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تقدمي
هذا الإ�صدار جهد لتوثيق بع�س محا�صرات دورة التثقيف ال�صيا�صي الأولى التي 
اأقامتها وحدة الدرا�صات الم�صتقبلية بمكتبة الإ�صكندرية في �صيف 2011م، وذلك 
في اإطار جهود الوحدة والمكتبة في القيام باأعباء دورها التوعوي والتثقيفي، خا�صة في 
هذه  من  الإفادة  تعميم  على  وكذلك حر�ًصا  يناير،  ثورة  خلقته  الذي  الزخم  اأعقاب 

المحا�صرات وتحريرها كاأوراق علمية تفيد المخت�صين والعامة.

الثقل  اأهمها  لعل  معايير،  عدة  على  المحا�صرات  هذه  اختيارنا  في  اعتمدنا  وقد 
التي  التفاعلية  الفعل  ة  وَردَّ تعالجها  التي  والمو�صوعات  تحويه،  الذي  الأكاديمي 
ا�صتقبلها جمهور الحا�صرين للدورة. وتعالج مجموعة المحا�صرات التي األقاها الدكتور 
اإ�صكالية العالقة بين الدولة الم�صرية ذات البنيان ال�صلطوي ال�صمولي  محمد �صفار 
البنيوي  الخلل  يعالج  بما  الثورة  �صبل ل�صتمرار  طرح  وتحاول  الم�صري،  والمجتمع 
الذي اأ�صبحت عليه هذه العالقة على مدار ما يزيد من قرنين. فيما حاولت الدكتورة 
هبة رءوف عزت اأن تلقي ال�صوء على حقيقة الجدل الدائر بين الدولة الدينية والدولة 
وكذلك  الإعالم.  و�صائل  وفي  المجتمع  في  الثورة  عقب  ذروته  بلغ  والذي  المدنية 
تناولت  بينما  قيامها.  في  �صبًبا  اإهمالها  وكان  الثورة  خلقتها  التي  اللتزامات  ناق�صت 
محا�صرة الدكتور عبد الفتاح ما�صي العوائق التي تقف اأمام اإقامة نظام ديمقراطي في 

م�صر بعد الثورة.  

ولما كانت هذه المحا�صرات مثقلة بالعديد من المفاهيم والم�صطلحات ال�صيا�صية 
التي تحتاج اإلى اإي�صاح يك�صف معانيها الحقيقة وطبيعتها الجدالية، ارتاأينا اأن نعقب 
ن�صو�س المحا�صرات بك�صف مفاهيمي يتناول هذه المفاهيم ب�صورة مب�صطة. كذلك 
راأينا �صرورة اأن يلحق بالكتاب مجموعة من القراءات التي ت�صاهم في اإلقاء المزيد من 
ال�صوء على الكثير من الق�صايا والإ�صكاليات والمفاهيم التي تناولتها اأو تطرقت اإليها 
هذه المحا�صرات. و�صيكون هذا الكتاب بداية لمجموعة من المحا�صرات التثقيفية 

محمد العربيالتي �صتقيمها الوحدة في الم�صتقبل القريب اإن �صاء اهلل.
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)1( عالقات ال�صلطة والقوة والعنف في المجتمع الم�صري
ار )1( الدكتور محمد �صفَّ

17مايو 2011
من  مجموعة  يناير،   25 منذ  م�صر  �صهدته  الذي  الثوري،  الحدث  اأثناء  تولدت 
الممار�صات والقيم والأفكار والخبرات التي كانت اأ�صبه بوم�صات ذات جذور عميقة 
في الح�س الم�صترك اأو في الفطرة التي تحركت بعفوية واأثبتت اأنها �صليمة، واأنها قادرة 
على قيادة الأحداث ب�صكل �صلمي، ونجحت في تمكين الجماهير من تحقيق اأهدافها 

والتحرك ب�صكل منظم وتلقائي دون قيادة.

ا�صتعادة هذه  ال�صيا�صي هو  التثقيف  �صل�صلة محا�صرات  الأ�صا�صي من  والهدف   
اللحظة، بما فيها من وعي، فالثورة ما كانت لتحدث، اإذا لم يتولد وعي �صيا�صي يت�صم 
بالن�صوج والتطور لدى قطاعات عري�صة من المجتمع؛ بل اإن الثورة في حقيقتها هي 
ميالد لروح التغيير الثوري لدى قطاعات مجتمعية معينة ثم انت�صارها في بقية المجتمع. 
وهي لحظة فارقة تج�صد هذه الفطرة والح�س والوعي الم�صترك لدى بع�س القطاعات. 
ون�صره،  الوعي  هذا  بتر�صيخ  الم�صتقبلية  الدرا�صات  وحدة  تقوم  اأن  المفتر�س  ومن 

واإعادة اإنتاج هذه اللحظة بما تقوم به من ن�صاط تثقيفي واأكاديمي.

مفهوم الثورة من منظور عالقات القوة داخل املجتمع

مو�صوع هذه المحا�صرة هو عالقات ال�صلطة والقوة والعنف في المجتمع الم�صري، 
وهذا المبحث لي�س معقًدا غير اأنه لي�س بالب�صيط. وقد �صاهدنا من قبل اأحداًثا للتغيير 
�صواًء في م�صر اأو في غيرها من البلدان؛ حيث تمت الإطاحة بعدد من ال�صخ�صيات 

))) اأ�صتاذ النظرية ال�صيا�صية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية.
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الحاكمة الم�صتبدة، ولحظنا اأن التخل�س من هوؤلء الم�صتبدين لم يوؤدِّ بال�صرورة اإلى 
اأن  النظام  ا�صتطاع  الحالت  من  كثير  ففي  نف�صه؛  ال�صتبدادي  النظام  من  التخل�س 
ي�صتعيد عافيته واأن ي�صترجع قوته، اأو اأن يعيد اإنتاج نف�صه في اأ�صكال اأخرى، وفي بع�س 
الأحيان بنف�س ال�صكل ال�صابق. ويحدث هذا النقالب على التغيير عندما تنجح بنية 
ال�صلطة في المجتمع في اأن تلتف على الروح الثورية، اأو تمت�صها وتعيدها اإلى المربع 
الأول، وكاأن �صيًئا لم يكن؛ بحيث ي�صبح التغيير مجرد تغيير لالأ�صخا�س اأو في ال�صكل 

الخارجي للنظام، ولي�س تغييًرا في بنية ال�صلطة داخل المجتمع.

والمجتمع هو عبارة عن مجموعة من العالقات والأنماط، فهناك عالقات ال�صلطة 
وعالقات الثروة وعالقات الت�صال، والثورة من منظور اجتماعي هي تغيير حقيقي في 
اأنماط هذه العالقات بم�صتويات مختلفة وفي قطاعات مختلفة. اأما اإذا ا�صتمرت بنية 

ال�صلطة على ما هي عليه، فلن ت�صبح اإل تغييًرا في الأ�صخا�س.

المجتمع.  داخل  وال�صلطة  العنف  عالقات  بين  ومنهاجي  نظري  فارق  وهناك 
اإلى نمط من عالقات الأمر والطاعة داخل المجتمع؛  فمفهوم القوة )ال�صلطة( ي�صير 
ا كان موقعه، اأمًرا لمن تقع عليهم ال�صلطة، فاإنهم  بحيث اإذا ما اأ�صدر �صاحب ال�صلطة، اأيًّ
يتحركون ب�صكل اإرادي تنفيًذا لأمره بما يج�صد هذه الطاعة، وهذه العالقات لي�صت 
به  يقوم  ن�صاط  فاأي  اإيجابي،  تاأثير  ولها  �صرورية  هي  بل  �صلبية  عالقات  بال�صرورة 
المجتمع، لبد اأن يحتاج اإلى عالقات القوة من اأجل اإنجازه. اأما مفهوم العنف فهو 
بين  الفارق  ا�صتبيان  الممكن  ومن  ال�صلطة.  مفهوم  عن  ونتائجه  جوهره  في  مغاير 

المفهومين من خالل قاعة المحا�صرات.

باختيار �صخ�س  يقوم  ال�صلطة(  م )�صاحب  المنظِّ اأن  المحا�صرات، نجد  قاعة  في 
المحا�صر، وتحديد وقت المحا�صرة ومكانها ونوع الح�صور وتنظيمه، ومن المت�صور اأن 
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اأماكنهم  في  بالجلو�س  ا  اإراديًّ بطاعته  ال�صلطة(  عليهم  ُتمار�س  )من  الح�صور  يقوم 
ثم  ومن  المهارات،  وتنمية  الإفادة  اأجل  من  وذلك  بالقواعد،  واللتزام  وال�صتماع 
نالحظ اأنَّ هذا النمط من العالقات له اأثر في تنمية الطاقات وترقية المعرفة؛ وبالتالي 
اإرادتهم  اإذا ت�صورنا اأن المحا�صر قام باحتجاز الح�صور رغًما عن  اأما  تنمية المجتمع. 
لفترة زمنية معينة، مع تقييد حريتهم وتحركهم جبًرا، فهذه ممار�صة لعالقات )العنف( 

التي نالحظ اأنها تدميرية ولها اآثار �صلبية.

وتاأتي المع�صلة الأ�صا�صية من الخلط بين هذْين النمطْين من العالقات. ولكن هذا 
ل يعني اإمكانية قيام عالقات ال�صلطة في المجتمع بدون ممار�صة العنف اأو القهر؛ فاأي 
مجتمع لبد اأن يمار�س العنف بداخله باأي �صكل من الأ�صكال، بل اإن فكرة الدولة 
ال�صرعي في ممار�صة  اأنها تمثل هذا الجهاز الجتماعي الذي يحتكر الحق  جوهرها 
العنف، فهي ل تحتكر اأدوات العنف اأو الأ�صخا�س الذين يمار�صونه بل الحق ال�صرعي 
المجتمع«.  داخل  ال�صلطة  »تنظيم  اأي  الجتماعي  ال�صبط  بغر�س  وذلك  لممار�صته، 
فال�صلطة يمكن اأن ت�صتخدم العنف، لكْن ل ينبغي للعنف اأن ي�صيطر على ممار�صات 
ال�صلطة. وفي حقيقة الأمر نجد اأن بنية ال�صلطة هي خليط بين هذين الأمرين )القوة 
والعنف(، ومن هنا تاأتي �صعوبة مقاومتها، و�صعوبة ا�صتبدالها اأو اإحاللها، وندرك بهذا 
اأن اإزاحة اأو ا�صتبدال الأ�صخا�س، مهما علوا في حجم ال�صلطة الذي يمار�صونه، هو اأمر 

�صهل اإذا قورن بعملية ا�صتبدال بنية ال�صلطة ذاتها. 

واإزاء الثورة وعالقتها ببنية ال�صلطة، ينبغي التفريق بين اأن يكون هدفها ا�صتبدال اأو 
تغيير بنية)2( ال�صلطة، واأن يكون تدمير بنية ال�صلطة وهو الأمر الذي يعني انهيار المجتمع 
اجتماعية  فاأية عالقة  اأوا�صره وعالقاته؛  بتفكيك  نقوم  الحالة  في هذه  اإننا  اإذ  نف�صه؛ 

))) للمزيد عن مفهوم )البنية) ، انظر ملحق المفاهيم.
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الزوج  بين  البع�س،  وبع�صهم  الأفراد  بين  توجد  فهي  �صلطة  عالقات  وجود  تقت�صي 
والزوجة، بين الأب والأبناء، بين المدر�س والطالب، بل بين مكوناتنا الذاتية، وحديثنا 
اإلى المراآة هو �صكل من اأ�صكال ال�صلطة لوجود جزء يتكلم واآخر ي�صتمع. وعندما نقرر 
الذهاب اإلى مكان ما، فمعنى هذا اأن جزًءا منا ا�صتطاع النت�صار على بقية مكوناتنا - 
اأقام عالقات ال�صلطة معها -  ووجهها اإلى جهة معينة. وبالتالي ل يجب علينا اأن نتوهم 

اإمكانية ت�صفية عالقات ال�صلطة، اأو اأن نحاول جعلها هدًفا للثورة.

ومع�صلة ال�صلطة في م�صر اأن هناك فهًما �صائًدا مفاده اأن عالقات ال�صلطة جوهرها 
وعلى  مختلفة  باأ�صكال  بالعنف  وم�صكونة  التجاه،  اأحادية  وهي  والإخ�صاع  الت�صلط 
م�صتويات متعددة، وبهذا تتخذ �صكاًل واحًدا ووحيًدا. وهذا ال�صكل، مع ب�صاطته، نراه 
ي�صت�صعر  وتكراره  وبا�صتمرار حدوثه  الثورة،  قيام  بعد  حتى   - هذا  يومنا  اإلى  متكرًرا 
ا في معامالتنا البينية واليومية  المرء اأن ثورًة لم تقم في م�صر؛ ومازلنا نتعر�س له يوميًّ
مع الحر�س الجامعي ومع موظفي الإدارات وفي عالقاتنا ال�صخ�صية، فقد قمنا بتنميط 
عالقات ال�صلطة، واعتقدنا اأن هذا النمط هو ال�صكل الوحيد لها، وبالتالي لن يوؤدي 
ا�صتبدال اأ�صخا�س معينين في قمة هرم ال�صلطة الجتماعية اإلى تغيير هذه البنية على 
اأن بنية ال�صلطة ل توجد في �صكل مادي  م�صتوى القاعدة؛ وذلك ل�صبب ب�صيط هو 
وواقعي على الأر�س بل هي �صاكنة في الأذهان، ورغم اأننا اأطحنا بالفرعون لكنه مازال 

�صاكًنا فينا. 

ع�صر حممد علي وت�صكل بنية ال�صلطة يف م�صر
اإذا ما اأردنا البحث في كيفية ت�صكل بنية ال�صلطة في م�صر الحديثة، فعلينا الرجوع 
اإلى ع�صر محمد علي؛ حيث ن�صاأة الدولة الحديثة. وفي الحقيقة لم يكن محمد علي 
مغايًرا  نمًطا  حكمه  �صّكل  ثم  ومن   - قبله  العثمانية  م�صر  حكام   - المماليك  من 
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لحكمهم.)3( ولم يكن محمد علي يقراأ بنف�صه، فقد اأمر اأحد موظفيه الأرمن وهو اأرتين 
با�صا اأن يترجم له كتاب الأمير لميكيافيللي، وفي اإحدى المرات قراأ عليه اأرتين با�صا 
اأمره محمد علي بالكف  عدًدا من �صفحات الكتاب المترجم، وبعد عدة �صفحات، 
عن القراءة قائاًل اإنه يعرف من الحيل ما يفوق ما جاء به ميكيافيللي. فمحمد علي لم 
نمط  هو  اأ�صيل  م�صري  بنمط  مولًعا  كان  بل  الحكام  من  النمط  هذا  يعجبه  يكن 
»الفرعون«، ومن هنا ن�صتطيع فهم نمط التحديث الذي اأن�صئت عليه ال�صلطة في م�صر 
من حيث اإقامة �صلطة مركزية، واإقامة موؤ�ص�صة اأمنية وجهاز بيروقراطي واإقامة موؤ�ص�صات 

ع�صكرية حديثة. فما الذي حدث على وجه التحديد؟

في يناير 1830م، �صدر اأمر باإعادة هيكلة عالقات ال�صلطة على م�صتوى القرى بما 
الفالحين من  منع  اإلى �صجون �صغيرة، وذلك من خالل:  اأن يحولها  �صاأنه  كان من 
مغادرة قراهم، ومراقبة ن�صاطهم اليومي من خالل الجوا�صي�س، وت�صليمهم المح�صول 
من  تبداأ  التي  الرقابة  م�صتويات  تعددت  وقد  البا�صا.)4(  حكومة  اإلى  الأمر  نهاية  في 
الجوا�صي�س الذين يراقبون الفالحين في حقولهم، و�صوًل اإلى ديوان التفتي�س العام 
دون  والمراقبة  النظر  هو  القوة،  ا�صتخدام  من  حديث  نمط  يبرز  وهنا  القاهرة.  في 
القرى  بناء  اإعادة  تمت  ال�صلطة،  لمركزية  ممنهج  وكاإعمال  القهر.  اأدوات  ا�صتخدام 
الف�صاءات  هيكلة  اإعادة  خالل  من  ومركزيتها  ال�صلطة  لمنهجية  اإعماًل  والم�صاكن 

))) ينتمي نمط الحكم وال�صلطة الذي اأن�صاأه محمد علي بجدارة اإلى نمط الدولة الحداثية المركزية التي تجتمع 
على  بهذا  وتق�صي  تحددهم،  الذين  مواطنيها  مع  مبا�صرة  عالقات  تقيم  واحدة  �صلطة  يد  في  ال�صلطة  فيها 
اإلى نمط الدولة ما قبل الحداثية  اأما الحكم المملوكي والعثماني فهو ينتمي  الكيانات التقليدية الو�صيطة. 
الأقرب اإلى الدولة الإقطاعية، وفيها تق�صم ال�صلطة والنفوذ بين الحاكم وبين الأمراء الإقطاعيين ول تقيم 
الحكومة عالقات مع رعاياها اإل من خالل هوؤلء الأمراء، وكون محمد علي جاء من خلفية مغايرة لخلفية 
�صلح  بعد  الت�صكل  في  بداأت  والتي  الغرب  من  الدولة  هذه  نمط  ا�صتورد  فقد  ال�صائدة،  والأتراك  المماليك 

و�صتفاليا 648)م. للمزيد عن مفهوم )الدولة الحداثية/ القومية)، انظر ملحق المفاهيم )المحرر). 

)4) في اإطار عملية التحديث وبناء مركزية الدولة الحداثية، ق�صى محمد علي ن�صبيًّا على فكرة اللتزام وبنى 
اقت�صاد دولته على الحتكار، فاأ�صبح هو المزارع وال�صانع والتاجر الوحيد )المحرر).
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والمكان. ومن المعروف اأن هند�صة المكان تعك�س نمط ال�صلطة ال�صائدة في المجتمع 
توزيع  واإعادة  القرى  بناء  اإعادة  تمت  المفهوم  وبهذا  طرفيها،  بين  العالقة  وجوهر 
1846م.  عام  الزيات  كفر  في  حدث  كما  وظيفي،  ب�صكل  والم�صاحات  الف�صاءات 
وامتدت هذه الهيكلة لت�صمل المنازل التي اأعيد تاأ�صي�صها؛ بحيث يقوم كل جزء فيها 
بدور وظيفي بعد اأن كانت مدمجة في طبيعتها الريفية المحيطة بها، واأ�صبح الأ�صخا�س 
واأخرى  للرجال  مخ�ص�صة  اأماكن  هناك  فاأ�صبحت  التق�صيم،  بهذا  مقيدين  اأنف�صهم 
للن�صاء وغيرها للبهائم. و�صار هذا التق�صيم المنهاجي والوظيفي نموذًجا لإعادة تاأ�صي�س 

القرى في ال�صعيد والدلتا.

بالإ�صافة لذلك، دمج محمد علي بين ا�صتراتيجيات حديثة في ممار�صة ال�صلطة 
التي ل تعتمد على العنف والقهر وبين ا�صتخدام ممنهج للعنف في الوقت نف�صه؛ فقد 
كانت هناك م�صتويات هيراركية لل�صلطة تندرج كالآتي: الفالح، الغفير، �صيخ البلد، 
بالقاهرة، ويقوم كل م�صتوى من هذه  التفتي�س  حاكم الخط، الماأمور، المدير، ديوان 
الم�صتويات برقابة الم�صتويات الأدنى ويرفع التقارير اإلى الم�صتويات الأعلى بما يج�صد 
نف�صه كان من حق  الوقت  في  ولكن  المعرفة.  المنهجية عن طريق  ال�صلطة  ممار�صة 
تكرر  ما  اإذا  يزيده 100 جلدة  واأن  اأخطاأ،  ما  اإذا  الفالح 25 جلدة  ي�صرب  اأن  الغفير 
خطوؤه. وكان من حق �صيخ البلد اأن يوقع عقوبات بدنية تتراوح بين )100 اإلى 300 
جلدة( على الغفير، والمقدار نف�صه كان من حق الماأمور وحاكم الخط اأن يوقعاه على 
بالمنهجية؛  العنف  هذا  ات�صم  اأخرى  ناحية  ومن  ال�صلطة.  م�صتويات  في  دونهما  من 
حيث ال�صربات مح�صوبة وي�صرف عليها اأطباء - رغم وقوع خ�صائر ب�صرية جراء العديد 
اإن البا�صا نف�صه كان في مرا�صالته واأوامره الإدارية يمار�س نوًعا من العنف  منها. بل 
اللفظي المتمثل في ال�صباب والتهديد، فنجد �صبابًا مثل »خنزير ابن خنزير، و�صاأحطم 

ِو�صطك بالنبوت..« وغيرها.
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ورغم اأن هذا النمط من عالقات ال�صلطة لم يكن عنيًفا في جوهره، فاإنه كان ثقيل 
الوطاأة للغاية؛ بحيث لم تحتمله اأعداد كثيرة من الفالحين. ولهذا �صهد عهد محمد 
يف�صر هذا وجود عائالت  وربما  وال�صام -  اإلى غزة  العديد منهم وهروبهم  نزوح  علي 
�صامية تحمل ا�صم الم�صري اإلى اليوم، وو�صل عدد الهاربين اإلى غزة وحدها حوالي 

12 األف فالح فارٍّ من هذا النمط ال�صلطوي الذي اأثقل كاهلهم.

ويبقى اأن محمد علي كان يعمل على اإعادة تاأ�صي�س الدولة الم�صرية على اأ�صا�س 
ي�صتطيع  الذي  المركز  اآنذاك ل�صالح  ال�صائعة  ال�صلطة  مركزي تتال�صى بوجوده مراكز 
بت�صكيالته  البيروقراطي  الجهاز  اإن�صاء  تم  ولهذا  القطر،  مناطق  كافة  على  الإ�صراف 
الهرمية. وربما يكون في اإعادة تاأ�صي�س الجي�س الم�صري)5( اأكبر مثال لنموذج عالقات 
اأ�صا�س  على  الجي�س  هذا  تاأ�صي�س  باإعادة  قام  فقد  علي.  محمد  مار�صها  التي  ال�صلطة 
الت�صكيالت  لتلك  المغايرة  والمنظمة  الحديثة  الموؤ�ص�صة  فكرة  على  يعتمد  حديث 
يجند  اأن  حاول  وقد  المو�صميين.  المقاتلين  على  المعتمدة  الموؤقتة  المملوكية 
تجنيد  من  منا�ًصا  يجد  فلم  ف�صل،  لكنه  تباًعا  وال�صودانيين  والمغاربة،  المماليك، 
الثكنات  اإلى  اإر�صالهم  ثم  قراهم  من  اختطافهم  يتم  فكان  الم�صريين.  الفالحين 
الع�صكرية؛ حيث ُيمار�س عليهم ما ُيعرف بـ»الآليات الن�صباطية« التي تتخذ �صكل 
التدريبات والتمرينات والطوابير، وهي اآليات خالية من العنف اأو يمار�س فيها عنف 
تحويل  الآليات  هذه  من  والهدف  ال�صبط.  ممار�صة  من  القلب  في  ولي�س  هام�صي، 

))) ارتبطت عملية بناء الدولة في العديد من النماذج باإعادة تاأ�صي�ش الجيو�ش؛ بحيث وقع الجي�ش في القلب 
بالتخل�ش  هذه  التاأ�صي�ش  اإعادة  واقترنت  به.  مرتبًطا  اأخرى  مجالت  في  التحديث  واأ�صحى  الدولة،  من 
العنيف اأو ال�صل�ش من الت�صكيالت الع�صكرية التقليدية المرتبطة بمراكز ال�صلطة الفرعية الإقطاعية، فقد اأدت 
الثورة الفرن�صية 789)م، وما �صهدته من مخاطر خارجية، اإلى اإعادة تاأ�صي�ش جي�ش فرن�صا على اأ�صا�ش 
الإنك�صارية  من  الثاني  محمود  ال�صلطان  تخل�ش  8)8)م  عام  وفي  النبالء.  ت�صكيالت  انهيار  بعد  وطني 
القرن  من  الأخير  الربع  نهائيًّا، وفي  المماليك  من  علي  تخل�ش محمد  والإ�صباهية، وفي عام ))8)م، 
ال�صاموراي واإدماج ما تبقى  التخل�ش من ت�صكيالت  اإلى  التحديث  اإطار  اليابان في  التا�صع ع�صر، اتجهت 

منها في جي�ش وطني. )المحرر).
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الح�صود التي ل �صكل لها اإلى ماكينات من�صبطة ومنظمة في حركتها؛ بحيث يتحرك 
الفرد من خالل تكتيكات تتحكم في اأدق التفا�صيل )الحركة، ال�صير، الأكل، الوقوف 
خالل  من  ال�صلطة،  تمار�س  وهنا  والمعدات(،  والآليات  ال�صالح  ا�صتخدام  حتى 
اأعلى درجات المرونة والن�صيابية  عمليات �صاقة للغاية، على الج�صد؛ بحيث تمنحه 
والقدرة على التحكم في النف�س، وهي لي�صت �صارة بل هي مفيدة ومن هنا ت�صعب 

مقاومتها، على العك�س من العنف الذي يوؤدي اإلى تدمير الج�صد كما اأ�صلفنا.

م�صنع  »الجي�س  لمقولة  تبًعا  الم�صري  للجي�س  ال�صلطوي  التاأ�صي�س  هذا  وكان 
الرجال«. ويجدر بنا الوقوف عند فكرة »الم�صنع« في هذه العبارة ال�صائعة في م�صر؛ 
اأنه يتلقى »الخام« ويقوم باإجراء عمليات  حيث تقوم فكرة الم�صنع ب�صكل عام على 
معينة على هذا الخام الذي ل �صكل له ول محتوى ليخرج في �صورة منتج معين، وهو 
اإليها  اأ�صرنا  التي  الن�صباطية  العمليات  عبر  الع�صكرية  الموؤ�ص�صة  في  بال�صبط  يتم  ما 
عنيفة،  وممار�صات  تجاوزات  ال�صلطوية من  الممار�صة  تخُل هذه  لم  ومع ذلك  �صلًفا. 
فيه  التحكم  ولكن  الج�صد  تدمير  لي�س  فالهدف  ا�صتثنائية؛  م�صاألة  هنا  العنف  ولكن 
ب�صكل دقيق و�صبطه ليتحرك ويعمل كاآلة. وقد تج�صدت فكرة الم�صانع في ثكنات 
التدريب التي اأقامها محمد علي على امتداد م�صر من القاهرة اإلى اأ�صوان، وفي مدن 
الدلتا المختلفة، ولم تبتعد كل ثكنة عن كل مدينة كبيرة اإل بمقدار �صاعة واحدة؛ 
وذلك لترتبط بمراكز ال�صلطة الفرعية، وبالتالي يتم ن�صر الميكانزمات الن�صباطية على 
اإلى  البالد عموًما  وتحويل  ال�صلطة  ون�صر  البالد  هيكلة  اإعادة  يتم  وبهذا  م�صر،  �صطح 
المفكر  اأ�صدر  العمليات  هذه  على  قرن  من  اأكثر  مرور  وبعد  كبيرة.  ع�صكرية  ثكنة 
اأنور عبد الملك )1924(كتابًا بعنوان: »م�صر: مجتمع ع�صكري«،  الم�صري الدكتور 
وفي هذا الكتاب ي�صير اإلى حكم الع�صكر في عهد عبد النا�صر؛ غير اأن الم�صاألة اأعمق 
المجتمع  ع�صكرة  بعملية  اأ�صا�ًصا  تتعلق  فهي  الع�صكري«،  »الحكم  عن  الحديث  من 

التي اأ�ص�س لها نمط ال�صلطة التي بناها محمد علي.



15

الف�صل الأول

وحتى تتكون موؤ�ص�صة ع�صكرية �صخمة منت�صرة على �صطح م�صر، فهي تحتاج اإلى 
والم�صاة،  للتر�صانة،  ع�صكرية  مدار�س  اإن�صاء  فتم  المدار�س،  من  �صخمة  تحتية  بنية 
والبحرية، والمدفعية، والإ�صارة، والأطباء، والبيطريين، والمهند�صين. وقد تم ا�صتن�صاخ 
اأن�صاأها محمد علي في باري�س لتدريب ال�صباط الم�صريين  المدر�صة الع�صكرية التي 
المبعوثين اإلى فرن�صا، ونقل نموذجها اإلى م�صر. وقد تم تنظيمها من الداخل لتت�صابه 
مع »الم�صنع«، وكان هذا مغايًرا تماًما لنمط التعليم الديني التقليدي في الأزهر واأروقته 
الالمركزية. اأما هذه المدار�س فقد تم تق�صيمها اإلى ف�صول يتواجد بها التالميذ طوال 
اليوم ويجل�صون في �صفوف مق�صمة ويتلقون كافة التدريبات، ويتم الإ�صراف عليهم في 
بالخطوة  كان  المدار�س  هذه  داخل  الم�صي  اأن  حتى  الج�صدية،  والنظافة  المذاكرة 

الع�صكرية.

ومن اأ�صكال ممار�صة ال�صلطة عليهم: الحركة بالعد؛ حيث يوؤدون بع�س الأن�صطة 
التي تتكون من عدد من الحركات التي تاأخذ اأرقاًما معينة، عند نطق الم�صرفين بها 
الم�صري  الجي�س  ممار�صات  في  يعرف  الذي  التقليد  وهو  بعملها،  التالميذ  يقوم 
الحديث بـ»التكدير«. وكان هناك تعميم لهذه الممار�صات الن�صباطية ب�صورة مركزية؛ 
الفروع  اإلى  المركز  من  بالتلغراف  ثم  بالبريد  منها  تدريبي  نمط  كل  نقل  يتم  حيث 
الإقليمية. وكانت الفكرة اأن هذا التعويد على الطاعة ين�صر ال�صلطة ويجعل ممار�صتها 
اأمًرا �صهاًل. وقد تم التو�صع في اإن�صاء هذه المدار�س في ع�صرينيات وثالثينيات القرن 
في  مدر�صة  و46  القاهرة  في  منها   4 مدر�صة؛   50 اإلى  عددها  وو�صل  ع�صر،  التا�صع 

الأقاليم، وبهذا نفهم كيف تم ن�صر الن�صباط على �صطح المجتمع الم�صري.
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ت�صاعد القهر: ال�صلطة يف م�صر بعد حممد علي
كان ن�صر ال�صلطة في م�صر جزًءا من عملية التحديث)6( التي قام بها محمد علي 
اأنها ا�صتعادت  عند بناء الدولة الحديثة، وبتدهور هذه العملية تدهورت ال�صلطة، غير 
الخديوي  بها  القيام  حاول  التي  الثانية  التحديث  تجربة  ظل  في  عافيتها  من  جزًءا 
اإ�صماعيل. وفي كلتا التجربتين كان الهدف هو اإر�صاء ال�صلطة وتهمي�س العنف داخل 
عام 1882م،  لم�صر  الإنجليز  احتالل  عند  ولكن  عليه.  الق�صاء  دون   - الموؤ�ص�صات 
كانت موؤ�ص�صات ال�صلطة قد تعر�صت للتاآكل والتدهور �صبه الكامل مع تدهور التحديث 
وف�صله. وقد كتب اللورد ملنر عام 1890م تقريًرا بعنوان »اإنجلترا في م�صر« و�صف فيه 
العنف  ت�صاعد  اإلى  واأ�صار  الم�صرية،  ال�صلطة  موؤ�ص�صات  اأ�صاب  الذي  التدهور  مدى 
الذي كان يمار�س في موؤ�ص�صة الجي�س على الفالحين من المجندين الذي تعر�صوا 
للهزائم المتكررة على يد الدراوي�س ال�صودانيين، ولذوا بالهرب دون اأن يقدروا على 
المواجهة، فكتب يقول »اإن مقدار العنف والمتهان الذي مور�س على الفالح الم�صري 
ينزع الرجولة من مقاتلي الفايكنج«، وو�صف تقرير ملنر التدهور الذي حل بموؤ�ص�صات 
وانت�صار  الم�صريين،  معي�صة  م�صتوى  تدهور  انعك�س هذا في  ال�صلطوية وكيف  الدولة 

القذارة وممار�صات التعذيب والع�صف.

ال�صلطة  موؤ�ص�صات  ا�صتيراده  في  تتمثل  ال�صرقي  الرجل  اأن خطيئة  ملنر  واأ�صاف 
الغربية دون اأن ياأخذ في العتبار الطبيعة الخا�صة للمجتمع. ومن هنا و�صع المحتلون 
مهمتهم التي تج�صدت في اإعادة هيكلة هذه الموؤ�ص�صات بما يتالءم وطبيعة المجتمع 
الم�صري. ومن المالحظ اأن عملية اإعادة هيكلة الموؤ�ص�صات الن�صباطية لل�صلطة في 
ا للحركة التاريخية في المجتمع الم�صري،  ا حديديًّ ا اأخذت �صكاًل دائريًّ م�صر تاريخيًّ

)6) للمزيد عن مفهوم ونظرية )التحديث)، انظر ملحق المفاهيم.
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فهذه الموؤ�ص�صات مرت بمرحلة البناء في عهد محمد علي ثم انهيارها ثم اإعادة بنائها 
في عهد اإ�صماعيل ثم انهيارها مرة اأخرى، ثم اإعادة هيكلتها في عهد كرومر، ثم بنائها 
تولى  حيث  1952؛  ثورة  اأعقاب  في  النا�صر،  عبد  جمال  عهد  في  اأخرى   مرة 
جمال عبد النا�صر من�صب وزير الداخلية في حكومة محمد نجيب الأولى، ومن خالل 
من�صبه قام باإ�صالحات على الم�صتويات الهيكلية للموؤ�ص�صات الن�صباطية، وهو ما اأعاد 
هذه  تر�صخت  وبالطبع  علي،  محمد  عهد  منذ  الم�صتمرة  ال�صلطوية  البنية  اإنتاج 
الإ�صالحات طيلة عهده في ظل �صيا�صات التحديث التي قوت من مركزية ال�صلطة في 
مواجهة المجتمع. ثم انهيارها اأخيًرا مع ثورة يناير. هذه الحركة الدائرية منحت فر�صة 
الن�صباطية  الموؤ�ص�صات  تغزو هذه  اأن  والرا�صخة  العتيدة  ال�صرقية  العنف  لممار�صات 

واأن تف�صد جوهر عملها.

هنا يجب اأن نف�صل ماهية الن�صباط ال�صلطوي؛ حيث يقوم جوهر هذا الن�صباط 
على فكرة القت�صاد ال�صيا�صي لممار�صة ال�صلطة، ومفادها اأن ممار�صة ال�صلطة لها تكلفة 
وعائد، كاأية عملية اقت�صادية، واأن من يقوم بممار�صة ال�صلطة يجب اأن يمار�صها بر�صادة 
وبعقالنية؛ بحيث تتعاظم العوائد وتقلل التكلفة اإلى اأبعد حد. ونجد اأنف�صنا هنا اأمام 

احتمالين عند ممار�صة ال�صلطة في المجتمع.

والخالية  الحديثة  ال�صلطة من خالل ميكانزمات الن�صباط  الأول: عند ممار�صة 
اأو  ا، وتكلفتها منعدمة  اأن العائد منها عاٍل جدًّ اأو المهم�صة للعنف، نجد  من العنف، 
عليهم  تمار�س  لمن  الذاتي  والن�صباط  الختيارية  الطاعة  على  تعتمد  اإنها  اإذ  تكاد؛ 
ال�صلطة. بل اإنها في حالت كثيرة تتولد حالة من فائ�س القوة التي تتج�صد في طاقات 
بين  التفرقة  اأ�صرنا في الحديث عن  اأن  ال�صلطة، كما �صبق  بنائية لمن تمار�س عليهم 
عالقات القوة وعالقات العنف. كما اأنها تتميز بتعدد م�صتوياتها وتعقدها، وهو ما يقلل 

من الحتكاك بين الحاكم والمحكوم، وبهذا ي�صعب التمرد عليها.
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اأو المنفلت على  الثاني: عند ممار�صة ال�صلطة من خالل العنف والقهر المجرد 
ا، والعائد منها  ا واقت�صاديًّ المحكومين، نجد اأن تكلفة ممار�صة ال�صلطة مرتفعة للغاية ماديًّ
في  ال�صتمرار  عند  اأنه  والثابت  موؤقتة،  طاعة  هنا  المحكومين  طاعة  اإن  اإذ  ُيذكر،  ل 

ممار�صة العنف، فاإن هذا يوؤدي اإلى التمرد على ال�صلطة واإ�صقاطها. 

انت�صارها  مع  الن�صباطية،  الموؤ�ص�صات  ف�صاد  اأن  على  التاأكيد  �صبق  مما  ون�صتطيع 
م�صتوياته  وفي  المجتمع  في  ال�صلطة  ممار�صات  على  انعك�س  للمجتمع،  وتغطيتها 
الأدنى، بين الجهاز الإداري والأفراد، والجماعات، وبين الجماعات والأفراد بع�صهم 
البع�س؛ اإذ �صاد نمط واحد لممار�صة ال�صلطة، وهو ما ق�صدناه بتنميط عالقات ال�صلطة 
في المجتمع. وربما يقودنا هذا لفهم �صبب انت�صار التعذيب في م�صر، فهو نتاج لخلل 
مقابل  في  ا  منهاجيًّ ال�صلطة  ممار�صة  خفوت  اإلى  اأدى  الن�صباطية  الموؤ�ص�صات  في 
وتعثر  نف�صها،  الموؤ�ص�صات  لتدهور  نتيجة  والقهر،  العنف  على  العتماد  ت�صاعد 
التحديث. واأحد اأبرز عناوين الحياة في م�صر قبل الثورة هو »انت�صار ثقافة العنف في 
المجتمع الم�صري«. وما حدث في الثورة اأن خلاًل في ح�صابات ر�صد ممار�صي ال�صلطة 
تكلفة  زيادة  اإلى  اأدى  ما  وهو  كلية،  �صبه  ب�صورة  العنف  على  اعتمادهم  اإلى  اأدى 
ا في الميزانيات المرتفعة للموؤ�ص�صات العقابية، واأدى  ممار�صتها وهو ما انعك�س اقت�صاديًّ

اإلى انهيارها الكامل نتيجة التمرد ال�صعبي عليها في اأحداث الثورة. 

الثورة وجوهر البنية ال�صلطوية يف م�صر 
الذي  النحو  على  تطورها  في  م�صر  في  ال�صيا�صية  ال�صلطة  بنية  تو�صف  ما  كثيًرا 
�صرحناه اآنًفا - من خالل العالقات الجدلية بين القوة والعنف - منذ عهد محمد علي 
باأنها »فرعونية«، وقد تغلغلت ا�صتراتيجيات هذه البنية في المجتمع، و�صكلت الف�صاء 
�صممه  الذي  المعماري  الهند�صي  النموذج  خالل  من  �صرحها  ويمكننا  ال�صيا�صي، 
 .)Panobticon( بالـ  بنثام )1748-1832م( والمعروف  البريطاني جيرمي  الفيل�صوف 
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في  برج  �صقين؛  من  يتكون  بالأ�صفل  ال�صكل  من  وا�صح  هو  كما  الت�صميم  هذا 
اإلى عدة خاليا »زنازين«.)7( وجوهر هذا  اأو �صريط محيط به مق�صم  المنت�صف، و�صور 
الحاكم«،  ال�صلطة /  البرج »مركز  القابع في  بين  العالقة  النموذج يقوم على تف�صيل 
يقوم  البرج  في  يوجد  ومن  »المحكومين«.  المق�صم  ال�صريط  اأجزاء  في  والقابعين 
ي�صتطيعون  ل  الآخرين  اأن  حين  في  الأجزاء،  في  الموجودين  الأ�صخا�س  بمراقبة 
مراقبته ولكنهم يعلمون اأنهم مراقبون، ولعلمهم بكونهم مراقبين، فاإنهم يقومون بعملية 
الرقابة  عملية  في  المتمثلة  ال�صلطة  عالقات  تمار�س  وبالتالي  ل�صلوكهم،  ذاتي  �صبط 
النظرية، ب�صكل ذاتي، وكاأن من ُيحَكم يلعب دور المحكوم والحاكم في الآن نف�صه، 
فهو يتحكم في نف�صه، ويقّوم ويقيد �صلوكه وفًقا للمعايير التي و�صعها »الحاكم« القابع 

في برجه. 

في هذا النموذج، نجد اأن ا�صتخدام العنف غير �صروري؛ اإذ اإن المحكوم مقيد 
ا، وهو مك�صوف تماًما للحاكم، ومن هنا تاأتي فكرة ممار�صة ال�صلطة عن  ا ومكانيًّ زمانيًّ
طريق المعرفة، والدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية كالمخابرات واأمن الدولة في النظم 
وال�صكل  اأمنية.  تقارير  �صكل  في  المواطنين  على  الرقابة  تمار�س  حيث  ال�صلطوية؛ 
الذي تاأخذه ال�صلطة في هذا النموذج يت�صم بالواحدية والأحادية، فهناك مركز واحد 
لها، كما اأنها اأحادية التجاه وجوهرها قائم على الطاعة التامة والخ�صوع، فهناك فراغ 

كامل بين البرج وال�صور. 

وما حدث في الثورة حتى يومنا هذا، هو اأننا قمنا بالتمرد على هذه البنية، وعلى 
ال�صخ�س الجال�س في البرج، لكننا لم نحطم البرج بعد؛ ذلك لأن هذه البنية توجد 
في اأذهاننا، فمن ُيراقب ي�صتبطن عالقات القوة ويقوم باإعادة اإنتاجها في حياته العادية 

)7) ا�صتخدم نموذج بنثام المعماري في ت�صميم العديد من ال�صجون؛ نظًرا لكفاءته الهند�صية في عملية التحكم 
وال�صيطرة على نزلء ال�صجون )المحرر).
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وفي ممار�صاته اليومية. ولهذا نقول اإن تغيير بنية ال�صلطة اأ�صعب بكثير من مجرد الثورة 
على �صخ�س الحاكم واإ�صقاط الحاكم اأو اإزاحة نخبة معينة من مواقعها. ومن ثم، ت�صبح 
اأم  رئا�صية،  اأم  برلمانية  ال�صلطة، كونها جمهورية  الدائرة حول �صكل  المناق�صات  كل 
ال�صلطة على  بنية  اأن  طالما  عبثية  مناق�صات  علمانية،  اأم  اإ�صالمية  اأم  مدنية،  اأم  دينية 
حالها، والبرج لم ينهدم بعد. واأرى اأن اإخفاق الثورات التي مرت بها م�صر في القرنين 
الأخيرين في تغيير هذه البنية با�صتبدالها اأو تهمي�صها هو ال�صبب وراء اإخفاق التجارب 

الديمقراطية التي �صهدتها م�صر.

لقد انتهت هذه التجارب اإلى الف�صل؛ لأنها اأخفقت في اإحداث تغيير جذري في 
بنية ال�صلطة، التي تبدو ككائن متجاوز وعاقل وقادر على اإعادة اإنتاج نف�صه في اأ�صكال 
ال�صتبدادية  الممار�صات  ي�صتوعب  اإنه  بل  تاريخية،  مرحلة  كل  متطلبات  تنا�صب 
وي�صبغها باإجراءات ديمقراطية. وكانت النظم العربية وفي مقدمتها النظام الم�صري في 
باأنها  المتخ�ص�صين  قبل  من  تو�صف  ا  الم�صتعلة حاليًّ العربية  الثورات  قبل  ما  مرحلة 
�صلطوية تناف�صية اأو ديمقراطيات غير ليبرالية، اأو اأوتوقراطيات ليبرالية. وهذه الأو�صاف 
الإجراءات  بع�س  ت�صتوعب  اأن  ا�صتطاعت  �صيا�صية  نظم  اإلى  ت�صير  تنوعها  على 
الديمقراطية ب�صورة انتقائية، واأن تقيد ممار�صات العنف ب�صكل ممنهج دون اأن تجعلها 
على  تمرد  حالة  هو  يحدث  وما  النظم.  هذه  بقاء  ا�صتراتيجية  هذه  وكانت  �صائدة، 
اإ�صقاطهم ل ي�صمن  �صخو�س من يقومون بممار�صة هذه ال�صتراتيجية. غير اأن مجرد 

�صقوط البنية التي تتجاوز الأفراد وتظهر في ممار�صتهم الجتماعية واليومية.

تحدث جيرمي بنثام عن بعد �صيطاني في نموذجه المعماري. هذا البعد ال�صيطاني 
ا على  يتمثل في اأن بقاء َمن في البرج، رغم �صلطته وتحكمه بالمراقبة، فاإنه يعتمد كليًّ
طاعة الموجودين تحت المراقبة، فتمردهم الجماعي عليه ي�صقط �صلطته. ولكن هذا 
ا في الحالة الم�صرية. فنحن لم يكن لدينا حاكم بل  البعد ال�صيطاني اأ�صحى بعًدا اإلهيًّ
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حاكم اإله )فرعون(؛ وذلك لتوطن هذه البنية والخبرة التاريخية والممار�صة الجتماعية 
المتراكمة ب�صببها، مع تر�صخ قاعدة عتيدة من ممار�صات العنف. ف�صخ�س الحاكم ل 
ا، في ال�صلطات �صبه  يمار�س علينا �صلطات �صيا�صية بل اإلهية. وربما يتجلى هذا قانونيًّ
الإلهية الممنوحة للرئي�س في ن�صو�س د�صتور 1971م، وكاأن هذا الن�س لم ي�صغ اإل 

ليتناول �صلطات الرئي�س؛ بحيث تبقى ال�صلطات الباقية مهم�صة اأو تابعة له.

قد يبدو التحليل البنيوي كئيًبا وقاتًما. غير اأن المخرج مازال موجوًدا والحل متاًحا 
لو كان الهدف اختراق بنية ال�صلطة بهدف تغييرها، ولكن هذا الختراق ل يبدو �صهاًل. 
خا�صة اأن القوى ال�صبابية الثورية التي قادت الثورة واأ�صعلتها، هي الآن اأبعد ما تكون عن 
القيام بهذا الختراق. وكان من المفتر�س على الطبقة اأو ال�صريحة التي قادت الثورة اأن 
ت�صيع روح التغيير الثورية ولكن مع الأ�صف، بدًل من ات�صاع نطاق الروح الثورية، وروح 
التغيير، فاإن ما يحدث هو ا�صتيعاب لقوى الثورة، وتاآكٌل للروح الثورية، وبدًل من التعمق 
والتجذر في المجتمع واإقامة تحالف مع ال�صرائح الأخرى، نجد اأن هذه القوى قد تم 
اأ�صقطوها، فما يحدث هو  الِبنى التي  اأبنية �صيا�صية)8( هي امتداد لتلك  ا�صتيعابها في 

انجذاب لل�صطح بدًل من التعمق في المجتمع والنزول اإلى ال�صارع. 

مالحظات ختامية
اأ�صاتذة  على  النفتاح  في  الم�صري  المجتمع  بداأ  وبعدها،  الثورة  اأحداث  اأثناء 
اأمد  تاألف م�صر طرحها منذ  اأحداث وق�صايا لم  ال�صيا�صية ب�صفتهم خبراء في  العلوم 

)8) قادت الثورة الم�صرية قوى �صبابية �صيا�صية نمت على مدار ال�صنوات الخم�ش الأخيرة، من خارج الأطر 
التي دائًما ما كانت تو�صف  الر�صمية  المعار�صة  اأحزاب  المتمثلة في  بالنظام  المرتبطة  التقليدية  ال�صيا�صية 
باأنها اأحزاب كرتونية من �صناعة اأمن الدولة، وتمثلت هذه القوى ال�صبابية في حركات )كفاية و6 اإبريل 
وحركة ا�صتقالل الجامعات وحزب الجبهة والجمعية الم�صرية للتغيير و�صباب الإخوان الم�صلمين وغيرها من 
مبادرات �صيا�صية واجتماعية)، وبعد نجاحها في قيادة الحدث الثوري حتى خلع ح�صني مبارك، �صارعت 
هذه القوى في ت�صكيالت ائتالفات اأف�صت اإلى اأحزاب �صيا�صية على نمط الأحزاب التقليدية من حيث ه�صا�صة 

الإطار الأيديولوجي،  وعدم ارتباطها بقواعد جماهيرية )المحرر).
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م�صارات  وتحديد  الحا�صر  اأو�صاع  تحليل  على  الأقدر  باعتبارهم  اإليهم  فُنظر  بعيد، 
الم�صتقبل. ورغم اأني اأحد هوؤلء الأ�صاتذة، فاإني اأحذر منهم؛ فهم لي�صوا بدرجة الحياد 
المتوقعة؛ لأن لهم توجهات وتحيزات اأيديولوجية وتف�صيالت فكرية، وهم قادرون بما 
يمتلكونه من م�صطلحات اأكاديمية، على اإخفائها واإلبا�صها ثوب الخبرة والمو�صوعية. 
الأخطر من هذا، هو اأن علم ال�صيا�صة في م�صر يعاني من ماأزق عميق، ففي مرحلة ما 
الأو�صاع  تتناول  التي  والدرا�صات  الأبحاث  من  العديد  هناك  كان  الثورة،  قبيل 
ال�صيا�صية في م�صر وتنتهي اإلى اأن م�صتقبل م�صر ال�صيا�صي غام�س ومظلم ومجهول، 
ولم تكن هذه هي الحقيقة بطبيعة الحال، فثورة 25 يناير اأكبر دليل على عدم �صدق 
هذه الأطروحات الأكاديمية. واإنما كان الأمر يتعلق بف�صل باحثي العلوم ال�صيا�صية في 
في  عليها  تعتمد  التي  الفكرية  التقاليد  لأن  ذلك  الم�صتقبل؛  ا�صت�صراف  في  م�صر 
ا، وكانت هذه التقاليد الفكرية الم�صتخدمة  حقيقة الأمر هي تقاليد بالية وعقيمة جدًّ
في درا�صة الواقع توؤدي اإلى تحالف حتمي مع ال�صلطة الفا�صدة والم�صتبدة، فال يخفى 
اأع�صاء في لجان �صيا�صات  ال�صيا�صة الم�صريين كانوا  اأن الكثير من علماء  اأحد  على 
الحزب الوطني و�صاهموا ب�صكل فعال في التنظير لال�صتبداد على مدى ثالثين عاًما، 
فلم يكن هذا التحالف نتاج تالٍق في الم�صالح بقدر ما كان يعبر عن توجهات نظرية 

ومنهاجية عاجزة عن التعامل مع الواقع.

وحينما دخل هوؤلء الباحثون في مناق�صات ما بعد الثورة، قاموا باإعادة اإنتاج نف�س 
م�صطلحات  الواقع  على  ففر�صوا  قبل،  من  ي�صتخدمونها  كانوا  التي  الم�صطلحات 
م�صطلحات  وهي  وغيرها(،   ... الدينية  الدولة  المدنية،  الدولة  الليبرالية،  )العلمانية، 
فنية غير حقيقية، والنقا�س حولها نقا�س زائف، ول اأت�صور اأنها تمثل الق�صايا الحقيقية 
عجزهم  بت�صدير  ال�صيا�صية  العلوم  في  المتخ�ص�صون  هوؤلء  قام  فقط  للمجتمع، 
الأكاديمي اإلى المجتمع، وا�صتدرجوا قواه الثورية اإلى مناق�صات عبثية؛ لأنهم بب�صاطة 
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ل ي�صتطيعون تحليل الواقع، اأو التعامل معه ب�صدق. ونظًرا لهذا الف�صل ال�صابق لهذه 
الفئة في التعامل مع الواقع الم�صري، اأوؤكد اأن اأحًدا منهم ل ي�صتطيع تقديم اإجابات 

�صافية على ماآزق الو�صع الحالي.

ول اأزعم اأن هذه المحا�صرة معدة لتقديم اإجابات �صافية، اأو محاولة ر�صم خارطة 
مفكري  بال  �صغلت  التي  الق�صية  تلك  الأمثل(،  الحكم  )نظام  اإلى  للو�صول  طريق 
ال�صيا�صة بداية من اأفالطون واأر�صطو ومازالت ت�صغلهم حتى اليوم، ومن يزعم اأنه يملك 
و�صفة �صحرية للو�صول لمثل هذا النظام فال يعدو اأن يكون دجاًل اأو منافًقا. كما اأن 
مثل هذا النظام ل يمكن اأن يتحقق في الواقع من خالل مفكر عبقري ي�صتلهم اأطروحة 
نظرية يقوم باإ�صقاطها على الواقع؛ بل على العك�س من هذا، نجد اأن النظام الأمثل هو 
الذي ينبع من خبرة وثقافة وتجارب وذاكرة المجتمع، وفي هذا ال�صدد، ل يعدو دور 
الأكاديميين �صوى و�صف وتف�صير وتحليل هذا الواقع. فاآدم �صميث لم يخترع فكرة 
ال�صوق، ولكن ال�صوق وحرية التجارة التي �صيطرت على القت�صاد البريطاني في القرن 

الثامن ع�صر انتظرت من ي�صطر قواعدها في كتاب �صنة 1776م.

الم�صري  المجتمع  انت�صرت في  قد  الثوري  التغيير  روح  باأن  القول  المغالطة  من 
كله، فهذا العتقاد لي�س اإل نتاج روح النت�صاء التي �صادت بعد خلع ح�صني مبارك، 
وما حدث اأن روح الثورة قد نجحت في تفريغ الحتقان المتراكم منذ عقود، ولكنها لم 
تم�س �صوى �صرائح وقطاعات معينة. بل اأزيد على هذا لأقول اإن هذه الثورة هي ثورة 
الطبقة الو�صطى، فهذه الطبقة كانت اأكثر الطبقات ت�صرًرا من �صيا�صات النظام ال�صابق، 
في حين اأن الطبقات العليا ورجال الأعمال كانت هي الم�صتفيدة. وب�صورة ما لم تعباأ 
البلطجية  اإنتاج  في  و�صاهمت  فقًرا  ازدادت  بل  النظام،  ب�صيا�صات  الدنيا  الطبقات 
جذوة  اأ�صعلوا  الذين  وال�صباب  عنه.  غرباء  ولي�صوا  المجتمع  اإلى  بجدارة  المنتمين 
الثورة، لم يكونوا اأبناء العمال والفالحين، فهم اأبناء الطبقة الو�صطى؛ تلك الطبقة التي 



اأنها تت�صم بالتردد  تعاني من اختاللت هيكلية �صتوؤثر بدورها على م�صار الثورة، كما 
والخوف ولي�س لديها اإح�صا�س بذاتها، وقد انفتحت على بقية المجتمع اأثناء الحدث 
الذي  ال�صيا�صي  العمل  ممار�صة  في  وبداأت  نف�صها،  لتنكفئ على  ثم عادت  الثوري، 
ال�صكل  بتغيير  تقوم  ما  غالًبا  البورجوازية  ثورات  اأن  المعروف  ومن  تنتقده.  كانت 
الخارجي للنظام ال�صيا�صي دون اأن تغو�س في المجتمع مادامت قد حققت مكا�صبها 
تاأتي  هنا  ومن  الأخرى،  للطبقات  تلتفت  اأن  دون  المنهارة،  النظم  منها  التي حرمتها 

الثورات وتبداأ في طريق الرتداد.

العتبار  في  الأخذ  دون  الثورة،  بعد  م�صر  في  الأو�صاع  م�صار  قراءة  ينبغي  ل 
الخبرات التاريخية للثورات ال�صابقة، وتدلنا هذه الخبرات اأن المجتمعات التي تحدث 
فيها ثورات غالًبا ما ت�صوء فيها الأو�صاع؛ حيث ت�صود ال�صطرابات والقالقل التي قد 
ت�صل اإلى الحروب الأهلية، بما يفتح الباب اإلى عودة النظام القديم. ونحن لن ن�صل 
في  ن�صع  اأن  يجب  اأننا  غير  اإليها،  ن�صل  اأن  نتمنى  ول  م�صر،  في  الدرجة  هذه  اإلى 

الح�صبان ما تعر�س له غيرنا، ومن هنا تاأتي اأهمية قراءة تاريخ الثورات.

لم  اأننا  لدينا  يتاأكد  اأن  فيجب  م�صر،  في  ال�صلطة  بنية  تغيير  عن  عند حديثنا  اأما 
نتدرب على ممار�صة ال�صلطة، فكل ما تعر�صنا اإليه هو عالقات ع�صف واإكراه تمار�س 
ب�صورة تبادلية، فما نتعر�س له في ال�صارع والبيت والموؤ�ص�صات الحكومية، يعك�صه كل 
الدائم،  القهر  عن  المتولد  الحتقان  عن  للتنفي�س  مرءو�صيه  وعلى  من�صبه  في  مّنا 
وللتعوي�س النف�صي عن ال�صلطة المفتقدة. وبالتراكم اأ�صحى هذا مفهومنا عن »ال�صلطة«، 
وهو مفهوم مغلوط وم�صوه بالطبع. ونحن ن�صتطيع تغييره وتبديله كما حدث في بلدان 
اأخرى؛ حيث تغير مفهوم ال�صلطة واإن لم يخُل من ت�صوهات وانحرافات يتم ت�صحيحها 
باإطار قانوني جيد وفعال. ولكن هذا ي�صتلزم وقًتا، وخبرات، وت�صحيات، واحتمالت 
اإل  اأنه ل توجد و�صفة �صحرية، ومن يدعي امتالكها، فال يخادع  ف�صل، واأعود لأكرر 

نف�صه.
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ويرتبط بالنقطة الأخيرة اأن نموذج بنثام قد يتبدل ويتغير ويتعر�س لالنقالب. وهو 
ما حدث بالفعل اأثناء الحدث الثوري وبالأخ�س في ميدان التحرير، حيث تم احتالل 
لل�صغط  ومعر�ًصا  مراقًبا  البرج  في  َمن  فيها  اأ�صحى  لأيام  العت�صام  وا�صتمر  الأر�س، 
اأن  لها  فهل  لحظة،  كانت  هذه  ولكن  الحكم.  عن  تنازل  الثائرين حتى  من  والرقابة 

ت�صتمر؟!
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)2( تداعيات �صقوط اأمن الدولة))(
الدكتور محمد �صفار

15 مار�س 2011
تاأتي هذه المحا�صرة بعد �صل�صلة من الأحداث الهامة والفريدة التي �صهدتها م�صر 
في اأعقاب الحدث الثوري، وذلك بعد نجاح المتظاهرين في اإ�صقاط جهاز اأمن الدولة 
واقتحام مقاره في عدد من المدن، وهو ما يعيد اإلى �صاحة النقا�س وبقوة الملف الأمني 
الأنظمة  ظل  في  الأمنية  الأجهزة  دور  عن  الحديث  تتطلب  ق�صايا  من  به  يرتبط  وما 
التي  والإخ�صاع  التعذيب  بق�صية  يتعلق  فيما  خا�صة  فيها  العمل  وطبيعة  القمعية، 
بمختلف  الأمنية  الأجهزة  اأن وجود  نجد  الأمر،  وفي حقيقة  المواطنون.  لها  يتعر�س 
واإن�صانية �صرورية  اجتماعية  يعبر في جوهرها عن حاجة  واأ�صكالها  وهياكلها  ت�صميتها 
الداخلية  المخاطر  من  والإن�صان  المجتمع   وتاأمين  الأمن  اإلى  الحاجة  في  تتمثل 
في:  تتمثل  اأدوار  بعدة  تقوم  المهمة  بهذه  قيامها  اإطار  وفي   والخارجية، 
ويمكن  المجتمع،  في  ون�صرها  فيها  والتحكم  عليها  وال�صيطرة  المعلومات  تنظيم  )اأ( 
القول باأن هذه الأجهزة ت�صيطر على المجتمع من خالل �صيطرتها على معرفة المجتمع 

واإنتاجها لهذه المعرفة. 

)ب( تنظيم الثروة والتحكم بها، ويت�صح هذا الدور في ارتباط عنا�صر الأجهزة الأمنية 
الأمن  ثالوث  يبرز  المعا�صرة  الأوليجاركية)10(  النظم  حالة  وفي  الثروة،  باأ�صحاب 
معه  ي�صعب  الذي  ال�صتباك  حد  اإلى  الثالثة  العنا�صر  وتتداخل  والثروة،  وال�صلطة 

تفكيك هذه العالقات.

الدولة في عدة مدن م�صرية  اأمن  لمقاّر جهاز  المتظاهرين  اقتحام  اأعقاب  المحا�صرة في  األقيت هذه   (9(
يومْي 4 و) مار�ش.  

)1)) للمزيد عن الأوليجاركية، انظر ملحق المفاهيم.
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)ج( تنظيم العنف، وتعتبر الدولة هي الجهاز الجتماعي �صاحب الحق ال�صرعي في 
ممار�صة العنف، وهي تمار�س هذا العنف من خالل الأجهزة الأمنية ل�صبط العالقات 
الجتماعية والت�صدي للمخاطر الداخلية والخارجية. وفي حالة النظم القمعية كما هو 
الو�صع في م�صر واأغلب الدول العربية، فهذه الأجهزة الأمنية تلعب الدور الأكبر في 
بهذا  ويرتبط  ال�صلطة،  على  والحفاظ  والبقاء  للقمع  و�صيلته  فهي  النظم  ممار�صات 
انحراف هذه الأجهزة عن المهام المنوطة بها، وهو ما نحن ب�صدده عند تناول جهاز 
اأمن الدولة الم�صري ودوره في حماية النظام ال�صابق. ويتطلب هذا معرفة العالقة بين 

العنف وال�صلطة في بنية الدولة الم�صرية الحديثة والم�صتمرة منذ ما يزيد عن قرنين.

اآليات  ا�صتطاعت  الحديثة،  الدولة  وبناء  التحديث  بداأ محمد علي عملية  عندما 
اأن تخترق ميكانزمات  اإلى عهود �صحيقة،  العنف الأ�صيلة في المجتمع، والتي تعود 
ال�صيطرة وال�صبط التي تقوم عليها ممار�صة ال�صلطة في الدولة الحديثة؛ وهو ما اأدى 
العقابية  الميكانزمات  من  مزيًجا  يكون  للحكم كي  م�صمم  �صلطوي  ظهور جهاز  اإلى 
الدولة  كيان  من  جزًءا  العنف  فاأ�صبح  التقليدية،  العقابية  والميكانزمات  الحديثة، 
الحديثة في م�صر، خا�صة اأن عملية التحديث كانت ق�صرية و�صلطوية، ولم تكن نتيجة 
القرى  هند�صة  اإعادة  على  العنف  اآلة  �صيطرت  وقد  المجتمع،  اأفرزها  طبيعية  حركة 
الم�صرية، وعلى بناء الموؤ�ص�صات الع�صكرية وموؤ�ص�صة الأمن. وقد ا�صتولى العنف على 
موؤ�ص�صات الدولة الحديثة ب�صورة كاملة، مع تعثر التحديث في عهد خلفاء محمد علي 
حتى عهد اإ�صماعيل. وباحتالل بريطانيا لم�صر تمت اإعادة هيكلة هذه الموؤ�ص�صات غير 
كرومر  اللورد  ت�صرف  بل  التقليدية،  العنف  �صمات  عن  تتخلى  اأن  ت�صتطع  لم  اأنها 
ال�صلطات  كل  يده  في  وجمع  لم�صر،  الأوحد  الحاكم  باعتباره  البريطاني  المعتمد 

وتدخل في كافة �صئون البالد.
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لم�صر،  المتوج  غير  الملك  كان  كرومر  اإن  ال�صيد  لطفي  عفاف  الدكتورة  تقول 
فكانت كل الق�صايا ُتعر�س اأمامه ليحلها ابتداًء من ا�صطرابات الفالحين وانتهاًء بحل 
له  اأ�صبحت  قد  الحاكم  اأن  يعني  وهذا  الحاكمة.  العائلة  داخل  الأ�صرية  الم�صاكل 
�صلطات اإلهية؛ لأن الإله وحده هو الذي يعرف كل �صيء، ويراقب كل �صيء؛ وبالتالي 
ي�صيطر عليهم. واإذا كانت هذه الطبيعة الفرعونية الإلهية جزًءا اأ�صياًل وعريًقا من تركيب 
لل�صيطرة  اأكبر  اإمكانيات  اإليها  اأ�صافت  قد  الحديثة  الدولة  فاإن  م�صر،  في  ال�صلطة 
دولة  لتنتج  الحديث،  الحكم  بتقاليد  الفرعونية  التقاليد  هذه  فاندمجت  والتحكم، 
�صمولية من الطراز النادر. فالحاكم فيها ي�صتطيع اأن يرى كل النا�س، واأن يعاقب كل 

النا�س باأعنف الطرق.

من هنا نفهم اأن التعذيب جزء اأ�صيل في بنية الدولة الم�صرية الفريدة، وقد اأنتجت 
عقلية التر�صيد)Rationalization( )11( الأ�صيلة في الحداثة، نمًطا جديًدا من التعذيب، 
ا، بل اأ�صبح نوًعا من الفن المح�صوب بدقة، فهو يقوم  ا وع�صوائيًّ فالتعذيب لم يعد وح�صيًّ
وتبدو  التعذيب،  لحظات  فتت�صاعف  ا،  جدًّ عالية  بدرجة  الألم  كمية  م�صاعفة  على 
الوفاة. كما ل  اإلى  التعذيب  يوؤدي  اأن  ينبغي  �صاعات طويلة، ولكن ل  كاأنها  للمتاألم 
ينبغي اأن ينزل عن م�صتوى معين، ومن هنا تم اإ�صفاء نوع من الطابع الفني اأو الكمالي 
اأطباء  وجود  ي�صتدعي  اأ�صبح  كما  خبراوؤها،  لها  مهنة  التعذيب  اأ�صبح  ولهذا  عليه، 
ال�صرقية تحت الحكم  األمانيا  التعذيب. وفي  نف�صيين لمن يماَر�س عليهم  ومعالجين 
ال�صيوعي، كان جهاز الأمن ال�صيا�صي )ال�صتا�صي Stasi ومعناه وزارة اأمن الدولة( قد 
ا�صتطاع خبراوؤه اأن يطوروا اأحد فروع علم النف�س من خالل تجارب التعذيب وهو علم 
الذين  المعتقلين  على  نف�صية  حرب  �صن  هو  العلم  هذا  ومو�صوع  التطبيقي،  النف�س 
يماَر�س عليهم التعذيب. وربما يجعلنا هذا نفهم اأهمية اأن يكتب �صالح ن�صر م�صئول 

)))) للمزيد عن مفهوم )التر�صيد)، انظر ملحق المفاهيم.
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الحرب  عن  كتابًا  النا�صر  عبد  الرئي�س  عهد  في  الأبرز  الم�صري  المخابرات  جهاز 
النف�صية.

تحدث عالم الجتماع الألماني ماك�س فيبر عن مبادئ الإدارة البيروقراطية، وهي 
نمط موؤ�ص�صي متطور من عملية التر�صيد، وت�صمل هذه المبادئ عملية التوثيق، وحفظ 
الملفات وت�صنيفها. وقد كان جهاز اأمن الدولة المنحل من اأكفاأ اأجهزة الدولة الم�صرية 
فنون  على  تدريبهم  جانب  اإلى  فيه،  العاملون  تلقى  وقد  المبادئ.  هذه  تطبيق  في 
التعذيب، تدريًبا عالًيا على جمع المعلومات. فكل �صيء في البالد كان مدونًا، وكل 
اأو  الجهاز،  مع  متعاِونًا  كان  اأو  ا،  �صيا�صيًّ نا�صًطا  كان  اإذا  خا�صة  مراقًبا  اإما  كان  مواطن 
معتقاًل. كل هذا كان تطبيًقا لمبادئ الإدارة الحديثة. ومن ثم ج�صد الجهاز هذا المزيج 
الفريد من اآليات العنف المتوارثة وميكانزمات ال�صيطرة الحديثة. ومما زاد الطين بلة 
كل  في  ويتدخل  البالد  في  وكبيرة  �صغيرة  كل  على  م�صيطًرا  كان  الجهاز  هذا  اأن 
الجامعة  في  �صيء  وكل  ومتعاونين،  عمالء  مجال  كل  في  وخلق  الحياة،  مجالت 
وال�صحافة والق�صاء والأحزاب والمعار�صة، بل والحركات الدينية كان تحت ال�صيطرة. 

ا في ج�صد  من هنا، ن�صتطيع القول اإن جهاز اأمن الدولة الم�صري لي�س نتوًءا �صاذًّ
الأمنية  الهياكل  من  مجموعة  �صمن  اأ�صيل  جزء  هو  بل  الحديثة،  الم�صرية  الدولة 
بل كان  الجهاز وحده،  يمار�س في هذا  لم يكن  فالتعذيب  المجتمع،  في  الموجودة 
جزًءا من عمل اأق�صام ال�صرطة ومقار الحتجاز غير الر�صمية، واأكد اأحد تقارير الجمعية 
اإلى  يوؤ�صر  ما  وهو  يومية،  التعذيب في م�صر هو جريمة  اأن  الإن�صان  الم�صرية لحقوق 
حدوث نوع من �صيوع ثقافة العنف في المجتمع باأ�صكاله المختلفة والتي تتدرج من 
فيها  راأى  بتجارب  منا قد مر  اأن كالًّ  الج�صدي، ول�صك  العنف  اإلى  اللفظي  العنف 
نزاعات يومية ي�صتخدم فيها كميات هائلة من ال�صالح باأ�صكاله واأنواعه المختلفة. وهو 
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ك�صره،  تم  قد  العنف  ا�صتخدام  في  ال�صرعي  للحق  الدولة  احتكار  اأن  يعني  كان  ما 
وبالتالي �صاعت عالقات العنف في المجتمع.

ماذا بعد �صقوط اأمن الدولة؟!
اإلى الآن تبدو اأحداث الثورة غام�صة ونحن نتحدث بدرجة من عدم التاأكد وغياب 
مع  العنيف  التفاعل  اأحداث  نقلت  التي  بال�صور  الموثقة  الحقائق  عدا  فيما  اليقين، 
عن  الحديث  جانب  اإلى  للدموع،  م�صيل  غاز  قنابل  واإطالق  قتل  من  المتظاهرين 
اعتقال بع�س المتظاهرين وتعذيبهم في �صراديب واأماكن خافية عن الجي�س وال�صرطة، 
ثم ان�صحاب جهاز ال�صرطة والفراغ الأمني، ثم اإطالل الفتنة الطائفية براأ�صها بعد فترة 
ق�صيرة من خلع مبارك، رغم اأن اأحداث الثورة ج�صدت اأ�صمى معاني الوحدة الوطنية، 
وهذا اأمر طبيعي فالثورة تقوم على �صبكة من التحالفات الدينية والطائفية والجتماعية، 
في  التناق�صات  لتوليد  والت�صريحات  البيانات  ت�صدر  دينية  بتيارات  فوجئنا  اأننا  اإل 
اإن كان هذا  نعرف  التاأكد، نحن ل  التحالفات. وفي ظل هذا  المجتمع ولك�صر هذه 
الجهاز قد انتحر اأو تم اإعدامه. واإن كان ثوار فرن�صا عام 1789م عام الثورة الفرن�صية 
مقار  با�صتيالت هي  م�صر عدة  في  الثوار  اأ�صقط  فقد  البا�صتيل،  اقتحموا  قد  الكبرى 
جهاز اأمن الدولة، ولكننا اأي�ًصا ل نعرف ما الذي حدث بال�صبط في كل مقر على حدة 

من حيث مالب�صات الإ�صقاط؛ خا�صة اأنه ل يوجد تنظيم هيراركي لهوؤلء الثوار. 

اأحد المراقبين وهو الدكتور المعتز عبد الفتاح)12( راأى في مقال له اأن هذا الجهاز 
قد انتحر، بمعنى اأنه اأ�صقط نف�صه بعد يوم واحد من رحيل حكومة اأحمد �صفيق ووزير 
الداخلية محمود وجدي؛ حيث اأدرك القائمون عليه اأن الح�صانة ال�صيا�صية ُرِفعت عنه، 

)))) المعتز عبد الفتاح، عقاب ال�صماء العالجي، ال�صروق 9 مار�ش ))1). 
41((1(=http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id
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واأن ملفاته �صُتفَتح. ومهما كان تف�صير ما حدث، فقد يكون هذا الجهاز تال�صى اأو انتقل 
اأنه �صقط بعد �صل�صلة  اإلى ذمة اهلل ولكن يبقى اأن النظام لم ي�صقط بعد، واإذا اقتنعنا 
المكا�صب التي تحققت فهذا �صيء من خداع الذات. فالنظام ليزال قائًما وقادًرا على 
واأ�ص�صه لتزال  ركائزه  قد تحطمت لكن  اأركانه  العديد من  تكون  وربما  نف�صه،  اإنتاج 
قائمة. واأي نظام �صيا�صي له ثالث ركائز؛ الأولى هي الأداة القمعية، وتكون هذه الأداة 
وهي  الإعالمية،  الأداة  هي  والثانية  موجودة.  لتزال  لكنها  اختفت  اأو  تراجعت  قد 
لتزال موجودة. والثالثة هي عالقات الثروة، ولم تم�س اإلى الآن حتى لو اأطيح ببع�س 
الرءو�س من رجال الأعمال الذين يمثلون الطبقة ال�صيا�صية الحاكمة. ول ينبغي األ 
نن�صى اأن اأول من اأطاح برءو�س النظام كان ح�صني مبارك نف�صه، عندما اأقال حكومة 

اأحمد نظيف وحدد اإقامة اأحمد عز.

اأجل  من  فداء«  »كبا�س  باعتبارها  برءو�صه  يطيح  النظام  اأن  في  تكمن  فالفكرة 
امت�صا�س الغ�صب واإف�صال الثورة، فاأخذ ينق�صم على نف�صه ليطهر نف�صه من الداخل. 
فكل ال�صخ�صيات التي ت�صدرت الم�صهد اأثناء الأحداث كاأحمد �صفيق وعمر �صليمان 
هم اأجزاء من النظام ا�صتوعبت ما يحدث، وحاولت اأن تلتف عليه لتقدم نف�صها ب�صكل 
ويعدهم  المطالب،  بم�صروعية  ويعترف  ال�صباب  يمجد  خطابًا  وا�صطنعت  جديد، 
بتحقيق هذه المطالب �صريطة اأن يعودوا اإلى بيوتهم. وقد اأدرك الثوار هذه المحاولت، 
الحاكم  بين  الحاكمة  المنظومة  وبقيت  بيوتهم  اإلى  بالرئي�س. ولكنهم عادوا  واأطاحوا 
والمحكوم هي جوهر النظام. وهذه المنظومة تتعدى فكرة اإجراء تعديالت د�صتورية اأو 
ا. فما هي طبيعة  ا اأم جمهوريًّ حتى تغيير الد�صتور نف�صه اأو جعل النظام ال�صيا�صي برلمانيًّ

العالقة بين الحاكم والمحكوم في م�صر؟

مع  العفوي  حديثه  في  الُمقال  البحيرة  اأمن  مدير  عنها  عّبر  العالقة  هذه  طبيعة 
�صباطه ومعاونيه، والذي تم ت�صويره وتداوله على �صبكات التوا�صل الجتماعي، وقال 
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فيه اإن رجال ال�صرطة مازالوا اأ�صياد ال�صعب، فهي اإذن عالقة ال�صيد بالعبد. ولكننا لو 
�صرحنا ب�صورة اأكثر دقة �صنجد اأنها عالقة ال�صيد بالكلب. ول اأعني اأننا كمحكومين 
اأ�صبحنا كالبًا بالمعنى الحقيقي، ولكن ما حدث اأن حكامنا نزعوا عنا طبيعتنا الإن�صانية 
وهو ما يعرف بالت�صيوؤ، فنحن في نظر حكامنا لم نكن اأكثر من مجرد اأ�صياء غير عاقلة، 
الر�صاوى  طبيعة  اإلى  مثاًل  ولننظر  غرائزنا،  �صوى  تحركنا  فال  حية  كائنات  كنا  واإن 
والوجبات  المال،  في  تمثلت  والتي  النتخابية  الحمالت  في  ال�صعب  اإلى  المقدمة 

الغذائية، والمن�صطات الجن�صية، والمخدرات. 

وربما كان �صعار الداخلية في عهد حبيب العادلي معبًرا ب�صورة ما عن هذه العالقة، 
ا،  لغويًّ متناق�س  �صعار  وهو  الوطن«،  خدمة  في  وال�صرطة  »ال�صعب  �صعارها  كان  فقد 
كيانين  اأمام  نحن  بالفعل  مختلفين؟  كيانين  اإزاء  نحن  فهل  ال�صعب،  هو  فالوطن 
والطرقات  فال�صوارع  الفرعون،  الحاكم/  �صخ�س  في  اخُتزل  قد  فالوطن  مختلفين. 
و�صفحات الجرائد امتالأت ب�صور لمبارك كتب عليها )م�صر مبارك، مبارك م�صر( هذا 
هو الوطن. وحقيقة ال�صعار اأن ال�صرطة والكلب في خدمة الحاكم. هذه هي الحلولية 
ال�صيا�صية: اأن يحل الحاكم محل الوطن. هذا الختزال لم يكن بدًعا من حكم مبارك. 
فهذا تراث طويل مرتبط بالفرعونية، ومرتبط بثقافتنا ك�صعب يمجد كل َمْن في ال�صلطة 
وينافقه بدايًة من �صائقي الميكروبا�صات حتى قاطني ق�صور الحكم. هذه هي حقيقة 
الحكم في م�صر. ونجاح الثورة منوط بنجاحها في تغيير هذه المنظومة الرا�صخة، اأما اإذا 
اإنتاج  اإعادة  على  قادًرا  النظام  ف�صيكون  �صكلية،  بتغييرات  واكتفت  هذا  في  ف�صلت 
نف�صه، و�صُتجه�س الثورة، حتى لو ف�صلت الثورة الم�صادة في اإجها�صها. مع العلم باأن 

الدولة الحديثة قادرة على ابتالع اأي اإ�صالح اأو ثورة. 

اإنتاج  اإعادة  على  قادر  المنهار  الدولة  اأمن  فجهاز  للنظام،  الباط�صة  اليد  وباعتباره 
نف�صه وح�صد طاقاته مرة اأخرى. وقد راأينا اأن اإحدى الوثائق التي خّلفها وراءه تقول اإنه 
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ت�صميته  واإعادة  فيه  �صكلية  تعديالت  واإجراء  الجهاز  الإعالن عن حل  المخطط  من 
با�صم اآخر غير اأمن الدولة، )وهو ما حدث بالفعل عندما تم اإعالن حل اأمن الدولة ثم 
اإعادة ت�صميته بقطاع الأمن الوطني في يوم 14 مار�س(. ول ينبغي اأن نعتقد اأن تقديم 
جهاز اأمن الدولة ككب�س فداء �صيفي بالغر�س من حله، فالم�صكلة لي�صت في وجود 
الجهاز نف�صه، واإنما في وجود خلل �صديد في بنية الدولة الم�صرية نف�صها، يتمثل في 
�صيطرة العنف على موؤ�ص�صاتها. والأجهزة الأمنية ت�صتخدم العنف ب�صكل فج، ولكنه 
كيان  اأمام  نحن  ثم  ومن  مختلفة.  باأ�صكال  الدولة  موؤ�ص�صات  كل  في  بالفعل  موجود 
�صخم في حاجة اإلى اإعادة هيكلة و�صياغة. والخطورة هنا اأننا مثل من يريد اأن ي�صلح 
�صيارته وهي �صائرة ول يجب اأن تتوقف؛ اأي كيف نغير هيكلة موؤ�ص�صات الدولة وهي 

ت�صير ونحن في داخلها، وفي حاجة اإليها، ول ن�صتطيع اأن نحلها مرة واحدة؟

وتاأتي بوادر الحل في اأن الثورة نجحت في تحرير م�صاحات وا�صعة من المجال 
العام. رغم اأن الثوار لم ي�صتولوا على ال�صلطة، وهناك بالطبع فارق بين اإ�صقاط النظام 
وال�صتيالء على ال�صلطة، ولكنهما حدثا مًعا في ثورة يوليو 1952م؛ حيث اأ�صقطت 
حركة الجي�س النظام وا�صتولت في الوقت نف�صه على ال�صلطة؛ لأن الجي�س كان قوة 
ريزومية)13(  تنظيمات  فهم  يناير،  ثوار  اأما  �صيا�صي.  فراغ  يحدث  لم  وبالتالي  منظمة؛ 
ت�صفية  في  النظام  لنجح  تكن كذلك  لم  لو  لأنها  قوتها؛  عنا�صر  اأحد  وهذا  هالمية. 

)))) الريزوم: عبارة عن �صاق تنمو تحت الأر�ش، وتختلف عن الجذور وال�صيقان العادية، اإذ تخرج منها 
اأ�صكاًل �صديدة التنوع. ول يقت�صر ال�صكل الريزومي على النباتات  الجذور والأفرع تحت الأر�ش وتتخذ 
كالبطاط�ش، بل اإن الفئران في تجمعاتها تعد اأ�صكاًل ريزومية. ومن اأبرز �صمات الريزومات التنوع ال�صديد 
في ال�صكل واأ�صلوب الحركة، وهو ما يف�صر الختالف الهائل في الخلفيات الفكرية والتنظيمية للمجموعات 
يجعل  ل  بما  ال�صبكي،  المتداد  التوا�صل من خالل  على  الهائلة  بالقدرة  الريزومات  تت�صم  كما  ال�صبابية. 
لل�صكل الريزومي مركًزا يمكن �صل فاعليته اأو كوادر يمكن ا�صتئ�صالها، مما يمنح المجموعات ال�صبابية قدرة 

هائلة على التن�صيق والعمل التنظيمي والحركي الم�صترك. 
اإبريل  اإدارة مرحلة ما بعد الثورة..حالة م�صر، ال�صيا�صة الدولية، عدد 84)،  الم�صدر: محمد �صفار، 

))1)، انظر ملحق المفاهيم. 
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قد  المحرر  الف�صاء  اأن  في  الخطر  ويكمن  الداخل.  من  تحطيمها  وبالتالي  الرءو�س؛ 
من  المحررة  الم�صاحات  هذه  ولكن  المنهار.  النظام  بقايا  مثل  منظمة  قوة  تحتله 
بين  العالقة  �صياغة  لإعادة  و�صاملة  جذرية  تغييرات  لإحداث  ا�صتغاللها  الممكن 
الحاكم والمحكوم على م�صتوى ال�صيا�صة، والأهم على م�صتوى عالقات القوة والعنف 
وبالتالي نحن في  له،  والقابلية  بثقافة ال�صتبداد  نف�صه. فنحن م�صبعون  المجتمع  في 
حاجة اإلى اإعادة هيكلة العقل الم�صري وعالقات ال�صلطة الكامنة فيه. وقد يبدو هذا 
بعملية  الهيكلة  اإعادة  مفهوم  يختلط  اأن  ينبغي  م�صتحيل. ول  لكنه غير  الأمر �صعًبا، 
التطوير ال�صكلي التي قد تحدث في اأية موؤ�ص�صة بتزويدها بالأجهزة الحديثة. الأهم هو 
العقلية التي يت�صرف بها العاملون في هذه الموؤ�ص�صات، مع العلم باأن موؤ�ص�صات الدولة 
الم�صرية، و�صمنها اأجهزة الأمن، ذات عقلية ا�صتعالئية اأقرب اإلى عقلية الم�صتعمرين، 
يت�صرف الموظفون فيها كما لو كانوا موظفي احتالل. فرغم اأننا نلنا ا�صتقاللنا ال�صيا�صي 
في  قطب  �صيد  اإليه  اأ�صار  المعنى  هذا  حاكمة.  الم�صتعمر  وعقلية  هياكل  بقيت  فقد 
اإحدى مقالته قبل تحوله اإلى الفكر الإ�صالمي عندما قال اإننا ح�صلنا على ا�صتقاللنا 

ال�صمي عام 1922م، ولكن »ذهب الإنجليز الحمر ليحكمنا الإنجليز ال�صمر«. 

اإليها  ننظر  كنا  عربية،  وغير  عربية  لدول  والخبرات  التجارب  من  العديد  وهناك 
ال�صلطة واأن  اأن تفكك عالقات  با�صتعالء، ا�صتطاعت في �صياق تحولها الديمقراطي 
ت�صححها. ومن هذه التجارب التي ن�صتطيع الإفادة منها، تجربة جنوب اإفريقيا وت�صفيتها 
لإرث الف�صل العن�صري، فما هو موجود لدينا اأ�صبه ما يكون بالف�صل العن�صري، وقد 
نلم�س ب�صاعته بو�صوح؛ لأن من يمار�صونه هم من اأبناء جلدتنا. وكذلك تجارب دول 
اأوروبا التي ا�صتطاعت عبر عقد من التحولت المتتالية )1980-1993م( اأن  �صرق 
تتخل�س من اإرث ال�صتبداد ال�صيوعي وعالقاته واأجهزته القمعية ال�صر�صة. والطالع 
المرحلة  طبيعة  العتبار  في  ناأخذ  اأن  �صريطة  ا،  جدًّ هام  وغيرها  الخبرات  هذه  على 
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التاريخية التي نمر بها وموا�صفات المجتمع الم�صري وثقافته وموروثه القيمي وتقاليده.

اأجل  من  ا،  و�صروريًّ ا  ملحًّ حديًثا  الأمن  هيكلة  اإعادة  عن  الحديث  كان  اإذا  اأما 
ر من �صيطرتها، فنحن ن�صتطيع الآن الحركة في هذا  الحفاظ على المجال العام المحرَّ
التجاه. لهذا يجب اأن نفتح كل ملفات ال�صرطة الم�صرية في قطاعاتها المختلفة؛ بداية 
من المقررات التي ُتدر�س للطلبة في كليات ال�صرطة. وفي هذا ال�صدد، نحن نعرف اأن 
بال�صلطة ومظالمها  ال�صرطة والعاملين فيها جزء من المجتمع، ولكن �صعورهم  �صباط 
مختلف تماًما. فما الذي يحدث بال�صبط داخل كليات ال�صرطة ومعاهد اأمناء ال�صرطة 
التي تفرخ �صخ�صيات تمار�س العنف على بقية المجتمع، وتبرره، وتوؤمن ب�صيادتها على 
بقية المجتمع الذي يجب اأن يخ�صع لها، وعلى اأي اأ�صا�س يتم اختيار هوؤلء الأفراد؟ 
اإلى  المرء  يدخل  وكيف  فيها،  يجري  الذي  وما  ال�صجون،  اأو�صاع  درا�صة  يجب  كما 
ال�صجن وهو مدان بارتكاب جنحة، ثم يخرج ليعتاد على ممار�صة الجرائم؟ فما عالقات 
التي  العقاب  فاآليات  للعنف؟  رة  م�صدِّ لت�صبح  ال�صجون  داخل  تمار�س  التي  العنف 
تمار�س على نزلء ال�صجون توؤدي اإلى نتائج عك�صية وتغذي العنف في المجتمع، رغم 
اأن هذه الموؤ�ص�صات اخترعت اأ�صا�ًصا ل�صبط العنف وال�صيطرة عليه داخل المجتمع، 

فاأ�صبحت تولد العنف وت�صدره اإليه.

الفراغ الأمني. وفي هذا الخ�صو�س، نحن لم  ويرتبط بهذا الملف، تناول ق�صية 
التواجد  على  اعتدنا  اأننا  الأمر  في  ما  كل  ولكن  ال�صابق.  العهد  في  اأمًنا  اأكثر  نكن 
الأمني الكثيف في ال�صارع، على عك�س الحال في البلدان الغربية التي قلما ترى في 
�صوارعها تواجًدا لالأمن اإل في حالت الحوادث اأو ارتكاب الجرائم؛ ذلك لأن هذه 
ال�صعوب اعتادت على احترام القانون من خالل اآليات رقابية متطورة ودون حاجة اإلى 
اأما نحن فقد اعتدنا على تواجد رجال الأمن في كل مكان رغم عدم  فر�صه بالقوة. 
ان�صحبوا من  الطبيعي في حفظ الأمن، بل وف�صاد معظمهم. وعندما  قيامهم بدورهم 
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ال�صارع منذ 28 يناير الما�صي، كخطة متعمدة لإحداث ال�صدمة ون�صر الخوف ولكي 
نطالبهم بالعودة دون محا�صبة على ما ارتكبوه من جرائم في حق المجتمع، �صعرنا باأن 

ا رغم اأنه كان موجوًدا بالفعل. هناك فراًغا اأمنيًّ

ه اإلى اأهمية التعامل مع  وتثار اأ�صئلة كثيرة بخ�صو�س محا�صبة الأجهزة الأمنية. واأنوِّ
العتبارات  تكون  ل  وقد  الثورية.  ال�صباب  تجرفنا حما�صة  واأل  بحنكة،  الملف  هذا 
الأخالقية هي العامل الحا�صم في هذا الملف، وقد يكون هناك مجال اأكبر لل�صفح عن 
بع�س جرائم هذه الأجهزة، فلو قمنا بح�صارها وت�صييق الخناق عليها اإعماًل لالجتثاث 
ل التطهير، فلن ي�صع هذه الأجهزة اإل المهاجمة و�صن الحرب على المجتمع لدفعه 
اإلى دائرة عنف اأو�صع تحرق كل ما تم اإنجازه. وقد تر�صدنا تجربة األمانيا بعد النازية في 
هذا ال�صدد، فقد عمل الأمريكيون في األمانيا الغربية على تطبيق مفهوم الجتثاث، 
فت�صددوا في معاملة النازيين وعملوا على طردهم من كل اأجهزة الدولة ومعاقبتهم. غير 
اأنهم  يقينهم  النازية رغم  الكوادر  ببع�س  ال�صروري ال�صتعانة  اأنه من  راأوا  الألمان  اأن 
ا�صتمرار  �صرورة  ولكن  عن�صريون،  واأنهم  العتقال  مع�صكرات  في  التعذيب  مار�صوا 

اإدارة الدولة والإفادة من هذه الكوادر اأكبر من اأي اعتبار.

بالطبع ل يتوافق هذا مع رومان�صية الثوار الذين �صاهدوا رفاقهم يت�صاقطون بر�صا�س 
و�صروري  عاجل  اأمر  ومعاقبتهم  هوؤلء  بمحا�صبة  المطالبة  اأن  يرون  ثم  ومن  ال�صرطة، 
الأمن،  اأجهزة  اإ�صالح  تتجاوز  ق�صية  اأمام  اأننا  الأخذ في العتبار  واآني. ولكن يجب 
وترتبط بهيكل الدولة وثقافة المجتمع كما اأو�صحنا �صالًفا. وال�صعوب ل تتغير ب�صرعة 
واإنما ب�صكل تدريجي، ويخبرنا التاريخ اأن كل التجارب التي تبنت التغيير النقالبي 
ال�صريع قد انتهت بالف�صل وخلفت وراءها نظًما ا�صتبدادية، خا�صة ونحن نتحدث عن 
�صيء  بكل  يخبرنا  والذي  ال�صنين،  لآلف  الممتد  التاريخ  ذي  الم�صري  ال�صعب 
تجاربنا  بع�س  �صنجد  وذليل  خانع  �صعب  اأننا  على  اأمثلة  اإيجاد  اأردنا  فاإذا  ونقي�صه، 
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التاريخية التي تثبت ذلك، واإذا اأردنا اأن نقول اإنه �صعب ثائر فلن نعدم البرهان التاريخي 
على ذلك اأي�ًصا. ول يتعلق الأمر باإعادة اإنتاج الما�صي بمعنى اإعادة �صخه في الحا�صر، 
ولكن باإنتاجه في الحا�صر ل�صناعة الم�صتقبل. وتاريخنا يدل على اأن ال�صعب الم�صري 
محيطها  مع  الت�صابك  دائمة  دولته  واأن  الدولة،  عن  ب�صهولة  يتخلى  اأن  ي�صتطيع  ل 
الإقليمي، ول ت�صتطيع اإل اأن تكون م�صتعمرة اأو اإمبراطورية، فاإما اأن نكون عمالء واإما 
اأن نكون قوة اإقليمية مهيمنة، وهو ما يجعل جيراننا الإقليميين ينظرون ب�صيء من القلق 
لنهو�صنا، والغرب ل يريد هذا النهو�س لأنه �صيتعار�س مع م�صالحه في المنطقة. بعبارة 
اأخرى التغيير عندنا م�صاألة معقدة للغاية على كافة الم�صتويات، ويحتاج قبل كل �صيء 

اإلى اختيارات مجتمعية ر�صيدة وواعية. 

وقبل الثورة، لم يكن من حقنا الختيار. فكانت ال�صلطة الم�صتبدة هي التي تختار 
من  وكان  تبعاتها.  من  عانينا  واإن  الختيارات  هذه  م�صئولية  نتحمل  لم  وبالتالي  لنا، 
اإلغائها  اإلى رف�س الدولة و�صرورة  اأن يتطرف الواحد منا في التنظير لي�صل  الممكن 
والقيام بهند�صة اجتماعية �صاملة. فتنظيره ل يعني اأحًدا ولن يلتفت اإليه اأحد، فقد كان 
ذلك م�صير كل اأبحاثنا ودرا�صاتنا العلمية، اأما الآن، فالأمر قد اختلف، فكل حديث 
عام اأو تنظير يجب اأن يراعي اأنه �صيعني الم�صاركة في �صناعة اختيارات المجتمع، وهو 
ثورة  اأمام  ونحن  فردي،  قرار  مجرد  الم�صاألة  تعد  ولم  الم�صئولية.  وجود  ي�صتدعي  ما 
اأمام كل الحتمالت، فقد ننجح في بناء نظام ديمقراطي، وقد يعود  فتحت الطريق 

ا�صتبداد النظام ال�صابق، وقد نفاجاأ باأننا وقعنا تحت الحكم الع�صكري. 

التنمية  بين  الختيار  الم�صري،  المجتمع  اأمام  المتاحة  الختيارات  اأهم  من 
القت�صادية واإ�صالح الأحوال الجتماعية وبين اإنجاز الديمقراطية. ورغم اأن الختيار 
ال�صوؤال كان مطروًحا عقب  اأن نف�س  اأن نذكر  �صيكون قرار المجتمع، ف�صيكون علينا 
ثورة يوليو 1952م، وكان قرار النخبة الع�صكرية الحاكمة بقيادة عبد النا�صر هو البدء 
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التجربة  ف�صل  النتيجة  وكانت  الديمقراطية،  في  التفكير  ثم  اقت�صادية  تنمية  في 
ا عقب  القت�صادية وعدم تحقيق الديمقراطية. وكانت تجربة الهند تجربة موازية زمنيًّ
ا�صتقاللها عام1947م، وفيها بداأت النخبة بتر�صيخ الحرية ثم تحققت بالفعل التنمية 

القت�صادية بعد عقود من ال�صتقالل، وبالطبع كانت هناك عثرات. 

وربما ي�صاعدنا على ح�صم هذا الختيار تحديًدا اأن نعرف اأن هذه الثورة لم تكن 
اإن بدا غريًبا،  اأمر  ثورة ال�صعب الم�صري بكل طبقاته و�صرائحه وفئاته الجهوية. وهذا 
ن�صبة  بل  المجتمع ككل  بها  يقوم  ل  مجتمع  اأي  في  تحدث  ثورة  فاأية  طبيعي  لكنه 
ب�صيطة منه، وفي الحالة الم�صرية، جاءت هذه الن�صبة من الطبقة الو�صطى، وهذا اأمر 
طبيعي اأي�ًصا؛ لأن هذه الطبقة كانت اأكثر الطبقات ت�صرًرا من �صيا�صات الخ�صخ�صة 
من  الو�صطى  الطبقة  طليعة  في  تمثلت  الن�صبة  هذه  القت�صادي.  والف�صاد  والنفتاح 
والأطباء  )المحامين  المهنيين  اأبناء  من  والجامعيين  الجامعات  خريجي  ال�صباب 
اإلخ(. وكانت هذه العنا�صر هي اأكثر عنا�صر هذه الطبقة  والموظفين والمهند�صين... 
الطليعة  هذه  اأن  لول  لتندلع  الثورة  كانت  وما  للم�صئولية.  تحماًل  واأقلهم  رومان�صية 
على  ال�صاخطة  الأخرى  الجتماعية  وال�صرائح  الطبقات  من  وا�صعة  عنا�صر  اجتذبت 
النظام بدورها. واأثناء الحدث الثوري ن�صاأ تحالف بين هذه الفئة وتلك. الم�صكلة اأن 
الطبقة الو�صطى الم�صرية تعاني من اختاللت رهيبة. ثم انف�س هذا التحالف وعادت 
الأمور اإلى ما كانت عليه، �صمنت الطبقة الو�صطى تحقيق مكا�صبها، وف�صمت تحالفها 

اللحظي مع الفئات الدنيا من المجتمع.

واإذا كانت هذه الطبقة تّدعي اأنها قائدة قاطرة المجتمع، فعلى قواها ال�صيا�صية اأن 
واأن  الدائم،  وترددها  ال�صيقة  ح�صاباتها  من  تخرج  واأن  الطبقية،  التناق�صات  تتجاوز 
هذا  بدون  الدنيا.  الطبقات  هموم  تحمل  اجتماعية  اأجندة  في  التحالف  هذا  تترجم 
�صت�صنع الطبقات الدنيا ثورتها الخا�صة، وهذه الثورة لن تكون اأدواتها التويتر والفي�س 
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بوك، ولن تكون �صاحتها الميادين العامة. وقد اأ�صار الدكتور ح�صن نافعة في مقاله)14( 
»الحركة في التجاه الخاطئ« اإلى هذا المعنى؛ حيث قال اإنه »لن يكون بو�صع اأحد 
حينئذ اأن ي�صمن رومان�صية اأو �صلمية هذه الموجة ك�صابقتها، واأظن اأن مكانها المف�صل 
هذه المرة لن يكون ميدان التحرير والميادين الم�صابهة في عوا�صم المحافظات، واإنما 
�صاحات واأماكن اأخرى قد يكون العنف والتدمير هو �صيد الموقف فيها. فهل تتحلى 
النخبة الحاكمة بما يكفي من الر�صد والب�صر والب�صيرة ل�صتثمار اللحظة الراهنة في 

بناء م�صر الجديدة؟«

ولتجنب هذا ال�صيناريو الكارثي، لن يكون من المجدي اأن توؤطر القوى ال�صيا�صية 
اآنية.  �صيا�صية  مكا�صب  تحقق  فهي  الوا�صعة،  والعت�صامات  التظاهرات  في  ال�صبابية 
لهذه  الأن�صب  هو   )15()Social Movements( الجتماعية  الحركات  �صكل  اأن  واأعتقد 
القوى. وهذا ال�صكل ي�صتلهم تجارب القوى ال�صيا�صية والجتماعية التي ا�صتطاعت 
الإطاحة بالديكتاتوريات الع�صكرية في اأمريكا الالتينية. والحركات الجتماعية تت�صم 
بدرجة كبيرة من ال�صيولة والمرونة والقدرة على اإقامة التحالفات المتجاوزة لالختالفات 
ما  مع  التعامل  على  الأقدر  هو  ال�صكل  هذا  اأن  واأرى  وال�صيا�صية.  والدينية  الطبقية 
ي�صمى الإ�صرابات والمطالب الفئوية التي تعبر عن مطالب اجتماعية حقيقية و�صرورية 
لأ�صحابها حتى لو �صورها الإعالم وال�صا�صة ب�صورة اأخرى. فت�صتطيع القوى ال�صيا�صية 
مطالب  �صكل  في  تترجمها  واأن  عنها،  تعبر  واأن  المطالب،  هذه  ت�صتوعب  اأن  الثورية 
مجتمعية عامة، وهنا يتج�صد التحالف الطبقي الذي اإذا لم يتحقق فربما يكون القادم 

اأ�صواأ مما كان. 

)4)) ح�صن نافعة، الحركة في التجاه الخاطئ، الم�صري اليوم، عدد 7) فبراير ))1)م.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=289060&IssueID=2059

)))) للمزيد عن مفهوم )الحركات الجتماعية)، انظرملحق مفاهيم.
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لي�س حدًثا معزوًل عما  الثوري في م�صر  الحدث  اأن  النهاية مالحظة  وتبقى في 
تون�س حينما  بداأ في  اإزاء حدث واحد  العربي، فنحن  الإقليمي  ال�صياق  يحدث في 
نف�صها  العامة عن  الإرادة  وعّبرت  في ج�صده،  النار  البوعزيزي  ال�صاب محمد  اأ�صرم 
ب�صكل وا�صح و�صريح من خالل هتاف »ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام« الذي انتقل اإلى 
م�صر، ثم اإلى ليبيا التي انتقلت المظاهرات فيها من المرحلة ال�صلمية اإلى المواجهات 
الدامية بين قوى التغيير والقوات النظامية وميلي�صيات المرتزقة التابعة للنظام. وت�صهد 
عدد من البلدان العربية تظاهرات احتجاجية وانتفا�صات �صعبية على رموز القمع فيها، 
اأحد  رفعها  التي  الالفتة  تلك  وت�صي  والأردن.  والعراق  والبحرين  اليمن  راأ�صها  على 
باأن  بعده(  )اللي  عبارة  وتحمل  ومبارك،  علي  ابن  خلع  بعد  �صنعاء  في  المتظاهرين 
م�صهد  في  متتابعة  لقطات  اإل  هي  ما  ال�صعبي،  للذهن  تتبدى  كما  التغيير،  اأحداث 
النظام  لمعاونة  والإمارات  ال�صعودية  من  الجزيرة  درع  قوات  اإر�صال  اإن  بل  واحد، 
الحاكم في البحرين على قمع ثورة �صعبه، يعد دلياًل على اأننا اأمام �صل�صلة مترابطة من 
الأحداث بح�صب فهم القيادات ال�صيا�صية لها. وكما اأن الأفراد ل يحيون بمفردهم، 
تتاآزر لقمع  تعي�س بمفردها بل  اأن  الم�صتبدة منها،  الدول، خا�صة  ت�صتطيع  كذلك ل 

الحريات. 





43

الف�صل الثالث

)3( محاولة للخروج من ماأزق ال�صلطة في م�صر
ار الدكتور محمد �صفَّ

31 مايو 2011م
من المفتر�س اأن ترتكز هذه المحا�صرة على محاولة التخل�س من البنية الت�صلطية 
في م�صر، مع العلم، كما اأكدنا في المحا�صرة الما�صية اأنه ل اأحد يمكنه و�صع ت�صور 
وقبل  الزمان.  من  قرنين  قرابة  ا�صتمرت  التي  ال�صلطوية  الإ�صكالية  هذه  لحل  محدد 
�صتراو�س  ليو  الأمريكي  ال�صيا�صة  وعالم  للفيل�صوف  مقولًة  اأ�صوق  التناول،  في  البدء 
)1889-1979م(، قال فيها »اإن علم ال�صيا�صة الذي ل ي�صتطيع اأن يدين ال�صتبداد 
باعتباره مر�ًصا، كما ينظر الطبيب اإلى ال�صرطان باعتباره مر�ًصا، ل ي�صتحق �صفة العلم«. 
وبالتالي ل ي�صتطيع علم ال�صيا�صة اأن يدعي المو�صوعية، اأو الحياد، اأو الخلو من القيم، 
ي�صابه  ال�صيا�صة  عالم  به  يقوم  الذي  الحقيقي  والدور  لال�صتبداد،  علًما  �صي�صبح  واإل 
الدور الذي يقوم به الطبيب؛ فالطب نوعان: عالجي ووقائي. وفي ظرف الثورة التي 
تعي�صها م�صر، يناط بعلماء ال�صيا�صة اأن يقوموا بالدورين مًعا. ومن ثم ت�صبح مهمة عالم 
ال�صيا�صة الرئي�صة هي ا�صتخال�س الم�صل الم�صاد للبنية الت�صلطية من الحدث الثوري 
نف�صه، واأن يحقن به مختلف اأجزاء الج�صد الجتماعي، خا�صة اأن هذا الم�صل ي�صيع 

من بين اأيدينا �صيًئا ف�صيًئا. وهو ما �صنحاول القيام به وبناء الجتهاد حوله.

المجتمع  على  ممار�صتها  تمت  التي  الن�صباط  ميكانزمات  في  النظري  الأ�صل 
الم�صري من خالل عمليات التحديث المتتالية التي قامت بها تجارب )محمد علي 
ثم الخديوي اإ�صماعيل ثم اللورد كرومر والحتالل البريطاني ثم جمال عبد النا�صر( 
اأنها تهدف اإلى تهمي�س العنف ل�صالح تر�صيد ممار�صة ال�صلطة واإعادة بناء الحكم من 
اأجل بناء الدولة. ولكن ما حدث في م�صر، هو اأن التقاليد العريقة في ممار�صة العنف 
بما  الحداثية،  الن�صباط  ميكانزمات  تغزو  اأن  ا�صتطاعت  ال�صتبداد  وممار�صة  والقهر 
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ا�صتخدام  تنميط  تم  وبهذا  بالتعذيب.  عرف  فيما  الج�صد،  واإذلل  امتهان  اإلى  اأدى 
التحولت  رغم  اأنه  هذا  من  الأخطر  والتدمير.  والقهر  بالعنف  واقترنت  ال�صلطة، 
ال�صيا�صية العميقة التي �صهدها المجتمع الم�صري على ما يزيد عن قرنين ون�صف، في 
�صكل ثورات وانقالب واإحالل نخب ونظم حكم محل نخب ونظم اأخرى كما حدث 
هذا في �صكل ثورات )الثورة العرابية 1881م، ثورة 1919م، ثورة 1952م(، اأو التحول 
النظام  من  والتحول  )1922م(،  ال�صكلي  ال�صتقالل  اإلى  المبا�صر  ال�صتعمار  من 
عهد  في  الت�صحيح  حركة  في  النخبة  واإحالل  )1953م(،  الجمهوري  اإلى  الملكي 
ال�صادات )مايو 1971م(، فاإن هذه التحولت لم تفلح في تغيير بنية ال�صلطة المت�صمة 
)التحكم  الن�صباطية  الميكانزمات  في  ما  اأقوى  بين  تمزج  والتي  والت�صلطية،  بالقهر 

والرقابة عن بعد(، وممار�صة اأ�صواأ درجات المتهان والإذلل على ال�صعب.

الخبرات  وبا�صتدعاء  ا،  حاليًّ م�صر  ت�صهده  الذي  العميق  ال�صيا�صي  التحول  ومع 
التاريخية الم�صرية ال�صابقة، نقول اإن هذه البنية قادرة على اإعادة اإنتاج نف�صها، بل اإنها 
تقوم بهذا في الوقت الذي نتحدث فيه. ورغم اأن هذه البنية ل توجد في �صكل بنى 
هوؤلء  اأذهان  في  م�صتبطنة  وهي  بداخلنا،  اإنما  الأر�س  على  توجد  ل  فهي  معمارية، 
الذين تمار�س عليهم ال�صلطة؛ لأنهم يعتقدون اأنهم دائًما مراَقبون. ومن ثم، فلن يوؤدي 
خلع اأو حتى ت�صفية نخبة بكاملها واإحالل نخبة اأخرى محلها اإل لخلخلة هذه البنية 
ا  كائًنا حيًّ الت�صلطية  البنية  تبقى  ولكن  ا.  ن�صبيًّ مراكزها  اإزاحة  اأو  العليا  م�صتوياتها  في 

ي�صتطيع اإنتاج نف�صه بكفاءة وب�صرعة، وقد حدث ذلك عدة مرات في تاريخنا.

ونحن في لحظة تاريخية فارقة. واأهم ما تمنحه لنا هذه اللحظة هو اأنها تفتح لنا نوافذ 
عديدة من الممكن اأن نلج من خاللها اإلى ا�صتبدال هذه البنية اأو على الأقل تهمي�صها، 
اإلى  الحادثة  الثورة  الفر�س والنجاح في مهامنا، �صتتحول هذه  ا�صتغالل هذه  وبدون 

مجرد انقالب ق�صر، اأطاح بطاغية لياأتي باآخر، اأو اأحل نخبة مكان اأخرى.
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اجل�صد بني ميكانزمات االن�صباط وبنية القهر 
دائًما ما يكون الج�صد هو مو�صوع ممار�صة ميكانزمات ال�صلطة الن�صباطية، وهي 
تتعامل مع الج�صد باعتباره مجموعة من الطاقات الحيوية المختزنة، وتحاول اأن تعمل 
على تمكين هذا الج�صد واإعطائه المزيد من القوى والطاقات والقدرات، عن طريق 
ترتيب وتن�صيق منهاجي للطاقات الإيجابية المختزنة وتفجير الإبداعات؛ بحيث تمتاز 
ممار�صة ال�صلطة هنا بالإيجابية. كما اأن الج�صد هو مناط مقاومتها اإذا ما ف�صدت و�صيطر 

عليها العنف. 

اإرث تاريخي عميق، كانت هذه الممار�صة تاأخذ �صكاًل معيًنا؛  وفي م�صر ب�صبب 
اأ�صكال  جاءت  والإذلل  المتهان  وبنف�س  واإذلله،  الج�صد  هذا  امتهان  يتم  حيث 
مقاومة هذه الممار�صات القهرية. فالخبرة التاريخية تخبرنا اأن التعامل ب�صكل �صلبي مع 
بداأ  للتعذيب في م�صر كان موجوًدا في عهد محمد علي، فعندما  الج�صد كانعكا�س 
تاأ�صي�س الجي�س من الفالحين، وب�صبب الع�صف والقهر، كان هوؤلء الفالحون يتهربون 
من التجنيد بت�صويه اأجزاء من اأج�صادهم )كقطع اإ�صبع ال�صبابة الم�صتخدم في التعامل 
مع البنادق- فقء العيون- قطع الأيدي اأو الأرجل(. وتغلبت ال�صلطة على هذا التهرب 
بعمل فرق لهوؤلء الم�صوهين. وفي اأيامنا هذه عندما تعر�س ال�صاب محمد البوعزيزي 
لل�صفع على يد �صرطية، ما كان منه اإل اأن اأحرق ج�صده متخل�ًصا منه، وهو ما تكرر لدينا 
اأ�صا�ًصا  تولدت  الج�صد  ال�صلبية مع  العالقة  باأيام. هذه  الثورة  قبيل  اأخرى  بلدان  وفي 

ب�صبب اآليات ال�صلطة القاهرة، واقتب�صتها في المقابل اآليات المقاومة.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه في هذا ال�صدد، هو لماذا اأخفقت ميكانزمات ال�صلطة 
الحديثة، في اأن ترتفع بنوعية ممار�صات ال�صلطة في المجتمع الم�صري؟ ولماذا كانت 
تتقهقر وتنحل في �صكل تعذيب؟ وقد تف�صى هذا التعذيب في المجتمع في الما�صي 
والحا�صر، وتقارير الموؤ�ص�صات الحقوقية كثيًرا ما تحدثت عن التعذيب باعتباره جريمة 
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يومية، واأنه لم يكن قا�صًرا على المعتقلين ال�صيا�صيين في ال�صجون، بل كان يمار�س 
اأي�ًصا في كل مقار الحتجاز واأق�صام ال�صرطة، ومع�صكرات الأمن المركزي، حتى اأنه 
من  والدنيا  العليا  الم�صتويات  بين  العالقة  في  غالًبا،  نف�صية  اأخرى  ب�صورة  يحدث، 
اأن تنه�س بم�صتوى ممار�صة  الجهاز الإداري. فلماذا لم ت�صتطع الموؤ�ص�صات الحديثة 

ال�صلطة؛ حيث يتم التخلي عن العنف، ويتم ت�صفية الإرث ال�صتبدادي؟

لمعرفة الإجابة عن هذا الت�صاوؤل، يجب علينا التخلي عن بع�س الأوهام التي كان 
ا لن�صوب الثورة، ثم ا�صتمرار الحدث الثوري حتى نجاح الثوار في خلع  بع�صها �صروريًّ

الرئي�س ال�صابق.

اأول هذه الأوهام اأن ال�صتبداد هو ق�صرة في المجتمع الم�صري، وبمجرد زوال هذه 
الف�صاد  براأ�س  الإطاحة  بمجرد  اأنه  وثانيها  بذاته.  ذاته  المجتمع  �صي�صلح  الق�صرة 
وال�صتبداد �صيكون الج�صد قادًرا على التعافي واإ�صالح نف�صه. فلو علم الثوار اأن خلع 
القوة وال�صلطة، لما قاموا  ح�صني مبارك لن يغير من الأمر �صيًئا، من منظور عالقات 
الأهمية  من  كانا  الوهمان  وهذان  الطريقة.  بهذه  �صاروا  وما  النحو  هذا  على  بالثورة 
اأن نخدع  واإ�صعال جذوتها. ولكن ل يجب  الأولى  الثورة  الثوار في مراحل  لتوحيد 
اأن هذه  اأوؤكد  اإلى غير رجعة.  البالد من ال�صتبداد  باأننا قد نجحنا في تطهير  اأنف�صنا 
ا لال�صتبداد،  اأوهام ل�صبب رئي�س هو اأن المجتمع الم�صري نف�صه لديه قابلية عالية جدًّ
واإذا كان المفكر الجزائري مالك بن نبي قد تحدث عن »قابلية ال�صعوب لال�صتعمار«، 

فقابليتنا لال�صتبداد هي التي توؤدي اإلى القابلية لال�صتعمار.

ولكن ما هي القابلية لال�صتبداد؟
يتميز منهج تحليل عالقات القوة باأنه ل يعتمد في بحثه على النظر اإلى ال�صلطة في 
م�صتوياتها العليا، بل يبحث اأب�صط م�صتوياتها، بل اإنه يقوم على افترا�س اأ�صا�صي مفاده 
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اأدنى  في  الحادثة  الممار�صات  لتلك  ح�صيلة  هي  العليا  الم�صتويات  في  ال�صلطة  اأن 
م�صتويات المجتمع، وهي العالقات الإن�صانية واليومية المعتادة والتي تبدو ب�صيطة في 
مظهرها لكنها عميقة ومعبرة في جوهرها، كتلك العالقة الممار�صة بين الرجل والمراأة 
وبين المدر�س والتالميذ، وبين الأفراد وبع�صهم البع�س. وتك�صف الممار�صات اليومية 
�صنتناول  المنهج  المجتمع، وبهذا  الحقيقية في جوهر  ال�صلطة  الب�صيطة عن عالقات 
هذه  فيهما  تج�صدت  م�صهدين  قراءة  من خالل  وذلك  لال�صتبداد«،  »القابلية  مفهوم 

القابلية.

المكتبة  اأمن  اأفراد  قام  وفيه  الما�صية،  المحا�صرة  عقب  حدث  الأول:  الم�صهد 
المتواجدون بقاعة الموؤتمرات بالعتداء على اأحد المرتادين نتيجة م�صادة لفظية بينه 
وبين اأحدهم، وقيل اإن هذا ال�صخ�س النحيل للغاية يحمل مخدرات. وكان العتداء 
ا ومفرًطا؛ بحيث ل يتنا�صب مع اأية مخالفة ارتكبها. وقد تج�صد في  عليه عنيًفا وت�صامنيًّ
هذا الم�صهد الختالل ال�صديد في وظيفة جهاز الأمن في المجتمع الم�صري، ويمكننا 
اليوناني  الفيل�صوف  �صاغه  الذي  )الحرا�س(  مفهوم  منظور  من  الختالل  هذا  �صرح 

القديم اأفالطون.

الحار�س  اإن  وقال  الفا�صلة،  مدينته  في  الحار�س  �صخ�س  عن  اأفالطون  تحدث 
ي�صتلهم وظيفة )الكلب(؛ حيث يت�صف الكلب بخ�صلتين؛ الأولى اأن لديه قدرة عالية 
ا، والخا�صية  على التمييز بين ال�صديق والعدو، والثانية اأن لديه غريزة عدوان عالية جدًّ
الأولى تكبح جماح الثانية؛ فقدرته على التمييز بين ال�صديق والعدو تجعله قادًرا على 
تحديد الوقت الذي يطلق فيه عدوانه. ونالحظ اأن ال�صفات والوظائف نف�صها تتواجد 
لدى الحار�س؛ حيث تحدد له في تعريف وظيفته اأ�صدقاءه واأعداءه؛ وبالتالي يعرف 
تعريف  في  الخلل  من  فيعاني  لدينا  الأمن  اأما جهاز  العدوان.  غريزة  يطلق  َمْن  على 
العامة  المن�صاآت  في  الأمن  فاأفراد  عدوانه،  يطلق  َمن  على  يعرف  ل  ثم  ومن  اأعدائه 
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كالمكتبة ل يعرفون تحديًدا جوهر وظيفتهم وهدفها وما اإن كانت تتعلق بحماية المن�صاأة 
اأم حماية مرتاديها اأم حماية موظفيها. 

ويتفاقم هذا الخلل اإذا ما تناولنا جهاز ال�صرطة الم�صري، فالتعليم والتدريب في 
كليات ال�صرطة يتعلق بتنمية القدرات القتالية والبدنية بما يقوي غريزة العدوان، دون 
اأن ي�صحب هذا تنمية عقلية اأو تربوية تجعل اأفراد هذا الجهاز قادرين على التمييز بين 
العدو وال�صديق. وبينما تحدد العقيدة القتالية للجي�س اأن العدو الخارجي هو الهدف، 
النيران  يطلق  ولم  الثورة  اأحداث  في  بالمتظاهرين  ي�صطدم  لم  لماذا  نفهم  ثم  ومن 
عليهم، فهم لم يكونوا العدو المحدد �صمن العقيدة القتالية لهذا الجهاز الدفاعي، فاإن 
فال�صرطي  التمييز؛  على  قدرتها  لعدم  لل�صرطة  بالن�صبة  العدو  هم  المواطنين  الأفراد 
الخطر«، وهو  »ال�صخ�س  القانوني  المجتمع عمن ي�صمى في علم الإجرام  يبحث في 
الممار�صة  وبتراكم  النا�س،  الخطورة في كل  ال�صرطي  يفتر�س  ثم  لي�س وا�صًحا، ومن 
يتحول هذا الخلل في التفكير اإلى بنية في تفكير المجتمع)16(؛ بحيث تتحول »النزعة 
الرغبة  تبقى  التمييز،  على  الأفراد  قدرة  ولتقل�س  اجتماعية)17(.  ثقافة  اإلى  الأمنية« 

العارمة في اإطالق غريزة العدوان. 

اأفراد الأجهزة الأمنية هو عر�صة دائًما لالإحباط،  ومن يقوم بممار�صة العنف من 
ليقينه الداخلي اأن عمله بال قيمة وفي اأغلب الأحوال �صكلي، بالإ�صافة اإلى مركبات 

)6)) من المالحظ، اأنه مثاًل في المكتبات يتعامل القائمون عليها مع مرتاديها على اأنهم ل�صو�ش في المقام 
المواطنين،  التعامل مع  »العهدة« في  ت�صود عقلية  الإدارية  الأجهزة  يثبت عك�ش ذلك. وفي  الأول، حتى 
الإخ�صاع  فكرة  ل�صالح  المهني  الواجب  على  القائمة   (The public Servant العام  )الخادم  فكرة  وتتال�صى 

القائم على القهر. )المحرر).

)7)) »الأمنوقراطية« – والم�صطلح للمفكر ال�صوداني حيدر اإبراهيم - هي اأهم اأركان القابلية لال�صتبداد، 
في�صبح  هوبز،  توما�ش  عند  الأولى  الطبيعة  حالة  من  يقترن  الذي  المجتمع  اأفراد  بين  ال�صك  ي�صود  حيث 
الذي  القاهر  الم�صتبد  اإلى  الملحة  الحاجة  النا�ش  لدى  ا، وتتوالد  ذئًبا مفتر�صً اأو  الإن�صان،  الإن�صان ذئب 

يكبح غرائز العدوان المنفلتة اأو المفتر�صة. )المحرر).
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النق�س و�صعف الوازع الأخالقي ال�صائد في المجتمع. كل هذه العوامل توؤدي اإلى 
خلل نف�صي عميق تكون ممار�صة العنف وال�صلطة هي العالج الوحيد له، فهي تعطي 
يعو�س كل هذه  بما  الجن�صية؛  اللذة  تقارب  تكاد  لذة عارمة  الخلل  بهذا  للم�صابين 
الأفراد  لهوؤلء  الوحيدة  المكافاأة  والقهر هي  الإخ�صاع  وت�صبح ممار�صة  الإحباطات، 
الذين ل يتقا�صون رواتب جيدة، وهذا يف�صر ت�صددهم في تطبيق التعليمات الأمنية 
فيما ل داعي من ورائه، رغم اأنهم يختفون في المواقف الجدية التي تتواجد فيها اأخطار 
اأي �صخ�س تحدًيا  التمرد على هذا الإخ�صاع من قبل  ت�صتلزم تدخلهم. لهذا يمثل 
لفرد الأمن الذي ي�صعر بالحرمان من ممار�صة لذة الت�صلط، فيدفعه هذا للتعامل بعنف 

لفظي اأو ج�صدي مع من تلوح منهم عالمات التمرد.

الم�صهد الثاني: كان الأكثر تعبيًرا وتج�صيًدا لهذه الثقافة القابلة لال�صتبداد. وهو 
لمدر�س في ح�صانة بقرية في محافظة الغربية وهو يقوم ب�صرب تالميذه من الأطفال، 
وهو الم�صهد الذي تم ت�صويره وانت�صر ب�صراوة على �صبكات التوا�صل الجتماعي واأثار 
هذا  اأن  نجد  هنا  المدر�س.  هذا  �صد  عقابية  اإجراءات  اتخاذ  فتم  الجدل،  من  كثيًرا 
المدر�س يمتلك من ميكانزمات القوة الن�صباطية التي تمكنه من ال�صيطرة على هوؤلء 
الأطفال، فهو يحتجزهم في قاعة لفترة زمنية محددة، كما اأنه يتحكم فيهم بالدرجات، 
ونحن في مختلف مراحلنا التعليمية نعلم تلك القوة التحكمية الهائلة التي توجد في 
ال�صغار  التالميذ  ال�صغيرة في كرا�صات  النجمة  المتدرج من  الوهمي  هذا الختراع 
حتى جوائز الدولة التقديرية، رغم اأنها معنوية وا�صطنعت من اأجل التحكم وال�صيطرة. 

وهم في النهاية اأطفال �صغار. ومع ذلك فقد ا�صتخدم العنف معهم. 

الأهم من هذا الم�صهد هو موقف اآباء هوؤلء ال�صغار الذين اأدانوا عقاب المدر�س، 
لأنه - في نظرهم - يتفانى في عمله عندما يعاقب اأطفالهم بال�صرب. تج�صدت في هذا 
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الموقف عالقات القوة الحقيقية في المجتمع، وهذه هي البنية التحتية لجهاز الت�صلط 
والتي تمكنه من اإعادة اإنتاج نف�صه مرات ومرات، فالآباء لديهم تقبل وتحمل لأنماط 
التع�صف في ممار�صة ال�صلطة، وممار�صة العنف، وهذا حال الكثير من �صرائح المجتمع 
التي لديها قبول تام ل�صتخدام العنف والمتهان والإذلل، حتى لو كنا نتعامل مع 
اأطفال. ولنالحظ اأن هوؤلء الم�صتهجنين لعقاب المدر�س من اآباء واأمهات الأطفال، 
هم اأكثر من يحبونهم على وجه الأر�س، ومع ذلك كان ا�صتخدام العنف وال�صرب مع 
اأبنائهم ذا �صرعية كاملة بالن�صبة لهم. واإذا كان المجتمع يقبل ا�صتخدام العنف باعتباره 
اأمًرا واجًبا من عنا�صر التربية التي ل غناء عنها، فمن الطبيعي اأن يقبل هذا المجتمع 
ا�صتخدام العنف في اأعلى الم�صتويات مع اأطفال اآخرين لتربيتهم. اإًذا نتحدث عن بنية 
ثقافية لديها قابلية عالية لقبول الظلم والع�صف والقهر ومن ثم التعذيب. ويت�صح لنا من 
ذلك اأن خطاب ال�صلطة اأثناء الحدث الثوري الذي كان يتحدث عبر اأبواقه الإعالمية 
بهذا  رئي�صهم  يخلعوا  اأن  الم�صريين  من  الالئق  من  لي�س  واأنه  الرئي�س«،  »اأبوة  عن 
ا، بل كان ي�صتهدف اأعمق م�صتويات الوعي لدى  ال�صكل، لم يكن هذا الخطاب عبثيًّ

ع بهذه الثقافة.  القطاع العري�س من ال�صعب الم�صبَّ

على هذا لي�س ال�صتبداد في م�صر مجرد ق�صرة �صطحية بل هو ثقافة عميقة، ول 
ا  يجب اأن نخادع اأنف�صنا بالقول اإننا اإن اأطحنا براأ�صه تخل�صنا منه تماًما. هذا َوْهم برهنَّ
عليه. نحن اإزاء ثقافة تمثل البنية التحتية ل�صناعة الم�صتبدين من الحكام. ولم يكن تمرد 
الج�صد الطبيعي  - في حالة البوعزيزي - اأو الج�صد الجتماعي في حالة المظاهرات اأو 
الم�صيرات، لم يكن تمرًدا على ال�صتبداد كبنية، بل كان تمرًدا على �صخ�س الم�صتبد، 
بمعنى اأنه من الممكن القبول بم�صتبد اآخر، ول غرابة اأن نجد م�صلًحا م�صتنيًرا ومنفتًحا 
كالإمام محمد عبده )1849-1905م( يحدثنا عن )الم�صتبد الم�صتنير(، فهو ل يريد 
التخل�س من ال�صتبداد بل يحدثنا عن م�صتبد ي�صّير الأمور وفًقا لقواعد العدل الإ�صالمي. 
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ول غرابة اأي�ًصا في اأن ن�صمع في مناق�صاتنا اليومية من يقول اإنه ل حل للفو�صى التي 
ت�صرب في اأطناب البالد �صوى وجود �صخ�س قوي على راأ�س ال�صلطة ي�صرب بيد من 
ا ا�صتعادة لهذا الحديث عن  حديد لقمع الحتجاجات والنفالت الأمني. ون�صهد حاليًّ
)الم�صتبد العادل اأو الم�صتنير( في مواجهة حالة ال�صطراب التي ت�صهدها البالد بعد 
الثورة، وباعتبار هذه الفكرة تمثل تعبيًرا عن تراث اإ�صالمي اأ�صيل. غير اأن هذه الفكرة ل 
تمثل �صوى ا�صتعادة فورية لآليات ال�صتبداد ولكن ب�صكل مهذب، وهي بهذا اأ�صد خطًرا 
من التخوين والتكفير، وفي الحقيقة لم يحكمنا في تاريخنا الطويل م�صتبد عادل واحد، 
واإنما كان يحكمنا م�صتبدون جاهلون وفا�صدون وكانوا اأبعد ما يكونون عن العدل، والعدل 

ل يحتاج في تطبيقه اإلى ال�صتبداد. فهذه اأطروحة فا�صدة. 

ورغم اأننا في الموؤتمرات والندوات ن�صطنع الحديث عن الديمقراطية وقبول الراأي 
الآخر، فاإننا نعرف في اأعماق اأنف�صنا اأن هذا غاللة رقيقة �صرعان ما تزول عند المواقف 
الحقيقية. فنحن تعبير عن حالة عقلية مجتمعية لها جذور عميقة في ثقافة هذا المجتمع 
وتف�صر لنا كيف ا�صتطاعت بنية ال�صلطة رغم ما كيل لها من �صربات �صيا�صية في �صخو�صها 

وموؤ�ص�صاتها اأن تعيد اإنتاج نف�صها مرة تلو الأخرى.

وهناك مثال عملي اأود اأن اأ�صوقه للتدليل على التناق�س ال�صارخ الذي نعاني منه 
بين الحديث عن الحرية ومقارعة ال�صتبداد والقبول بممار�صته. كان هناك قرار ق�صائي 
قد �صدر من المحاكم الم�صرية ب�صحب الحر�س الجامعي التابع لوزارة الداخلية من 
اأجل  من  التدري�س؛  هيئة  واأع�صاء  الجامعة  ا�صتقالل  حركة  قاتلت  وقد  الجامعات، 
ا�صت�صدار هذا القرار ل�صنوات كخطوة لتحقيق ا�صتقالل الجامعات ورفع قب�صة الأمن 
عنها. وبعد الثورة، وبعد اأن تم تنفيذ هذا الحكم الق�صائي، كان ما حدث اأن الحر�س 
اأ�صاتذة الجامعة  القديم قام با�صتبدال زيه الع�صكري بزي مدني، ولم يفت هذا على 
ولكنهم قبلوه؛ لأنهم يدركون - باعتبارهم يحملون نف�س عقلية المجتمع - اأنه ل يمكن 
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ال�صيطرة على الطلبة اإل من خالل العنف. فهناك ن�صتطيع مالحظة التناق�س؛ فاأ�صاتذة 
الجامعة الذين كانوا ي�صعون اإلى تحرر المجتمع ويتحدون النظام ال�صتبدادي، في اأول 
موقف حقيقي لممار�صة ال�صلطة على الطلبة وجدناهم ل يقلون ا�صتبداًدا اأو ا�صتعداًدا 

ل�صتخدام العنف وقبوًل لأبنية ال�صلطة الت�صلطية الموجودة في الجامعة.

ويبقى التاأكيد على اأن هذه القابلية العالية لال�صتبداد لي�صت جينية، كما تدعي 
نتيجة  تولد  متراكم،  تاريخي  اإرث  نتيجة  هي  واإنما  الغربي،  ال�صت�صراق  مقولت 
لممار�صة ال�صتبداد علينا لعقود �صحيقة من القا�صي والداني، ممن لم تكن لهم قيمة 
في بالدهم )العبيد المماليك(، ولكنهم عندما ي�صلون اإلى بالدنا يحتقرون الفالحين 
بالدونية،  �صعور  الظلم،  التاريخ ومن خالل ممار�صة  لدينا عبر  فتولد  البالد،  اأهل  من 
وتولدت لدينا عقد اجتماعية وثقافية، اآن الأوان اأن نتحرر منها، واأن نعيد العتبار اإلى 
ذاتنا واأن نقيم م�صالحة مع الذات، دون اأن يتحول هذا اإلى ا�صتعالء قومي اأو بارانويا، 
اأو نت�صور اأننا حققنا ثورة تختلف عن كل الثورات. ففي كل مرة تقوم فيها ثورة، يت�صور 
منا�صروها واأ�صحابها اأن ثورتهم ل مثيل لها، واأنها ثورة على نمط ما �صبقها من ثورات، 
ثم ياأتي بعد ذلك الأكاديميون والباحثون، ليوؤكدوا اأنها ثورة �صارت على نمط ما �صبقها، 
اأنها عمل ت�صامني جماعي ي�صقط ال�صلطات  فكل الثورات مت�صابهة وجوهر الثورة هو 
القائمة. والختالف الوحيد بين كل ثورة واأخرى، اأن هناك ثورة تنجح في تحقيق اأهدافها، 

واأخرى ل ت�صتطيع اأن تحافظ على مكا�صبها، وثالثة تتحول اإلى انقالبات.

�صرورة ا�صتدامة حلظة التحرير
قد تبدو ال�صورة من خالل التحليل ال�صابق قاتمة. وفي الحقيقة، ل يعاني المجتمع 
الم�صري من ت�صوهات اأو عاهات تجعل معالجة الأو�صاع م�صتحيلة، فما لدينا هو اآفات 
من الممكن عالجها. ويبقى ال�صوؤال هو كيفية تطوير اإمكانية العالج، وهنا ياأتي دور 
اأ�صاتذة ال�صيا�صة في ا�صتخال�س م�صل م�صاد للبنية الت�صلطية. والتالي هو محاولة لطرح 
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اأثناء  هذا العالج تحت عنوان »ا�صتدامة لحظة التحرير« من خالل تحليل ما حدث 
الحدث الثوري نف�صه. ولنبداأ من التعريف بميدان التحرير.

ما الخطورة التي كان ي�صت�صعرها نظام مبارك عند توافد الح�صود اإلى الميدان؟ ما 
اأهمية ما حدث في الميدان؟ نظًرا للمركزية ال�صديدة التي تتميز بها الإدارة الم�صرية 
بنثام  التحرير كان تمثياًل وا�صًحا لنموذج  اأن ميدان  وكذلك مركزية الجغرافيا، نجد 
المعماري، ففي الميدان وحوله تقع اأغلب مقار الوزارات والم�صالح الحكومية الرئي�صية 
العا�صمة  قلب  يمثل  الذي  الميدان  الح�صود على هذا  توافد  ال�صلطة(، وكان  )اأبراج 
بمثابة احتالل لبرج ال�صلطة، واأنهم في طريقهم لل�صيطرة على اآلتها ال�صخمة، مما قلب 
بنية ال�صلطة ب�صكل وا�صح، وهذه هي لحظة التحرير التي ا�صتمرت لأيام، وما نحتاجه 
في الوقت الحالي، هو ا�صتدامتها قبل اأن ي�صتطيع النظام المترنح اأن ي�صتعيد قوته، واأن 
يعيد اإنتاج بنية الت�صلط مرة اأخرى. ويمكننا ت�صريح هذه اللحظة بت�صريح اآلية الت�صلط.

كانت بنية ال�صلطة في م�صر تعتمد على امتهان واإذلل الج�صد، وكانت تحكم هذا 
الج�صد من خالل تدميره، فكانت تنظر له باعتباره ج�صًدا متعفًنا في طريقه اإلى التحلل 
والفناء والتحول اإلى اأ�صالء، فكانت تعمد اإلى اإ�صباع الحد الأدنى من الحتياجات 
المادية لهذا الج�صد من خالل اعتماد �صيا�صات الإفقار المادي المتعمدة والتي كانت 
ا من المنتفعين المت�صلين بال�صلطة اأو المتحكمين  تتم ل�صالح فئات و�صرائح رقيقة جدًّ
في دوائرها، على ح�صاب الغالبية العظمى من ال�صعب، ومن ثم اإ�صاعة النظرة المادية 
للحياة. وفيما يتعلق بالعالقة بين الأفراد، عمدت هذه البنية اإلى اإ�صاعة روح ال�صك 
ماله  راأ�س  وهي  الثقة،  من  المجتمع  ر�صيد  �صرب  ثم  ومن  الأفراد،  بين  والريبة 
الجتماعي، وبالتالي لم ت�صمح بتجمع الأفراد اأو على الأقل كانت تحا�صر تجمعاتهم 

اإن حدثت ب�صياج اأمني، فالت�صامن بين الأفراد كان خطًرا داهًما على ال�صلطة.
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الج�صد  ا�صتعاد  فقد  الآليات.  لهذه  ا  تامًّ قلًبا  كان  التحرير،  في  حدث  والذي 
الم�صري ع�صويته، وتم َلمُّ �صمله؛ بحيث يكون ج�صًدا واحًدا، وكّون المعت�صمون في 
فيه  وظهرت  بذاته،  قائًما  مجتمًعا  البالد  اأنحاء  في  كثيرة  ميادين  من  وغيره  الميدان 
يوؤديها  كان  التي  الوظائف  نف�س  للمعت�صمين  توؤدي  متخ�ص�صة  وموؤ�ص�صات  اآليات 
والإذاعة والتثقيف  والتغذية  والنظام  )الأمن  لجان  فظهرت  الكلي،   المجتمع 

اإعادة  والتخابر ..(. وبالتالي ا�صتعاد المجتمع ككل ع�صويته ولحمته، ومن ثم تمت 
والتي  الأفراد  بين  المتولدة  الثقة  روح  باإ�صاعة  الجتماعي)18(  المال  راأ�س  ت�صكيل 
تج�صدت في التعاون والت�صامن، ومن هذا التالحم تم ح�صد الموارد المادية الب�صيطة 
للتغلب على التكلفة القت�صادية لأي ن�صاط يتم ممار�صته في العت�صام. واأخيًرا تحرر 

ريه.  الج�صد، واأطلقت طاقاته الإبداعية بعد اأن تغلب على مدمِّ

وما نحتاجه لتهمي�س بنية ال�صلطة الت�صلطية في م�صر هو اأ�صكال تنظيمية ت�صتلهم 
اأطراف الج�صد وتعيد  الع�صوي بين  اإعادة التالحم  اإلى  اللحظة؛ بحيث تهدف  هذه 
نقاط التمف�صل في الج�صد الجتماعي، خا�صة اأن الج�صد الذي ولد في التحرير تبعثر 
مرة اأخرى بفعل التناحر ال�صيا�صي والأيديولوجي بين القوى الثورية، فتتحدد مهمتنا 
في اإعادة لم �صمل هذا الج�صد، وذلك من خالل اإعادة تاأ�صي�س الجماعات التراحمية 
التراحمية  والجماعات  والقت�صادية.  الجتماعية  العالقات  لتنظيم  مختلف  ك�صكل 
اأو�صع  اهتمامها  اأ�صا�س مهني، ولكن دوائر  تقوم على  اأو روابط  هي عبارة عن هيئات 
اأو الأجور، فهي وحدات  العمل  المتعلقة بعدد �صاعات  المهنية  المطالب  بكثير من 
اإليها واأن تربطهم  اجتماعية اقت�صادية وثقافية ت�صتطيع اأن ت�صبع احتياجات المنتمين 
ب�صكل ع�صوي، وتحّول هذه الأ�صالء/ الأفراد اإلى اأع�صاء فاعلة في ج�صد واحد يقوم 
كل منها بوظيفة اأو بمجموعة من الوظائف. وتقوم هذه الجماعات بممار�صة دور رقابي 

)8)) للمزيد عن مفهوم )راأ�ش المال الجتماعي)، انظر ملحق المفاهيم. 
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و�صبط ذاتي على اأع�صائها مع اآليات النتخاب والمحا�صبة، بالن�صبة لقيادتها والمنتمين 
اأ�صبحت  التي  المهنية  للنقابات  التاريخي  الخطاأ  في  الوقوع  تتجنب  حتى  اإليها؛ 

النتخابات فيها �صكلية؛ حيث كانت ت�صتولي اأ�صر بعينها على هذه النقابات.

ثالثة  على  �صتتواجد  واإنما  واحد،  م�صتوى  على  توجد  لن  التكوينات  هذه 
الم�صتويات  هذه  بين  القيادات  وت�صعيد  والقومي،  والإقليمي  المحلي  م�صتويات؛ 
الثالثة يتم من خالل النتخاب؛ بحيث تكون هناك اإمكانية لتعبئة الأفراد وا�صتعادة 
اللحمة بينهم. ولأننا تجاوزنا في مدننا الحديثة فكرة الحارات على اأ�صا�س مهني، فلن 
تكون هذه الكيانات مغلقة على نف�صها، بل �صتكون مت�صابكة ومتالحمة. وبهذا الت�صابك، 
لن يتم فقط اإحياء المجتمع الأهلي، بل �صيتم اأي�ًصا تو�صيع دوائر فاعليته، و�صيكون له اأفرع 
على مختلف الم�صتويات، لي�س فقط للتعبير عن م�صالح جماعات معينة، واإنما ل�صنع 
ال�صيا�صات بالم�صاركة مع الدولة، اأي الو�صول اإلى �صراكة حقيقية معها في اتخاذ اأي قرار 
ا من المجتمع وت�صبح الدولة هي دولة الحد  من القرارات؛ بحيث تن�صحب الدولة ن�صبيًّ
الأدنى التي تقوم بمهام )الأمن والدفاع والعدالة(، فلن يكون لل�صلطة طبًقا لنموذج بنثام 
�صوى البرج، و�صتتحطم الوحدات المغلقة )الزنازين( الموجودة بال�صريط، و�صتحتل هذه 
الجماعات التراحمية الف�صاء ال�صيا�صي؛ ليكون المجتمع قادًرا على اإفراز وحدات واآليات 
تقوم بوظائف حقيقية للجماعات والأفراد. واإذا تحقق ذلك فلن ي�صبح الفرد اأعزل في 
هذه  �صتقوم  تراحمية،  وجماعة  ع�صوية  كيانات  اإلى  منتمًيا  فباعتباره  ال�صلطة،  مواجهة 

الأخيرة بحمايته)19(، بل وبحماية المجتمع ككل اإن ُهِزمت الدولة اأو تراجعت. 

وقد يكون النتماء اإلى هذه الجماعات على اأ�صا�س وظيفي حديث، لكنها تنتمي 

)9)) م�صكلة الفرد في مواجهة ال�صلطة في الريف وفي التجمعات التقليدية القبلية والعائلية اأهون بكثير من 
م�صكلة الفرد في المدينة حيث مجتمع الأفراد العارين من اأي انتماءات عميقة يجعل طغيان ال�صلطة وت�صلطها 

اأمًرا هيًنا )المحرر).
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اإلى اآداب وتقاليد عريقة، وتعيد العتبار لهذه الكيانات التقليدية التي كانت موجودة 
التراحمية  الجماعات  هذه  مثل  فوجدت  الحديثة،  الدولة  ميالد  قبل  المجتمع  في 
والتي اتخذت �صكل نقابات مهنية لل�صناع والتجار فيما عرف بالطوائف، قبل اإن�صاء 
الدولة الحديثة في عهد محمد علي، ورغم ما اأ�صابها من عيوب واختاللت اأدت اإلى 
للمماليك  الع�صكري  الجهاز  للمجتمع. فمع هزيمة  باأدوار هامة  قامت  فاإنها  اإ�صعافها، 
اأن تنظم  اأمام الحملة الفرن�صية 1798م، ا�صتطاعت هذه الطوائف  )الطبقة الحاكمة( 
والثانية )1799- الأولى  القاهرة  ثورتي  الثورات؛  تنظم  اأن  ثم  الغزاة،  �صد  المقاومة 

1800م(، فلم تكن هذه الطوائف مجرد كيانات نقابية ب�صيطة، بل كان لديها القدرة 
بدور  والقيام  الدولة،  مواجهة  في  �صيا�صي  بدور  القيام  ثم  ومن  الموارد،  ح�صد  على 

دفاعي في مواجهة المحتل.

ولئال يتحول الحديث عن هذه الكيانات اإلى الحديث عن يوتوبيا، لبد اأن تتواجد 
يد  اإلى  العملية  ال�صبل  هذه  واأقرب  الأر�س.  على  تفعيلها  ثم  لتحقيقها  عملية  �صبل 
هو  وهذا  الذاتية،  المحلية  المبادرات  الثورة، هي  اأنجزت  التي  الثورية  القوى  وخبرة 
�صيتم  الواحد  الج�صد  لفكرة  حملهم  خالل  فمن  للثوار،  الجديد  الميداني  العمل 
اأع�صاء مترابطة وفاعلة قادرة على الحركة والإنجاز،  اإلى  تحويل الأ�صالء الجتماعية 
ويمكنها القيادة عندما تتوجه اإلى العمل و�صط النا�س، وفي ال�صارع. هذه المبادرات 
فكرتها ب�صيطة هي اأن اإ�صقاط راأ�س النظام الفا�صد والم�صتبد ل يكفي لتغيير حياتنا، 
التظاهرات  خالل  من  يتم  لن  النظام  واإ�صقاط  بالكامل،  النظام  اإ�صقاط  من  ولبد 
لال�صتبداد،  بالقابلية  الم�صبعة  الثقافة  تغيير  خالل  من  ولكن  المليونية،  والم�صيرات 
وبالتالي �صتحتل هذه المبادرات التثقيفية والخدمية والتنموية الف�صاء ال�صيا�صي من 
خالل عملها التحتي والمبا�صر مع المجتمع، وفي هذا ا�صتئناف للعمل الذي كان يتم 
اأثناء الحدث  اأثناء الثورة في الميدان. والإنجاز الأكبر الذي حققته هذه المبادرات 
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الثوري اأنها قامت بتك�صير القيود الأمنية وال�صيا�صية التي كانت تعوق عملها في مرحلة 
والفعل،  للحركة  منا�صًبا  اإطاًرا  ال�صلطة وخلقت  بنية  ثم خلخلت  ومن  الثورة،  قبل  ما 
اإعادة �صياغة العالقة  وبالتالي ت�صبح هذه فر�صتها التاريخية للتحرك الحر؛ من اأجل 
يتحقق  وبهذا  البع�س.  وبع�صهم  والأفراد  والمجتمع،  والفرد  والمجتمع،  الدولة  بين 

المخرج من ماأزق البنية الت�صلطية.

مالحظات ختامية
ل يهدف الطرح ال�صابق اإلى اإلغاء ال�صلطة، واإنما اإلى تغيير ممار�صتها، فلي�س هناك 
رابط بديهي اأو اآلي بين ممار�صة ال�صلطة والإذلل والمتهان والحط من كرامة الإن�صان، 
عن  الإن�صانية  نزع  ال�صلطة  ممار�صة  تعني  فال  اأوالدينا؛  العليا  الم�صتويات  على  ل 
ا، والإن�صان ل ي�صتطيع ال�صتغناء  الخا�صعين لها، بل اإن ممار�صتها �صرورية ومهمة جدًّ
الإن�صان  �صيف�صد  هواها  اإلى  الإن�صانية  النف�س  تركت  ما  فاإذا  ال�صبط،  ممار�صة  عن 
اأن  يوتوبيين)21( لنحاول  اأو   Anarchists )20(ل�صنا فو�صويين المجتمع، ونحن  و�صيف�صد 
نزيل ال�صلطة اأو نهدم الدولة. فهذا �صرب من �صروب الم�صتحيل. كما ينبغي علينا اأن 
فاإن هذا  اإق�صاء تيار معين،  اأو  باإزاحة  اأنه  اأحد  اإلغاء ال�صراع، ول يظن  اإمكانية  نت�صور 
�صينهي ال�صراع، بل �صيتولد ال�صراع باأ�صكال اأخرى حتى بين اأبناء التيار الواحد؛ لأن 
ونحن  الإن�صانية،  النف�س  مكونات  من  اأ�صا�صي  مكون  ال�صلطة  اإلى  كالحاجة  ال�صراع 
لتنظيم  اآليات  اإلى  التو�صل  كيفية  هو  بالفعل  نحتاجه  ما  ولكن  اأنف�صنا؛  مع  نت�صارع 
واإدارة ال�صراع، والإجابة عن هذه الكيفية اأننا ل�صنا في حاجة اإلى من ياأتي من المتحف 
الأكاديمي لي�صع لنا قواعد تنظيم ال�صراع، فالثورة اأجابت عن هذا الت�صاوؤل، وا�صتطاع 

)1)) للمزيد عن مفهوم )الفو�صوية، الأناركية)، انظر ملحق المفاهيم.

)))) للمزيد عن مفهوم )اليوتوبيا، واليوتوبية)، انظر ملحق المفاهيم.
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الثوار اأن يخلقوا - �صمن لحظة التحرير- اآليات لإدارة الحوار فيما بينهم؛ من اأجل 
الآخر  الراأي  واحترام  الحوار  قيمة  من  فاأعلوا  عليه،  اجتمعوا  الذي  الهدف  تحقيق 
اإذا افتقدوا هذه الآليات مرة اأخرى، فهذا يجعل الأمور  اأما  واحترام قواعد ال�صراع. 

اأكثر قتامة مما طرحته �صابًقا.

ويرتبط بالنقطة ال�صابقة، اأن الثوار مازال لديهم من عوامل القوة ما يجعلهم قادرين 
للت�صحية  وال�صتعداد  الإخال�س  هي  العوامل  هذه  النهائية،  اأهدافهم  تحقيق  على 
من  تم  الذي  الفعلي  الر�صيد  تمثل  العوامل  وهذه  المتبادلة،  والثقة  بالنف�س  والثقة 
اإذا فرطت القوى  اأما  الثورة؛ خلع راأ�س النظام الم�صتبد.  اأهداف  اأول  خالله تحقيق 
الثورة،  ُتنجز  فلن  التناحر،  بفعل  يديها  بين  من  ت�صرب  اأو  الر�صيد  هذا  في  الثائرة 

و�صنكون اأمام انقالب لن يطيح باأية بنية ت�صلطية.

توؤثر بمفردها على هذا الر�صيد؛  اأن الخلفيات الفكرية والأيديولوجية لن  واأوؤكد 
ذلك لأن كل الخلفيات الفكرية ت�صتطيع اأن تجد نقاط التالقي والتفاق فيما بينها؛ 
فكل  م�صطنعة؛  خطوًطا  واأخرى  اأيديولوجيا  بين  الفا�صلة  الخطوط  ت�صبح  بحيث 
التيارات تقوم على قيم اإن�صانية م�صتركة، فال يوجد تيار فكري واحد ينكر قيم )العدالة، 
هذه  حاملي  ت�صرف  من  تاأتي  الخطورة  ولكن  الإن�صان(.  احترام  الحرية،  الم�صاواة، 
الأعباء الأيديولوجية بـ)عقلية الغنيمة(، وت�صورهم اأن الثورة قد اأنِجَزْت، واأن عليهم اأن 
ي�صارعوا اإلى قطف الثمار؛ ومن ثم التقاتل على غنيمة ال�صلطة. ولالأ�صف، فاإن هذا هو 
الحادث على اأر�س الواقع، مع اأن الثورة لم تنجح بعد، ول توجد غنيمة لنتقاتل عليها. 

وفيما يتعلق بانهيار تحالفات قوى الثورة، فاإن النموذج التاريخي الم�صري الأقرب 
اإلى ثورة 25 يناير هو ثورة 1881م، المعروفة بالثورة العرابية والتي ي�صيع اعتقاد خاطئ 
في  ولكنها  عرابي(،  )هوجة  عرابي  اأحمد  قاده  انقالب ع�صكري  �صوى  تكن  لم  اأنها 
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الحقيقة كانت تعبيًرا عن حركة اجتماعية عميقة وتحالف مدني ع�صكري بين طبقة 
ديمقراطي،  برلماني  بد�صتور  المطالبة  اأجل  من  الم�صري  والجي�س  المالك   كبار 
ولكن؛ هذا التحالف انهار واأدى اإلى احتالل بريطاني دام 70 عاًما. وهذا وجه الت�صابه 
بين الثورتين حيث التحالف بين قوى �صيا�صية مدنية والجي�س، وقد يوؤدي انهيار هذا 
اإلى  ال�صيا�صية  المكا�صب  على  الت�صارع  بفعل  توازناته  بطبيعة  الإخالل  اأو  التحالف 
ف�صل الثورة، اأو النقالب على مطالبها. وبالطبع ل يعني هذا التغا�صي عن اأي اأخطاء 

يقع فيها المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة في اإدارته للبالد. 

وياأتي الخطر على قوة الثوار من انجرارهم لمناق�صات ت�صيع روح الفرقة والختالف 
فيما بينهم، كال�صراع حول من يكتب الد�صتور و�صكل النظام ال�صيا�صي، اأو غيرها من 
مناق�صات عبثية و�صراعات وهمية تحدث الآن. وي�صتدرج اإليها الثوار الذين ا�صتلهموا 
التجذر  اإلى  ال�صبابية  القوى  اتجهت  تون�س،  ففي  منها.  يتعلموا  اأن  دون  تون�س  ثورة 
والتعمق في المجتمع من خالل العمل الجتماعي، وبداأت من الأطراف نحو المركز. 
�صيا�صية  مكا�صب  ت�صورته  ما  قطاف  اإلى  ال�صبابية  القوى  �صارعت  فقد  م�صر،  في  اأما 
دانية، وبدًل من التحالف مع حلفائهم الطبيعيين من �صرائح المجتمع الأخرى، دخلوا 
اإلى لعبة ال�صيا�صة التي لي�س لهم فيها ر�صيد اأو مهارة. ولتعلم هذه القوى، اأن نظيرتها 
عندما  1989م،  عام  ال�صرقية  األمانيا  في  ال�صيوعي  النظام  اإ�صقاط  في  نجحت  التي 

دخلت في اأول انتخابات برلمانية ف�صلت، وفازت نف�س القوى التقليدية.

العمل  �صاحة  هي  القوى  هذه  لها  تتجه  اأن  يجب  التي  الأ�صا�صية  العمل  �صاحة 
الجتماعي كما �صبق اأن اأ�صلفنا القول، وهذا العمل الميداني مت�صع للجميع، والتحرك 
والتنظيرية،  الأيديولوجية  النعرات  عن  التخلي  اإلى  حتًما  �صيوؤدي  المجال  هذا  في 
اإلى  ويحتاج  يعالجها،  من  اإلى  تحتاج  التي  بالم�صكالت  يعج  مازال  فالمجتمع 
الإخال�س والت�صحية �صريطة ال�صعور بم�صاكله، فكل ما يدور من مناق�صات ل عالقة لها 
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بالق�صايا الحقيقية للنا�س، والحزب الأكبر في م�صر الم�صمى بـ)حزب الكنبة( الذي 
اأ�صبح كناية عن الجموع التي ت�صاهد ال�صجالت الأيديولوجية وال�صراعات ال�صيا�صية، 
مازال يعتقد اأن كل هذه المناق�صات ل تهمه و�صيظل ي�صاهدها دون اأن ينخرط فيها؛ 
لأنها لي�صت ق�صاياه الجوهرية. اأما اإذا اتجهت القوى الثورية اإلى هوؤلء الذين يمثلون 
الغالبية الكا�صحة من الم�صريين، ونزلت اإلى ال�صارع وتناولت ق�صايا النا�س الحياتية، 
فاإنها �صتواجه م�صكالت جديدة، و�صتتولد لديها اأفكار جديدة، و�صي�صبح لديها �صعور 

جديد تتال�صى معه الختالفات الأيديولوجية البالية.

في الختام، اأود اأن اأوؤكد اأن الأيديولوجيات التي تتدثر بها القوى ال�صيا�صية هي 
قديمة،  اأفكار  واإلى  �صاقطة،  تاريخية  نماذج  اإلى  وت�صتند  ومتاآكلة،  بالية  اأيديولوجيات 
والقومية  وال�صتراكية  )الليبرالية  ال�صاحة  على  المطروحة  التيارات  هذه  وكل 
من  ونابع  خا�س  اجتهاد  اأي  اأو  تجديد  اأي  من  تخلو  وجد(  اإن  وغيرها  والإ�صالمية 
المجتمع و�صروراته وطبيعته الخا�صة. وللبرهنة على هذا، فلنقارن بين اإ�صالميي م�صر 
واإ�صالميي تركيا، بين مارك�صيي م�صر ومارك�صيي اأمريكا الالتينية، بين ليبراليي م�صر 
ال�صارع  اإلى  نزلنا  اإذا  اأما  اأننا ن�صتعيد قوالب فكرية جامدة.  اأوروبا، و�صنجد  وليبراليي 
ف�صنحقق  تنظيمهم،  اإعادة  ومحاولة  بم�صكالتهم  نهتم  وباأننا  باإخال�صنا،  النا�س  و�صعر 
مكا�صب لن ي�صل اإليها اإدراكنا الحالي. كما اأننا اإذا ما �صرنا في الجدل الفارغ، فلن 
نحقق �صيًئا، ولن تكون هذه الثورة �صوى انقالب ن�صتبدل فيه نخبة باأخرى، و�صنكون 

قد خلعنا ح�صني مبارك، ولكن �صيظهر مبارك اآخر؛ لأنه بداخل كل منا.
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)4( الثورة وااللتزامات المفقودة
هبة رءوف عزت)22(

30 اإبريل 2011
 تهدف هذه المحا�صرة وغيرها من محا�صرات دورة التثقيف ال�صيا�صي اإلى اإثارة 
غياب  من  نعاني  م�صر  في  ونحن  للحوار.  حركة  لخلق  العامة  الأفكار  من  مجموعة 
المجال العام)23( بمعناه الدقيق، وما يوجد لدينا هو مناق�صات على �صفحات الجرائد، 
اأو مناو�صات بين القوى ال�صيا�صية، اأو مناظرات هي اأقرب ما تكون اإلى مباريات كروية، 
دون اأن يكون هناك حالة حوار عامة اأو جدل عام في مجال عام له قواعده و�صروطه 
المحددة. واأعتقد اأن هذه الق�صية في غاية الخطورة، واإذا بداأنا ب�صناعة مجموعة من 
الم�صاحات العامة التي يتفق فيها النا�س حول قواعد عامة ب�صاأن بناء التوافق الوطني، 
ا قد يراه البع�س اتجاًها نحو اإخماد  دون اأن يعني هذا التوافق بال�صرورة اإجماًعا وطنيًّ
هذه  بخلق  بداأنا  اإذا  عليها؛  الأغلبية  راأي  فر�س  اأو  الأقلية،  اإق�صاء  اأو  المعار�صة، 
الم�صاحات التي قد تمثلها قاعات المحا�صرات العامة اأو �صاحات المناق�صة في العالم 
ا وب�صورة  الفترا�صي، فقد تف�صي اإلى خلق مجال عام، فالمجال العام ل يتولد تلقائيًّ

مكتملة، بل يحتاج اإلى تراكم الم�صاحات والخبرات المختلفة والمتنوعة. 

ومفهوم  المحا�صرة،  عنوان  يحويها  التي  »اللتزامات«  كلمة  في  كثيًرا  فكرت 
اللتزام ال�صيا�صي )political obligation(، وما الذي يدفع النا�س اإلى تحمل م�صئولية 
هذا اللتزام دون اأن يتحول اإلى طاعة �صيا�صية )Political Obedience(، وقد ياأخذ هذا 
اللتزام اأ�صكاًل مختلفة ومتنوعة من اللتزام بالقانون اأو اللتزام بال�صرعية ال�صيا�صية 

)))) اأ�صتاذ النظرية ال�صيا�صية بجامعة القاهرة.

)))) للمزيد عن مفهوم )المجال العام)، انظر ملحق مفاهيم.
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وفًقا لقواعد معينة، اأو اللتزام بالنظام العام اأو بن�صق القيم العامة في المجتمع.

والأ�صل اأنه في حال اندلع الثورة، فاإن هذا يعني هدم اأنماط اللتزامات المرتبطة 
بالنظام ال�صيا�صي الذي ت�صقطه هذه الثورة، غير اأن الثورة قد تندلع اأ�صاًل نتيجة لعدم 
وجود التزام من قبل النظام ال�صيا�صي في مواجهة المجتمع، وبالتالي تغييب الدولة 
نف�صها وانت�صار الف�صاد فيها اأو تحويلها اإلى ملكية خا�صة )و�صّية اأو ِعزبة(، ومن ثم ت�صبح 
الثورة خطوة في �صبيل اإعادة تاأ�صي�س الدولة من جديد من خالل اإعادة اإر�صاء نمط 
جديد من اللتزامات ال�صيا�صية. وفي الواقع كان هذا هو حالنا في م�صر؛ حيث غاب 
النظام  اأن  راأى  الذي  ال�صعب  قبل  من  وكذلك  ال�صيا�صية،  القيادة  قبل  من  اللتزام 
ال�صيا�صي ل يحقق له اأي مكا�صب؛ ومن ثم خرج ليثور عليه وي�صقطه؛ وهو ما يحدث 
منذ 25 يناير. وي�صبح ال�صوؤال الحالي هو: ما هي هذه اللتزامات التي كانت مفقودة 

لدى النظام ال�صابق، والتي �صنحاول بناءها في مرحلة ما بعد الثورة؟

ولفهم هذه اللتزامات، يجدر بنا البدء بفهم ما كان يجري قبل 25 يناير، منذ 30 
عاًما، اأو 40 عاًما، اأو 50 عاًما، وربما منذ قرنين كاملين، فالتاريخ الم�صري لي�س ِقَطًعا 
متناثرة واإنما هو تاريخ مو�صول ل يمكن فهم اللحظة الحالية التي نمر بها واللتزامات 
المالئمة لها دون فهم اللتزامات التي ا�صتلهمتها الفترات التاريخية ال�صابقة، والوقوف 
على ما تم تحقيقه وما ينتظر التحقق. فقد كان لدى حركة الإ�صالح في بداية القرن 
بداية  منذ  ال�صتقالل  بتحقيق  التزام  ثم  والنه�صة،  بالعقالنية  التزام  ع�صر  التا�صع 
الحتالل البريطاني في نهاية هذا القرن، ثم اللتزام بالد�صتورية في العهد الليبرالي، 
وعدم  وال�صتراكية  العربية  بالقومية  الملتزمة  الم�صتقلة  الحرة  م�صر  ببناء  واللتزام 
من  مجموعة  ببناء  الثورة  هذه  قامت  وقد  1952م.  ثورة  بعد  ما  فترة  في  النحياز 
اللتزامات على اأ�ص�س فكرية وا�صحة، وعلى نزاعات فكرية واأيديولوجية معينة ح�صم 
بع�صها، ولم يح�صم بع�صها الآخر، وبقي يغذي حالة التنوع الفكري والثراء الموجودة 
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 على ال�صاحة الفكرية والثقافية، رغم اإق�صاء بع�س التيارات؛ اإذ اإن حب�س الأ�صخا�س 
ل يوؤدي اإلى غياب الأفكار. وفي العقود التالية، حدث تراجع في هذه اللتزامات. 

االلتزامات املفقودة
ا هو اللتزام بفكرة »الجمهورية«،  واأهم اللتزامات التي تم التراجع عنها تدريجيًّ
وبالتالي هي اأول اللتزامات التي ت�صتدعيها اللحظة. ول اأعتقد اأن اأهم ما تمنحنا اإياه 
اأن  يحب  اأو  البع�س  يرى  كما  الديمقراطية  التجربة  تاأ�صي�س  اإعادة  هو  يناير   25 ثورة 
ي�صورها على اأنها ثورة ديمقراطية، وقد ظهرت التجربة الديمقراطية في �صكل موؤ�ص�صات 
اأو غيرها من  اأو �صيادة القانون  اأن تتحقق قيمها من حيث تداول ال�صلطة  واأبنية دون 
القيم الديمقراطية التي تحكم الم�صهد ال�صيا�صي. وفي تقديري اأن الجوهر الحقيقي 
للثورة هو الرغبة في »ا�صتعادة الجمهورية« ومنها كان الرف�س الكامل للقمع الذي كان 
يهدف اإلى تمرير م�صروع التوريث، والرف�س الكامل لتحويل م�صر اإلى دولة َمَلكية اأو 
اإلى نظام فرعوني من حيث جوهر ال�صلطة، وكذلك الرف�س الكامل للخ�صوع للجهاز 

الأمني الذي كان يحكم الحياة ال�صيا�صية. 

وعودة الجمهورية لي�صت ق�صية ب�صيطة، واإنما التزام قررنا اأن نحققه من دمائنا واأن 
الفكرة  هذه  وكانت  معاٍن.  من  العودة  هذه  تعنيه  ما  بكل  اأجله،  من  �صهداء  ي�صقط 
القوى  لدى  وتراجعت  خفتت  ما  �صرعان  اأنها  غير  الثورة،  بداية  في  و�صائعة  وا�صحة 
ال�صيا�صية ليحل محلها الحديث الدائر عن الحريات والديمقراطية والنزاع بين الدولة 
في  بمكان  الأهمية  من  هو  كقيمة  الجمهورية  وا�صتدعاء  المدنية.  والدولة  الدينية 
اللحظة الحالية؛ ذلك لأن القوى ال�صيا�صية القادمة من خلفيات فكرية واأيديولوجية 
مختلفة ل يجب اأن يوؤدي التنازع بينها اإلى الم�صا�س بهذه القيمة اأو محاولة تفكيكها، 
وقد انعك�صت هذه المحاولت في اأن البع�س اأراد اأن يتجاوز اإ�صقاط النظام لإ�صقاط 
الدولة. وهذا اأمر في غاية الخطورة، فاإذا كانت هذه الدولة جمهورية، فيجب اأن نحافظ 
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عليها باعتبارها ال�صياج الأو�صع الذي نتحرك فيه، حتى واإن اأو�صلت الديمقراطية بع�س 
القوى المعادية للجمهورية اإلى مقاعد ال�صلطة.

بالدين.  الدولة  عالقة  مثل  الإ�صكاليات،  بع�س  ي�صتدعي  اللتزام  هذا  و�صياغة 
فالجمهورية طبًقا للحالة الم�صرية يجب اأن تقوم على احترام الدين، وهذا اأمر مغاير اإذا 
ما تحدثنا عن عالقة النظام ال�صيا�صي بالدين، فهذه العالقة الأخيرة قد تكون غائمة اأو 
اأن  اأ�ص�س الجمهورية، ويجب  اأ�صا�ًصا من  اأن يكون  اأما احترام الدين فيجب  م�صو�صة، 

تكون هناك ح�صا�صية عند تناول هذه العالقة في الد�صتور. 

واأكثر الق�صايا اإ�صكاليًة في هذا ال�صدد هي ق�صية الحديث عن المادة الثانية من 
الد�صتور والمتعلقة بال�صريعة الإ�صالمية، ويجب القول باأن ال�صريعة تتجاوز فكرة مادة 
التي  تتجاوز الأو�صاع  لها طبيعة خا�صة  اأن  اأكبر من هذا بكثير، كما  بالد�صتور، فهي 
التيارات مو�صوًعا  لبع�س  بالن�صبة  المادة  الد�صتوري. وتمثل هذه  الن�س  �صاغتها في 
للقوى  بالن�صبة  الو�صع  نف�س  وهو  اإثارته،  تتم  عندما  اأ�صلحتها  تتح�ص�س  قد  ح�صا�ًصا 
المعتنقة للمدنية والحريات، ول تحاول هذه القوى اأو تلك اأن تطور فهًما اأكثر عمًقا 
لهذه المادة اأو اأن تدرك مدى ارتباطها بغيرها من المواد، واأن الإخالل بهذه المواد اأو 

م�صها هو م�س بهذه المادة. 

المثال الأبرز على هذا ما حدث في التعديالت الد�صتورية عام 2007م؛ حيث 
للدولة،  القت�صادي  النظام  اأ�صا�س  هو  ال�صتراكي  النظام  باأن  القائل  الن�س  اأُلغي 
م�صا�ًصا  اعتبرُته  ما  وهو  العدالة،  راأ�صها  وعلى  ال�صريعة  بمقا�صد  الإخالل  تم  وبالتالي 
�صارًخا بالمادة الثانية، بينما ا�صتدرجت الأغلبية اإلى الدفاع عن بقاء ن�س المادة الثانية 
كما هو عليه، دون التفات اإلى اأنه قد تم تغيير العقد الجتماعي)24( الذي قامت عليه 

)4)) للمزيد عن مفهوم )العقد الجتماعي)، انظر ملحق المفاهيم.
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ا�صتغلت  ال�صيا�صي، وقد  النظام  تغيير في �صكل  يتجاوز مجرد  الأمر كان  واأن  الدولة 
من  اأرادته  ما  ومررت  الثانية  المادة  ن�س  على  الخوف  هذا  الوطني  الحزب  حكومة 
اأثارت ت�صريحات  اأدارها الحزب قبل ذلك عندما  التي  اللعبة  تعديالت. وهي نف�س 
الحزب  فاأظهر  اللغط،  الكثير من  الحجاب  فاروق ح�صني حول  الأ�صبق  الثقافة  وزير 
بفكرة  اللتزام  يكون  اأن  يجب  اأنه  والنتيجة  غيره.  من  واإ�صالميًة  تديًنا  اأكثر  نف�صه 
الجمهورية حا�صًرا في كافة الأحوال على طاولة الحوار، وعندما ل تتمثل بع�س القوى 

هذه الفكرة �صيكون الأمر في غاية ال�صعوبة.

ثاني اللتزامات المفقودة هو اللتزام بـ »الم�صرية«. وهو التزام مازال غائًبا لدى 
المعنى،  هذا  ت�صتوعب  ل  القوى  وهذه  والأيديولوجية،  ال�صيا�صية  القوى  من  الكثير 
وتوؤ�صر على هذا الجدالت والمناق�صات غير القادرة على ا�صتيعاب هذه الفكرة الهامة. 
فالتيار الليبرالي يتحدث في فراغ كامل؛ اأعني اأنه بعيد عن ال�صياق الم�صري فهو ل 
كجون  بريطانيين  فال�صفة  من  الم�صتقاة  الكال�صيكية  الليبرالية  المقولت  ي�صع 
لدى  نف�صه  الأمر  وهو  لم�صر.  والمكاني  الجتماعي  ال�صياق  في  ميل  �صتيوارت 
اأنهم  على  تدل  واأولويات  بمفاهيم  ال�صريعة  تطبيق  يتحدثون عن  الذين  الإ�صالميين 
على  ينطبق  نف�صه  والأمر  الم�صري،  ال�صياق  غير  اآخر  اجتماعي  �صياق  في  يتحدثون 
التيارات ال�صتراكية ال�صاعدة والتي قد تجد قبوًل لدى قطاعات و�صرائح اجتماعية 
هذا  مثل  الجتماعية.  العدالة  وغياب  الجتماعي  الإن�صاف  تعاني من ظروف عدم 
ا ونابًعا من  اللتزام في غاية الأهمية، فالحديث والخطاب الدائر يجب اأن يكون م�صريًّ
الواقع الم�صري. والأيديولوجيات دائًما ما يتم ت�صكلها وت�صكينها في �صياقاتها المكانية 
والوطنية، فال�صتراكية العربية في م�صر النا�صرية كانت مغايرة تماًما لال�صتراكية الماوية 
في ال�صين. وب�صورة عامة يجب احترام هذا العن�صر والتفكير بعقلية م�صرية �صواء كنا 

نتحدث عن مرجعيات اإ�صالمية اأو ا�صتراكية اأو ليبرالية.
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اأما اللتزام الثالث المفقود فهو اللتزام بـ »المدنية«. وهنا ل نتحدث عن مفهوم 
»الدولة المدنية« الذي اأ�صبح �صائًعا في مواجهة الدولة الدينية، فالأ�صل اأن المجتمع 
للع�صكرية  المقابلة  ال�صلطة  فهي  المدنية  ال�صلطة  واأما  بالمدنية،  يو�صف  الذي  هو 
والكهنوتية ل الدينية؛ اإذ اإن لفظ الدين هنا يوحي بمدلولت عامة، اأما الكهنوتية فلها 
دللة واحدة وهي ال�صلطة الدينية. وعند الحديث عن عالقة الدين بالدولة اأو ال�صلطة 
الدين،  فيها  يدخل  التي  الم�صاحات  ب�صاأن  تفاو�س  اإلى  بحاجة  فنحن  المجتمع،  اأو 
ا،  كليًّ منها  يخرج  التي  والم�صاحات  ليراقبها،  خارجها  يكون  التي  والم�صاحات 
ا. وبالتالي يحتاج الأمر اإلى  ا اأو دعويًّ والم�صاحات الأخرى التي يلعب فيها دوًرا توجيهيًّ
ا ويحكم ثقافة  تف�صيل. وم�صر �صتظل جمهورية لها نظام عام يلعب الدين فيه دوًرا هامًّ

مجتمعها.

مدني  مجتمع  وجود  بمعنى  ال�صيا�صية،  الحالة  مدنية  هنا هي  المق�صودة  المدنية 
�صعبية  رقابة  ال�صيا�صية ووجود  العملية  التي تحكم  القواعد  اتفاق على  قوي، ووجود 
على اأداء الموؤ�ص�صات ال�صيا�صية، دون اأن يكون هناك تمييز بين الأفراد، ودون اأن يكون 
من المقبول تدخل �صلطة دينية في م�صاحات ل �صاأن لها بها، دون اأن يعني هذا حيادها 

الكامل.

حق  من  اإنه  نقول  الأخيرة،  بالنقطة  يتعلق  فيما  الحا�صل  ال�صتباك  ولفك 
م�صاريع  على  لالعترا�س  تتدخل  اأن  والم�صيحية  الإ�صالمية  الدينية  الموؤ�ص�صات 
القوانين التي تتعار�س مع عقيدة متبعيها اأو تم�س الحقوق الدينية لأية مجموعة دينية، 
اإقرارها.  اأو  القوانين قبل مناق�صتها  اأن يكون من حقها الطالع على م�صروعات  دون 
اأن تعقد ندوات تثقيفية للتعريف بالق�صايا ال�صيا�صية،  ومن حق الم�صاجد والكنائ�س 
دون اأن يكون من حق الواعظ اأو اإمام الجامع توجيه الناخبين للت�صويت لمر�صح معين 
اأو في اتجاه معين. وهذا التمييز بين الم�صاحات والوظائف والأدوار م�صاألة في غاية 
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الثمانينيات  في  ثار  الذي  العقيم  الجدل  يعاد  اأن  المقبول  من  يعد  ولم  الأهمية. 
والديمقراطية  المدنية  مقابلة  اأو  بالعلمانية  الإ�صالم  مقابلة  حول  والت�صعينيات 

بالإ�صالمية. فالأمر يحتاج اإلى تحاور وتفاو�س اأو�صع من مجرد المناظرات.

من  المعا�س،  واقعنا  في  وال�صيا�صي  الديني  بين  العالقة  بين  يكون  الحوار  هذا 
خالل مجتمع مدني قوي قادر على اأن يكون رمانة الميزان في هذه العالقة التي �صينتج 
عنها �صكل مركب لل�صلطة. والمجتمع المدني يحتاج اإلى النقابات القوية وجماعات 
ال�صغط، واأن تكون هناك ممار�صة لف�صل الدين عن الدولة، لي�س بالمعنى العلماني 
المعهود اأو ال�صائع، ولكن لحماية الدين من اأن يكون و�صيلة اأو اأداة لتوجيه النا�س اأو 
وعودته  الأزهر  ا�صتقالل  عن  الحديث  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  معينة.  �صيا�صات  لتمرير 

لممار�صة دوره القوي، وا�صتقالل الأوقاف الدينية عن الدولة.

اللتزام الرابع المفقود هو اللتزام بـ»الديمقراطية«. ويواجه هذا اللتزام م�صكلة 
�صخمة في حال ا�صتمر لدينا هذا الفراغ الهائل في المجال العام الذي يخلق وي�صكل 
توجهات النا�س من خالل نقا�صات مفتوحة، ومن خالل الموؤ�ص�صات المدنية المختلفة 

التي تعك�س زخم وح�صور ووعي المواطنين في دوائر مختلفة وم�صتويات متعددة.

لأدوات  الكامل  الحتكار  في  يتمثل  عوائق  من  اللتزام  هذا  يواجه  ما  واأهم 
الإعالم التي يتحكم فيها راأ�س المال. واأحد اأهم الأمثلة على هذا الحتكار ما �صهدناه 
بعد الثورة من معركة حامية حول ال�صتفتاء على التعديالت الد�صتورية، والتاأمل في 
التليفزيونية  البرامج  وفي  الجرائد  �صفحات  على  دارت  التي  والنقا�صات  الحوارات 
كانت توحي باأن الأغلبية �صت�صوت بـ»ل« للتعديالت، واأن الأقلية هي التي �صتوؤيدها، 
ولكن ما حدث على اأر�س الواقع كان العك�س فقد �صّوت 77.2% ل�صالحها و�صوت 
اأثارت الحملة الإعالمية المنظمة الداعية لرف�س هذه التعديالت  22.8 �صدها، وقد 
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حفيظة البع�س ودفعتهم اإلى تغيير �صلوكهم الت�صويتي وتاأييدها من قبيل »العند«، وبعد 
ظهور النتيجة ثارت الأقاويل باأن الحملة المنظمة كانت من قبل موؤيدي التعديالت. 
وبغ�س النظر عن التهامات المتبادلة بين الطرفين، وجدنا اأن الإعالم ل يلعب دوًرا 
ا في الجدل العام ال�صحي والمتكافئ، وهو يركز على وجوه محددة تعيد نف�س  اإيجابيًّ
وكاأن  ذمة«  »غ�صيل  عملية  لممار�صة  الإعالمية  و�صائله  البع�س  وي�صتخدم  الحديث، 

ال�صعب بال ذاكرة.

الأخطر من هذا وذاك هو دور الإعالم في اإ�صعال الحرائق، خا�صة الحرائق ذات 
الوجه الطائفي، المثال الأول على هذا كان حالة قطع اأذن اأحد المواطنين الذي ركز 
الإعالم على اأنه مواطن »قبطي« قطع ال�صلفيون اأذنه تطبيًقا لأحد الحدود، ثم ت�صخيم 
ما حدث في »قنا« وت�صوير اأزمة المحافظ على اأنها اأزمة طائفية �صببها اإ�صعال ال�صلفيين 
الموقف واإثارة رف�س المحافظ القبطي، وقد ذهبت اإلى قنا لالطالع على الأو�صاع عن 
كثب، ووجدت اأن ال�صلفيين جزء من المجتمع القناوي وربما يكونون جزًءا غير موؤثر، 
اأن  اأي  واأقباطهم.  القناوية بم�صلميهم  واأن رف�س المحافظ كان مطلًبا موحًدا من كل 
الأمر كان اأبعد عما يتم ت�صويره في الإعالم، وهو ما ي�صت�صعر المرء معه بوجود حملة 

منظمة �صتوؤدي اإلى اإ�صعال المزيد من الفتن الطائفية.

وُتَعلِّمنا اأزمة قنا اأننا بحاجة اإلى التفكير في اأزماتنا على م�صتويات مختلفة، دون التركيز 
على اأحد وجهيها وت�صطيحها كما يفعل الإعالم، فكان الأولى بو�صائل الإعالم، بدًل من 
اأن تركز على البعد الطائفي لالأزمة، اأن تتناول دوافع اأهل قنا لالعت�صام ومظالمهم ومظالم 
ال�صكك  خطوط  وقطع  القانون  مخالفة  اإلى  دعوة  اأية  دون  معهم،  المهم�س  ال�صعيد 
الحديدية. ولم يعد هناك منا�س من �صرورة وجود ميثاق �صرف اإعالمي يحدد الخطوط 
العري�صة لتحرك الإعالم، و�صيكون من اأهم مهام المجتمع المدني الجديد والمتولد من 
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المبادرات والجمعيات والموؤ�ص�صات اأن يكون �صاغًطا على الإعالم ليدرك خطورة دوره 
في حماية الديمقراطية وحماية التمدن وحماية الجمهورية.

نحو اإعادة تاأ�صي�س املجال العام
وعند الحديث عن اإعادة المجال العام في م�صر، فالبد من اإثارة عدة نقاط قد تثير 
نقا�صات لحقة. النقطة الأولى تتعلق بالمنظومة اللغوية اأو اللغة الم�صتخدمة اأو �صبكة 
المفاهيم التي ُيلقى بها في هذا المجال العام. وفي هذا ال�صدد، نعاني من الرتباك 
الأطراف  مفاهيم  اإلى  ال�صتماع  على  البع�س  قدرة  وعدم  المفاهيم  بين  والخلط 
الأخرى، وبالتالي ينبغي علينا كمجتمع مدني الجتهاد في بناء لغة مدنية يتوافق فيها 
كافة  وعلى  الأطراف،  كافة  من  ومفهومة  عليها  متوافق  لغة  ا�صتخدام  على  النا�س 
تترجم م�صطلحاتها  اأن  والإ�صالمية وغيرها  الليبرالية وال�صتراكية  ال�صيا�صية  التيارات 
اإلى لغة مفهومة، وغاية هذا اأن يرف�س النا�س اأو اأن يقبلوا ما يعر�س عليهم من اأفكار دون 

التبا�س.

فلم يعد كافًيا اأن يتحدث الإ�صالميون عن اإعادة ترتيب التعليم على قيم واأ�ص�س 
التف�صيلية  الق�صايا  مع  يتعامل  ل  ووعظي  بالغي  اأ�صلوب  وهو  واأخالقية،  اإ�صالمية 
المحددة، كاأن يتم التعر�س اإلى كيفية اإعادة توجيه الفل�صفة التعليمية ودور التعليم في 
م�صتويات  على  الختالفات  تحترم  التي  المواطنين  بين  الم�صتركة  المواطنة  بناء 
الخروج  الحوار حول كيفية  واإجراء  العلمي  البحث  م�صاكل  تناول  يتم  واأن  مختلفة، 
ال�صخ�صية  الحريات  عن  حديثهم  عند  الليبراليين  على  ينطبق  نف�صه  والأمر  منها. 

والعامة.

ويبدو اأننا - بعد الثورة - بحاجة لمعرفة كيف نتكلم، وكيف تكون الكلمة فا�صلة 
اأنها لم تعد  اأن تدرك  اأو التزويق. فعلى كل التيارات  اأو التجميل  ول تختلط بالهزل 
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عن  البتعاد  �صرورة  بهذا  ويرتبط  فقط،  خطابها  يفهمون  الذين  اأو  اأن�صارها  تخاطب 
الكلمات الإ�صكالية اأو تلك التي تثير اللغط اأو تفتح اأبواب الفتنة كم�صطلح اأهل الذمة 
الذي يثير لدى الأقباط - نتيجة لإرث تاريخي - مخاوف من معاملتهم كمواطنين من 
مفهوم  فهو  مغايرة  المفهوم  اأن حقيقة  رغم  �صُتنتق�س،  اأن حقوقهم  اأو  الثانية  الدرجة 
اأخالقي وديني يحفظ حقوقهم حتى في غياب القانون، واإلى اأن يتم اإ�صاعة هذا الفهم 
يجب علينا البتعاد عن هذا المفهوم. ويرتبط بهذا اأن يتم ترجمة مفهوم الديمقراطية 
لالإ�صالميين حتى يدركوا اأنه ل يحل حراًما ول يحرم حالًل، وهذا اإن كان يحدث في 
على  القائم  �صعبها  بمدنية  ملتزمة  دولة  اإنها  اإذ  م�صر؛  في  يحدث  فلن  اأخرى  بلدان 

احترام الأديان. فلم يعد الحديث العائم المبهم مجدًيا بالمرة.

النقطة الثانية تتعلق بالبعد الب�صري للثورة، وهذا جانب في غاية الأهمية ويتمثل 
في الر�صائل الب�صرية التي نر�صلها عبر تحركاتنا اإلى الآخرين في هذا الوطن وخارجه، 
وقد �صهدنا بعد الثورة ح�صوًدا ت�صتعر�س القوة في بع�س المناطق، كما فعلت التيارات 
ال�صلفية، وقد يكون تحركهم هذا مقبوًل اأخًذا في العتبار بحجم القمع الذي تعر�صوا 
اأن نكون  له من النظام ال�صابق والذي حرمهم من التواجد في ال�صارع، ولكن علينا 
كثيرة،  اأحوال  في  ي�صر  وقد  يفيد  ل  قد  القوة  ا�صتعرا�س  اأن  ندرك  واأن  حذر،  على 
ا�صتعرا�س الأفكار والبرامج الإ�صالحية، ونف�س الأمر ينطبق على  والأجدى منه هو 
�صعارات  بع�صهم  ردد  والذين  ما�صبيرو  اأمام  الأقباط  من  المعت�صمين  احتجاجات 
تتنافى مع اأهداف الثورة اأو تتناق�س مع الحقوق الأ�صا�صية المطلوب التفاو�س عليها بما 

قد يثير قدًرا من النزعاج. 

اأقل قوة من الخطاب البالغي وبع�صها ر�صائل اإيجابية  والر�صائل الب�صرية لي�صت 
ولها اأبعاد فنية رائعة كازدهار فن الجرافيتي على الجدران بعد الثورة كو�صيلة للتعبير 
عن الأهداف والمطالب، وكذلك كان رفع العلم واللتحاف به طوال الوقت اأبلغ تعبير 
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الوطنية  التيارات  لكافة  الجامع  الرمز  باعتباره  الجمهورية،  ا�صتعادة  في  الرغبة  عن 
المختلفة والمتنوعة، ومن خالل هذه الر�صائل ظهر حجم م�صاركة المراأة في الثورة.

ال�صور  كل  فمع  الجغرافية،  الناحية  من  ولكن  ناق�ًصا  البعد  هذا  مازال  ذلك  مع 
والفيديوهات التي وثقت للثورة فمازالت الأقاليم ت�صعر باأنها خارج الثورة التي ارتبطت 
بميدان التحرير، فالبعد الب�صري خارج الميدان لي�س حا�صًرا، ورغم تفجر الثورة من 
ال�صوي�س فاإن �صورة الثورة مازالت غائبة عنها، حتى اأغنية »يا بيوت ال�صوي�س« عندما 
اأذيعت لم تكن م�صحوبة ب�صور من ال�صوي�س واإنما من الميدان، وحال ال�صوي�س حال 
الكثير من الأقاليم الم�صرية، مثل الإ�صكندرية والمن�صورة وال�صعيد وغيرها، وهي تريد 
اأن ُتدمج في م�صهد الثورة التي لم تكتمل حتى تحركت الإ�صرابات العمالية في هذه 

الأقاليم في الأيام الأخيرة من التنحي.

اأما الجانب الثالث فيتعلق با�صتخدام القوة اأو العنف، ونحن نعاني من ن�صبة مرتفعة 
من ا�صتخدام العنف في ظل غياب الأمن، ول نق�صد بالعنف هنا الجريمة، واإنما معناه 
اأو  الآخرين،  حقوق  على  الجور  اأجل  من  القوة  ا�صتخدام  اإلى  ي�صير  الذي  الأو�صع 
حقوق المجتمع ككل، فاإحدى �صور العنف التي ظهرت على هام�س الحدث الثوري 
من  وغيرها  تراخي�س،  بدون  عليها  البناء  اأو  الدولة  اأرا�صي  على  ال�صتيالء  كانت 
عدم  بدعوى  الحالية  الحكومة  معها  ت�صامحت  التي  والكبيرة  ال�صغيرة  المخالفات 
تعويد  بكيفية  يتعلق في جوهره  الأمر  ولكن  المالية.  بالغرامات  النا�س  الإثقال على 

النا�س على احترام القانون.

وعند الحديث عن معالجة الفراغ الأمني، ل يتعلق الأمر فقط بمجرد عودة رجال 
ال�صرطة اإلى اأماكنهم ومهامهم بقدر ما يتعلق بحفاظ النا�س على القانون طواعية، وعدم 
ال�صتهانة به حتى في غياب القوة القاهرة ال�صرعية التي تفر�صه، فال نتحرك في حياتنا 
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اأجل  من  و�صع؛  اإنما  القانون  اأن  العلم  مع  العقاب.  من  الإفالت  على  القدرة  بدافع 
الحمالت  انفجار  مع  اأنه  المالحظ،  ومن  المجموع.  وحقوق  �صالح  على  الحفاظ 
والمبادرات فيما بعد الثورة لم ن�صمع - اأنا على الأقل - عن حملة واحدة لن�صر ثقافة 
احترام القانون بين النا�س، اأو للتفكير في كيفية محا�صبة هوؤلء الذين خالفوا القانون 
اأثناء الثورة. هذه هي النقاط التي نرى اأنها المدخل المنا�صب للبدء في �صناعة مجال 

عام.

وفي النهاية، يبقى علينا اأن نفكر في و�صائل وو�صائط توعية جموع النا�س التي ل 
تح�صر اإلى مراكز ثقافية كمكتبة الإ�صكندرية وربما ل تدرك كل الم�صطلحات التي 
نتحدث بها، فعلينا اأن ننزل اإلى الم�صاحات التي يعي�صون فيها، واأن نتعرف عليهم واأن 
نتابع مدى تاأثرهم بالثورة. اأقول هذا؛ لأننا في الحقيقة ل ندرك ول نعرف الكثير عن 
م�صر وعن ت�صاري�صها المركبة اأو كيفية التعامل معها. واأحداث اعت�صام قنا اأ�ّصرت على 
كثير من المظالم الجتماعية والقت�صادية التي توحد هدف من يعانون منها في رف�س 
بين  هناك حديث  كان  فقد  زال،  قد  التهمي�س  واقع  اأن  هذا  يعني  اأن  دون  المحافظ 
اأحوالها عن قطارات  ال�صعيد و�صوء  اأو�صاع قطارات  المعت�صمين عن تدهور  القناوية 
الوجه البحري، فقد كان اعت�صاًما محفوًفا بال�صعور العميق بالظلم والتهمي�س. ول يجب 
اأن نتوجه للنا�س لمجرد تثقيفهم وتعليمهم، فهم لديهم الكثير ليعلمونا اإياه، ويجب اأن 
نتعلم منهم، واأن نعرف اأولويات المجتمع الذي ي�صكلون كتلته الكبرى. هذا التجاه 
على  الح�صارية  والمراكز  الطبقية  المراكز  �صيطرة  تعود  لئال  اأولوية؛  يمثل  اأن  يجب 
من  طوياًل  عانوا  الذين  هوؤلء  من  حقيقية  م�صاركة  بدون  الجديدة  م�صر  ت�صكيل 

التهمي�س في ال�صعيد والنوبة و�صيناء وال�صحاري والأرياف. 
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 واإذا ما �صئلنا عن دور ال�صباب في المرحلة الحالية، فدورهم هو التعرف على م�صر 
واإ�صراك اأهلها في �صناعة م�صتقبلها، ومن هنا تبداأ �صناعة المجال العام، ومن هنا يبداأ 

التوافق الوطني حول الم�صتقبل.

مالحظات ختامية
يبدو اأن عالقة الدين بال�صيا�صية هي الأكثر اإ�صكالية. ولنكن متفقين على اأنه ل 
التنازع  على  تقوم  ال�صيا�صة  لأن  ذلك  ككل؛  وال�صيا�صة  الدين  بين  الف�صل  يمكن 
وال�صراع على اأ�صباب ال�صلطة والقوة، وهي بهذا تحتاج اإلى مر�صد اأخالقي، ولم يكن 
من المت�صور ف�صل الدين اأو الأخالق ب�صورة عامة عن ال�صيا�صة قبل الع�صر الحديث، 
بل اإن ال�صيا�صة كانت تمثل ذروة العمل الأخالقي )عّرف اأر�صطو ال�صيا�صة باعتبارها 
علم ال�صعادة(، ومن هنا يبرز دور التعليم والقيم في تربية ال�صيا�صيين كما تحدث عنهما 
عند  قيمية  منظومة  على  المبني  القانون  بدور  والهتمام  »الجمهورية«،  في  اأفالطون 
وكاأ�صا�س  القيمية،  المنظومات  مراآة  باعتبارها  الد�صاتير  عن  تحدث  الذي  اأر�صطو 
تبقى  ولكن  ال�صيا�صي.  والمجتمع  المدني  والمجتمع  ال�صلطة  اأنماط  بين  للمقارنة 
الم�صكلة في كيفية اإدارة العالقة بين الدين وال�صيا�صة دون اأن يجور اأي منهما على 
 ) ِ لَّ هلِلَّ الآخر فيف�صده. وحتى اإذا كان البع�س يتحدث عن »الحاكمية هلل« )اإِِن اْلُحْكُم اإِ
تحويل  وبالتالي  تفا�صيل؛  اإلى  تحتاج  عامة  ومبادئ  حديث  فهو   ،)57 )الأنعام: 

المفاهيم اإلى مجموعة من الآليات والتفا�صيل.

اإي�صاح طبيعة الآلة التي  اأن ال�صريعة في الد�صتور ومواده، فالبد من  واإذا اعتبرنا 
م�صالح  على  الحر�س  تنفيذ  �صيتم  ومن خاللها  المواد،  اأو  المادة  هذه  مع  �صتتعامل 
التمثيل  و�صمان  الف�صاد،  على  والرقابة  بينهم،  فيما  العدل  واإقامة  وتحقيقها،  النا�س 
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العادل لمختلف الفئات، وكيفية التمييز بين الآراء الفقهية المختلفة وا�صتخدامها في 
القائمين على  ثقافة  اإلى تعديل  ال�صيا�صية، ولهذا نحن بحاجة  القرارات  الرقابة على 
واأحكام؛ كي  واأ�صول  ومقا�صد  بال�صريعة كمبادئ  اأنهم غير عالمين  ال�صلطة؛ خا�صة 
يكون لديهم الحد الأدنى من المعرفة بالمقا�صد والمذاهب المختلفة، دون اأن يتحول 
اأن يكون لدى خريج الجامعات الحد  اإلى منظومة من التعليم الديني، ويجب  الأمر 
الأدنى من هذه المعرفة مادام هذا النظام �صيحكمه واإن كان غير م�صلم. ومن ناحية 
المعارف  من  الأدنى  الحد  لديهم  يكون  اأن  ال�صرعية  العلوم  دار�صي  على  اأخرى، 
ا من تكوين  الأخرى حتى بالتاريخ القبطي والدين الم�صيحي الذي ي�صكل جزًءا هامًّ
الكيان الم�صري الذي يعي�صون فيه. وبتحقيق هذا من خالل مناق�صته والتو�صل اإلى 
اآلياته �صيكون لدينا عقول مركبة يختفي باإعمالها التناق�س والزدواجية التي تكونت 
لدينا منذ قرنين بين التقليدي والحداثي، والأ�صيل والم�صتورد، والديني وال�صيا�صي.

ومرة اأخرى ل يمكن الحديث عن النف�صال بين الدين وال�صيا�صة، خا�صة اإذا كنا 
اأو عند الحديث عن  ب�صدد الحديث عن الت�صريعات الحاكمة للمواطنين و�صلوكهم 
�صيا�صات اقت�صادية اأو اجتماعية اأو ثقافية، وقد يوؤدي التفريط في عقد هذه العالقة اإلى 
اإلى  الحياتية  ال�صئون  في  والتحريم  التحليل  اإعمال  في  الإفراط  يوؤدي  كما  اأزمات، 

كوارث، خا�صة اأن في الدين �صعة.

الموؤ�ص�صات  ودور  الطائفية  الفتنة  عن  الحديَث  الدين  عن  الحديُث  وي�صتدعي 
الدينية في ق�صية الوفاق الوطني. خا�صة مع تفجر ق�صايا المنتقلين من الم�صيحية اإلى 
الإ�صالم، وما اأثارته من فتن طائفية، وما �صحب هذا من �صمت كن�صي وتحرك �صلفي 
في ال�صارع. اأقول اإن على ال�صلفيين اأن يتركوا هذه الق�صية فهناك الكثير من الق�صايا 
الأكثر اأهمية التي ت�صتحق جهودهم مثل الق�صايا المتعلقة بالعدالة الجتماعية و�صكل 
النظام ال�صيا�صي في الم�صتقبل. ومن ناحية اأخرى على الكني�صة اأن تخرج من حالة 
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ال�صمت هذه؛ خا�صة اأن هذه الق�صايا اأثارت الفتنة، وترتب على بع�س حلقاتها مقتل 
مواطنين ب�صبب حالت النتقال اأو الزواج من خارج الطائفة.

اإلى  �صناعته،  في  والحوار  النقا�س  ودور  العام  المجال  عن  الحديث  ويدفعنا 
الحديث عن دور النخبة الثقافية)25(، فمن المالحظ اأن هناك حالة من الثراء الفكري 
التي تظهر في حوارات هذه النخبة، دون اأن يعني هذا تغيير اأحوال النا�س، فم�صكلة 
النخبة اأنها معزولة تماًما عن النا�س وتتحدث عن �صعارات عامة دون اأن تخو�س في 
تفا�صيل اأو برامج عملية لتنفيذها، ف�صعار الدولة المدنية - رغم عدم دقته العلمية - ل 
وتحاورنا  التفا�صيل  في  خ�صنا  لو  وربما  الإ�صالمي،  الحل  �صعار  وكذلك  ير�صي، 

وتفاو�صنا حولها ل�صتطعنا اأن ن�صل اإلى روؤى اأكثر تقاربًا.

وهنا يبرز دور الجامعة في تدريب �صبابها وخريجيها على التحرك في المجال العام 
والنزول اإلى ال�صارع، واأقترح اأن يفر�س على طالب الجامعة عدم اجتياز الدرا�صة دون 
اأو المجتمع ككل، واإذا ا�صتطاع هوؤلء  تقديم »خدمة مدنية عامة« للمجتمع المحلي 
اأقول  ول   - بحقوقهم  النا�س  تعريف  من  وتمكنوا  ال�صارع،  في  يتحركوا  اأن  الطالب 
بهذا  �صنك�صب  �صهلة،  بطريقة  يكفي-  ما  الوعي  درجات  من  لديها  فالنا�س  توعية؛ 
هدفين؛ الأول هو دمج المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية بما يثري العلم ومناهجه، 
والثاني ن�صر ثقافة الحقوق المدنية وال�صيا�صية. فالدور المنوط بالجامعات واأ�صاتذتها 

ا هو الخروج من البرج العاجي ليمكنهم مخاطبة الب�صطاء. وطالبها حاليًّ

كثيًرا ما يتحدث الإ�صالميون عن »د�صتورية القراآن الكريم« من خالل رفع �صعار 
القراآن  اعتبار  عن  نتحدث  كنا  اإذا  معه  اأختلف  ل  عام  �صعار  وهو  د�صتورنا«،  »القراآن 
منهًجا، ولكن المنهج ل يقت�صر على القراآن فقط، بل هو قراآن، و�صنة، وم�صادر ت�صريع 

)))) للمزيد عن مفهوَمي )النخبة والنخبة الثقافية)، انظر ملحق المفاهيم. 
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اأو�صاط  متنوعة، وتاريخ فقهي، وتاريخ الأمة في ممار�صتها ومعاي�صتها لهذا الدين في 
واأنماط ح�صارية مختلفة؛ وبالتالي هذا الجتزاء والختزال لي�س في م�صلحة الت�صور 
الإ�صالمي نف�صه، فهذا الت�صور اأكثر تعقيًدا وامتالًء بالتفا�صيل التي ل يجب اأن نختزلها 
في �صعار. واهلل عز وجل اأعطى المنهج لنبيه الكريم، والنبي علم ال�صحابة، وال�صحابة 
تاريخ  اللحظة تكّون لدينا  تابعيهم؛ وهكذا حتى هذه  التابعون  التابعين، وعلم  علموا 
الهتماُم  اإ�صالمية،  اأو  م�صيحية  كانت  �صواء  الدينية،  الت�صورات  يميز  وربما  طويل، 

الكبير بالدين الذي يبهت لدى الت�صورات الليبرالية اأو العلمانية ب�صكل عام.

ويرتبط بق�صية الخبرة التاريخية، اأن جزًءا من الت�صريع الإ�صالمي، ربما يكون قد 
ظهر متاأخًرا، هو )�صرع من قبلنا(، ولي اجتهاد خا�س في قوله تعالى »ُقْل �ِصيُروا ِفي 
ِذيَن ِمْن َقْبُل«)الروم: 42( ، واأرى اأن قوله »قبلكم«  الأَْر�ِس َفانُْظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اَلّ
اأي�ًصا  واإنما  فقط،  �صبقوا  الذين  اأي  وثمود،  عاد  مثل  فقط  البائدة  الأمم  اإلى  ي�صير  ل 
ا،  لنا زمنيًّ اإن كانوا معا�صرين  �صابقة، حتى  الذين �صاروا على دروب وتجارب  ي�صمل 
وبهذا علينا التعلم من التجارب الليبرالية وال�صتراكية وغيرها دون اأن يكون هذا اإطارنا 
المرجعي، ول يمكن اأن يكون تاريخ ال�صعوب الأخرى ال�صابق م�صتقبلنا، اأو اأن يكون 
نوفر  اأن  يمكن  فال  م�صتحيل،  فهذا  الم�صتقبل،  هذا  اإلى  الطريق  هو  الآخرين  تاريخ 

الظروف المو�صوعية التي اأدت اإلى بزوغ الليبرالية الغربية مثاًل.

الدائم  والنجذاب  بالفقر  تت�صم  الحديثة  الفكرية  تجاربنا  باأن  العتراف  وعلينا 
لالآخر. فالفكر الليبرالي الم�صري مثاًل بحاجة اإلى تجديد. وقد ُبِذلت محاولت في 
الثمانينيات قادتها جمعية النداء الجديد، ولكنها كانت محاولت نخبوية لم ُتْبَن على 
ما قبلها ولم ت�صتطع التوا�صل مع النا�س فظلت نخبوية، وت�صتلهم الروؤية الغربية للتاريخ 
التي ترى اأن الغرب يمثل التقدم، واأنه ما علينا �صوى ال�صير على خطاه، وعندما روجع 
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ا ل  باعتباره موقًفا فكريًّ الغرب  النقطة تحدث عن  النجار)26( في هذه  الدكتور �صعيد 
المجتمع  قيم  مع  التوا�صل  يعوق  الغرب  نحو  اأ�صيل  جنوح  وهذا  جغرافية.  بقعة 
الم�صري، وعند ت�صكين قيم الليبرالية في هذا المجتمع ل يكفي الحديث الدائم عن 
احترام الليبرالية للدين اأو اأن الدين ل يتعار�س مع قيمها الأ�صلية وهي حقوق الإن�صان 
والمواطنة، فالمطلوب هو جهد تف�صيلي توفيقي ل تلفيقي من خالل طرح مزيد من 
الأفكار حول دور الدين في المجال العام، وكيفية التعامل معه كم�صدر من م�صادر 

الت�صريع.

وعند الحديث عن قيم المواطنة و�صرورة توافق الجميع حولها، ل يكفي الحديث 
ا على المواطنة، فهناك اأي�ًصا عوامل المال  ا اأو اإيجابيًّ عن دور الدين كونه عاماًل �صلبيًّ
والع�صائرية، وهي اأ�صد خطورة من فكرة ال�صتخدام الخاطئ للدين اأو التمييز الديني، 
والإ�صالميون بحاجة اإلى تطوير خطابهم لي�صتوعب هذه المخاطر ويتعامل معها بحر�س، 
اإغفال  دون  الإن�صان  وحقوق  المواطنة  عن  ال�صهل  الحديث  عدم  الليبراليين  وعلى 
العدالة  هيكل  في  والمواطنة  الإن�صان  حقوق  قيم  دمج  اأو  الجتماعية،  العدالة 

الجتماعية. 

اأ�صهر القت�صاديين الم�صريين والعرب الذين  )6)) الدكتور �صعيد النجار )1)9)-114)م)، واحد من 
من  عدد  في  عمل  ثم  لالقت�صاد،  كاأ�صتاذ  الم�صرية  الجامعات  من  العديد  في  دّر�ش  بالليبرالية،  ب�صروا 
المنظمات القت�صادية الدولية وعلى راأ�صها البنك الدولي الذي كان فيه ممثاًل لم�صر والمجموعة العربية، 
وعقب حرب الخليج الثانية )991)-)99)م) عاد اإلى م�صر؛ حيث قام مع عدد من المفكرين الليبراليين 
والمجتمع  بالديمقراطية  تب�صر  الألفية  واأوائل  الت�صعينيات  طوال  ظلت  التي  الجديد  النداء  جمعية  بتاأ�صي�ش 

المفتوح حتى وفاته عام 114)م )المحرر). 
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)5( حول الدولة الدينية والدولة المدنية
هبة رءوف عزت

)1 مايو 2011
النقا�صات  عناوين  اأبرز  من  المدنية  والدولة  الدينية  الدولة  عن  الحديث  اأ�صبح 
واإن كان  والعنوان  للتنظير.  واأكثرها جذبًا  الثورة،  بعد  والمناظرات  والمقالت  العامة 
ي�صير اإلى مو�صوع المحا�صرة اأو الحديث، لكنه ل يعبر بال�صرورة عن م�صمونهما، فرغم 
اهتمام الكثيرين بالعنوان المطروح عن الدولة الدينية والمدنية في وحدة الدرا�صات 
الم�صتقبلية اأو في غيرها؛ حيث اأ�صبح هذا المو�صوع الأكثر اإثارة للجدل واللغط، فاإن 
حديثي �صين�صب على نفي ما ي�صمى بالدولة الدينية والدولة المدنية؛ وبالتالي اإمكانية 
انتفاء الخالف بين الداعين لهذه والمتحم�صين لتلك. فالدولة الموجودة في الحقيقة 
هي الدولة الحديثة اأو بالأحرى الحداثية، وهذه الدولة اأقرب اإلى الآلة ال�صماء التي 

ل تقبل و�صفها بالمدنية اأو الدينية.

ويدور الخالف، الذي تحول الآن اإلى ا�صتقطاب، بين فريقين؛ الأول يدعو اإلى 
تحقيق  ي�صمن  بما  الهدى  وتتبع  اهلل،  �صرع  فيها  م  يحكَّ اإ�صالمية،  »دينية«  دولة  اإقامة 
العدالة. ويذهب هذا الفريق اإلى اأن الأمر ل يحتاج اإلى جدال، فبمجرد اأن يتم تطبيق 
ال�صريعة �صت�صير الأمور على ما يرام، فلن ي�صلح حال هذه الأمة اإل بما �صلح به اأولها. 
تكفي،  الطيبة ل  والمنطلقات  فالنوايا  تفا�صيل؛  اأو  اآليات  اأية  اإلى  تطرق  وذلك دون 
ولكن يجب الحديث عن كيفية تطبيقها على الأر�س، وذلك من خالل الإجابة عن 
فهم  على  الأقدر  باعتبارهم  الدين  علماء  النظام  هذا  �صيتولى  هل  قبيل؛  من  اأ�صئلة 
وتف�صير ال�صريعة، اأم اأنه نظام �صيقوم بتمثيل وتجميع م�صالح النا�س باعتبار اأن ال�صرع 
في تطبيقه يدور حول م�صالح النا�س، وهو مناط اجتهاد المجتهد في تنزيله الأحكام 
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الدينية  المذاهب  ُوِجدت  )لهذا  والمتبدلة؟  المتغيرة  و�صياقاته  بظروفه  الواقع  على 
واختلفت، واختلف المذهب الواحد من قطر لآخر(.

كلما  الدين  اأن  اعتقاد  من  فينطلق  المدنية،  الدولة  دعاة  من  الثاني،  الفريق  اأما 
�صبب  هو  الدين  وت�صيي�س  الدينية  الخالفات  واأن  اأف�صدها،  دنيوية  ق�صية  في  تدخل 
رئي�س للتنازع والتقاتل بين الب�صر، ومن ثم يكمن الحل في ق�صر الدين على الم�صائل 
ال�صخ�صية، فيكون بذلك لدينا مجتمع يعي�س بدون اإ�صكالية دينية، ول ُي�صتخدم فيه 
من  لطيفة  مقولت  تبرز عدة  وهنا  ال�صلطة،  على  وال�صتيالء  لل�صيا�صة  الدين كدعوة 
قبيل اأن الدين اأ�صمى من اأن يكون اأداة في يد ال�صيا�صة، واأعلى من اأن يكون مجاًل 
لل�صراع بين الم�صالح، واأن هذه الم�صالح تتحدد من خالل �صروط حياتية، ول داعي 
ب�صئون  اأعلم  والنا�س  الم�صالح،  هذه  تحديد  في  وربه  الإن�صان  بين  العالقة  لإقحام 

دنياهم.

ول ينف�صل هذا ال�صراع عن الم�صهد ال�صيا�صي، بل اإن اأ�صبابه �صيا�صية في حقيقة 
اأن  من  والقومية  والي�صارية  الليبرالية  التيارات  لدى  مبرر  غير  توج�س  فهناك  الأمر، 
طريق  عن  ديمقراطية  ب�صورة  الحكم  اإلى  و�صلت  اإذا  الإ�صالمية  ال�صيا�صية  التيارات 
النتخابات ف�صوف ُتحّول م�صر اإلى دولة دينية، ُتنتق�س فيها حقوق الأقليات الدينية 
والمراأة. مثل هذا الهاج�س يظهر في بع�س الدعوات اإلى تاأجيل النتخابات الت�صريعية 
واأن�صاف  المثقفين  غير  وتح�صد  �صتجتذب  التيارات  هذه  اأن  البع�س  وراأى  القادمة، 
اأن يكون �صوت المتعلم يماثل �صوت الأمي مرتين،  اإلى  المتعلمين والجهلة، فدعا 
وعليه �صُيح�صب �صوت حامل الدكتوراه بخم�صة اأ�صوات، فما بالنا بالحا�صل عليها من 

الخارج؟!
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اإلى  األفت النتباه  اأن  اأود  وقبل الخو�س في مثل هذا الجدل ومدى م�صداقيته، 
الدور الخطير الذي يلعبه الإعالم في اإ�صعال هذا ال�صراع. فالإعالم الم�صري العام 
قائم  الثورة،  وبعد  قبل  والمرئية،  والم�صموعة  المقروءة  المختلفة  وباأ�صكاله  والخا�س 
الإعالمية  المن�صات  بمعنى  الإعالمية،  القنوات  بين  التناف�س  من  �صرب   على 
اأنه جديد وجريء  قناة على  يبدو في كل  اأن  )Media Channels(، فكل �صيء يجب 

وجذاب و�صادم وغير تقليدي ومتمايز عن غيره، اإعماًل لفكرة النفراد الإعالمي، وهو 
ما يجعل بع�س التيارات تن�صاق ب�صورة غير واعية ل�صرورات الإعالم التي توؤدي اإلى 
اإنتاج خطاب �صيا�صي متطرف، ومن هنا ياأتي ال�صتقطاب، وتظهر لدينا اأن�صاق مختلفة 
ا؛ بحيث ي�صبح المرء اأمام خيارين ل منا�س من اأن يختار اأحدهما، وهو ما يعني  كليًّ
ت�صطيح وتب�صيط الم�صاألة، التي تحتاج بطبيعتها اإلى تعقيد وتركيب وتفا�صيل ل يبدو 
ومركبة.  �صعبة  ب�صورة  م�صاغة  اأ�صئلة  اإزاء  كنا  ما  اإذا  خا�صة  �صهاًل،  الختيار   معها 
بالطبع ل يمر هذا ال�صتقطاب دون عداءات واتهامات، وكاأن الزمان عاد بنا اإلى اأيام ما 

بعد الحادي ع�صر من �صبتمبر، فمن لي�س معنا هو �صدنا!

الدولة احلداثية يف عاملنا العربي
المدنية هي  والدولة  الدينية  الدولة  بين  الحتمي  الختيار  تركيبة  اإن  الواقع،  في 
اإنها غير �صليمة بالمرة، ف�صياغة الدولة الدينية والدولة  تركيبة غير دقيقة، وربما اأقول 
المدنية �صياغة غير حقيقية، فهذه الم�صطلحات ل توجد اأ�صا�ًصا في العلوم ال�صيا�صية 
اأو اأي علم يتناول الدولة. وعندما نتحدث عن الدولة فاإننا ل نتحدث عن مطلق، واإنما 
الدولة  وهي  الحديثة،  الدولة  هو  ب�صدده  نحن  فما  للدولة.  و�صكل محدد  معنى  عن 
التفكير  الأوروبي، وطريقة  التنوير  لع�صر  اأ�صيل  نتاج  الحداثية، وهي  القومية  الُقطرية 
الحداثية في ال�صئون الإن�صانية من عالقات ال�صلطة والقوة والثروة. وبالتالي فاإن لهذا 
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ذا  البناء  ت�صبه  فهي  ا.  منطًقا خا�صًّ و�صلطوية،  �صيا�صية  وكبنية  نظري  الكيان، كمفهوم 
من  معيًنا  نمًطا  اأجزائه  وتكوين  وم�صاحته  ب�صكله  يفر�س  الذي  الداخلي  المنطق 
اإلى  تحتاج  الأفكار  وكذلك  المعاني.  توّلد  فالمباني  والأ�صرية،  الإن�صانية  العالقات 
�صئون  يدير  اجتماعي  جهاز  مجرد  الدولة  نعتبر  اأن  ينبغي  ل  ولهذا  لتنفيذها.  اآليات 

المجتمع.

والدولة الحديثة التي نعي�س في ظلها بعالمنا العربي والإ�صالمي، لم نخترعها نحن 
ُفر�صت علينا فر�ًصا من خالل ال�صتعمار. وقبل مرحلة ال�صتعمار كانت لدينا  واإنما 
وم�صاكل  نواق�س  من  تعاني  وكانت  »الخالفة«  ُت�صمى  لل�صلطة  واإدارة  مختلفة  ِبًنى 
�صخمة، ولكنها كانت تنطوي على ح�صارة ووظائف اجتماعية توؤدي خدمات لل�صعوب 
التي تحكمها هذه الخالفة، وما حدث واأدى اإلى اإ�صعاف هذه البنية ال�صيا�صية، وفي 
النهاية اأدى اإلى زوالها، هو نتيجة �صنة كونية وتاريخية تتمثل في وجود حركة تاريخية 
هذه  من  تطوًرا  اأقل  كانت  الخالفة  ووظائف  موؤ�ص�صات  واأن  معين،  اتجاه  في  عامة 
الحركة، ومن ثم لم تواكبها، وف�صلت محاولت اإ�صالح هذه الموؤ�ص�صات والوظائف، 

مما اأدى اإلى زوالها، وهو ما ينطبق على كل ح�صارة وكل بنية �صيا�صية واجتماعية.

ومن المغالطة القول باأن العالم العربي والإ�صالمي كان راكًدا قبل ال�صتعمار ول 
حركة اأو تطور فيه، واأن علومه قد اأ�صابها الجمود واأن باب الجتهاد قد اأُغِلق. فقد كان 
هناك تطور وحركة، ولكن الم�صكلة كانت في الوتيرة التي ي�صير بها هذا التطور، ومع 
ت�صير  ل  بالدنا  في  التاريخي  التطور  باأن حركة  �صعور  �صاد  ع�صر،  التا�صع  القرن  بداية 
موؤ�ص�صات  اإ�صالح  فظهرت محاولت  الغربي،  الآخر  عليها  ي�صير  التي  الوتيرة  بنف�س 
ووظائف الدولة في م�صر وتون�س وتركيا، وبداأ عهد التنظيمات)27( العثمانية، ومعه بداأت 

)7)) للمزيد عن حركة )التنظيمات) ، انظر ملحق المفاهيم.
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اإعادة بناء وتاأ�صي�س موؤ�ص�صات جديدة، ومعه بداأ اإر�صال البعثات اإلى الخارج، واإ�صالح 
الفكرة  وكانت  الإ�صالح.  من  كبير  جانب  عليها  ان�صب  التي  الع�صكرية  الموؤ�ص�صة 
الم�صيطرة هي اإحداث نه�صة جامعة بين التراث الثقافي المتجذر في هذه المجتمعات 
وا�صتلهام الحداثة الغربية باأ�صاليب معينة وفي مجالت محددة، دون اإحداث قطيعة مع 
التراث والأبنية ال�صيا�صية والبيئات الجتماعية المحيطة بها. هذه المعاني تج�صدت 
في محاولت رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده في الحالة الم�صرية، وفي جهود جمال 
الدين الأفغاني عبر العالم الإ�صالمي. و�صاد اتجاه اإلى الكف عن محاولة اإعادة اإنتاج 
المطلوبة  بال�صورة  يكونا  لم  العقل  واإعمال  الجتهاد  اأن  خا�صة  الدينية؛  المعارف 

والطريقة المن�صودة لالإ�صالح.

خالل  ومن  العثمانية  الخالفة  اإطار  في  التجديد  وغيرهم  الرواد  هوؤلء  حاول 
المنظومة الإ�صالمية، ولم يكن من الم�صتغرب اأنهم كانوا من خلفيات دينية واأ�صحاب 
عمائم، وكان هدفهم هو اإعادة العتبار للعقل ودوره في فهم الوحي، والدفع لمزيد من 
بالحركة  ليلحق  الجتهاد  وتيرة  ت�صريع  يتم  حتى  وذلك  الدين،  اأمور  في  الجتهاد 
التاريخية، ومن هنا بداأ العمل على تطوير الأزهر، �صاأن اأية موؤ�ص�صة اأخرى. وكانت هناك 
اأمور تحتاج اإلى تعديل م�صارها وق�صايا تحتاج اإلى التجديد، كما تطرق الإ�صالح اإلى 
تجديد التعليم ومعالجة الق�صايا الجتماعية وو�صع المراأة وغيرها من الم�صكالت، وهو 

ما اأعطى زخًما لحركة الإ�صالح وتاأ�صي�س النه�صة.

وعاق  الزخم  هذا  قطع  الإ�صالمي  العالم  وغزو  الغربية  ال�صتعمار  حركة  اأن  غير 
التي  الغربية  الح�صارة  قيم  مع  لتناق�صه  الكثيرين  و�صدم  هذه،  الإ�صالح  محاولت 
الغزو  القائمة على  الليبرالية القت�صادية  الآلة  الحرية والم�صاواة، ولكن  تتحدث عن 
الفكرية  الليبرالية  قيم  على  تفوقت  عليها،  وال�صيطرة  الطبيعة  وا�صتهالك  وال�صلب 
من  ونوًعا  اأوروبا  نحو  الم�صلمين  لدى  بالخذلن  �صعوًرا  خلق  ما  وهو  وال�صيا�صية؛ 
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الرتباك في تعاملهم مع الغرب، خا�صة اأن رواد النه�صة دخلوا في حوارات ونقا�صات 
ومثلت هذه  �صعفه،  نقاط  وكذلك  الإن�صان  قيمة  واأدركوا عظمة  الغرب،  مفكري  مع 
الحوارات نموذًجا رائًعا للحوار بين الثقافات. غير اأن هذا الحوار ال�صلمي والرفيع قد 
الجتماعية  للبنى  الق�صري  والتغيير  الم�صتعمرات  و�صم  الجيو�س  باإر�صال  بوغت 
والثقافية لل�صعوب الإ�صالمية؛ وهو ما منع ع�صر التنظيمات من اأن يفرز ب�صكل طبيعي 
على  ال�صتعمار  جهود  وان�صبت  والجتماع.  الثقافة  هياكل  في  تحولت  واإن�صاني 

اإحداث تحول ق�صري نحو الحداثة ب�صكل اأو باآخر.

وبعد عقود من ال�صتعمار و�صيا�صاته التي اأر�صت بنية اآلة الدولة الحديثة، ح�صلت 
نخب  ال�صتعمار  اأقنع  رحيله  وقبل  ا�صتقاللها،  على  والإ�صالمية  العربية  البلدان 
ال�صتقالل اأن الدولة التي بناها في اأر�صه اآلة محايدة تحقق المنافع والم�صار ح�صب 
لة في اإحداث نه�صة ثانية هذه البنية، ولم  رغبة �صاحبها، وقبلت هذه النخب المتعجِّ
تحاول فك وتركيب الدولة التي خلفها ال�صتعمار، اأو حتى اإعادة �صياغة عمل هذه 
الدولة  هي  وهذه  وتراثها.  المجتمعات  وطبيعة  يتنا�صب  داخلي  بمنطق  لتعمل  الآلة 
بلحظة  تكون  ما  اأ�صبه  لحظة  في  الثورة  هذه  بعد  ونحن  الآن.  نحن  ورثناها  التي 
ال�صتقالل، ول يجب اأن نقفز على هذه اللحظة بال�صتغراق في الجدل حول �صكل 

الدولة دون اأن نحاول اإعادة تركيبها.

الدولة احلداثية: منطق االآلة
الذي  الداخلي  منطقه  طبيعة  هي  وما  ورثناه  الذي  الكيان  هذا  طبيعة  ما  ولكن 
نحاول اإعادة �صياغته؟ ُولدت الدولة الحديثة في الغرب في مواجهة الحروب الدينية 
وال�صيطرة الكن�صية، وبالتالي فاإن لديها ح�صا�صية جينية من الدين، فركزت ال�صلطات 
في يدها وا�صتقلت عن �صيطرة الكني�صة، وظهرت بهذا �صيغة ف�صل الدين عن الدولة، 
وتم  للملوك،  الإلهي  الحق  واأ�صبحنا  نف�صه  الدين  على  �صيطرت  الدولة  هذه  اأن  غير 



85

الف�صل اخلام�ش

حيث  اأ�صواأ؛  الأمر  جعل  ما  وهو  الو�صع،  هذا  عن  لتعبر  ال�صيادة؛)28(  نظرية  اختراع 
توازن  �صابقة  مراحل  في  الكني�صة  كانت  اأن  بعد  واحدة  يد  في  ال�صلطة  كل  تركزت 
ال�صلطات مع الملوك، ولكن اأ�صبح لدينا �صلطة مطلقة اأدت اإلى اإدخال المجتمعات 
الأوروبية في حروب وكوارث قّللت من رفاهيتها، فكانت هناك تحركات اأخذت �صكل 
ثورات للحد من �صلطة الملوك، وظهرت اإعالنات الحقوق المدنية وحقوق المواطنين، 
واأخذ اآباء التنوير والليبرالية في الحديث عن الف�صل بين ال�صلطات، فبداأت تت�صكل 
مجال�س نيابية وتمثيلية لم يلتحق بها �صوى ذوي الثروات، وا�صتمر الن�صال لن�صل اإلى 
الدولة الديمقراطية، ولكن هذا الن�صال الطويل �صاحبه اإفراز عالقات للقوة وال�صلطة 
والنفوذ بين مختلف اأطراف المجتمع لخلق حالة من ال�صتقرار، واأفرز هذا النمط اأموًرا 
رءو�س  هيمنة  التناق�صات  هذه  عن  وتعبر  الدولة.  عليها  قامت  التي  المبادئ  تناق�س 
الأموال على الآلة ال�صيا�صية، وتهمي�س م�صاركة المواطنة في اإداراتها، ووجود تحالفات 
بين اآلة الحرب الع�صكرية واآلة ال�صناعة والقت�صاد. ولكن هذه الآلة تعمل بكفاءة ول 

يعاد النظر فيها اإل اإذا حدث خلل كبير في عملها.

وقد نتجت هذه الآلة ال�صيا�صية عن خلفية وتطورات تاريخية؛ بحيث اأ�صبح التنازع 
الحق  احتكارها  في  �صيادتها  وحددت  عملها،  من  اأ�صياًل  جزًءا  وال�صيطرة  والهيمنة 
ال�صرعي ل�صتخدام العنف، ولهذا قامت بتاأ�صي�س الأجهزة القمعية والجيو�س وجردت 
من  نزاعاته  ينهي  الذي  المدني  المجتمع  ي�صمى  ما  ليخرج  ال�صالح،  من  المجتمع 
من  الدين  ا�صتبعاد  مع  ال�صالح،  ل  والآراء  الأفكار  بين  والتفاو�س  التحاور  خالل 
ا وفي  المجال العام للمجتمع، في حين اأن الدولة تتولى حماية هذا المجتمع داخليًّ
مواجهة الخارج، وت�صمن رفاهية هذا المجتمع حتى لو كان هذا في لحظة ال�صتعمار 

على ح�صاب ال�صعوب الأخرى. وهذه ال�صفقة هي التي َقِبلها المجتمع.

)8)) للمزيد عن مفهوم ونظرية ال�صيادة ، انظر ملحق المفاهيم. 
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بمعنى  التمدن  اإلى  ت�صير  اأنها  المدنية  فاأ�صل  الدولة،  مدنية  عن  تحدثنا  اإذا  اأما 
 ،)Wellbeing الحفاظ على الإن�صانية والكرامة والرفاهية وفًقا لمفهوم )العي�س الكريم
التمدن  مناط  هو  فالمجتمع  مدنية،  باأنها  الدولة  تو�صف  اأن  يمكن  المفهوم ل  وبهذا 
والمدنية. بالطبع يختلف مع هذا القول فال�صفة كبار ممن اأ�ص�صوا فل�صفة الدولة، مثل 
هيجل Hegel، الذي راأى اأن الدولة لي�صت مجموعة اإرادات مواطنيها، فبمجرد التفاق 
والتوا�صع على خلقها واإيجادها، يمثل هذا الكيان الجديد اإرادة جديدة وم�صتقلة عن 
بل  معنوية  حقيقة  الدولة  ت�صبح  وبالتالي  وجودها،  على  اتفقوا  الذين  هوؤلء  اإرادة 
روح  تج�صد  اأنها  بمفهوم  واإنما  الميتافيزيقي  الديني  بالمعنى  لي�س  روحية،  وحقيقة 
التاريخ وم�صيرة ال�صعب )Zietgeist(. ومع تراجع الدين ت�صبح الدولة عند هيجل م�صدر 
الأخالق والقيم، ومن ثم �صانعة التمدن. وقد ظلت الدولة تتعاظم في فل�صفة هيجل 
ا لطغيان الدولة على  ومن جاء بعده حتى ا�صطدم العالم بهتلر الذي كان نتاًجا طبيعيًّ
اأن  ينبغي  اأخالًقا، ول  ت�صدر  التمدن ول  الدولة  ت�صنع  وبالتالي ل  والفرد.  المجتمع 

نراهن على اأنها تحمي الأخالق، ول يجب اأن ن�صفها بالتح�صر اأو المدنية. 

وقد افتر�صت الدولة مع �صيوع وطغيان اأفكار الحداثة والتنوير، اأن الدين، مع نزع 
ال�صلطة عن الكني�صة، �صي�صمر ويتراجع وحده حتى يتال�صى ل�صالح المجتمع العقالني 
الر�صيد، الذي يفكر فيه الأفراد من خالل م�صالحهم التي يتم تجميعها وتمثيلها، لكن 
اأن  ت�صتطع  لم  الحديثة  الدولة  اأن  بقوة، خا�صًة  عاد  بل  الدين،  وبقي  لم يحدث  هذا 
تحقق الأمن. وب�صبب ال�صراعات بين الدول قامت حربان عالميتان مهلكتان للب�صرية، 
وبالتالي عاد الدين باعتباره مالًذا، ولم يعد ُينظر اإلى الدين باعتباره مجرد عالقة بين 
العبد وربه اأو م�صدر اأخالقي، بل باعتباره يت�صمن اأبعاًدا طقو�صيًة، وم�صدًرا للف�صائل 
الف�صل  عن  الحديث  يعد  ذلك،  وعلى  المجتمع.  ويحر�صها  يحميها  التي   المدنية 
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اأو الو�صل بين الدولة والدين حديًثا بال معنى، وهو �صد كل نظريات الجتماع و�صد 
الخبرة التاريخية والتطور التاريخي.

اإعادة اخرتاع دولتنا
ونحن في لحظة فارقة بعد الثورة، علينا اأن ندرك اأن ق�صيتنا الأ�صا�صية هي كيفية 
حماية التمدن الجتماعي وقيمه وف�صائله، وكيفية تكري�س هذه القيم المدنية �صواء كنا 
م�صلمين اأو م�صيحيين، باعتبار اأن المجتمع هو حامي هذه الف�صائل وحاملها ل الدولة؛ 
وبالتالي نحن في حاجة اإلى اإعادة التفكير في الثقافة الجتماعية، فالتحدي الرئي�صي 
ا. والخطوة الأولى هي اإعادة �صياغة الدولة  ا وقويًّ هو اإعادة بناء المجتمع كي يكون مدنيًّ
ومنطقها، خا�صة من حيث عالقتها بالمجتمع ل مجرد الحديث المتهاوي عن عالقتها 
بالدين. فهل �صنقوم بت�صغير حجم هذه الدولة من حيث �صلطاتها اأم �صنقوم بت�صخيمها؟ 
هل �صيهيمن عليها المجتمع اأم اأنها �صتهيمن على المجتمع؟ هل �صتت�صمن عنا�صر 
جديدة اأم �صنقلل من عنا�صرها؟ والإجابة عن مثل هذه الأ�صئلة المف�صلية ل تحتاج 
اإلى تيارات منفردة تدلي بدلوها فيه، اأو مناظرات تليفزيونية اأو برامج حوارية، بل تحتاج 
هذا  في  عليه  الحفاظ  ينبغي  ما  ومعرفة  اختياراتنا  لتحديد  عام  اجتماعي  نقا�س  اإلى 
كل  من  الم�صريين  كل  فيه  ي�صارك  اأن  يجب  الحوار  اأو  النقا�س  هذا  مثل  الكيان. 
التيارات الفكرية والخلفيات الجتماعية، دون اأن تتركز هذه المناق�صات على العا�صمة 
وميدان التحرير فقط باعتباره مركز الثورة، فم�صر اأكبر من ميدان التحرير وبها تنوعات 
�صكانية وجهوية م�صتبعدة من الم�صهد. وال�صخ�صية الم�صرية التي يجب اأن تكون في 
خلفية هذا التفاو�س ل تمثل مجرد موروث، بل هي متجددة ومتغيرة وفًقا ل�صياقات 

تاريخية مختلفة ومتنوعة.
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ا في غير مو�صعها، فيجب اأن تكون حول تقديم  اأما المعركة ال�صيا�صية الدائرة حاليًّ
وال�صناعة  والتجارة  وال�صحة  التعليم  مثل  محددة،  مجالت  تتناول  عامة  �صيا�صات 
تفا�صيل  اإلى  تحتاج  وبالتالي  محدودة؛  القيمية  م�صاحاتها  مجالت  وهي  وغيرها، 
اإلى  تحتاج  للغاية، وهي  فيها �صئيلة  التيارات  بين  التنازع  ون�صبة  و�صيا�صات محددة، 

اإعمال الم�صالح ل الأفكار المجردة.

ول تبدو الم�صكلة في مجرد �صكل الدولة و�صكل نظامها من حيث هي برلمانية اأو 
جمهورية، اأو �صكل العالقة بين البرلمان والحكومة، ولكن الم�صكلة تبدو في اإعادة 
تركيب الدولة. وقد ُيظن اأن ذلك مجرد فل�صفة اأو حديث نظري، لكنه �صيوؤثر بالتاأكيد 
اأم�س  في  فنحن  الحاكمة،  وقيمها  عقائدها  وبناء  الدولة  موؤ�ص�صات  بناء  طريقة  على 
الحاجة اإلى هذه الفل�صفة عندما نعيد تفكيك وتركيب الموؤ�ص�صة الأمنية وموؤ�ص�صات 
الدفاع، وهي ق�صايا تكتفي التيارات ال�صيا�صية بالحديث العام عنها والكالم المر�صل 
دون اأن تتناول �صيا�صات محددة؛ اإذ اإنها مازالت اأ�صيرة للحديث عن �صكل الدولة دون 

اأن تغو�س في تفا�صيلها. 

من البيِّن اأن الق�صية التي ينبغي طرحها على �صاحة الحوار والتفاو�س هي ق�صية 
مركزية الدولة، وهي تمثل ا�صتمرارية بنيان الدولة الم�صرية الممتد عبر اآلف ال�صنين، 
وقد بنيت الدولة الحديثة على هذه المركزية ور�صختها في �صكل موؤ�ص�صات و�صيا�صات 
اإلى جانب الجغرافيا المكانية وال�صكانية الرا�صخة. ول اأق�صد هنا �صرورة التجاه نحو 
اأعني  بل  الم�صرية،  الدولة  تق�صيم  في  به  المعمول  الإداري  مفهومها  في  الالمركزية 
الخروج من مركزية ال�صلطة والقرار؛ ليكون لأهل الأقاليم اليد العليا في تقرير �صئونهم 
واإدارتها، بدًل من اأن يتم ابتكار نموذج موحد في مركز ال�صلطة، ويتم فر�صه على بقية 
ا. الحوار حول هذه الق�صية وهي ق�صية واحدة من  ا ومزاجيًّ الأقاليم المختلفة �صكانيًّ
�صاأنه اأن يوؤدي بنا اإلى تناول تفتيت ال�صلطة وتوزيعها ون�صرها، ومن ثم تهمي�س مركزيتها، 
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المركزية  العام. وق�صية  الم�صهد  الم�صتبعدة من  واإ�صافة م�صاحات جديدة لالأطراف 
مجرد ق�صية واحدة ترتبط بق�صايا اأخرى من �صاأن التفاو�س المجتمعي حولها اأن يعيد 

ا، قبل اأن نتحدث عن �صكلها الخارجي.  �صياغة الدولة جوهريًّ

�صياغة  اإعادة  في  الرغبة  معبرة عن  م�صاهد  تالها  وما  الثورة  اأحداث  اأفرزت  وقد 
الدولة، يجدر اأن نختم الحديث بتناول اأحدها. هذا الم�صهد كان في اعت�صام الأقباط 
�صنودة  البابا  طالبهم  عندما  وذلك  ال�صهر،  هذا  اإمبابة  اأحداث  عقب  ما�صبيرو  اأمام 
اأمور  في  ياأمر  اإنه  قائلين  البابا  طلب  المعت�صمون  فرف�س  العت�صام،  ف�س  ب�صرورة 
الكني�صة فيطاع، اأما �صئوننا الدنيوية فنحن اأدرى بها. اأ�ّصر هذا الرد على بداية لخروج 
الأقباط من دائرة الكني�صة باعتبارها مفو�صهم مع الدولة اأو قناتهم للم�صاركة ال�صيا�صية، 
وهو ما يحدث بالفعل منذ بداية الثورة واأثناء اأحداثها؛ حيث �صارك الأقباط كم�صريين. 
باب الختيار  لنا  ثم فتحت  الثورة، ومن  لول  اأن يحدث  الم�صهد  لهذا  ما كان  اأقول 
اأن  اإلى التحرك في هذا التجاه قبل  اأم�ّس الحاجة  لإعادة اختراع دولتنا، ونحن في 

تعود الدولة القديمة والرا�صخة لتفر�س نف�صها بظلها الثقيل مرة اأخرى.
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)6( تحديات بناء النظام الديمقراطي في م�صر
عبد الفتاح ما�صي))2(

2 يونية 2011
�صتتناول هذه المحا�صرة التحديات التي تواجه بناء النظام الديمقراطي في م�صر 
تحدثت  �صابقة  كثيرة  لقاءات  ففي  وتحدياتها،  معها  التعامل  وفر�س  الثورة،  بعد  ما 
النظام  لتبني  عام  اتجاه  وهناك  الفر�س.  وتلك  التحديات  هذه  عن  اآخرون  وتحدث 
الديمقراطي بعد عقود طويلة من ال�صتبداد ال�صيا�صي وف�صاد الحكم. وقد اأكدت من 
قبل اأن الثورة من اأ�صواأ طرق التغيير الديمقراطي، اإل اإذا كانت المخرج ال�صطراري 
الوحيد لهدم النظام الم�صتبد وبناء نظام جديد على اأنقا�صه؛ وهو ما حدث في م�صر؛ 
حيث دفعنا دفًعا اإلى النزول اإلى ال�صارع والتظاهر لإ�صقاط النظام بعد ان�صداد الأفق 
ال�صيا�صي اأمام حركة التغيير لبناء الديمقراطية. وفي حالت حدوث التغيير من اأ�صفل 
عن طريق الثورات، تواجه الدول تحديات اأكثر مما لو تم هذا التغيير ب�صورة اإ�صالحية 
فوقية، ويعود الجزء الأكبر من هذه التحديات اإلى الهزة العنيفة التي تحدثها الثورة في 
الأكثر  الأمر  وي�صبح  للثورة.  ا  طبيعيًّ اإفراًزا  التحديات  هذه  تعتبر  وبالتالي  المجتمع، 

اأهمية هو كيفية التعامل مع هذه التحديات وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

لذلك �صتتناول المحا�صرة الإجابة عن �صوؤاَلين اأ�صا�صيين؛ الأول عن م�صادر هذه 
التحديات المختلفة، وكما ذكرت هي تحديات وظواهر متكررة ومت�صابهة في كثير من 
النظام  طبيعة  من:  التحديات  هذه  تنبع  الراهنة،  الم�صرية  الحالة  وفي  التجارب، 
العنيف،  الجذري  للتغيير  كطريق  ذاتها  الثورة  وطبيعة  وخطاياه،  ال�صابق  ال�صيا�صي 
وطبيعة الثوار اأنف�صهم، وهناك تحديات م�صدرها طوائف ال�صعب الم�صري المختلفة، 

)9)) اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بق�صم العلوم ال�صيا�صية، كلية تجارة، جامعة الإ�صكندرية. 
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والنخب ال�صيا�صية والفكرية، وكذلك المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة وهو المجل�س 
الذي يدير البالد في المرحلة النتقالية، واأخيًرا هناك تحديات مرتبطة بالخارج.

تدفع  ما  فعادة  فر�س،  اإلى  التحديات  هذه  تحويل  كيفية  فهو  الثاني  ال�صوؤال  اأما 
للبناء.  فر�ًصا  لت�صبح  وا�صتغاللها  معها بحكمة،  التعامل  اإلى  القوم  التحديات عقالء 
واأعتقد اأننا في م�صر ما بعد الثورة، لدينا فر�صة تاريخية لالنطالق من هذه التحديات 
ومعالجتها والنطالق لبناء النظام ال�صيا�صي الديمقراطي المن�صود. و�صنتناول في هذا 
ال�صدد متطلبات بناء الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة، وبناء اآلية الت�صاور والوفاق 

الوطني.

م�صادر التحديات
ال�صيا�صي  النظام  وخطايا  طبيعة  في  التحديات  هذه  من  مجموعة  اأول  تتمثل 
النا�س  اإف�صاد  ونظامه،  المخلوع  الرئي�س  اإرث  تمثل  التي  الخطايا  هذه  واأبرز  ال�صابق. 
وحزب  نظام  بقايا  هم  كثيًرا  عنهم  نتحدث  الذين  والفلول  والفلول؛  الزبائنية  وخلق 
البع�س  يقدرهم  الذين  والمنتفعين  الن�صطاء  من  الآلف  مئات  اإليه  ينتمي  حاكم 
ال�صعب م�صتفيدة من  بالماليين، ولدي �صكوك حول هذا الأمر، وكذلك فئات من 
هذا النظام، هذه البقايا ت�صعى لالنتقام وتت�صور اإمكانية عودة عجلة التاريخ اإلى الوراء. 
ومفهوم الزبائنية الموجود في اأدبيات علم الجتماع ال�صيا�صي والعلوم ال�صيا�صية ي�صير 
والأ�صلم  الأوحد  ال�صبيل  بقاوؤه  وكان  ال�صابق  بالنظام  ارتبطت م�صالحها  اإلى طبقات 
هذه  مواجهة  الطبيعي  من  وبالتالي  والمعنوية؛  المادية  الم�صالح  هذه  على  للحفاظ 
اغتيال  باأعمال  وقامت  النتقام،  اإلى  اأخرى  في حالت  �صعت  التي  والفلول  البقايا 
بم�صالحهم.  بالغة  اأ�صراًرا  زواله  األحق  الذي  النظام  �صقوط  �صنوات من  بعد  �صيا�صي 

ومن ثم علينا مواجهة هذا التحدي والتعامل معه بحكمة.
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ومن اأخطر ما خلَّف لنا اأي�ًصا نظام مبارك، الحتقان الطائفي وثقافة اإق�صاء الآخر. 
وم�صر ل تعاني عموًما من النق�صام الطائفي ال�صديد كما هو الحال في بلدان اأخرى. 
وهي تتمتع بدرجة عالية من التجان�س، وقد اكت�صفنا ُبَعْيد الثورة اأن جهاز الأمن كان 
م�صئوًل بدرجة كبيرة عن كثير من اأعمال العنف الطائفي وتفجيرات دور العبادة. فكان 
الحتقان الطائفي بين الم�صلمين والأقباط م�صطنًعا، ومع ذلك مازلنا نعاني من انت�صار 
ثقافة اإق�صاء يمار�صها بع�س الم�صلمين �صد الأقباط، وبع�س الأقباط �صد الم�صلمين، 
الحقيقة  احتكار  وهم  من  نابع  الإق�صاء  هذا  طوائفهم.  داخل  واأولئك  هوؤلء  وبع�س 
ناتج  الثقافة  هذه  انت�صار  ولكن  دينية.  مجموعة  داخل كل  البع�س  قبل  من  المطلقة 
بالأ�صا�س عن �صيا�صات تعليمية واإعالمية فا�صدة وفا�صلة هدفت اإلى �صيوع روح الفتنة. 
ومن المعروف اأن الم�صتبد ل ي�صتمر في ظل وحدة وطنية اأو تاآٍخ بين فئات المجتمع، 
الإرث  هذا  بال�صلطة.  النفراد  ي�صتمر  اأن  اأجل  من  وفتن  انق�صامات  اإيجاد  من  فالبد 
ولكن  واحدة،  ودفعة  ب�صهولة  منه  نتخل�س  ولن  و�صنوات،  �صهور  لمدة  معنا  �صي�صتمر 

يجب التعامل معه والتخل�س منه بجدية.

اعة الإ�صالميين التي ا�صتمرت اإلى ما بعد الثورة  ومما تركه لنا اأي�ًصا نظام مبارك فزَّ
اأثناء وبعد ال�صتفتاء على التعديالت الد�صتورية، نتيجة ل�صوء ت�صرف كل  وتفاقمت 
العربية  النظم  من  وغيره  ال�صابق  النظام  ا�صتخدم  وقد  والعلمانيين.  الإ�صالميين  من 
فزاعة الإ�صالميين بهدف تخويف الغرب وبع�س الدوائر الداخلية من اإمكانية و�صولهم 
اإلى الحكم، وذلك لالإبقاء على الو�صع ال�صتبدادي واإجها�س المطالبة بالديمقراطية. 
المرجعية  اإلى  ي�صتند  �صيا�صي  تنظيم  اأي  وقمع  الإ�صالميين  قمع  اإلى  هذا  اأدى  وقد 
اإلى  اأو الت�صور الإ�صالمي. وبطبيعة الحال ل يوؤدي الإق�صاء والقمع غالًبا  الإ�صالمية 
النتائج المرجوة بل قد يوؤديان اإلى العك�س، فقد ي�صل المقموع اإلى ال�صلطة ويمار�س 
الخارج،  في  القوي  �صداها  لها  كان  الفزاعة  هذه  �صده.  مور�س  الذي  نف�صه  القمع 
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�صد  العنف  حوادث  فازدادت  والم�صلمين،  العرب  �صورة  ت�صويه  من  و�صاعفت 
الم�صلمين والعرب، حتى لو كانوا ليبراليين اأو علمانيين اأو حتى م�صيحيين. 

الأمن.  ت�صيي�س  منها  نعاني  ومازلنا  النظام  خلفها  التي  التحديات  من  اأن  كما 
الحفاظ على  موؤ�ص�صات مدنية ووظيفتها  العالم كلها هي  ال�صرطة في د�صاتير  واأجهزة 
نظام ديكتاتوري  اأي  الحاكمة. ولكن  للنظم  تابعة  ولي�صت  للمجتمع  الداخلي  الأمن 
يحتاج اإلى اأجهزة اأمنية قمعية، ولم يكن نظام مبارك ا�صتثناًء. وبهذا ظلم هذا الجهاز؛ 
لأنه ا�صتخدم �صد ال�صعب الم�صري. ومنذ عدة �صنوات حذرت بع�س الأطراف من 
اإمكانية حدوث مجازر من الأمن �صد ال�صعب اأو من ال�صعب �صد الأمن في حال وقوع 
ت�صادم عنيف بينهما. وكان من الممكن اأن تقوم ثورة يناير دون اأن يم�س جهاز الأمن، 
القوى  كل  و�صد  ال�صعب  �صد  طويلة  لعقود  ا�صتخدم  لأنه  انهار؛  الجهاز  هذا  لكن 
جبر على ممار�صة  ال�صيا�صية. وعلينا اأن نفهم اأن داخل جهاز الأمن �صرفاء ومن ُدفع واأُ
القمع �صد ال�صعب، وهم نتاج لتربية وتن�صئة قمعية، فقد ل يالم بقدر ما يالم من قام 
اأفرادها ارتكب  بعملية التن�صئة هذه. ول يعني ذلك خلق الأعذار للداخلية، فبع�س 
جرائم �صد ال�صعب الم�صري، ولكن دافعه اإلى الإجرام كان طبيعة النظام ال�صيا�صي.

من هنا ي�صبح من اأهداف الثورة عدم ا�صتخدام هذا النظام ال�صيا�صي لجهاز الأمن، 
اأو اأية موؤ�ص�صة اأخرى لخدمة اأغرا�صه كالجامعات؛ فقد كان هناك اأ�صاتذة قانون �صخروا 
المبادئ  تخالف  قوانين  و�صياغة  القانون،  وتزوير  النظام  خدمة  اأجل  من  اأنف�صهم 
القانونية. مثل هوؤلء اأجرموا في حق الوطن كما اأجرم وزير الداخلية؛ فهذا �صارك في 
ا. نحن اإذن اأمام اأ�صاليب في  ا وج�صديًّ ا، وذاك �صاهم في قمع ال�صعب ماديًّ القمع فكريًّ
الحكم ي�صتخدمها اأي م�صتبد في العالم لم يبتكرها ح�صني مبارك، فهو مجرد تلميذ 

في مدر�صة ال�صتبداد الموجودة في عالمنا.
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ثاني هذه التحديات هي تلك المرتبطة بطبيعة الثورة والثوار. فهناك الكثيرون من 
الثوار ممن يتخيلون اأن الثورة �صتنتهي في غ�صون اأ�صابيع اأو �صهور، واأن الأمور �صت�صبح 
الثورات  تاأخذ  الحقيقة،  وفي  قليلة.  اأيام  خالل  ثمارها  �صتوؤتي  الثورة  واأن  م�صتقرة، 
�صنوات طويلة كي تبداأ نتائجها في الظهور. وبع�س الثورات يتم اإجها�صها، اإذا لم ي�صبر 
الن�صال  البع�س منهم من  الثورة ولم ي�صتكملوا مراحلها، فقد يمل  نتائج  الثوار على 
بع�صها  يقمع  والقوة،  بالعنف  الثورات  تقمع  فكما  اأنجزوها.  التي  الثورة  عن  فيتخلوا 
بق�صر نف�س اأ�صحابها. وهي نماذج موجودة ومتكررة. وهذا التحدي من اأخطر ما يواجه 
الثورة الم�صرية الحالية، فالتحديات ال�صابقة مفهومة ووا�صحة، اأما هذا التحدي فياأتي 

من اأ�صحاب الق�صية اأنف�صهم، وهم عنه غافلون.

لتكلفة  ال�صعب  احتمال  عدم  بها  يودي  كما  بالثورة  يودي  قد  ال�صتعجال  هذا 
اأو الم�صالح المادية قد يرون اأن الثورة تمثل خطًرا  الثورة، فبع�س اأ�صحاب الأعمال 
على م�صالحهم من حيث ارتفاع تكلفتها وبالتالي يقفون �صد ا�صتمرارها. واأعتقد اأن 
اإلى الآن من حيث التكلفة المادية؛ لي�صت مرتفعة التكلفة، فقيا�ًصا  الثورة الم�صرية 
ا،  بثورات اأخرى �صابقة وحالية في المنطقة والعالم، عدد القتلى والجرحى قليل جدًّ
القمعية  الموؤ�ص�صات  اإل  ت�صتهدف  لم  حيث  ا؛  جدًّ قليل  المدمرة  المن�صاآت  وعدد 
اأو  الم�صاجد  اأو  الحكومية  الم�صالح  تدمر  لم  في حين  الوطني،  الحزب  وموؤ�ص�صات 
البع�س قد يمثل خطًرا  الثورة من قبل  ا�صتمرار  الكنائ�س. ولكن عدم تحمل تكلفة 

داهًما عليها خا�صة مع ت�صاعد مطالب التغيير الجذري وعدم ال�صتجابة ال�صريعة لها.

اأحد التحديات الأخرى يرتبط بتعدد المتحدثين والناطقين با�صم الثورة. كما اأن 
عدم وجود قيادة موحدة للثوار مع ت�صتت اأهدافهم وت�صاربها ي�صكل عوامل في غاية 
ال�صلبية ويعقد م�صار الثورة. اأحدث الأمثلة على هذا التحدي الجتماع الأخير الذي 
ع�صرات  عن  يزيد  بما  فوجئنا  وفيه  الثوار،  ائتالفات  مع  الع�صكري  المجل�س  عقده 
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الئتالف للثورة، وبع�س الم�صاركين لم يكن قد �صارك حتى في مظاهرة. ورغم اأن عدم 
تزايد  مع  مهم،  الآن  لكنه  الثورة،  نجاح  عوامل  �صمن  من  كان  للثورة  قيادة  وجود 
الجماعات  تحديد  ي�صتلزم  مما  الثورة،  ومطالب  اأهداف  على  التركيز  اإلى  الحتياج 
اإلى تحقيق هذه الأهداف. واإل �صنفاجاأ بفو�صى المطالب ال�صاذة وغير  التي ت�صعى 
ذات ال�صلة بالثورة واأهدافها. فهذا الت�صتت يمثل خطًرا على الثورة ولبد من التغلب 
المعلنة والم�صروعة وتنظيمها؛ بحيث  عليه من خالل جهد منظم لتوحيد الأهداف 
والق�صائي  ال�صيا�صي  النظام  لإ�صالح  ال�صيا�صية  الأهداف  لتحقيق  الأولوية  تكون 
والقانوني، وو�صع اإطار وخارطة طريق لدولة موؤ�ص�صات يلقى على عاتقها اإ�صالح بقية 

المجالت في الزراعة وال�صناعة والثقافة والتعليم وال�صرطة والدفاع. 

هناك مجموعة تحديات اأخرى مرتبطة بـالجماهير. واأت�صور اأن ال�صعب الم�صري 
باإ�صقاط  مطالًبا  ال�صارع  اإلى  بالماليين  عندما خرج  وذلك  منه،  المطلوب  بالدور  قام 
غير   - الثورة  قيادة  ت�صبح  النجاح  هذا  بعد  وديمقراطية،  جديدة  دولة  واإقامة  النظام 
ا - والنخبة ال�صيا�صية هي المنوط بها القيام ببقية الأدوار، ومن هنا ل  الموجودة حاليًّ
يجب اأن تدار ال�صيا�صة من ال�صارع بنف�س الطريقة التي قامت بها الثورة، فقد يوؤدي هذا 
ا قد يوؤدي اإلى اإجها�س الثورة.  اإلى زيادة ال�صطراب؛ بحيث ي�صبح التظاهر عاماًل �صلبيًّ
موؤ�ص�صات  اإلى  النا�س  مطالب  بتحويل  ال�صيا�صية  النخب  تقوم  اأن  يجب  ولكن 
الثقافة  تغيير  عبء  عاتقها  على  يقع  النخب  هذه  اأن  جانب  اإلى  هذا  واإجراءات. 
الجتماعية التي اأنتجت ال�صتبداد، وتتجلى مظاهرها في الجهل وقلة المعرفة والفهلوة 
ب�صكل  والناتجة  الم�صرية  العقلية  على  الم�صيطرة  ال�صيا�صية  والخرافات  والأ�صاطير 
اأ�صا�صي من عملية التجهيل التي فر�صها النظام الم�صتبد من خالل اإعالمه وتعليمه 
على ال�صعب، ولم يكن با�صتطاعة نظام ح�صني مبارك اأن يبقى في الحكم لثالثة عقود 
به  يقوم  كان  الذي  الجهل  ن�صر  ويقع  الجهل.  وهو  ال�صتبداد  »قرين«  بدون  متوالية 
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النظام تحت مفهوم »الت�صميم ال�صيا�صي«، وهي عملية مق�صودة يتم فيها نقل واإ�صاعة 
من  هناك  مازال  التي  ال�صائعة  الأ�صاطير  بمثابة  لت�صبح  والمغلوطة  الكاذبة  الأفكار 
ي�صدقها من قبيل اأنه ل مثيل للرئي�س المخلوع، اأو اأن ال�صعب الم�صري ل يحكم اإل 
الت�صطيح  قبيل  من  وهذا  للديمقراطية،  ا  جينيًّ متقبل  غير  واأنه  والكرباج  بالعنف 

ال�صيا�صي المنظم الهادف اإلى تبرير ال�صتبداد والقمع العنيف للمعار�صة.

ا،  جينيًّ للديمقراطية  متقبل  غير  �صعًبا  هناك  اإن  القول  يمكن  ل  الواقع  في 
فالديمقراطية طريقة لإدارة ال�صراع ال�صيا�صي ول عالقة لها بالجينات. وهذا ما يجب 
وال�صيا�صيين،  ال�صيا�صة  في  ثقتهم  ا�صتعادة  اإلى  بالإ�صافة  للنا�س،  النخبة  تو�صحه  اأن 
التعامل  اأ�صيء  التي  الحرية  ا�صتخدام  وتر�صيد  والتواكل،  ال�صت�صالم  على  والق�صاء 
معها مع غياب القب�صة الأمنية واأ�صاءت بهذا اإلى الثورة، واأقول اإن مثل هذا ال�صتخدام 
ال�صيئ للحرية اإفراز طبيعي لظروف ما بعد الثورة، ولكن من غير المقبول ال�صتمرار 
فيه وعدم البدء في اإن�صاء موؤ�ص�صات قانونية حقيقية وجهاز اأمني حقيقي، وجهاز رقابي 
ال، واإذا لم ننجح في اإقامة وتر�صيخ هذه الموؤ�ص�صات ف�صتنقلب الحرية اإلى  وق�صائي فعَّ

فو�صى عارمة.

هناك مجموعة اأخرى من التحديات مرتبطة بـالنخب ال�صيا�صية، وفي حقيقة الأمر 
لو كانت هذه النخب على قدر من التعامل الواقعي والحكيم مع الأمور، وتحركت في 
فترات  في  التغيير  ولحدث  كثيرة  اأف�صل من دول  و�صعنا  ال�صحيح، لأ�صبح  التجاه 
�صابقة. فهي تتحمل جزًءا كبيًرا من الم�صئولية عما جرى لم�صر في الفترة ال�صابقة. 
وهذه النخبة م�صابة بالنق�صام بين تيارات ليبرالية وي�صارية واإ�صالمية، وكل تيار قاب�س 
اأنه  يعتقد  منهم  وكل  الأخرى،  والتيارات  الأفكار  على  انفتاح  اأي  دون  فكرته  على 
يمتلك الحل الوحيد، وهذا ال�صتقطاب من نتاج النغالق الفكري وعدم القدرة على 
اإدراك  اإلى  يف�صي  نقا�س  اأو  حوار  اإجراء  على  القدرة  وعدم  الآخر،  على  النفتاح 
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من  جدوى  ل  وبالتالي  ا؛  جدًّ ووا�صع  كبير  اأنه  اأت�صور  الذي  التيارات  بين  الم�صترك 
اإجراء مناق�صات وحوارات يخرج كل طرف منها كما دخلها بدون تغيير ولو ب�صيط في 

اأفكاره، فهذا اإثبات للموقف اأكثر منه حوار.

تيارات  بين  اإثارة النق�صامات  يبرز دور الإعالم الذي يلعب دوًرا كبيًرا في  وهنا 
النخبة، ولالأ�صف كثير من نخبتنا م�صاب بحب الظهور في الإعالم والنجومية، وهو ما 
يفاقم من الدور ال�صلبي لالإعالم الذي يتمثل في غياب المهنية وعدم المو�صوعية في 
انق�صامات  بنقل  يقوم  الإعالم  اأن  والأخطر  المغلوطة.  الأفكار  واإ�صاعة  الأفكار  طرح 
النخبة الفكرية اإلى ال�صارع، وبالتالي ينقل حالة ال�صتقطاب اإلى المجتمع. ومن هنا 
الفكرية  التيارات  بين  الثورة  بعد  انت�صرت  التي  الفكرية  للمناظرات  �صرورة  اأرى  ل 
المختلفة؛ اإذ اإنها تلعب الدور نف�صه، فتنقل الختالفات بين جمهور الحا�صرين دون 
وت�صجيل  الختالف  تتطلب  ما  اأكثر  التوافق  تتطلب  الحالية  النتقالية  والفترة  داٍع. 
النقاط. والأف�صل من المناظرات العلنية هي النقا�صات المغلقة بين التيارات الفكرية 
هذا  اأ�صا�س  على  للعمل  وذلك  الجمهور؛  اإلى  وتذيعه  بينها  الم�صترك  تحدد  التي 

الم�صترك وتجنب النق�صام وال�صتقطاب.

ونتيجة لهذا ال�صتقطاب الذي تعاني منه النخبة الفكرية الم�صرية، فاإنها تعاني من 
تزايد التخوفات المتبادلة؛حيث تغيب ثقة كل طرف في الآخر، ويعمل كل منها على 
ل  فالي�صاريون  الحالية؛  اللحظة  في  الأخرى  لالأطراف  الأ�صود«  »التاريخ  ا�صتدعاء 
النا�صري  الي�صار  ل�صرب  ال�صادات  نظام  مع  والإ�صالميين  الإخوان  تحالف  ين�صون 
وال�صتراكي والقومي، ودائًما ما ي�صتدعي الإ�صالميون فترات ال�صطهاد في عهد عبد 
تف�صير  ال�صتدعاء  هذا  من  والأخطر  للغاية.  �صلبي  عامل  ال�صتدعاء  هذا  النا�صر. 
�صيوع  من  وبدًل  النية.  �صوء  وافترا�س  الثقة  غياب  وبالتالي  اأ�صا�صه،  على  الم�صتقبل 
اأن يعمل لو�صع  تيار  اأنه من ال�صروري على كل  اأعتقد  التفكير،  ال�صلبية في  الطريقة 



99

الف�صل ال�صاد�ش

في  الم�صترك  عن  الحديث  ي�صتدعي  ما  وهو  مخاوفه،  تحقق  دون  تحول  �صمانات 
الأهداف والمنطلقات، وهو ما يطلق عليه التيار الرئي�صي )The main Stream(، ووجود 
مثل هذا التيار لي�س عملية مثالية اأو خيالية، بل نحن قادرون على اإيجاده؛لأننا حققنا 
في  الحكم  اأنظمة  باأعتى  اأطاحت  عندما  اأنجزته،  ما  �صتنجز  اأنها  نت�صور  نكن  لم  ثورة 

ال�صرق الأو�صط.

وهناك تحديات يمثلها المجل�س الأعلى للقوات الم�صلحة )المجل�س الع�صكري(. 
ا في اإنجاح الثورة ور�صم م�صارها بهذا  فال �صك اأن القوات الم�صلحة لعبت دوًرا محوريًّ
ال�صكل ال�صلمي الذي اتخذته، ولول هذا الموقف لربما واجهنا نف�س الو�صع المعقد 
عدم  وبحكم  الثورات.  تعثر  من حيث  غيرهما  اأو  ليبيا  اأو  �صوريا  في  ا  حاليًّ الموجود 
للمرحلة  الع�صكري  المجل�س  اإدارة  اأفرزت  م�صر،  في  للع�صكريين  ال�صيا�صية  الخبرة 
القوانين؛  و�صن  القرارات  اتخاذ  في  النفراد  اأهمها  التحديات،  بع�س  النتقالية 
تم  النتقالية  للمرحلة  ر  الموؤَطّ الد�صتوري  والإعالن  القرارات،  من  كبيرة  فمجموعة 
و�صعه دون ت�صاور، وهذا الخطاأ تم تالفيه موؤخًرا مع اإ�صدار قانون النتخابات الت�صريعية، 
الذي تم عر�صه على التيارات ال�صيا�صية لمناق�صته قبل اإ�صداره. ومازالت هناك درجة 
ا�صتفتاء 19  ر�صمها  التي  النتقالية  المرحلة  م�صار  و�صوح  وعدم  الغمو�س  من  عالية 
مار�س. وينبغي على المجل�س اأن يتبع الأ�صلوب الت�صاوري في اإدارته للمرحلة النتقالية 
من خالل التحاور مع كافة التيارات والقوى ال�صيا�صية، بدًل من ال�صتمرار في عر�س 

وجهة نظره دائًما عبر القنوات الإعالمية. 

وهناك محاولت من البع�س لـ »ت�صيي�س الجي�س«، وهذا من اأخطر التحديات التي 
تواجهها الثورة في م�صر. وقد خرجت علينا �صخ�صية مرموقة اقترحت اأن يتولى الم�صير 
اإلى بقاء المجل�س  طنطاوي رئا�صة البالد في المرحلة النتقالية، ودعا البع�س الآخر 
الع�صكري في الحكم لمدة انتقالية عمرها �صنتان اأو اأكثر. كل هذه الدعوات ت�صتند 
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اإلى الثقة الكاملة في القوات الم�صلحة وفقدان الثقة في القوى والتيارات ال�صيا�صية، 
الدعوات  وتعتبر مثل هذه  بنف�صه.  تقرير م�صيره  ال�صعب على  قدرة  الت�صكك في  اأو 
الثورات وحركات  تواجهه  ما  اأخطر  ا، من  �صيا�صيًّ دوًرا  الجي�س  يلعب  اأن  اإلى  الهادفة 
الإ�صالح، خا�صة عندما ينقلب الجي�س على الإ�صالح المدني. واأوؤكد اأن طبيعة دور 
النظام. وتت�صح مدى  ال�صيا�صي تعتبر عالمة فارقة في ديمقراطية  النظام  الجي�س في 
خطورة هذا الدور لو قارنا و�صع الديمقراطية بين الهند وباك�صتان؛ ففي الهند، ابتعد 
ر�صخ  ما  وهو  المدنيون  عليه  ي�صيطر  محترًفا  جي�ًصا  فاأ�صبح  ال�صيا�صة  عن  الجي�س 
الديمقراطية. اأما باك�صتان، فقد قام جي�صها بعديد من النقالبات اأو لعب دوًرا خطيًرا 
واأثر على م�صار  الع�صكرية  اأثر على طبيعة العالقات المدنية  اإدارة البالد، وهو ما  في 
التطور الديمقراطي فيها. وهكذا كان الحال في الدول العربية التي �صهدت انقالبات 
الدول  هذه  و�صع  ولنقارن  والجزائر.  و�صوريا  والعراق  كم�صر  ا�صتقاللها  بعد  للع�صكر 
ا �صد  الحالي بالهند اأو حتى ماليزيا. على هذا، يجب اأن يقف المجل�س الع�صكري حاليًّ

دعوات ت�صيي�س الجي�س. 

وقد تجاوز الزمن الدعوة اإلى ت�صيي�س الجي�س اأو حتى قيامه بانقالبات، فلم تعد 
النقالبات الع�صكرية هي طريق الإ�صالح كما كان الو�صع من عدة عقود في المنطقة. 
ولم ي�صهد العالم في الفترة الأخيرة �صوى انقالبات ع�صكرية نادرة في اإفريقيا �صرعان 
ما تم ح�صارها. ولو تم وانقلب المجل�س على خيار الإ�صالح المدني الذي تمثل في 
الثورة ال�صعبية، ف�صنعود اإلى الوراء كثيًرا. وهنا ياأتي دور ال�صعب والنخبة في اأن ي�صعوا 

ثقتهم في الجي�س كموؤ�ص�صة وطنية حامية للوطن، ل حاكمة للوطن.

وتتمثل مجموعة التحديات الأخيرة في تلك المرتبطة بالخارج. وم�صر دولة كبيرة 
في محيطها الإقليمي ولي�صت دولة �صغيرة اأو هام�صية، ومن ثم نتوقع اأن تحاول اأطراف 
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اإقليمية ودولية اأن توؤثر في ت�صكيل توجهات الدولة في مرحلة ما بعد الثورة، خا�صة اأن 
�صهدت  وقد  الأطراف.  هذه  م�صالح  من  بكثير  كثيًرا  اأ�صر  قد  مبارك  بنظام  الإطاحة 
ال�صيا�صة الخارجية الم�صرية بعد الثورة كثيًرا من التغيرات التي قادها الدكتور نبيل 
المحيطين  على  النفتاح  مع  خا�صة  والخارج  الداخل  ا�صتح�صان  واأثارت  العربي، 
العربي والإفريقي، والنفتاح على اإيران ب�صكل مح�صوب، وكذلك �صيا�صة م�صر تجاه 
فل�صطين ومعبر رفح. ورغم �صجاعة هذه التوجهات، لكن من الخطورة اإحداث تغيرات 
جذرية في ال�صيا�صة الخارجية لم�صر في المرحلة النتقالية، فهذه ال�صيا�صات تحتاج 

اإلى موؤ�ص�صات قوية ومنتخبة نفتقد وجودها الآن.

وهناك العديد من الملفات الخارجية التي تعتبر تحدًيا يجب مواجهته، منها عالقة 
الت�صادَم  هذا  يعني  اأن  دون  اإيران  على  النفتاح  فينبغي  واإيران.  الخليج  بدول  م�صر 
بالدول العربية في الخليج، وكذلك ملف عالقات م�صر بالوليات المتحدة، وهو اأ�صد 
الوليات  مع  الت�صادم  عدم  بين  توازن  اأن  يجب  فم�صر  خطورة.  الخارجية  الملفات 
ملفات  اأي�ًصا  وهناك  هيمنتها.  عن  م�صتقلة  خارجية  �صيا�صة  تبني  و�صرورة  المتحدة، 
جيدة  فر�صة  النتقالية  الفترة  وتمثل  ح�صا�صية.  اأ�صدها  وهو  اإ�صرائيل  مع  العالقات 
لممار�صة  الدولي  النقد  و�صندوق  الدولي  كالبنك  الدولية  القت�صادية  للموؤ�ص�صات 
دور  اأخطر  وهذا  الخارجية،  والديون  القرو�س  وطاأة  واإبقائها تحت  �صغوطه على م�صر 
تلعبه هذه الموؤ�ص�صات التي تج�صد ال�صيطرة الراأ�صمالية على المقدرات الوطنية، وفي 
األ نغفل عن البدائل الأخرى المطروحة لتمويل  تعاملنا مع هذه الموؤ�ص�صات يجب 
وقد  الإ�صالحية.  و�صفاتها  وتطبيق  الموؤ�ص�صات  هذه  ن�صائح  اتباع  من  بدًل  التنمية، 
يمثل ف�صل الثورات العربية الأخرى خا�صة في ليبيا و�صوريا واليمن خطًرا على ا�صتقرار 
اإقليم عربي جديد مع  اإلى ميالد  ويوؤ�صر  اأن نجاحها يمثل تدعيًما لم�صر،  م�صر، غير 

الإطاحة بالنظم ال�صتبدادية العربية، وتبني �صيا�صات خارجية متوازنة ومت�صامنة.
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التحديات كفر�س
كما ذكرنا اآنًفا تعتبر معظم هذه التحديات التي تواجهها م�صر طبيعية في مرحلة ما 
والق�صايا  الد�صاتير  على  التوافق  اأوقات  وفي  النتقالية،  الفترات  وفي  الثورات،  بعد 
اأن  الكبرى. وعندما تبرز هذه التحديات عقب الثورات يجب اأن ن�صع في الح�صبان 
للثورات طبيعة خا�صة، ويقت�صي التعامل مع تحدياتها ال�صبر والنف�س الطويل والمثابرة 
الآراء  في  الختالف  اأن  ندرك  اأن  ينبغي  اأخرى  ناحية  ومن  الأهداف.  تحقيق  على 
والأفكار والتوجهات والم�صالح اأمر طبيعي و�صحي للغاية. ومن ثم ل يت�صور اأي تيار 
اأنه باأية و�صيلة �صي�صتطيع الق�صاء على هذه الختالفات اأو اأنه �صيطيح ببقية التيارات، 
اأو يفر�س عليها وجهة نظره. ول يجب اأن نت�صور اأ�صاًل اأن التعامل مع تحديات ما بعد 
الثورة يقت�صي الق�صاء على الختالف. وهنا تبرز اأهمية اآليات الحوار والتوافق والتفاق 

على حلول و�صطى.

واأبرز نماذج التوافق الوطني تج�صدها عملية و�صع الد�صاتير، والأ�صل في الد�صتور 
باعتباره الوثيقة الكبرى في الدولة، اأن يتم و�صعه بناًء على توافق عام. فهو نقطة التقاء 
كل  من  تنازلت  بين  والم�صالح  والآراء  التيارات  كل  بين  الطاولة  منت�صف  في 
الأطراف. وبالتالي لي�س من حق الأغلبية اأن ت�صعه منفردًة. ولو حدث هذا في حالتنا 
الم�صرية كما يتخوف البع�س فلن يعي�س مثل هذا الد�صتور طوياًل، و�صنلجاأ للتوافق اإن 
عاجاًل اأو اآجاًل بعد كل هذا المخا�س. وقد دخلت فرن�صا في اأعقاب ثوراتها المتكررة 
في مرحلة من عدم ال�صتقرار الد�صتوري نتيجة انفراد تيار ما بو�صع الد�صاتير ثم انقالب 

بقية التيارات عليه، وهكذا.

اإلى فر�س ُيبنى عليها النظام  وهناك متطلبات لتحويل التحديات التي �صرحناها 
الديمقراطي. اأول هذه المتطلبات وحدة الهدف، فاإذا كان النا�س متفقين على هدف 
م�صر  بناء  في  يتمثل  واحد  هدف  هناك  فمازال  الثورة،  اأثناء  الميدان  في  واحد 
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الديمقراطية القوية، واإن لم يدركوا اأنهم متفقون. ويقت�صي هذا تو�صيع م�صاحة الم�صترك 
بين التيارات، واإغفال نقاط الختالف الهام�صية التي يثيرها البع�س من قبيل تطبيق 
الحدود ال�صرعية وحدود الحريات ال�صخ�صية اأو غيرها من الق�صايا الفرعية التي ت�صتت 
اإلى  ا  الحادث حاليًّ ال�صيا�صي والأيديولوجي  اأن يتحول النق�صام  الجهود. ول يجب 
انق�صام اجتماعي، وذلك بنقل اختالفات النخبة اإلى ال�صارع عبر الإعالم والمناظرات 
من  بدًل  الجماهير،  وتوعية  تثقيف  اإلى  تتجه  اأن  النخبة  هذه  على  ولكن  العلنية، 
ال�صفوف  توحيد  اإعادة  في  تنجح  لم  واإذا  الموؤيدين.  مزيد من  الت�صارع على ك�صب 

ف�صيعني هذا اإطالة المرحلة النتقالية؛ وبالتالي زيادة المخاطر وال�صطرابات.

التاريخية  التجارب  من  العديد  هناك  الجامع،  الوطني  التوافق  بناء  �صبيل  وفي 
المفيدة في هذا ال�صدد، من اأبرزها تجربة حزب الموؤتمر الهندي وحزب اأمنو الماليزي 
توافقات  بناء  تم  التجارب  اإ�صرائيل، في هذه  في  الماباي )1948-1977م(  وحزب 
ا في �صكل حزب  عري�صة بين مختلف التيارات والأحزاب؛ بحيث ت�صكل تياًرا رئي�صيًّ
وطني جامع ظل يحكم لفترة طويلة حتى تم تر�صيخ النظام وا�صتكمال بناء الدولة. وفي 

هذه التجارب يتم تهمي�س الختالفات؛ لئال توؤثر على عملية التوافق الوطني.

واإلى جانب الدور الملقى على عاتق القوى ال�صيا�صية، هناك دور باإمكان الأفراد اأن 
القيم والأخالقيات  الثورية في �صبيل تعزيز  اأن ي�صتخدموا حما�صتهم  به، وهو  يقوموا 
الديمقراطية، ون�صر ثقافة التعددية والت�صامح، وكذلك القيام بدور في تح�صين التعليم 
والتثقيف  التعليم  لمبادرات  انت�صاًرا مكثًفا  الحالية  الفترة  الثقافة. وقد �صهدت  ون�صر 
ال�صيا�صي، وهذا موؤ�صر جيد للغاية. ولكن يحتاج اإلى م�صاركة مجتمعية اأو�صع، خا�صة 
اأن النظام ال�صابق قد نجح في اإف�صاد كل �صيء و�صوه كثيًرا من القيم الإيجابية، ون�صر 
�صرائح  مختلف  بين  والتواكلية  والت�صيب  الإهمال  مثل  ال�صلبية  القيم  من  الكثير 

المجتمع. وعلى الأفراد القيام بدورهم في هذا المجال.
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هناك اأ�صطورة �صائعة مفادها اأنه ل �صبيل للتوافق بين الم�صريين؛ لأن من طبيعتهم 
ا  اآلية للتوافق الوطني كبيرة جدًّ اإمكانية بناء  اأن  اأت�صور  الختالف الدائم. ومع ذلك 
النوايا.  اإن ح�صنت و�صدقت  ولكن  م�صتحيلة حتى مع وجود الختالفات.  ولي�صت 
فقامت  ا�صطرابات �صغيرة،  وال�صنغال واجهت  وتوجو  بنين  اإفريقية مثل  وهناك دول 
بتبني اآلية التوافق الوطني تحت م�صمى المائدة الم�صتديرة، اأو الموؤتمرات القومية. 
ونحن  ا�صتبعاد.  دون  والجتماعية  والفكرية  ال�صيا�صية  القوى  كل  تمثيل  يتم  وفيها 
والنقابات  ال�صيا�صية  والجماعات  الأحزاب  وتمثيل  الآلية  هذه  اإلى  اللجوء  ن�صتطيع 
العمالية والريفية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، والخبراء والق�صاة 
في موؤتمر قومي عام لبناء التوافق القومي. ول نت�صور اأنه مع وجود هذه الآلية �صتختفي 
العترا�صات، بل �صيكون هناك معتر�صون، ولكن �صيكون عددهم اأقل بكثير؛بحيث 
اإنه لن يكون هناك انق�صام، وهذا اأف�صل حاًل من النق�صام الذي �صنعه م�صار التعديالت 

الد�صتورية. وبهذا �صيت�صكل تيار رئي�صي �صائد بجواره هوام�س معار�صة.

واأهم ما في اآلية التوافق الوطني اأنها تعمل على احتواء الختالفات دون اأن تنقلها 
اإلى ال�صارع، وبالتالي تق�صي على النق�صام وتمنع حدوث ا�صتقطاب بين الجماهير، 
في  الدائرة  المناق�صات  عن  بعيًدا  الإعالم  يكون  اأن  وينبغي  ا.  حاليًّ حادث  هو  كما 
الغرف المغلقة للوفاق الوطني. فمجرد اأن ينقل اأي نقاط اختالف للجمهور �صتنت�صر 
ب�صرعة بين الجمهور الذي ل ن�صتطيع �صبط ردة فعله، فالخالفات يجب اأن ُتح�صم في 
تعلن  اأن  يجب  بتو�صيات  الوطني  الوفاق  لجان  اإلينا  تخرج  وعندما  المغلقة،  الغرف 

التوافق ل المواقف. 
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ملحقا الكتاب
)اأ(ك�صاف بمفاهيم الكتاب

)Anarchism( االأناركية
�صلطوية«  »الال  اإلى  يترجمه  والبع�س  الفو�صوية،  اإلى  الم�صطلح خطاأً  يترجم هذا 
وهي ترجمة اأقرب اإلى الدقة، والأناركية مدر�صة فكرية تعود جذورها كاأغلب التيارات 
الفكرية اإلى ع�صر التنوير، وقد وجدت لها بذور في ثقافات وع�صور �صابقة، تعبر عن 
هدم اأ�صكال ال�صلطة التقليدية وبالأخ�س الدولة/ القومية والحكومات باعتبارها منافيًة 
للطبيعة الإن�صانية، ويعني م�صطلح )Anarchy( ذو الأ�صل اليوناني الال قواعد اأو عدم 
وجود مركز �صلطوي يفر�س قواعد معينة على النا�س ويفر�س عليهم طاعتها. ول توجد 
قواعد محددة يجتمع حولها الأناركيون فهي تتراوح بين الأناركية الداعية اإلى الفردية 
يدعو  وفيما   ،)Collectivism( الجماعية  اإلى  الداعية  والأناركية   )Egoism( المطلقة 
البع�س اإلى ا�صتخدام العنف والإكراه لتقوي�س مراكز ال�صلطة التقليدية، يتجه البع�س 

الآخر اإلى تبني الأناركية ال�صلمية. 

ومن بين اأهم مفكري الأناركية البريطاني ويليام جودين، والذي �صاهم في بحثه 
)بحث حول طبيعة العدالة ال�صيا�صية( عام 1793م في تطوير بع�س المفاهيم ال�صيا�صية 
والقت�صادية لالأناركية، وراأى اأن ال�صلطة المركزية منافية لتطور العقل الب�صري، وكان 
مفهوم  وطور   ،)Anarchist( مفهوم  ا�صتخدم  من  اأول  برودين  جوزيف  بيير  الفرن�صي 
النظام العفوي وعني بقدرة المجتمع على اإيجاد منظمات يدير بها �صئونه الخا�صة دون 
1848م،  عام  الأوربية  الثورات  �صل�صلة  ن�صوب  ومع  فوقية.  مركزية  �صلطة  اإلى  حاجة 
الحركات  وان�صمت  ال�صتراكي  بالفكر  مرتبطة  اجتماعية  كحركة  الأناركية  برزت 
القطب  الرو�صي ميخائيل كروبكتين  الأولى، ومثل  الدولية ال�صتراكية  الأناركية في 
اإلى  بها كارل مارك�س الذي دعا  ب�صر  التي  ال�صلطوية  للتوجهات  المناه�س  الأناركي 
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مجتمع ا�صتراكي تحكمه ديكتاتورية البروليتاريا. وفي نهاية القرن التا�صع ع�صر وبداية 
القرن الع�صرين، �صاهمت الأناركية في الن�صال العمالي في اأوروبا والوليات المتحدة 
وبرزت الأناركية النقابية التي ت�صتبدل �صلطة الدولة بالتنظيمات النقابية. كما �صاهمت 
هذه الحركات في مناه�صة التوجهات الفا�صية والنازية التي �صادت اأوروبا قبيل واأثناء 

الحرب العالمية الثانية.

)Oligarchy( االأوليجاركية
فيها  تتزاوج  الحكم  نظم  من  �صكل  عن  تعبر  الأوليجار�صية،  اأو  الأوليجاركية 
الأقلية،  ا حكم  يعني حرفيًّ يوناني  والم�صطلح  بال�صلطة.  الم�صالح القت�صادية لالأقلية 
ويعود ا�صتخدامه اإلى اأفالطون في )الجمهورية(، عند اإ�صارته اإلى تدهور نظم الحكم 
من حكم الملك الفيل�صوف اإلى حكومة ال�صرف الع�صكرية اإلى حكومة الأقلية وهي 
ال�صلطة في يد  بها وت�صبح  الوحيد لاللتحاق  المعيار  الثروة  تعتبر  التي  الأوليجاركية 
مجموعة من العائالت الغنية التي تتوارث النفوذ جياًل بعد جيل. وفي النظم ال�صيا�صية 
المعا�صرة، تعبر الأوليجاركية عن بنية معينة للعالقة بين ال�صلطة والثروة توجد في اأي 
ورجال  الحتكارات  ونفوذ  الفا�صدة  الم�صالح  اأقلية  حكم  اإلى  فت�صير  للحكم،  نظام 
الأعمال، وتتعاظم هذه الم�صالح ال�صيقة على ح�صاب الأغلبية من ال�صعب، ويتفاقم 
دورها مع �صعف دور الدولة الحديثة في مواجهة تجمعات الم�صالح القت�صادية العابرة 
للقوميات )الكارتالت( التي تعمل على تقوية نخب برجوازية محلية تربط م�صالحها 

بها وتعمل كولء لها في الداخل فيما يعرف بالوكالء المحليين اأو )الكومبرادور(.

)Structure( البنية
عرَّف كلود ليفي �صتراو�س اأبو المدر�صة البنيوية البنية باأنها ن�صق ونظام يتكون من 
عنا�صر يكون من �صاأن اأي تحول فيها اأن يوؤثر في باقي العنا�صر، وراأى جان بياجيه عالم 
الخا�صة  قوانينها  لها  التحولت  من  ن�صق  عن  عبارة  البنية  اأن  ال�صوي�صري  النف�س 
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المترابطة، علًما باأن هذا الن�صق �صيظل قائًما ويزداد ثراًء بف�صل الدور الذي تقوم به 
هذه التحولت دون اأن يكون من �صاأنها اأن تخرج من حدود الن�صق. والبنية تت�صف 
ب�صياغة  نعقله  ما  هي  فالبنية  التعين،  اإلى  منه  التجريد  اإلى  اأقرب  عقلي  ت�صور  باأنها 
منطقية من عالقات الأ�صياء ل الأ�صياء ذاتها، وهذا الت�صور المجرد يت�صف باأنه حقيقة 
ل �صعورية ل تظهر بنف�صها واإنما تدل عليها نتائجها واآثارها، هذه الحقيقة الال�صعورية 
الباطنية تت�صكل عبر الزمان وتميل اإلى الثبات اأكثر مما تميل اإلى الحركة، وهي ت�صير 
اإلى ذاتها اأكثر مما ت�صير اإلى �صانعيها، وهو ما يعني اإزاحة الذات الإن�صانية الفاعلة عن 

ا يعمل بطريقة ل واعية. مركز البنية على نحو يغدو معه بناء البنية اآليًّ

)Modernization( التحديث
اإدارة  في  »حديثة«  اأنماط  تبني  اإلى  وي�صير  ا،  مو�صوعيًّ لفًظا  التحديث  لفظ  يبدو 
اأو »القديمة«. غير اأن التحديث يعني  الدولة والموؤ�ص�صات وترك الأنماط »التقليدية« 
تبني الأ�صاليب الحداثية؛ ومن ثم الخلفية المعرفية التي اأنتجتها الحداثة الغربية. بهذا 
المعنى ارتبط التحديث في الغرب بالتطور التاريخي الطبيعي للبلدان الأوروبية بعد 
الغربي  غير  العالم  في  ارتبط  اأنه  حين  في   ،)Enlightenment( والتنوير  النه�صة  ع�صر 
العالمية  الحرب  وبعد  والع�صرين.  التا�صع ع�صر  القرنين  في  ال�صتعمارية  بال�صيا�صات 
التنمية  في  التحديث  نظرية  ظهرت  الغربي،  ال�صتعمار  ت�صفية  نحو  والتجاه  الثانية 
بق�صد ا�صتمرار اأنماط التحديث الغربية ولكن في ظل دولة ال�صتقالل. وقد حكمت 
ونف�صية،  وثقافية،  �صكانية، وهيكلية،  اجتماعية  معايير:  اأربعة  للتحديث  الغربية  الروؤية 
رفيع  والت�صنيع  المدن  تمّدن  وزيادة  الريف،  تمّدن  الجتماعية  المعايير  راأ�س  وعلى 
و�صائل  ا�صتخدام  وانت�صار  اعتياد  اإلى  بالإ�صافة  التعليم،  وتخ�ص�س  وتنوع  الم�صتوى 
الت�صال المتطورة. وعلى راأ�س المعيار الهيكلي: درجة عالية من التخ�ص�س والتنوع 
اأو  ارتباطات  لأية  خ�صوعها  من  الموارد  وتحرير  والعمل  وتطبيقها  المعرفة  اأنواع  في 
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م�صالح لجماعات من الأقارب والبلديات و�صيادة معيار الإنجاز وحده لتولي الأدوار 
وال�صللية  الإلهية  والحقوق  الوراثة  دون  الجتماعي  وللتقدم  المهمة  الجتماعية 
من  المتنوعة  التخ�ص�صات  وذات  المختلفة  الموؤ�ص�صات  اأو  التنظيمات  بين  والتفرقة 

ناحية وبين جماعات الم�صالح من ناحية اأخرى.

مجالت  بين  المتزايدة  التفرقة  في  فيتمثل  التحديث  في  الثقافي  المعيار  اأما 
والت�صال  التعليم  وانت�صار  والتعليم  والفل�صفة  الدين  الكبرى:  الثقافي  الن�صاط 
الإعالمي وتطور ونمو اأدوار موؤ�ص�صات ثقافية وذهنية وتزايد تاأثير الجامعات ودور الن�صر 
ال�صاحة  في  الجماهيرية  الم�صاركة  وتزايد  والفنية  الثقافية  والمنابر  الإعالم  وو�صائل 
الثقافية. اأما المعيار النف�صي فيتمثل في ظهور نظرة نف�صية تتميز بالمزيد من مرونة الأنا 
اأو الذات والقدرة على التكيف مع مواقف اجتماعية متعددة ومتغيرة وات�صاع وتعدد 
مجالت اهتمام الفرد، مع المزيد من تاأكيد اأهمية التقدم الذاتي والقدرة على الحراك 

الجتماعي.

هذه المعايير الأربعة ارتبطت بنزعة حتمية ل تحديث بدونها مجتمعًة من ناحية، 
والعتماد  العتماد  خالل  من  العالم  مجتمعات  كل  لها  تخ�صع  اأن  المحتم  ومن 
عالمية  �صي�صفران عن ظهور ح�صارة  اللذين  الدائم  الجتماعي  والتحول  المتبادل   
واحدة غربية المن�صاأ. ومن هنا اأ�صبحت نظرية التحديث مع نظرية العتماد المتبادل 
والتحول الجتماعي المقدمة النظرية للعولمة مع نهاية القرن الع�صرين. وتوؤكد هذه 
على  التقليديين  والمارك�صيين  وليرنر  رو�صتو  والت  كتابات  في  تظهر  كما  المعايير 
اأو تلك التي تمر  التعار�س الجذري وال�صامل بين المجتمعات المحدثة والتقليدية، 

بمرحلة من التحول.

وقد ظهر تيار لنقد التحديث منذ منت�صف ال�صتينيات مع نجاح متفاوت لتجارب 
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التحديث في مجتمعات غير غربية وذات ح�صارات مغايرة في اآ�صيا واإفريقيا اأو حتى 
اأوربا، لكنها لم تمر بما ا�صترطه مفكرو التحديث مثل هانتنجتون وهي )ع�صور النه�صة 
ثم الإ�صالح الديني والنقالب ال�صناعي(. وانق�صم هذا التيار مع انك�صار اأو انتكا�س 
تجارب التحديث في المجتمعات غير الغربية. وراأى التيار الرئي�صي من التحديثيين 
الأهمية  واأن  الجتماعي،  التطور  مفهوم  على  تن�صب  اأن  يجب  التحديث  اأولوية  اأن 
الكبرى هي للتراث والتقاليد الموروثة من اأجل فهم وتقدير عمليات التطور الجتماعي 
وتنوعها وتعدد �صبلها، وهو المفهوم الذي تطور في المجتمعات الإ�صالمية اإلى التجدد 
ا،  اأو التجديد كبديل عن التحديث، وفيه يتم نقد الموروث حتى يمكن اإحياوؤه منطقيًّ
مع �صرورة موا�صلة النفتاح على الآخر وهو ما يعني رف�س ال�صتقطاب بين المجتمع 
التقليدي والمجتمع الحديث على اأ�صا�س اأن كل المجتمعات وجميع الثقافات لديها 

قدرات كامنة على التطور لتحقيق التقدم باأ�صلوبها وبما يتطابق مع موروثها.

)Rationalization( الرت�صيد
ا بالعقل والر�صد )Reason and Ration(، ويعني التر�صيد  ا وعمليًّ يرتبط التر�صيد لفظيًّ
اأن  يعني  ما  وهو  معينة،  اأهداف  لخدمة  كفاءة  الطرق  باأكثر  الو�صائل  توظيف  ا  لفظيًّ
التر�صيد ين�صب على الو�صائل فقط، ولكنه قد يعني اأي�ًصا جعل الأ�صياء مطابقة للمبادئ 
العقلية اأو ال�صتعا�صة عن التف�صير الغيبي ل�صيء ما بتف�صير طبيعي )مطابق للمبادئ 

ز ماك�س فيبر بين نوعين من التر�صيد: العقلية(. وقد ميَّ

الواقع •  مع  يتعامل  ل  المرء  اأن  ويعني   ،)Wertrational( الم�صموني  التر�صيد 
ب�صكل ارتجالي وجزئي، واإنما يتعامل معه ب�صكل منهجي متكامل، ومت�صق 
مع مجموعة من القيم الأخالقية المطلقة والت�صورات المرجعية التي يوؤمن 

بها. وهو ما يعادل التر�صيد على اأ�صا�س اأخالقي اأو التر�صيد التقليدي.
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التر�صيد الأداتي )Zweckrational(، وهو التر�صيد المادي الحديث المتحرر • 
من القيم، الموجه نحو اأي هدف يحدده الإن�صان بالطريقة التي تروق له اأو 
يتعلق  ال�صكلي  التر�صيد  النوع من  وهذا  اأو م�صلحته.  رغباته  تمليه  ح�صبما 
الأهداف  لتحقيق  والتقنيات  الو�صائل  اأف�صل  وتوفير  التكنولوجية،  بالكفاءة 
كانت  وكلما  ممكن،  وقت  اأق�صر  وفي  ممكنة  تكلفة  باأقل  اأهداف(  )اأي 
الو�صائل اأكثر فاعلية كان الفعل اأكثر ر�صًدا من الناحية ال�صكلية اأو الإجرائية. 
والمرجعية  الديني  المطلق  اإطار  في  يتم  التقليدي  الم�صموني  والتر�صيد 
اإطار  في  ويدور  القيمة،  من  متحرر  فهو  الأداتي  التر�صيد  اأما  المتجاوزة، 

المرجعية المادية منبتة ال�صلة عن اأي مطلق. 

ويرى فيبر اأنه توجد عنا�صر فريدة داخل الح�صارة الغربية جعلتها تتجه نحو مزيد 
الر�صيدة  الراأ�صمالية  الأمر  نهاية  في  اأثمرت  اأن  اإلى  والتجريد  الحديث  التر�صيد  من 
والتر�صيد الإجرائي اأو الأداتي، وهو تر�صيد منف�صل عن الأهداف الإن�صانية النهائية، 
الغربية  الح�صارة  عبقرية  تكمن  هنا  ومن  الح�صارات،  بقية  في  الغائبة  العنا�صر  وهي 
قوانين  ظهور  �صكل  ياأخذ  الذي  والتجريد  التر�صيد  نحو  الدائم  توجهها  في  المتمثلة 
م�صتقرة وم�صتمرة ثابتة تتجاوز الم�صاعر الإن�صانية ويلتزم بها الجميع، اأي اأن التر�صيد 

يعني ا�صتبعاد الم�صاعر الإن�صانية اإلى حد كبير.

)Tanzimat Reforms( التنظيمات
التنظيمات العثمانية اأو الخيرية )Tanzimat( بداأت في الدولة العثمانية عام 1839م 
قبيل وفاة ال�صلطان محمود الثاني مع بداية عهد ال�صلطان عبد المجيد، وعقب الهزائم 
الثقيلة التي تلقاها الأتراك على يد جيو�س محمد علي الم�صرية، وهي عبارة عن حركة 
اإ�صالحات اإدارية وع�صكرية منظمة اأ�صرف عليها ال�صدر الأعظم م�صطفى ر�صيد با�صا 
و�صيخ الإ�صالم، وكانت امتداًدا لتجاه الإ�صالح الذي بداأ مع ال�صلطان �صليم الثالث 
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ظهر  حيث  رعاياها؛  مع  الدولة  تحول  بوادر  بداأ  ومعها  الثاني.  محمود  ال�صلطان  ثم 
التجاه اإلى الم�صاواة بين الرعايا من مختلف الديانات والمذاهب والأعراق بدًل من 
العثمنة  �صيا�صة  اإطار  تحت  الخالفة  عليه  تقوم  الذي   )Milliat( المل   نظام 
غير  على  التجنيد  فر�س  نحو  والتجاه  لل�صكان،  تعداد  اأول  فبداأ   .)Ottomanism(

ال�صيا�صة  هذه  اإطار  وفي  الإدارية،  والموؤ�ص�صات  التعليم  هيكلة  واإعادة  الم�صلمين، 
ظهرت اتجاهات داعية للحكم الد�صتوري لتقييد الحكم المطلق يقودها مثقفون ذوو 
تعليم غربي وجمعيات �صيا�صية كحركة ال�صباب العثماني الجديد، وكان اأبرز ما اأ�صفرت 
اأي�ًصا قوت من  ولكنها  العثماني عام 1876م.  الد�صتور  التنظيمات و�صع  عنه حركة 
النزعة النف�صالية مع تزايد تدخل القوى الأوربية في �صئون الدولة والأقليات خا�صة 
بعد حرب القرم 1856م، وبهذا ا�صتمر عهد التنظيمات دون اأن يفرز تحولت حقيقية 
في ج�صم الخالفة العثمانية حتى عهد ال�صلطان عبد الحميد الثاني وبداية الدعوة اإلى 

الجامعة الإ�صالمية لمواجهة مخططات الإمبريالية الغربية.

وقبل بداية التنظيمات العثمانية كان محمد علي والي م�صر العثماني قد بداأ حركة 
الغربية على �صرورة تحجيم  الف�صل؛ ب�صبب توافق الدول  اإلى  انتهت  نه�صوية كبيرة 
الإمبراطورية التي كونها في موؤتمر لندن 1840م. وفي تون�س، قاد الوزير خير الدين 
التون�صي حركة اإ�صالحية كبيرة قبل اأن تعلن فرن�صا حمايتها على تون�س عام 1881م، 
وظهرت في العديد من بلدان العالم الإ�صالمي محاولت لالإ�صالح الفكري وال�صيا�صي 
ب�صورة متزامنة اأو متتابعة في مواجهة التكالب ال�صتعماري الغربي الذي لم تنجح في 

ا مازال يمثل معيًنا للنهو�س.  ا غنيًّ �صده، ولكنها اأنتجت تراًثا فكريًّ

)Social Movement( احلركات االجتماعية
كتابه  في  ذيوًعا  الأكثر  يعتبر  الجتماعية،  للحركات  تعريًفا  تيللي  ت�صارلز  قدم   
من  م�صتدامة  �صل�صلة  باأنها  عرفها  حيث  1768-2004م«؛  الجتماعية:  »الحركات 
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قاعدة  نيابة عن  التحديث  اإلى  يتطلعون  واأ�صخا�س  ال�صلطة  اأ�صحاب  بين  التفاعالت 
�صعبية تفتقد اإلى التمثيل الر�صمي، وذلك في مجرى اإذاعة هوؤلء الأ�صخا�س لمطالب 
وا�صحة لإجراء تغيير في توزيع وممار�صة ال�صلطة وتدعيم هذه المطالب في مظاهرات 
عامة من التاأييد. ويحدد تيللي ثالثة عنا�صر وظيفية تتكون منها الحركة الجتماعية 

يجعلها فارقة عن اأي ت�صكيل اجتماعي اآخر. هذه العنا�صر هي:

مطالب  اإمالء  على  تعمل  التي  والم�صتدامة  العامة  الجهود  في  وتتمثل  الحملة: 
اجتماعية معينة على ال�صلطات.

العمل  اأ�صكال  بين  الممكنة  التوليفات  وهي   :)Repertoire( الحركة  ذخيرة 
ال�صيا�صي التي تتمثل في الجمعيات والتحالفات ذات الأهداف الخا�صة واللقاءات 
العامة والمواكب المهيبة والعت�صامات والتظاهرات والم�صيرات وحمالت المنا�صدة 

والبيانات الإعالمية.

عرو�س الوقفة: وتتمثل في الخ�صائ�س المطلوبة في اأع�صاء الحركات الجتماعية 
تجاه  واللتزام  العددية  والقوة  والوحدة  الجدارة  وهي  ظاللها،  تحت  والمن�صوين 

اأنف�صهم وتجاه القاعدة ال�صعبية التي يمثلونها.

كل  �صم  على  بقدرتها  مطالبها  تحقيق  �صبيل  في  الجتماعية  الحركات  وتت�صم 
الطبقات والفئات الجتماعية اإلى ج�صمها خا�صة العمال والطلبة والجمعيات الن�صائية 
والعنا�صر الثقافية والفكرية، اعتماًدا على وجود اإدراك و�صعور عام بغياب الديمقراطية. 
وهناك  عملها.  ونطاق  وو�صائلها  اأهدافها،  مناط  ح�صب  الجتماعية  الحركات  وتتنوع 
حركات اجتماعية قديمة واأخرى جديدة، ومنها الإ�صالحي ومنها الثوري، وكذلك 
هناك حركات اجتماعية �صلمية واأخرى عنيفة. ومن اأبرز اأمثلة الحركات الجتماعية 
وحركات  البولندية،  ت�صامن  وحركة  المتحدة،  الوليات  في  المدنية  الحقوق  حركة 
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الي�صار الجديد، وحركة لهوت التحرير في اأمريكا الالتينية، وغيرها. وقد اأثرت الثورة 
بالتغيير، والقدرة على  المنادين  التوا�صل بين  القدرة على  اأتاحته من  الت�صالية وما 
موجة  في  ظهر  ما  وهو  الجتماعية؛  الحركات  اأنماط  على  والحركة  والتعبئة  الح�صد 

التغيير التي ي�صهدها العالم العربي منذ نهاية عام 2010. 

 )Nation-State( الدولة/ القومية
ُيعرَّف علم ال�صيا�صة في اأحد تعريفاته المب�صطة باأنه علم الدولة، ورغم ب�صاطة هذا 
العلوم  وتطور  الحديثة  الدولة  ظهور  بين  التالزم  عن  الحقيقة  في  يعبر  فاإنه  التعريف 
ال�صيا�صية الحديثة. ورغم �صيوع م�صطلح الدولة فاإنه متعدد الدللت ح�صب ال�صياقات 
ا، يكت�صب اأي كيان �صفة الدولة في حال توافر عدة  العلمية التي ي�صتخدم فيها. وقانونيًّ
�صروط تتمثل في وجود �صعب محدد يعي�س على اإقليم له حدود وتدير �صئونه حكومة، 
ومن هنا ياأتي التعريف ال�صهير للدولة على اأنها »�صعب واأر�س وحكومة«، وهناك خالف 
�صرًطا  اأم  ركًنا  الكيان  بهذا  الأخرى  الكيانات  اعتراف  القانوني حول كون  الفقه  في 
المجالت  التعقيد من حيث  اأمر �صديد  الدولة  فتعريف  ا،  �صيا�صيًّ اأما  الدولة.  لوجود 
والأيديولوجيات والمنظورات التي تعالج »الدولة«. ودون الخو�س في هذه الإ�صكاليات 
التعريفية، هناك مالحظة جديرة بالذكر، وهي اأن كلمة »الدولة« في اللغة العربية لها 

ا مع كلمة »State«، في اللغات الأوروبية. دللت تكاد تختلف جذريًّ

الأ�صر  حكم  اإلى  وت�صير  والحركة  التداول  عن  تعبر  بالعربية  »الدولة«  فكلمة 
والع�صبيات التي تدول اأو تزول ليحل غيرها محلها، في حين اأن الدولة في المفهوم 
الغربي تعبر عن حالة »Status« دائمة وم�صتقرة، ورغم اأننا ن�صتخدم اللفظة العربية فاإن 
المدلول ي�صير اإلى الدولة بمفهومها الغربي. هذه الدولة ظهرت في نهاية ع�صور النه�صة 
وبعد انتهاء الحروب الدينية؛ خا�صة حرب الثالثين عاًما بين الكاثوليك والبروت�صتانت 
بين كيانات  الحروب  اأوروبا 1618-1648م؛ حيث كانت  في و�صط وغرب و�صمال 
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دينية. فظهرت كيانات �صيا�صية تعتمد في تكوين روابط ولئية على اأ�صا�س النتماء اإلى 
التي  المركزية  الدولة  تاأتي  هنا  ومن  مركزية،  �صيا�صية  �صلطة  تحكمها  محددة  اأقاليم 
قامت على تفتيت الروابط الولئية التي تحول بين ال�صلطة ورعاياها كالقبيلة والكني�صة 
والطائفة، اأي مركزة ال�صلطة )Centralization of power(، ومع �صحوة القومية بعد الثورة 
الفرن�صية في اأوروبا، وظهور القوميات الع�صوية )Volk(، ارتبطت ن�صاأة الدول المركزية 
بالتعبير عن الأماني القومية، وهي المرحلة التي ترادف فيها مفهوم القومية مع مفهوم 
الأولى،  العالمية  الحرب  انتهاء  مع  الدولي  القانون  ت�صيد  الذي  المفهوم  وهو  الدولة 

واأ�صبحت معه الحدود تعبر عن المجال الحيوي لوجود القومية.

وقد اأنتج هذا ال�صراع؛ من اأجل تحديد م�صير القوميات وحيازتها لدولها، نزاعات 
فّجرت الحرب العالمية الثانية. يقول الدكتور عبد الوهاب الم�صيري في درا�صته التاأ�صيلية 
»العلمانية الجزئية والعلمانية ال�صاملة«: اإن الدولة القومية المركزية التي ي�صميها الدولة 
المطلقة ارتبطت بالظاهرة ال�صتعمارية الغربية التي بداأت في القرن ال�صابع ع�صر، بل اإنهما 
وجهان لعملة واحدة وتجليان لظاهرة واحدة: دولة مطلقة في الداخل قامت با�صتعماره 
اإلى مادة ا�صتعمالية نافعة، وت�صكيل ا�صتعماري في الخارج  وتر�صيده وتطويعه وتحويله 
العالمي قام با�صتعمار العالم وتر�صيده وتطويعه وتحويله اإلى مادة ا�صتعمالية نافعة. وبالفعل 
ا�صتطاع ال�صتعمار الغربي في �صبيل الهيمنة على العالم وغزوه اأن ينقل �صورة الدولة التي 
اأن�صاأها اإلى بقية العالم في اإطار تحديث الم�صتعمرات الق�صري، وبهذا تم تفتيت الكيانات 
التقليدية وتهمي�صها. ولكن هذا التفتيت لم ينجح في كل الحالت بنف�س ال�صورة التي 
حدثت في اأوروبا، وهو ما اأنتج ظاهرة ت�صوهات الدولة، فاأ�صبح لدينا ما يطلق عليه برتران 
بادي »الدولتان«، وظهرت اأزمات الدولة الحديثة في العالم الثالث التي يحددها �صامويل 
هانتنجتون في اأزمات )الولء، الختراق، التمثيل....(، وارتبطت هذه الأزمات بف�صل اأو 
بداأت تظهر مخاطر تحيق  اأخرى  ناحية  البلدان. ومن  التحديث في هذه  تعثر تجارب 
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بالدولة القومية في الغرب، لعل اأهمها تو�صع ال�صوق الراأ�صمالية وت�صيدها محل الدولة. 

)Social Capital( راأ�س املال االجتماعي
من اأهم المفاهيم والنظريات البينية في العلوم الجتماعية، وقد نبع المفهوم من 
الروابط  حجم  اإلى  وي�صير  المختلفة،  التنمية  وتجارب  التنمية  اقت�صاديات  درا�صة 
والعالقات الجتماعية التي ت�صاهم في خلق ر�صيد الثقة في المجتمع ومن ثم �صهولة 
تدوير راأ�س المال وعمليات الإنتاج والتبادل القت�صادي. ويرى فران�صي�س فوكوياما اأنه 
ل يوجد تعريف محدد لراأ�س المال الجتماعي، اإنه من الممكن تعريفه بالإ�صارة اإلى 
المعايير التي ت�صكله وبالتالي يعرفه على اأنه »المعياُر غير الر�صمي الذي يعزز التعاون 
المال  راأ�س  ت�صكل  اأن  يمكن  التي  المعايير  اأن  يعتقد  وهو  اأكثر«،  اأو  �صخ�صين  بين 
الجتماعي مجموعة من التعاون وتبادل المنفعة بين الأ�صدقاء، و�صوًل اإلى �صياغة 
معقدة ومف�صلة المذاهب مثل الكونفو�صيو�صية اأو الم�صيحية. وعرَّف جيم�س كولمان 
اأن  للفرد  يمكن  والتي  الجتماعية  الهيكلية  العالقات  »باأنه  الجتماعي  المال  راأ�س 
يحت�صدها في الأعمال، محقًقا اإنجازات ذات نهاية محددة والتي ل يمكن اأن تكون 

�صهلة المنال في حال غيابها«.

وا�صتخدمت النظرية بكثافة لدرا�صة التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، من 
دعم  ثم  ومن  المدني  المجتمع  وتنمية  ن�صاأة  في  الجتماعي  المال  راأ�س  دور  حيث 
الجتماع  عالم  درا�صة  ال�صدد  هذا  في  الدرا�صات  اأ�صهر  ومن  الديمقراطي،  التحول 
المتحدة  الوليات  في  الجتماعي  المال  راأ�س  تدهور  عن  بوتنام  كارل  الأمريكي 
والمعنونة بـ)لعب البولينج منفرًدا( وفيها ر�صد مدى تراجع انخراط الأمريكيين في 
وبالتالي �صعف  وغيرها،  الحركات  اأو  الأحزاب  اأو  النوادي  مثل  الجماعية  الكيانات 
وذلك  الدولة،  مواجهة  في  المدني  المجتمع  ت�صعف  التي  الجتماعية  ال�صبكات 
ل�صالح انت�صار النزعة الفردية. وكذلك درا�صته عن راأ�س المال الجتماعي الإيجابي 
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وراأ�س المال ال�صلبي في �صمال وجنوب اإيطاليا، وفيها اأ�صار اإلى الآثار المتباينة التي 
وتقوية  الت�صنيع  نحو  المجتمع  دفع  اإلى  توؤدي  فقد  الجتماعية  ال�صبكات  عن  تنتج 
المجتمع المدني كما هو الحال في �صمال اإيطاليا، اأو تكون دافعة اإلى تكوين الجماعات 

الجانحة كالمافيا كما هو الحال في جنوب اإيطاليا.

)Sovereignty( ال�صيادة
ثارت م�صاألة �صيادة الدولة مع نهاية ال�صراع بين الأباطرة والكني�صة، وجاء المفكر 
الفرن�صي جان بودان )1530-1596م( ليوؤ�صل ل�صيادة الملوك على اأقطارهم، باعتبار 
اأن هذه ال�صيادة هي ال�صلطة العليا المطلقة داخل الدولة التي يدين لها الرعايا بالطاعة 
غير  الدائمة،  ال�صاملة،  المطلقة،  العليا،  )ال�صلطة  باأنها  تت�صف  ال�صيادة  وهذه  والولء، 
هو  ال�صيادة  وجود  اأن  للجمهورية«  ال�صت  »الكتب  موؤلفه  في  بودان  وذكر  اأة(،  المجزَّ
العامل الأ�صا�صي في وجود الدولة. وقد �صاهم كل من جان جاك رو�صو، وتوما�س هوبز، 
ول�صيادة  القومية.  الدولة/  بروز  مع  ليتنا�صب  المفهوم  هذا  تطوير  في  اأو�صتين  وجون 
 - ال�صيادة  ذات  الدولة  تتلقى  ا،  فخارجيًّ وخارجي.  داخلي  ُبعدان:  ال�صيا�صية  الدولة 
وتحمل تبعاتها في الدولة المعنية - اعتراف الدول الأخرى الر�صمي بامتالكها ال�صلطة 
الكاملة على اإقليم بعينه وعلى �صكان )مواطني( هذا الإقليم، كما اأن من حق وواجب 
�صاحب ال�صيادة الدفاع عن �صيادة دولته بما يملكه من و�صائل منا�صبة وطبًقا لقانون 

بالده والمواثيق الدولية.

ا، تتمثل �صيادة الدولة في اإقرار كافة المواطنين اأو اأغلبيتهم ال�صاحقة في  وداخليًّ
الإقليم المعين بالحق في ممار�صة ال�صيادة وتحمل تبعاتها في اإقليمهم، وبالن�صبة اإليهم 
كاأ�صخا�س ومواطنين – لل�صخ�صية اأو المنظمة اأو الهيئة التي ي�صاءون اأو التي يمتثلون 
لها، وبحيث يعد الخارج عليها خارًجا على اإرادة الكافة من المواطنين داخل الإقليم، 
وعلى اإرادة المجتمع الدولي اأي�ًصا. ومع ت�صاعد العولمة في ظل نظام القطب الأوحد 
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والهيمنة الغربية وتدخل المنظمات الدولية في �صئون الدول الداخلية وبروز ال�صركات 
والمنظمات متعددة الجن�صية، ثار جدل حول تاآكل المفهوم التقليدي لل�صيادة، واتجه 
البع�س للقول باأن هذا المفهوم قد فات اأوانه ل�صالح تدخل المجتمع الدولي في �صئون 
الدول بم�صتويات واأ�صكال مختلفة، واتجه البع�س الآخر للحفاظ على هذا المفهوم 
في مواجهة هذه التغيرات. غير اأن التجاه العام في فقه القانون الدولي وفي الفل�صفة 
ال�صيا�صية يقر ب�صرورة اإعادة النظر في هذا المفهوم مع و�صع �صوابط لمنع انتهاك �صيادة 

المجتعات والدول وب�صكل خا�س على الم�صتويات القت�صادية والثقافية.

)Social Contract( العقد االجتماعي
رغم ارتباط نظرية العقد الجتماعي بالفكر ال�صيا�صي الغربي في ع�صر التنوير، فتوجد 
اإ�صارات له في الع�صور ال�صابقة؛ حيث اأ�صار الفارابي اإلى »اتفاق الرعية«، واأ�صار البيروني 
اإلى وحدة الغاية من اجتماع النا�س، وف�صر الإ�صالميون المحدثون �صحيفة المدينة التي 
روها على اأنها  اأ�ص�صت الدولة المدينة النبوية، وحالت البيعة في الخالفة الرا�صدة، ف�صَّ
�صكل من التعاقد الجتماعي. وكان يوهان�س األثو�صي�س اأول من ا�صتخدم هذا المفهوم 
ا في كتابه »ملخ�س المنهج ال�صيا�صي« عام 1603م، وقال اإن التعاقد الجتماعي  حرفيًّ
طبيعي لفطرة النا�س الجتماعية. وتعبر فكرة العقد الجتماعي عن حالة افترا�صية يجتمع 
فيها الأفراد لتاأ�صي�س مجتمع �صيا�صي بعد ف�صاد حالة الطبيعة الأولى، ورغم اأن هذه الحالة 
الفترا�صية تعتبر نقطة النطالق لدى معظم مفكري العقد الجتماعي فاإنهم يختلفون في 
تف�صيره، وفي الحالة ال�صيا�صية المترتبة عليه؛ حيث ذهب توما�س هوبز اإلى اأن الأفراد 
تنازلوا عن كافة حقوقهم الطبيعية ل�صالح تكوين الحكم المطلق باعتباره النظام ال�صيا�صي 
الوحيد المتما�صي مع طبيعة الأفراد، بينما راأى مواطنه جون لوك اأن حالة الطبيعة الأولى 
لم تكن بال�صوء الذي يفتر�صه هوبز، ولكنها األجاأت الأفراد اإلى التنازل عن بع�س حقوقهم 
من اأجل تكوين حكومة مدنية تحمي ممتلكات الأفراد وتنظم العالقات بين ممتلكاتهم 



118

الثورة والدولة والدميقراطية

بما فيها الحقوق المدنية )مقال الحكومة المدنية 1690م(.

ا عند جان جاك رو�صو وقال في كتابه  ومثلت نظرية العقد الجتماعي مفهوًما محوريًّ
الذي يحمل عنوان النظرية:» اإن العقد الجتماعي تنازل عن الحقوق الطبيعية ل�صالح 
الإرادة العامة للمجتمع؛ وذلك لإقرار الحقوق المدنية والخلقية في اإطار مجتمع تديره 
الحكومة على اأ�صا�س تلك الحقوق. فيما راأى �صديقه البريطاني ديفيد هيوم اأن العقد 
للتنازل عن  الأفراد ل  لتنظيم حريات  ولكنها �صرورية  الجتماعي حالة غير ممكنة 
حقوقهم. وفي اأواخر القرن التا�صع ع�صر جاء هربرت �صبن�صر ليوؤكد على اأن الحرية هي 
التعاقدية في  اإلى الجوانب غير  اإيميل دوركايم  اأ�صار  اأ�صا�س العقد الجتماعي، فيما 
ق بينه وبين العقد القانوني المقيد للحرية، كما اأكد دوركايم  العقد الجتماعي، وفرَّ
اإل  المواطنين  يلزم  له، ول  اأ�صا�ًصا  وتعد  العقد الجتماعي  اأ�صبق من  القيم  اأن  على 
العقد الملتزم بها. ورغم اأنها تعبر عن حالة افترا�س نظري، فاإن نظرية العقد الجتماعي 
نقطة فارقة في تطور الفكر الديمقراطي والد�صتوري وال�صيا�صي الغربي، ومثلت الإطار 
الفرن�صية  الثورتين  منذ  الغرب  في  الكبرى  ال�صيا�صية  للتحولت  ر  اأطَّ الذي  الفكري 

1789، والأمريكية 1773م، حتى نهاية القرن التا�صع ع�صر.

)Public Sphere( املجال العام
�صاغ هذا المفهوم عالم الجتماع الألماني يورجن هابرما�س في كتابه »التحول 
البنائي للمجال العام« عام 1962م، واأ�صار هذا المفهوم اإلى المناخ اأو المجال الذي 
مقابل  في  ع�صر  الثامن  القرن  في  الأوروبية  الو�صطى  الطبقة  اأو  العامة  طبقة  اأوجدته 
المجال الخا�س الذي انفردت به الأر�صتقراطية الأوروبية وتوابعها، واأو�صح هابرما�س 
والمحامين  والأكاديميين  والمهند�صين  الأطباء  �صمت  التي  الو�صطى  الطبقة  اأن 
والم�صرحيين والفنانين، مثلت بزوغ اأفكار العقالنية وطليعة الحداثة، وذلك من خالل 
ل  م�صتركة  اجتماعية  م�صاحات  في  الفكري  الجدال  على  قائم  عام  لمجال  خلقها 
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الم�صاحات  هذه  الدينية،  الثيوقراطية  ال�صلطة  اأو  الأر�صتقراطية  ال�صلطة  عليها  ت�صيطر 
تمثلت اأ�صا�ًصا في المقاهي والنوادي التي ر�صد هابرما�س تزايًدا في اأعدادها اآنذاك في 
المدن الأوروبية الكبرى، وكذلك الجرائد والمن�صورات التي خلقت الطباعة طفرة في 
اأعدادها وانت�صارها. وذكر هابرما�س اأن تلك النوادي والمقاهي والجرائد �صاعدت في 
اأن  هابرما�س  ويرى  ودولتها.  الأر�صتقراطية  اإزاء  انتقادي  متوافق  عام  راأي  تاأ�صي�س 
التطورات التي �صهدها القرن الع�صرون اأدت اإلى تاآكل هذا المجال العام العقالني في 
المجالت ال�صيا�صية والأخالقية والجمالية، واأنه ينبغي ال�صعي اإلى اإيجاد »مجال عام« 
التي  بالقواعد  والإيمان  التوا�صل  على  القادر  العقل  اأ�صا�س:  على  حيويته  ي�صتعيد 

تهدي الحوار اأو الجدال اإلى الحقيقة والتفاق العام.

ومع بروز م�صاحات جديدة من القدرة على التوا�صل من خالل و�صائل الإعالم 
الم�صاد«  العام  »المجال  عن  الحديث  بداأ  الإنترنت،  و�صبكة  والجرائد  الجماهيرية 
في  الم�صاركين  الجتماعية  بالم�صئولية  الإح�صا�س  واأ�صحاب  ال�صباب  في  المتمثل 
ال�صناعات الثقافية المعا�صرة التي ت�صنع مجال الجمهور العام مقابل نوادي ومقاهي 
و�صائل  تومب�صون:»اإن  جون  البريطاني  الناقد  ويقول  ع�صر.  التا�صع  القرن  وجرائد 
الت�صال والإعالم الجماهيرية قد اأوجدت نوًعا من العمومية اإلى درجة اأن الأفراد عبر 
العالم باأ�صره وعبر الحدود القومية والعرقية والثقافية، �صاروا داخل �صبكة من المواقع 
الإعالمي  المجال  اأن  هارتلي  جون  ويرى  الحدود.  لهذه  المتجاوزة  الزمانية 
المعا�صر)Media Sphere( يت�صمن طريًقا من طريقين ي�صيران في اتجاهين متعار�صين، 
الخارجي  والآخر  والجتماعي،  والقت�صادي  ال�صيا�صي  الداخلي  المجال  هو  الأول 

وهو المجال الإ�صاري الرمزي الثقافي الذي ُتناق�س فيه ق�صايا الع�صر الكبرى.

)Elite( النخبة
وي�صير التعريف الب�صيط للنخبة اإلى مجموعة من الأفراد الذين يقودون المجتمع، 
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المعين، ويح�صلون  العدد داخل المجتمع  المترابطين محدودي  اأو مجموعة الأفراد 
اأو  اأو ي�صيطرون على كل  على اعتراف اجتماعي بتميزهم في هذا المجتمع فيوؤثرون 
بع�س القطاعات الأخرى في المجتمع. ويعتبر هذا المفهوم من اأقدم المفاهيم التي 
نخبة  تقودها  التي  الجمهورية  عن  اأفالطون  فتحدث  ال�صيا�صي،  الفكر  معها  تعامل 
الفال�صفة، فيما راأى اأر�صطو اأن الطبقة الو�صطى في مجتمع المدينة تفرز عنا�صر معتدلة 
له  المنا�صبة  نخبته  يفرز  اأن كل ع�صر  �صيمون  �صان  المجتمع، وذكر  اإدارة  قادرة على 
�صواء كانت ع�صكرية اأو دينية اأو اقت�صادية، واأكد اأوغ�صت كونت على �صالحية النخبة 
الزمنية،  الدينية وال�صلطة  ال�صلطة  اأ�صماه  العلمية، ومن هنا فرق بين ما  الأر�صتقراطية 
فيما مثل الفكر المارك�صي نقطة فارقة في روؤيته للنخبة؛ حيث ركز مارك�س على مفهوم 
القوة  لأدوات  البورجوازية  احتكار  ك�صر  اأجل  من  الطبقي  ال�صراع  و�صرورة  الطبقة، 

ال�صيا�صية والقت�صادية وتحقيق الم�صاواة بين المواطنين.

وقد ذهب مارك�س اإلى القول بالتماهي بين الطبقة المهيمنة والدولة، فيما تحفظ 
فرغم  الدولة،  عن  النخبة  ممار�صة  بانف�صال  وقال  التماهي  هذا  على  األتو�صير  لوي�س 
�صيطرة النخبة على القرار فاإن الدولة تتمتع با�صتقالل ذاتي. وقد ظهرت مدر�صة تعرف 
با�صم مدر�صة النخبة كرد على المارك�صية، هذه المدر�صة تقوم على رف�س فكرة انق�صام 
المجتمع اإلى حكام ومحكومين كتعبير عن ا�صتغالل الأقلية لالأغلبية، وذهبت هذه 
المدر�صة اإلى اأن مهارات الب�صر تتنوع وتتفاوت؛ وبالتالي يفرز المجتمع ب�صورة طبيعية 
التي  النخبة  نظرية  اأن  ورغم  �صئونه،  واإدارة  قيادته  على  القادرين  اأفراده  من  مجموعة 
مثلها باريتو ومو�صكا وميت�صلز بداأت باعتباره نقًدا للنظام الديمقراطي ودعوة اإلى ت�صليم 
كجوزيف  عهًدا  اأحدث  لمفكرين  اأمكن  فقد  وحدهم،  الخبراء  مجتمع  اإلى  ال�صلطة 
�صومبيتر اأن يحققوا نوًعا من التوافق بين الديمقراطية والنخبة من خالل تاأكيدهم على 
اأن ال�صفوة في المجتمع الديمقراطي �صرورة ل�صمان ح�صن اإدارته، وغير متعار�صة مع 
عن  تعبر  اأنها  كما  بالنفتاح،  وات�صامها  اقت�صادية  بم�صالح  ترابطها  لعدم  الديمقراطية 
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جماعة ذات روابط فكرية بالأ�صا�س.

)Intellectuals( النخبة الثقافية
وقد ظهر هذا  النخبة.  نوع خا�س من  المفكرون،  اأو  المثقفون  اأو  الثقافية  النخبة 
المفهوم )المثقفون( اأول ما ظهر في رو�صيا في الن�صف الأخير من القرن التا�صع ع�صر، 
ومنها انتقل اإلى النم�صا واألمانيا وبقية اأوروبا والعالم. وقد �صاغه في ال�صياق الثقافي 
العربي طه ح�صين اعتماًدا على مفهوم �صالمة مو�صى عن الثقافة. وقد ارتبط مفهوم 
المتعلم،  ال�صخ�س  لوظيفة  وال�صيا�صي  الجتماعي  بالفهم  المفكرون«  »المثقفون/ 
و�صاحب المعرفة متعددة الجوانب، والمتعمقة، وذات الهتمام الإن�صاني والجتماعي، 
ووزن هذا ال�صخ�س المعرفي والفكري وامتالكه منهًجا يعتمد عليه في اإدراك وتف�صير 
اأحداث الواقع وظواهره. وارتبطت كلمة المثقفين في اأوروبا الغربية بالي�صار الثوري؛ 
وذلك بف�صل كتابات األيك�صي دو توكفيل وكارل مارك�س؛ حيث راأى دو توكفيل اأن 
الواعين من  المتعلمين  اأن  اإلى  مارك�س  المجتمع، وذهب  تغيير  المثقفين هم طليعة 
الطبقة الو�صطى هم الذين �صين�صمون اإلى الطبقة العاملة البروليتارية في ثورتها. وهو 
القومي والي�صاري، فلم يظهر مفهوم  العربي مع ت�صاعد المد  العالم  الو�صع في  نف�س 
�صامي  الدكتور  وي�صتخل�س  الع�صرين.  القرن  �صبعينيات  منذ  اإل  الإ�صالمي  المثقف 
خ�صبة اأن مفهوم المثقف في الفكر العربي ي�صير اإلى »المتعلمين الذين حققوا بالتعليم 
والخبرات الجتماعية درجة من الوعي، بما يجعلهم قادرين على تحديد م�صكالت 
الواقع القائم اأو تقديم �صورة تجريدية عن اأ�صوله وم�صاراته، في�صبحون مختلفين عن 
الواقع القائم ويملكون حالًّ اأو ت�صوًرا عن واقع اأف�صل، ويحاولون تبرير هذا الت�صور اأو 
هذا الحل ب�صيء من المو�صوعية التاريخية، ول يتفقون مع اتجاهات الثقافة ال�صائدة 
الذي  الثقافي  الجتماع  علم  طور  وقد  للم�صتقبل«.  تخطيطها  اأو  للواقع  تحليلها  في 
اعتمد على كتابات اأنطونيو جرام�صي مفهوم المثقف الع�صوي المرتبط بق�صايا مجتمعه 
والذي يخدم تنظيره ق�صاياها باعتبار التفكير نوًعا من اللتزام حيال المجتمع. وتناولت 
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تيارات ما بعد الحداثة مفهوم المثقف من خالل تركيزها على عالقته بال�صلطة وتمثيله 
في  قبل  ومن  وال�صلطة«،  »المثقف  كتابه  في  المثقف  دور  �صعيد  اإدوارد  وحلل  لها، 

درا�صته ال�صهيرة لال�صت�صراق 1978م.

)Utopia( اليوتوبيا
عادًة ما ُتترجم كلمة )Utopia( اإلى »المدينة الفا�صلة« ا�صتناًدا اإلى كتاب اأبي ن�صر 
الفارابي المعنون بـ ‘‘اآراء اأهل المدينة الفا�صلة’’، وهو العمل الذي ر�صم فيه تخطيًطا 
لت�صورات ع�صره عن  وفًقا  والعقل،  المنطق  ال�صريعة وقواعد  مثالي تحكمه  لمجتمع 
ومعناها  يوناني  الكلمة  واأ�صل  والأخالقي.  وال�صيا�صي  الجتماعي  الأعلى  المثل 
وحكيًما  فا�صاًل  مجتمًعا  �صاحبه  فيه  ير�صم  خيالي  ت�صور  اإلى  ت�صير  وهي  الالمكان، 
من  الهروب  بهدف  اأو  المجتمع،  هذا  لمثل  العملي  »التخطيط«  بهدف  اإما  و�صعيًدا، 
مجتمعه القائم بالفعل اإلى مجتمع خيالي فا�صل. وقد جاء اأول ذكر لمثل هذا المجتمع 
في اأ�صطورة اأوزوري�س الم�صرية القديمة، وو�صع المهند�س الأثيني ت�صوًرا عن يوتوبيا، 

ثم جاء اأفالطون لير�صم يوتوبيا في كتابه الجمهورية.

اأما اأول من ا�صتخدم الم�صطلح فكان المفكر وال�صيا�صي البريطاني ال�صير توما�س 
اإلى  التوق  عن  المعبرة  الأعمال  من  العديد  ظهرت  وقد  »يوتوبيا«،  كتابه  في  مور 
اليوتوبيا، لعل اأ�صهرها مدينة ال�صم�س للق�س الإيطالي توما�صو كامبانيلال، وغيرها. ومع 
ت�صاعد التحديث تحول الحديث عن اليوتوبيا من التوق اإلى الخال�س الإن�صاني، اإلى 
التعبير عن المخاوف من م�صتقبل الب�صرية، ولعل من اأهم ما عبر عن هذه المخاوف 
اأعمال هـ. جـ. ويلز مثل »اآلة الزمن«، ثم رواية »عالم جديد �صجاع« لألدو�س هك�صيلي، 
وبالطبع رواية 1984 لجورج اأورويل، في هذه الأعمال الأخيرة بدا القلق من م�صتقبل 
واأنماط  ال�صناعية  والآلية  المادية  وانت�صار  الإن�صانية  تاآكل  ا�صتمرار  في حال  الب�صرية 
الحياة الخالية من القيمة. وتعبر اليوتوبيا اأو الطوباوية )Utopianism( عن طريقة تفكير 
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مفرطة في مثاليتها ومفارقتها للواقع.

)ب( مزيد من القراءات حول مو�صوعات املحا�صرات
في  الحكم  نظام  وتطور  القومية  الحركة  تاريخ   ،)1999( الرافعي  الرحمن  عبد  د 
العامة  الهيئة  اإ�صماعيل(،  ع�صر  علي،  محمد  ع�صر  الفرن�صية،   م�صر)الحملة 

للكتاب - م�صروع مكتبة الأ�صرة، القاهرة.

ُيعد من اأكبر واأ�صهر الأعمال المو�صوعية التاريخية عن التاريخ الم�صري الحديث، 
ير�صد فيه عبد الرحمن الرافعي التطور ال�صيا�صي لم�صر منذ الحملة الفرن�صية حتى 
قيام ثورة 1952م. ورغم اأهمية هذا العمل، فاإنه اأقرب اإلى رواية التاريخ الر�صمية التي 
لم�صر  الوطني  للتاريخ  ر�صده  في  متاأثًرا  عمله  في  الرافعي  وكان  ال�صلطة،  تتبناها 
)1932-1952م(  الليبرالي  العهد  في  لم�صر  الوطنية  للحركة  العامة  بالقناعات 
وبالأخ�س بقناعات الحزب الوطني، وكان متحوًطا لوجهة نظر الق�صر في تاريخ الأ�صرة 
وبناء  الفرن�صية  الحملة  تغطي  التي  الكتاب  هذا  من  الأولى  الأجزاء  وقراءة  العلوية. 
ا لالإلمام بالتطور ال�صكلي لل�صلطة  الدولة في عهدي محمد علي واإ�صماعيل، هامة جدًّ

والتجاه نحو التحديث ومظاهره.

1760-1840م،  م�صر  للراأ�صمالية:  االإ�صالمية  الجذور   ،)1992( جران  بيتر  د 
ترجمة محرو�س �صليمان، دار الفكر للدرا�صات والن�صر والتوزيع، القاهرة.

من اأهم الكتب التي �صدرت في ال�صبعينيات )1979( والتي عملت على مراجعة 
ونقد مقولت ال�صت�صراق فيما يتعلق بتطور المجتمعات الإ�صالمية، ويوؤكد جران من 
خالل قراءته لوثائق واأر�صيف واأعمال هذه الفترة، اأن المجتمع لم يكن راكًدا كما كان 
ي�صوره الغرب، واإنما كانت توجد فيه اإرها�صات حركة فكرية داعمة للتطور الراأ�صمالي، 
ويقدم نموذًجا على ذلك من خالل ر�صد اأعمال ح�صن العطار العالم الأزهري الذي 
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طغت �صهرة تلميذه رفاعة الطهطاوي على جهوده التحديثية. 

ح�صان،  واأحمد  ال�صباعي  ب�صير  ترجمة  م�صر،  ا�صتعمار   )1990( ميت�صل   تيموثي 
دار �صينا للن�صر، القاهرة. 

ال�صت�صراق  بعد  ما  بريطاني من مدر�صة  �صيا�صي  وهو مفكر  ميت�صل  تيموثي  طور 
بداأ  لم�صر  الأوروبي  ال�صتعمار  اأن  على  ليبرهن  »ال�صتعمار«،  لكلمة  مفهوًما جديًدا 
ال�صيا�صة  ال�صوء على كثير من  يلقي  بذلك  وهو  التا�صع ع�صر،  القرن  نهاية  قبل  ا  فعليًّ
فري�صة  م�صر  وقوع  عن  يتحدث  مما  اأكثر  البالد،  وتحديث  حكم  وطريقة  الداخلية 
لال�صتعمار الغربي؛ ومن هنا ي�صاهم في فهم تطور الدولة الم�صرية من خالل و�صعها 
الهيمنة وال�صيطرة  اآليات  اأنه ي�صرح  الوا�صع. كما  الغربي بمعناه  في �صياق ال�صتعمار 
التي مور�صت على الم�صريين في ظل حكم الدولة الحديثة/ ال�صتعمارية من اأجل 

اإخ�صاعهم وال�صيطرة عليهم. 

تيموثي ميت�صل )2011(، حكم الخبراء: التكنو �صيا�صة والحداثة في م�صر، ترجمة 
ب�صير ال�صباعي و�صريف يون�س، المركز القومي للترجمة، القاهرة.

اأن هذا الكتاب قد  الفترة الأخيرة، ورغم  اأهم ما كتب وترجم عن م�صر في  من 
انتهى منه موؤلفه و�صدر عام 2002م، فاإن الأمن كان بالمر�صاد لمترجميه فلم ي�صدر 
اإل بعد الثورة )اإبريل 2011(. والكتاب عبارة عن مجموعة من الدرا�صات التي تتناول 
اإلى ت�صريح  التا�صع ع�صر حتى نهاية القرن الع�صرين، وتهدف  اأواخر القرن  م�صر منذ 
عالقة المعرفة والعلم بالحكم في م�صر، وخل�س ميت�صل من بحثه الدقيق والم�صتفي�س 
اأداة في �صبيل تر�صيخ هيمنة الدولة  اأن المعرفة لم تكن مو�صوعية، واإنما كانت  اإلى 
المركزية اأو ال�صتعمار البريطاني ثم الأمريكي، ويركز على علم القت�صاد الذي يقول 
المنا�صب  ا بهند�صة القت�صاد  ا ب�صيا�صة القت�صاد، بقدر ما كان معنيًّ اإنه لم يكن معنيًّ
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لحكم الدولة. ويتناول عدًدا من درا�صات المجتمعات الريفية وممار�صة الدولة للعنف 
�صدها. ويحدد ميت�صل جوهر الحكم والهيمنة في م�صر باأنها نفعية تعمل من خالل 

�صل�صلة من الأوامر وتوازنات القوى. 

الوحدة  درا�صات  مركز  م�صر،  في  المركزية  الدولة   ،)1989( الأيوبي  ن�صيف  نزيه 
العربية، بيروت.

ير�صد نزيه الأيوبي في هذه الدرا�صة الرائدة تطور مركزية الدولة في م�صر. ويناق�س 
الكتاب  ويقوم  القت�صادي،  الإنتاج  واأنماط  من خالل عالقات  الدولة  هذه  بدايات 
على افترا�س اأن تطور الدولة المركزية في م�صر يعبر عن ق�صة تحول التكوين الم�صري 
من نمط »�صرقي« لالإنتاج اإلى اتجاه نمط »راأ�صمالي«، وقد اأنتج هذا التحول نمًطا معقًدا 
حامية  اأي�ًصا  ولكنها  القت�صادي،  للنمو  الخانقة  الفرد  على  المت�صلطة  الدولة  من 
لال�صتقالل وبانية لل�صناعة والنه�صة. وتحلل الدرا�صة ظاهرة التداخل والنف�صام بين 
الدولة ال�صرقية والدولة الراأ�صمالية، في عهد محمد علي وما تالها من تدهور، ثم تطور 
راأ�صمالية  اإلى حالة  الدولة  وانتقال  النا�صرية،  الدولة  راأ�صمالية  عهد  في  البيروقراطية 

الدولة التابعة في ظل التحول اإلى الأوليجاركية مع عهد النفتاح. 

الم�صري  الجي�س  وتاأ�صي�س  البا�صا: محمد علي  كل رجال  فهمي )2011(  خالد 
الحديث، ط2، ترجمة �صريف يون�س، دار ال�صروق، القاهرة. 

يقدم خالد فهمي رواية مغايرة لتاأ�صي�س الجي�س الم�صري الحديث، ويمثل هذا 
علي  لمحمد  عظيمة  �صورة  ر�صخت  التي  التاريخية  للكتابات  �صارًخا  نقًدا  الكتاب 
وع�صره، باعتباره باني الجي�س الوطني الحديث، فهو يعتمد على اأعمال مي�صيل فوكو، 
المهم�س  الم�صري  �صوت  عن  ليبحث  )Subalterns(؛  الأتباع  درا�صات  ومجموعة 
من  واأفرادها  الع�صكرية  الموؤ�ص�صة  بين  العالقة  ر�صد  خالل  من  والم�صت�صعف، 
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الفالحين. باعتبارها نموذًجا لتعامل ال�صلطة القاهرة مع الفالحين الم�صريين الب�صطاء 
من اأولد العرب الخا�صعين لحكم اأ�صرة محمد علي ومواليها من الأتراك والأجانب. 
ويخل�س فهمي من درا�صته للعنف الوح�صي الذي مور�س على الفالحين في الجي�س 
ال�صلطوية  الرواية  ت�صورها  التي  بال�صورة  ا  وطنيًّ يكن  لم  علي  محمد  جي�س  اأن  اإلى 

ال�صائدة. 

لطيفة �صالم )2009(، القوى االجتماعية في الثورة العرابية، دار ال�صروق، القاهرة. 

لم تكن الثورة العرابية هي ثورة للع�صكر الم�صريين بقيادة عرابي، بل كانت تعبيًرا 
لطيفة  ت�صرح  الإ�صالحية.  اأجندتها  لفر�س  واتجاهها  الجتماعية  القوى  تفاعل  عن 
�صالم في هذا الكتاب هذه القوى وتق�صمها وتر�صد دوافعها لدعم الع�صكر في مواجهة 
ا جيًدا لتحالف القوى  القوى الأجنبية وت�صلط الخديوي. ومن ثم تقدم نموذًجا تاريخيًّ

المدنية والع�صكرية، يمكن من خالله درا�صة نموذج ثورة يناير. 

�صالح عي�صى )1998( حكايات من دفتر الوطن، الهيئة الم�صرية العامة للكتاب، 
القاهرة.

َينُفذ �صالح عي�صى  التاريخية ال�صحفية ت�صويًقا وعمًقا؛ حيث  اأكثر الأعمال  من 
بينها  وي�صفر  الكا�صفة،  وحكاياته  المجتمع  اأعماق  اإلى  ال�صحفي  التحقيق  باأ�صلوب 
وبين طبيعة ال�صلطة، في�صعنا اأمام ف�صاد ال�صلطة وا�صتبدادها، مع ف�صاد المجتمع وقهره. 
ومن اأهم الحكايات الكا�صفة لطبيعة ال�صلطة وعالقتها بالمجتمع في م�صر حكاية مقتل 
اأثارته من �صجال وجدال  ماأمور البداري عام 1932م، وعندما نقراأ هذه الحكاية وما 
لم  ب�صلطته ومجتمعه  الوطن  اأن  الحالية، �صنعرف  بينها وبين حكاياتنا  ونقارن  اآنذاك، 

يتغير كثيًرا. 
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اأعمال الدكتور جالل اأمين
ربما ل يوجد ما هو اأ�صهر واأف�صل مما كتبه عالم القت�صاد والكاتب الفذ الدكتور 

جالل اأمين عن تطور المجتمع والثقافة وال�صيا�صة في م�صر في ثالثيته:

جالل اأمين )2008( ماذا حدث للم�صريين؟ تطور المجتمع الم�صري في ن�صف 
قرن 45)1-5))1م، ط4، دار ال�صروق القاهرة.

يعتمد جالل اأمين في هذا الجزء الخا�س بت�صريحه لتطور المجتمع على مفهوم 
اأمين ما حدث من تغيرات في  الحراك الجتماعي. وباأ�صلوب �صهل وعميق يتناول 
حياة الم�صريين وطريقتهم خالل ن�صف القرن باأ�صلوب �صاخر، فيفح�س تطور الطبقة 
اللغة  ومكانة  والهجرة  والخدم  وال�صادة  المراأة  ومكانة  الديني  والتع�صب  الو�صطى 
وال�صينما  والت�صييف  والأفراح  ال�صيارات  واقتناء  الخارج  اإلى  والهجرة  العربية 

والمو�صيقى. 

جالل اأمين )2005(، م�صر في ع�صر الجماهير الغفيرة، دار ال�صروق، القاهرة.

من خالل تطورات ع�صر العولمة، ي�صتكمل جالل اأمين ر�صد التطورات الحادثة 
وال�صوبر  والتلفزيون  والثقافة  القت�صاد  مثل  مختلفة  جوانب  في  الم�صريين  حياة  في 

ماركت وال�صياحة والأزياء والحب والعالقة بين الدنيا والدين. 

جالل اأمين )2011(، م�صر والم�صريون في عهد مبارك ط1، دار ال�صروق، القاهرة.

التطور  لتحليل  الرخوة«  »الدولة  مفهوم  اأمين  ي�صتخدم  الأخير،  الجزء  هذا  في 
القت�صادي وال�صيا�صي لم�صر في عهد مبارك مقارنة بما قبله، من خالل تحليل اأو�صاع 
الفقراء والبا�صوات والطبقة الو�صطى، واأحوال المثقفين وال�صحافة والخطاب الديني 
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وق�صية التوريث والعالقات العربية الم�صرية والعالقات الم�صرية الأمريكية. وربما لم 
�صتقوم  ثورة  هناك  اأن  محنة«،  في  »م�صر  باأن  الكتاب  هذا  ختم  حينما  اأمين  يتوقع 

للخال�س من هذه المحنة. 

االقت�صاد  في  درا�صة  المحا�صيب:  راأ�صمالية   ،)2011( الف�صيل  عبد  محمود 
االجتماعي، دار العين، القاهرة.

اأنتجه نظام  يقدم الدكتور محمود عبد الف�صيل �صرًحا لالقت�صاد الم�صري الذي 
مبارك، ليخل�س اإلى اأننا اإزاء اقت�صادْين ومجتمعْين بينهما فجوة هائلة �صنعتها ازدواجية 
القت�صاد  على  الجديدة  الراأ�صمالية  �صيطرة  بعد  وجغرافية،  واجتماعية  اقت�صادية 
الم�صري التي تتك�صب من فر�س تتيحها عالقات القرابة والم�صالح المرتبطة بدوائر 
الحتكار  من  عالية  درجة  اإلى  القت�صادية  ال�صيا�صات  هذه  نتائج  اأدت  وقد  الحكم، 

وتوطن الف�صاد وانت�صاره وتو�صيع التفاوت الطبقي في الخدمات والتعليم وال�صحة. 

ب�صمة عبد العزيز )2011(، اإغراء ال�صلطة المطلقة، دار �صف�صافة، القاهرة.

تر�صد الباحثة والطبيبة في هذا الكتاب تطور طبيعة العالقة بين ال�صرطة وال�صعب 
الم�صري عبر التاريخ منذ الحكم الفرعوني حتى ع�صر مبارك التي تفاقم فيها عنف 
ال�صرطة �صد المواطنين. وقد ات�صمت عالقة ال�صرطة بالمواطنين على مختلف مراحل 
تطورها بالح�صا�صية ال�صديدة كون ال�صرطة تمثل الوجه القمعي للدولة، وتوؤكد الدرا�صة 
اأن العنف الذي تمار�صه ال�صرطة ل ينف�صل عن �صيادة العدالة والقانون واحترام حقوق 
المواطن،  ال�صرطة مع  العنف في تعامل  الإن�صان في مجتمع ما، فحيث تزداد مظاهر 
تقل اأ�صاليب تطبيق العدالة والقانون، ويزداد غلو ال�صلطة الفرديَّة والبولي�صية في تاأكيد 

نفوذها. 
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دار  النف�صية وال�صيا�صية،  التعذيب: الجوانب  ما وراء  العزيز )2007(،  ب�صمة عبد 
ميريت، القاهرة.

تناق�س الكاتبة بع�س جوانب ق�صية التعذيب من خالل تناول التعذيب كجزء من 
ال�صلوك الب�صري، واأهدافه والجوانب النف�صية للم�صطلعين به والقائمين عليه والتقنيات 
الم�صتخدمة فيه. وتقول الباحثة: »اإذا ما تاأملنا عملية التعذيب، فاإننا �صنتبين مالمح 
منظومة كاملة من العنف والقهر التنازلي )اإذا جاز التعبير(، ولي�س مجرد �صلوك �صاذ 
يطفو على ال�صطح بين الحين والآخر، ول تقت�صر عملية التعذيب على فاعل مبا�صر 
اأكثر  اإلى م�صتوى  الفرد  تتاألف من عدة عنا�صر تتخطى م�صتوى  به، بل هي  ومفعول 

�صموًل وات�صاًعا«.
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