج ـمــاعــات وك ـيــانــات ،اسـتـبــدال
مـنـهــج إن ـك ــار اآلخ ــر وإفـ ـن ــاءه بـمـنـهــج آخ ــر يـقــوم
على التواصل والتفاعل والتنسيق املشترك ،أي
إننا بحاجة إلــى بناء مجتمع مفتوح يكون فيه
املجال العام متاحًا للجميع ،وأن أنظر كأنا فردية
أو جـمـعـيــة إل ــى اآلخـ ــر ب ـكــونــه أن ـ ــاي ،وأن ينظر
بدوره ّ
إلي بكوني أناه .وال يعني ذلك أننا ننظر
إلى املجتمع من منظور التماهي والتطابق .لكن
تأكيد وج ــودي مـتــازم مــع حــق اآلخــر بالوجود.
ووجود اآلخر يرتبط بوجودي .والوجود باملعنى
املذكور ال ينحصر بحدود الوجود البيولوجي،
ّ
يمتد إلى مستويات أخرى تتمثل بالتفكير
لكنه
واالع ـت ـقــاد وأش ـكــال الـحـيــاة الـيــومـيــة واملـمــارســة
السياسية واملدنية.
لكن فــي حــال استمرار التعامل مــع اآلخــر بكونه
آخــر متخارجًا عـنــي ،وتـعــامــل معي بكوني آخر
مـتـخــارج عـنــه ،فإننا سنبقى ن ــدور ضمن دائــرة
الطحن الــذاتــي املتبادل ،وذلــك يناقض الكينونة
البشرية القائمة على التنوع والتفاعل والتباين،
وأيضًا التطور القائم على التشارك والتكامل.
* كاتب وباحث سوري

