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أثناء اإلحتفاالت احلاشدة في
ميدان التحرير واملدن الكبرى بأنحاء
جمهورية مصر العربية ليلة احلادي
عشر من فبراير من العام  ،2011لم
يكن هناك مجال للتفكير في مستقبل
مصر ،فبالتأكيد كانت حلظة تستحق
اإلحتفال حيث شكلت تلك الليلة نهاية
لثالثة عقود من حكم مبارك وكانت
من أحلك فترات احلكم في تاريخ
مصر ،بفضل هذه اإلنتفاضة الشعبية
الكالسيكية النبيلة التى لم يكن أى
شخص يتصور حدوثها.
أظهر الثوار املصريون شجاعة
وقوة وإميان ًا ال يتزعزع مبشروعية
مطالبهم خالل األسبوعني ونصف
التاريخني من عمر الثورة.
فهذا جيل يطالب بقوة مبستقبل
أفضل ،وكما كان يقول الشاعر «البد
أن يستجيب القدر» .فلقد حتمل الثوار
املصريني وعلى مدى ثمانية عشر يوم ًا
قمع أعتى األجهزة الشرطية في العالم
الثالث ولكن في النهاية استطاع الثوار
اإلنتصار على هذا اجلهاز .وبالطبع
فإن مبارك وأعوانه لم يستسلموا
دون مقاومة عنيفة فلقد ضحى مئات
املصريني الشبان والشابات بحياتهم
وأصيب اآلالف خالل املظاهرات،
في سبيل حتقيق مطالبهم وحقوقهم
الطبيعية في احلرية والعدالة.

ولقد عانى املاليني من املصريني
من األسلحة األخرى الفتاكة لنظام
مبارك ،فلقد حاول النظام أن ينشر
الرعب والفزع داخل نفوس األمة،
حيث غابت الشرطة عن الشوارع
واألحياء وتركت الناس فى خوف من
غياب األمن.
واستطاع املصريون وفي وقت
قصير تنظيم أنفسهم فى مجموعات
حلماية بيوتهم وشوارعهم من البلطجية
والهاربني من السجون واملجرمني ممن
أطلقهم أمن النظام .فلقد كانت اخلطة
أن ينشروا الفوضى والذعر داخل
مصر حتى يشعر الناس باحلنني إلى
أيام مبارك حيث كان هناك استقرار.
وبينما كان الرجال يحرسون شوارعهم
لي ًال في البرد القارص من فبراير،
واجهت أسرهم تسونامي من اإلعالم
املضلل الذي سعى إلى «جترمي من
هم في التحرير» ،وقام بهذا اإلعالم
املضلل الصحفيون املشهورون
واملشاهير من جنوم الفن وحتى رجال
الدين .لذلك عندما أعلن نائب الرئيس
السابق «عمر سليمان» تنحي الرئيس
السابق ،فكان من الطبيعى أن يحتفل
ثوار التحرير وأن يفتخروا مبا حققوه.
وبعد مرور ثالثة أشهر ،وجدت
القوى االجتماعية التي قامت بالثورة
نفسها أمام حتدي جديد أال وهو
االنتقال من «الثورة» إلى «السياسة».
واجليش الذى أخذ مقاليد السلطة
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�صـ 3
محمود “� ”Sandmonkeyسامل –
فرقاء الثورة �صـ 3
جوزيف ناي – �أهمية الثورة يف
م�صر �صـ 7
طارق عثمان – ملاذا مل يطلق اجلي�ش
النار على املتظاهرين؟ �صـ 8
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وال�شرق الأو�سط �أ�ستبدلنا الذل
بالكرامة �صـ22
نُشجع و نُرحب باجلميع سواء
الذين يكتبون ألول مرة أو الكتاب
املخضرمني واملدونني واملصورين
ورسامي الكاريكاتير ،و على أي شخص
يرغب في التعبير عن رأيه بشأن أي من
القضايا التي تؤثر على مصر بأن يقوم
بإرسال مقاله سواء باللغة العربية أو
اإلجنليزية على:
info@midanmasr.com

التوا�صل مع العامل من �أجل الإنتقال �إلى الدميقراطية
ما تظهره �شوارع القاهرة
تغي �أ�سا�سي على
هو �أن ثمة رّ
ً
م�ستوى �أكرث عمقا قد حدث،
ان النا�س يريدون ل�صوتهم
�أن يُ�سمع الآن ،ويريدون
التغيري الآن.
دانا إيري و مارك ليندر
أحدنا من عالم التسويق العالمات
التجارية الكبيرة وعالقتها التنافسية
باملستخدمني ،واآلخر من عالم حفظ السالم
بني الدول املتصارعة وعالقتها مع املواطنني.
إننا فيما بيننا نرى الفرصة ونرى
اخلطر ،إن مصر اجلديدة واعدة ،ومصر
القدمية مت تدميرها جزئي ًا لكن القوى
املسيطرة اآلن قد تتسبب في تباطؤ ملحوظ
على طريق التقدم.
أو في قول آخر لقد جنحت روح احلرية
في تعطيل النظام القدمي جزئي ًا ،لكن التحديات
أكبر من قدرة أى نظام حالى على حلها،
وستحتاج هذه التحديات من مصر اجلديدة

أن تخترع نظم ًا جديدة للتعامل معها ،هذه
هي الرحلة التي أنتم مقبلون عليها.
نصيحتنا األساسية هي أن تشركوا
العالم بأسره معكم في هذه الرحلة.
ال تتركوا الغرب ينفصل عن هذه
األحداث العظيمة ،ادعوا البالد والعالمات
التجارية (على وجه اخلصوص) والناس
ليشهدوا ويشاركوا ويساهموا ويتفاعلوا،
إبحثو عن رعاي ًة جتارية ملجلتكم هذه! اخلقوا
املشاركة ،ألن مصر اجلديدة ستحتاج إلى
قوة دفع هائلة وطاقة إبداع العالم كله حتى
تصبح حقيقة ولقد وضعنا قائمة باخلطوات
العملية في نهاية هذه املقالة.
تذكروا أن اإلنسان مخلوق يحب
املجموعات الصغيرة ،إننا نستطيع التعاطف
مع بعضنا البعض لكننا لم نصل بعد إلى
القدرة على التعاطف على نطاق واسع ،فإن
التعاطف واسع النطاق غير ممكن إال من
خالل تراكم مجموعة من القصص الصغيرة
التي حتوز على انتباهنا العاطفي.
وهناك الكثير من املنافسة على جذب
هذا االنتباه ،وليس فقط في املنطقة ،فهناك
ثالثة أحداث عاملية كبيرة تتجلى اآلن ،التغ ّير
املناخي يعد واح ٌد من أهم املصادر احلقيقة

للقلق ،وانتهاء عصر النفط رخيص الثمن
يقيد النمو ويزيد من نزعة املصالح احمللية،
والوضع املالي العاملي معرض للعديد
من األخطار ونحن نشهد دو ًال على طريق

اإلفالس.
ومصر اجلديدة تقع في قلب احلدث
العظيم الرابع «إعادة التنظيم اإلجتماعي
العاملي».

لقد ساعدت التكنولوجيا عملية
إعادة التنظيم االجتماعي العاملي ،والتي
تشمل اإلعالم واسع االنتشار ممث ًال في
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�أما زلت �أ�ؤمن؟
خواطر �شخ�صية حول �أف�ضل و�أ�سو�أ ما قدمته الثورة
إجني حداد
منذ بضعة شهور سؤل ُت هذا السؤال لألسف ...
بتشاؤم :أمازلت سعيدة أني شاركت في الثورة؟ جاء ردي
فوري ًا بعاطفة وقناعة شديدة :طبع ًا! فأنا أعتبر أيام الثورة
األولى من أسعد أيام حياتي ،فيها كان لي شرف االنضمام
إلى هتاف املاليني املطالبني باحلرية والعدالة االجتماعية،
فيها أنقذني شاب ال أعرفه من رصاصة بعد أن قرر أن
يقوم بدور حارسي اخلاص ويع ّرض نفسه للخطر ،وفيها
اندمجت في نسيج مجتمعنا احلقيقي في ميدان التحرير،
كل هذه جتارب فريدة سأعتز بها طيلة حياتي ،لكن األمر ال

يتعلق فقط باملشاعر والتجارب الشخصية...
إننا نعيش فترة تاريخية احتد فيها املصريون من
كل األرجاء واملجاالت ليستعيدوا وطنهم ألنهم يعلمون أنه
يستحق ان يكون في حالة أفضل مما كان عليها وعلى
ثقه أنهم يستطيعون حتقيق األفضل له ،هذا في حد ذاته
ميثل نقطة ارتقاء مهمة للمجتمع ،إنها نقطة ارتقاء تضع
نهاية لإلنتكاس الذي كنا نعيش فيه مُ
وتكننا من صياغة
مستقبل افضل يليق مبصر ،لقد عاد إلى املصريني ثقتهم
بأنفسهم بعد أن غابت عنهم فترة طويلة وعاد معها إميان
قوي بفكرة «نعم نستطيع» ،لكن الثورات تكشف عن
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«�سيمثل االنفتاح الدميقراطي حتديًا كبريًا �أمام الإخوان امل�سلمني يفوق حتدي القمع»
إبراهيم الهضيبي
يواجه «إخوان ما بعد الثورة» حتديات غير
مسبوقة .فقد استبعدت احلركة من النظام السياسي
املشروع لعقود ،وكانت موضو ًعا لدورات متعاقبة من
التسامح اجلزئي والقمع الدوري ،مما سبب للحركة
تشوشا تنظيمي ًا وفكري ًا.
فقد استجابت اجلماعة للقمع بإنشاء تركيبة فكرية
رحبة ومبهمة تضمن تأيي ًدا شعب ًيا واس ًعا ،وكان ذلك
نتيجة قرارهم بالتنازل عن الوضوح فى توجهاتهم
الفكرية في مقابل إستمراية التنظيم.
تعايشت أربع مدارس فكرية داخل اإلخوان
املسلمني عبر التاريخ .األولى هي مدرسة املؤسسني؛
وهي مدرسة ذات أفكار حتديثية نسبيا وتواجدت على
الهامش من األزهر في أوائل القرن العشرين ،وكان
قائدها محمد عبده .وهي ترفض سلطة «التراث»
(التراث املتراكم للعلوم اإلسالمية) ،وتنادي بالعودة إلى
القرآن والسنة وممارسة «اإلجتهاد» ( التجديد في الفقه
اإلسالمي) ،بينما تسترشد فقط بأفكار «التراث».
واملدرسة الثانية هي املدرسة التقليدية ،وكان الدافع
ورائها هو األزهر مبا له من تاريخ طويل في البحث
والدراسة .وتتميز هذه املدرسة بإعتمادها الشديد على
التراث والتسليم بصحة املذاهب الفقهية السنية األربعة.
وتروج هذه املدرسة أيضً ا لفكرة «الهوية املتوازنة» ،وهي
ترى أن كل فرد ينتمي إلى دوائر إنتماءات مختلفة،
تضم «املذهب»(املدرسة الفقهية) و «الطريقة»(الصوفية)
و»(مدرسة العقيدة)» و «مسقط الرأس» و «املهنة» و
«النقابة احلرفية» و «العائلة» وإنتماءات أخرى .وأن
هذه اإلنتماءات املعقدة واملترابطة أوجدت تناغم وتنوع
إجتماعى ،وقادت اإلسالميني للسعي إلى إصالح
تدريجي ومرن يطبق على اجلميع ،ليفي مبتطلبات
التنوع اإلجتماعى ،وال يقدم منوذجا رسمي ًا موحد ًا
إلعادة األسلمة يناسب اجلميع.
وسميت املدرسة الثالثة بـ «القطبية» على اسم «سيد
السمعة السيئة ،ومتيزت بتفسيرها للقرآن
قطب» صاحب ُ
بطريقة تتسم بالصبغة السياسية الشديدة والثورية على
نحو يقسم الشعوب إلى قسمني ،اللذين ينتمون إليها
يؤيدون اإلسالم أو التأسلم ،واملعارضون لهما .و تعتمد
هذه املدرسة على األحداث التاريخية املأخوذة من حياة
الرسول( ،وخاصة الصراعات بني املسلمني والكفار) في
إنشاء إطار لتنظيم العالقة بني اإلسالميني ونظرائهم في
املجتمع ،وبني العالم اإلسالمي واحلضارات األخرى.
وتؤكد هذه املدرسة على ضرورة بناء طالئع مستقلة
تركز على جتنيد أعضاء للجماعة وتقويتها تنظيمي ًا ،مع
تأجيل كل التساؤالت الفكرية .وبينما فتحت القطبية
املتشددة الباب على مصراعية للعنف السياسي ،يتبع

تصوير نانسي عبد املسيح

اإلخوان املسلمني الذين ينتهجون االيدولوجية القطبية
نسخة خالية من النزعة العسكرية ،و يبتعدون متام ًا عن
أى توجهات من «التكفير» أوالعنف.
شقت املدرسة السلفية  /الوهابية طريقها إلى
اإلخوان املسلمني (وإلى عموم املجتمع املصري) في
حقبة السبعينات .وهي عقيدة حتديثية تقلل من شأن
التراث ،وتتميز بفهم محافظ وجامد ،بل وحرفي لقوانني
الشريعة وتتميز أيضً ا بقلة التسامح وتركز على املكونات
السطحية والشكلية للدين.
إن تقبل السلفيني والقطبيني ألفكا ٍر مثل الدميقراطية
والتعددية محدود ج ًدا ،وهم يؤمنون بدولة مركزية وقوية
تلعب دو ًرا كبير ًا في إرساء األخالق العامة.
حتافظ أربعة مبادئ فقط على وحدة اإلخوان
املسلمني بوصفها منظمة برغم اتساع تركيبتها
األيديولوجية .و هذه املبادئ هي :اإلعتقاد أن اإلسالم

محمود “ ”@Sandmonkeyسالم
يقولون أن جميع الثورات متر بالدورة ذاتها :تبدأ في الشتاء،
يشتد لهيبها في الربيع ،تفتر في الصيف ،ثم يأتي اخلريف بالثورة
املضادة واملعركة األخيرة من أجل املستقبل .إذا آمنا بهذا املبدأ
جند أن الثورة املصرية تسبق ذلك اجلدول الزمني وال تزال األجواء
مشحونة .األحداث تتوالى بسرعة متزايدة واالرهاق ينال منا جميع ًا.
لقد بات هذا واضح ًا في املناخ العام مبصر.
كلنا يكلم بعضه البعض ولكن ال أحد يستمع ألحد .وال شك في
أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة ولكن ال أحد يبدي إهتمام ًا.
لقد سئم العامة «غير الثوريني» من الثوار ،فهم بالنسبة لهم
ليسوا سوى مشاغبني ال ميلكون خطة عمل.
في حني يكون رد الثوار على خيبة أمل وريبة املواطن العادى
هو آن ذلك حاله منذ فبراير .فبالنسبة لهم املواطن العادي دائم ًا
تعس وال يوجد لديه حلول واقعية وال يتحدث عن املشكلة األساسية
مبوضوعية ،فلما نبالي؟ فهذه الثورة هي الوحيدة في التاريخ التي

هو النظام الشامل ؛ ورفض
استخدام العنف كوسيلة
للتغيير السياسي؛ وتقبل
الدميقراطية؛ وتقبل التعددية
السياسية .ومن اجلدير
بالذكر أن هذه األفكار بالرغم
من تقبلها من حيث املبدأ
فإن لها تفسيرات مختلفة بني
أعضاء اجلماعة.
أما على املستوى
التنظيمى فقد تصدى اإلخوان
املسلمون للقمع أوال من خالل
مركزية إتخاذ القرار وثانية
من خالل ال مركزية تنفيذه ـ
وقد وضع هذا التصميم لكى
يحافظ على وحدة اجلماعة.
كان املقصود من املكون األول
السيطرة على الصراعات في
أضيق احلدود ،مع إستثمار
اإلخوان لتراثهم التاريخي
في قدرة القيادة على فرض
التنازالت عند احلاجة ،بينما
كان املقصود من اجلزء الثانى
التغلب على العواقب املمكنة
للحمالت األمنية الفجائية،
إحساس باالنتماء و
وإنشاء
ٍ
التمكني بني األعضاء ،وتنمية
القدرات التنفيذية لألعضاء.
ومع فتح الثورة الباب
على مصراعيه أمام إدراج
اإلخوان املسلمني في العمل
السياسي الرسمي ،ستنتقل اجلماعة من إثبات الهوية
إلى السياسات اإلصالحية .يتطلب إنشاء البرنامج
السياسي اإلنتقال إلى ما وراء منطقة اإلجماع
التنظيمي إلى مناطق أخرى أكثر خالفية وتنو ًعا .ميكن
صياغة عدة برامج سياسية مختلفة متعددة اإلجتاهات
ومختلفة التوجهات السياسية من أيديولوجية اجلماعة
القائمة على فهمها لإلسالم على أنه نظام قيمي
ومجموعة محدودة من التشريعات التي تخص املجتمع.
بدأ بعض أعضاء جماعة اإلخوان املسلمني في إدراك
حتمية اخلالفات السياسية مع الظهور احلقيقي للعمل
السياسي بينهم وتزايد ما يواجهونه من التحديات
السياسية اخلطرة.
قامت اجلماعة بالفعل بتأسيس حزب احلرية
والعدالة ،وقد قابله املثقفون واجلناح اإلصالحي
في اإلخوان املسلمني بنفس درجة التشكيك .يذهب

فرقاء الثورة

يتحتم علي الثوار فيها تذكير الشعب بصفة دائمة على أنهم معهم.
ولكن حتى ذلك قد توقف.
وبعيد ًا عن ذلك كله ،فاحلقيقة هي أن هذه الثورة ليست
مجرد مجموعة من العاطلني ،أو صبية تعيسة مدللة أو فقراء فى
ميدان التحرير ،هي ردة فعل عنيفة جتاه مشكلة .وهي ليست
مشكلة واحدة ،هي مجموعة من املشاكل املدمرة لبلدنا والتي
إختارت األغلبية جتاهلها .فلقد إستشرى الفساد بدرجة غير
مسبوقة تالزمه إبنة عمه «عدم الكفائة» والكل كان متضرر ًا
ولكن أحد ًا لم يفعل شيئ ًا .بل تأقلموا على الوضع ولم يفكروا
بغد حتى جاء اليوم الذى حتركت فيه
إال في اليوم ولم يبالوا ٍ
األمة كرجل واحد.
لكن الفساد ليس هو املشكلة التي أدت إلى الثورة .املشكلة
احلقيقية هي عالقة املواطن بالدولة على جميع املستويات التي
ميكن تخيلها ،فمن عدالة القانون وعدم تطبيق العدالة إلى حقوق

املتشككون إلى أن تقييد املدرسة الفكرية العريضة
بحدود بيان سياسي واحد مصيره السقوط ال محالة،
و أن ذلك يضر بالقضية الدينية التي أنشئت اجلماعة
خلدمتها .ويدعون بدال من ذلك إلى انسحاب اجلماعة
من املجال السياسي إلى املجال املدني .وإفساح
الطريق لظهور توجهات سياسية متعددة بد ًال من ذلك.
يرفض قيادات اإلخوان املسلمني هذه الدعوات
حتى اآلن .وأعلن املرشد العام للجماعة حظر
االنضمام ألى أحزاب سياسية بخالف حزب العدالة
واحلرية .وهى رؤية قصيرة النظر حيث سيفشل
هذا القرار في إسكات أصوات اإلجتاهات املختلفة
التي بدأت في الظهور في صفوف اجلماعة ،حيث
أن اإلختالف نتاج جوهري للحرية .وستفشل التدابير
التنظيمية املختلفة التى مت تفعيلها حالي ًا إلثناء عزمية
األعضاء عن اإلنسحاب من اجلماعة ،حيث بدأ العديد
من املنشقني بالفعل حتدى قرار قيادة اجلماعة وبدأ
ينضمون إلى أحزاب موجودة أو ينشئون أحزا ًبا
جديد ًة خاص ًة بهم .ومع ظهور قضايا سياسية
جديدة ،ستتزايد أعداد هؤالء ال محالة ،وسيكون
قرار فصل املنشقني أو قبول التعددية السياسية في
يد القيادة .وفي كلتا احلالتني ،سيكف حزب العدالة
واحلرية عن التصرف باعتباره التمثيل السياسى
الوحيد لإلخوان املسلمني ،حتى وإن ظل محتكرا
للتمثيل التنظيمي لها.
مبا لها من تراث متعدد التوجهات األيدلوجية
والتخبط اإلستراتيجى فإن جماعة اإلخوان املسلمني
تواجه حالي ًا مخاطر أشد خطورة من تلك التى كان
ميثلها القمع فى السابق فمناخ احلرية سوف يضعف
اخلطاب التنظيمى السائد والداعى إلى الوحدة على
حساب التعددية .وحيث أن ظهور التوجهات السياسية
املتنوعة يبدو أمرا ال مفر منه ،سيكون على قيادة
اإلخوان املسلمني إما أن تقرر السماح بالتعددية من
خالل تنظيم مرن ،أو عدم السماح بها من خالل تنظيم
جامد ،مما سيؤدي إلى انشقاقات عديدة .وفي كلتا
احلالتني ،سيؤدي اإلحتواء السياسي واحلرية املستمرين
إلى تخطي ظاهرة اإلسالم السياسي كما توجد حاليا،
وعودتها للظهور بأشكال أكثر تعقيدا وتنوعا.

____________

إبراهيم الهضيبي كاتب و باحث مستقل حاصل
على البكالوريوس من اجلامعة االمريكية تخصص
علوم سياسية و يقوم حاليا باإلعداد لدرجة
املاجستير بها وهو أيضا حاصل على دبلوم في
الدراسات اإلسالمية من املعهد األعلى للدراسات
اإلسالميةحيث يقوم حاليا باإلعداد لدرجة
املاجستير في الشريعة.

الفرد الشخصية إلى سوء اخلدمات (كالتعليم والرعاية الصحية…
إلخ) إلى سوء أو غياب التخطيط االقتصادي واالجتماعي
والعمراني .وهذا ليس بجديد .فلم يكن هناك أي اهتمام بهذا
كله منذ زمن بعيد ،وإن وجد يكون بصورة رد فعل بحد أقصى.
وألنه لم يكن هناك مسئولية فلم يكن هناك تطوير .لقد جائت
هذه الثورة لتنمى مبدأ مسئولية ومسائلة احلكومة أكثر من أي
شيء آخر ،ولألسف ،حتى اآلن ال ميكننا حتقيق ولو القليل من
هذا الهدف أو القليل من التقدم إال مبمارسة الضغط من خالل
التظاهر فهو سالحك الوحيد.
آسف يا أمي  ..آسف يا أبي  ..آسف يا شعب فنحن ال نريد
أن نغضبكم مبواجهتكم مبشكالتكم ،فيا ليت بالتمني تزول املشاكل.
أنت ٌمرغم على سجال التحرير حيث عامة الشعب يريدون
السالم والهدوء بينما ال يأتي التغيير إال مبواصلة الضغط اآلت
من امليدان ،لذلك فأنت تواظب على الذهاب هناك ولتحافظ
البقية ص 25

ميدان مصر

فبراير 2012

�أولويات� ،أولويات� ،أولويات
عام َم َّر على ثورة  25يناير
 2011م ،وال يزال النقاش دائ ًرا
حول املطالب الكثيرة للثورة التي لم
تتحقق حتى اآلن ،وكذلك «أولويات
الثورة» .وهو محل تساؤل ليس
فقط اإلجنازات األساسية للمرحلة
اإلنتقالية ،ولكن بشكل أكثر أهمية
وهل مكاسب الثورة التي حتققت
والتي ستتحقق وهل ستدوم؟ أم أنها
ستتراجع في النهاية؟
وهناك َو ْه ٌم يعيش فيه البعض؛
وهو أن الناس  -وهم جماعات
متجزأة ومختلفة املصالح  -ميكن
أن تتحد وتتفق على مجموعة من
األولويات أو املطالب التي تحُ ِّقق
«إجنازات» الثورة ،وهذا أمر
مستحيل؛ وفي الواقع فإن هذا
الوهم ُيب ِّدد القوة اجلماعية للثورة
بعي ًدا عنها؛ ألن كل فريق من
هذه الفرق املختلفة له مجموعة
من األولويات اخلاصة التي يركز
عليها ،ويجعلها أمام عينيه ،وهو ما
يجعل من السهل تقسيم هذه الفرق
ومطالبها أيضً ا ،فال يتحقق التغيير
املنشود ،وبالتالي تفشل الثورة في
حتقيق أهدافها.
ولذلك فإنه من الواجب علينا
واحد،
جمي ًعا أن نركز أولاً على مطلب ٍ
الذي يحشد هذه الفرق والفئات
جميعها خلفه ،هذا املطلب إذا حتقق
سيكون له عظيم األثر ،وسيكون
احلافز الذي سيضمن -أو على األقل
سيزيد -من فرص حتقيق املطالب
األخرى كلها.
هذه األولوية وهذه النقطة
احملورية لطاقتنا وجبهتنا املوحدة،
يجب أن تكون :ضمان اإلستقالل
التام للسلطة القضائية ،وسلطات
التحقيق (النائب العام) ،وأن نضمن
أن يكون لهما القدرة على متابعة
األحكام وتقدميها ،وتنفيذها كذلك
قيد ،ليس فقط بعي ًدا عن ضغط
دون ٍ
السلطة التنفيذية وتأثيرها ،ولكن
كذلك أي طرف ثالث من أصحاب
املصالح.
ولو سأل سائل :ملاذا يجب
أن تكون هذه هي األولوية املطلقة؟
ألجبنا قائلني :هذا املطلب يعني أن
كل شكوى أو بالغ س ُيق َّدم س ُي َ
نظر
فيه  -بغض النظر عن املستوى
االجتماعي للمشتكي بصورة عادلة
ومستقلة ،وبشكل سريع دون

تصوير محمد كمال عبد الرحمان

أي تأثير خارجي ،هذا املطلب
لن ُيح ِّقق فقط الهدف املتمثل في
تأمني «العدالة املتساوية للجميع»
واإللتزام مبا يتفق مع «سيادة
القانون» (وهما األساس الوحيد
لبناء دميقراطية مؤسسية دائمة)،
ولكنه أيض ًا س ُينشئ األساس املتني
الذي يعتمد عليه حتقيق جميع
املطالب األخرى.
كيف يكون ذلك؟ دعونا نتصور
أن هذا قد حت َّقق فِ عل ًّيا ،فلو رأينا
شهداء وضحايا التعذيب َيس َع ْونَ إلى
حتقيق العدالة ،والعمال ُي ْق َهرون،
واالنتخابات تُز َّور ،ووسائل اإلعالم
تنحاز عم ًدا ،ومحاوالت احلصول
على أموالنا من مبارك وزمرته من
أتباعه الفاسدين ،وكذلك التحقيق
في صفقة بيع الغاز إلسرائيل،
والتحقيق في اجلرائم التي ارتُكِ َب ْت
في أماكن مثل ماسبيرو وشارع
محمد محمود ،كل هذه القضايا أو
الشكاوى ميكن ساعتَها متابعتُها
وبشكل عادل ومستق ٍّل ،وستُصدِ ر
احملاكم أحكا ًما عادلة ،خالية من أي
نفوذ سياسي.
وحينئذ سيكون أساس املطالب
ٍ
كلها له القوة والشرعية؛ إلمتثالهم
الصارم لسيادة القانون والعدالة ،مما
يجعل من الصعب ج ًّدا على أي سلطة
أو قوة في هذا البلد َر ْفض حتقيق
وتنفيذ تلك املطالب.
ولكننا يجب أن ِّ
نوضح أننا ال
ندعو ألن نصبح مجتم ًعا تتنازعه
ال ُفرقة ،ف ُيكثِر مِ ن َر ْفع الدعاوى
القضائية التافهه ،وهو ما سيؤدي
إلى س ِّد مسار النظام القضائي.
فإن املواطنني لو رأوا أن املسائلة
احلقيقية والعدالة النزيهة صارت ح ًّقا
هي القاعدة ،وليس االستثناء -بغض
النظر عن حالة املُتقاضِ ني أو َوضْ عِ هم
االجتماعي -فإنها حت ًما ستبدأ
مبرور الوقت -في تغيير سلوكهم،وستنشأ ثقاف ٌة جديدة ،ثقاف ُة املسائلة،
ثقاف ُة غياب اإلفالت من العقوبة ،ثقاف ٌة
يفترض فيها أنه ال أحد فوق القانون.
وقد ال حتتاج إالعدد قليل فقط
من احلاالت املثيرة للجدل حتتاج إلى
محاكمة عادلة ،وبذلك ستصل إلى
الناس في أنحاء الدولة تلك الرسالة
القوية« :حقوقكم محمية ،وستظل
كذلك دو ًما».
إذا ضَ منَّا أن تلك الرسالة وصلت

للناس وآمنوا بها ،فإن اجلاني
واملجني عليه سيتصرفان بصورة
مختلفة متا ًما ع َّما سبق؛ فسيكون
املجني عليه على ثقة تامة بأن حكم
القانون هو الذي سيسود ،سيقف
اجلاني حلظة ويفكر «أنني لن يقبض
علي وأحاسب بشكل عادل فقط ،ولكن
سأعاقب حتم ًا في النهاية» في حلظة
الوقفة هذه تكون الثورة قد حدثت
فع ًال.
إن مطلب اإلستقالل املُطلَق
للسلطات التحقيق والسلطة القضائية
هو مطلب واحد ميكن أن نتفق عليه
جمي ًعا ،وهو مطلب سوف تكون أثاره
مفيدة لنا جمي ًعا في نهاية املطاف.
ولكي نقيس مدى حتقق هذا
املطلب ،دعنا نأخذ بعني اإلعتبار ما
يلي:
•وس��ائ��ل إع�ل�ام نظيفة تتسم
بالشفافية ولكن بدون تأكيد على
نزاهة العدالة  -أمر ال معني له.
•«تطهير» وزارة الداخلية ،ولكن
دون عدالة نزيهة سارية  -فهو أمر
ال معنى له.
ومع ذلك إذا عكسنا ما سبق،
وبدأنا بالعدالة ،فسيوفر هذا ضمان
القدرة واإلمكانيات للبحث عن
«إصالح» أي خطأ في املمارسة ،أو
في حتقيق العدالة احلقيقية ،التي ال
تخضع ألهواء تعسفية ،أو تقدير أي
طرف ،وذلك بغض النظر عن املكانة
أو القوة.
إن طلب «اإلصالح» أو التقومي
وفي الواقع كل املطالب املشروعة
ستكون مدعومة؛ ألنها تقوم على
العدل والشرعية -وكذلك كل املطالب
املشروعة -وبالتالي سيكون من
الصعب ج ًّدا مقاومة إقراره أو
رفضه.
حتى أولئك الذين قد يشعرون
ظاهر ًّيا بتهديد هذا القبيل من
العدالة احلقيقية سيجدون أن
مثل هذا النظام العادل في الواقع
سوف يكون في صاحلهم في نهاية
املطاف.
ولنضرب مثلاً على ذلك :وزارة
الداخلية ،كانت املستفيد األكبر
في املاضي من النظام التعسفي
والالموضوعي للعدالة ،واآلن
انقلب احلال ضدهم ،فعندما تُشَ َّكل
احلكومة اجلديدة فسوف
تكون هناك رغبة قوية ج ًّدا
وضغط كبير من أجل البدء
في مالحقة وزارة الداخلية
في مطاردات وحشية أو
حتقيقات إستثنائية (وهو
األمر الذي ينبغي أن نقف
ضده جمي ًعا).
والطريقة الوحيدة التي
ميكن أن تضمن وزارة
الداخلية أنها ليست خاضعة
ألحكام ذات دوافع سياسية
وأحكام جائرة ،ستكون من
خالل تأييد اآلالف من أفراد
الشرطة الشرفاء ،الذين لم
يشاركوا النظام القدمي في
املظالم التي ارتكبها ،لهذا
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من امليدان
مرحبـ ـ ًا
مرحب ًا بكم في العدد األول من «ميدان مصر» .إن األحداث التي وقعت في مصر بداية من
 ٢٥يناير  ٢٠١١كانت مصدر إلهام لنا لكي نطلق هذه اجلريدة .فمن أبرز املتغيرات التي أوجدتها
تلك األحداث أن الثورة أفرجت عن أصوات ليس فقط العشرات او اآلالف بل املاليني من املصريني
الذين شعروا ألول مرة أنه أصبح من حقهم احلر و الغير مقيد و كذلك من واجبهم أن تُسمع
أصواتهم عالية .بل أصبح واجب ًا عليهم أن يساهموا بأصواتهم .فقد كانت هناك أصوات متنافرة
و آراء و حجج ،و مناظرات و مناقشات و التي اتسمت في بعض األحيان بكونها حامية الوطيس
و متناقضة و عدوانية و لكنها وألول مرة انطلقت بال خوف و مفعمة باحلماس.
إن رساله جريدة «ميدان مصر»أن تكون نقطة إلتقاء محورية لهذه األصوات واآلراء التي تتسم
بالثراء واحلماس و اآلراء املتفجرة الساخنة .وسوف تألوا جريدة «ميدان مصر»علي نفسها أن
تعكس طيف ًا واسع ًا من املناقشات واحلوارات اجلارية بشأن القضايا املؤثرة على مصر.
جريدتنا جريدة شهريه محايدة و مستقلة تسعي الي ُكتاب و تنشر أراء من مختلف االجتاهات
السياسية و الدينية و اإليديولوجية و العقائدية التي تعكس الطيف الواسع الثري و املعقد
للحوارات التي حتدث في املجتمع املصري.
إننا نُشجع ونُرحب باجلميع سواء َمن يكتبون آرائهم ألول مرة أو الكتاب املخضرمني واملدونني
واملصورين و رسامي الكاريكاتير ،و على أي شخص يرغب في التعبير عن رأيه بشأن أي من
القضايا التي تؤثر على مصر أن يرسل مقالته سواء باللغة العربية أو اإلجنليزية إلي @info
midanmasr.com
و جريدتنا ميكن احلصول عليها في جميع انحاء مصر و هي كما ترون تصدر باللغتني
العربيـة واإلجنليزية والغرض من ذلك التأكد من الوصول الي أكبر قدر ممكن من القراء ،فنحن
نقوم بترجمة جميع املقاالت واملساهمات وننشرها ونطبعها باللغتني معا.
و ما نقوم بنشره هو مزيج من الكتابات التي تعكس مجموعة متنوعة ومتناقضة أحيان ًا من
وجهات النظر حول مختلف املواضيع السياسية والدينية واإلقتصادية والتنموية والثقافية و في
بعض األحيان سوف تعكس هذه املقاالت الرأي و الرأي اآلخر في مواضيع بعينها .إن هدفنا هو
املساعدة في توصيل املعلومة و التشجيع على فهم و تقدير التنوع الثري في اآلراء الذي يتميز
به املجتمع املصري .وسوف نعمل أيض ًا جاهدين على انتقاء و نشر آراء كتاب عامليني من خارج
مصر الذين يستطيعون أن ميدونا مبزيد من الرؤى املتعمقة و وجهات النظر املختلفة والدروس
املستفادة التي ميكن أن تساعد في إثراء مختلف النقاشات اخلاصة بالقضايا الراهنة التي
تشهدها مصر .وستجدون في جريدتنا كتاب ومقاالت قد تتفقوا معهم وآخرين قد تختلفوا معهم
(وقد تختلفوا معهم بشدة في بعض األحيان) ولكن في كل األحوال نأمل أن تكون مقاالتنا شيقة
و تثقيفية و ثاقبة ،كما نأمل أن تعطي انعكاسا للثراء و التعقيد والتنوع في اآلراء التي تكون
النسيج الغني الذي ميثل مصر.
و ستجد أن هناك موضوعات و آراء سترغمك علي أن تتفاعل مع اجلريدة ،و اننا نشجعك
علي ذلك ،فنود أن نعرف ما هو تفكيرك و ملاذا توافق و بالتأكيد ملاذا ال توافق ،و بإختصار فإننا
نود أن نسمع صوتك.
وبالرغم من أن العدد اإلفتتاحي يغطي مجموعة كبيرة من املواضيع واآلراء إال أننا ندرك
إدراكا شديدا أن هناك العديد من اآلراء و اإلجتاهات التي لم تتم تغطيتها في هذا العدد .وهذا
ليس ناجت ًا عن عدم محاولتنا تغطية هذه اآلراء لكنه انعكاس للكتاب الذين استطعنا أن نحصل
على كتاباتهم .وسنواصل بنشاط سعينا اجلاد لتوسيع نطاق التنوع الفكري واجلغرافي للكتاب،
مع التركيز بشكل خاص على الكتاب من احملافظات خارج القاهرة.
أما بالنسبة لهيئة حترير اجلريدة ،فسوف تقوم بنشر مقال افتتاحي دوري يعكس موقف
«ميدان مصر» مما يجري من أحداث وقضايا هامة و ما تكتبه هيئة التحرير و كذلك املقاالت
األخري تعمل باستمرار على تسليط الضوء على القضايا الرئيسية التي تؤثر على الوضع في مصر
من الناحية السياسية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية ،حيث نأمل أن نساعد في بناء حوار وطني
قوي ومستنير ومستمر .وميكنكم االطالع على أولى مقاالت هيئة التحرير في الصفحة الثانية.
وسوف نضيف أقسام ًا جديدة في االعداد التاليه ،ونرحب باقتراحاتكم حول السبل التي
نستطيع بها حتسني مستوى اجلودة واتساع األفق في «ميدان مصر» ،ونود أن نشير الي أحد
األفكار التي تتضمنها صحيفتنا أال وهي قسم «مش فاهم؟ » ،ستالحظون عدد ًا من رسوم
الكاريكاتير في اماكن عديده باجلريدة كل منها مت صياغته في إطار كوميدي بهدف إثارة تساؤل
محدد أو يشير إلي وجود تناقض واضح أو تضارب في املصالح أو شيء يبدو انه غير صحيح،
و لكن ببساطة يتساءل و يقول «مش فاهم؟» ،ونحن نرحب باقتراحات القراء املتعلقة بتلك األعمال
الكاريكاتيرية حتت اسم «مش فاهم؟» خاصة تلك التي تتسم بالطابع الساخر.
وقد قمنا بنشر مقاالت على نسخة جتريبية « »Betaمن موقعنا وسنضيف مقاالت جديدة
إلي املوقع أسبوعي ًا ،ونعمل على تطوير مالمح و وظائف املوقع ،وننوي إطالق النسخة الكاملة من
املوقع قريب ًا جد ًا.
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�سيا�سـة

هل �سي�ستطيع العرب حتقيق دميقراطيات حقيقية؟
مطلوب �شيء من التوا�ضع و فهم للتاريخ قبل �أن نعظ و ن�صدر الأحكام

جيمس زغبي
إلي كثير ًا هذه األيام« :هل
هذا سؤال ّ
يوجه ّ
سيستطيع العرب حتقيق دميقراطيات حقيقية؟» (أو
شيء يشبه الدميقراطيات)؟ وبعد عدة حوارات مع
السائلني توصلت إلى أنهم عادة يكون في مخيلتهم
مجموعة من االفتراضات حول معنى «الدميقراطية
احلقيقية» إضافة إلى فهم ساذج بعض الشيء وال يتفق
مع الوقائع التاريخية عن كيف تنشأ الدميقراطيات ثم
كيف تعمل وتتطور.
الدميقراطيات ليست مجرد انتخابات ،وليست
االنتخابات األولى هي األهم ،إمنا األهم هي الثانية
وكل انتخابات بعد ذلك.
كنت في اليمن عام  1993عندما دعيت للحديث
هناك عن الدميقراطية واالنتخابات ،كانت اليمن
على وشك انطالق أول سباق برملاني في مرحلة ما
بعد الوحدة وكان اجلو مشحون ًا بالسياسة بقدر ما
كانت جدران املدينة مشحونة بامللصقات ،وعند زيارتي
ملقار (أو جلسات قاط) كل من األحزاب السياسية
املتنافسة واستماعي إلى استراتيجياتهم للفوز بالسباق
وخططهم ملستقبل الدولة استمعت أيض ًا إلى شكاويهم،
ومن أمثال الشكاوى« :احلزب احلاكم يصر على متزيق
الفتاتنا» أو«إنهم يدفعون للناس مقابل األصوات
ويقولون لهم من ينتخبون» وغير ذلك.
وألني منخرط في السياسة واالنتخابات طوال
حياتي لم يكن ٌأي من هذا جديد ًا بالنسبة لي وقلت لهم
ذلك ،قلت« :هذا يحدث كثير ًا فى شيكاغو » أو هذا ما
نسميه «السير حول املال» في فيالدلفيا» أو «أعرف مدى
صعوبة هذا السلوك فقد حدث معنا العام املاضي في
ميشيجان».
ٌ
مسئول من اخلارجية األمريكية كان
فاشتكى لي
حاضر ًا في أحد اجللسات من هذه التعليقات ،لكني
اعترضت على النقد وكانت حجتي أني ال أستطيع
التظاهر بأن الدميقراطية في الواليات املتحدة تتصف
بالكمال وأنه يجب محاكاتها وكأنها عارضة أزياء
شهيرة تخلو من العيوب تسعى السيدات جميع ًا إلى
التشبه بها ،وليس سبب رفضي لهذا ملجرد أنه غير
صحيح ولكن أيض ًا ألنه يجعل املعايير مرتفعة جد ًا
بحيث تصبح مستحيلة املنال لآلخرين.
فكنت أذ ّكر كل مجموعة أجتمع بها أن املهم
ليس أن تخلو االنتخابات من العيوب ولكن أن تكون

اآلليات موجودة من أجل الفصل في كل الشكاوى بال فسألت نفسي سؤا ًال وأنا أنظر إليهم« :هل خطر ببال
متييز واتخاذ الالزم بحيث يتم تصحيح املشاكل قبل أحد هؤالء (وكثير منهم امتلكوا العبيد) أية فكرة عن ما
االنتخابات التالية.
هو مصير مشروعهم الوليد غير التام؟»
لم يحدث هذا في اليمن ،وكانت النتيجة أن النظام
من املهم أن نتذكر أنه في عام  1788عندما مت
أصبح أكثر انغالق ًا ،ليس انفتاح ًا ،مع كل دورة من التصويت في فرجينيا من أجل التصديق على دستور
االنتخابات ،وضعفت الثقة في االنتخابات بصفة عامة للواليات املتحدة اجلديد جاءت نتيجة األصوات  89مقابل
ومعها الثقة في الدميقراطية بصفة خاصة.
 79لصالح املوافقة ،هذه األرقام تعكس القيود التي كانت
الدميقراطيات ال تُولد،
مفروضة على حق التصويت
إنها تصنع مع الوقت.
املهم لي�س �أن تخلو الإنتخابات من العيوب في دميقراطيتنا اجلديدة ،حق
في أولى فترات رئاسة
التصويت لم ُيعطى إال لرجال
بيل كلينتون دعيت إلى دار ولكن �أن تكون الآليات موجودة من �أجل بيض أثرياء ،ويجب ألاّ ننسى
املؤسسي
احملفوظات الوطنية ألستمع الف�صل يف كل ال�شكاوى بال متييز واتخاذ أبد ًا أن نظام العبيد
َ
إلى الرئيس يلقي كلمة عن الالزم بحيث يتم ت�صحيح امل�شاكل قبل لم ُيلغى إال بعد سبعة عقود
خطته لـ«تعديل وليس إنهاء»
من هذا التاريخ ،وبعد ستة
الإنتخابات التالية.
برنامج «التحرك اإليجابي»
عقود أخرى حصلت املرأة على
في البلد ،وأثناء انتظار خطابه
حق التصويت ،ثم م ّرت فترة
ُدهشت من اللوحات اجلدارية التي حتيط بسقف القاعة أطول من ذلك حتى امتد حق التصويت كلي ًا ليصل إلى
الرئيسية ،إنها تصور مشاهد ًا لـ«مؤسسي أمريكا» األمريكيني ذوي األصول األفريقية ،وميكن أن نضيف
الذين كما نعلم ،كانوا جميع ًا رجا ًال بيض ًا ميتلكون هنا القيود التمييزية واملرهقة التي فرضت على األمريكيني
املوارد (األراضي أو التجارة أو مهنيني ناجحني ،إلخ) ،األفارقة حتى بعد أن مت ضمان حقهم في التصويت،

أو عمليات اإلبادة املشينة التي عانى منها األمريكيون
األصليون ،أو «احليل القذرة» التي مت استخدامها
لترهيب املنتخبني من أصول أسبانية وأقليات أخرى
ولتحجيم أعدادهم التي تذهب إلى التصويت ،فيجب أن
تكون هذه النقطة واضحة ،لم تولد دميقراطيتنا كاملة بال
عيوب ،بل على العكس لقد كانت مليئة باملشاكل ،ولكن
ما يتساوى في األهمية أيض ًا ويجب أن نتذكره جيد ًا أن
دميقراطيتنا ظلت تنمو وتتوسع.
وحتى اآلن ،بعد وجود أدلة على مشاكل واسعة
النطاق جعلتنا نشكك في نتائج السباق الرئاسي عامي
 2000و 2004وقرار احملكمة العليا الذي فتح املجال
أمام مبالغ غير محدودة من أموال الشركات التي
ال تعرف باإلسم لتلعب دور ًا في االنتخابات ،يصبح
واضح ًا وضوح ًا مؤمل ًا أن دميقراطيتنا ال تزال تواجه
حتديات حقيقية وأن الكثير من العمل اجلاد ال يزال
مطلوب ًا هنا في بلدنا.
فإذ ًا ،مطلوب شيء من التواضع وفهم للتاريخ قبل
ان نعظ و نصدر األحكام.
أفكار ختامية
هناك مالحظتان مهمتان بعد ما سبق ،األولى هي
أنه بينما ستختلف أشكال وسرعات الدميقراطيات
الناشئة في العالم العربي بحسب التقاليد واألوضاع
فاالختبار احلقيقي حليوية هذه الدميقراطيات
وصالحيتها سيرتكز على قدرتها في إصالح نفسها
وقدرتها على التغ ّير والتوسع.
ثاني ًا ،بينما أن االنتخابات واتساع املشاركة
السياسية مهمان جد ًا فمن الضروري أيض ًا أن حتترم
احلكومات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،يجب
عليها :توفير حق تصحيح املظالم للمواطنني ،أفراد ًا
ومجموعات؛ وحمايتهم من سوء املعاملة على أيدي
الدولة؛ وإنشاء قضاء مستقل يضمن اإلجراءات العادلة
وسيادة القانون ويحمي حقوق األفراد داخل منازلهم
وبصفة شخصية ،فإذا استطاعت الدميقراطيات
اجلديدة حتقيق هذا ستكون متقدمة عنّا عندما بدأنا
مشوارنا مع الدميقراطية ،وما بعد ذلك سيحتاج إلى
الوقت والعمل اجلاد ،ولكننا نأمل أنه لن يحتاج القرون
التي احتجناها نحن.

___________

تصوير مات بسون

جيمس زغبي هو رئيس املعهد العربي
االمريكي بواشنطن.

م�صر تنادي :درو�س م�صرية يف الدميقراطية
جيمز ديرونيان
الشيوعيني فلم أتكلم ألني لم أكن شيوعي ًا .ثم طاردوا أعضاد النقابات
العمالية فلم أتكلم ألني لم أكن عضو ًا بأي إحتاد .ثم طاردوني فلم أجد
أكتب هذا املقال في حجرة مكتب هادئة بجامعة بريطانية أبعد ما أحد ًا قد بقى ليدافع عني»
تكون عن املظاهرات الشعبية التى إجتاحت مصر والتى كان مركزها
إن األحداث املذهلة التي جرت فى النصف األول لعام  ٢٠١١تبرهن
ميدان التحرير .ورغم ذلك هناك عالقة بيننا .تكمن العالقة فى كون َجدى على مدى قوة البوح مبا فى صدورنا والتضامن فى التغلب على الوضع
أحد الالجئني األرمن الفارين من املجزرة
القائم وتغيير األنظمة املتسلطة .و لكن إذا
«�إن قوة الأحرار تكمن يف جمتمعهم.
العثمانية فى ١٩١٥وقد استقر بالسودان.
نظرنا إلى ميدان آخر مثل ميدان تيانامنن
أما أبى فقد تدرب فى األسكندرية ثم َدرس
في الصني عام  ١٩٨٩فسنجد أن التظاهرات
فامل�ؤ�س�سات الإجتماعية هى للحرية
الطب فى اجلامعة األمريكية ببيروت .يبدو
السلمية من أجل الدميقراطية ميكن سحقها
ك�سنوات الدرا�سة الإبتدائية للعلوم،
من غير املعقول أن تكون نشأة َجدي فى
من قبل السلطات التى ال تعير شعوبها
ً
أرمينيا ثم أولد أنا بريطاني ًا .و مع ذلك فأنا
ال�شعب
إلى
�
الدميقراطية
تقرب
التي
فهي
صدى مدوى فى
األحداث
ولتلك
،
ا
اهتمام
ً
مؤيد لفكرة أن هناك صلة بيننا جميع ًا .أيض ًا
غال علمتنا
درس
الشأن
هذا
وفى
.٢٠١١
ٍ
وتعلمه قيمة التعاي�ش ال�سلمي
أرغب في التاكيد على أن أصوات الشعوب
إياه مصر فلقد زرعت االنتفاضة الشعبية
و ُتعوده على الإ�ستفادة منه».
املطالبة بالدميقراطية في مكان ما ،تصل
بذور الدميقراطية .واآلن على البذور أن
أصداءها إلى العالم كله :البحرين ،مصر،
تُروى .فالدميقراطية مهمة طويلة األمد ويجب
إيران ،ليبيا ،سورية ،تونس ،اليمن  ...حتى تصل أماكن كإجنلترا فتقوم أن تبدأ بالفرد لتتغلغل داخل املجتمع لتصبح األمة بأسرها مخلصة
التظاهرات ضد قرار احلكومة رفع املصروفات الدراسية للتعليم اجلامعي .للدميقراطية مبدءأ و عم ًال .وكما قال الفيلسوف الفرنسي العظيم أليكسيس
أعتقد أن مشاهد التظاهرات في ميدان التحرير وفى مصر كافة دو توكفيل في القرن التاسع عشر «إن قوة األحرار تكمن في مجتمعهم.
ذكرتني مبقولة القس مارتني نيمولر فى  ١٩٣٧والذى قال:
فاملؤسسات االجتماعية هى للحرية كسنوات الدراسة االبتدائية للعلوم ،فهي
«فى البدء طاردوا اليهود فلم أتكلم ألني لم أكن يهودي ًا .ثم طاردوا التي تقرب الدميقراطية إلى الشعب وتعلمه قيمة التعايش السلمي وتُعوده

على االستفادة منه .فبدون املؤسسات االجتماعية احمللية قد حتظى األمم
بحكومات حرة او مختارة بحرية و لكنها تفتقر لروح احلرية».
أقترح في تواضع أن تكون اخلطوة التالية في التحول الدميقراطي
اجلديد ملصر( والدول األخرى الناشئة كتونس) ،هي التركيز على جتديد
احلياة بشكل منتظم في جميع قرى مصر وأحيائها ومدنها .ولننظر إلى
النموذج الفرنسي حيث لكل مدينة صغيرة مجلس محلى صغير .فكما يقول
الصحفي ساميون جنكيس في كتاباته« ،عمدة املدينة (في فرنسا) له سلطة
محلية قوية ،فله حق التصرف في أمالك الدولة في مدينته وله سلطة تنفيذية
في شئون التخطيط والبيئة واالحتفاالت املدنية» وهو ما يكرس اإلعتزاز
والفخر لدى املجتمع بطبيعته املدنية .إن الوضع األمثل يكون فى دمج
القوى الشعبية الشجاعة التي جتلت بني املصريني في ميدان التحرير وفى
أنحاء مصر مع النشطاء من الساسة احملليني املنتخبني من أجل خدمة
وحتسني حياة املواطنني.
أنا في شدة التواضع أمام شجاعة العديد من املصريني أمام البطش
وأمتنى لكم اخلير في سعيكم الدئوب نحو الدميقراطية الكاملة فنحن في
أوروبا لدينا الكثير لنتعلمه عن كيفية الدفاع عن مجتمعاتنا و كيفية تعزيز
احلراك الدميقراطي..

_________________

الدكتور جيمز ديرونيان محاضر رئيسي في التنمية اإلجتماعية
واحلكم احمللي جامعة جلوسترشاير -اجنلترا.
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من وحي فو�ضى التحرير
ال جتعلوا التحرير عادة  ...ال جتعلوه يفقد قيمته
شيترا كالياني
في أحيان كثيرة أجد انه ليس من حقي التعليق
على الكثير من االحداث اجلارية حاليا في مصر ،إال
أنني أدركت أن صمتي قد سمح للعديد من احلماقات
أن متر مرور الكرام دون أن يالحظها أحد أو يعيرها
اهتما ًما.
وإليكم مثا ًال لذلك من محادثة اشتركت فيها مؤخ ًرا:
«فلنذهب إلى ميدان التحرير».
«هل تعرف ما الذي يجري هناك؟ ملاذا يتجمهر
الناس؟».
«ال ،ولكن فلنذهب فحسب».
وقد وصفت داليا دانش الوضع ببالغة في مقابلة
أجريت معها في وقت سابق حيث قالت «لقد أصبح
االعتصام في ميدان التحرير محض عادة ،سرعان
ما سيخبو بريقها ويفقد امليدان قيمته ».تلك احلقيقة
ندركها جميع ًا و لكننا نخشى التصريح بها .فقد
أصبح ميدان التحرير قبلة الباحثني عن معاني احلرية
والدميقراطية .لقد أصبح منبع املعاني الذي يروي
ظمأنا ونستعيض به عن احلب املفقود والوظيفة التي
طال انتظارها ،وفي ظل سمائه اجلريئة و املتفتحه
املنفتحة نعتقد أننا عثرنا على الرؤية التي ستحدد
مستقبلنا .فكيف بعد كل هذا يتأتى لنا أن نقول أن
هذا الرمز سيغدو أجو ًفا دون معنى ويتدنى إلى مرتبة
الفن الرخيص؟
أرجوكم ال حتولوا ميدان التحرير إلى شعار على
قميص.
لقد حان الوقت لننضج ونعود إلى طاولة التخطيط
ونبدأ في التفكير من جديد ،ويالها من مهمة صعبة
عندما يجب علينا متزيق أوراقنا القدمية وإعادة التفكير
والتخطيط من جديد.
في حديثها عن اآلثار النفسية للثورة ،أجابت داليا
على تساؤالت البعض اخلاصة بخوفهم من املستقبل،
مؤكدة أنهم ميتلكون من الذكاء ما يسمح لهم باتخاذ

القرارات الصائبة .و من املفارقات انه بعد حديثها
الي رساله على جهاز تليفون احملمول قائلة
ارسلت داليا ّ
«لقد جعلتني أبدو شديدة الذكاء» ،كما لو أنها لم تكن
ذكيه.
أنا أيضً ا أخشى التصريح مبا يجول في خاطري،
ألنه هناك دو ًما من يتحدث بصوت أعلى وبثقة أكبر
حتى وإن كان ما يتفوه به ال يحمل أي معنى.
عندما كان بيبي عائشة وبرتا في التحرير ،الحظا
وجود بعض األكشاك التي تقوم ببيع السكاكني ،األمر
الذي بدا غري ًبا خاصة في ظل األوضاع السياسية
امللتهبة .ولكن لم يكن هناك من يهتم بآرائنا أو يكترث
لألمر برمته .حيث لم ينشر هذا املوضوع في تعليقات
على تويتر ،ولم نشاهده يتصدر األنباء العاجلة إلى
جوار األخبار املتعلقة بالوفيات أو وحشية اجليش .إن
تداعيات اخلطر دائما ما تظهر و لكن إحتماليات حدوث
هذا اخلطر في ميدان التحرير ال يعلق عليها أحد.
في بعض األحيان ،يبدو وضع املعتصمني في
التحرير مثل من يناضل للحصول على حق قد فاز
به بالفعل.لقد أصبح للجميع حق التجمع واملناقشة
والنشر إلى جانب احلق في اجللوس في امليدان إلى
ما ال نهاية.
لم يعد األمر مقتص ًرا على محاربة اجليش للشعب،
كما أن بذور الفرقة لم تعد تغرس من قبل اجليش بني
صفوف الشعب .فاليكم االسباب احلقيقية التي أدت
إلى االنقسام الذي وقع بني من هم داخل امليدان ومن
هم خارجه:
اإلختناق املزعج مثل عنق الزجاجة الذي عاشه
الناس و شوارع القاهرة.
أصبح الناس يقومون برسم علم مصر على وجوه
أطفالهم في نفس املكان الذي سيشهد في الليل
إطالق الناس للرصاص على الشباب.
أصبح الشباب يقف خلف صديقاتهم من الفتيات
حلمايتهم من التحرش اجلنسي على الرغم من توقعات
البعض بأن عقب الثورة سينتهج اجلميع نهج القديسني

تصوير أحمد محمد محفوظ

ولن مُتس امرأة في املظاهرات.
أصبح الناس يتركون االشياء الثمينه في منازلهم
قبل الذهاب إلى امليدان ،حتى تلك التي كان من
الطبيعي حملها قبل الثورة ،ألن املكان حتول إلى ساحة
رحبة ملمارسة النشل.
لم تعد املشكلة مع السلطات فحسب ،بل إنها
تتمثل في عملية التواصل .فعندما يشعر املرء بالتعاسة
يتوجه للميدان ليعتصم ،والكل مدعو للمشاركة في
االعتصام من لصوص ومتحرشني وباعة جائلني
وصائدي األخبار .ولكن علي كل شخص أن يدرك
أن الوصول للدميقراطية سيستغرق سنوات وسنوات،
وحتى حني يحدث ذلك لن تكون دميقراطية حقيقة ألن
الدميقراطية ال ميكن أن متثل رؤية شخص واحد.
من أهم األساسيات التي تعلمتها أنه مع احلرية
تأتي املسئولية .أما هذه التصرفات فهي لن تسرق

أهداف التحرير احلالية فحسب ،بل وستختطف املعنى
الذي أعطاه هذا امليدان ملاضينا القريب.
أما النصيحة التي أقدمها هنا فهي أنه
من املفيد أن نبدأ في اجللوس م ًعا لنتحدث ،بل
ولنستمع لبعضنا البعض .فإذا شعرت الح ًقا بأنه ال
يوجد من يستمع ألفكارك ويحترم رغباتك ،فحينها
ميكنك النزول للتظاهر في الشوارع ولكن بعي ًدا عن
ميدان التحرير .فكما قالت داليا ،ال يجب أن يصبح
االعتصام في التحرير عادة حتى ال يفقد امليدان
معناه وقيمته.

______________

شيترا كالياني ،صحفية مستقلة ميكن متابعة
كتاباتها من خالل جريد ديلي نيوز مصر و عن طريق
مدونتها
chitrakalyani.wordpress.com

�أي نـوع مـن الدميقراطيــة؟

م�ؤ�س�سات املجتمع املدين النا�ضجة توفر ال�ضوابط والتوازنات ،كما ت�سمح للتفكري ننتخب ممثلني لنا كل خمس سنوات ونعطيهم حق إتخاذ
والت�شاور يف املجال العام،وتي�رس ظهور ثقافة مبنية على الف�ضيلة ولي�س الطمع ،وتر�سخ القرارات نيابة عنا ،وكما أشارت مجلة اإليكونوميست
فاجلدال حول مميزات كل من الدميقراطية املباشرة
مبد�أ اخلدمة ولي�س الأنانية.
والدميقراطية التمثيلية يعود إلى العصور القدمية:
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الدميقراطية املباشرة في كل مرة واستفتت الشعب في
أمور تطلبت إتخاذ قرارات اقتصادية صعبة تأتي النتيجة
دائم ًا بالرفض وحتل الفوضى بسبب ذلك ،فأصبحت
الواليه غير قابلة للحكم.
أما نظامنا فيضع قدر ًا هائ ًال من السلطة في
أيدي احلكومة املنتخبة وأحيان ًا يؤدي إلى ما يوصف
بأنه «ديكتاتورية منتخبة» والتي في أحيان كثيرة يكون
انتخابها عن طريق أقلية من الشعب ،ويأتي التمثيل
النسبي كحل لهذه املشكلة إال أنه ينتج أحيان ًا حكومات
إئتالفية تكون بال هوية قوية وغير مستقرة.
املشكلة أن مع اختالف أوجه ممارستها تظل
الدميقراطية نظام حكم ال يو ّفي بكل ما هو مطلوب،
وكما جاء في تعليق تشرشل الشهير« :الدميقراطية
هي أسوأ أنواع احلكم باستثناء كل البدائل التي مت
جتربتها بني حني وآخر» ،لكن أهم ما في الدميقراطية
كما يعرف املصريون من جتربتهم املريرة ليس كيفية
انتخاب احلكومة أو اتخاذ القرارات ولكن أن يستطيع
الشعب التخلص من احلكومة.
أضف إلى هذا شيئ ًا آخر مهم ًا ألداء املجتمع
الدميقراطي املتحضر وهو مؤسسات مجتمع مدني
ناضجة متارس دور ًا حقيقي ًا في الرقابة واحملاسبة،
وتسمح بالتفكير والتحاور بني اجلماهير في الشأن العام
وتيسر نشوء ثقافة مبنية على الفضيلة وليس الطمع،
وعلى اخلدمة ليس األنانية ،ونصيحتي لشعب مصر ،إن
كان لي أن أقدم النصيحة ،هي أن تبذلوا الوقت واجلهد
في بناء مثل هذه املؤسسات بد ًال من القلق الزائد حول
نوع الدميقراطية الذي يجب اعتناقه.

___________

االسقف د .جون إجن ،أسقف ورسيستر  -اجنلترا.
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العامل

فــي ظـل �أكاذيــب الغـ ــرب
ح�سني ابي�ش يرى ان االنتفا�ضات ال�شعبية يف الدول العربية
يجب �أن تتخل�ص من اخلرافات امل�ست�شرقة منذ زمن بعيد.
لقد أتاحت الثورات العربية الشعبية
األخيرة الفرصة للمراقبني الغربيني أن
يواجهوا اكتشاف ًا مهم ًا وهو أن أقدم
العبارات املبتذلة حول السياسة في
الشرق األوسط ،وهي عبارة «الشارع
العربي» ،ليست إال أسطورة خبيثة و
في ذات الوقت واقع حيوي متحرك،
فمنذ عقود والصور النمطية التي صنعها
املستشرقون عن الثقافة واآلراء العربية
تصبغ هذا الشارع (وهو تشبيه فظ
ومتحجر للرأي العام العربي واملشاعر
السياسية عند الناس) واإليحاءات التي
حتملها تكاد تكون دائم ًا سلبية وتتحول
إلى حتذيرات حول العواقب في حالة
ثوران الشارع ،واآلن وقد ثار الشعبان
التونسي واملصري واندلعت املظاهرات
ضد احلكومات في عدد من الدول العربية
األخرى أصبحنا نعلم أن الشارع العربي
له وجود بدون ادنى شك ولكنه يبعد كل
البعد عن صورة الرجل املرعب التي طاملا
رسمها وصورها اخليال الغربي.
وضاعف املراقبون الغربيون من
القلق حول الشارع العربي بقلق ًا آخر
حول «حلفائنا العرب» وهؤالء احللفاء هم
املستبدون الذين رأت الواليات املتحدة
أن حكمهم غاية في األهمية بالنسبة
ملصاحلها في املنطقة ،وهذه املصالح
هي تعظيم قوة الواليات املتحدة وتأثيرها
والسيطرة على أسعار الطاقة واحلفاظ
وحماية أمن إسرائيل واالستقرار
اإلقليمي ،مما ال شك فيه أن مستقبل
اخلريطة السياسية العربية ال يزال غير
واضح ًا حتى اآلن إلاّ أن الطابع العام
لإلحتجاجات العربية كان خير ما يك ّذب
احلسابات على الطريقة القدمية واألوهام
التي ساعدت عليها .وفندت متاما
تلك الطريقة التقليدية حلساب األمور
واألساطير التي ساهمت فى تطورها.
منذ اللحظة األولى نشأت تلك الصورة
امللتوية للشارع العربي في املخيلة الغربية
املتعصبني
وهي مشحونة بحشود من
ّ
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ديني ًا املعادين للغرب واملتصفني بالغضب
وقلة العقل والعنف وكلهم مصرون على
الفوضى ،وهذه األوهام لها جذور عميقة
من املفاهيم الغربية اخلاطئة حول العالم
العربي كما أوضح إدوارد سعيد في
دراسته الشهيرة «االستشراق» الصادرة
عام  ،1978حيث استمد سعيد حجته من
دراسة العالقة بني املعرفة والقوة والتى
قام بها ميشيل فوكو فرأى أن هناك
عالقة صميمة بني السلطة املفترضة
ألجل تعريف الرعية والسلطة املفروضة
ملمارسة احلكم على الرعية ،وشرح
سلّمات األساسية
سعيد أن إحدى امل َ
غير املنطقية في فكر اإلستشراق هي
«أن الشرق في نهاية املطاف شيء
يجب إما اخلوف منه ...أو التحكم فيه»،
واستطاعت العقول املد ّبرة الغربية من
خالل شبكة من اإلقطاعيات البترولية
االستعمارية املمنوحة بعناية ومن خالل
الدول العميلة أن تو ّكل عملية التحكم
هذه إلى حكومات عربية استبدادية لكنها
متحالفة مع الواليات املتحدة ،وبالتبعية
استغل هؤالء املستبدون املنحازون
للغرب واخلرافات حول الشارع العربي
ألجل مصاحلهم اخلاصة ،فقد ساعدهم
وهم الشعوب الهمجية اخلطرة التى من
ُ
الصعب السيطرة عليها على حتقيق
هدفهم باحلصول على الشرعية السياسة،
وذلك في حني أنهم كانوا يؤسسون جو ًا
فاسد ًا مبنى على منطق «أنا ومن بعدي
الطوفان».
ويعود ذلك التصور الغربي للجماهير
العربية اخلطيرة إلى أبعد من أوهام
السياسات اخلارجية «الواقعية» والتى
هي حديثة نسبي ًا ،فهو يعود إلى العصور
الوسطى ،وحتديد ًا إلى فترة التنافس
الديني والسياسي بني احلكم املسيحي
(الذي سبق أوروبا احلديثة) ودار اإلسالم
(التي يستمد منها العالم العربي هويته)
كما أظهر نورمان دانييل في كتابه املهم
عام  1960بعنوان «اإلسالم والغرب:

صناعة الصورة» ،ثم استخدم رسالة
دانييل في دراسة حديثة صدرت عام
 2002جلون توالن بعنوان «الشرقيني :
اإلسالم في مخيلة األوروبيني في العصور
الوسطى» وفيها تتبع املؤلف األصول
الدينية التي تعود لقرون بعيدة لذلك
الشعور الذي لم يتبدل كثير ًا« :الشعور
بتفوق الغرب على املسلمني والعرب».
حصلت مثل هذه املواقف التقليدية
على تأييد متجدد في أدبيات االستشراق
يتناول ما قيل أنه «العقل العربي» املنغلق
واملعادي بشدة للتغيير ،وهذه األعمال
عادة تبدو في صورة التحقيق الثقافي
الغير منحاز ولكن املؤلفني فى واقع
األمر يع ّبرون عن القلق الناشئ في
العصور الوسطى جتاه القوة العربية
أو املسلمة التي متثل خطر ًا مميت ًا على
الغرب ،وكان اليمني اإلسرائيلي على
وجه اخلصوص ماهر ًا جد ًا في تغذية
هذه املخاوف ،ومن أشهر الوقائع بهذا
الصدد الرسومات الساخرة
املشينة التي نشرها رفاييل
باتاي في دراسته الصادرة
عام  1973بعنوان «العقل
العربي» ،ومت إعادة نشر
هذا الكتاب السخيف
واملسيء بإستمرار واألسوأ
من ذلك أنه ُاستُخدم في
تدريبات ثقافية للجيش
األمريكي ولألسف باألخص
فى التدريبات املتعلقة
باحلرب في العراق ،كما
أصدر ديفيد برايس جونز
عريضته املؤثرة في عام
 1989التي حملت عنوان
«الدائرة املغلقة :تفسير
العرب» حيث أعاد إنتاج
الكثير من العداء املتعالي
الذي أنتجه باتاي وقام

بتشخيص كل الثقافة العربية بدون متييز
كأنها مريضة مدعي ًا أنها حتكم على
أتباعها غير احملظوظني بالقهر الذاتي
واالستغالل ،ثم جاءت على نحو مشابه
قراءة لي سميث الشنيعة للسياسة العربية
عام  2010في كتابه «احلصان القوي:
القوة والسياسة وصدام احلضارات
العربية» حيث أ ّكد بدون استحياء أن
القوة تصنع احلق في الثقافة العربية،
وحيث أن «العنف جزء ركيز من السياسة
واملجتمع والثقافة» عند العرب فلن تستمر
القسوة فحسب وإمنا «اتباع نهج بن الدن
يصبح هو السائد سياسي ًا واجتماعي ًا».
وهناك كتاب إرشاد منجي الطويل
الذي ينم عن جهل شديد بعنوان «مشاكل
اإلسالم اليوم :دعوة مسلمة إلى اإلصالح
في دينها» (عام  )2004حيث ت ّدعي أن
العرب لم يكن لهم دور في العصر الذهبي
للحضارة اإلسالمية ،وهذا يشبه كثير ًا أن
ن ّدعي أن أهل إيطاليا لم يكن لهم دور
في الثقافة الرومانية ،ويلتقط منها الكاتب
في صحيفة نيويورك تاميز نيكوالس
كريستوف خيط التركيز على الصحراء
وزاعم ًا أن هناك فارق ينب مسلمي
الصحراء في الشرق األوسط حيث تكمن
املشكلة في رأيه وبني املسلمني الساحليني
في جنوب شرق آسيا حيث ال توجد
مشكلة ،وينشأ مثل هذا النوع من التفكير
من اجتاه ضال يريد أن ينقذ اإلسالم
من العرب في حني أن اإلسالم في الواقع
نشأ من الثقافة العربية فهو يتكون من
نبي عربي وكتاب مقدس باللغة العربية،
ولكن يقول هؤالء أن اإلسالم نفسه ليس
هو املشكلة وإمنا املشكلة هي األجداد
العرب وثقافتهم الرملية الفقيرة والكريهة.
من شأن الثورات في مصر وتونس
أن تُنهي هذا الهراء إلى األبد ،فأي
تقييم جاد وصادق ملا ينتشر حول العالم
العربي سوف يفند كل شيء ورد في

تلك األوهام اخلبيثة ،فال شك أن حجم
ونطاق وشجاعة اإلحتجاجات التي تطالب
بالدميقراطية واحلكم الرشيد واملساءلة
تعني أنه ال أحد يستطيع اإلستمرار
في رفع الشعارات اإلستشراقية القائلة
بأن العرب بفطرتهم ال يطيقون التغيير،
أو على األقل ال أحد سيفعل ذلك بنفس
اجلرأة السابقة ،وكذلك فكرة أن الثقافة
السياسية العربية تعتمد على العنف
بالفطرة مت نفيها بأفضل السبل عن
طريق املتظاهرين في تونس ومصر الذين
اتسموا بضبط نفس غير عادي وسلمية
مبهرة بالرغم من اإلستفزاز الشديد
واالنتهاكات من قِ َبل الشرطة والعصابات
املأجورة من احلكومة.
ال تستطيع الفكرة اإلستشراقية
القائلة بأن العرب عندهم نقص ثقافي
أن تستمر في ظل النظام اإلجتماعي
الذى ولد تلقائي ًا حتت أصعب الظروف
في ميدان التحرير بالقاهرة وغيره من
األماكن في مصر وتونس ،فقد تالحم
املتظاهرون حلماية بعضهم البعض
وخاصة املسلمون واملسيحيون أثناء
صالة كل منهم ،وحتالفوا أيض ًا حلماية
مؤسسات مثل املتحف القومي ولتنظيم
جلان شعبية تقوم باحلماية ضد السلب
والنهب ولتوفير الرعاية الطبية وغير ذلك
من األعمال ،حتى أن املتظاهرين عادوا
إلى امليدان بعد اإلحتفاالت الشديدة
التي أعقبت تنحي الرئيس حسني مبارك
ألجل تنظيفه وسلموه إلى سلطات اجليش
احلاكمة فى حالة ممتازة.
فلنفكر كيف كان ميكن لألحداث
في مصر أن تتطور لو كانت الصورة
املرسومة في الذهن الغربي عن العرب
لها أي تبرير حقيقي وعلى أرض الواقع :
كانت االحتجاجات في القاهرة ستتصف
بالعنف والفوضى وكانت ستخضع لقيادة
التعصب الديني ،ولكن اإلسالم والهوية
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الدينية كادت أن تكون غائبة متام ًا عن
الثورات في مصر وتونس ،وفى الواقع
فهذه احملركات املفترض أنها األهم في
الثقافة والسياسة العربية لم يكن لها
وجود يذكر في االحتجاجات الشعبية
األخرى في املنطقة باستثناء األردن ،لم
يكن اإلسالم هو احملرك لذي دفع ماليني
العرب إلى الشوارع مطالبني بالتغيير،
بل على العكس ،كانت االحتجاجات
نتيجة الوعي الوطني وتعبير ًا عنه في ذات
وحد بني املسيحيني
الوقت ،الوعي الذي ّ
واملسلمني واملخلصني في الدين
والشكاكني والطبقات االجتماعية املقيمة
في املدن من الطبقة الوسطى العليا إلى
الطبقة العاملة الفقيرة.
قد يأمل اإلسالميون في االستفادة
من االنفتاح السياسي اجلديد
واالنتخابات لكن خطابهم ورمزيتهم
كانا غائبني عن الثورات العربية ،فمنذ
زمن بعيد واملستشرقون يغفلون أهمية
الهوية الوطنية والشعور الوطنى والوعي
االجتماعي بصفة عامة في العالم العربي،
واملوحدة
لكن االحتجاجات العلمانية
ِّ
األخيرة املطالبة باإلصالحات السياسية
أظهرت األثر احلقيقي للحركات الوطنية
في املنطقة بدون شك ،وأظهرت قدرتها
على تعبئة ماليني العرب العاديني من
مختلف الطبقات اإلجتماعية إلى املخاطرة
بكل شيء من أجل التغيير.
وفي الوقت نفسه لم تكن املظاهرات
معادية للغرب على الرغم من أن أكثر
الدول التي تظاهرت شعوبها كانت عميلة
للواليات املتحدة ،فمن املفارقات الثانوية
التى لن تستطيع أى نظرية استشراقية

تفسيرها هو أن كل الشعارات املعادية
للواليات املتحدة وللغرب وللسامية صدرت
عن احلكومات احلليفة للغرب وهي
محاصرة أثناء املظاهرات ،فجاء نظام
حسني مبارك يلقي اللوم على «عناصر
أجنبية» أثناء املظاهرات في مصر ملمح ًا
أن عناصر إيرانية وإسرائيلية وأمريكية
كانت تعمل في السر ،وكذلك الرئيس
اليمني علي عبد الله الصالح اتهم إسرائيل
والواليات املتحدة بالتخطيط لإلحتجاجات
في بالده ،ولم تكن اإلحتجاجات مدفوعة
بتكنولوجيا التواصل اإلجتماعي الغربية
وال بقيم الدميقراطية ولكنها استغلت هذه
الوسائل وأصدر املتظاهرون عدة بيانات
تناشد الغرب التحرك والدعم وتعبر عن
شيء من خيبة األمل ،وعليه فاحلركات
الثورية العربية قامت ملصلحة أصحابها
وليس ملعاداة أي شخص باستثناء
املستبدين في بالدهم.
ومع ذلك فالثوار العرب يشتركون
في شكوى واحدة محورية من الواجب
أن تكون محل اهتمام عاجل للسياسيني
الغربيني :وهي اإلحتالل اإلسرائيلي
لفلسطني الذي بدأ عام  ،1967ويبدو
على بعض املراقبني الغربيني أنهم
مص ّرون على وضع حركات تقرير
املصير بداخل الدول العربية املستبدة
جنب ًا إلى جنب مع الصراع ضد
اإلحتالل االسرائيلي ويعارضون بإفتقار
شديد للمنطق أن إستعداد العرب
للمطالبة بحريتهم يعني أنهم ال يهتمون
بالقضية الفلسطينية ،واليمينيون
اإلسرائيليون وحلفاؤهم احملافظون
اجلدد من األمريكيني يسيرون بال فائدة

في هذا اإلجتاه ،لكنهم إ ّما يتع ّمدون
اخلداع أو أنهم غير منتبهني إلى ما
يقوله الثوار والرأي العام العربي عن
إسرائيل والفلسطينيني ،ليس هناك أي
مجال للشك أن اإلحتالل اإلسرائيلي
ال يزال هو عدسة األلم التي ينظر من
خاللها أغلب العرب إلى العالقات الدولية
وأنهم يدعمون بشدة مطلب احلرية
لفلسطني ،وكذلك اإلقتناع الشديد من
اليمني احملافظ بعدم أهمية القضية
الفلسطينية ال يتناسب منطقي ًا مع القلق
املرافق له حول مستقبل معاهدة السالم
اإلسرائيلية مع مصر ،وبينما ال ميكن
تص ّور إلغاء املعاهدة من قِ َبل أي حكومة
مصرية في املستقبل يعلم التيار اليميني
اإلسرائيلي جيد ًا أن إستعداد الشعوب
العربية للكفاح ببسالة من أجل حريتهم
ال يعني أنهم يتنازلون عن دعمهم
لإلستقالل الفلسطيني وحلملة إنهاء
اإلحتالل.
األوهام والقناعات القدمية ال
متوت بسهولة إن ق ّدر لها أن تختفي،
ولكن ثمة آراء تصحيحية مهمة قدمت
للقراء األمريكيني حتى قبل نشوب موجة
اإلحتجاجات العربية ،وبالفعل جاءت
إحدى هذه املراجعات من أحد احملافظني
اجلدد البارزين وهو جوشوا مورافتشيك
في كتابه «املؤسسون املقبلون :أصوات
الدميقراطية في الشرق األوسط» عام
 2009الذي عرض فيه عدة شخصيات
عربية إصالحية متثل اجليل الصاعد،
وليس بالضرورة أن كل الشخصيات
التي عرضها مورافتشيك هي األفضل
على اإلطالق غير أن كتاب «املؤسسون

املقبلون» أثار النقطة املهمة وهي أن
إصالح ًا جاد ًا ليبرالي ًا كان قد بدأ في
التحقق بالفعل في الفكر السياسي
العربي وفي احلياة العربية قبل الثورات
األخيرة ومبا تتعدى األوهام التى كانت
قائمة.
ولعل أهم األعمال التي أوضحت
كيف كان اإلصالحيون العرب يكتسبون
زخم ًا (وحتى ساعدت في إعداد األجواء
للثورات احلالية) هو كتاب مروان معشر
«الوسط العربي :وعد االعتدال» الصادر
عام  ،2008وفيه يطرح معشر مبهارة
بالغة املعضلة األساسية التي تواجه
اإلصالحيني العرب والتي من شأنها
أن تعرقل عمليات التغيير في املستقبل،
واملؤلف قد سبق له شغل منصبي وزير
خارجية األردن ونائب رئيس الوزراء ،قدم
معشر رؤية دقيقة تقول أن املجتمعات
العربية حتتاج إلى مبدأين أساسيني
هما السالم ،من حيث تسوية النزاعات
الداخلية والصراعات اإلقليمية مثل
الصراع العربي اإلسرائيلي ،واإلصالح
الذي يرتكز على شمولية النظام لكل فئات
املجتمع واملساءلة وحقوق املواطنني واملرأة
واألقليات ،واملشكلة التي أشار إليها
معشر هي أن احلكومات والنخبة امللتزمة
بالسالم تخاف من اإلصالح في حني أن
مجموعات املعارضة املؤيدة لإلصالح
أحيان كثيرة معارضة للسالم،
تكون في
ٍ
وال نعلم بعد إذا كانت االحتجاجات
األخيرة ستستطيع أن جتمع بني املبدأين
لكن معشر ساعد احلسابات املنطقية
مساعدة كبيرة بعرضه ملفردات الوضع
األساسية.

تنبيء الثورات بنهضة عربية
اجتماعية وسياسية والروح الشعبية
املؤيدة ملثل هذا اإلحياء واضحة وجلية،
لكن هناك مخاطر ال تزال مقبلة على
طريق اإلصالح العربي ،ومنها مخاوف
من الديكتاتوريات العسكرية ،والدولة
املنقسمة أو الفاشلة ،وظهور أغلبيات
مستبدة في دميقراطيات برملانية غير
منضبطة ،وليس هناك ما نستفيده
من اإلسراع في إستبدال األوهام
والقناعات البائسة واملفزعة عن الشارع
العربي املشاغب مبديح يصفه باملثالية
واإلنتصار العزيز ،لكن املراقبني اجلادين
في الغرب يستطيعون قطع ًا أن يسمحوا
لصورة الشارع العربي الذي يتصف
بالعلمانية والفكر اإلصالحي و – فوق
كل شيء  -السالم أن تتأسس في
أذهانهم ،وعندما تختفي املعتقدات
اخلاطئة والقدمية عن الشارع العربي
القدمي بكل إيحاءاتها النمطية سنستطيع
التطلع إلى وقت ال ُيكافأ فيه املفكرون
املشهورون في الغرب على تلميحاتهم أن
العرب وثقافتهم مرضى وشيطانيني وعلى
تشويههم لسمعة العرب ،وكلنا نعلم أن
اإلصالح اجلاد يحتاج إلى وقت وهذا ما
يشهد عليه اجليل اجلديد من اإلصالحيني
العرب وحتى املواطنني العاديني أنفسهم.
__________________
حسني ابيش احد كبار الباحثني
في «فريق العمل االمريكي ألجل
فلسطني» وله مدونة عنوانها
ibishblog.com
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ت�أ�سي�س �صحافة حرة يف م�صر
من �أ�سفل �إلى �أعلى
يف م�ؤ�رش حرية ال�صحافة لعام  2010والذي ي�صدر
عن مرا�سلون بال حدود جاء ترتيب م�رص يف املركز
رقم  127من �إجمايل  178دولة ،وراء دول مثل كل من
�ساحل العاج وزميبابوي
مارتن مور

ثمانية �أ�شهر  -مدى احلياة
كواسكي كوارتنج
كانت زيارتي األولى ملصر عام ،1998
وتبعت تلك الرحلة عدة زيارات مبهرة .وفي
شهر مارس املاضي قمت بزيارة هذا البلد،
تلك الزيارة التي من الطبيعي أن أقول أنها
كانت األكثر إثارة دون أدنى شك ،حيث
أنني كنت قد ُانتخبت العام املاضي عض ًوا
في البرملان البريطاني ،ومن ثم كان لي
اهتمام خاص مبصر بوصفي سياسي ًا
منتخب ًا حدي ًثا لبرملان بالده يزور بل ًدا يخطو
أولى خطواته نحو التحول السياسي.
كنت عض ًوا في بعثة صغيرة ج ًدا زارت
مصر ،وكانت قلة عددنا ميزة مهمة حيث
سمحت لنا بلقاء العديد من الشخصيات
املصرية من مختلف الطبقات على أرض
الواقع ،وشملت هذه الشخصيات ناشطني
من الطلبة وساسة منتمني للنظام السابق
للرئيس مبارك ورجال األعمال وصناع
الرأي.
علينا أن نتذكر دائ ًما أن ثورة اخلامس
والعشرين من يناير التي قادها الشباب من
خالل االنترنت ليس لها مثيل في تاريخنا
احلديث .ويجب أن نعلم أيضً ا أن الفترة
التالية من عدم االستقرار السياسي هو أمر
حتمي ومرحلة صعبة على مصر أن جتتازها.
وعلى الرغم من أن العديدين قد وضعوا
تصوراتهم ملا حتمله األيام املقبلة إال أنه ال
يوجد من يستطيع أن يزعم بأنه على يقني
مبا سيحمله املستقبل .لقد كان االستفتاء
على التعديالت الدستورية نقطة فاصلة في
تاريخ ووضع مصر والعالم العربي .في هذا
اليوم وقف  18مليون مواطن مصري في
طوابير طويلة استمرت لساعات أمام مراكز
االقتراع ملمارسة حقهم الدستوري واإلدالء
بأصواتهم .لقد كان الشعب املصري يستحق
كل الثناء ألن هذا احلدث مت وسط أجواء من
السالم والتحضر.
وعالم كانت تدور أفكاري أثناء جلوسي
على منت الطائرة املغادرة من مطار القاهرة
ومتجهه للندن؟ كنت أفكر بأن نسبة املشاركة
السياسية مشجعة:كما أشرت فقد اشترك
املاليني في التصويت على اإلستفتاء .ولكن
على اجلانب اآلخر ،فوجئت بعدم التركيز

واإلفتقار للتنظيم اللذان أظهرتهما أغلبية
األحزاب السياسية املختلفة في مصر .بغض
النظر عما أظهرته جماعة اإلخوان املسلمني
من تنظيم وتوجهات واضحة ،إال أن باقي
األحزاب بدت تائهة في خضم الفوضى.
هناك العديد من األحزاب قيد اإلنشاء،
ولكن في كثير من األحيان ال نعلم عنها
حتى أسماءها ،هذا باإلضافة إلى افتقار
تلك األحزاب إلى قاعدة فلسفية عريضة أو
أيديولوجية محددة تنضم حتت لوائها .وقد
سمعت أحد زمالئي عضو البرملان يتساءل
«ما هي أحزاب اليمني الوسطي في مصر؟»
لن يحتاج األمر أكثر من متضية يوم واحد
في العاصمة املصرية واحلديث مع النشطاء
والساسة لتعلم مدى هذا السؤال السابق
ألوانه.
ويجب أال يدهشنا أن جند األحزاب في
مصر وقد أصبحت في هذا الوضع املتردي
والبدائي بعد أن استمر رجل واحد يحكم
البالد طوال ثالثني عا ًما .فعندما يتصدر
رجل واحد املشهد السياسي ويتمتع بجميع
صالحيات السلطة املطلقة لهذه الفترة
الطويلة ،يكون من املنطقي أن تتسم عودة
التعددية السياسية للمجتمع بالبطء.
على الرغم من تفهمي لكل تلك
العوامل ،إال أنني اندهشت من مستوى
احلوار السياسي ،فالناس هنا ال يناقشون
رؤيتهم اإلستراتيجية ملستقبلهم السياسي،
بل تدور معظم النقاشات حول الشخصيات
باالنقسامات
املتعلقة
والشائعات
والنزاعات ،بدال من املوضوعات السياسية
احلقيقية املتعلقة باإلقتصاد واخلدمات
العامة ووضع مصر بالنسبة لدول العالم.
وكما قلت مسب ًقا ،فإن هذا الوضع كله
كان متوق ًعا ،ولكن من واجب كل مصري
يصبو إلى ازدهار الدميقراطية في بالده
أن يبدأ في االنخراط في احلياة احلزبية
السياسية وتشكيل االحزاب وتبني منهج
فكري ،ويشترك في املناظرات العامة
للتحاور مع مواطنيه.
من وجهة نظري ،أظن أن الوضع
االقتصادي هو العامل األكثر أهمية
وتأثي ًرا على مستقبل البالد .فهناك خطر
شديد محدق مبصر أال وهو االنكماش

تصوير محمد عز الدين

االقتصادي الذي بدأ يلوح في األفق
مهد ًدا معظم الشعب ،والذي قد يفضي
إلى التطرف نتيجة اجلوع وانتشار روح
اليأس بني اجلموع وفقدانهم لألمل فيما قد
تأتي به الثورة .أما أنا ،فبوصفي سياس ًيا
بريطان ًيا وصدي ًقا ملصر ،فإنني أدعو الغرب
لتقدمي معونات مالية ملؤازرة البالد في هذا
الوقت العصيب .وقد قمت بوضع جدول من
األسئلة املكتوبة املوجهة لوزير اخلارجية
البريطاني ،وليام هيج ،ليجيب عليها.
فإذا ما استقر الوضع االقتصادي
في البالد ،فسيكون هناك أكثر من سبب
يدعو للتفاؤل بأن الدميقراطية ستترسخ في
مصر ،ولكن يبقى على األحزاب السياسية
أن تبدأ في العمل بقوة وتصميم .لقد
صدمني تشاؤم وانهزامية من صوتوا بال
على التعديالت الدستورية حيث ظنوا أن
فترة ثمانية أشهر غير كافية لتجهيز وتنظيم
حز ًبا سياس ًيا .هناك مقولة لهارولد ويلسون،
رئيس وزراء بريطانيا األسبق ،حيث قال
«إن مدة أسبوع في عالم السياسية هي
فترة طويلة من الزمان» إذا فثمانية أشهر
قد تكون زمنًا ال نهائ ًيا .في ديسمبر ،2007
بدت فرصة باراك أوباما معدومة في الفوز
بترشيح احلزب الدميقراطي خلوض
اإلنتخابات الرئاسية ،وذلك في املنافسة
التي خاضها ضد هيالري كلينتون ،إال
أنه في يوليو من عام  2008فاز بالترشيح
وبدأت رحلته نحو كرسي الرئاسة.
صحيح أن األحزاب القائمة بالفعل في
مصر لديها ميزة هائلة إال أنه ال يوجد سبب
مينع أحزاب املعارضة من إحراز بعض
التقدم وتأسيس قاعدة صلبة ميكنهم من
خاللها أن يستكملوا بناء املستقبل .وكما
قال فولتير فإن «األفضل هو عدو اجليد»،
بالطبع كانت فترة عام ستكون أفضل من
ثماية أشهر ،ولكن على الناس أال يستغلوا
قصر مدة الثمانية أشهر كذريعة لعدم
املشاركة بكل حماس في هذه الفرصة
الفريدة التي تتيحها االنتخابات هذا العام.

__________

كواسكي كوراتنج عضو في البرملان
البريطاني.

لقد قامت مصر بعمل عظيم ،وفي يوم  25يناير نهض الناس وأطاحوا بديكتاتور
عجوز ،ومصر اآلن متر بإنتخابات دميقراطية ،وال يسع أحد منّا إلاّ أن يراقب مبزيج من
االنبهار واألمل متحمس ًا ملا يحمله املستقبل لتلك الدوله.
قطع ًا التحديات كثيرة ،وهذا ينطبق على اإلعالم املصري كما ينطبق على
املجتمع املدني ،وإذا كان لإلعالم املصري أن يتمتع باحلرية احلقيقية التي جتعله
يلعب دوره الدميقراطي في املجتمع املصري فعليه أن يتخطى عدة عقبات صعبة
على الطريق ،وأنا ال أكتب هذا املقال بناء ًا على علمي و خبرتي مبصر فتلك معرفه
ال أملكها و لكن أكتب هذا املقال كشخص تابع لفترات طويلة تطور اإلعالم في بالد
أخرى مبا فيها بلدي األم.
إن أهم التحديات أمام اإلعالم املصري أن يتم تفعيل حماية قانونية مناسبة حلرية
التعبير وحرية الصحافة ،لقد جاء ترتيب مصر في مؤشر حرية الصحافة لعام  2010في
املركز رقم  127من إجمالي  178دولة ،وراء دول مثل كل من ساحل العاج وزميبابوي،
صحيح إن إغالق وزارة اإلعالم كان خطوة في اإلجتاه الصحيح لكن ذلك فقط أزال التدخل
احلكومي املباشر بدون توفير حماية الصحافة [مالحظة حتريرية :مت إعادة وزارة اإلعالم
في يوليو  ،]2011ولكن لن يستطيع األفراد واملؤسسات أن يكتبوا وينشروا بحرية إال في
وجود احلماية القانونية الكافية مع االعتراف بقيمة وأهمية الصحافة املستقلة.
بعد ذلك يصبح لزام ًا على احلكومة والسلطات األخرى أن حتترم هذه احلرية ،وهذا
يشمل تفكيك اآلليات التي أنشأها نظام مبارك ملراقبة الناشرين وإخافتهم (األفراد منهم
واملؤسسات) ،و هناك عالمات مثيرة للقلق ،فالسلطات مازال لديها تلك الرغبة القوية في
فرض الرقابة على اإلعالم حتى بعد سقوط مبارك ،وقد نقلت جلنة حماية الصحفيني في

أبريل أن ثمة «شرط جديد يفرضه اجليش املصري على اإلعالم املطبوع احمللي أن يحصل
على إذن قبل نشر أي شيء يرد فيه ذكر القوات املسلحة» ،وجاء هذا مباشرة قبل اعتقال
وسجن املد ّون مايكل نبيل سند ملدة ثالث سنوات بتهمة «إهانة القوات املسلحة» (نق ًال عن
جلنة حماية الصحفيني).
سيصبح على عامة الشعب أيض ًا أن يحتضن هذه احلرية وأن يعترض عند انتهاكها،
وال شك أن احلياة لعقود طويلة كان فيها اإلعالم مكبل األيدي ستجعل املناقشات العامة
احلادة حول السياسة غير مريحة لبعض الناس ،رأينا ذلك بعد نهاية احلرب الباردة في
اجلمهوريات السوفيتية سابق ًا ،فهناك مستوى طبيعي من التحفظ ينشأ نتيجة أعوام طويلة
لم يستطع فيها أحد أن يتحدث بحرية عن مواضيع سياسية أو أن يشكك في سياسات

لن ي�ستطيع الأفراد وامل�ؤ�س�سات �أن يكتبوا
وين�شروا بحرية �إال يف وجود احلماية
القانونية الكافية مع الإعرتاف بقيمة و�أهمية
ال�صحافة امل�ستقلة.
احلكومة ،النتيجة أن قطاعات كبيرة من الشعب قد ال تتعاطف مع من ينتقد احلكومة
بصوت عال وقد ال حتب أن تعترض عندما يتعرض هؤالء إلى التهديد أو االعتقال أو
السجن ،فليس صعب ًا ألاّ نحب الصحافة املتسببة في الزوابع واملشاكل التي تعقد احلياة
السياسية ،لكن هذا النوع من الصحافة هو حتديد ًا ما حتتاجه الدميقراطية إن كان لها
البقية ص 7
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�أهمية الثورة يف م�صر
هناك تغيريان هامان لل�سلطة يحدثان يف هذا القرن وهما �إنتقال ال�سلطة و�إنت�شار ال�سلطة.
�إنت�شار ال�سلطة م�شكلة �أكرث �صعوبة لإدارتها مقارنة ب�إنتقال ال�سلطة
جوزيف س .ناي
ومصاحلها عند صياغة السياسات .لقد عمل احلدث
األخير في مصر اآلن على تالقي هذين الهدفني وينبغي
تعتبر الثورة املصرية حدثا ذو أهمية كبيرة ،ففي على السياسة الذكية ان تفعل كل ما هو ممكن ملساعدة
غضون  18يوما ،تغلبت حركة اجتماعية ذات قاعدة مصر في حتقيق النجاح.
عريضة وبدون عنف على احلكومة االستبدادية الراسخة.
أيا كانت نتائج هذه اللحظة ،فإن مصر أوضحت ان
لكن مصر ال تزال في الفصل االول من مسرحية طويلة .الثورة املعلوماتية تعمل على تغيير السياسات العاملية،
وكما أشار الرئيس أوباما في الترحيب بالثورة ،فإن وهو موضوع كتابي اجلديد «مستقبل السلطة» .وهناك
القوة املعنوية غير العنيفة «أحنت قوس التاريخ» ،ولكن تغييران هامان للسلطة يحدثان في هذا القرن وهما
الدميقراطية احلقيقية تتطلب مراجعة للدستور ،وإجراء انتقال السلطة وانتشار السلطة .ويعتبر انتقال السلطة
انتخابات عادلة وحرة وبناء املؤسسات التي حتمي من وضع مهيمن إلى آخر احلدث التاريخي املألوف،
احلرية وحتافظ على سيادة القانون .فاإلستفتاء األخير ولكن انتشار السلطة هي عملية حديثة ،فاملشكلة بالنسبة
على الدستور في مارس كان خطوة هامة ولكنه أثار جلميع الدول في عصر املعلومات العاملي احلالي هو أن
أيض ًا عدد ًا من األسئلة .هل ستفيد االنتخابات التي هناك أمور أكثر حتدث خارج نطاق سيطرة احلكومات،
ستجرى في وقت مبكر األحزاب املوجودة فقط وتعاقب حتى القوية منها .ففي عالم قائم على املعلومات ،يعتبر
اجليل اجلديد الذي تظاهر في ميدان التحرير ،والذي إنتشار السلطة مشكلة أكثر صعوبة إلدارتها مقارنة
لم يتح له الوقت لتأسيس املزيد من املنظمات الرسمية؟ بإنتقال السلطة .وقد ذكرت دائم ًا احلكمة التقليدية إن
أما اآلن ،فإن كل من اجليش واجليل اجلديد لديه احلكومة التي تتمتع بأكبر جيش هي التي تسود ،ولكن
نوع مختلف من السلطة .فاجليش لديه السلطة مدعمة في عصر املعلومات فإن اجلهه التي يكون لديها افضل
بالقوة فضال عن السيطرة على املؤسسات القائمة .أما قصة هي التي تفوز .وتصبح القوة الناعمة ملا ُيروى جزء ًا
املتظاهرين فلديهم القوة الناعمة للدميقراطية والقدرة أكثر أهمية في هذا املزيج.
على استدعاء املظاهرات مرة أخرى الذي من شأنه أن
وتبقى احلكومات الالعب املهيمن على الساحة
يضع اجليش في موقف صعب .ووفق ًا ملا رأيناه حتى العاملية ،ولكنها جتد املسرح أكثر إزدحام ُا ويصعب
اآلن ،من غير املرجح
السيطرة عليه .فهناك جزء
أن اجليش املصري اجلي�ش لديه ال�سلطة مدعمة بالقوة
أكبر من السكان داخل
يريد ان يتصرف مثل ف�ضال عن ال�سيطرة على امل�ؤ�س�سات
وبني الدول لديه حرية
اجليش الصيني في القائمة� .أما املتظاهرين فلديهم القوة الوصول للقوة التي تأتي
ميدان
من املعلومات كما أتضح
احلكومة تيانامننياإليرانيةأو الناعمة للدميقراطية والقدرة على
في مصر ،فلقد كانت
ا�ستدعاء املظاهرات مرة �أخرى.
في قمع معارضيها.
احلكومات دائما تشعر
والنتيجة هي احلالة التي
بالقلق بشأن تدفق املعلومات
يكون فيها لكل طرف القدرة على املساومة ،ولكن هل والسيطرة عليها ،وليست الفترة الراهنة هي االولى التي
سيتصرف اجليش املصري مثل جيش كوريا اجلنوبية تأثرت بشدة بسبب التغييرات اجلذرية في تكنولوجيا
في الثمانينات ويبدأ في عملية دميقراطية حقيقية قد املعلومات .فالثورات ليست جديدة ،وليست عدوى تنتقل
تضعف مركزه املتميز؟ وحتى إذا فعل ذلك ،هل ال يزال عبر احلدود الوطنية ،وال اجلهات الفاعلة غير احلكومية.
باإلمكان إختطاف هذه الثورة من قبل األقليات املنظمة ففي عام  ،1848أجتاحت أوربا موجه ثورية ،إال إن
على نحو جيد كما حدث في الثورات االخرى التي النظام القدمي متكن من الفوز .ولكن اجلديد اليوم هو
حدثت عبر التاريخ؟
سرعة االتصال والتمكني التكنولوجي لسلسلة عريضة
حتى وقت قريب ،جادل العديد من املراقبني من الالعبني فى املسرح .وينبغي ان يحدونا األمل ان
اخلارجيني للشرق األوسط أن الواليات املتحدة كانت هذا اجليل اجلديد سوف يتعلم سريعا اهمية التنظيم
مضطرة لدعم السلطويني حتي ال تقع البالد فى الواقعي باإلضافة إلى االفتراضي للدميقراطية .كما
أيدي اإلسالميني الراديكاليني .وقد مت جتاوز النظرة أن جناح اجليل الدميقراطي في مصر ذو أهمية بالغة
القدمية لالقطاب املتطرفة عن طريق نشر املعلومات للمنطقة والعالم.
التي ساعدت على خلق ومتكني آفاقا متوسطة جديدة
في مصر ودول أخرى .فالواليات املتحدة كثيرا ما جوزيف س .ناي أستاذ بجامعة هارفارد و مؤلف
شعرت أنه كان عليها في املاضي ان تختار بني قيمها كتاب «مستقبل السلطة»

___________

�صحافة حرة يف م�صر

تصوير مجهول 9000

 -تتمة مقال �ص 6

أن تكون عفيه ،وهذا ما ع ّبر عنه مايكل شودسون ببالغة شديدة في كتابه
«ملاذا حتتاج الدميقراطيات إلى صحافة ال تحُ َ ْب».
في الوقت نفسه يجب على الناشرين أن يسجلوا قواعد النشر اخلاصة
بهم ،ما هي القيم التي يسعون إليها؟ ما هي االلتزامات التي يقدمونها للقراء
أو املستمعني أو املشاهدين؟ كتابة هذه القواعد ستقدم للعامة وللصحفيني
فكرة عن القيم واملعايير التي تسعى إليها املنظمة ،قناة اجلزيرة مث ًال تلتزم
بتقدمي «الرأي ...والرأي اآلخر» ملشاهديها ولها ميثاق شرف مهني واضح
ومعلن ويتكون من  10نقاط ،هذه املبادئ ال تخدم العامة فقط لكنها تعطي
اجلهة اإلعالمية والصحفيني العاملني بها قوة عندما يتعرضون للهجوم.
جتاوز هذه العوائق ليس سه ًال وتأتي الصعوبة الزائدة بسبب تاريخ
اإلعالم احلكومي الطويل في مصر ،سيحتاج الناشرون واجلمهور اآلن
حس مصري خالص برسالة تقدمي األخبار يتناسب مع الثقافة
إلى تطوير ٍّ

والتاريخ املصري ،فليس هناك فائدة من تبني منوذج غربي بحت.
وتزداد التحديات صعوب ًة مع الثورة التكنولوجية التي مت ّر بها وسائل
اإلعالم اإلخبارية اآلن ،و الناجت عنها حاليا خسائر جسيمة بداخل
مؤسسات اإلعالم التقليدية في الدميقراطيات الغربية.
لكن ثورة اإلعالم هذه ،خاصة في ما يتعلق بثورة اإلعالم االجتماعي،
متثل أيض ًا فرصة عظيمة ،إنها فرصة اقتنصها بالفعل الشعب املصري
ّ
بتضخيم دور
في يناير وفبراير من العام املاضي ،قد يكون البعض قد قام
الفيسبوك في الثورة لكن الواضح أن شبكات التواصل االجتماعي كان لها
دور محوري في متكني الناس من اإلتصال والتنظيم وحشد املعارضني
لنظام مبارك.
لقد ساعد اإلعالم االجتماعي في جمع الناس وأدخل أفواج ًا
من املواطنني العاديني في التكوين اإلعالمي املصري ،هذا االرتباط

بني الشعب واإلعالم يعتبر محوري ًا بالنسبة ملستقبل حرية اإلعالم،
فاإلحساس بالقوة الذي ينتج عن املشاركه في احلوار على اإلنترنت
ومعرفة ان هناك من يستمع اليك واالحساس باحلرية الناجت عن
القدرة علي قول ما تريد قوله كل هذه امور إذا مت حمايتها و احملافظة
عليها سيستطيع اإلعالم املصري ان يحقق تلك احلرية املنشودة .انا
عن نفسي امتنى من كل قلبي ان ينجح اإلعالم املصري في حتقيق
ذلك .وكل التوفيق الي «ميدان مصر».

_______________

مارتن مور هو مدير أمانة معايير اإلعالم و هي مؤسسة خيرية مستقلة
تعمل نيابة عن اجلمهور من أجل إرساء مبادىء املساواة و الشفافية
واملسائلة في وسائل االعالم.
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حتول م�صر �إلى جمهورية تعددية
ّ
مصر مجزءأ في املستقبل املنظور .فقد قام
الشباب الليبراليني املصريني بخلق الزخم
الذي حرك الثورة ،بينما زاد عدد مختلف
من املجموعات املعارضة املدنية وقدمت
دعما لوجستيا .احلركة االسالمية – ذات
األوجه املختلفة ومحورها جماعة االخوان
املسلمني -قدمت املهارات التنظيمية
واملثابرة في مواجهة عنف النظام .فقد كانت
الثورة نتيجة مشاركة عدة أطراف وأثبتت
أنها أكبر من مجموع أجزائها .وهذا يعني
أنه ال ميكن أن يتم تقدمي الشرعية الثورية
إلى أي جهة سياسية واحدة أو مؤسسة
في الدولة .وكذلك ،ليس لدى أي العب
سياسي واحد في مصر اليوم هيكل قوي
مينحه فرصة حقيقية للهيمنه على السياسة
الداخلية .وسوف يثبت هذا التفتت أنه
صحي للغاية ،حيث سيتنافس الالعبون
املختلفون لتوسيع دوائرهم ونشر أفكارهم.
كما أن القوة املالية والقدرة على نشر
األفكار سوف تثبت فائدتها لبعض الالعبني
السياسيني في الدولة ،لكن مبرور الوقت،
سوف يعمل آخرون على سد الفجوة في
احلصول على مثل هذه املوارد ،وستشهد
السياسة في البالد تنافس ًا أكثر بكثير مما
كانت عليه في العقود السابقة.

طارق عثمان
املجتمع.
كما كان احلفاظ على العالقة بني
يرجح أن الرئيس مبارك أعطى أوامر اجليش والشعب هدف ًا استراتيجي ًا للنظام
لفض االحتجاجات في ميدان التحرير في الذي يحكم مصر منذ عام  .1952فناصر
فبراير  .2011واذا كان اجليش املصري والسادات ومبارك كانوا األبناء األوفياء
قد أطلق النار على املتظاهرين في ميـدان للمؤسسة العسكرية ،وقاموا بتمثيلها على
التحرير وقتها كان سيظل الرئيس مبارك نحو فعال في حكم مصر .ولذا كان من
على رأس السلطة حتى اليوم .فلماذا لم األمور احلاسمة أن يتم حتقيق وإدامة
ينقذ اجليش ذلك الهيكل من السلطة الذي موافقة الشعب على هذا النظام السياسي.
جلس هو على
وقد جعل دمج اجليش
رأسه مدة ستني
في الطبقة املتوسطة
إيران،
�
أو
�
تركيا
يف
حدث
ملا
وخالفا
عام ًا؟
ذلك ممكنا .في
املائة
فخالل
مل يكن اجلي�ش بعيد ًا عن النا�س ومل مصر ،املستشفيات
سنة األولى له
العسكرية واخلدمات
أو
�
الدولة
على
الو�صي
أنه
�
ب
يو�صف
تقريب ًا ،كان جيش
االجتماعية العديدة
مصر
للجمهور
احلديث حار�س الثورة ،بل كان يُعترب جزء ال مفتوحة
قيادة
حتت
مدعومة،
بأسعار
املجتمع.
من
�
أ
يتجز
فتأميم
أجنبية.
و ُيعتبر جهاز التشييد
اجليش قد بدأ
التابع
واملقاوالت
فعليا مع املعاهدة
للجيش من بني
ذلك
وقام
،1936
لعام
البريطانية
املصرية
األفضل في البالد وله مشاريع مهمة في
املتوسطة
الطبقة
أمام
اجليش
صفوف
بفتح
مجال البنية التحتية الرئيسية؛ وتقريبا كل
مدى
على
استمرت
والتي
البالد،
في
عائلة من الطبقة املتوسطة في مصر لديها
شَ
القاعدة
كلة
م
املاضية
70
الـ
السنوات
فرد يعمل في اجليش أو إحدى الكيانات
ُ
االجتماعية للجيش .أطاح اجليش في املختلفة مترامية األطراف التابعة له.
انقالب  1952باحلكم امللكي املصري باسم
وعلى الرغم من وجود جوانب مؤسسة
الشعب ،وتدريجيا مع كاريزما عبد الناصر قائمة بذاتها فيما يتعلق باجليش املصري،
وشعبيته الهائلة حتول االنقالب إلى ثورة ،على سبيل املثال فميزانية اجليش شبه
بدعم كامل من الطبقات الدنيا واملتوسطة سرية ،إال أن اجليش في مصر ليس
في البالد .وخالفا ملا حدث في تركيا أو عسكري ًا .فمنذ حرب أكتوبر  ،1973لم تكن
إيران ،لم يكن اجليش بعيد ًا عن الناس ولم للجيش أي مشاركة عسكرية معقدة :لم يقم
يوصف بأنه الوصي على الدولة أو حارس بتخطيط وتصميم وإطالق وتنفيذ ألي عملية
الثورة ،بل كان ُيعتبر جزء ال يتجزأ من عسكرية كبيرة .فمنذ أكثر من  35عاما

باق في ثكناته.
واجليش ٍ
كما لعبت خيارات الرئيس مبارك
للسياسة الكلية على مدى العقد املاضي
دورا  ،ويشمل ذلك وصول النخبة الرأسمالية
للحزب الوطني الدميقراطي احلاكم في ذلك
الوقت إلى املستويات العليا للنظام طوال
سنوات الـ  ،2000والصعود املفاجئ جلمال
جنل الرئيس الذي قلل من نفوذ اجليش.
وأكد الرأسماليني سلطتهم على القطاعات
االقتصادية الرئيسية ،وخصوصا تلك التي
تؤثر في حياة املصريني اليومية ،وهذا
يعني أن الوجه العسكري للنظام كان يتم
استبداله خالل نصف القرن املاضي ليحل
محله شكل مشوه للرأسمالية الليبرالية.
كما أن صعود الرأسماليني دل أيضا على
تغيير خفي ولكنه حاسم في حتديد موقع
الرئيس مبارك نفسه .فبدال من أن يكون
ممثل املؤسسة العسكرية في حكم مصر،
أصبح هو الرأس العليا في هيكل جديد
للسلطة تهيمن عليه بعض املراكز املالية
األقوى في البالد .وحاول هو والنخبة
احمليطة به دعم هذا النظام احلاكم اجلديد
بخلق الشرعية الدستورية له ،ومن ناحيته
ركز جمال مبارك جهوده على احلزب
الوطني ،بينما ركز رفاقه على تأمني برملان
مرن .ومت تزوير انتخابات  2005و 2010
والتي اعتبرت معيبة على نحو واضح .وكره
الناس النخبة الرأسمالية ،ولم يكن من
املمكن خلق الشرعية الدستورية حتت أي
ظرف من الظروف .وأصبح اجليش اآلن
على مسافة كبيرة من الرئيس مبارك ودائرة
سلطته التي كانت تشهد تبخر ًا ملصداقيتها
وشرعيتها.

ثانيا :سوف نرى صراعا اجتماعيا
وسياسيا مثيرا لالهتمام بني الليبراليني
واإلسالميني .وعلى املدى القصير واملتوسط
 ،فإن اإلسالميني سيتمتعون مبكاسب
سهلة .فإن صعود اإلسالميني على مدى
تصوير سارة كار
اخلمسة وثالثني عاما املاضية في املجتمع
املصري ،إلى جانب التغييرات الداخلية
وعندما جاءت حلظة أن بقاء رئاسة التي مرت بها احلركة اإلسالمية ،أدى إلى
مبارك تتوقف على إطالق اجليش للنار على وجود عناصر معتدلة تقدم فكرها بخطاب
أكثر من مليون شخص ميثلون قطاعات حديث .وهذا سيعطي اإلسالميني ميزة
واسعة من املجتمع ،رفض اجليش ذلك على منافسيهم وسيلعبون دور ًا بارز ًا جد ًا
بحزم .وسقط الرئيس مبارك وسقط هيكل في البرملان املصري القادم .ولكن مبرور
حكمه الذي لم تكن له
واالنقسامات
الوقت
قاعدة قوة ،وكانت تلك
والصراعات
الداخلية
داخل
هي اللحظات األخيرة و�سوف يربز واقع �سيا�سي األيديولوجية
األولى.
للجمهورية
احلركة اإلسالمية ،سوف
جديد يف م�صر يتميز
والعجيب أن جناح النظام
يكتسب الليبراليون مكانة
العسكري في  1952في باخل�صائ�ص الرئي�سية التالية :بارزة .وسوف تتمكن
الليبرالية
دمج اجليش في املجتمع �أو ًال � :سوف يكون امل�شهد اجلماعات
أصبح هو السبب ذاته
املختلفة تدريجيا  -وليس
خلروج النظام العسكري ال�سيا�سي يف م�صر جمزء�أ يف بالضرورة تلك املستغرقة
عن احلكم املباشر على
حاليا في جتميع أجزائها
امل�ستقبل املنظور.
مصر.
في أحزاب – من التوصل
ولهذا السبب يجب ثاني ًا � :سوف نرى �صراع ًا إلى اقتراح املباديء
على املجلس األعلى �إجتماعيا و�سيا�سي ًا مثري ًا السياسية التي تتوافق
للقوات املسلحة أن
مع تطلعات الطبقات
يسلم السلطة الى للإهتمام بني الليرباليني
الوسطى العريضة في
سلطة مدنية منتخبة.
مصر ومن شأن هذا
والإ�سالميني.
فاجليش محنك سياسيا
التفاعل أن يثري املجتمع
مبا يكفي إلدراك أن
املصري .العقد الثاني من
سقوط نظام مبارك ميثل
القرن احلادي والعشرين
نهاية جمهورية مصر األولى .ويعرف سيكون بالغ األهمية ملصر ومثير ًا لالهتمام
أيضا بأن زخم ثورة  2011أدى إلى جلميع املراقبني.
تسونامي من الطاقة السياسية ال ميكن
وقفه وهو يحظى بدعم قطاعات واسعة
من الطبقات املتوسطة في البالد ،وليس
من احلكمة أن تعارضها أي مؤسسة .طارق عثمان هو مؤلف كتاب« :مصر
وسوف يبرز واقع سياسي جديد في على حافة الهاوية :من ناصر إلى
مصر يتميز بخاصيتني رئيسيتني:
مبارك» الصادر عن دار نشر جامعة ييل،
أو ًال :سوف يكون املشهد السياسي في .2010

_________
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م�صر ما بعد مبارك
�سوف يتطلب الأمر قد ًرا من اخليال و�سعة احليلة للتخلي عن ال�صورة الذاتية التي ن�ش�أت عليها واعتدتها.
فمن هو الإن�سان اجلديد الذي �ستكونه؟
يزال م�صري مبارك و�أتباعـه
يلقي بظالله على الق�ضايا الأهم
والتي كانت �سبب قيام هـذه
الثـورة ومنها احل�صول على
احلرية الفردية واملدنية و�إعادة
م�سار الإجراءات القانونية
الواجبة �إلى الطريق ال�صحيح.
ماريا جوليا
متنيت في وقت ما أن أكون ذبابة ألقف على حائط
حجرة املعيشة مبنزل حسني مبارك وأرى الدراما وهي
تتحق .رأيت بعني اخليال مثابرته املعروفة وهي تهتز
في حلظات احليرة الشديدة ،تصورت زوجته وأبنائه
وهم يلحون عليه بالنصائح وتخيلت املشاحنات الزوجية
واألخوية ،كما تخيلت بعض املبادرات الرقيقة (تقدميهم
كوب من الشاي له أو وضع وسادة خلف ظهره) للتخفيف
من توتره وانفعاله ومرارة استيائه من اخليانة التي ال
بد وأنه يتصورها .كنت أتساءل إذا ما كانوا يشاهدون
التلفزيون ويرون احلشود التي تطالب مبحاكمتهم ،وهل
دفعهم ذلك إلى محاسبة أنفسهم والشعور بالندم أو
اخلوف أو كليهما .إن مثل هذه األحداث جلديرة بأن
تكتب ملسلسالت رمضان ،وأراهنكم ان أحدهم يكتب
هذا املسلسل األن و رمبا نصف دسته من املسلسالت.
لقد انتشر الزخم اإلبداعي الذي أطلق في ميدان
التحرير في كل مكان ،بل ،ألكون أكثر دقة ،فقد سرى
وتوزع بطول البالد وعرضها .وصل زخم «التحرير»
إلى قاعات اإلجتماعات باإلدارات الدعائية بالشركات،
وحصدت شركات احملمول مكاسب طائلة عن طريق
اإلتصاالت املتعلقة باملظاهرات ووضعها مللصقات
وطنية كبيرة احلجم (حتمل شعارها التجاري) .أما
املجالت البراقة فقد وضعت صور الشباب املصري
الباسل النابض باحلياة على أغلفتها ،على الرغم من
سردها العاطفي اخلالي من املشاهد الدامية لألحداث.
لقد مت التسويق للثورة املصرية من خالل املعارض
والوثائق ،والتي عملت أيضً ا على تخليد هذه امللحمة .إن
الثورة موجودة بالفعل خارج ذاتها ،ويبقى لها حتقيق
الوعي واإلدراك الذاتي .لقد ولدت الثورة جزئ ًيا ،من
خالل فورة الغضب العارمة الناجتة عن عقود من الظلم
وخيبة األمل.
و قد كان برتولت بريخت ،املؤرخ اإلنساني على
حق عندما قال «عالم يعتمد بقاء الظلم؟ علينا نحن.
وعلى من يجب أن نعتمد لتدميره والقضاء عليه؟ علينا
نحن أيضً ا» .ولكن اخلدعة هي أن الظلم يجب أن
ُيدمر على املستويني الفردي واملجتمعي .منذ قيامه،
كان تركيز الثورة على مبارك كفرد :فقد جسد خيبة
أمل و كره الشعب للسلطة ،وذلك أظهر املشكلة.لقد
تطلب األمر تطهير ًا فيه بعض الشبه لقتل االبن البيه.
إن التركيز على دور مبارك في حاله الفقر التي وصلت
إليها البالد ،يهمش دور الشعب فيما آلت اليه األمور.
في كتابه «خطاب العبودية الطوعية» يتساءل إيتيان دي
ال بواتيه« :هل ميتلك الطاغية سلطة عليك أكبر من تلك
التي منحته أنت إياها طواعية؟» و إذا تصاعدت حدة
خيبة األمل في املؤسسه العسكرية يجب طرح السؤال

مرة ثانية و إذا لم يتم توفير املناخ الذي يسمح بظهور
قيادة جديدة فإن مصر سوف تستمر في طرح هذا
التساؤل لعقود كثيرة قادمة.
ومازال التركيز موج ًها نحو ضرورة محاكمة
مبارك ،ويتزامن ذلك مع محاكمات صورية و حرق
لدمى مشابهه له ،مما يعطي الرئيس السابق أهمية لم
يعد يستحقها في حني يوجد العديد من األشياء التي
تستحق إهتمام ًا أكثر .ال يزال مصير مبارك وأتباعه
يلقي بظالله على القضايا األهم والتي كانت سبب قيام
هذه الثورة ومنها احلصول على احلرية الفردية واملدنية
وإعادة مسار اإلجراءات القانونية الواجبة إلى الطريق
الصحيح .واإلنتخابات البرملانية ،مازال قانون الطوارئ
ساري املفعول بل زادت قوته بعد إصدار قوانني حظر
التجول واإلحتجاج ،فقد حصلت قضية سجن مبارك
األسبقية على مطالب حقوق اإلنسان األساسية ،التي
ال تزال تنتهك .فعندما تعيش في دولة بوليسية لفترة
طويلة ،فمن املمكن أن تتأثر بسماتها إن لم تتوخى
احلذر .ولكن النظام الذي كان يحكم مصر في املاضي
عن طريق فرض احلماية على شعبها وتعزيز االنقسام
خال من اخليال ،يجب أن
والعداء بني أفراده في جو ٍ
ً
تاريخا.
يذهب إلى األبد ويصبح
نعم ،إذا ما كانت هناك أموالاً مهربة وميكن ملصر
استعادتها فيجب دعم هذه اخلطوة بكل السبل .كما
يجب القبض على كل من توجه إليه ادعاءات حقيقية
بالفساد (اخلطوة التي حتتم استبدال تقري ًبا جميع
كبار املسئولني في كل احملافظات) .ويجب وضع قوائم
حتتوي على جرائمهم بالتفصيل ونشرها على مدى
تسرع خطى العدالة في
واسع .ولكن ملاذا يجب أن
َ
التعامل معهم ،خال ًفا ملا يحدث مع املواطن املصري
العادي؟ فليأخذوا دورهم ولينتظروا مثل اجلميع.
لقد حان الوقت لكي نأخذ املوضوع على محمل
شخصي ،يجب أن ننسى «هم» ونؤكد على «نحن»،
ونستكشف جميع اخليارات املطروحة .اكثر من املاضي
فإن املستقبل هو املهم األن و احلاضر مبتطلبات البقاء
املرتبطة به .لن تنتهي الصراعات اليومية التي أشعلت
اإلنتفاضة قري ًبا ،فكيف لنا أن نساعد بعضنا البعض
ومننع معدومي الضمير من إستغالل فرصة ضعفنا
ليستفيدوا من خالل اجلرائم واإلحتيال؟ كثي ًرا ما نسمع
التقارير املثيرة حول العنف املتزايد ،ولكن علينا أن نلقي
بالضوء على املواقف التي يقتسم فيها الناس مواردهم،
ويتبادلون املعلومات ،ويقدمون حلو ًال بديلة لإلستمرار
والبقاء ،ويقومون بتنظيف وتأمني األحياء (أو بعبارة
أخرى يقومون بتكرار املواقف التي قاموا فيها بتنظيم
أنفسهم ذات ًيا كما حدث في ميدان التحرير في أوج
عظمته) ليعرفها الناس ويبدءون في تقليدها .يوجد
حال ًيا أشخاص يتمتعون بصفات الشخصية القيادية
ويعملون داخل وخارج املجتمع املدني .من هم ،وماذا
يفعلون ،وكيف ميكننا أن نساعدهم؟ هذا هو ما نحتاج
اآلن ملعرفته.
إن القوة اخلالقة التي أطلق عنانها هذا العام
هي بالفعل ثورة ،ولكن فقط إذا ما استطاعت أن
حتيا وتنمو وتتجاوز مشاعر الغضب لتصل بالشعب
ملرحلة التكامل التي ينشدها .قد يتطلب األمر قد ًرا
من اخليال وسعة احليلة للتخلي عن الصورة الذاتية
التي نشأت عليها واعتدتها .عندما تسأل نفسك
من هو اإلنسان اجلديد الذي ستكونه؟ فقط عندما
تستطيع رؤية هذا التغيير ،ميكن أن تبدأ عملية
التحول .وباملثل على املستوى املجتمعي ،كيف ميكنك
تصور مصر في ثوبها اجلديد؟ كيف سيتم التغيير،
وعندما تتبدل ،كيف ستكون طبيعة احلياه فيها؟
على كل من يود أن يحصل على مكان في احلكومة

اجلديدة أن ميتلك رؤية واضحة متكنه من اإلجابة
على هذه األسئلة ،وعلى الشعب أن يحظى بالوعي
الكافي لطرح مثل هذه األسئلة ،أو أن يقبل مبصر
التي سيحصل عليها من دون اخذ رأيه.
عندما حترم من حق احلديث والعمل بثقة
لتشكيل وجتميل املجتمع ،فقد تبدو هذه القوى
بعيدة ال تطالها األيدي ،إال أنها موجودة داخل
كل منا ،في إنتظار الفرصة املناسبة للتعبير .هذه
الفرصة هي اللحظة الراهنة .أنا شخص ًيا ،ال أبالي
مببارك وأسرته ،مهما كانت القصة مليئة بالدراما.

لقد كبرنا ونحن نشاهدهم وقد أنهكتنا املشاهدة.
إن كل ما نهتم به هو مصر ،ومصر التي نراها بعني
اخليال ال متت لهم بصلة.

_______________

ماريا جوليا أقامت في مصر لفترة طويلة وهي
مؤلفة كتابي « القاهرة :مدينه الرمال» و «التصوير
الفوتوغرافي ومصر» تعمل مراسلة دائمة جلريدة
الشرق األوسط باململكة املتحدة .وكاتبة في نيو
انترناشيوناليست اكسفورد.
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حياه

اجلوهر العلماين للإ�سالم
ياسر أبو عوف
لي صديقة عزيزة جادة في إسالمها
و تشترك معي في النزوع بشكل تلقائي
إلى الفكر الليبرالي بحكم نشأة تعليمية،
كنشأتي ،غلب عليها التأثير الغربي .منذ
قريب صارحتني هذه الصديقة بأنها تشعر
بقدر من التأزم ال جتد له ح ًال سه ًال.
املشكلة التي تواجهها أنها بقدر ما تتمنى
معي بجدية أن يسفر املخاض السياسي
احلالي في مصر عن نظام ليبرالي علماني،
بقدر ما تشعر بعدم إرتياح لفكرة أن تكون
مواطنة ،أو رمبا سياسية مسؤولة ،في
دولة تنعم فيها أنشطة مثل بيع اخلمور أو
ممارسة القمار باحلماية القانونية .اكتب
هذه السطور من وحي تدبر معضلة هذه
الصديقة.
أرى أنه ميكن صياغة هذه املعضلة
كحزمة متصلة من األسئلة فرضت نفسها
على املسلم الواعي بشكل متنامي احلدة
منذ سقوط آخر خالفة إسالمية في
إسطنبول :إلى أي مدى ،إن كان صحيح ًا
على اإلطالق ،ميكن إعتبار أن جز ًءا رئيس ًا
من معنى أن تكون مسلم ًا هو أن تكون
مواطن ًا في «مجتمع إسالمي»؟ و لو كان
لهذا الزعم أي قدر من الصحة ،فما هو
حتديد ًا «املجتمع اإلسالمي»؟ أما إن
سلمنا ،على العكس ،بفساد هذا الزعم،
فهل يعني هذا أننا نزعم في املقابل أن
إميان املواطن املسلم ال يحمل أي إلتزامات

تصوير منير الشاذلي

سياسية؟
فرضت هذه احلزمة من األسئلة نفسها
على املسلم الواعي كمسألة سياسية جادة
 ال مجرد طرح نظري  -منذ وقت ليسببعيد .فقبل سقوط اإلمبراطورية العثمانية
في  ،١٩١٧عاش معظم من يدينون باإلسالم
في وحدات سياسية كان يستمد فيها
احلاكم شرعية احلكم من إعالنه اإلميان
باإلسالم دين ًا ومن تعميده ،طوع ًا أو كره ًا أو
مزيج ًا من اإلثنني ،أمير ًا للمؤمنني .و بينما
احتوت األراضي اإلسالمية الشاسعة،
في أغلب األوقات ،على وحدات سياسية
متنافسة ،فإن هذه الوحدات دائم ًا ما
اشتركت في التسليم بهذا التعريف
للشرعية السياسية ،و غالب ًا ما اعترفت
بالوالء الشكلي على األقل ملن يتم تنصيبه
أمير ًا للمؤمنني في بغداد أو القاهرة
أو إسطنبول أو أي عاصمة إمبراطورية
أخرى  .بعبارةٍ أخرى ،أن تكون
مسلم ًا و أن تكون مواطن ًا في «مجتمع
إسالمي» كانتا دوم ًا طرح ًا واحد ًا  .و
كان «املجتمع اإلسالمي» بالتالي هو
أي من تلك األراضي حيث كان يدعى
احلاكم  -أو يدعو نفسه  -أمير املؤمنني
و حيث كانت حتظى ممارسة القانون  -أي
ممارسات القضاة املسلمون  -باسم يحبه
جميع املسلمني هو الشريعة (أي قانون
الله).
ثم كان املشروع االستعماري
األوروبي احلديث في أراضي اإلسالم،

صراع ًا أفرز حتوالت كثيرة  أخص
بالذكر منها هنا نتيجتان كان لهما
فيما أرى شأن ًا كبير ًا في تعقيد الصورة
السابقة .أو ًال :بعدما إنقشع غبار إنهيار
اإلمبراطورية العثمانية و زوال اإلستعمار
األوروبي ،أصبحت أراضي اإلسالم و قد
رسمت إلى وحدات سياسية جديدة يستمد
فيها احلاكم باألساس شرعية احلكم من
عضويته في جماعة ذات تعريف ضيق ،هي
«األمة القومية» ،ال من إعالنه اإلنتماء إلى
دين .ثاني ًا :صار يسعى كثير من املسلمني
للهجرة إلى بالد املستعمر السابق ،طلب ًا
لعلم أو وظيفة أو حياة واعدة .بعبارةٍ
أخرى ،أنتجت القومية احلديثة وموجات
الهجرة اجلماعية (إضافة إلى إعتناق غير
العرب لإلسالم) واقع ًا جديد ًا ال يجتمع فيه
بالضرورة أن تكون مسلم ًا مع أن تكون
مواطن ًا في «مجتمع إسالمي» ميكن تعريفه
بالسهولة السابقة .كان البد إذ ًا أن
يسطع السؤال احملرج في عقول كثير من
املسلمني اجلادين :كيف ينبغي للمسلم أن
يتعامل مع هذا الواقع السياسي اجلديد؟
هل يسعى لتحويل دولته القومية اجلديدة
إلى «مجتمع إسالمي» بتعريف ما؟ بل
هل ينبغي عليه أن يسعى إلعادة تأسيس
اخلالفة كإمبراطورية إسالمية؟ أم يتخلى
ببساطة عن فكرة «املجتمع اإلسالمي»
كفكرة عارضة و غير ذات أهمية إطالق ًا
في هويته كمسلم؟  حتم ًا يبدو بوضوح أن
هذه ليست اسئلة بسيطة ،بل حتمل تبعات
سياسية جسيمة ،ال يدركها فقط املسلم
بل يدركها كذلك  -بشئ غير قليل من القلق
 جيرانه من غير املسلمني في األراضيالعربية و غيرها  .
إلى أي مدى ،إن كان صحيح ًا على
اإلطالق ،ميكن إعتبار أن جزء ًا رئيسي ًا من
معنى أن تكون مسلم ًا هو أن تكون مواطن ًا
في «مجتمع إسالمي»؟
أعرض هنا أن هذا الزعم ليس
صحيح ًا على اإلطالق  .إذ أعرض أن
مفهوم «املجتمع اإلسالمي» هو مفهوم بال
أساس ،و إن كان هذا ال ينتقص إطالق ًا
من حقيقة أن إميان املسلم قد يفرض عليه
إلتزامات سياسية مهمة .لن أبدأ عرضي
هذا بتفسير بارع جديد للقرأن أو بأن
أسوق حديث ًا بليغ ًا للرسول؛ هذه البدايات
غالب ًا ما تنزلق إلى مواجهات عقيمة ألنها
غالب ًا ما حتتاج من أطراف النقاش أن
يبدأوا بافتراض ما يبتغي احلديث إثباته.
سأبدأ حديثي إذ ًا مبا أعتقد انه طرح
ال خالف يذكر عليه بني أوساط املسلمني،
على األقل بني أوساط مسلمي السنة  :أن
اإلسالم دين بال كنيسة .هذه جملة يجدها
بعض املسلمني حجة حاضرة في معرض
حديث تفاخر عما مييز اإلسالم عن األديان
الرسالية األخرى .و لكنها جملة ذات شأن
عظيم ،تستحق إنتباه ًا أكثر جدية بكثير
من مفاخرات صبيانية  .سيكون حديثي
هنا في الواقع عرض ًا ملا أراه تخريجات
و نتائج بالغة اخلطورة تتبع بالضرورة من
فكرة أن اإلسالم دين بال كنيسة.
الكنيسـة مؤسسة حتــد بتعريفــــــــات
دقيقة جماعة لها عضوية وقيادة وقانون،
هي جماعة «املجتمع املسيحي» .أعضاء
الكنيسة هم كل من يؤمنون بالعقيدة،
و يقود الكنيسة رجل هو رب الكنيسة
 -استلهام ًا من مثال سلطة األب ،رب

األسرة ،في املجتمع األبوي  -الذي يستمد
شرعيته بخالفة مباشرة لها طقوس صارمة
من الله .رب الكنيسة هو من يعرف
العقيدة (الدوجما) :أي ما يجب على املؤمن
التسليم به لكي يعد مؤمن ًا   .رب الكنيسة
أيض ًا هو من يعرف الشرع (القانون
الكنسي) :أي ما يبتغى الله حتديد ًا من

بقدر ما تتمنى معي بجدية
�أن ي�سفر املخا�ض ال�سيا�سي
احلايل يف م�صر عن نظام
ليربايل علماين ،بقدر ما
ت�شعر بعدم �إرتياح لفكرة
�أن تكون مواطنة� ،أو رمبا
�سيا�سية م�س�ؤولة ،يف دولة
تنعم فيها �أن�شطة مثل بيع
اخلمور �أو ممار�سة القمار
باحلماية القانونية
املؤمنني ،أعضاء الكنيسة ،أن يفعلوه أو
يتركوه  .وهكذا فمن سلطة رب الكنيسة
أن يقرر في أي وقت من ينتمي للكنيسة
ومن تسقط عضويته .مالحظة جانبية :هذا
التوصيف للمؤسسة الكنسية ال يقتضي
الزعم أبد ًا أن الديانة املسيحية لها كنيسة
واحدة أو حتى أن كل املسيحيني يؤمنون
باملؤسسة الكنسية .مثل اإلسالم و معظم
األديان ،املسيحية ظاهرة إجتماعية بالغة
التنوع .يظل مع هذا  توصيف املؤسسة
الكنسية كما سبق .مالحظة جانبية ثانية:
لم تعرف أوروبا أبد ًا ذلك الفصل املزعوم
بني الكنيسة و الدولة (و الذي يستخدم في
مقارنات غير ناضجة بني التاريخ السياسي
لإلسالم و املسيحية) ألن الكنيسة و الدولة
لم يكونا أبد ًا في أوروبا مؤسسة واحدة
 إال رمبا في بعض تصورات خياليةلإلمبراطورية الرومانية املقدسة .ما حدث
بالفعل في أوروبا ،بعد متخضات تاريخية
طويلة و عنيفة ،هو إخضاع القانون
الكنسي لقانون الدولة  :أي لم يعد لدين
املواطن وزن يذكر في ميزان حقوقه و
واجباته القانونية في الدولة التي يعيش
فيها ،وإن ظل يتبع «القانون الكنسي» إن
أراد كتوجيهات أخالقية ما لم تخالف قانون
البلد.
إذا كانت الكنيسة كذلك إذ ًا فدين بال
كنيسة هو ،بحكم التعريف ،جماعة مؤمنني
بال راع رسمي ،بال «أمير مؤمنني» ،بال
رب كنيسة .و بدون رب كنيسة يكون
الدين بال عقيدة رسمية أو قانون رسمي.
بعبارة أخرى أقول أنه إذا امتلكنا شجاعة
أن نأخذ بجدية فكرة أن اإلسالم دين بال
كنيسة ،سيكون لزام ًا علينا أن نتخلص
أخير ًا من فكرة عنيدة سيطرت علينا قرون ًا
طويلة :فكرة أن اإلسالم له عقيدة رسمية
يلتزم بها املؤمن أمام آخرين و أن له
قانون رسمي هو «شرع الله» .ستبدو
هذه العبارة رمبا لكثيرين نتيجة بالغة
التسرع .أال ميكن إعتبار اإلسالم «كنيسة
بال أب» ،أي دين بال سلطة كهنوتية و لكن

له مع هذا تعريف رسمي ملعنى أن تكون
مسلم ًا و له فصيل واضح من القوانني
اإللهية هي الشريعة؟ سيتضح العطب في
هذا التصور فور أن نتمعن في أي موقف
خالفي من أمور العقيدة أو الشرع .لنذكر
مثا ًال احلادث املخزي للراحل الدكتور نصر
حامد أبو زيد ،أحد علماء مصر النابغني في
دراسات اللغة العربية  .اتهمه البعض مبا
أسموه «اخلروج عن صحيح الدين» و
اصدرت محكمة مصرية حكم ًا يقرر كفر
الرجل و يأمره بتطليق زوجته املسلمة
فيما أصر الرجل طوال الوقت في يأس
ذاهل على التأكيد إنه مؤمن .سبب هزلية
هذه الواقعة  -دع اآلن البعد األخالقي
املأساوي  -هو أننا نقف هنا أمام واقعة
حتمل كل معالم «الطرد الكنسي» قام بها
مسلمون يفاخرون أنه ال كنيسة و ال كهنوت
في اإلسالم .إذا صدقنا بجدية أنه ال
كهنوت  -ال رب كنيسة  -في اإلسالم،
إذ ًا فالبد أن نصدق بجدية أنه ال أحد،
شخص على اإلطالق ،بيده أن يقرر ما
ال
ٌ
ينبغي أن يقول أو يعتقد الشخص ليعد من
املسلمني .إسالم بال كنيسة هو إسالم
بال عقيدة رسمية يقررها فالن  .إذا قلت
أنك مسلم ،فقد حصل البشر على كل ما
يحتاجونه من دليل على إسالمك.
نأتي اآلن لفكرة الشريعة كشرع
إلهي ،وهذه قد يبدو تفنيدها للوهلة األولى
أصعب كثير ًا .فكلنا يعرف ايات من القرآن
تشجب بقوة سلوكيات معينة  -كالسرقة
وإكتساب الربا و ممارسة الزنى  -وتصف
بقدر متفاوت من التفصيل ما تستحقه هذه
السلوكيات من عقاب .إن اردنا التصديق
بفكرة «الشرع اإلسالمي اإللهي» ،فسنقوم
بتأويل هذه األيات على إنها مراسيم قانونية
حرفية ،تقصد إلى وضع تعريفات محددة
جلرائم وعقوبات يكون لها قوة اإللزام القانوني
في أي مجتمع ،في أي وقت .قراءة محتملة
بالتأكيد ولكن لنرى إن كانت أفضل قراءة.
الواقع أن القراءة احلرفية القانونية
أليات الشجب و العقاب في القرآن سريع ًا
ما تضعنا ،فيما سأبني ،في مآزق عملية
وأخالقية كثيرة .لننظر للسرقة على سبيل
املثال .تأتي السرقة ،كجرم قانوني ،في

�أال ميكن �إعتبار الإ�سالم
«كني�سة بال� أب»� ،أي دين بال
�سلطة كهنوتية ولكن له مع
هذا تعريف ر�سمي ملعنى
�أن تكون م�سلم ًا و له ف�صيل
وا�ضح من القوانني الإلهية
هي ال�شريعة؟
أشكال كثيرة تتفاوت بشدة في اثرها
املجتمعي (من التافه للجلل) قوة دالئل
اثباتها على متهم ما (من قرائن إشتباه
إلى أدلة إعتراف) .ميكن ألحدهم أن
يسرق من أرمل عجوز أو من تاجر غني
أو من خزينة الدولة؛ كما ميكن أن يسرق
ليأكل أو يسرق ليشتري فيال فاخرة؛ و
من املمكن أن يسرق قروش ثم يعترف
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حياه
في ندم أو يسرق ماليني وال منتلك من إشارة إلى مصطلح ستعرفه مجتمعات مختلفة بأشكال مختلفة.
جرمه سوى أثار حتركات رقمية على الكمبيوتر  .و مع و بد ًال من قراءة فجة تفهم أن القرآن يبيح للرجل أن
هذا ،تتركنا أية السرقة في القرأن بال تعريف دقيق يضرب زوجته ،يكون من األقرب للعقل و القلب أن
للجرم بينما تلعن السارق بقطع اليد ،وهي عقوبة نفهم أن القرآن يأمر الرجل أن يأخذ بكل أسباب
قاسية و ال مجال لعكسها .إن كانت هذه اآلية قانون ًا التراضي املمكنة إذا دب اجلفاء بينه وبني زوجته قبل
حق ًا ،فكيف ميكن لنا أن نقنع أبد ًا في أية قضية اللجوء إلى «أقصى إجراء» تبيحه أخالق املجتمع ،و
بعينها اننا طبقنا شرع الله؟ ففي دين بال كنيسة ،ال هو ما قد يفهم اليوم على إنه الطالق.
ميكن اإلهتداء برب كنيسة يرشدنا في كل مرة ،مهما
أو كمثال آخر ،فبد ًال من تفسير ساذج ألية الربا
اختلفت عن سابقتها ،و بغير شبهة شك ،إلى نية الله على أنها نهي من الله للمسلمني عن ضرب متواتر
و من ثم صواب احلكم .أو أنظر إلى اآلية التي تنصح ومهم من املعامالت التجارية هو إقراض املال ،يكون
الرجل بأال يضرب امرأته التي خرجت عن طوعه حتى األقرب لإلستقامة مع املنطق أن نرى أن الله ينهى
يستنفذ طرق ًا أخرى للتراضي.
املسلمني عن التربح «الفاحش»
لو قرأنا هذه اآلية على أنها «ا�ستفت قلبك و لو �أفتوك» في أى جتارة (الربا في اللغة
نص قانوني ،لكان لنا أن نصدق
هي الزيادة) نافي ًا عن هذا التربح
هي ن�صيحة الر�سول
بأن رجال املسلمني يتمتعون
الفاحش صفة البيع احلالل
بحق يكفله الله أن يضربوا (�صلي الله عليه و �سلم) للم�سلم و تارك ًا تعريف الفحش في التربح
زوجاتهم إن إقتضى األمر ،و
ملا يتعارف عليه املجتمع ،كأحكام
هو جرم أخالقي دنيء مبعايير
مجرد
اإلحتكار  .هذه بالطبع
اليوم .أو أنظر إلى أوامر القرآن للمسلمني بحسن استنتاجات قيمية محتملة من بعض ايات القرأن،
معاملة العبيد واجلواري  .يقودنا التأويل القانوني ونفس هذه األيات ،ككل ايات القرأن ،ميكن لها بكل
هنا إلى التسليم بأن القرآن يتقبل وينظم ممارسات تأكيد أن حتتمل استنتاجات قيمية مختلفة بإختالف
الرق ،وهي املمارسات التي ترفضها اإلنسانية اآلن املسلم القارئ؛ و في هذا بالضبط بيت القصيد .فلو
جمل ًة و تفصي ًال في تطور أخالقي عظيم .ثم بغض تخلصنا أخير ًا من فكرة أن اإلسالم دين له شرع
النظر عن اإلشكاالت التي تشير إليها هذه األمثلة ،رسمي إلهي ،ستنعم عقولنا و قلوبنا ال بدين يرهنه
فالواقع اننا لو أجملنا كل ايات الشجب و العقاب نفر من األوصياء «املتخصصني» لفك أشفار قانونية
في القرآن ،ملا حصلنا على ما ميكن أن يقترب و لو مزعومة ،وامنا بدين يضع بني يدي املسلم مادة خصبة
بقدر بسيط من منظومة قانونية شاملة تنظم الشؤون للتدبر األخالقي اجلاد ،ويلزم املسلم بالتالي بأن يبتغي
املتغيرة واملتنامية للمجتمعات البشرية عبر الوقت و فيما يقول و يفعل أكرم ما يتاح لفكره ومجتمعه وزمانه
املكان  .ففي دين بال كنيسة ،ال يوجد رب كنيسة ميكن من قيم« .استفت قلبك ولو أفتوك» هي نصيحة الرسول
الركون إليه لإلضافة إلى الشرع اإللهي (الذي يفهم (صلى الله عليه وسلم) للمسلم .وفي خطبته األخيرة
كنص قانوني) و مراجعته كيفما اقتضت الظروف   .خلص الرسول رسالته في بالغة رائعة« :امنا بعثت
نخلص من كل ما سبق إلى أن التمسك بفكرة ألمتم مكارم األخالق» .ليس في اإلسالم كنيسة؛ إذ ًا
الشريعة كشرع إلهي يفضي إلى مشاكل منطقية ال أمير مؤمنني ،ال قوامون على املؤمن في إميانه ،ال
وأخالقية شديدة الوعورة.
عقيدة رسمية ،وال شرع قانون إلهي يقوم عليه كهنوت.
أما إذا متسكنا بجدية حتي النهاية بفكرة أن
ما الشريعة إذ ًا ،و هل هي ثابت مؤكد من ثوابت
اإلسالم دين بال كنيسة ،و بالتالي بال قائم على التاريخ اإلسالمي؟ الشريعة ،كواقع تاريخي ،هي
املؤمنني أو مفسر رسمي لكتاب اإلسالم و بال عقيدة إسم جامع نطلقه على مجموعة متباينة من املمارسات
رسمية أو شرع رسمي إلهي ،ألمكن لنا أن نصل إلى وأمناط الكالم واالستدالل واحلكم التي قام بها
قراءة أكثر نصوع ًا و ارحب روح ًا بكثير من القراءة القضاة املسلمون على اإلمتداد املكاني والتاريخي
القانونية احلرفية .سيتضح لنا حينئذ أنه ينبغي أن الواسع لألراضي التي دان حاكموها باإلسالم  .متثل
نقرأ ايات الشجب والعقاب في القرآن بالشكل الذي هذه املمارسات زخم ًا من التراثات القانونية التي
يجب أن نقرأ به كل ايات القرآن  :قراءة باحثة ،في تخبرنا الشيء الكثير عن الثقافات والتقاليد والعادات
رهافة متنامية ،عن مبادئ أخالقية عميقة ال عن نصوص الفكرية  -وكذلك األهواء والتحامــــــالت وعالقات
قانونية في حرفية فجة .فاحلقيقة أن مفردات اللغة املصالح و السلطة  -في املجتمعات التي ازدهرت
والصور البالغية هي منتجات
فيها تلك التراثات .هذه التراثات
بشرية ال مناص لها من أن
القانونيــة ،التـــي متثــل فـــي
مجملها تراث الشريعة ،هي إذ ًا
تبقى مرتبطة ،حتى و إن م�س�ألة النظام ال�سيا�سي
استخدمت في كتاب
بالتأكيد جزء خطير من تاريــخ
مقدس ،للم�سلم (كم�سلم ،ناهيك عن
إرتباط ًا عضوي ًا بثقافة معينة
مجتمعاتنا ،ولكنها عاريــــة
القداسة  .بل هي
في زمان و مكان  .كالم الله ال هوياته االخرى) هي م�س�ألة من
ميكن أن يكون مقدس ًا من حيث
كتراث قانوني ،في تقديري
إنقطاع
كونه كالم ًا ومفردات و صور القدر الذي ميكن للم�سلم �أن الشخصي ،بعد
(فهذه مخلوقات ملخلوقات) و يعي�ش به يف البلد وفق قيمه طويل عن املمارسات احلديثة
امنا هو حتم ًا مقدس من
املعاصرة،
للمجتمعات
حيث الأخالقية التي �إهتدى �إليها
كونه معان يستبينها قارئها
أصبحت تراث ًا بالي ًا عفا الزمن
على تعريفاته وأحكام استدالالته
بقدر ما تيسر له التدبر  .البد بتفكريه من �إميانه .وهي
إذ ًا للمسلم الذي يؤمن
وقواعده اإلجرائية ،ولكن هذا
بعاملية كذلك م�س�ألة قدرة امل�سلم
دينه و حترر كتابه املقدس من
التقدير ليس مهم ًا في السياق.
قيود الوقت واملكان أن يؤمن على �أن يروج لأفكاره ويعرب املهم فع ًال هو ان ندرك بوضوح
كذلك أن القرآن امنا إستخدم
اننا نقع في فساد منطقي فادح
عنها بحرية و �أمان يف
مفردات وصور مجتمع البادية
إذا ما انطلقنا من حقيقة أن
العربي كسلم بسيط نرتقي
ممارسة القانون في أراضي
املجال العام.
عليه إلى قيم سامية ال كنص
اإلسالم كان يشار إليها حتى
حرفي جامد يكرس لقوانني
قريب بإسم «الشرع»
وقت
مبهمة و ناقصة( .يحضرني هنا محاوالت البعض ،أو «الشريعة» إلى نتيجة أن هذه اإلشارة تقيم دلي ًال
من نفس هؤالء الذين يبحثون في القرآن عن نصوص على إلهية هذا القانون.
قانون ،أن يبحثوا كذلك عن مبادئ علوم الطبيعة؛
هذا إستدالل فاسد ألنه يعود على نفسه ال على ما
فكأن هؤالء احلمقى يريدون أن يستزيدوا من قدسية يريد إثباته  :فهو إستدالل يزعم أن قضاة املسلمني يجب
كتاب مقدس بالفعل ،فيقيسوه على ما هو أقل منه أن يطبقوا «الشرع اإللهي» ثم يعود فيعرف «الشرع
قدسية) .إذا تدبرنا القرأن إذ ًا ككتاب قيم ،سيكون اإللهي» على إنه ما يفعله قضاة املسلمني   .نقع كذلك
من السهل والواضح أن نقرأ ،مث ًال ،آية السرقة كنهي في فساد منطقي فادح إذا اعتقدنا أنه مبا إن املسلمني
مشدد للمسلم عن أن يأخذ «ما ليس من حقه» ،و هو عاشوا عبر تاريخهم في اراض متارس القانون وفق

تصوير ماريانة ماسا

تراث معني ،فإذ ًا البد أن يظل املسلم حتت أحكام هذا وهي كذلك مسألة قدرة املسلم على أن يروج ألفكاره
التراث لكي يكتمل إسالمه .وهو نفس الفساد املنطقي ويعبر عنها بحرية و أمان في املجال العام .هذه إذ ًا
الذي يقع فيه من يزعم أنه مبا إن املسلمني عاشوا عبر هي إلتزامات املسلم السياسية  :أن يعيش بقيمه
تاريخهم حتت دكتاتوريات عسكرية ،فإذ ًا البد أن يظل وأن يتحدث مبا يحدثه به عقله و قلبه؛ ال أن يجري
املسلم محكوم ًا كذلك لكي يكتمل إسالمه .لقد أحدث في سعار وراء حلم فاسد ليوتوبيا الهية مزعومة.
سقوط الدولة العثمانية تداعيات
وحيث أن هذه اإللتزامات (بل
كثيرة متباينة السلب واإليجاب ما ال�شريعة �إذ ًا ،و هل هي هي حقوق) تعود على كل مسلم
كيفما اتفقت أهواء الناظرين،
بنفس القدر ،بل على كل شخص
و لكنه بكل تأكيد أطلق اخليال ثابت م�ؤكد من ثوابت التاريخ بنفس القدر ،يتضح إذ ًا أن النظام
السياسي اإلسالمي من عقال
السياسي املثالي للمسلم هو
الإ�سالمي؟
عادات فكرية أورثتها قرون.
نظام يكون الكل فيه سواء أمام
فبسبب أن عشنا قرون ًا في
القانون و يتمتعون بحد أدنى من
«مجتمعات إسالمية» لها تعاريف سهلة ،لم نر بوضوح حقوق العيش الكرمي والتعبير  .بعبارة أخرى ،إذا
أن مفهوم «املجتمع اإلسالمي» ،في دين بال كنيسة صدقنا باجلوهر العلماني إلسالم بال كنيسة ،يكون
و ال أمير مؤمنني (رب كنيسة) وال عقيدة رسمية أو واضح ًا أن النظام السياسي املثالي للمسلم هو نظام
شرع إلهي رسمي ،هو مفهوم ميكن أن يعني أي شيء ،ليبرالي (نظام حقوقي إن اردنا ترجمة الكلمة إلى
وبالتالي ال شيء.
نظير عربي) .النظام الليبرالي لن يضمن للمسلم
بدون كنيسة وكهنوت ،فاإلسالم دين علماني أن يعيش في مجتمع يتبني فيه اجلميع بالضرورة
بامتياز .هو دين يطلب من مؤمنيه أن يحتكموا أفكاره وأذواقه ،فهذا مستحيل .ما سيضمنه النظام
في سلوكهم إلى عقولهم و قلوبهم و يذكر املؤمنني بشكل الليبرالي هو اإلمكانية الدائمة للحوار .وبالنسبة
ال لبس فيه أنهم سيحاسبوا فرادى على ما اكتسبت ملسلم ال يعتقد في كنيسة أو كهنوت ،ضمانة احلوار
أفعالهم  .ما يستتبع من هذا هو أن مسألة النظام هي الضمان الوحيد إلميان متجدد .أرجو أن يريح
السياسي للمسلم ليست باملرة مسألة القدر الذي هذا اخلاطر صديقتي.
تتفق به قوانني البلد مع «الشرع اإللهي» ألنه ال شيء
كهذا في إسالم بال كنيسة .مسألة النظام السياسي
للمسلم (كمسلم ،ناهيك عن هوياته االخرى) هي مسألة ياسر ابو عوف كاتب مصري مستقل درس في
القدر الذي ميكن للمسلم أن يعيش به في البلد وفق مصر و الواليات املتحدة االمريكية و يقيم حاليا
القيمه األخالقية التي إهتدى إليها بتفكيره من إميانه .في كندا.

_______________
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جيل ميدان التحرير

�ساعدت اجلامعات علي ت�شكيل جيل �شباب التحرير  ...الأن ميكنهم فعل املزيد
باربرا ليثم إبراهيم
لم يتوقع أحد توقيت أو حجم انتفاضة
مصر يوم  25يناير التي أطاحت بأحد أكثر
النظم رسوخا في املنطقة .وعلى الرغم من
أن اسمها الشائع هو ثورة الشباب ،إال أنه
لم يجرى حتى اآلن التحليل الكافي حول
األسباب التي دفعت الشباب املصري نحو
القيام بهذا الدور احملوري الذي قاموا به
من حشد للجماهير في شوارع القاهرة
واملدن الكبرى األخرى في مصر .وفي حني
مييل الناس إلى وصفهم «بشباب الثورة»،
إال أننا لم نتفهم حتى اآلن وبشكل تام
العوامل التي أفرزت فيهم هذا املزيج الفريد
من الشجاعة والوطنية ،والتحرر الفكري
وااللتزام بعدم اللجوء إلى العنف .أنا
شخصي ًا أرى أن تفسير الفيس بوك/توتير
هما األسباب في تعبئة الشباب هو تفسير
غير كاف ،حيث أن نحو  %35فقط من
الشباب املصري هم من مستخدمي شبكة
اإلنترنت ،ومن بني هؤالء ،فإن نسبة أقل
كثيرا تتعامل مع املواقع التي تتناول أمور
السياسة أو الشأن العام .وفي واقع احلال،
فإن التشبيه األكثر شيوعا لهؤالء الشباب
قبل يناير  ،2011كان يوحي بأنهم شباب
ال تعنيهم سوى تطلعاتهم الشخصية،
ويتسمون بالالمبااله أو متأثرين بشكل
مفرط بالدين.
فإذا كنا تابعنا ما يجري داخل
أروقة اجلامعات ،لكنّا الحظنا أن هناك
عدد من املؤشرات التي سبقت أحداث
األشهر العشرة املاضية .فمن وجهة نظر
شخص يقيم في القاهره فقد الحظت كيف
أن أروقة اجلامعات الوطنية  -رغم ما
تعاني منه من إكتظاظ وسيطرة حكومية
 كانت تعمل كحاضنات لألنشطةاإلصالحية الشبابية ،حيث انبثق العديد
من مؤسسات خدمة املجتمع ،وجماعات
حقوق اإلنسان ونشطاء التنمية والتغيير
في اجلامعات املصرية .وقد تابع مركزنا
للمشاركة املدنية التابع للجامعة األمريكية
بالقاهرة هذه اإلجتاهات منذ عام .2006
وقد بدأنا نشعر مبا سميناه باملوجة
الثانية من الناشطني الشباب الذين
كانوا ال ينتظرون الكبار لدعوتهم إلى
اإلنضمام الي مؤسسات أو أجهزة صنع
القرار القائمه .لقد كانوا على يقني من
أن النظم القدمية كانت فاسدة وغير
فعالة ،وبد ًال من الشكوى أو اإلنسحاب،
وجد الطالب العديد من الطرق الذكية
واإلبداعية للمشاركة في احلياة العامة
وفق ًا لشروطهم هم.
كانت مخاطر املشاركة عالية ،إذ غالباً
ما كان يطلق على الناشطني من طلبة
اجلامعات اسم «غير مرغوب فيهم» من
قبل مباحث أمن الدولة وكانوا يحرمون من
حقهم في الترشح في مجالس اإلحتادات
الطالبية .كما كانت هناك متابعة دقيقة
للمظاهرات ،والقيادات الطالبية وكانت
الكتابة في املدونات أو إنشاء املجموعات
اإلحتجاجية على قنوات التواصل
اإلجتماعي سبب ًا لالعتقال واملطاردة .وبدال
من أن تؤدي هذه اإلجراءات القمعيه إلى
كبح جماح هؤالء الناشطني ،فقد أدت إلى
زيادة أعداد الطالب املشاركني ،وإن أدى
ذلك بالكثيرين منهم إلى البحث عن مناذج
«آمنة»للمشاركة العامة بعيد ًا عن السياسة.
فما الذي كان يشكل نظرة هذا اجليل

من الطالب واخلريجني للعالم ،وكيف
اختلفت هذه النظرة عن نظرة آبائهم
وأجدادهم؟
  
صياغة/تشكيل جيل:
لقد عانت املنطقة العربية منذ تشكلت
دولها احلديثة في منتصف القرن العشرين
من غياب للدميقراطية .إال أنه خالل العقود
األولى من هذه الفترة ،شجعت احلركات
القومية الشباب على املساهمة في «بناء
األمة» وقد أدى ذلك في واقع األمر إلى
إيجاد قنوات للمشاركة الفعالة في اخلدمة
الوطنية ،والعسكرية ،أو في القضايا
احمللية ،مثل حمالت محو األمية .عندما
انهار هذا التيارُ ،أستبدل في مصر بتوجه
جديد نحو «اخلصخصة» وبدأ فيه صراع
بني العائالت و الشركات على إقتناص
املزايا التي أتاحتها األسواق اجلديدة
لرأس املال احلر .ومع مطلع القرن احلادي
والعشرين ،صار واضح ًا جليل الشباب
الصاعد أن معظم الفرص قد اقتصرت
على دائرة صغيرة من النخبة .كما اكتفت
القيادات السياسية الكبيرة في السن
بتقدمي الشعارات اجلوفاء بدون اي تقدم
حقيقي يسمح باملشاركة لهؤالء الشباب،
وقام جهاز أمن الدولة بفرض سيطرته
على كافة قطاعات الدولة ،من التعليم إلى
املجتمع املدني إلى املشروعات اإلقتصادية
احمللية .ومن ثم ،فإن الغالبية العظمى من
الشباب املصري نشأ في عهد ُجنبوا فيه
متام ًا حيث لم يكن امامهم أي فرص للعمل
أو الزواج أو القيام بأدوار فعالة في احلياة
العامة.
من بني اآلثار اإليجابية القليلة
لبرنامج ناصر التحديثي الذي جعل التعليم
في متناول اجلميع هو هذا العدد الكبير
من خريجي اجلامعات ،حيث تزايد حجم
وأعداد اجلامعات املصرية إلستيعاب النمو
املضطرد في عدد الطالب .ومع وجود
عدد قليل جدا من املنافذ األخرى لإللتقاء
والتفاعل ،صارت اجلامعات مجا ًال مفتوح ًا
لتعلم العمل املدني بطريقة غير رسمية
باإلضافة الي املنهج الدراسي الرسمي.
وهذه نقطة فاتت على الكثيرين نتيجه
لتركيزهم على املشاكل املعروفه للجميع
فيما يخص مضمون التعليم العالي في
مصر .ومع ذلك ،فإن طالب اجلامعة كانوا
يحصلون بطرق عديدة وغير رسمية على
نوع مختلف متام ًا من التعليم عما خططت
له الوزارة.
كجزء من املجتمع األكبر ،واجهت
اجلامعات كافة املشكالت التي تعرضت لها
كافه مؤسسات الدولة األخرى من نقص في
التمويل ،والكثافة العددية ،وغياب القيادة
املستندة إلى اجلدارة .و لكن بطريقة
مؤثرة احتفظت اجلامعات على مر السنني
بوضعها كمكان غير مراقب يستطيع
الشباب التجمع فيه و التفاعل مع األراء
املختلفة ،وتكوين وعيهم السياسي.
وفي هذا الصدد ،فإن مساحة احلرية
تفاوتت بشكل كبير ،فاجلامعات اخلاصة
مثل اجلامعة األمريكية بالقاهرة تعمل من
خالل درجة أعلى بكثير من االستقاللية.
إن التفكير النقدي ،واملبادرة الطالبية
واملشاركة املدنية تشكل محاور أساسية
في أهداف اجلامعة األمريكية بالقاهرة،
و العديد من طالئع حركة  25يناير كانوا
من بني طالبها أو خريجيها .وقد انضم

بعض من أساتذة اجلامعة املصريني الذين
ضاقوا بالقيود الشديدة في اجلامعات
الوطنية إلى اجلامعة األمريكية وشكلوا نواة
هيئة التدريس في برامج ال تُطرح في أي
جامعات آخرى مثل قانون حقوق اإلنسان،
والتطور السياسي واإلعالم احملترف ،وما
إلى ذلك .وحتى اجلامعة األمريكية بالقاهرة
كانت تفرض عليها قيود على عمل النشطاء،
حيث أنه لم يكن يسمح للنشطاء ذو النزعات
الدينيه و املنشقون السياسيون باحلديث
داخل اجلامعة ولم يكن مسموحا بعرض
إعالنات الطالب داخل احلرم اجلامعي قبل
احلصول على موافقة اإلدارة .ومع ذلك،
لعبت اجلامعة األمريكية بالقاهرة وبعض
اجلامعات اخلاصة اجلديدة دور ًا هام ًا في
إنتاج خريجني لديهم املهارات واالستعداد
لقيادة عملية التغيير.
ومع ذلك ،فإن الغالبية العظمى من
الطالب املصريني ملتحقون بجامعات
حكومية .وفي حني يبلغ إجمالي عدد
الطالب املسجلني باجلامعة األمريكية
 5000طالب ًا ،فإن عدد الطالب بجامعة
القاهرة وحدها يبلغ  300000طالب ًا.
وفي اجلامعات احلكومية ،يتم تعيني رئيس
اجلامعة والعمداء من قبل األجهزة احلكومية
املعنية التي تتولى أيضا وضع معايير ترقية
أعضاء هيئة التدريس وحتديد املوازنات.
كما متتد سيطرة احلكومة لتشمل املناهج
الدراسية ومضمون املواد املختلفة أيض ًا
فمن اجلدير بالذكر أنه ال توجد سوى جامعة
وطنية واحدة في مصر متنح درجات علمية
في العلوم السياسية .ومع ذلك ،فقد كان
مسموحا للجامعات ان تكون أماكن يجتمع
فيها الشباب من كافة املناطق اجلغرافيه
والفئات اإلجتماعية ليتحاوروا ،ويحددوا
توجهاتهم جتاه القضايا السياسية .كما
كان مبقدور األساتذة أن يعرضوا على
طالبهم املشكالت اإلجتماعية واإلقتصادية،
وأن يعلموهم التفكير النقدي ويشجعونهم
على املشاركة املدنية – إلى حد يسمح لهم
ببعض النقد السياسي – طاملا أنها ال
ترتبط بحركات سياسية معينة.

هناك بعض األمثلة على ذلك ،ففي
عام  1999قام أستاذ شاب في علوم
الكمبيوتر يدعى شريف عبد العظيم،
باصطحاب طالبه في زيارة ميدانية ألحد
األحياء الفقيرة ،و قد تأثر الطالب الي
درجة جعلتهم ينشأوا نادي خلدمة املجتمع
(عرف فيما بعد باسم جمعية رسالة).
وقد تزايد عدد أعضاء هذه اجلمعية مع
مرور الوقت حتى بلغ  92000متطوع
شاب في العشرات من املقار الفرعية .وقد
نشأت مبادرة طالبية أخرى من جامعة
القاهرة باسم «مناء للتنمية» ،لنشر الوعي
بني الشباب املصري حول طرق التنمية
اإلجتماعية واإلقتصادية في مصر .كما
تشكلت جماعات مماثلة في جامعات
مصرية أخرى وجد فيها الطالب أن العمل
التطوعي والتنموي كمجال للمشاركة في
الشأن العام أكثر أمانا من اإلنخراط
في األمور السياسية .ما كان يجمع كل
هذه التوجهات هو حب الوطن واإلحساس
باملسئولية اإلجتماعية مع وجود قيادات
شابة ذات عزمية وإستعداد للعمل دون
اإلعتماد على الكبار أو دون إنتظار
دعم من خارج املجموعة .ومن خالل هذه
األنشطة ،كان يتعلم الطالب كيف ينظمون
أنفسهم ،وميارسون االلتزام واالنضباط،
والعمل سوي ًا في قضايا أعطوها أهمية
أكبر من مصاحلهم الشخصية.
و قد كانت هناك منافذ أخرى متاحة
لتعلم املشاركة املدنية مثل اإلحتادات
الطالبية واألندية األكادميية .كما سمحت
اجلامعات الوطنية للطالب بتنظيم حمالت
الدعاية وإجراء اإلنتخابات الطالبية ولكن
حتت أعني ورقابة اإلدارة .خالل السنوات
األخيرة ،زادت الشكوى من تدخل أجهزة
أمن الدولة في اإلنتخابات الطالبية لدرجه
وصلت انه لم يكن ُيسمح ألية جماعات
طالبية مبمارسة نشاطها إال التي لم
تكن تؤدي ايه نشاطات متعلقة باألمور
الدينية وقضايا حقوق اإلنسان والسياسة.
حتى أن اللجان الفرعية جلمعية «رسالة»
باجلامعات أغلقتها الشرطة عندما بدأ

أعضاؤها في التزايد بسرعة – مما أعطى
للطلبه درس جيد في ما ميكن ان يكون
للتنظيمات اجلماهيرية من قوة .وقد أدى
كفاح أعضاء هيئات التدريس والطالب
من أجل إبعاد حرس اجلامعة إلى خارج
احلرم اجلامعي إلى تشكيل حركة  9مارس
وغيرها من اجلماعات اإلحتجاجية داخل
احلرم اجلامعي .وهنا ميكنني القول بأن
العقبات والقيود التي فرضت على املباني
واملرافق اجلامعية وضعت األساس لظهور
وعي سياسي وإستعداد ملزيد من املشاركة
النشطة في احلياة السياسية.
وهكذا ،فإنه رغم عدم كونها مؤسسات
مفتوحة وحرة ،فقد قامت اجلامعات الوطنية
بدور «احلاضنات» للمشاركة السياسية
والتدريب اإلجتماعي بطرق لم يكن
مسموح ًا بها في أجزاء أخرى من املجتمع.
لقد كانت أروقة ومرافق اجلامعات مبثابة
مواقع مثالية يلتقي فيها الطالب زمالئهم
من ذوي التفكير املشترك ،ويتعلمون
من بعضهم البعض كل ما يتعلق بشبكة
اإلنترنت ،ومالحظة اآلثار اخلانقة للقمع،
والتحاور وتبادل اآلراء حول القضايا
الوطنية املختلفة .فإنه ميكننا القول بأن
ما كان يجري خالل العقد املاضي في
اجلامعات املصرية هو خلق جيل من
الشباب لم يكن فقط معد ًا لسوق العمل،
ولكنه كان أيض ًا جاهز ًا ألن يتحرك من أجل
إحداث التغيير.
من الوعي إلى التعبئة إلى المشاركة:
لم يكن هناك في بادئ األمر سوى
عدد صغير نسبي ًا من طالب وخريجي
اجلامعة الذي قام بالتخطيط حلركة 25
يناير وقيادتها .وكان هؤالء األفراد عبارة
عن جزء من جماعات سرية أو متواجدة
من خالل اإلنترنت ولكن جيدة التنظيم
والتركيز على إحداث تغيير سياسي في
مصر .و لزيادة حجم تلك اجلماعات كان
على قيادات تلك اجلماعات ضم مئات
االالف من األعضاء األخرين ،و كان
الفيس بوك وغيره من قنوات التواصل
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كيف ت�صبح نا�شط ًا �سيا�سي ًا يف م�صر

حتى �أنت ميكنك الآن �أن ت�صبح نا�شط ًا ب�إ ّتباع هذه اخلطوات ال�سريعة وال�سهلة!
فريق الكشري اليوم
بعد أبحاث مكثفة ومقابالت مع حوالي
 20مليون ناشط في القاهرة وحدها ،يقدم
إليكم فريق الكشري اليوم هذا الدليل املهم
الذي سيسمح ألي شخص يتبعه ،حتى لو
كان محاسب ًا ،أن يصعد سريع ًا إلى جنومية
النشاط السياسي.
الخطوة األولى
افتح حساب ًا على تويتر ،واختر لنفسك
اسم ًا يوحي بالتم ّرد ،األفضل أن يشمل
كلمات مثل «ثائر» أو «ثورة» أو «راديكالي»
أو «صرع» ،ويبدو أن كلمة ()Monkey
تنفع أيض ًا( .انظر لألمثلة اخر املقال).
ابدأ بالكتابة على تويتر »التويتات»
اكتب تويتات تع ّبر عن شدة الغضب جتاه
أي قرار أو حدث ميت من قريب أو بعيد
إلى السياسة ،طبيعة املوضوع الذي
تلقي عليه بغضبك ال تهم ،املهم أن تبدأ
التويت بالهاشتاج (العالمة )# :كاآلتي:
?? #WTFأو أن تنهي التويت بالهاشتاج
محلي الصنع «!» #A7A
أفضل شيء أن تستخدم االثنني مع ًا
في كل تويت ألن هذا سيوحي إلى أتباعك
على توتير أنك جاد جد ًا ومهتم بالشأن
العام إلى أقصى درجة ،حتى وإن كنت
مجرد معترض على أن ُبرجك اليوم تنبأ لك
بالفشل في احلب ،ال يهم.
وبالفعل ،كثير من النشطاء بدأوا
عملهم السياسي بهذه التويت البسيطة:
!?!? #WTFنسيت مفاتيحي في العربية
تاني!  #A7A#فليسقطالنظام
بصفة عامة عليك بالسب واللعن كثير ًا،
ال تنسى ،فأنت غاضب جد ًا.
ملحوظة أخيرة عن التويتات ،عليك ان

تعترض على تعيني أي إنسان في أي منصب
سياسي ،بغض النظر عن مدى كفاءته في
رأيك ،وال تقلق ،بالتأكيد سيقع هذا الشخص
في خطأ ما على األقل مرة واحدة في وقت
ما فسوف تستطيع وقتها أن تكتب التويت
كاآلتي #WTF! :قلتلكم يا شباب! #A7A#
أنا دامي ًا صح جد ًا! لقد أثبتت هذه الطريقة
أنها من أجنح وأسرع الوسائل لكسب
املصداقية في وسط النشطاء.
الخطوة الثانية
أنشئ صفحة على الفيسبوك لشخص
وهمي وا ّدعي أنه مت اعتقاله عن طريق
الشرطة واقنع أتباعك على تويتر أن
يسجلوا إعجابهم بالصفحة (عن طريق
الضغط على » ،)«Likeوإن افترضنا أنك
أسميت الشخص الوهمي أحمد عبده مث ًال
فعليك بعدها أن تكتب تويتات متكررة بال
رحمة أو هوادة تقول #احلريةألحمدعبده
#احلريةألحمدعبده #احلريةألحمدعبده ،هذه
النوعية من التويتات أثبتت فعاليتها واألهم
من ذلك أنها تظهر امكاناتك كناشط.
الخطوة الثالثة
هذه اخلطوة بسيطة :ال تظهر في
أي مكان بدون الكوفية الفلسطينية حول
عنقك ،واخترع لها قصة ،مث ًال أن ياسر
عرفات مسح فيها أنفه قبل أن ميوت ،أو
لعلك استخدمتها في خنق أحد الكوماندوز
اإلسرائيليني في وقت ما في املاضي.
الخطوة الرابعة
تخلّى عن وظيفتك اليومية ،هذه
الوظائف ليست إال للخاسرين الرأسماليني.
إن لم تكن لديك الشجاعة لتستقيل
اكتب تويت عن مديرتك الرأسمالية الوضيعة

املعادية للثورة ،وهذا سيضمن لك الفصل
من العمل على اقل تقدير.
ان يكون اهلك اثرياء رأسماليني
سينفعك جدا في هذه املرحلة.

م�ش فاهم

الخطوة الخامسة
قم بتزوير فيديو ذو نوعيه رديئه تظهر
فيه واقعة تعذيب ثم انشر عشرات الوصالت
إليه على مواقع التواصل االجتماعي ،ا ّدعي
أنك قمت بتسجيله باستخدام الهاتف
الذي أخفيته في جيب قميصك مث ًال أو في
مؤخرتك ،ضع بعض صلصة الطماطم على
أرض احلمام وقم بتصويرها لبعض الثواني
و انت تهز الكاميرا بعنف وتصدر أصوات
صاخبة ،ثم انقل العدسة إلى سواد تام
واقض حاجتك بصوت عال مع الصراخ من
وقت آلخر .متام كده.
الخطوة السادسة
عندما تصل إلى حشد كاف من
األتباع على تويتر يبقى أمامك شيء واحد
فقط حتتاجه :أن يتم اعتقالك من الشرطة،
الوضع األمثل هو أن يتم ضربك بشدة
ولكن ليس زيادة عن الالزم بحيث تبدو
قبيح ًا بعدها ،فإن الناشط الوسيم أكثر
رواج ًا في اإلعالم من الناشط القبيح.
وليس مستحب ًا أن تقضي فترة طويلة
في السجن ،املدة األمثل بني ثالثة أيام
و 14يوم ،إذا بقيت مده أكثر من ذلك
سوف ينساك الناس وإذا بقيت مدة أقل
لن يعتبرها النشطاء جتربة سجن حقيقية.
أسهل الطرق للحصول على هذه الفترة
خلف األسوار هي حضور مظاهرة عنيفة،
أو أن تنشغل بقضاء حاجاتك اخلاصة في
وسط الشارع الرئيسي في وضح النهار،
لكن هذا االقتراح الثاني لم يتم جتربته بعد.

(أما البديل فهو أن تختفي لعدة أيام
ثم أن تعاود الظهور على تويتر وت ّدعي
أنك كنت في السجن ،هذه مجربة وتنجح
بسالسة في كل مرة).
الخطوة السابعة
بعد أن تخرج من السجن يجب أن
تبدأ مدونتك اخلاصة إن لم يكن لك واحدة
بالفعل ،اسرد على القراء جتربتك في
السجن واشكو إليهم اضطرارك لقضاء
حاجتك في أقذر أنواع املراحيض ،لكن
عليك أن تسخر من ذلك في الوقت نفسه
حتى تظهر شجاع ًا ومرن ،والبكاء في
التليفزيون قد يساعدك فع ًال في هذه
املرحلة ويرفع من أسهمك عند الناس.

انتهينا! أنت اآلن ناشط سياسي
مرموق ومعترف به رسمي ًا ،مبروك!
هذه مقترحات ألسماء قوية على تويتر
للنشطاء السياسيني الناشئني:
@Egyptianator
@TearGasLover
@AuthoritySlayer
@Egy-rebel2.0
@RadicalGangsta
@NezamDestroyer

ميكنكم قراءة مدونة فريق الكشري
اليوم علي elkoshary.com

جيل ميدان التحرير
االجتماعي ح ًال مثالي ًا ملا تتميز به من
سرعة التواصل ونشر املعلومات .وفي
حني لم جتذب تظاهرات سابقة سوى بضع
آالف من املشاركني في أفضل األحوال،
فإن الدعوة إلى التجمع في ميدان التحرير
والتي وجهت من خالل الفيس بوك بلغت
عشرات اآلالف من املواطنني.
وبالفعل ،شارك مئات اآلالف من
الشباب املصري في تظاهرات الشوارع
في مختلف أنحاء البالد ،في حني تابع
املاليني بشغف شديد ما يحدث من
خالل شاشات التلفزيون .وبعد سقوط
النظام أبدى هؤالء الشباب االستعداد
إلعادة التجمع مرة أخرى في الشوارع
للتعبير عن استيائهم من بطئ وتيرة أو
اجتاه اإلصالح ،إذ بعد أن عاشوا جتربة
االنتفاضة الناجحة والتي اكتسبوا من
خاللها الشعور بالقوة ،فإن هذا اجليل
أصبح يتوقع أن ُيعطى له دور ًا هاما في
إعادة بناء البالد .كما أنهم قد رفعوا من
سقف توقعاتهم اخلاصة بتحسني ظروف
حياتهم اليومية .في غضون أسابيع من
تنحي مبارك ،انتقلت املظاهرات إلى حرم
اجلامعات الوطنية حيث رفض الطالب
حضور دروسهم حتى يتم عزل العمداء
وأعضاء هيئة التدريس املتهمون بالفساد.

كما جرى إعادة إلنتخابات اإلحتادات
الطالبية في بعض اجلامعات األخرى
على وجه السرعة في مناخ خال من تدخل
الشرطة.
في وقت تخضع فيه كافة جوانب
احلياة العامة إلعادة نظر ورؤية جديدة،
فإن اجلامعات الوطنية تتعرض لضغوط
إلحداث تغييرات جوهرية بها .حيث يتوقع
منها املساعدة في تنفيذ املشروع الوطني
الذي يهدف إلى إعداد املصريني ملمارسة
حقوق املواطنة وانتخاب قادة على مستوى
املسئولية.
دور الجامعة في المرحلة االنتقالية
خالل الفترة املقبله ميكن للجامعات
ان تقوم بدورين وطنني هامني .أولهما،
أن تقدم اجلامعة النموذج لنوع املؤسسات
الدميقراطية التي تستند إلى معيار
الكفاءة والتي يتطلع إليها املصريون في
املجاالت األخرى .ولتحقيق ذلك ،ميكن أن
يصبح املسئولني اإلداريني أكثر شفافية
فيما يتعلق بإتخاذ القرار ،وأن يشركوا
الطالب واملوظفني في كافة املداوالت
واملناقشات التي تدور حول أمور تؤثر
على مجتمع اجلامعة ككل .وهناك مناذج
لذلك في املنطقة العربية ،ففي جامعة

بيرزيت بالضفة الغربية من فلسطني على
سبيل املثال ،هناك احتاد واحد ميثل
جميع العاملني ،سواء من أعضاء هيئة
التدريس واملوظفني واملسئولني اإلداريني.
ويشارك هذا اإلحتاد بشكل كامل في
صنع القرارات احملورية داخل اجلامعة.
وجترى اإلنتخابات داخل اإلحتاد بحرية
ونزاهة تامة وعادة ما تشهد تنافس شديد
بني املرشحني .ويتوقع الطالب أن تكون
وجهات نظرهم ومصاحلهم ممثلة بشكل
كامل في عملية صنع القرار داخل احلرم
اجلامعي.
والدور الثاني الذي ميكن أن تسهم
به اجلامعات هي عن طريق إبراز اهميه
ومبدأ اخلدمة .وفي مناخ يشجع على
بناء مجتمعات جديدة ،فإن أعضاء هيئة
التدريس الذين يشاركون في اخلدمات
اإلجتماعية او الوطنية يجب ان يحصلوا
على دعم وتقدير اجلامعة في شكل يساعد
في عملية ترقيتهم .وأعضاء هيئة التدريس
الذين يدعون إلجراء بحوث أو صياغة
سياسة معينة أو ما إلى ذلك من اخلدمات
اإلستشارية التي تطلبها احلكومة ميكنهم
إشراك الطالب في هذه املهام ،وبالتالي
تعريفهم بأهمية املشاركة في الشأن
العام .إن تعلم اخلدمه االجتماعية يعد

وسيلة فعالة للتعليم خالل مختلف املناهج
الدراسية ،و يساعد أيض ًا على إعطاء هذا
العمل أهمية جديدة لدى الطالب .لقد كان
الطالب دائما هم عجلة الدفع للتغيير نحو
تعليم مبني على التجربة املمتدة خارج
أسوار احلرم اجلامعي .ومع ما يجري
حاليا من اجتاه نحو إصالح وحتسني
مختلف جوانب املجتمع ،فان فرص
انخراط الطالب واملعلمني في مختلف
انواع العمل اخلدمي ال حدود له.
فمن املمكن ملختلف اجلامعات في
أنحاء مصر التعلم من بعضها البعض،
وتوحيد قواهم إلعداد برامج فعالة للمشاركة
املدنية .بعض من هذا يحدث بالفعل ،ولكن
بصورة غير رسمية وميكن تشجيع املزيد
منه بتكلفة قليلة .وقد الحظت إهتمام ًا جاد ًا
من قبل هيئات التدريس بالعمل على إعادة
تشكيل محتوى املواد الدراسية بحيث
تعكس الواقع اجلديد في مصر .إن حتالف
اجلامعات العربية «معا للمشاركة املدنية»
املشكل حديثا ميكنه تيسير هذه العملية
وتقدمي الدروس املستفادة من البلدان التي
شهدت حتوالت سياسية مماثلة.
وأخيرا ،سيكون من الضروري
دخول كافة أعضاء املجتمع األكادميي
في مناقشة مفتوحة حول مكان السياسة

في اجلامعة ،إذ مبوجب القاعدة التي
سادت في املاضي بأنه ال سياسة في
اجلامعة ،فقد تخلت اجلامعات عن
أحد أهم أدوارها احملورية في املجتمع
املفتوح،أال وهو تقدمي التحليالت النقدية
لشئون احلياة العامة .لقد امتد الفساد
إلى داخل املجتمع األكادميي ،بحيث صار
الغش واحملسوبية وغض الطرف عن سوء
استعمال السلطة من املمارسات الروتينية.
وقد بدأ مؤخرا نقاش صحي حول ضرورة
احلفاظ على اجلامعات كمكان للتعلم،
مع حماية حرية التعبير في ذات الوقت.
إن لدى اجلامعات حاليا فرصة فريدة
إلضفاء الطابع املؤسسي على سياسات
جديدة حلرية التعبير ،ومحاربة تضارب
املصالح ،واإلنصاف والعدالة ،فض ًال عن
النزاهة األكادميية .ان ذلك سوف يكون
عام ًال أساسي ًا لكي نحافظ لألجيال املقبلة
على الدميقراطية الوليدة التي مت حتقيقها
مؤخر ًا.

____________

باربرا ليثم إبراهيم ،هي عضو مؤسس
ملركز جون د .جوهارت للعطاء اإلجتماعي
واملشاركة املدنية باجلامعة االمريكية
وعضو مجلس إدارة في مركز ابن خلدون
للدراسات اإلمنائية.
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تصوير ادم جمبرت

احمد كوجوك
بعد النجاح السياسى لثورة  25يناير،
بدأت التساؤالت تتزايد حول مدى مالئمة
التوجه اإلقتصادى السائد فى ضوء عدم
قدرته على حتقيق طموحات العديد من
فئات الشعب املصرى ،وهى مالحظة
ميكن توثيقها من خالل بعض البيانات
اإلقتصادية واالجتماعية كمعدالت البطالة
املرتفعة خاصة فى فئة الشباب احلاصل
على شهادة جامعية ،والتفاوت الصارخ
فى الدخول ،وإنتشار الفساد بشكل
منتظم .وفى ضوء هذه املؤشرات ومنطقية
التساؤل يظل هناك خيارين إقتصاديني
رئيسيني يتنافسا أمام صانع القرار هما
إستمرار نظام «السوق احلرة» املتبع
خالل السنوات السابقة والتى زادت
وتيرته بقدوم حكومة الدكتور /أحمد
نظيف أو العودة لنظام إقتصادى يتصف
«بالتخطيط املركزى وسيطرة الدولة على
العملية اإلنتاجية» كما كان متبع ًا خالل
احلقبة الناصرية .ويقوم أنصار كل
فريق حالي ًا مبحاوالت لتعبئة الرأي العام
بأهمية تبنى النظام االقتصادى الذى
يؤمنون به لقدرته على حتقيق النتائج
املرجوة والتى طال إنتظارها لسنوات
بل ولعقود .ولتحقيق هذا املراد يستعني
كل فريق باإلخفاقات السابقة (وما
أكثرها) التى عايشها املصريون إبان
تطبيق كال النظامني بشكل يفوق ذكر
النتائج اإليجابية التى حتققت فى ظل
النظام االقتصادى املفضل لديهم .وجتدر
اإلشارة إلى أن هذا الصراع يحظى فيه
أنصار تغيير النظام اإلقتصادى احلالى
مبيزة نسبية نتيجة سهولة تذكير املواطن

بإخفاقات األعوام السابقة فضال عن
ظهور العديد من األدلة التى تدين رموز
النظام اإلقتصادى احلالى .وفى ظل هذا
الصراع الدائر يقف املواطن البسيط يحلم
مبستقبل أفضل له وألوالده ولكنة يظل
عاجز عن حتديد مكونات واضحة وواقعية
للسياسة اإلقتصادية تضمن له حياة
كرمية .لذا يهدف هذا املقال إلى توضيح
بعض احلقائق واألسس االقتصادية التى
ميكن أن تستخدم كمرجعية لتقييم التوجه
اإلقتصادى األفضل خالل الفترة القادمة.
يقاس جناح أى نظام (إقتصادى أو
غيره) مبدى قدرته على حتقيق األهداف
والنتائج املرجوة فى اقصر وقت وبإستخدام
أقل قدر من املوارد .ولذلك فمن األهمية
توضيح بعض احلقائق اإلقتصادية الهامة
للقارئ على النحو التالى:
 .1ال يوجد نظام إقتصادى واحد
يناسب جميع األزمنة والشعوب ،حيث
أن النظم بشكل عام تتطور فى ضوء
التجارب الفعلية واخلبرات املتراكمة وكذلك
أولويات الشعوب وخصائصهم .كما يجب
التنويه بان النظم االقتصادية ليست لها
قدسية مطلقة ،ومن ثم فهى قد تناسب
مرحلة تنموية معينة أو متطلبات فترة زمنية
دون األخرى.
 .2ال توجد وصفة سحرية تضمن
تحقيق النتائج المرجوة بنجاح ،حيث
يختلف اإلقتصاد عن غيرة من املجاالت
بتعدد العناصر املؤثرة فى مؤشراته وتفاعلها
بشكل ديناميكى ،وهو يعب من عملية التنبؤ
باملخرجات النهائية للسياسات املتبعة فى
ظل هذا الكم الهائل من املتغيرات.

 .3ال يجب قياس مدى فاعلية نظام
إقتصادى بمعزل عن البيئة المحيطة
به ،خاصة اإلطار السياسى املتبع فى
وقته باإلضافة إلى السياسات والتوجهات
اإلجتماعية والتعليمية احلاكمة لفترة املتابعة
باإلضافة إلى مرتكزات النظام العاملى
السائد والذى يؤثر دون شك فى اإلقتصاد
الوطنى .كما يجب التأكيد على تأثر النتائج
اإلقتصادية بكل من السياسات املتبعة،
وآليات التنفيذ واملتابعة ،وكفاءة اجلهات
الرقابية واإلطار املؤسسى احلاكم.
وفى ضوء احملددات السابق ذكرها،
أرى أن التسلسل املنطقى لألحداث يفرض
علينا إختيار نظام إقتصادى يتسق مع
األهداف الرئيسية لثورة  25يناير والتي
رددها الشعب فى هتافه املوجز الشهير
«حرية ،كرامة ،عدالة إجتماعية» ،وذلك حتى
ال يتم تكرار أخطاء املاضى من تطبيق
نظام إقتصادى ال يتناسب مع التوجهات
السياسية الداخلية للبالد .ومع وضوح
الرؤية حول التوجه السياسى مبصر خالل
الفترة القادمة املنادى باحلرية السياسية
والتى تتمثل فى إيجاد نظام دميقراطي
يسمح بتداول السلطة من خالل صناديق
اإلقتراع ،ويضع ضوابط واضحة للفصل
بني السلطات ،ويصون حرية املواطن فى
ظل إطار قانونى يطبق على اجلميع ،فأننى
أرى أن اإلنتقال السلمى للحرية السياسية
فى مصر ال بد أن يواكبه نظام إقتصادى
متسق يضمن للمواطن حرية العمل
واإلستثمار واإلنفاق دون اإلخالل بواجبات
عمله أو جتاوز لنصوص التشريعات
احلاكمة .وفى ضوء هذه الفرضية ،فأرى
أن نظام «السوق احلرة» يظل هو األكثر
اتساق ًا مع أولويات املرحلة القادمة وكذلك

مع أسس ومرتكزات النظام اإلقتصادى تكلفة تصويبها بشكل متزايد .ولإليضاح
العاملى ولكن مع التأكيد على أهمية صياغة دعونى أشارككم هذا السيناريو الواقعى
وتفعيل حزمة من السياسات تضمن عدالة واملتكرر :تواجه احلكومات بشكل عام
أكبر فى توزيع الثروات والدخل وتضع ضغوط ًا شعبية لزيادة اإلنفاق سواء
نظام حوافز يشجع على العمل واإلجادة لتمويل مشروعات أو لتنفيذ سياسات،
واالبتكــــــار .وتشير التجربة املصرية وهو ما يحفز العديد من السياسيني
وكذلك العديــــد مــن التجارب الدولية لتبنى سياسات توسعية تساهم فى
الراهنة بضــــرورة اإلهتمـــــام بالفئات زيادة شعبيتهم خاصة قبل االنتخابات.
املهمشة التى ال تستطيع اإلستفادة من وبإفتراض حدوث هذا السيناريو فى
النمو اإلقتصادى بشكل
ظل نظام «السوق
طبيعى نتيجة افتقارها
احلرة» بشكل يودى
خيارين �إقت�صاديني
للمهارات األساسية،
إلى زيادة معدالت
يتناف�سا �أمام �صانع
وهو ما يستلزم وجود
اإلنفاق عن النسب
والتى
شبكة ضمان إجتماعى القرار هما �إ�ستمرار نظام املستدامة
على درجة عالية من
تتحدد فى ضوء قدرات
الكفاءة
وأسواق
حلمايتهم« .ال�سوق احلرة» �أو العودة اإلقتصاد
وتتناول النقاط الثالث لنظام �إقت�صادى يت�صف املال فتقوم اليد اخلفية
التالية األسباب الفنية
للسوق بزيادة أسعار
األخرى التى بنيت «بالتخطيط املركزى
الفائدة على أدوات
االقتراض احلكومى
عليها وجهة نظرى و�سيطرة الدولة على
بإستمرار
املطالبة
(األذون والسندات)
العملية الإنتاجية»
«السوق
سياسات
مما يبعث برسالة
احلرة» مع تطعيمها
واضحة للحكومة بان
بحزمة من سياسات
سياساتها املالية غير
احلماية اإلجتماعية املناسبة:
منضبطة وغير مستدامة .وفى املقابل
يسمح النظام اإلقتصادى املركزى
أو ًال :تتضمن سياسات «السوق بتحديد أسعار الفائدة إداري ًا وهو ما
احلرة» بطبيعتها أطر حتليلية تسمح يبدو للوهلة األولى ح ًال للمشكلة .ولكن فى
بتقييم اثر السياسات واإلجراءات املتبعة ،الواقع ،هو تأجيل للمشكلة بل ومساعدة
وهو أمر هام يضمن وجود قنوات دائمة على تفاقمها لتساهم هذه السياسة
للرقابة والتصويب وهو ما يعرف فى املضللة فى نهاية األمر إلى إفالس الدولة
األدبيات اإلقتصادية باليد اخلفية للسوق واضطرارها التخاذ إجراءات إصالحية
والتى تقوم بتصويب السياسات بشكل قاسية فيما بعد .ومن هنا فيتضح بان
مستمر دون احلاجة لإلنتظار لفترات أهم مميزات نظام «السوق احلرة» يكمن
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فى قدرته على إيجاد آلية تكشف للمتعاملني السعر
العادل للسلع واخلدمات وفقا حملددات العرض
والطلب السائدة ،وهى آلية شفافة ودقيقة تسهل من
القدرة على إكتشاف اإلختالالت اإلقتصادية مبكر ًا
وتوجيه املوارد بشكل كفء وعادل .ولكي يعمل هذا
النظام بشكل جيد يجب وضع األطر التى تضمن
إتاحة وسرعة تداول املعلومات للجميع باإلضافة
إلى وجود بيئة جتارية تتصف بالتنافسية وحرية
التجارة.

سائد حالي ًا مبصر .كما يدفع هذا اخللل إلى إيجاد
نظام فاسد منظم يعمل على السيطرة على شئون
احلكم وتوجيه القرارات ملصلحته حتى يضمن إستمرار
نفوذه وسيطرته على مصادر الثروة .ومن ثم
فالبد أن تتزامن سياسات السوق احلرة مع
وجود نظام سياسى دميقراطي حقيقي يسمح
باملنافسة العادلة ويشجع على اإلبتكار ويربط
ثمار اإلنتاج والعائد منه بالعمل والتطوير
دون محسوبية.

ثانيًا :تقوم الدولة احلديثة ونظم اإلدارة املتطورة
على فكرة أساسية جوهرها «التخصص» ،بحيث يقوم
كل فرد ومؤسسة بإدارة حزمة من األنشطة تتناسب مع
قدراته ومؤهالته ،وهو ما يسمح بإدارة هذه األنشطة
بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من جهة وكذلك سهولة
الرقابة واملسائلة من جهة أخرى .ونظر ًا لصعوبة معرفة
الدولة بإمكانيات وقدرات جميع األفراد ،فيظل نظام
السوق احلرة هو األنسب لتحقيق هذا الغرض .كما
تناسب آليات نظام «السوق احلرة» -أكثر من غيرها
 على خلق بيئة تنافسية فض ًال عن خلق حافز حقيقىلألفراد واملؤسسات يدفعهم إلكتساب مهارات جديدة
متكنهم من توسيع دائرة نفوذهم فى املجتمع وكذلك
حصتهم من األرباح املتولدة ،وهو بالتالى نظام يؤدى
الى تشجيع اإلبتكار والتطوير بشكل مستمر .ولكن
التجارب العملية أوضحت أن هذا النظام اإلقتصادى
ال يعمل بكفاءة فى ظل غياب األطر الرقابية السليمة
كالفصل التام بني السلطات واحلد من تزاوج السلطة
باملال وسيادة القانون .ومع غياب تلك البنية التحتيتة
السليمة ،يفقد هذا النظام احد مميزاته نتيجة إستبدال
إحتكار الدولة للنشاط اإلقتصادى بإحتكار مماثل يقوم
به كيانات اقتصادية عمالقة مملوكة لعدد محدود من
رجال األعمال ،وهو ما يؤسس إلى نظام يتسم بتفاوت
رهيب وغير عادل فى توزيع الدخول والثروات كما هو

ثالثًا :يتميز نظام «السوق احلرة»
بوضوح دور الدولة واقتصاره على مهام
محددة وهو ما يعزز من قدرتها على القيام
بواجباتها على نحو سليم ،كما يساعد على
مسائلة احلكومات املتعاقبة بشكل يتسم
بالكفاءة .هذا وميكن حتديد دور الدولة
فى ظل نظام إقتصادى يتبنى سياسة
«السوق احلرة» فى اآلتي :وضع السياسات
والتشريعات ،الرقابة ،متابعة األداء والنتائج
دون الدخول فى اإلدارة ،تقدمي اخلدمات
العامة التى ال تناسب دور وأهداف القطاع
اخلاص كالدفاع واألمن ،اإلستثمار فى البنية
التحتية الضرورية ،ووضع شبكة ضمان
إجتماعى تعمل على حماية محدودى الدخل
وذوى املهارات واإلمكانيات احملدودة .لذلك
يسمح هذا النظام بتقاسم عادل للتكلفة املالية
املصاحبة لعملية التنمية ،حيث تقوم الدولة
بتوجيه مواردها للقيام باألدوار السابق اإلشارة إليها
بينما يتولى القطاع اخلاص متويل العملية اإلنتاجية
واألنشطة االقتصادية املختلفة فى ظل القوانني
والتشريعات احلاكمة .وأخير ًا ،تشير التجارب الدولية
الناجحة إلى أهمية قيام الدولة بوضع نظام حوافز
يشجع القطاع اخلاص على القيام بدورة االقتصادى

«الإنتقال من دوله «م�ستقره ب�سبب �إنغالقها»
�إلى دوله «م�ستقره ب�سبب �إنفتاحها» يحتاج
بال�ضرورة �إلى مرحلة �إنتقالية خطرة يغلب
عليها عدم الإ�ستقرار»،
أحمد سعيد
يتكلم االقتصادي إيان برمير في كتابه األخير
«منحنى الالم» ( )The J Curveعن العالقة املهمة بني
إستقرار الدولة وإنفتاحها ،وهي عالقة تخالف ما قد
نظنه وكثير ًا ما يتم جتاهلها (وأسمينا املنحنى بحرف
الالم ألنه يشبه في صورته حرف الـ  Jباالجنليزية)،
يشير برمير إلى أن «اإلنتقال من دوله «مستقره بسبب
إنغالقها» إلى دوله «مستقره بسبب إنفتاحها» يحتاج
بالضرورة إلى مرحلة انتقالية خطرة يغلب عليها عدم
اإلستقرار» ،وتس ّمي هذه العملية مبنحنى الالم ألن
الطريق من اإلستقرار املنغلق إلى اإلستقرار املنفتح
يبدأ بالغوص إلى أسفل ،كحرف الـ«ل» ،بسبب عدم
اإلستقرار املتزايد الذي يسبق الصعود إلى الوضع
املثالي املنشود واملستقر.
ويتسم اإلنتقال السياسي في مصر إلى عهد
ما بعد مبارك باإلنسيابية امللحوظة عندما ناخذ في
اإلعتبار تاريخ الدوله الطويل في اإلستبداد ،والفضل
في هذا يعود بال شك إلى الشعب املصري ،لكن
لألسف ال تزال مصر على اجلانب السيء من منحنى
الالم وستزداد الضغوط في األشهر واألعوام القادمة
التي من شأنها أن تزيد من حالة عدم االستقرار،
وكيفية تعامل احلكومة اجلديدة مع هذه التوترات هو
الذي سيحدد ما إذا كانت مصر ستخرج من احملنة

جنبا إلى جنب مع دوره اإلجتماعى والذى يضمن
وحدة وترابط املجتمع ويخلق بيئة مستقرة تسمح له
باإلستثمار اآلمن والنمو املستدام.

وفى النهاية فان ثورة  25يناير ومطالبها
السياسية الواضحة من حرية وتنظيم سليم لشئون
احلكم ووجود قنوات للرقابة تعمل بكفاءة وإستقاللية
تعتبر هى الدوافع الرئيسية ملطالبتى بتبنى توجه
اقتصادى يدعم سياسات «السوق احلرة» وهو توجه
أراه يتسق مع احلرية السياسية املنشودة ويستطيع

م�صر و « ُمنحنى الالم»

أقوى مما كانت أو أنها سترتد إلى سيناريو مكرر وقدمي
من القمع.
ويتخذ التعامل مع تلك التوترات اجلديدة أهمية
خاصة عندما يتعلق االمر باإلصالح االقتصادي،
ومع مراعاة الكوارث الواضحة لنظام حكم حسني
مبارك الذي دام ثالثه عقود فالواضح أيض ًا أن باقة
اإلصالحات االقتصادية التي بدأت في 2005 - 2004
كان لها أثر ملحوظ في فترة وجيزة من الزمن وإن
لم تكتمل ،فقد منى االقتصاد املصري  %4.5عام
 2004ومع حلول عام  2008وصل النمو إلى %7.2
كما استطاعت مصر حتقيق منو مستقر مبعدل %5
في مواجهة العواصف اإلقتصادية التي اجتاحت الفترة
ما بني  2010- 2008بالطبع ،املصريون مح ّقون في
تركيزهم على ان معدل البطاله انخفض بنسبة قليله
خالل تلك الفترة وبأن فوائد النمو االقتصادي لم تصل
إلى الطبقات الفقيرة من املجتمع ،لكن هذا يعني أن
البرنامج اإلقتصادي قد جاء ناقص ًا و متأخر ًا ،ولكن
ال يعني على اإلطالق أن هذه اإلصالحات سارت في
اجتاه خاطئ و أننا يجب أن نسير في اجتاه آخر ،لكن
هناك مخاوف أن احلكومة اجلديدة ستخضع لضغوط
قوية جتعلها تغير توجهاتها بعيد ًا عن تقليل الدور
احلكومي في النشاط اإلقتصادي و تبسيط و تسهيل
القوانني و هي االمور التي كانت قوة الدفع وراء األداء
القوي لالقتصاد املصري في الفترة االخيرة.
إن املجتمع الدولي يستطيع مساعدة القيادة
السياسية اجلديدة في مصر إلجتياز هذه الصعوبات،
نعلم أن املجتمع الدولي يستطيع صنع الكثير ليساعد
االقتصاد املصري على النمو ،الديون اخلارجية املتراكمة
على مصر تصل اآلن إلى حوالي  34مليار دوالر والبد
من الضغط للحصول على تخفيض مؤثر ألعباء الديون
و من املمكن ملصر ان حتصل على نسبة إعفاء من تلك

الديون مساوية ملا حصلت عليه العراق و التي وصلت
الي  ،% 80إضافة إلى ذلك ميكن الطلب من الواليات
املتحدة وغيرها أن تدعم التحول اإلقتصادي في مصر
من خالل حترير أكبر للتجارة والطريقة املثلى لتحقيق
هذا هي إتفاقات التجارة احلرة ،وميكن أن يأتي الدعم
املالي اإلضافي من عدد من الهيئات الدوليه املانحه
كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
لكن ما يستوي في األهمية مع الدعم املالي هو دور
املجتمع الدولي في مساعدة مصر أن جتتاز صعوبات
منحنى الالم ،وأهم ما يستطيع املجتمع الدولي عمله
في هذا اإلطار هو أن يطلب من احلكومة املصرية أن
تصيغ رؤية مصرية خالصة لإلصالح االقتصادي تكون
متينة األساس وواقعية من املنظور السياسي في نفس

فى ظل بنية حتتية سليمة وسياسات اقتصادية
واجتماعية مكملة حتقيق تنمية شاملة ومستدامة
مبصر تدفع بها فى وفى وقت قصير نحو مكانه

إقتصادية مرموقة تناسب إمكانياتها الهائلة ومبا
يعود بالنفع على جميع مواطنيها.

____________

أحمد كوجوك ،نائب الرئيس و املدير التنفيذي
إلدارة السياسة املالية العامة بوزراة املالية.

الوقت ،و في تلك احلاله يجب على املجتمع الدولي ان
يدعم تنفيذ هذا البرنامج ثم يدعم املجتمع الدولي تنفيذ
مثل هذا البرنامج من خالل الدعم الفني واملالي املربوط
بوضوح إلى نتائج ومعايير مرحلية تشملها تفاصيل
هذا البرنامج ،بهذه الوسيلة يستطيع أصدقاء مصر
مساعدتها لتظل في املسار الصحيح وتتجنب املشاكل
الكثيرة ملنحنى الالم.

____________

أحمد سعيد هو عضو منتدب مبؤسسة منور
دبي و شغل سابقا مركز قيادي بوزارة املاليه
االمريكية و كان من ضمن مسئولياته منطقة
الشرق األوسط
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فليحيا الركود!

هل تعترب الإقت�صاديات الرديئة مناخ جيد للدميقراطية؟
تشارلز كيني

مع إستمرار املظاهرات املطالبة بالدميقراطية يف الرشق األوسط ،ليست فقط األنظمة التي تتهاوى ،لكن هناك أيضا
أحد مبادئ نظرية التحديث قد بدأ يهتز و هو الخاص بأن التنمية الدميقراطية ناتجة من النمو اإلقتصادي .فلم يكن النمو
اإلقتصادي هو ما دفع بالتونسيني واملرصيني و اآلن بالليبيني واليمنيني إىل الشوارع .فام تشرتك فيه هذه البالد ،خالف نظم
الحكم اإلستبدادية ،هو عكس شعار نظرية التحديث متاماً حيث يتشاركون ىف أداء اقتصادي عقيم خالل الفرتة األخرية.
منذ حواىل نصف قرن ،عىل األقل من خالل أعامل عامل اإلجتامع مارتن سيمور ليبست ،و رمبا منذ عهد كارل ماركس
– آمن علامء السياسة يف كل مكان بفكرة أن الرثوة هي عامد الدميقراطية .ومؤخرا ً ،تخطى أستاذ اإلقتصاد يف جامعة
هارفارد بنيامني فريدمان تلك الفكرة يف كتابه «التبعات األخالقية للنمو اإلقتصادي» بإقرتاحه أن زيادة الدخل بشكل
مستمر هو عامل رئييس للحفاظ عىل دميقراطية شاملة.

تصوير سفيلن ميليف

ولكن هل صحيح أن الدول التي تزداد
ثروتها ،تصبح أكثر دميقراطية؟ فمن املؤكد
أن معدالت النمو اإلقتصادي اإلستثنائية
لم تكن وراء اندالع احلماس املذهل لنيل
احلقوق السياسية الذي حدث مؤخر ًا في
الدول النامية بالشرق األوسط وشمال
أفريقيا .فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد
من الناجت احمللى اإلجمالي مبا يتجاوز %1
سنوي ًا على مدار الثالثني عام املاضية (رغم
أن معدل الزيادة كان أعلى خالل العقد
املاضي) .وبد ًال من خلق طبقة وسطى
كبيرة مستقلة من أصحاب األعمال،
شهدت املنطقة منو ملحوظ للقطاع اخلاص
من خالل توفير فرص عمل مقتصرة على
نخبة متميزة من األكبر سن ًا .و طبق ًا للبنك
الدولي ،فإن عدد الشركات املسجلة بالنسبة
لكل  1000شخص في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا أقل من مثيالتها في جنوب
الصحراء الكبرى االفريقية .ففي منطقة
الشرق األوسط ،على الشخص أن يعمل
 14سنة في املتوسط قبل أن ينال منصب
إداري ،أما في منطقة شرق أسيا ،عليه أن
يعمل نصف تلك املدة.
و التفسير األكثر عقالنية الذي يربط
األداء اإلقتصادي بالتغييرات السياسية هو
اآلتي :لقد قدمت احلكومات وعود ًا كبيره
للشباب في تلك املناطق و فشلت في الوفاء
بها .فقد قفز معدل االلتحاق باجلامعة في
مصر من  %14إلى  %28منذ عام 1990
ومن % 8إلى  %34في تونس .يبلغ عدد
الطالب بجامعة القاهرة وحدها حوالى
 200000طالب .و بينما تزايدت فرص
التعليم ،إال أنه في املقابل أدى األداء
اإلقتصادي الضعيف الي عدم منو فرص
العمل بنفس النسبة.
تعتبر نسبة البطالة بني األعمار السنية
البالغة من  15إلى  24سنة في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا أعلى من أى منطقة
على مستوى العالم حيث تتجاوز نسبة
الـ ( %25والنسبة أعلى في كل من مصر
وتونس) .ومع إرتفاع أسعار الغذاء ،سوف
يتزايد عدم الرضا مبحدودية فرص العمل،
و قد كانت مساهمة األداء اإلقتصادي في
تشجيع األحداث األخيرة ناجتة عن تقويته
لإلحساس بالظلم و ليست ناجتة عن خلق
طبقة برجوازية مغرمة بدوتوكفيل.
والعالم العربي ليس هو العنصر

املختلف معزوال ،فبينما تعتمد معظم البالد
الغنية على نظم تسود فيها الدميقراطية
أكثر من مثيالتها في البالد الفقيرة ،إال
إنه ال يبدو أن إزدياد الثروة يؤدي إلى
دميقراطية أو أكثر استقرار ًا.
فقد أثبت عالم اإلقتصاد مبعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا دارون اكيم
أوغلو وزمالؤه في دراسة فى عام ،2009
أن هذا االرتباط القوي بني الدخل ومقاييس
الدميقراطية في جميع أنحاء العالم في أي
حلظة زمنية يتالشي عند األخذ في اإلعتبار
كل من التغييرات في الدخل واحلقوق
على مر الزمن .وانتهى الباحثون إلى أن
«املستويات املرتفعة من نصيب الفرد من
الدخل ال حتفز التحول إلى نظام دميقراطي
من نظام غير دميقراطي ،وباملثل فهي ال
متنع التحول إلى نظام غير دميقراطي في
نظام دميقراطي».
في الواقع ،إذا كانت األدلة التي
ظهرت في القرن املاضي توحي بشئ،
فإنها ال تشير إال إلي أن البالد التي
شهدت إنخفاض في الدخول تتجه إلى
الدميقراطية بشكل أسرع نسبي ًا من
البالد التي شهدت ارتفاع في الدخول.
فلم تنهار الكتلة الشيوعية في اخلمسينات
عندما كان النمو متسارع بينما انهارت
في الثمانينات عندما تباطأ النمو .ورغم

وفي هذا الصدد ،متثل إنتفاضات
العالم العربي تعبير ًا عن الشكل اجلديد
للدميقراطية أكثر من كونها ناجتة
عن الثورة .في هذه األيام ،إذا كنت
تنوي التظاهر (ولست في قبضة نظام
أوتوقراطي) ،فإنك تتظاهر من أجل تغيير
دميقراطي .حمدا لله أن اإلشتباكات التي
حدثت بني الفاشيني والشيوعيني عند
إختيارهم أي نظام شمولي يطبق بد ًال
من النظام القائم كما حدث في أملانيا
قبل احلرب ،أصبحت جزء ًا من املاضي.
وتتراوح نسبة من يؤيدون مقولة أن «
الدميقراطية بها بعض الشوائب ،ولكنها
أفضل نظم احلكم» في مسح القيم العاملية
“ ”World Value Surveyمن  %81في
االحتاد السوفييتي السابق إلى  %88في
الشرق األوسط و %92في الغرب .فليس
من الضروري أن ميهد النمو االقتصادي
الطريق إلى التحول الدميقراطي ،لكن غالبا
ما يكون لدى احملرضون على الدميقراطية
رغبة في تشجيع النمو االقتصادي .وتؤيد
املظاهرات التي حدثت في البالد العربية
ذلك عندما أشعل رجل عمره  26عام ًا
يسمى محمد بو عزيزي النار في نفسه أمام
مبنى حكومي تونسي في شهر ديسمبر،
فإنه لم يكن يتظاهر من أجل الدميقراطية،
بل كان يتظاهر بسبب سوء معاملته من

يف الواقع� ،إذا كانت الأدلة التي ظهرت يف القرن
املا�ضي توحي ب�شئ ،ف�إنها ال ت�شري �إال �إيل �أن
البالد التي �شهدت �إنخفا�ض يف الدخول تتجه �إلى
الدميقراطية ب�شكل �أ�سرع ن�سبي ًا من البالد التي
�شهدت �إرتفاع يف الدخول.
أن النمو في الهند كان أبطأ وجاء
متأخر ًا عن الصني ،إال أن الهند كانت
األسبق إلى الدميقراطية و ما زالت
أكثر دميقراطيه حتى اليوم( .في الواقع،
إن السبب في أول عصيان مدني قاده
غاندي كان عدم قدرة الهنود على حتمل
نفقات شراء امللح) .و قد اجتهت الدول
األفريقية حديثة اإلستقالل إلى النظام
اإلستبدادي في الستينات والسبعينات،
حيث شهدت هذه الفترة جناحا نسبيا في
األداء االقتصادي ،ولكنها اجتهت نحو
الدميقراطية في الثمانينات والتسعينات،
عندما كان النمو بطيئ ًا بشكل ملحوظ.
إن القول بأن الركود يعجل من عملية
سقوط األنظمة املكروهة ال يعنى بالضرورة
أنه متطلب أساسي لسقوطها .ففي الواقع،
ما زال اإلرتباط بني الصدمات اإلقتصادية
وعدم اإلستقرار السياسي محل جدال .وقد
لعبت ظروف أخرى مثل ،التحضر والتحسن
العظيم في وسائل االتصال – من القمر
الصناعي إلى الفيس بوك والتويتر -دور
ال يقل أهمية عن إرادة الشعب في مصر
وتونس وأماكن أخرى في مواجهة العنف
من أجل اإلصالح الدميقراطي.

جانب املسئولني احملليني والشرطة ،التي
كانت متنعه من إدارة كشك فاكهة .فقد
أشعل هذا احلدث املظاهرات التي أسقطت
زين العابدين بن علي ،ثم انتشرت في كل
املنطقة .ولو كان في مقدور العالم العربي
الدميقراطي أن يوفر للشباب املتعلم بشكل
جيد ونشط فرص أكثر في جو من التنافس
الشريف على الوظائف ،فسوف يخلق ذلك
مخرج ًا من الركود ويقلب نظرية التحديث
رأس ًا على عقب ،وهذا في النهاية قد يحل
شكوى الرجل الذي بدأ كل تلك االحداث.

أعيد نشره بتصريح من
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�شباب عربي ال يهد�أ

جيفري د .ساكس
نيويورك ـ إن اإلضطرابات احلالية التي جتتاح الشرق األوسط ترجع
إلى العديد من العوامل التي شكلت األساس إلندالعها :عقود من الفساد
واحلكم املستبد ،ومجتمعات متزايدة اإلطالع والقدرة على التواصل
الرقمي ،وإرتفاع أسعار الغذاء العاملية إلى عنان السماء .وفوق كل هذا،
يعمل النمو السكاني السريع في مختلف بلدان الشرق األوسط (وفي
الدول الواقعة إلى اجلنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا وأغلب بلدان
جنوب آسيا) على تغذية ضغوط دميوغرافية هائلة.
على سبيل املثال ،تضاعف عدد سكان مصر على مدى فترة حكم
حسني مبارك ،من  42مليون نسمة في عام  1980إلى  85مليون نسمة
في عام  .2010وتزداد هذه الطفرة السكانية أهمية وتأثير ًا إذا ما علمنا
أن مصر بلد صحراوي يتكدس سكانها على طول نهر النيل .ومع تعذر
اإلنتشار إلى اجلانبني ،فإن الكثافات السكانية ترتفع إلى نقطة اإلنهيار.
فقد حتولت القاهرة إلى إقليم يقطنه نحو عشرين مليون نسمة يعيشون
جنب ًا إلى جنب ويعتمدون على بنية أساسية غير وافية.
ويعني النمو السكاني السريع تضخم الشريحة السكانية من الشباب.
والواقع أن نصف سكان مصر حتت سن  25عاما .وتواجه مصر ،شأنها في
ذلك شأن عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم التحدي العصيب ـ الذي
لم ُي َحل إلى حد كبير ـ املتمثل في ضمان توفير العمل املنتج املربح لشبابها.
واألمر ببساطة أن منو العمالة عاجز عن مالحقة الطفرة السكانية،
على األقل فيما يتصل بتوفير الوظائف الالئقة في مقابل أجور معقولة.
حتى أن معدل البطالة بني الشباب (من 15
إلى  24عاما) في شمال أفريقيا والشرق
األوسط بلغ  %30ورمبا جتاوزها .واآلن
يدفع اإلحباط العاطلني وشبه العاطلني من
الشباب إلى النزول إلى الشوارع.
ولكن من املؤكد أن مشكلة ارتفاع
مستويات البطالة بني الشباب ال تقتصر
على بلدان العالم النامي .ففي الواليات
املتحدة ،يبلغ معدل البطالة اإلجمالي نحو
 ،%9ولكنه بني الشباب من سن  18إلى
 25عام ًا يرتفع إلى  .%19وهذه النسبة ال
تشتمل إال على الشباب العاملني بالفعل أو
الباحثني عن عمل .وهناك كثيرون آخرون
أصابهم اليأس واإلحباط إلى احلد الذي
جعلهم يخرجون من سوق العمل بالكامل:
الذين ال يذهبون إلى املدرسة ،وال يعملون،
وال يبحثون عن عمل .وهم ال يعربون عن
احتجاجهم كثير ًا ،ولكن العديد منهم تنتهي
بهم احلال إلى السجن.
إن أسواق العمل في العالم تتسم
بالترابط اآلن .فالشباب في بلدان مختلفة
مثل مصر والواليات املتحدة على سبيل
املثال يتنافسون في الواقع مع الشباب في
الصني والهند في البحث عن عمل .والواقع
أن العمال من ذوي األجور املنخفضة في

تصوير فيليب سبالك

الصني ،والذين يتسمون باإلنتاجية املرتفعة نسبي ًا في مجال التصنيع،
إلى جانب البنية األساسية العالية اجلودة (الطرق ،والطاقة ،واملوانئ،
واإلتصاالت) ،أصبحت تشكل املعيار للقدرة التنافسية على مستوى العالم.
ونتيجة لهذا فإن العمال من ذوي املهارات املتدنية في مصر ،والواليات
املتحدة ،وغير ذلك من البلدان ،يتعني عليهم إما أن يرفعوا إنتاجيتهم
بالدرجة الكافية لتمكينهم من املنافسة بأجر الئق ،وإما أن يتقبلوا أجور ًا
متدنية للغاية أو البطالة الصريحة.
لذا فإن خلق الوظائف الالئقة ُي َعد في صميم اجلهود الرامية إلى
حتسني القدرة التنافسية على املستوى الدولي .وهذا يتطلب تزويد العمال
بالتعليم اجليد ،والتدريب املكثف أثناء العمل ،وتوفير البنية األساسية
الداعمة .وفي حني يتعني على القطاع اخلاص أن يخلق أغلب فرص العمل،
فإن القطاع العام البد وأن يعمل على توفير الظروف األساسية الكفيلة برفع
مستويات اإلنتاجية .وهي ليست باملهمة اليسيرة.
والواقع أن منطقة واحدة فقط بني املناطق ذات الدخل املرتفع قامت
بعمل طيب إلى حد كبير فيما يتصل بإعداد شبابها ،وإقتصاده عموما،
للمنافسة العاملية اخلشنة :وهي منطقة شمال أوروبا ،مبا في ذلك أملانيا
والدول االسكندنافية (الدمنارك ،وفنلندا ،والنرويج ،والسويد) .ففي هذه
البلدان يتسم التعليم العام باالمتياز ،وغالب ًا يشتمل االنتقال من املدرسة
إلى العمل على برامج للتدريب في مهن مختلفة كتلك التي تشتهر بها أملانيا
بصورة خاصة.
وفي البلدان النامية ،ميكننا وضع أيدينا على أوجه التقدم في البلدان
التي تؤكد على إمتياز التعليم ،واإلستثمار العام في البنية األساسية،

والتدريب اجلاد أثناء العمل .ولعل كوريا اجلنوبية ُت َعد قصة النجاح الرائدة في
هذا املجال ،حيث جنحت بفضل التعليم املتفوق وبرامج تشغيل العمالة القوية
بني الشباب في اإلرتفاع من مستوى البلدان النامية إلى مستوى البلدان ذات
الدخول املرتفعة في غضون جيل واحد .ولقد جنحت كوريا اجلنوبية في حتقيق
هذا اإلجناز الفذ رغم جوارها للصني التي تتمتع بقدرة تنافسية بالغة.
أما الواليات املتحدة فهي تشكل على النقيض من ذلك حالة فشل،
بإستثناء الشباب املنتمني إلى أسر ذات دخول مرتفعة .فاألطفال األميركيني
الناشئني في بحبوحة من العيش يحصلون على تعليم ممتاز ويحظون بفرص
جيدة في احلصول على عمل بعد نيل درجة البكالوريوس .ولكن في ظل جناح
األثرياء في الضغط من أجل خفض الضرائب وخفض اإلنفاق احلكومي،
أصبحت فرص األطفال املنتمني إلى األسر الفقيرة وأبناء طبقة العمال في
احلصول على تعليم جيد ضئيلة للغاية ،كما فشلت احلكومة األمريكية في
توفير التدريب أو البنية األساسية الالئقة .وكانت النتيجة الطبيعية إندالع
أزمة البطالة املتنامية بني الشباب املنتمني الي األسر الفقيرة وأبناء الطبقة
العاملة.
وينبغي لبلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط أن تتعلم من شرق آسيا
وشمال أوروبا ،وأن حترص كل احلرص على جتنب إخفاقات النموذج
األميركي .وإذا كان للدميقراطية أن ترسخ قدميها وتزدهر في مصر وتونس،
وأماكن أخرى من العالم العربي ،فإن احلكومات اإلصالحية اجلديدة البد
وأن تضع أزمة البطالة بني الشباب على رأس أولوياتها.
ويتعني على بلدان الشرق األوسط أن تعمل على وضع اإلستراتيجيات
الالزمة لتحسني جودة التعليم وزيادة فترة الدراسة ،واإلستثمار في التدريب
على العمل ،وتعزيز التدريب في القطاع اخلاص ،وتنمية
املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم .كما يتعني عليها
أن حتدد مشاريع البنية األساسية الرئيسية املطلوبة
لضمان إنتاجية القطاع اخلاص .ويتعني عليها أن تعمل
في إطار تعاوني على تعميق التكامل التجاري اإلقليمي،
وبالتالي خلق سوق أكبر.
لم يتورع احلكام املستبدون املخلوعون ـ زين
العابدين بن علي في تونس ،ومبارك في مصر،
والعقيد معمر القذافي في ليبيا ـ عن تكديس املليارات
من الدوالرات املسروقة من اخلزانة العامة .وكل هذه
األموال غير املشروعة البد وأن تعاد إلى أهلها وأن
توضع في صندوق خاص لتشغيل الشباب.
فض ًال عن ذلك ،ومع عودة أسعار النفط إلى جتاوز
املائة دوالر للبرميل ،فإن دول اخلليج تتمتع مبنجم من
الثروات الهائلة .ويتعني عليها أيض ًا أن تعمل على إنشاء
صندوق خاص لتشغيل الشباب في املنطقة من خالل
البنك اإلسالمي للتنمية .والواقع أن الوسيلة األمثل
الستغالل املوارد التي تتمتع بها املنطقة تتلخص في
ضمان إثراء حياة شبابها بالتعليم واملهارات والوظائف
ذات اجلودة العالية.

م�ش فاهم

____________

الكرايس الوزارية املوسيقية

جيفري د .ساكس ،أستاذ اإلقتصاد ومدير
معهد األرض في جامعة كولومبيا .وهو أيضا ً
املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة
لشئون األهداف اإلمنائية لأللفية.
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العامل

�أهم ثمانية درو�س نتعلمها من زيارة
بنيامني نتنياهو لوا�شنطن

ماجي ميتشل سالم
منذ سنوات عديدة وأنا أسمع شكوى متكررة من أصدقائي في املنطقة
العربية :إن إسرائيل تسيطر على السياسة األمريكية ،وجاءت زيارة رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو لواشنطن لتؤكد هذه الفكرة بد ًءا من وقوف اجلميع
لتحيته بعد خطابه في الكوجنرس وانتها ًء بالتصفيق احلاد في مؤمتر
اآليباك (مؤمتر اللوبي اإلسرائيلي األمريكي) ،فالواضح إذ ًا أن إسرائيل
بالفعل تتحكم في زمام األمور.
لكن األمر الذي يفشل أصدقائي العرب في فهمه هو الدروس املستفادة
من نتنياهو إذا توقفنا قلي ًال لتحليل ما يقوم به من أعمال وما وراءها من
أسباب ،لنتوقف عن الشكوى ولنقرأ ونفكر ،األمر فع ًال في غاية البساطة،
وهو أسهل بكثير من إنهاء فترة حكم الرئيس مبارك التي دامت  30عام ًا.
ومن باب أن خير ختامه مسك سأعرض الدروس املستفادة للعرب من
زيارة نتنياهو إلى واشنطن بداي ًة باألقل أهمية وانتها ًء باألهم ،وأنا أحب
تسمية هذه األسباب بهذا العنوان« :كيف ميكنكم أنتم أيض ًا أن تتقنوا لعبة
السياسة األمريكية».
رقم  :8كن جذابًا – قد تظنون أن دفء قلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
كدفء قلب سحلية من السحالي ،ولكنه عندما يحب أن يظهر جذاب ًا ودود ًا
فهو يفعل ذلك ببراعة شديدة ،وقد كان يفعل ذلك بكل إتقان وتأثير كبير
أثناء وجوده في الكوجنرس ،كان أثناء حديثه منحني ًا إلى األمام متكئ ًا
بذراعيه على املنصة ويتحدث بعفوية ويعطي إشارات بحركة جسمه توحي
بقوة أنه مرتاح وواثق من نفسه ،إنه يعرف احلاضرين وهم يعرفونه ،وقد
استعرض هذه العالقة في أسلوبه وسلوكه.
رقم  :7رسائل واضحة وبسيطة – ال تع ّكر صفو جمهورك بنقاط
كثيرة أثناء احلديث وأرقام قرارات مجلس األمن باألمم املتحدة (التي ال
يعرفها أغلب األمريكيني) وقائمة طويلة من املظالم ،يجب أن تظل األمور
بسيطة وبسيطة جد ًا ،لقد أكد نتنياهو على ثالثة مواضيع رئيسية أثناء
زيارته وهي:
 )1األمن ،وهنا حتدث عن صعوبة الدفاع عن حدود  1967وعن عدم
التفاوض مع حماس وعن املوقف املتشدد جتاه إيران،
 )2أن زمن الثورات العربية (أو الربيع العربي) يعني أن إسرائيل تقدم
للواليات املتحدة اإلستقرار في منطقة متر مبرحلة تغ ّير هائل،
 )3الواليات املتحدة وإسرائيل بينهما قيم مشتركة منها الدميقراطية.
رقم  :6عليكم بالترحيب بالمحتجّ ين المقاطعين – عندما قاطع
املعارضون نتنياهو أثناء خطابه في مؤمتر اآليباك وخطابه أمام الكوجنرس
قام بالتأكيد على قيم الدميقراطية املشتركة بني إسرائيل وأمريكا ،وداعب
احلاضرين منوه ًا أن مثل هذه اإلعتراضات ال ميكن أن حتدث في غزة أو
طرابلس أو طهرانِ ،
والحظوا أنه لم يذكر أي ًا من القاهرة أو تونس ،فيمكن
لرئيسكم اجلديد اآلن أن يشير إلى أن املصريني وجدوا حرية التعبير بعد
عقود من القمع وأنه يرحب بهذه املداخالت اإلعتراضية كدالئل على الواقع
اجلديد الذي نشأ مبصر.
رقم  :5اطرح موقفًا متشددًا ثم تظاهر بالتنازل – بعد خطاب
الرئيس أوباما يوم  19مايو عن «الربيع العربي» قام نتنياهو مباشر ًة بطرح

موقف علني وصارم يقول بأن حدود  1967ال ميكن الدفاع عنها ،قال ذلك
مرار ًا وتكرار ًا ،ثم ظهر وكأنه يقدم تناز ًال عندما قال أنه «سيكون كرمي ًا» في
توفير األراضي لدولة فلسطينية جديدة« ،كرمي ًا؟؟» ،لقد قالها الرئيس أوباما
وعرفها اجلميع منذ عام  :2000إن معالم إتفاقية السالم معروفة وواضحة
وضوح الشمس ،وتشمل حتى تبادل األراضي ،فذلك «الكرم» الظاهر على
نتنياهو قد يساعد حلفاءه املخلصني ملقاومة مطالب الرئيس أوباما باإللتزام
بحدود  1967ولكن األمر لعبة ،إنه يتشدد في البداية ثم ال يعرض أي جديد
إال تناز ًال ليس إال سراب ًا ويظهر فجأة وكأنه هو الطرف الطيب املتسامح،
إنها لعبة متقنة بشدة.
رقم  :4ال تتكلم وحدك – هنا تأتي أهمية األصدقاء ،نتنياهو له
أصدقاء كثيرون بني أعضاء الكوجنرس البالغ عددهم  ،535من قائد
اجلمهوريني في مجلس النواب إريك كانتور إلى قائد الدميقراطيني في
مجلس الشيوخ هاري رييد ،وميكنه اإلعتماد عليهم لدعم رسائله املهمة
والتذكير بها ،ولهذا السبب يجب على هذه الرسائل األساسية أن ترتبط
إرتباط ًا وثيق ًا – مثلما في حالة إسرائيل – باملصالح األمنية األساسية
للواليات املتحدة ،فال تتوقعوا أن النواب األمريكيني سوف ينهضون لدعم
مصالح بالدكم إن لم تكن تلك املصالح متوافقة متام ًا مع مصاحلنا نحن
األمريكيني.
رقم  :3إن لم تخدمك الحقائق تجاهلها – يص ّر نتنياهو بعناد
على أن املليون مواطن الفلسطينيني في إسرائيل أكثر حري ًة من الـ300
مليون مواطن في البالد العربية مجتمعة ،والثورات العربية تغ ّير من هذه
احلقيقة لكنه يرفض أن يذكر ذلك ،وبالطبع فمصر وتونس تتحوالن إلى
الدميقراطية اآلن ،لكنكم على الطريق وهو لن يعترف بذلك ،وهذا يوصلني
إلى الدرس التالي...
رقم  :2تنبهوا إلى نقطة ضعفه القاتلة (وال تقعوا فيها أنفسكم)
– لن يعترف نتنياهو أبد ًا بأن مواطني إسرائيل الفلسطينيني ُيعا َملون
كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ،ولعلي أحتاج اإلشارة إلى أنهم يتمتعون
بحق اللجوء إلى القضاء اإلسرائيلي ،ولكن الواقع لألسف أنهم بصفة عامة
يواجهون صعوبة في احلصول على الوظائف وبناء املنازل أو توسعتها
ويحصلون على خدمات أقل ،ومصر ميكنها أن تفعل أفضل من ذلك
بالنسبة لألقليات فيها وهذا لزام ًا عليها ،فلتحتفلوا بالتنوعية ولتحتضنوا
األقباط (وغيرهم) ولتثبتوا بطالن اإلدعاءات من أنصار مبارك وأمثاله و
يقول نتنياهو أن ميدان التحرير لن يحمي هذه املجموعات ،وقد ذ ّكرنا
الرئيس أوباما بقوله «سمعنا املصريني من كل الفئات في ميدان التحرير
يهتفون (مسلم ،مسيحي ،إيد واحدة) وستعمل أمريكا على أن تستمر هذه
الروح ،أن تحُ ت َرم األديان كلها وأن تُبنى اجلسور فيما بينها» ،فلتغتنموا
الفرصة من هذا الوعد.
وتعرفوا على األمريكيين الحقيقيين
رقم  :1ارحلوا عن واشنطن
ّ
– صحيح أن نتنياهو حت ّدث إلى مجموعتني في واشنطن لكن صوته وصل
إلى أبعد من حدود هذه املدينة بكثير ،فمن حضر في املجموعتني ميثلون
جمهور ًا من الناخبني يبعد عن واشنطن مبسافات بني عشرة أميال وخمسة
آالف ميل ،وإسرائيل لها قنصليات في العديد من املدن األمريكية املهمة
وهي تعمل بنشاط ،الدبلوماسيون اإلسرائيليون يتصلون بإستمرار

املركــب
الفاتيتو

أنا بال فخر أحتدث بأسم
املركب ،انا فالن الفالنى الليبراللى
املناضل من أجل احلرية الوحيد
الذى يستحق أن يتحدث بلسان
اهل املركب جميعآ.
ال  .....أرجوك ،أعطنى الكلمة،
انا الوحيد الذى له احلق بالتحدث
بأسم أهل املركب ،انا أخوانى ومنت
فى امليدان ملدة ثمانية عشر يومآ
حينما كنت أنت جتلس فى التكيف
و تتحدث للقنوات الفضائية.
ال ال ال ال  ....ال أحد يتحدث

بأسمنا ،نحن شباب الثورة،
نحن من قتل فى ثورة اخلامس و
العشرين من يناير حينما رفض
اإلخوان املشاركة.
أرجوا أن يصمت اجلميع ،نحن
السلفيني ،نحن من نعلم الدين و
نفقه فيه جيدآ و ال ميكن أن يحكمنا
علمانى أو ليبرالي ،نحن نريد شرع
الله كما أمرنا الله فى القرآن
ونحن دولة إسالمية ،فنحن أولى
بالتحدث بأسم املسلمني.
ملاذا تتحدثون بأسمنا؟ الكل
يريد أن يحكمنا؟ نحن أقباط
املركب ،نحن األصل وأنتم احملتلني،

بالصحف احمللية واحملطات التليفزيونية ويتحاورون مع املجموعات املدنية
والدينية ،وكثيرون منهم قد درسوا في الواليات املتحدة أو أقاموا فيها
من قبل ،إنهم يعرفون البلد ،وقد قام الدبلوماسيون املصريون بدور جيد
في املاضي ،وهنا ألقي الضوء على اخلدمة املمتازة واإلخالص للسفير
نبيل فهمي ،إنه كان يفهم األمريكيني جيد ًا واستطاع تفسير السياسة
األمريكية بدقة لصالح القاهرة ،وكان يعمل معه عد ٌد من الدبلوماسيني
الكبار البارعني ،وال نزال نحتاج إلى كثيرين من عينة هؤالء.

____________

ماجي ميتشل سالم العضو املنتدب ملؤسسة قطر الدولية
وشغلت سابقا ً منصب املساعد اخلاص لوزيرة اخلارجية
االمريكية مادلني اولبرايت.

نحن ال يتحدث أحد بأسمنا ،قبطى
تعنى مصرى ،الرجاء الصمت و أن
تسمعوا لنا.
ويستمر النقاش احلاد بني
رفقاء السفر و الصراع على من
يتحدث ومن تكون له الكلمة العليا
بينما ينادى منادى من طرف
السفينة ،يا سكان املركب ،أننا
نواجه دوامة فى البحر العميق،
أرجوكم ساعدونى ،ال أحتمل
مصارعة األمواج وحيدآ ،أيها
الناس ،أنتم و أوالدكم و أمتعتكم
و طعامكم و جتارتكم فى خطر،
اننا نواجة املوج العاتى فى أخطر

بحار األرض ،هل من مجيب؟ أيها
الناس أن لم تتحدوا غرقنا جميعآ
وإن تنازعتم فشلتم.
توقف اجلمع عن الصياح ونظر
كل منهم لألخر وبدأوا يفهموا أن
خطر املوت ينتظرهم ،حينها فقط
توقفوا عن الشجار وبدأوا التعاون
لتغيير إجتاة املركب إلى بر األمان
 ............فهل ينجح املسافريني
على املركب فى جتنب العاصفة؟
الفا تيتو مهندس تكنولوجيا
وناشط سياسي و كاتب
olvatito.wordpress.com
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الثورة الن�سائية يف ال�شرق الأو�سط
ناعومي ولف ترى انه عندما تتغري املر�أة يتغري كل �شيء،
واملر�أة يف العامل الإ�سالمي تتغري الأن ب�شكل جذري
أكسفورد  -من بني الصور االكثر انتشارا في املجتمع الغربي حول
البلدان االسالمية هي تلك املتعلقة باملرأة املسلمة :عيون املها ،محجبة،
مستسلمة ،صامتة بشكل مثير ،رقيقة وتشبه سكان قصور احلرمي اخليالية،
ولكنها منغلقة على نفسها خلف ستار التمييز بني اجلنسني .فأين كانت
هذه املرأة في تونس ومصر؟
في كال البلدين كانت النساء املتظاهرات مختلفات متاما عن تلك
الصورة النمطية التي رسمها لهن املجتمع الغربي ،فقد كن يظهرن في
الصفوف االمامية وفي لقطات األخبار ومنتديات الفيس بوك ،وحتى في
مواقع القيادة في بعض االحيان .في ميدان التحرير في مصر ،واندفعت
النساء املتطوعات ،البعض منهن برفقة اطفالهن ،لدعم التظاهرات بطريقة
منتظمة من خالل املساعدة في توفير األمن واالتصاالت واملأوى .وينسب
كثير من املعلقني الطبيعة السلمية لتلك التظاهرات في مواجهة اعمال
االستفزاز والبلطجة الى تواجد االعداد الكبيرة من النساء واألطفال.
وقد ذكر بعض احملررين من املواطنني املتواجدين في ميدان التحرير-
حيث ان أي شخص لديه هاتف خلوي كان بإمكانه ان يصبح صحفي -ان
النساء اللواتي شاركن في املظاهرات كن من خلفيات اجتماعية متنوعة،
فالعديد منهن أرتدين احلجاب واظهرت عالمات اخرى تدل على االلتزام
الديني ،بينما كانت اخريات اقل حتفظا حيث كن يرحنب باصدقائهن
بالقبالت ويدخنّ السجائر في االماكن العامة.
لكن النساء لم تكتفي فقط بتقدمي الدعم وهو الدور املعتاد لهن في
حركات االحتجاج منذ عام  1960حتى التظاهرات الطالبية التي حدثت
مؤخرا في اململكة املتحدة .فقد قامت النساء املصريات أيضا بتنظيم
ووضع االستراتيجيات وتدوين تقارير االحداث ،حيث تعرضت مدونات
مثل زهرة الليل مرتضى إلى مخاطر جسيمة إلبقاء العالم على علم يوميا
باملشهد في ميدان التحرير وأماكن أخرى.
ومن الغريب ان دور املرأة في الثورات التي حدثت في منطقة الشرق
األوسط قد مت االستهانة به بشكل مؤلم من الناحية التحليلية ،فلم تقم
النساء في مصر مبجرد «االنضمام» إلى االحتجاجات – بل كن قوة دافعة
رئيسية وراء التطور الثقافي الذي جعل من التظاهرات شيء ال مفر منه.
وما ينطبق على مصر ينطبق بدرجات متفاوتة على جميع أنحاء العالم
العربي .فعندما تتغير املرأة ،كل شيء يتغير ،والنساء في العالم اإلسالمي
ميرون مبرحلة تغيير جذري.
إن أهم حتول هو التحول التعليمي ،فمنذ جيلني ،لم تكن حتصل سوى
أقلية قليلة من بنات النخبة على تعليم جامعي .ولكن اليوم ،متثل النساء
أكثر من نصف عدد الطالب في اجلامعات املصرية .ويجري تدريبهن على

�أولويات� ،أولويات� ،أولويات
الطلب أيضً ا .فهذه هي احلماية الوحيدة
لهم ضد عدالة النظام التعسفي نفسها -
ذات الدوافع السياسية التي كانت موجودة
في املاضي -والتي متارس اآلن ضدهم.
إن هذا املنطق نفسه ينطبق على الغالبية
العظمى من املؤسسات األخرى للدولة التي
ستكون حت ًما موضع حتقيقات خاصة
ومساءالت.
من أجل حتقيق هذا املطلب للعدالة
النزيهة يجب إصالح عنصرين من نظام
العدالة ،وأن ينفصال متا ًما عن السلطة
التنفيذية للحكومة ،أال وهما :سلطات
التحقيق (النائب العام) ،والسلطة
القضائية.
سلطات التحقيق:
لقد كان األمر دائ ًما مثي ًر ا للحيرة،
حارسا
بل إنه أشبه مبن يجعل الذئب
ً
لقطيع األغنام ،فكيف اطمئننا طوال
السنة املاضية إلحالة كل املظالم
التي اكتُشِ فَت إلى مكتب النائب العام
احلالي ،بل في صورة خيالية صد ْقنا
بالفعل أن هؤالء الذين َو َّظفَهم النظام
ميا لضمان أحكام قضائية
السابق قد ً
ظاملة ذات دوافع سياسية ،هم في الوقت
نفسه س ُيغ ِّيرون مبادئهم ،ويرتدون ثياب

استخدام إمكانيات مؤثرة لم يكن جلداتهن حتى ان يتخيلن
امكانية حدوثها كنشر الصحف (كما فعلت سناء السيف،
في حتد ألمر حكومي بوقف العمل) وكذلك الترشح ملناصب
قيادية في االنتخابات الطالبية وجمع التبرعات للجمعيات
الطالبية وإدارة االجتماعات.
في الواقع ،أمضى عدد غير قليل من الشابات في مصر
ودول عربية أخرى سنواتها التكوينية األولى في التفكير
بشكل حتليلي في البيئات املختلطة بني اجلنسني ،وفي بعض
االحيان قمن بالتحدي العلني لألساتذة الذكور في الفصول
الدراسية .ومن األسهل بكثير قمع شعب عندما يكون نصف
عدد سكانه ضعيف التعليم ومدرب ليكون منقاد .ولكن،
كما كان يجب أن يعرف الغربيون من جتاربهم التاريخية،
فإنه مبجرد تثقيف النساء فمن املرجح ان يصاحب التحول
الثقافي الهائل الذي يتبع ذلك املطالبة بالدميقراطية.
كما أن طبيعة وسائل االعالم االجتماعية أيضا قد
ساعدت في حتويل النساء الى قيادات لالحتجاجات
والتظاهرات .فبعد عقد من الزمان قمت فيه بتدريس
املهارات الالزمة للمرأة القائدة فأني أدرك متاما صعوبة
جعلهن يقفن ويتحدثن من خالل هيكل تنظيمي هرمي.
وباملثل ،متيل النساء إلى جتنب ان تكن الرمز في التظاهرات الذي كان
في املاضي يقوم به عادة ناشط يتميز بالتهور والصوت العالي.
في مثل هذه الظروف  -حيث يكون هناك منصة وتسليط للضوء وناطق
رسمي -تكون املرأة خجولة في كثير من األحيان ولذلك تبعد عن القيام
بأدوار قيادية ،ولكن وسائل االعالم االجتماعية احلديثة في ظل التقدم
التكنولوجي غيرت من مظهر ومتطلبات القيادة اليوم .فالفيسبوك يالئم
الطريقة التي تفضلها النساء في التعامل االجتماعي حيث التعامل الفردي
اصبح بنفس اهمية – إن لم يكن أهم – من سيطرة وحتكم الفرد.
وميكنك ان تكون زعيما قويا على فيس بوك فقط عن طريق خلق «نحن»
كبيرة أو ميكنك ان تكون فرد مثل اجلميع في الصفحة اخلاصة بك – دون
حاجة للتأكيد على الهيمنة أو السلطة .فقد جنح برنامج فيس بوك في
حتقيق ما أخفقت فيه مؤسسات كبيرة خالل الثالثني عاما السابقة بالرغم
من الضغط النسوي ،بالطريقة التالية :حيث متكن من خلق إطار يسمح
للمرأة ببناء مجموعة «نحن» قوية تستطيع قيادة اخلدمات الالزمة للنهوض
بقضايا احلرية والعدالة على مستوى العالم.
وبالطبع ،ال ميكن لفيس بوك تقليل مخاطر االحتجاجات .ومهما
كان عنف االحداث في املستقبل القريب في الشرق األوسط ،فإن الوقائع
التاريخية ملا يحدث عندما تبدأ النساء املتعلمات في املشاركة في حركات
التحرير هو إنه يصبح حدثا يؤشر بنهاية أي شخص او جماعة ترغب في
احلفاظ على احلكم عن طريق استخدام قبضة حديدية.

تصوير علي حسن

فبمجرد ان بدأت فرنسا حركاتها التحريرية في  ،1789كتبت ماري
ولستونكرفات التي شهدت تلك التمردات تقريرها الرسمي عن حترر املرأة.
وعلى نفس الغرار ،بعد قيام النساء املتعلمات في أمريكا باملساعدة في
النضال من أجل الغاء الرق ،اصبح موضوع املطالبة بحق املرأة في
التصويت على جدول اعمال املظاهرات .وبعد ان قيل لهم في عام 1960
ان «وضع النساء في احلركة معرض للخطر» ،قمن بشن حركة نسوية
اخرى– وهي احلركة التي متخضت عن املهارات اجلديدة للنساء والتخلص
من اإلحباطات القدمية.
في كل مرة خاضت فيها النساء معارك من أجل حريات بالدهن،
فبمجرد االنتهاء من حتقيق تلك االهداف قمن باملطالبة بحقوقهن النسوية.
وحيث ان حقوق املرأة هي مبنتهى البساطة امتداد منطقي للدميقراطية
فإن احلكام الطغاة في الشرق االوسط يواجهون حالي ًا وضع سيكون فيه
شبه مستحيل وقف نضال هؤالء النساء من أجل احلرية -حريتهن وحرية
مجتمعاتهن.

_______________

ناعومي وولف ناشطة سياسية و ناقدة اجتماعية و احدث كتاب لها
«اعطني حريتي :دليل الثوريني االمريكيني».
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الدعاة الذين سيتابعون ويكشفون كل
جرائم النظام املخلوع .هذا بالتأكيد
اعتقاد قائم على التمني ووضع أمل في
مواجهة أمل آخر.
لذا ينبغي على الفور أن تُب َّدل القيادة
العليا كامل ًة في سلطات التحقيق مبكتب
سم عملية
النائب العام ،ثم ينبغي أن تُق َ
التعيني لقادة هذه السلطة التحقيقية إلى
ثالث خطوات منفصلة متا ًما بعضها عن
بعض :الترشيح ،والتصديق ،والرقابة.
وأن ُيع َهد بكل من هذه اخلطوات إلى هيئة
مستقلة .سيكون للسلطة التنفيذية دور
هيئة الترشيح ،وتبتعد متا ًما عن عملية
التصديق أو الرقابة ،فهاتني اخلطوتني
سيكونا من إختصاص البرملان ومجلس
القضاء األعلى؛ ففي الوضع املثالي
سيكون على مجلس النواب (البرملان) من
خالل جلنته القضائية التصديقُ  ،وسيكون
على مجلس القضاء األعلى القيام بدور
الرقابة.
ونك ِّرر هنا :أنه يجب أن تجُ َرى هذه
التغييرات في القيادة العليا لسلطات
التحقيق فقط؛ فقد أثبتت الدراسات
والتجارب العملية الكثيرة أنه إذا أردت
إحداث تغيير في أي منظمة ،فيكفي في
غالبية احلاالت أن تُغ ِّير القيادة العليا ،ومِ ن
َث َّم تتكيف بقية املؤسسة بسرعة ،وتعتمد

والتوجهات اجلديدة التي
الثقافة واألوامر
ُّ
ستُقِ ُّرها القيادة اجلديدة.
السلطة القضائية:
أصدر «نادي القضاة» مجموعة من
التوصيات التي -إذا ا ُّت ِب َعت -ستقطع
ً
شوطا طويلاً في حتقيق استقالل القضاء،
ويجب تنفيذ هذه اخلطوات فو ًرا ،وأهمها
ما يلي:
1 .1يجب ألاَّ يكـون لوزير العدل
سلط ٌة أو نفوذ على تعيني القضاة أو
ترقيتهم أو فصلهم.
2 .2يجب ألاَّ يتدخل وزير العدل
في حتديد أي قضية تتداول أمام أي
قاض.
ٍ
3 .3يجب ألاَّ يكون لوزير العدل
أي تدخل في تخصيص «اإلنتدابات
واإلعارات» ،التي ستُو َّفر للقضاة
(سوا ًء في داخل مصر أم خارجها)،
والتي غال ًبا ما تشكل األساس ملهام
ُمر ِبحة وقصيرة األجل.
4 .4يجب أن َينتخب أعضا َء املجلس
األعلى للقضاء من نظراؤُهم في السلك
القضائي.
فِ عل ًّيا يجب ألاَّ يكون لوزير العدل نفوذ

على حياة القضاة ووظائفهم ،ويجب ألاَّ
يتدخل في أي جانب من جوانب القضايا
والتشريع .وفي املقابل يجب أن يكون
الوزير هو الذي يمُ ِّثل ويعكس احتياجات
السلطة القضائية والبيروقراطية القضائية
واهتماماتها أمام البرملان.
وينبغي ملجلس القضاء األعلى أن
تكون له املسئولية الرئيسة للتدرج الوظيفي
للقضاة ،مع رقابة ُمح َّددة ميارسها البرملان؛
وذلك لضمان وجود مساءلة  -دون تأثير-
على مجلس القضاء األعلى.
وال ينبغي ألي طرف التدخل في توزيع
القضايا بني القضاة؛ إذ ينبغي أن تكون
العملية مبنية على مبادىء ثابته.
وأخي ًرا ينبغي أن يكون مجلس القضاء
األعلى اجله َة املسئولة عن تخصيص
«التعيينات املؤقتة».
بالطبع هناك تفاصيل أكثر من
التوصيات املقترحة هذه ،ومع ذلك فإن
هذه اخلطوات ت ِّ
ُلخص اخلطوات األساسية
املطلقة التي يجب أن تُن َّفذ آن ًّيا؛ من أجل
ضمان فعالية السلطة القضائية للحكومة
وسالمتها واستقاللها.
وفي اخلتام دعونا نتناقش ونتحاور
حول أولويات مصر اجلديدة ،ودعونا
نُش ِّكل إجما ًعا وطن ًّيا حول املجتمع الذي
نريد بناءه ،ولكن دعونا نفعل ذلك بالبدء

باخلطوة ا ُألولى واألكثر جوهرية؛ وهي:
أن نضمن لكل مواطن ،بغض النظر عن
املكانة واجلنس واخللفية أو الدين أو
العقيدة أو العِ رق ،احلماية الكاملة وغير
املشروطة حلقوقهم ،وبغض النظر عن
هوية املخالِف للقانون كائنًا من كان ،وأنهم
سوف يستطيعون السعي وحتقيق العدالة
احلقيقية.
إن العدالة هي الضامن الوحيد
واألخير كي ال جند أنفسنا في موقف
نكتشف فيه أن معاركنا وإجنازاتنا
لبناء دولة عدالة ومساواة يحيا فيها
كل مواطن في كرامة وإحترام للذات،
ال تخضع للنزوات التعسفية من أي فرد
أو مؤسسة ،وتستمر بشكل دائم في
املستقبل البعيد.
إذا عشنا دون عدالة لها قداستها
فسنكون دائ ًما على حافة اخلطر؛ خط ِر
أن َنفْقِ د أي مكتسبات حتققت على امتداد
رحلتنا إلنشاء مصر اجلديدة ،فالعدل هو
الركيزة األساسية ألي مجتمع ،وليس
مجرد مطلب لثورة  25يناير  2011م،
ولكنه يحتاج أن يكون املطلب األول ملصر
جديدة.
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يف تركيا وال�شرق الأو�سط ا�ستبدلنا الذل بالكرامة
من ليبيا ايل تركيا �أحيت �إرادة ال�شعوب الإح�سا�س بامل�صري امل�شرتك
احمد داود أغلو ،وزير خارجية تركيا
لقد قامت الثورات املتعاقبة في العالم العربي بطريقة تلقائية ،ولكن أيض ًا كان ال يوجد
مفر من حدوثها .فقد كان الزم ًا ان حتدث هذه الثورات الستعادة التطور الطبيعي للتاريخ.
فقد كان هناك تشوهان تاريخيان خالل القرن املاضي في منطقتنا التي تضم غرب
أسيا وجنوب البحر األبيض املتوسط .التشوه األول كان اإلستعمار في مرحلة الثالثينات
واألربعينات واخلمسينات ،الذي قسم املنطقة إلى مستعمرات وقطع الصالت الطبيعية بني
الشعوب واملجتمعات .فعلى سبيل املثال ،كانت سوريا مستعمرة فرنسية في حني كانت
العراق مستعمرة بريطانية ،مما نتج عنه انقطاع اية تواصالت إقتصادية او تاريخية بني
دمشق وبغداد.
أما التشوه الثاني فكان احلرب الباردة التي أضافت املزيد من اإلنقسام ،فالدول التي
تعايشت مع ًا لقرون من الزمان أصبحوا أعداء مثل سوريا وتركيا .فتركيا كانت في حلف
شمال األطلسي بينما كانت سوريا مؤيدة لإلحتاد السوفيتي ،مما نتج عنه أن أصبحت
حدودنا حدود َا بني كتلتني متناحرتني بدال من حدود طبيعية بني دولتني متجاورتني .وباملثل
كانت اليمن مقسمة أيض َا.
ولكن قد حان األن وقت إعادة التاريخ
إلى تطوره الطبيعي .فأنا أرى أن كل هذه
الثورات قد تأخر ميعاد حدوثها الذي
كان يجب أن يكون في أواخر الثمانينات
وأوائل التسعينات كما حدث في أوروبا
الشرقية .ولكن هذا لم يحدث بسبب إعتقاد
البعض أن املجتمعات العربية ال تستحق
الدميقراطية ،وإمنا حتتاج إلى نظم
إستبدادية للمحافظة على الوضع القائم
وجتنب التطرف اإلسالمي .حتى أن بعض
الدول والقادة املتفاخرون بالدميقراطية في
بالدهم متسكوا برأيهم أن الدميقراطية في
الشرق األوسط ستهدد أمن املنطقة.
األن نقول جميعا في نفس واحد «ال»!
فمن املمكن ملواطن تركي ،عربي ،او تونسي
ان يغير مسار التاريخ .فنحن شعوب
تؤمن بأن الدميقراطية شيء جيد تستحقه
شعوبنا .فهذا هو التطور الطبيعي للتاريخ
وعلى اجلميع أن يحترم إرادة الشعوب.
وإذا فشلنا في تفهم أن هناك حاجة
إلعادة التواصل بني املجتمعات واجلماعات
احمللية والقبائل واألعراق املختلفة في
منطقتنا ،فسوف نفقد القوة الدافعة للتاريخ
التي هي تساندنا االن .فنحن سكان تلك
املنطقة ولدينا مصير مشترك ومستقبلنا
مرتبط بذلك املصير.
فإذا كان هذا التحول هو التطور
الطبيعي للتاريخ فكيف ينبغي علينا أن
نتفاعل مع هذا التطور؟ أو ًال ،نحن في
حاجة الى خطة طوارئ تنقذ حياة الناس
ومتنع اية كوارث .ثاني ًا ،نحن بحاجة إلى
ان تعود احلياة الى طبيعتها .وأخير ًا نحن
بحاجة إلى إعادة بناء وترميم األنظمة
السياسية في منطقتنا كما لو كنا نعيد بناء
منازلنا بعد تعرضها إلعصار تسونامي.
ولكن من أجل أن نبدأ في عملية
الترميم ،نحتاج إلى خطة ورؤية وثقة
بالنفس للقيام بها .الثقة بالنفس التي
تسمح لنا بالقول :هذة املنطقة هي ملك لنا،
ونحن من سنعيد بنائها .ولكن لكي ننجح
في حتقيق تلك االهداف يجب ان نعلم
مبنتهى الوضوح القواعد األساسية التي
يجب أن نتبعها.
أو ًال ،يجب أن نعطي الثقة لعامة
الشعوب في منطقتنا املطالبني باإلحترام.
فالكرامه اصبحت عنصر أساسي في

تلك املرحلة ،فلقد مرينا كشعوب بعقود
من اإلهانة واإلذالل واالن نريد إستعادة
كرامتنا ،فهذا ما أطالب به الشباب في
ميدان التحرير .فلقد أصبحت أكثر تفاؤ ًال
باملستقبل بعد سماعي ملطالباتهم .هذا
اجليل هو مستقبل مصر وهم يعرفون ماذا
يريدون .إن هذه هي قوة الدفع اجلديدة في
منطقتنا ويجب أن حتترم.
ثانيا ً ،هي أن التغيير والتحول هم
ضرورة وليس اختيار ،فإذا حاول شخص
مقاومة تدفق التاريخ فسوف يكون هو
اخلاسر الوحيد .ال يستطيع أي زعيم
مهما بلغت درجة قوة تأثيره الشخصي
« »charismaأن يوقف تطور التاريخ .فقد
حان وقت التغيير وال ينبغي ألحد أن يحاول
التمسك مبنطق احلرب الباردة الذي عفا
عليه الزمان .وال ينبغي آلحد ان يحاول
إقناعنا ان فقط شخص أو نظام بعينه هو
القادر على احملافظة على إستقرار الدولة.
فالشعب هو الضامن الوحيد لإلستقرار.
ثالثا ُ ،يجب أن يكون ذلك التغيير
سلمي ًا .فاألمن واحلرية ليسا بدائل
لبعضهما ،فنحن نحتاجهما مع ًا .لقد سئمنا
احلروب األهلية والتوترات في منطقتنا،

أو ًال ،يجب أن نعطي الثقة لعامة
الشعوب في منطقتنا املطالبني
باالحترام والكرامة.
ثانيًا ،هي أن التغيير والتحول
هم ضرورة وليس اختيار.
ثالثًا ،يجب أن يكون ذلك
التغيير سلمي ًا .فاألمن واحلرية
ليسا بدائل لبعضهما.
رابعًا ،نحن نحتاج ان يكون
عندنا شفافية ،ومبدأ مسائلة،
وحقوق اإلنسان وسيادة
القانون.

فيجب علينا جميع ًا أن نتصرف بحكمة دون
خلق عنف أو إضطرابات مدنية بني الناس.
فعلينا جميعا جعل هذا التغيير السلمي
ممكن ًا باإلعتماد على إحساسنا باملصير
املشترك.
رابعًا ،نحن نحتاج ان يكون عندنا
شفافية ،ومبدأ مسائلة ،وحقوق اإلنسان
وسيادة القانون ،وأن نحمي مؤسساتنا
اإلجتماعية ومؤسسات الدولة .فالثورة ال
تعني الدمار والتجربة املصرية خير دليل
على ذلك .لقد تصرفت املؤسسة العسكرية
بحكمة عندما رفضت قمع إرادة الشعب.
ولكن إن لم يتواجد فصل واضح بني
الدور العسكري والدور املدني للمؤسسات
السياسية فإن ذلك سوف يخلق العديد من
املشاكل .وقد أعجبني قرار املشير طنطاوي
بتسليم احلكم لسلطة مدنية في أسرع وقت
ممكن.
أخير ًا ،يجب علينا حماية احلدود
الدولية لدول منطقتنا دون أي تقسيمات
جديدة .فيجب حماية الوضع القانوني
واحلدود الدولية لدول مثل ليبيا واليمن ،فقد
عانينا مبا فيه الكفاية من التقسيمات خالل
فترات اإلستعمار واحلرب الباردة.
وبالطبع هذة العملية يجب أن يقودها

شعب كل بلد .ولكن يجب أن يكون هناك
ملكية إقليمية أيض ًا فهذه منطقتنا جميعا.
فيجب أن يكون هناك إجتماعات متكررة
للمثقفون وصناع الرأي العام والسياسيون
ليناقشوا ويقرروا معا ما يريدونه للمنطقة
في املستقبل .فنحن مرتبطون ببعضنا
لقرون عديدة قادمة.
إن أي شئ يحدث في مصر ،أو
ليبيا ،أو اليمن ،أو العراق أو لبنان يؤثر
علينا جميع ًا .لذا يجب أن نظهر تضامنا
مع شعوب هذة الدول ،كما يجب أن يكون
هناك عدد أكبر من احملافل ومنتديات
النقاش اإلقليمية ،التي تضم السياسيون
والقادة واملثقفني ووسائل اإلعالم.
لقد أصبحت مؤخر ًا عبارة «الشرق
األوسط» التي ابتكرها املستشرقون
مرادف ًا للتوتر والصراعات والتخلف.
ولكن كانت منطقتنا مركز ًا للحضارة
على مدار أالف السنني تطورت خاللها
تقاليد قوية للنظام السياسي التي تزدهر
فيه ثقافات متعددة ،واإلضافة إلى هذا
التراث احلضاري والسياسي ،لدينا اليوم
ما يكفي من املوارد اإلقتصادية جلعل
منطقتنا مركز ثقل عاملي.
األن حان الوقت لعمل إعادة تقييم

تاريخي من أجل حتويل منطقتنا إلى منطقة
ننعم فيها باالستقرار واحلرية والرخاء
والنهضة الثقافية والتعايش السلمي.
وفي هذا النظام اإلقليمي اجلديد يجب
ان يقل العنف وتزال احلواجز بني الدول
واملجتمعات والطوائف املختلفة ويكون هناك
املزيد من التكامل اإلقتصادي والتحاور
السياسي والتفاعل الثقافي.
جاري اليوم البحث عن نظام عاملي
جديد ،فبعد األزمة املالية العاملية ،علينا
إعداد نظام اقتصادي قائم على العدالة،
ونظام إجتماعي قائم على اإلحترام
والكرامة .وميكن أن تساهم منطقتنا في
تكوين هذا النظام اجلديد : .نظام عاملي
وسياسي وإقتصادي وثقافي جديد .إن
مسئوليتنا هي أن نفتح الطريق أمام هذا
اجليل اجلديد ،وأن نبني خالل العشرة
سنوات القادمة منطقة جديدة مبنية طبق َا
الرادة شعوبها.

____________

هذه املقالة مقتبسه من كلمه
القاها السيد احمد داود اوغلو،
وزير اخلارجية التركي في منتدى
اجلزيرة السادس بالدوحة.
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تصوير مات بسون

اثناء و�ضعهم للد�ستور الدميقراطي ،ميكن
لقادة م�صر اجلدد التعلم من جنوب �أفريقيا
بعد الف�صل العن�صري يف هذا ال�صدد يكتب
اف دبليو دي كلريك الرئي�س ال�سابق جلنوب
افريقيا واحلائز على جائزة نوبل لل�سالم
تعتبر التطورات األخيرة في تونس ومصر وعلى
نحو متزايد في بقية أنحاء العالم العربي تطورات
مشجعة بالتأكيد وتثير أسئله حاسمة ملا سيحدث
بعد ذلك .كيف ميكن لهذه الدول اإلنتقال من النظم
اإلستبدادية للنظام القدمي التي فقدت مصداقيتها إلى
النظم الدميقراطية اجلديدة التي يطالب بها الناس في
جميع أنحاء املنطقة؟
املشكلة هي أن األنظمة اإلستبدادية ،بحكم
تعريفها ،ال متتلك اآلليات الالزمة للتحول السلمي إلى
الدميقراطية.
وال يوجد بصفة عامة اإلطار الدستوري
للدميقراطية احلقيقية ،وقد مت قمع الرأي السياسي
لفترة طويلة حتى أن أحد ًا ال يعرف حق ًا أي مجموعة
أو حزب يتمتع بتأييد حقيقي .ويبدو أن احلل الواضح
هو إجراء إنتخابات – ولكن من هم املشاركني وعلى
أي أساس ،وضمن أي إطار دستوري؟
تقدم املفاوضات الدستورية في جنوب أفريقيا
في أوائل التسعينيات من القرن املاضي مثا ًال مفيد ًا
للدراسة لهذه الدميقراطيات اجلديدة .فخالل هذه
العملية في جنوب أفريقيا ،أجتمع االطراف الذين
يتمتعون بتاريخ طويل من العداء والشك معا ووضعوا
نظام دستوري جديد في ظل ظروف شديدة الصعوبة
وشملت املفاوضات كال من املؤمتر الوطني االفريقي
(حزب املؤمتر الوطني االفريقي) بزعامة نلسون
مانديال ،واخلصم اللدود التقليدي ،وهو احلزب الوطني
احلاكم ،حتت قيادتي .ومن بني املشاركني اآلخرين كان
حزب انكاثا للحرية املكون من الزولو واحلزب الشيوعي
جلنوب أفريقيا واألحزاب التي متثل عشر حكومات
«البانتوستانات» التي أنشئت في ظل نظام الفصل
العنصري.
ولن يكون اختيار املشاركني للمناقشات
الدستورية سه ًال في مصر .فالتغيير في جنوب
أفريقيا كان متوقعا منذ سنوات ،وكان استنتاج
مسلم به ان يفوز حزب املؤمتر الوطني االفريقي الذي
ميثل غالبية السود في اول إنتخابات دميقراطية .إال
ان التغيير في مصر جاء بشكل غير متوقع – وال
يعلم أحد هل سيكون اإلخوان املسلمني ،او اليسار
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�صنع الدميقراطية
او احلزب احلاكم احلالي هو املجموعة املهيمنة .ومع
ذلك ،فإن جتربة جنوب أفريقيا تؤكد على أهمية مشاركة
جميع األطراف ويجب إدخالها فى اإلعتبار.
وبالرغم من األزمات وعمليات االنسحاب املتكررة،
فقد جنحت احملادثات في جنوب أفريقيا التوصل الى
دستور غير عنصري ودميقراطي ينظر إليه بشكل واسع
بانه من ضمن أفضل الدساتير في العالم .إذ ًا كيف
فعلنا ذلك؟
لقد أشتملت املفاوضات على ثالثة مراحل مميزة.
 املرحلة االولى وهي التمهيدية ،جاءت بعد خطابي
في البرملان في  2فبراير  1990الذي اعلنت خالله
عن اإلنتهاء الرسمي لنظام الفصل العنصري وإطالق
مانديال من السجن بعد تسعة أيام .وقد تضمنت هذه
املرحلة إجتماعات متهيدية في كاب تاون وبريتوريا
تعلقت بشكل رئيسي مبنح احلصانة إلى ثوار حزب
املؤمتر االفريقي لتمكينهم من العودة من املنفى وتعليق
الكفاح املسلح للمجموعة الدائر منذ عشرات السنوات.
وسوف تكون هناك ضرورة أيض ًا في مصر لتحديد
كيفية مشاركة املجموعات احملظورة في السابق – مثل
اإلخوان املسلمني -في العملية اإلنتقالية.
وتناولت احملادثات التمهيدية أيض ِا العنف
العنصري املتصاعد الذي كان يشكل عائق ًا خطير ًا
طوال مدة املفاوضات .وقد قمنا بحل هذه املشكلة
من خالل إقرار اتفاق السالم الوطني في  14سبتمبر
 .1991وقد قام اإلتفاق بتأسيس األمانة العامة للسالم
الوطني وجلنة السالم الوطني التي تضم كافة املوقعني
على اإلتفاق ومفوضية السالم الوطني حتت رئاسة
القاضي ريتشارد جولدستون وهو رئيس القضاة
باحملكمة العليا ،لغرض التحقيق في العنف والتهديد
وتقدمي تقارير بشأنهما.
أما املرحلة الثانية من املفاوضات ،وهي محادثات
اإلتفاقية املتعددة األطراف من أجل جنوب افريقيا
الدميقراطية (كوديسا) ،بدأت في  21ديسمبر ،1991
من خالل إقرار اعالن النوايا .وقد حدد اإلعالن اإلطار
العريض لنوع الدولة التي يرغب فيها كافة األطراف،
مبا في ذلك  :نظام سياسي موحد ودميقراطي وغير
عنصري وغير متحيز ضد املرأة ،ودستور يتم حمايته
بقضاء غير متحيز ،ودميقراطية متعددة األحزاب
بناء على التمثيل النسبي ،والفصل بني السلطات مع
مراجعات وتوازنات مناسبة ،وإقرار اللغات والثقافات
والعالقات املتنوعة جلنوب أفريقيا ،وميثاق احلقوق
ملساواة اجلميع أمام القانون.
وقد تناولت مفاوضات الكوديسا قضايا شائكة ال
تعد وال حتصى ،مبا في ذلك إنشاء وسائل اإلعالم
واملناخ السياسي إلتاحة املشاركة احلرة ،وإعادة دمج
األوطان السوداء ،وضمان انتخابات حرة ونزيهة،
وكانت اصعب املفاوضات هى من أجل إعداد دستور

جديد .وكانت املشكلة الرئيسية هي اصرار حزب املؤمتر
الوطني االفريقي بأنه ينبغي وضع الدستور من قبل
جمعية وطنية منتخبة ،في حني أصرت أحزاب األقلية
بان اإلتفاق على الدستور ينبغي ان يسبق اإلنتخابات
األولى .ومت حل املأزق في نهاية هذه العملية عن طريق
فكرة عبقرية وهي إعتماد دستور مؤقت يتم إجراء
اإلنتخابات األولى وفقا ألحكامه ،وفيما بعد يقوم
البرملان املنتخب حديث ًا بإعتماد الدستور النهائي.
ولتهدئة مخاوف األقليات ،ينبغي ان يتوافق الدستور
النهائي أيضا مع املبادئ الدستورية الـ  35غير القابلة
للتغيير.
ومما يذكر ان احملادثات الدستورية انهارت في 17
يونيو  1992نتيجة لإلخفاق في التوصل الى اتفاق حول
النسب املئوية التي يتم مبوجبها اقرار الوثيقة النهائية
ونتيجة لتصاعد اعمال العنف .وكان يشتبه ان قادة
حزب املؤمتر الوطني االفريقي حتت ضغط من عناصر
املجموعة األكثر راديكالية حول التنازالت التي تبذل من
جانبهم خالل املفاوضات .وقد يكون اإلنسحاب وسيلة
لتهدئة هذه الفصائل العدوانية بحيث ميكن ان تتقدم
العملية إلى األمام .وأنا ال أعتقد أن قادة املؤمتر الوطني
االفريقي كانوا يهدفون حق ًا في اي وقت من األوقات
الى عرقلة هذه العملية ،على الرغم من انهم قالوا علنا
انهم سيجعلون البالد غير قابلة للحكم من خالل العمل
اجلماهيري .لكن في نهاية املطاف استؤنفت احملادثات
دون اتخاذ تدابير جذرية مثل فرض األحكام العرفية،
مما يدل على أهمية الصبر ،حتى في ظل حاالت اجلمود
السياسي.
وفي  26سبتمبر  ،1992فتحت احلكومة وحزب
املؤمتر الوطني االفريقي الطريق الى إستئناف
املفاوضات من خالل اعتماد «سجل التفاهم» الذي
أيد معظم اإلتفاقات التي مت التوصل إليها أثناء عملية
كوديسا .وكان من بني املشاكل الرئيسية التي مررنا
بها احلفاظ على شمولية العملية .حاملا عاد حزب املؤمتر
الوطني اإلفريقي إلى احملادثات ،انسحب حزب إنكاثا
واالحزاب اليمينية ولم تعود حتى عشية اإلنتخابات.
لذلك فمن الضروري أيض ًا فى مصر ضمان أنه أيا
كانت اإلجراءات التي تتم ،فينبغي ان تتضمن العملية
كافة األحزاب التى عندها تأييد كبير.
وتألفت املرحلة النهائية من املفاوضات من عملية
تفاوض متعددة األحزاب ،التي توصلت إلى اتفاق بشأن
وضع دستور مؤقت واآلليات الالزمة إلجراء إنتخابات
حرة ونزيهة .واتفق على أن يتم إقرار الدستور النهائي
بأغلبية الثلثني في البرملان املنتخب حديثا ،وإال فإنه يجب
أن يتم إقراره بأغلبية  60في املئة في إستفتاء وطني.
ومتت املوافقة على الدستور املؤقت من قبل منتدى
التفاوض في  18نوفمبر والذي اعتمده البرملان يوم 22
ديسمبر .وقد أجريت أول انتخابات دميقراطية وطنية

يوم  27أبريل  ،1994التي مثلت بشرى الدميقراطية
الدستورية غير العرقية احلالية في جنوب أفريقيا.
ولم يكن من املمكن جناح هذه العملية بدون عدد
من العوامل الرئيسية .أو ًال ،أن النظام السياسي في
جنوب افريقيا كان يعمل في ظل دستور طوال العملية
بأكملها ،في حني أن الوضع في مصر بعد إستقالة
الرئيس السابق حسني مبارك ما زال غير واضح .وهذا
النوع من اإلستمرارية يعني أنه لم يكن هناك توقف في
عمل احملاكم واخلدمات العامة واإلتفاقات التجارية أو
حقوق امللكية.
 ثاني ًا ،كانت العملية بأكملها نابعة من جنوب
افريقيا متاما .فنحن لم نتطلب تدخل أو وساطة من أي
قوى خارجية  -على الرغم من أن تأييدهم للعملية في
كثير من األحيان كان ال يقدر بثمن .فاحللول الناشئة
في الداخل غالبا ما تكون أكثر متانة من تلك التي يتم
استيرادها أو تكون مفروضة من اخلارج.
ثالث ًا ،استفدنا من دعم املستشارين الدستوريني
اخلارجيني ،الذين كانوا في كثير من األحيان من
األكادمييني واخلبراء القانونيني .ورحب جميع األطراف
بنزاهة هؤالء املستشارين ،ومتكينهم من حل املآزق التي
تنشأ من وقت آلخر.
 وأخير ًا ،من العوامل التى ساعدتنا كثير ًا أن
يكون هناك رجل مبكانة نيلسون مانديال كشريك في
هذه العملية .فعقب اغتيال كريس هاني ،زعيم احلزب
الشيوعى فى جنوب افريقيا ،في يوم  10أبريل 1993
لعب مانديال دورا ال غنى عنه في تهدئة اتباعه ومنع
نشوب الصراعات على نطاق واسع .وعلى الرغم من
أن عالقتنا شهدت توترا شديدا في كثير من األحيان،
مثلما أعلن خطأ وإتهمني بدعم العنف على أيدي قوات
األمن ضد املتظاهرين العزل ،ولكن من البداية كان
كالنا يعتقد أن هناك أساس للثقة والتعاون املثمر .وما
زلنا أصدقاء حتى يومنا هذا .ومن غير الواضح ما إذا
كانت هناك أي قادة مبكانة مانديال في حركة املعارضة
املصرية ،ولكنه سيكون مثا ًال رائع ًا لإلحتذاء به.
الوضع احلالي في مصر فريد من نوعه ،بطبيعة
احلال .ويبقى أن نرى من هم األفراد واألحزاب التي
ستكون لها مراكز زعامية .ومن الواضح أن القوات
املسلحة بحاجة للعب دورا حاسما في خلق وحماية
الساحة خالل املرحلة االنتقالية السياسية .ولكن ماذا
سيحدث بعد ذلك؟ بناء على جتربتنا ذات الصلة بعملية
التحول التاريخي اجلاري في العالم العربي ،فإن جنوب
افريقيا سوف تكون سعيدة للمساعدة.

______________
أعيد نشره بتصريح من
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الريادة فى جمال الإ�ستدامة :مفتاح م�ستقبل العامل العربي
�سمري �سالتي يت�سائل ما املوقع الذي حتتله الدول
العربية بني دول العامل و هل �سيكونوا قادرين
على اللحاق بدول العامل؟ كم �سوف ي�ستغرقوا
من الوقت لكي يكونوا قادرين على املناف�سة؟
إذا كانت التكنولوجيا هي مؤشر بالريادة فى
العالم ،فهل ميكن للعالم العربي أن يلحق بقطار
التقدم والتكنولوجيا ؟ وهل ميكن للعالم العربي أن
تكون له الريادة ؟ ما هو مؤشر الريادة الذى سيأتى
بعد التكنولوجيا؟ وهل ميكننا أن نحقق قفزة نوعية؟
أود أن أقدم في هذه املقالة رؤية جديدة تسمح
باإلجابة بـ»نعم» على التساؤل حول إذا ما كان ميكن
للعالم العربي أن يحقق قفزة نوعية .عندما أنظر إلى
اخلمسني سنة املقبلة ،فأنا أرى أن امتالك التكنولوجيا
لن يستمر املؤشر الرئيسى للريادة ،وأعتقد أننا
مقبلون على نهج جديد تُقاس فيه الريادة في العالم
فقط من خالل االستدامة.
حني أنظر إلى ما يحدث في العالم العربي،
أشعر باألمل واإلثارة والتطلع إلى عالم أفضل .إنني
متفائل بأن األمور سوف تسير نحو األفضل ،ولكن
السؤال الذي يتبادر إلى ذهني هو :ماذا سيكون
وضع الدول العربية في العالم؟ وهل ستكون قادرة
على اللحاق بالركب؟ ماهى املتطلبات لكى نكون أكثر
تنافسية؟ يغمرني شعور كبير باليأس نتيجة ملا أحلظه
من تغيرات في العالم اآلن وسرعتها وطبيعة املنافسة،
حيث يبدو أن البلدان التي لديها التفوق التكنولوجي
سوف تواصل إحتالل مرتبة الصدارة وقيادة العالم
في املستقبل املنظور.
ويزيد من شعوري باليأس معرفتي بأن النفط
سينفذ في الوقت الذي مازالت تعتمد فيه النظم
االقتصادية العربية على النفط بشكل مباشر أو غير
مباشر.
ولكن تساؤلى الفطرى ورفضى لإلستسالم
وإميانى القوى أنه هناك طريق ًا لألمان يدفعوننى إلى
النظر إلى املوضوع بطريقة مختلفة .ميكن أن تتحقق
القفزة النوعية من خالل طرق جديدة فى التفكير ومن

التوا�صل مع العامل

خالل تقبل إمكانية بلوغ األهداف بأسلوب مختلف
متا ًما عن الطرق التقليدية.
خالل دراستي اجلامعية في مطلع الثمانينيات،
ركزت على وسائل االتصال التي تعتمد على األلياف
البصرية ألنني اعتقدت إنها وسيلة متكن العالم
النامي من حتقيق قفزة نوعية في عالم اإلتصاالت
وذلك بتخطي محدودية األسالك النحاسية واالعتماد
بد ًال منها على األلياف البصرية التي توفر بنية حتتية
أفضل لإلتصاالت .وأثناء دراستي العليا فى مطلع
التسعينيات ،كتبت دراسة عن النقلة التي أحدثتها
الهواتف النقالة كبديل للخطوط األرضية للتليفون في
أجزاء كثيرة من دول العالم النامي مما أتاح لها
اللحاق بالتقدم التكنولوجي .وعلى الرغم من محدودية
تلك السيناريوهات بالنسبة إلى قدرات االتصال املادية،

بدأت أتسائل مؤخ ًرا :من سيكونوا الفائزون في هذا
العالم والذى يشمل كل من الدول املتقدمة والدول
النامية؟ وما هو املنهج الذي يسمح لألمم والشعوب
بإحداث قفزة نوعية؟ وإلى أى مدى ستتراجع شركة
«أبل كمبيوتر» إذا لم توالى االبتكار كل بضعة شهور؟
وإذا لم تستطع االبتكار ملدة سنتني متتاليتني فهل
ستختفي متام ًا هذه الشركة العمالقة؟ وما الذي يتوجب
على العالم العربي ومصر حتدي ًدا  -كونها الدولة
العربية األكثر سكانًا -التركيز عليه لتحقق التميز الذى
يسمح بالقفزة النوعية ؟
يتبادر إلى الذهن جواب واحد هو :االقتراب من
كل مجاالت التنمية سواء كانت اجتماعية ،قانونية،
سياسية ،تعليمية ،مالية ،أو بشرية ،على املستويني
احمللي والعاملي ،من خالل إيجاد حلول مستدامة طويلة

األمد .فعلى سبيل املثال الدميقراطية هي بالطبع نظام
جيد ليس ألنها فقط تتيح متثيل كافة األفراد في النظام
السياسي ،ولكن أيضً ا لكونها مستدامة .وكذلك فإن
أساسا سلي ًما الستهالك الطاقة
الطاقة املتجددة متثل
ً
فى أي دولة ألنها مستدامة ،حتى فى وجود النفط .يعد
النظام القضائي الذي يحمي حقوق امللكية و حقوق
اإلنسان أم ًرا جيد ًا فقط إذا كان مستدام .إن الشركة
التي تدمج منتجاتها وخدماتها داخل املجتمع خلدمة ذلك
املجتمع ،سواء على املستوى احمللي أو املستوى العاملي،
تصبح بذلك شركة راسخة من الصعب تفكيكها ،ومن
هنا فإنها تتسم باإلستدامة .إذا كانت امللكية مرتبطة
باملسؤولية حلماية مصالح جميع األفراد وليس فقط
املساهمني فى الشركة ،فهي إ ًذا من األنشطة املستدامة
التى تزيد إحتمالية إستمراريتها على األمد الطويل.
إن التنمية املستدامة تؤثر على جميع جوانب حياتنا
وبالتالى تؤدى إلى فهم مبدأ املواطنة العاملية.
إن االستدامة وإمكاناتها هي منهج فى تطور
مستمر  ،ومع ذلك  ،فإن العالم العربي لديه الفرصة
ليعيد تقدمي نفسه كرائد للتنمية املستدامة .إن مفهوم
االستدامة يرتبط إلى حد كبير مبفهوم الثقافة العربية
ذات اجلذور التاريخية والدينية .إنه شيء ميكننا أن
نشعر به ،وأن نقوم بتطويره و رعايته ونشره ،إنه شىء
متأصل في احلياة اليومية للفرد ،واألسرة ،واملجتمع،
واملدينة ،والدولة ،واإلقليم ،وأيضً ا على الصعيد العاملي.
سوف تكون االستدامة مبثابة مسا ًرا جدي ًدا ميكن أن
تتخذه الدول العربية بثوراتها املتعددة  -ومنها ثورة
الياسمني  -وذلك عن طريق صياغة القواعد وآليات
تنفيذها ،وأن يظهروا للعالم قيمتها ويعلموا اآلخرين
كيفية القيام بها .إن اللحاق بالركب قد ال يكون خيار
متاح ،ولكن حتقيق قفزة نوعية ميكن أن يكون احلل
الوحيد ،واالستدامة هي السبيل لتحقيق ذلك.

_____________

تصوير جالل رفعت املصري

سمير سالتي هو العضو املنتدب لـ ()zouk
اكبر صندوق إستثمار أوروبي متخصص في
مجال التكنولوجيا.

 تتمة مقال �ص 1التليفزيون ،وكذلك التواصل واالتصال الذي يسمح به اإلنترنت ،وسيقول أغلب الزمالء
تسريع مهم جد ًا لتلك العملية.
في مهنتنا أن التكنولوجيا كانت عامل
ٍ
ما تظهره شوارع القاهرة هو أن ثمة تغ ّير أساسي على مستوى أكثر عمق ًا قد حدث،
ان الناس يريدون لصوتهم أن ُيسمع اآلن ،ويريدون التغيير اآلن ،وهم مستعدون للتنازل
عن حياتهم اخلاصة اآلن من أجل الوصول إلى هذا النوع من التغيير ،وهذا شيء متعب
لكنه هائل في قدرته على بعث اإللهام واألمل ،وسيكون جناحكم مرتبط مبدى قدرتكم في
احلفاظ على مشاركة الذين يعملون معكم اآلن ،وعلى مدى قدرتكم على توسيع وتعزيز
وتقوية التحالف املؤيد للتغيير الذي أنتم بصدد بنائه اآلن.
وها هي مقرتحاتنا:
ا�شركوا العالمات التجارية .أع ّدوا قائمة بأهم العالمات التجارية العاملية التي
تتخذ من تقرير املصير جز ًء من شخصيتها ،على سبيل املثال في عالم التكنولوجيا
نرى أن ك ًال من آبل ( )Appleوبالك بيري ( )RIM/Blackberryتهتمان بحرية وأمان
املستخدمني ،أع ّدوا قائمتكم اخلاصة ،وراسلوا هذه العالمات ،اسألوهم كيف يحبون أن
يشتركوا معكم ،أعرضوا عليهم األفكار ،ولكن استمعوا إلى اقتراحاتهم أيض ًا.
�أعدّوا فريق ًا من �« 100سفري» يكونون من لديهم أفضل القدرة على التعبير
والتفاعل مع األخرين ،وأعرضوا فرص الرعاية التجارية على الشركات حتى مت ّولوا
هذا الفريق كي تتم إستضافتهم لرواية القصة.

ألجل بناء برنامج مشترك يتناول ثقافة املرحلة االنتقالية ،وكما ذكرنا ،ستحتاجون إلى
اختراع طرق جديدة للتعامل مع مشاكل جديدة ،فيجب عليكم احلصول على شريك
أكادميي ليسجل هذا اإلجناز ويقوم بنشره.
اطرقوا �أبواب القيادة العاملية وجمتمع التغيري .ما هي مهارات القيادة التي
حتتاجها مصر اجلديدة ألجل النجاح؟ من سيقود مصر اجلديدة؟ كيف ميكنكم االستمرار
في العمل مع ًا وإشراك حلفاء جدد ،حتى فى وجود إختالفات في مشروع مشترك؟
�أخري ًا ،تعاملوا مع م�صر اجلديدة ك�أنها عالمة جتارية .ليس الوقت متأخر ًا
لتشكيل جلنة وطنية لهذا الغرض ،وال حتتاجون لتعيني استشاريني للمساعدة ألنكم
انطلقتم في بداية قوية جد ًا ،عندكم عالمة جتارية نرى أنها ترمز إلى الطاقة والتغيير
اإليجابي والتغيير السلمي وأهمية الفرد ،ولكن رأ َينا نحن ليس املهم ،األهم بكثير
هو أن تقرروا ما تريدونه أنتم لنا نحن ،ماذا تريدوننا أن نشعر جتاه مصر ،ثم أن
تعيشوا على هذا األساس وتنشئوا أعما ًال مثل السابق ذكرها حتى تتحول الرؤية
إلى حقيقة.

انتجوا الأفالم  ....ليس فقط ألجل شعبكم ولكن ألجل شركائكم باخلارج أيض ًا،
اجلمهور املستهدف هو «نحن»  --ذلك اجلزء منا جميع ًا الذي يقلقه التمركز الزائد
للسلطة والقوة.

وختام ًا ،قوموا مبمار�سة االنفتاح الراديكايل ،مثل هذه العملية ستشوبها
العيوب وستخضع الضطرابات في الشخصية واحليرة واجلهل واالستقطاب  --وكل
هذا يعني أن العملية ستكون بشرية إنسانية جد ًا! اعترفوا بالعيوب واعترفوا بأن هذا
بطريق
األمر عبارة عن اختراع ،طريقة جديدة للعمل ،وافتحوا أبواب النقاش والتزموا
ٍ
إلى األمام حتتضنون فيه الطاقات اإليجابية حول العالم.
أنا ودانا نتطلع إلى االستماع إلى املزيد ،وإن كان هناك سبي ًال لتقدمي املساعدة
سنفعل.

اح�صلوا على �شراكة العالمات التجارية اجلامعية .أنتم بحاجة إلى أهم
اجلامعات األمريكية والبريطانية ،بادروا جامعتي ستانفورد وكامبردج باالتصال

دانا ايري و مارك ليندر ،بيل بوتنجر للمشروعات اخلاصة و بيل بوتنجر بال
حدود تهتمان باإلتصاالت اإلستراتيجية ،من أجل حتويل الصراعات.

_____________
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العواطف املكبوتة كلها وليس بعضها فقط
وكما أخرجت أفضل ما فينا فضحت أسوأ
ما فينا أيض ًا ،و كان نتيجة ذلك ظهور
والتعصب الديني ،ولكن بخالف
العنف
ّ
ذلك اإلميان اجلديد الذي اكتشفناه في
انفسنا فإن تلك السلبيات كانت متواجدة
طوال الوقت و ازدهرت في ظل نظام احلكم
السابق الذي استخدمها ليخيفنا جميع ًا
ويخضعنا لسلطته ،وهي بالفعل مخيفة،
إنها سموم قاتلة ترتد باملجتمع إلى عصور
بدائية حيث القوة الوحشية وحدها هي آلية
التفاهم وحيث ال يوجد أدنى احترام حلقوق
اإلنسان األساسية ،لكن ألني أؤمن إميان ًا

قوي ًا باخلير البدائي الكامن في الوعي
البشري فإن عندي ثقة في أن الذي سيسود
في النهاية هو التسامح والتعايش واحترام
ُحرمة احلياة وأن عالجنا من تلك السلبيات
سيكمن في التعليم والعدالة االجتماعية،
وسوف نحتاج إلى سنوات قبل أن نتخطى
تلك احملنة لكن بدايه الطريق تبدأ باالعتراف
بوجود املشكلة ثم اإلحتاد مع ًا ملواجهتها.
أعتقد أن سبب حالة القلق احلالية،
والتي هي احد اسباب السؤال املطروح في
بدايه املقال ،هو أننا لم نبدأ الطريق بعد،
لم نحدد بعد القياده التي تستطيع أن تع ّبر
عن رؤيتنا وأن تبعث فينا احليوية لنبدأ في

التنفيذ ،إننا نعيش فترة الكل فيها له رأي
لكن ال أحد له خطة عمل ،مرشحو الرئاسة
يظنون أنهم يستطيعون الفوز باالنتخابات
باإلعالن عن إميانهم بالدولة املدنية
والدميقراطية ،واخلطة الوحيدة احلاضرة
هي خطة اإلخوان املسلمني لكنها مشوهة
وبصفتهم حركة سرية تاريخي ًا قائمة على
القيادة والسيطرة فهم يواجهون صعوبة
شديدة اآلن في التغ ّير الدميقراطي حتت
األضواء وعلى مرأى من اجلميع ،لكن مع ذلك
ال يجب أن ننسى أهمية التوقيت ،أنا مث ًال
أؤمن أن الفراغ الذي نعيشه اآلن سيثمر
عنه ظهور القيادات التي ننشدها ،ألنهم
موجودون في مكان ما اليوم ،وقد دعمتهم
وهم على وعي مبعاناة الناس ،و
الثورةُ ،
هم في مرحلة تشكيل رؤيتهم وقريب ًا ،قريب ًا
جد ًا ،سيقفون ويتحملون مسئولية قيادتنا
على الطريق نحو مصر التي نحلم بها ونعلم
انه بامكاننا ان نصل اليها ،كل املطلوب هو
أن يأتي الوقت باحلدث اجلم الذي سيدفعهم
إلى التحرك ...وهو آتٍ.
اآلن أمتعن في السؤال ،أما زلت
سعيدة أنني شاركت في الثورة؟ ،حتى بعد
أن دخلت بيت أمي ألجدها مقتولة بعنف
على يد لص تافه جت ّرأ بسبب حظر التجوال
فاقتحم بيتها وقتلها من أجل بضعة آالف
من اجلنيهات؟ هل ألوم الثورة على جترأ
البلطجية؟ وعلى جو األمن املنفلت الذي
جعل أحد أكبر شوارع القاهرة غير آمن في
وقت الفجر؟ هل مشاعري مهمة؟ احلقائق
تظل كما هي :إنني مؤمنة أن ثورة  25يناير
كانت أفضل ما حدث ملصر في العقود الستة
املاضية ،وأنني عندما أبحث في ذاكرتي عن
صورة ألمي لتحل مكان الرعب الذي رأيته
أختار صورة لها في يوم مشمس من أيام
يناير وهي جالسة على الرصيف في ميدان
التحرير املزدحم ،في فمها سيجارة ،وتنظر
إلي وتهتف مع اجلماهير :حتيا مصر.
ّ
_________________

إجني حداد هي مستشارة إستراتيجية
إجني من مؤسسـني
وإتصاالت،
Shayfeen.com
واملنظمة االفرو
مصرية حلقوق اإلنسان و التنمية (إهرو)
ومصريني ضد الفساد .إجني حاصلة
على درجة البكالوريوس من اجلامعة
األمريكية بالقاهرة كما حصلت على
درجة املاجيستر التنفيذيي في إدارة
األعمال من جامعة هارفارد.

تصوير مات بيسون

يا �أم ـ ــي

تصوير مات بيسون

كعادته يوم اإلثنني من كل أسبوع يذهب إلى حصة مراجعة
الكيمياء ،وكعادته أيض ًا يذهب إلى الدرس ماشي ًا على قدميه ماسك ًا
كتاب الكيمياء يراجع فيه بدقة شديدة ..
سيدة تتأوه ..
آآآه  ..حد يسندني ،حد يساعدني
وضع " طارق " كراريسه على األرض مسرع ًا ،وجرى إلى السيدة
العجوز قائال :
هاتي إيدك يا أمي
ثم إلتفت العجوز ،ونظرت له نظرة غريبة  ..وصرخت في وجهه :
أمك ؟؟؟  ..أمك مني ؟؟  ..جتك داهية تاخدك انت وأمك اللي
بتقول عليها دي  ..أمك ؟؟  ..هو أنا خلفتك ونسيتك ؟؟  ..سيب إيدي
 ..سيب.
بادرها بنظرة مليئة بالتعجب  ..قائ ًال " بصوت هادئ " :
أنا متأسف يا أمي.
أمي تاني ؟؟؟  ..مني انت أص ًال عشان تقولي يا أمي  ..وبعدين
ايه متأسف دي ؟؟  ..انت غلطت فيا عشان تقوللي متأسف ؟؟ ..
وانت تقدر أص ًال تغلط فيا ؟؟  ..ربنا يقل منكوا ما ُكتُر  ..عيل رخم.
ترك " طارق " يدها بلطف  ..وذهب إلى درسه " متعجب ًا " ،وقد
سمع كل من بالشارع هذا احلوار العجيب  ..وابتعد عنها اجلميع
مندهشني ،متجنبني الوقوع في ورطة مماثلة.
وقفت السيدة العجوز في وسط الطريق تتأوه وتقول :
هو أنا ليه ماحدش بيسندني ؟؟؟  ..هما كده كل الشباب من بعد
الثورة  ..بقوا قلالت األدب.
     انتهت

__________________

على هشام كاتب عمره  14عاما ً بدأ الكتابة في عام 2008
ونشرت أعماله في جريدتي الدستور و البديل مبكن اإلطالع على
كتاباته من خالل مدونته
www.kobbaya25.blogspot.com

فرقاء الثورة  -تتمة مقال �ص 3
أيض ًا على السمة السلمية للتظاهر،
إال أنك دائم ًا ما تتعرض إلعتداء
منظم من «البلطجية» .ومع مرور
الوقت تعتاد على القتال في الشوارع
وعندما ترى مطالبك السلمية لم
تزل محلك سر تبدأ في التفكير بأنه
رمبا لم تعد السلمية وسيلة مجدية.
ثم تجُ ر إلى مواجهة عنيفة الواحدة
تلو األخرى بينما يصرخ اإلعالم
«تطلعوا ،أنظروا ،إنهم بلطجية،
ال ميكن الوثوق بهم» .والبعض
يصدقهم بينما يتحسر آخرون
على وهم «الثورة السلمية» التى
تتبدد أمامهم .وفى أثناء ذلك يفقد
الثوريون الدعم الشعبي ،يحاصرهم
اإلرهاق واإلنفعال والصراعات
الداخلية ،وكأنها تراجيديا يونانية

مجنونة .إال أنهم يواصلون املسيرة
بينما يتساقط رفقائهم على جانبي
الطريق .واألجهزة األمنية تطيل
املعركة لتستنفذ قوى الثورة ليكون
لهم النصر املطلق بقتل الثورة ،وتعود
األمور ملا كانت عليه.
ولكن األمر ليس بهذه البساطة...
وخالصة املوضوع أن املتظاهرون
ليسوا أساس املوضوع .فإذا متنا كلنا
أو وضعنا في السجون ،فلن يتغير
شيء ،في الواقع نحن لسنا املشكلة.
ستبقى املشكلة على الرغم منا ألن
الناس لن تقبل بعد اآلن بسوء معاملة
وظلم الشرطة واجليش لهم .وستظل
املشكلة قائمة ألن حتى أكثر املصريني
فقر ًا وأقلهم تعليم ًا يدرك أن شيئ ًا ما
خطأ ويستوجب التغيير .ومع حتمية

موت فكرة «التظاهر السلمي» كوسيلة
لتحقيق مطالبنا سوف تَلقى فكرة
أخرى ،ليست على نفس الدرجة من
السلمية ،شعبية أكبر .وهى ،كالعادة،
مسألة وقت.
لقد قلتها مليون مرة :لقد جائت هذه
الثورة لدرء ثورة أخرى ،ثورة أكثر عنف ًا،
يعلم اجلميع أنها آتية .كل مطالبنا كانت
تهدف إلبطال مفعول هذه القنبلة ،وبعدم
حتقيق هذه املطالب تتالشى قدرتنا على
منع االنفجار .هذا ليس ترهيب ًا ،إنها
احلقيقة.
لذا نرجو أال تلومونا حني يحدث
ذلك .كل ما نفعله هو دق أجراس
اخلطر أم ًال فى أن تصحوا لتساعدونا
حل قبل فوات األوان.
في الوصول إلى ٍ
بينما أنتم ال تفعلون شيئ ًا .نحن ندفع

مبحاسبة الشرطة ألننا ال نستطيع
العيش في بلد يع َذب و ُيقتل أهلها بأيدي
الشرطة ثم ندعها متشي .فكيف لنا أن
نفخر ببلد كهذه .ماذا نفعل والشرطة
متوحشة واحملاكم زائفة واملجلس
األعلى للقوات املسلحة إما غير قادر
أو غير راغب في عزل املسئولني عن
قتل املتظاهرين في  ٢٥يناير والنظام
ال ينفع أحد ًا؟ نحن محبوسون بني
الرحا ولكن شيئ ًا ما البد أن يجدي.
هم يريدون أن تكرهونا .يريدون أن
تعتقدوا أننا رمبا نستحق ما هو آت.
ورمبا هذا هو ما جعلنا نتوقف عن
احلوار .لقد افترقنا ولم نعد نصر على
أن نبقى مع ًا.
يوم ما سينتهى الصراع وتصبح
هذه الدراما سوى ذكرى بعيدة لوقت

كان العالم فيه يحترق واملستقبل كان
مخيف ًا وليس أم ًال .آمل أن يكون كالنا
هناك ،في بلد إلتئمت جروحه وأصبح
له مستقبل .ولسوف نصل ،ليس ألن
الثوار على صواب أو لذكائهم ،بل
ألن احلقيقة التي ال مفر منها ويشهد
بها التاريخ ورأيناها تتكرر مرار ًا منذ
 ٢٠٠٠عام هي أنك لن تستطيع قمع
شعبك طوي ًال ،ألنهم دائم ًا أكثر عدد ًا
من أن تسيطر عليهم إلى األبد .تلك
حقيقة ميكنك اإلعتماد عليها.
_____________
قرد الصحراء ،محود سالم مؤلف
و مدون و ناشط ميكن قراءة مدونته
من خالل  sandmonkey.orgو
على تويتر @sandmonkey
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تصوير جوناثان رشاد

فى وقت بدت فيه عالمات إنهيار الدولة فى آخر الدستورية والذي سيؤدي في النهاية إلى انتخابات
أيام مبارك ،من طبيعته اال يقوم بتغيرات جذرية برملانية وكتابة دستور جديد بإشراف هيئة تشريعية
أو أن يتعقب هؤالء من فلول النظام السابق ،وبدأ منتخبة.
أيدت جماعة اإلخوان التعديالت ألن إجراء
الثوار يفقدون من قوتهم السياسية لعدم قدرتهم
على جمع احلشود لتحقيق أهداف أخرى مثلما انتخابات مبكرة سيكون في مصلحتها .فاجلماعة
جمعوهم بسهولة لتحقيق مطلب تنحيه الرئيس هي القوة الوحيدة املنظمة واملتغلغلة داخل املجتمع
مبارك ووجد الثوار نفسهم فى مواجهه طبيعة املصري منذ مدى بعيد فعملت وبكل جهدها على
اجليش التى تفضل اإلستقرار على التغيير وكذلك ضمان تأييد االستفتاء على التعديالت الدستورية.
بالتأثير السلبى إلختالفات قادة اجليش بينهم وبني وفي النهاية استخدمت اجلماعة قوتها السياسية
بعض ،هذه اإلختالفات كانت غير ظاهرة عندما داخل املجتمع املصري واستطاعت احلملة الشعبية
كان الهدف الذين أجمعوا عليه وهو إزالة مبارك التي دشنها اإلخوان املسلمني والسلفيني واملبنية
باإلضافة فإن تأثير عقود من القهر وتدخل أمن على أساس ديني حشد الدعم املناسب والكافي
الدولة أفقد املجموعات السياسية القدرة على لتأييد هذه التعديالت .ومن املؤسف أنه وألول
مرة يتوافق رأي اإلخوان املسلمني مع
التالحم بطبقات
رأى اإلعالم الرسمي والذي اليزال يتم
املجتمع
املختلفة يجب �أن يتحول ثوار م�صر
التالعب به من خالل اجليش والذي
خاصه خارج
القاهرة ،وذلك �إلى �سيا�سيني يف �أقرب وقت
أيد التعديالت الدستورية على أساس
«االستقرار» وهي الكلمة احملبوبة
خالف سهولة
في الطبقة املتوسطة .أما الشباب
اإلتصال بعضهم
الذين قادوا االنتفاضة ضد مبارك
عن
البعض
طريق اإلنترنت ،وعلى اجلانب اآلخر انفصلت واستطاعوا اإلطاحة به من خالل « معسكر
جماعة اإلخوان املسلمني عن القوى السياسية التحرير» والذي أبهر العالم كله ،فشلوا في أول
التي قادت املظاهرات وبصورة سريعة أكثر مما اختبار سياسى لهم بعد تنحي مبارك .ولم يكن
يتخيل أى شخص ،فبعد ستة أسابيع فقط من الفشل من نصيب الثوار الشباب وحدهم بل شمل
سقوط نظام مبارك ،دعا املجلس العسكري احلاكم أيض ًا القوى التقدمية في املجتمع والتي رفضت
الشعب إلى التصويت في اإلستفتاء على التعديالت التعديالت الدستورية وأيدت كتابة دستور جديد
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أخير ًا وقبل كل شيء فإننا مدينون بوافر الشكر لكل الكتاب واملتطوعني و املؤيدين للجريدة الذين بذلوا
اجلهد و الوقت لدعمنا و منذ البداية أظهروا إميان ًا وثقة قوية فينا وفي رؤية وأهداف ميدان مصر ،وبدون
هؤالء لم يكن في استطاعتنا ان نصدر و ننشر جريدتنا فشكر ًا لكم جميع ًا و نأمل ان تصبح «ميدان
مصر»جريدتكم فهي في النهايه إنعكاس لصوتكم و
ألرائكم و افكاركم و «مصرنا».
فريق ميدان مصر:أحمد ماهر ،إجني غالب كوجوك ،هالة يوسف ،محمود عبد اللطيف إبراهيم ،مي
الديب ،منار محسن ،محمد عبد السالم ،محمد شاذلي ،مجيب رشدي ،مصطفى حشيش ،ندي الشاذلي،
نائله فاروقي ،نانسي عبد املسيح ،عمر عبد الوهاب ،سمير محمد ،طارق شعيب.
ومرة أخرى نرحب بتعليقاتكم ومشاركاتكم سواء مبقاالت الرأي (باللغة العربية أو اإلجنليزية) أو الصور
الفوتوغرافيه ،أو الرسومات ومشاركات «مش فاهم؟» عن طريق إرسالهــا إلي  info@midanmasr.comونتمنى
أن تستمتعوا بهذا العدد وكل األعداد القادمة من «ميدان مصر».

ميدان م�صر

يقوم به جمعية منتخبة من الشعب.
ويبقى الدرس األول املستفاد بعد تنحي مبارك
«أن قواعد الدميقراطية مختلفة عن قواعد الثورة».
فإذا أردنا تنفيذ أجندة تقدمية اجتماعية وسياسية
فعلى كل القوى التي تسمى «قوى الثورة» أن تعمل
على تنظيم صفوفها وبسرعة .فالدميقراطية بكل
بساطة تعني أنه إذا أردت أن تفوز مبقعد على
طاولة صنع القرار ،فعليك أن تفوز في االنتخابات.
وإذا أردت فعل هذا فعليك أن تعمل على عمل بنية
حتتية سياسية جيدة و حشد عدد من الناخبني
املؤيدين لك وكل ذلك يتطلب أن يكون لديك املال
الذي سوف ميكنك من فعل كل ذلك.
فيجب على ممثلي القوى التي قادت الثورة أن
تعمل على توحيد صفوفها وعمل ائتالف ميكنهم
من خالله خوض االنتخابات البرملانية .ويجب أن
يظل هذا االئتالف حتى نصل إلى الهدف األهم
وهو كتابة دستور جديد يليق بالثورة.
وبعد حتقيق هذا الهدف ميكن جلماعات هذا
االئتالف أن يختلفوا فيما يريدون حول القضايا
السياسية املختلفة.
ويبقى السؤال األهم اآلن وهو ما هى
فرصة هذه القوى اجلديدة فى حتقيق هذا
الهدف؟ ،ولإلجابة على هذا السؤال يجب أن
نعترف أنهم سيقابلون العديد من العقبات
واملعوقات في طريقهم وفي مقدمة تلك املعوقات
التحدي األساسي أال وهو التنظيم .فكيف
سيتمكن هذا اخلليط من اجلماعات املختلفة
من اإلتصال بطبقات الشعب؟ ومازال قادتهم
ومفكريهم يفكرون فى موضوع اإلئتالفات
وتكوين األحزاب السياسية.

وبالرغم من أن هذه القوى مختلفة إال أن
هذا االختالف يصب في املصلحة العامة حيث
ستحاول كل جماعة مختلفة حشد مؤيدين لهذا
اإلئتالف التقدمى .فبينما يستطيع اإلشتراكيون
واليساريون لعب دور ًا في حشد العمال في
مختلف املصانع ،فيمكن أن ينصب تركيز
الليبراليني على الطبقة املتوسطة في القاهرة
الكبرى وفي كل مكان في صعيد مصر؛ فعلى
العكس متام ًا من القول السائد بأن أهل الصعيد
يصوتون بناء على العشائر فهذا ليس حقيقي
وذلك ألن منهم الكثيرين الذين يصوتون بنا ًء على
ما يعتقده .فعملي ًا من املطلوب من هذا االئتالف
أن يصل إلى مناطق عديدة في جمهورية مصر
العربية والتي همشت في عصر «مبارك» مثل
محافظتي سيناء ومحافظة البحر األحمر ،والتي
صوتت بنسبة كبيرة بـ «ال» فى األستفتاء األخير
للتعديالت الدستورية.
يجب أن يتحول ثوار مصر إلى سياسيني في
أقرب وقت ،وعليهم أن يركزوا من أجل ضمان
حصول االئتالف التقدمي على نسبة مؤثرة في
البرملان .حينها فقط ميكن أن يكتب دستور يليق
بالثورة ومبستقبل مصر ،وحينها فقط يتحقق هدف
الثورة األساسي «الشعب يريد إسقاط النظام».
[مالحظة حتريريةُ :كتب هذا املقال قبل
اإلنتخابات البرملانية].
_________
خالد شعالن طالب بالدكتوراه قسم
الدراسات الشرقية واإلفريقية جامعة
لندن.

م�سابقة التعليق على الر�سم الكاريكاتريي
في كل عدد سوف نقوم بنشر رسم كاريكاتوري بدون تعليق مصاحب له .و ندعو القراء أن

يقوموا بإرسال ما يرونه من تعليق مناسب لهذا الرسم على البريد اإللكتروني التالي@c aptions
  .midanmasr.comميكنكم إرسال تعليقاتكم باللغة العربية او اإلجنليزية ،و سوف نقوم بنشر التعليق

الفائز باإلضافة الي أفضل تعليقني مع أسماء أصحاب تلك التعليقات في العدد القادم .اإلبداع و روح
الدعابة سوف يكونا من أولويات معايير اإلختيار.
في إنتظار تعليقاتكم على الرسم الكاريكاتوري املالصق .حظ سعيد للجميع !!

م�ش فاهم

