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تصوير ببشوي فايز عبده

اال�ستجابة لإرادة ال�شعب يف م�صر

�إذ مل يعد مقبو ًال �أن تعترب احلكومة املواطنني متلقني �سلبيني ملا تتف�ضل
به احلكومة عليهم ،وبالت�أكيد ال يُعترب كافي ًا �أن تقوم احلكومة باال�ستماع
ل�شكاوى العامة بدون خلق �آليات �إ�صالح فعالة
هبة أبو شنيف
مع مرور الذكرى السنوية األولى لثورة  25يناير
في مصر ،فإن البالد ال تزال غارقة في مأزق ال نهاية
له في مجموعة من القضايا ،مبا في ذلك التشكيل
احملتمل للجنة صياغة الدستور التي ستتولى مهمة
وضع دستور مصر القادم ،الذي سيحدد طريقة
االنتخابات الرئاسية ،باإلضافة إلى آلية نقل السلطة
التنفيذية من املجلس األعلى للقوات املسلحة إلى
حكومة منتخبة وفق جدول زمني .وعلى الرغم من
وجود عدد كبير من أصحاب املصالح والقضايا
املطروحة ،إال أن أمر ًا بارز ًا يتوجب علينا إدراكه
وهو النقص في قنوات االتصال املؤسسية الثابتة
واملباشرة التي حتظى بالثقة وميكنها أن تكون حلقة
وصل بني احلاكم واحملكوم ،ناهيك عن التنظيم البنّاء
للتفاعل بينهما.
باإلضافة إلى وسائل اإلعالم ،هناك ميدان
التحرير الشهير في القاهرة ،حيث ُيعتبر املنتدى
األول للنقاش حول هذه املواضيع ،وحيث يتجمع
الكثير من الناشطني السياسيني للتظاهر ضد
املجلس األعلى للقوات املسلحة ورئيس الوزراء
املكلف كمال اجلنزوري .وعلى الرغم من رمزية ميدان

التحرير املهيمنة على األحداث في مصر واستمراره
في جذب العديد من املتظاهرين ذوي اآلراء الشرعية
والقانونية إال أنه ،في أحسن الظروف ،يقدم منصة
حلديث منفرد وليس حديث ًا متباد ًال.
فالواقع أن ميدان التحرير ال ميكنه أن يكون
بدي ًال عن إطار مؤسسي وظيفي ُيلتجأ إليه ،حيث
ميكن أن يتم احلوار بني احملكومني واحلاكم ،حتى
في السياق السياسي ملصر في الفترة اإلنتقالية.
لذلك فإنه من املغالطة أن نفترض أن التظاهرات
سوف تتالشى مع انتخاب رئيس وبرملان جديدين،
أو النظر إلى اإلحتجاجات ببساطة على أنها ظاهرة
مرتبطة بقوة مع املرحلة االنتقالية.
بنا ًء على النجاح الذي حققته االحتجاجات
في  25يناير  ،2011ومن حيث كونها تعبير ًا عن
مشكالت عدم املساواة والتفاوت الطبقي املتأصل
عبر قطاعات الدولة اجلغرافية أو اجلنس أو عدم
القدرة على الوصول إلى صناع القرار .فمعدالت
الفقر املتزايدة من العقد املاضي ،وعدم وجود طرق
إلنصاف املواطنني في مواجهة الظلم ،واتساع
الهوة بني املواطنني واحلكومة (وانعدام الثقة لدى
املواطنني جتاه اإلجراءات السياسية) ستكون كلها
موجودة في اليوم األول لنهاية «الفترة االنتقالية» أي ًا
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�أينما ذهب النيل ،ذهبت م�صر ...
ملحق خا�ص مليدان م�رص داخل هذا العدد:
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تصوير اميي محمد الشعراوي

اقت�صاد ال�سوق مع عدالة اجتماعية..
كيف يتحقق ذلك؟

زياد بهاء الدين

األحزاب السياسية املصرية القائمة وتلك التي
حتت التأسيس تختلف على الكثير من القضايا،
ولكنها تكاد تجُ مع كلها على معادلة سحرية في
برامجها احلزبية واالنتخابية :أن اقتصاد املرحلة
املقبلة يجب أن ينهض على آليات السوق ولكن مع
عدالة اجتماعية .التيار الليبرالي بدرجاته املختلفة،
والتيار اإلسالمي بشكل عام ،وجانب من اليسار،
والتيار القومي ،وحتى مرشحو الرئاسة ممن تابعت
تصريحاتهم يستخدمون ذات اجلملة .ولهم احلق في
ذلك ،فالعبارة ساحرة بالفعل وحتقق حلم كل مرشح،
إذ جتمع احلسنيني وترضي اجلميع وتخاطب كل
ناخب فيما يحب أن يسمعه.
ال أستخدم هذه األوصاف للتشكيك في نوايا أو
صدق من يطلقون هذا الشعار ،فال شك عندي أنهم
جميع ًا صادقون فيما يطرحونه ومقتنعون بأنهم بذلك
قد وضعوا أيديهم على ما يشغل الناخبني ويهمهم
سماعه ،وهو أن الطريق األمثل للتقدم االقتصادي
هو إيجاد هذا التوازن الصعب بني تشجيع اقتصاد
السوق والقطاع اخلاص وبني ضرورة أن يكون لدى
املجتمع اآلليات والنظم ،التي تتيح توزيع ًا عاد ًال
لثمار النمو وحد ًا أدنى من متطلبات العيش الكرمي.
القضية إذ ًا ليست في هذا الطرح ،الذي يتفق عليه
اجلميع ،وإمنا في التفاصيل الالزمة لوضعه موضع
التطبيق وأيـض ًا في ضرورة أن تنتقل األحزاب
واملرشحون للرئاسة من هذه اجلملة الفضفاضة
والساحرة إلى التفاصيل ،التي تضمن جدية
املوضوع ومت ِّكن الناخبني من أن يكونوا على دراية
بالفروق بني الرؤى املختلفة لألحزاب واملرشحني،
وما يترتب على كل منها من مكاسب وخسائر لفئات
املجتمع وطبقاته .والدميقراطية بقدر ما تتطلب من

حرية في التصويت ،فإنها تستلزم أيـض ًا معلومات
حقيقية ودقيقة عما يتم التصويت عليه وإال فقدت
جوهرها وقيمتها ،وصارت عملية شكلية ،ونحن
اليوم بحاجة إلى قدر أكبر من الدقة والتحديد فيما
يتعلق بالبرامج االقتصادية لألحزاب واملرشحني مبا
يتجاوز اجلملة الشهيرة حول اجلمع بني اقتصاد
السوق وعدالة التوزيع .حتديد ًا فإنني أقترح ثالث
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أمين عامر
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د�ستور ال�شعب امل�صري

كيف نقبل يف مرحلة الثورة هذه ما ك َّنا
نرف�ضه من الرئي�س املخلوع ونظامه
ال�ساقط؟ كيف نر�ضى ب�أقل من د�ستور
جديد للبالد يلبي طموح ثورتنا وميحو
عار اال�ستبداد القدمي؟

تصوير بورا كامل

محمد عزت

عام من الثــورة

الفجرة القتلة ..
حدثيني عن عام من الثورة  ..حدثيني عن َ
حدثيني عن مجالس قاتلة ،وحكومات فاشلة متعاقبة ،وأحزاب متفرقة ..
حدثيني عن مجلس العورة وليس مجلس الثورة ..
حدثيني عن أبطال التحرير وشهداء اجلمل واحلمير ..
حدثيني عن أبطال مصر املقتولني منذ عام إلى حني ..
حدثيني عن عام من القتلة  ..عام من الفجرة  ..عام من الثورة واألمة غير منتصرة ..
حدثيني عن املخلوع وأبنائه  ..عن العادلي وأعوانه ..
حدثيني عن األموال املنهوبة والقصور اململوءة ..
حدثيني عن احملاكمات العسكرية واحملاكمات التمثيلية ..
أخبريني أن املخلوع ما زال رئيس ًا وأن الثورة بال نصير ..
حدثيني عن تشويه الثورة والثوار  ..حدثيني عن الطرف الثالث واألذرع واأليدي اخلفية ..
حدثيني عمن قتلوا شبابنا وسحلوا بناتنا ..
حدثيني عن الفرقة والنزاعات وكل الصراعات ..
حدثيني عن مأساة شاب في بورسعيد ،ودموع أم في ميدان التحرير،
ومسحول في محمد محمود ..
داع
حدثيني عمن ُقتلوا بال ٍ
حدثيني عن أمي  ..حدثيني عن مصري  ..حدثيني عن بالدي ..
أقسمت عليكِ أن تخبريني أنها ستعود من تاني .
أخبريني أن الثورة ستنتصر وأن األمة ستجتمع ..
اكذبيني القول ولكن ستعطينني األمل ..
أخبريني أن الفجر قادم ال محالة ..
كل ما بقي لي أن أنتظر بعد صالة فجر جماعة  سننتصر ..
سننتصر ..
سننتصر ..
حدثيني وحدثيني عن عام من الثورة  ..أو عام بال ثورة.
_____________
محمد عزت من مواليد املنصورة  -مصر حاصل على بكالوريوس التجارة من
جامعة املنصورة .كتاباته موجودة على http://3ezat.blogspot.com

ها هي سنة كاملة قد مرت على ثورة  ٢٥يناير
وما زلنا جند أنفسنا في مرحلة انتقالية هي مرحلة
«تعقيدية» لألوضاع بسبب سوء إدارتها من ق َبل
املجلس األعلى للقوات املسلحة ،وهو مما يزيد من
انقسام القوى السياسية وتشرذمها وتفتيت قوة
الثورة وقواها ويزيد االحتقان في الشارع بني مختلف
األطياف.
سنة مرت كنا مع ًا في التحرير في بدايتها (في
يناير )٢٠١١نطالب بحقنا في اخلبز واحلرية والكرامة
في ظل دولة مدنية تسودها قيم املواطنة وعدالة
القانون .اختفت أيامها الشعارات اخلاصة باجلماعات
واألحزاب املختلفة .كان يجمعنا هدف واحد يلهب
احلماسة ويذيب الفوارق السياسية واأليديولوجية
ولو إلى حني ،وكان املطر ينزل فيغسلنا من الشوائب
واألدران .كان مطلبنا هو إسقاط النظام من أجل
تغيير وجه احلياة وبناء نظام جديد مختلف يحمي
الفرد ويتيح احلرية والعدالة والدميقراطية جلميع
املواطنني دون تفرقة ،فتزدهر إمكاناتنا وتظهر مواهبنا
وإبداعاتنا ونُخرج أحسن ما فينا.
طالبنا وقتها مبجلس رئاسي مدني ،وتشكيل جلنة
تأسيسية لوضع دستور جديد للبالد بدل الدستور
املش َّوه الذي سقطت شرعيته بسقوط احلاكم ونظامه،
ولكننا لم نصمد الصمود الكافي لتحقيق هذا الهدف.
وملا تخلى الرئيس السابق عن سلطته وترك مهمة
إدارة شئون البالد للمجلس العسكري الذي أعلن أنه
يدير البالد في هذه املرحلة االنتقالية حلني تسليمها
لسلطة مدنية منتخبة قلنا ال بأس .واستبشرنا خير ًا
بالتحية العسكرية التي قدمها املجلس لشهداء الثورة،
وبإعالنه أنه يؤيد مطالب الشعب املشروعة وأنه «ليس
بدي ًال للشرعية» .وكان األمل أن يتبنى املجلس رؤية
الثورة وروحها ،فيعمل على نقل احلياة السياسية
في البالد إلى آفاق تتناسب مع سقف مطالب الثورة
وطموحها في حياة دميقراطية صحية وسليمة.
ولكن  -ومع األسف  -الحظنا فيما بعد ارتباك ًا
غريب ًا في أداء املجلس وتباطؤ ًا غير مبرر .ووجدناه مع
كل خطوة يخطوها يثير العديد من عالمات االستفهام،
ثم رأينا أنه ال يتحرك إال حتت ضغط املظاهرات،
وأخذت املشاعر متور بني توتر وقلق وغضب وتشاؤم.
وبدال من البدء في إجراءات وضع دستور جديد
اختار املجلس طريق ًا آخر ،فشكل جلنة إلجراء تعديالت
لبعض مواد الدستور القدمي ،وأخذت أصوات كثيرة
تتعالى برفض هذه التعديالت ألنها مبثابة محاولة
لترقيع دستور ساقط ومهلهل ال يقبل الترقيع ،وأن
األولى واألجدر استهالك هذا الوقت واجلهد في وضع
دستور كامل جديد؛ خاصة أن مثل هذه التعديالت
كانت قد ُطرحت من ق َبل الرئيس املخلوع نفسه قبل
خلعه ،وكان الرأي بل السؤال  :كيف نقبل في مرحلة
الثورة هذه ما كنَّا نرفضه من الرئيس املخلوع ونظامه
الساقط؟ كيف نرضى بأقل من دستور جديد للبالد
يلبي طموح ثورتنا وميحو عار االستبداد القدمي؟
وبرغم األصوات الرافضة سار املجلس ُقدماً
فيما رآه .وكان ما كان في االستفتاء من لبس

وسوء فهم وسوء نية وسوء استغالل جلهل العامة
ولعواطفهم الدينية ،وحصل ذلك االستقطاب املقيت
بني «النعميني» و «الالئيني» ،وص َّور البعض األمر على
أنه معركة تخص هوية البالد ودينها ،وأن «نعم» تعني
االستقرار واحلفاظ على املادة الثانية وعلى روح البالد
اإلسالمية ،وأن «ال» تعني خالف ذلك ،فكان ما كان
ول ِّوثت فرحة التجربة الدميقراطية الوليدة.
املهم ظهرت النتيجة بنعم ،وفرحنا جميعاً
باالستفتاء األول بعد الثورة بال تزوير ،ثم ل ِّوثت فرحتنا
هذه ثانية حينما راح بعضهم يك ِّبرون تكبيرات العيد
لعودتهم من «غزوة الصناديق» مظ َّفرين بالنصر على
األعداء ألن الشعب اختار الدين.
ثم فوجئنا جميع ًا باملجلس فور ظهور النتيجة
يعلن سقوط الدستور القدمي ،و ُيق ُّر دستور ًا مؤقت ًا
س َّماه «إعالن مبادئ دستورية» يتجاوز الستني مادة،
ف ُيسقط بذلك مرحلة التعديالت واالستفتاء كلها .ملاذا
لم يقل لنا أحد قبل االستفتاء أن الدستور القدمي
قد سقط متام ًا ،وأن ثمة إعالن مبادئ دستورية
يجري اإلعداد له؟ وملاذا لم ُيطرح هذا اإلعالن كله
لالستفتاء ،وكيف نُستفتى على بضع مواد ثم يوضع
بشكل سيادي دستور مؤقت من اثنتني وستني مادة؟
وإذا أبعدنا إساءة الظن بعيد ًا ج ّد ًا فإنه يبدو
لي أن املجلس العسكري قد اكتشف مؤخر ًا أنه
أخطأ في ترتيب أولويات املرحلة االنتقالية بدء ًا
سم الشعب شيع ًا
باالستفتاء العجيب املعيب الذي ق َّ
وأطياف ًا وظن املجلس أنه يستمد شرعيته منه أو من
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ميدان مصر
رئيس مجلس اإلدارة ومدير التحرير:
طارق شعيب
رئيس التحرير:
مجيب رشدي
فريق ميدان مصر:
أحمد ماهر ،أمين عامر ،إجني غالب كوجوك،
هالة يوسف ،محمود ابراهيم ،منار محسن،
محمد شاذلي ،ندي الشاذلي ،نائله فاروقي،
نانسي عبد املسيح ،عمر عبد الوهاب،
سمير محمد
 5شارع محمود عزمي ،الزمالك
جمهورية مصر العربية
تليفون+20 )2( 5778-2735 :
www.midanmasr.com
Twitter: @midanmasr.com
Email: info@midanmasr.com

ميدان مصر جريدة شهرية محايدة ومستقلة ترحب
بالكتاب من شتى التيارات وتنشر آراء من مختلف
االجتاهات السياسية والدينية واأليديولوجية
والعقائدية التي تعكس الطيف الواسع الثري
واملعقد للحوارات التي حتدث في املجتمع املصري.
إننا نُشجع و نُرحب باجلميع ،سواء من يكتبون
اراءهم ألول مرة أو الكتاب املخضرمون واملدونون
واملصورون ورسامو الكاريكاتير ،وكل من يرغب في
التعبير عن رأيه بشأن أي من القضايا التي تؤثر
على مصر أن يرسل مقاله سواء باللغة العربية أو
اإلجنليزية إلى:
info@midanmasr.com
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من امليدان
ر�أي اجلريدة

مرة �أخري� ،إيل الإعالم العزيز
شيرين أحمد
األمن ،حيث إنه قيل «إنها املرة األولى في التاريخ التي لم
فرباير
من
اخلام�س
خطاب ُكتب يف
يحضرا مباراة بني األهلي واملصري» .وتداولت البرامج احلوارية
انتهت مباراة كرة القدم في بورسعيد نهاية مروعة؛ حيث ذلك األمر كلقمة سائغة تنهشها الذئاب اجلياع ،ولم يفكروا
توالت  -أو باألحرى تداعت  -األحداث املؤسفة على الهواء حلظة في التحقيق أو التدقيق ،حيث من الواضح أن أمر ًا كهذا
مباشرة أمام أعني املشاهدين في املنازل ،وتزايدت الدهشة كفيل بإثارة كل أنواع الفنت.
والصدمة حلظة تلو األخرى .أحداث العام املاضي أرهقت
وتوالت االتهامات – وبالطبع كان لقوات األمن املركزي
«الشخص العادي» وص ّعبت عليه أن يفرق بني «احلدث احلقيقي» نصيبها املعتاد منها – حيث إنهم لم يتحركوا حلماية الالعبني
(في هذه احلالة مذبحة مأساوية) وبني العدد الالنهائي من واجلماهير ،أو كما قال أحد الضيوف «إنهم لم يدافعوا عن
األحداث املفتعلة «حسب الطلب» والتي برعت في إخراجها كافة األلتراس الذين هم أبطال وحماة الثورة» .ونحن ندرك جميع ًا
األطياف !
مدى االنضباط وضبط النفس عند األلتراس فض ًال عن حسن
وهذا يأخذنا لبيت القصيد  ..وهو رد الفعل األ َّولي لإلعالم خلقهم بشكل عام!
بكافة أشكاله (سواء كان عبر الوسائل التقليدية أو شبكات
وبطبيعة احلال لم يسلم صاحب أتعس وظيفة في مصر
ً
التواصل االجتماعي) ومن ثم باقي الشعب الذي يستقبل حاليا – وزير الداخلية – فأخذ هو اآلخر نصيبه من االتهامات،
طرح اإلعالم املضلل ألي حدث بغض النظر عن أهميته أو حيث إنه املسئول عن هذه القوات .وبسرعة البرق وصلنا إلى
ثقله .وبالطبع ال يوجد أي حدث يوازي في ثقله وأهميته وجود املنطقة األكثر جدال وهي ماهية الشرطة في مصر .هل هي تعمل
مئات من املجرمني بعد أن أطلقوا
حلساب النظام القدمي ،أم تتلقى
في ملعب كرة يذبحون األبرياء .إن
ً
أمواال مشبوهة ،أم مت اختراقها؟
الأداء الهزيل للإعالم املتمثل يف
التناول لكارثة بهذا احلجم
هل تستعمل العنف املفرط ،أم ال
كانا عر�ض املعلومات امل�شوهة املنقو�صة
يستوجب عناية فائقة وحرص ًا بالغ ً
حول لها وال قوة؟ وعلى املشاهد
– وهذا لألسف الشديد يستحيل بطريقة فجة وغري مهنية يذكرنا ب�أنه
الكرمي اختيار ما يناسب ذوقه من
هذه االفتراضات أو االفتراءات!
على قدرات إعالمنا احملايد احلر .كان عبد ًا للنظام ال�سابق والآن �أ�صبح
وبدأ كرنفال التوك شو على
ثم – وعلى الفور – ظهرت
ً
ؤيديهم»
�
وم
«للثوار
ا
عبد
شاشات التليفزيون ،مقدمو
الدعوة (أو الدعوات) إلسقاط
البرامج يتراوحون بني وضع أقنعة
احلكومة .وهذه الدعوة تبدو بالطبع
املوت على وجوه كئيبة ،وبني الصراخ الهستيري مع «ضيوفهم» متناسقة مع االجتاه الدائم من ق َبل «الثوار ومؤيديهم» الذي
في األستوديو وعبر الهاتف .وتغريدات «التويتر» تُتقاذف ،ينادي بإسقاط املجلس العسكري .وإذا أضفنا إلى ذلك العجز
و»الفيسبوك» يكاد ينفجر من كثرة التحليل وتزاحم اآلراء .شبه الكلي الذي وصلت إليه قوات الشرطة جند أن ذلك يقودنا
ومباشرة بدأ أصحاب نظرية املؤامرة ينفثون افتراضاتهم ،وبلغ إلى احلل األمثل ،وهو أن يتولى األلتراس زمام األمور في املرحلة
تراشق االتهامات ذروته .وكالعادة مع كل حادث مؤسف منذ  ٢٥احلالية ،وذلك حتى تتمكن األحزاب السياسية و «النخبة» من ل ّم
يناير  ،٢٠١١أخذ «الثوار ومؤيدوهم» مواقعهم الدفاعية وبدأوا الشمل وجتهيز الكوادر الالزمة للمرحلة التالية!
بارتباك شديد وبهياج أشد هجوم ًا عنيف ًا على أي صوت  -حتى
وفي مثل هذه األحوال وبال تردد تعلو الدعوة للمظاهرات
إذا كان هامس ًا  -وأي رأي ميكن أن يفسر من قريب أو من بعيد العارمة في القاهرة .ومن واقع النتائج ملثل هذه املظاهرات خالل
على أنه يربط بني احلدث وبني الثورة العصماء ،أو يرمي بظالله العام املاضي فإنها دائم ًا ما تأتينا بنتائج رائعة ،فضال عن حالة
على نتائج أفعالهم .ويؤكدون بأعلى األصوات أن علينا جميع ًا السرور والبهجة التي تعم البالد!
التضحية بأي شيء وبكل شيء حلماية الثورة ،وهذا بالطبع
أعداد الضحايا تتضاعف ،واحلقائق تزداد غموضا .ومرة
يجلب رد فعل سلبي ًا من الذين سئموا (خالل العام املاضي) من أخرى نضل الطريق ،ولم تتحقق العدالة.
الفوضى العارمة رغم اقتناعهم بحتمية التغيير ،ناهيك عن رد
هل أحد يعرف من هم األشخاص املوجودون حول وزارة
فعل البعض الذين يشكون في أنها كانت ثورة في املقام األول! الداخلية ؟ االفتراضات تطرح ثم تنفى ،والتصريحات تصدر
وعلى الفور بدأت قذائف االتهامات .وكانت القذيفة األولى ثم يصدر بعدها ما ينفيها!! لك الله يا مصر  -وشكر ًا
(وهي االتهام بالتواطؤ) من نصيب محافظ بورسعيد ومدير
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إذا نظرنا إلى الساحة املصرية بال شك سنجد عدد ًا وفير ًا من القضايا
الهامة واحلاسمة واملوضوعية التي ميكننا أن نعلق عليها وأن نكتب عنها ،وسوف
نفعل ذلك في أعداد قادمة .إال أننا اخترنا في أول ملحق جلريدة ميدان مصر
أن نأخذ خطوة إلى الوراء حتى ننظر للساحة كلها من ُبعد لكي ال نركز على ما
يفرقنا ،بل نركز على قضية يجب أن توحدنا جميع ًا وتذكرنا أن هناك أمور ًا يجب
أن تسمو فوق خالفاتنا الضيقة وأن علينا أن نتوحد كمصريني.
إنها قضية نهر النيل واالستهتار التام الذي مت التعامل به مع نبع احلياة
هذا وإدارته وصونه .ودون الدخول في سيل من الكليشيهات عن أهمية النيل،
يكفى القول بأنه «إذا ما ذهب النيل ذهبت مصر» .لم يقتصر األمر على أن
اإلدارة اخلاصة مبورد النيل والتعامل معه كانت مهزلة ،بل إن عالقة مصر بالدول
اإلفريقية في حوض النيل – إذ ما صح وصفها على هذا النحو – كانت منوذج ًا
لإلهمال الهدام .إن ثراء املوارد الطبيعية واحلاجة للخبرات ،واملصالح املشتركة
احلقيقية واملتأصلة (على عكس املصالح املصطنعة التي يختلقها الغرب في أحيان
كثيرة) يجب أن يدفع بدول حوض النيل إلى مركز االهتمام األول بالنسبة ملصر،
لتكون الغاية املستهدفة لسياسة نشطة للعمل مع هذه الدول وتنمية تعاون عميق
ومتبادل ،وبناء عالقات استراتيجية نشطة معها .لقد كنا مشغولني بلعب أدوار
تافهة للغرب في حني كان بإمكاننا أن نبني في فنائنا اخللفي مركز قوة إفريقي
إقليمي بقيادة ونفوذ مصري متميز ميكن أن يوفر الغذاء والصناعات والوظائف
والطاقة البديلة والوقود واملياه والقوة املستقلة .وأجمل ما في األمر أن حلول
قضايا حوض النيل ،على عكس أغلب القضايا التي تواجهنا ،سوف تعود بالفائدة
على كافة األطراف املعنية.
كتب مقاالت هذا امللحق مجموعة من الشباب املصريني املفعمني باحلماس
واألوفياء لبلدهم ،و تستعرض املقاالت العديد من القضايا اخلاصة املتعلقة بالنيل
– إال أن كل مقال يتعامل مع املوضوع اخلاص به من منظور شامل وببصيرة
متعمقة ساعي ًا بشكل دائم إليجاد ح ًال مفيد ًا لكافة دول حوض النيل .أهم خطوة
ال بد من اتخاذها على الفور هي تعيني «قيصر» للنيل ،وليس مطلوب تكوين وزارة
جديدة تضيف املزيد من املستويات واألعباء البيروقراطية ،على أن يكون هذا
الشخص في مرتبة الوزير ،وتكون عليه مسئوليات وله سلطات وميزانية ،واألهم
من ذلك أن تكون لديه نظرة استراتيجية واسعة وشاملة ،والقدرة على التنسيق
بني جهات احلكومة املصرية بالنسبة للنيل (من مياه وري وسياسة خارجية
ودفاع) .بدون هذه اخلطوة سنظل نعاني من التنافس الداخلي بني الوزارات
واألجندات املتناقضة ويكون الضحية في النهاية هو النيل واملواطن املصري.
وهذا ال يعني أن املسئولية تقع على احلكومة وحدها حلل مشاكل النيل ولكن علينا
نحن كذلك وعلى كل فرد أن يتحمل اجلزء اخلاص به من املسئولية وأن يقوم بدوره
وأن يبرهن حبه ملصر مبحافظته على هبة النيل العظيمة.
يبدو أن لدينا طاقة غير محدودة في إظهار غيرة على الوطن وغضب ووطنية
كلما تعلق األمر بقوة أجنبية ،ولكن أين هذه الغيرة على الوطن وهذا الغضب
وهذه الوطنية عندما يؤذي املصريون بعضهم البعض؟ أين صرخة الغضب من
احلالة الفوضوية للنيل ومن احلالة املزرية للرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية
والفساد ومن انعدام مالحقة عادلة ملن ارتكبوا جرائم القتل أثناء ثورة  25يناير؟
يجب أن نتوقع أن يحاول األجانب إحلاق األذى بنا فذلك من مصلحتهم ،لكن
يجب علينا أن ننتفض عندما يسىء املصري معاملة مصري آخر أو يسرق منه
أو يظلمه أو يسىء إلى نهر النيل وهو شريان حياتنا .هذه املعاملة هي املهزلة؛
وهذا هو الفشل.
سئمت من هذه الرداءة كما سئمتم وسئمنا جميع ًا منها ومن هذا السلوك
الضعيف .وفي حني أن هناك عدد ًا من القضايا التي قد تفرقنا ،وتفرقنا فع ًال،
بالتأكيد هناك قضايا ميكن أن توحدنا ،توحد اليساري واليميني واملتدين
والعلماني واإلشتراكي والفالح والعامل والغني والفقير .هناك قضايا تتجاوز
كل هذه اخلالفات وتذكرنا لألبد أننا مصريون ،دعونا نتصرف بالفخر واالعتزاز
الذي يليق بنا .لقد سالت الدماء وفقد الكثيرون حياتهم .كفى لهذه املنازعة ولهذه
الرداءة املعوقة التي يبدو أنها حتاصرنا والتي يتسم بها الكثير من أعمالنا
ومناقشاتنا.
وهذه ليست نظرة رومانسية خرافية ملصر .فنحن عندنا مشاكل عديدة
حقيقية تسبب اختالفات ،وأحيان ًا يكون من الصعب حلها ،لكن دعونا في كل
تصرف من تصرفاتنا نتوقف للحظة ونفكر «أهكذا نكون عظماء؟» «أهكذا يكون
تصرف الشعوب العظيمة» في كل األعمال صغيرة كانت أم كبيرة من احترام
إشارة املرور ،الحترام الطابور ،للعمل على مساعدة الغير ولو مرة واحدة فقط
في اليوم ،باإلضافة إلى احترام كل إمرأة – عفو ًا فهذا غير صحيح – بل احترام
كل إنسان ،وكذلك قول الصدق والدأب واحللم واالهتمام بالغير .وأن نقول «لم ال»
وال نسأل «لم؟» أترى ذلك صعب ًا؟ حاول ،مرة واحدة فقط في اليوم .وما أدرانا؟!
قد تنتشر العدوى .تخيل حال البلد لو أن كل واحد منا فعل هذا كل يوم .أسيكون
العبء ثقي ًال لهذه الدرجة!
دعونا نظهر العظمة التي ستصل بهذه األمة إلى وضعها ومكانتها املستحقة
لنكون جديرين بإرث النيل األسطوري .نحن نبحث عن مشروع قومي ليوحدنا وقد
يكون هذا املشروع هو الذي يجري حتت أقدامنا ليل نهار .إن املوضوع بسيط
في حقيقة األمر :إذا لم ننقذ نهر النيل سيصبح كل ما نناقشه ونتجادل حوله
ونتعارك عليه بال جدوى .هناك أشياء كثيرة في تاريخنا نبعت من النيل ذات يوم.
فلندع عظمتنا كمصريني يكون منبعها مرة أخرى هذا النهر العظيم .ولنتذكر من
نحن ،نحن مصريون.
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تاريخ ميدان التحرير

نزار السيد
جعلت الثورة احلديثة في القاهرة من ميدان التحرير اسم ًا على
كل لسان ،فلم يتخيل أحد ،وإن كان مؤرخ ًا ألَّف كتاب ًا عن املدينة،
أن هذا املكان العام املس َّمى مبا يليق به سيشعل النار التي توهجت
في الشرق األوسط كله.
إن التحرير هو أحد أقدم امليادين في القاهرة احلديثة ،فإن صور
امليدان التي ُأذِ يعت مؤخر ًا أثناء التغطية اإلعالمية للثورة -تلك الصور
املنقوشة اآلن في عقول الناس في كل أنحاء املعمورة  -قد التُقِ َطت
من على أسطح املباني القليلة الشاهقة الواقعة جنوب امليدان ،وخلف
هذا املوقع بالضبط ،وبالنظر في اجتاه الشمال والغرب ،جتد مجموعة
من املباني ِ
املطلة ،التي تأسر تاريخ مصر احلديث ،وترسم األحداث
الثورية في ميدان التحرير كما كانت عليه بشكل مؤثر.
تساعد صورة ميدان التحرير في اوائل الستينيات في رواية هذه
القصة ،حيث يظهر حتت برج القاهرة املركز الرئيسى جلامعة الدول
العربية ،وبجوارها فندق (هيلتون) سابق ًا الذي يتم جتديده حال ّي ًا باسمه
اجلديد (ريتز كارلتون) ،ويقع في شمال الفندق املتحف املصري ،وخلف
املتحف يقع املبنى الذي أصبح فيما بعد مركز ًا لقيادة احلزب الوطني
الدميقراطي(حزب حسنى مبارك) .وفي اجلهة األمامية منه توجد قاعدة
بال متثال فى منتصف ميدان أخضر.
يؤ ِّدي كل َم ْعلَم من هذه املعالم دور ًا في جعل القاهرة مدينةً
حديثة ،تلك املدينة البالغة من العمر أربعة آالف عام ،وبينما يتفق
معظم العلماء أن عمر املدينة ألف عام ولكن االتساع احلضاري لها
في القرن العشرين ابتلع كل القرى من ممفيس الى اجليزة ،جاع ًال
القاهرة تبدو أقدم مما هي عليه بآالف من السنني.
في عصر قدماء املصريني كان ميدان التحرير عبارة عن رقعة
من الصحراء ،وما إن بنى الفاطميون القاهرة (التي حت َّول اسمها
فيما بع ُد في اللغة اإلجنليزية إلى «كايرو») فى القرن العاشر
امليالدي ،كان نهر النيل قد غ َّير مجراه ،وابتلع مساحة كبيرة من
هذه األرض ،وأصبحت املنطقة فيما بعد عبارة عن مستنقع ،يغطيه
املاء أثناء مواسم الفيضانات ،وبنهاية القرن الثامن عشر ،وفي
الوقت الذي احت َّل فيه نابليون القاهرة ،كانت األرض قد ج َّفت بدرجة
تسمح للفرنسيني بأن يقيموا معسكراتهم هناك ،ولم تكن شبكة
السدود التي ُب ِن َيت للتحكم في فيضان النهر قد ظهرت حتى عصر
محمد علي – مؤسس مصر احلديثة – وقد أدت هذه السدود إلى
استقرار ضفاف النيل في القاهرة.
أخضر
ُو ِلدَ ميدان التحرير حق ًال
َ
كان امليدان عبارة عن مكان مفتوح ،تبلغ مساحته  500فدان،
ويضم حقو ًال مزروعة وحدائق ،والعديد من قصور العائلة املالكة فى
عهد اخلديوي إسماعيل ،وقد اشتهر إسماعيل  -حفيد محمد علي
 مبؤسس القاهرة احلديثة ،حيث إن إسماعيل كان يعيش في باريسأثناء إعادة بناء املدينة على يد (بارون هاوسمان) فقد باشَ َر إسماعيل
حي ُس ِّم َي
مشروع حتديث مدينة القاهرة بعدة طرق ،كان من بينها بناء ٍّ
فيما بعد باسمه ،وفى وسط هذا احلي كان هناك ميدان َح َمل االسم
نفسه (ميدان اإلسماعيلية).
عامًا رسم ّيًا منذ ذلك الوقت
ا ُّت ِخ َذ ميدان التحرير مكانًا ّ
لم يتخذ امليدان  -مع ذلك  -شك ًال معين ًا حتى مت بناء املتحف املصري
في اجلانب الشمالي الشرقي منه ،وقد أغرقت مشروعات التحديث  -الذي
قادها اخلديوي إسماعيل  -البال َد في ديون ثقيلة ،وكان إسماعيل أول
حاكم ملصر احلديثة ُي ْخلَع من السلطة – وفى هذه احلالة وكانت القوى
األجنبية صاحبة هذا الفعل  -وكان االحتالل البريطاني ملصر أحد النتائج
املترتبة على سنوات الضعف في القرن التاسع عشر ،وبالفعل أقام اإلجنليز
قواتهم غرب امليدان في اإلسماعيلية ،وقد أطلق املصريون على هذا املكان
اسم «الثكنات اإلجنليزية».
وفي بدايات القرن العشرين بزغ حي اإلسماعيلية مركز ًا للقاهرة
احلديثة ،وامتد باجتاه امليدان ،الذي كان من الضروري أن يعاد
تخطيطه لتسهيل سير مركبات املرور احلديثة في القاهرة ،ولذلك ُأنشِ أ
دوار في اجلزء اجلنوبي من امليدان ،وبعد عقود قليلة  -أثناء فترة حكم

امللك فاروق ُ -وضِ ع في املكان قاعدة فارغة لتمثال ،وأمر فاروق ببناء
متثال جلده األكبر  -اخلديوي إسماعيل  -ليوضع على هذه القاعدة،
وأثناء ذلك الوقت ُبنِي املركز الرئيسى جلامعة الدول العربية أيـض ًا،
وبالتالي حتدد اجلانب الشرقي للميدان.
بدأ ميدان التحرير يتشكل
شهد امليدان أول مظاهرات ذات شأن في الفترة نفسها،
فقد أثارت معارضة الوجود البريطاني في مصر االحتجاجات
واملصادمات ،وقتلت الشرطة أربعة وعشرين مصر ّي ًا في احلادي
عشر من فبراير عام  1946م ،وفي اليوم نفسه ،وبعد مرور خمسة
وستون عام ًاُ ،أ ِج َبر الرئيس مبارك على التنحي ،فهل هذا من قبيل
املصادفات التاريخية؟!
وسير ًا على املنوال نفسه َه َّيج االستياء من حكومة امللك فاروق
مجموعة أخرى من االحتجاجات ،التي أدت الى حريق القاهرة في
اخلامس والعشرين من يناير عام  1952م ،وقد ُأضرمت ألسنة اللهب
بعدد قليل من املباني في امليدان ،وفي اليوم نفسه تقريبا ،وبعد مرور تسعة
وخمسني عام ًا ،نزل الشعب املصري بأعداد لم يسبق لها مثيل لالحتجاج
ضد احلكومة ،ورمبا يكون هذا أيـض ًا من قبيل املصادفة التاريخية!
كان حريق عام  1952م متهيد ًا النقالب عسكري قاده جمال
عبد الناصر في الثالث والعشرين من يوليو ،والذي ح َّول مصر من
مملكة ُّ
تغط في ُسبات عميق إلى جمهورية ثائرة ،وفي العقد التالي،
وبالتحديد في الستينيات ،أصدر الرئيس عبد الناصر مرسوماً
حكوم ّي ًا يقضي بتغيير اسم امليدان من (اإلسماعيلية) إلى (التحرير)
لتخليد ذكرى رحيل اإلجنليز عن مصر.

ميدان التحرير 1941
�شهد امليدان �أول مظاهرات ذات �ش�أن يف الفرتة
نف�سها ،فقد �أثارت معار�ضة الوجود الربيطاين يف
م�صر االحتجاجات وامل�صادمات ،وقتلت ال�شرطة
م�صري ًا يف احلادي ع�شر من
�أربعة وع�شرين
ّ
فرباير عام  1946م

وأخيرًا ُن ِسب ميدان التحرير إلى اسمه
في بداية الستينات ُبن َِي فندق (هيلتون) على موقع الثكنات
َّ
املخطط له أن يكون املجلس
العسكرية القدمي ،وبجواره مبنى كان من
احمللي للقاهرة ،ولكنه أصبح مرك َز قيادةِ االحتاد العربي االشتراكي
لعبد الناصر (احلزب الوحيد الذي حكم مصر معظم فترة حكمه)،
وكان هذا هو املبنى الذي َورِثه احلزب الوطني الدميقراطي فيما بع ُد،
وقد أحرقه احملتجون أثناء املظاهرات األخيرة فى عام  2011م.
وفي مفارقة ساخرة يصل متثال اخلديوي إسماعيل  -جد امللك
فاروق  -إلى مصر بعد أسابيع قليلة من ثورة  1952م ،وبالطبع لم
يوضع على قاعدته أبد ًا ،وقد كان رمز القاعدة الشاغرة  -التي هي
سه،
أثر لل َملَكية البائدة في مصر َ -م ْعلم ًا تركه عبد الناصر دون أن مي َّ
وظلت هذه القاعدة في مكانها حتى السبعينيات ،حني تطلب إنشاء نظام
املترو إزالتها ،وفي عهد الرئيس أنور السادات فاز ميدان التحرير بأول
محطات مترو القاهرة ،التي ُس ِّميت باسم السادات في فترة حكم مبارك،
و ُأ ْط ِلقَ على املنطقة اجلنوبية من امليدان اسم السادات أيـض ًا ،على
الرغم من أن أهل القاهرة لم يشيروا إليه بهذا االسم أبد ًا ،فقد قصروا
استخدامه على محطة املترو فقط.
آ َمنَ املصريون وقت ًا طوي ًال بأن الثالث والعشرين من يوليو 1952
م هو يوم ثورتهم ،ولكنهم لم يدركوا أبد ًا أن ميدان التحرير هو رمز
لتحررهم ،وقد تغ َّير ذلك كله في اخلامس والعشرين من يناير عام
 2011م .ومن السابق ألوانه اآلن أن نستوعب األثر الكامل ملا حدث
في ميدان التحرير خالل الثمانية عشر يوم ًا( ،من اخلامس والعشرين
من يناير إلى احلادى عشر من فبراير  )2011ومهما يكن فإن مصر
والعالم العربي لن يكونا أبد ًا كما كانا عليه مرة أخرى.
لقد أعطت وسائل اإلعالم االجتماعيه روح ًا جديدة ملدينة
القاهرة وتركت لدينا انطباعا بأن هذا املكان العام سيبقى دائم ًا
ميدان ًا نابض ًا باحلياة للخطابات العامة والتغيير الثورى.
اسمه...
وأخيرًا وجد ميدان التحرير َ
_________
نزار السيد هو أستاذ العمارة وتاريخ العمران ،ورئيس مركز
الدراسات الشرق أوسطية بجامعة كاليفورنيا ،بيركلي،
ومؤلف الكتاب الصادر مؤخرا ً «القاهرة :تواريخ مدينة».
نشر «تاريخ ميدان التحرير» فى مدونة دار نشر جامعة
هارفارد فى  1أبريل 2011

ميدان التحرير 1962
َه َّيج اال�ستياء من حكومة امللك فاروق جمموعة
�أخرى من االحتجاجات ،التي �أدت اىل حريق
القاهرة يف اخلام�س والع�شرين من يناير عام
 1952م ،وقد �أُ�ضرمت �أل�سنة اللهب بعدد قليل من
املباين يف امليدان

ميدان التحرير 2011

ميدان مصر

مارس 2012
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حياه

الأمر املحال ...

نعم � ،أ�ؤمن ب�أن الكنز يف الرحلة نف�سها
مينى خطاب

�أنا اللي بالأمر املحال اغتوى
�شُفت القمر ن ّطيت لفوق يف الهوا
ُطلته ما طلتو�ش �إيه �أنا يهمني
وليه ...مادام بالن�شوة قلبي ارتوى
هي من أكثر رباعيات عمنا جاهني قرب ًا
إلى قلبي .طاملا كنت مؤمنة بها وباحلكمة العميقة
وراءها .تساءلت كثير ًا :هل هي فع ًال تدعو للتفاؤل
كما أعتقد أم هي مجرد دعوة للسلبية واالكتفاء مبا
لديك دون السعي إلى املزيد .كنت أربط دائم ًا بينها
وبني حكمة باولو كويلو التي يؤمن بها الكثيرون:
الكنز في الرحلة .نعم ،أؤمن بأن الكنز في الرحلة
نفسها ،في احلكمة ،في احلب ،في اخلوف ،في
األمل ،في كل ما سوف متر به على مدار رحلتك.
صالح جاهني خلص تلك احلكمة في أربعة سطور
عظيمة.
قلبي هذه األيام مليء بنشوى ليس لها
حدود .أرى اجلميع مشغو ًال باإلعالن الدستوري
واالنتخابات البرملانية والرئيس القادم .اجلميع
يتحدث عن جماعة اإلخوان املسلمني والسلفيني
واالئتالف وفلول النظام البائد .اجلميع قلق متوتر
مترقب متحمس غاضب ساخر ثائر.
أما أنا  ..سعيدة .
مستمتعة بكل حلظة أعيشها خالل هذه
املرحلة ،بالطبع مشغولة بأوضاع تتسم بالفوضى
وعدم االستقرار ،ومؤكد تنتابني حاالت من القلق
ال ميكن إنكاره من مستقبل مجهول حتى هذه
اللحظة ،ولكن إحساس قوي بالتفاؤل واألمل هو
علي هذه األيام .صوت بداخلي يؤكد لي
املسيطر ّ
مرار ًا وتكرار ًا أني لن أتذكر من هذه املرحلة سوى
تلك األيام .صوت يدعوني إلى التفاؤل واالستمتاع
علي حلظة إحباط أو خوف.
بكل دقيقة كلما مرت ّ
سؤال يصر أن يقفز في رأسي :ما أسوأ شيء
ميكن أن يحدث؟ وإجابة سريعة ال تلبث أن تأتيني:
ال شيء.
طاملا كنت أمتنى أن أعيش في حقبة
الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي .عصر
عبد الناصر الذهبي كما أحب أن أطلق عليه.
أواجه باتهامات كثيرة ال حتصى ،فحواها أن
َ
عصر ناصر لم يكن ذهبي ًا باملرة ،بل فترة مليئة
باملساوئ والهزائم والنكبات وكبت احلريات .وكان
ردي دائم ًا هو أن كل ذلك ال يهمني .ما يهمني
هو تلك احلالة التي عاشها الشعب املصري خالل
هذه الفترة من تاريخنا .هدف واحد كضوء خافت
يطل من بعيد يجتمع الناس حوله ويسعون نحوه
بكل ما أوتوا من إميان وقوة وحماس .كان ملصر
في تلك الفترة حلم واحد وهدف سام وسياسية

داخلية وخارجية واضحة .كان هناك زخم سياسي
ووطني .كانت هناك مشاعر جتتاح الكل في وقت
واحد .مع خطاب التأميم الكل يطير فرح ًا وتعلو
األصوات باسم مصر ،ومع خطاب التنحي تذرف
العيون دمع ًا ويهتف اجلميع أيـضا باسم مصر .ال
أنكر أنها فترة كانت مليئة مبشاعر سلبية متعددة.
ولكن مشكلتي أنا مع النظام السابق هي عدم
وجود مشاعر من األساس .حالة من الركود كانت
منتابة الشعب املصري طوال ثالثني عام ًا مضت.
يوحد اجلموع حوله .تلك
ال يوجد هدف قومي ّ
اجلموع التي فقدت احلماسة واإلحساس باالنتماء
ومعنى الوطن.
اجتاحت الشعب املصري منذ  25يناير مشاعر
جياشة لم يختبرها من قبل .مشاعر إيجابية مليئة
باألمل واحلماس واإلميان مبستقبل أفضل وحياة
حرة كرمية .مشاعر إيجابية يشوبها قلق وخوف
وصراع وتعاطف وسخط .أيامنا التي نعيشها اآلن
أتت لي بكل ما كنت أمتناه :بناء دولة دميقراطية
حديثة أصبح هو الهدف الذي ال يختلف عليه اثنان،
شعار احلرية والعدالة االجتماعية أصبح هو دستور
الشعب اجلديد .الوزراء واملفكرون والسياسيون
وقادة اجلماعات اإلسالمية أصبحوا أش َهر من
العبي كرة القدم .أصبح اجلميع يستيقظ على قراءة
الصحف وينام على نشرة أخبار منتصف الليل .حالة
من الزخم السياسي والثقافي تعيشها البالد هذه
األيام .احلديث الرسمي في كل امللتقيات االجتماعية
والعائلية والعملية هو احلديث السياسي .الكل مهتم
متحمس لديه نهم للمعرفة ،يشعر باملسئولية ويرغب
في املشاركة الفعالة.
لم أحلم بدولة مدنية وال إسالمية وال علمانية ،لم
أرغب في إلغاء املادة الثانية وال اإلبقاء على اخلمسني
في املئة ُعمال وفالحني.ال أؤيد البرادعي وال عمرو
موسي وال البسطويسي ،لم يكن محاسبة رجال
النظام أو اإلفراج عن املعتقلني يوم ًا من أولوياتي.
ما حلمت به في الواقع هو حياة دميقراطية حرة
ومتحضرة.
قالت لي إحدى صديقاتي بصوت مليء
باألمل واحلماسة يوم االستفتاء :مينى ،لقد
حتقق حلمك .كنت قد حتدثت مع هذه الصديقة
في األيام األولى من الثورة وقلت لها :ال يهمني
أن يخرج مليون مصري مليدان إلسقاط نظام
ما داموا لن يخرجوا بعدها لصناديق االنتخاب
لبناء نظام .وفي أيام االنتخابات خرج ماليني
املصريني إلى كل ميادين مصر يقفون أمام
صناديق االنتخاب بابتسامة مشعة ال تفارق
وجوههم ،يشعرون مبنتهى اليقني أن صوتهم له
وزن وقيمة وثقل في حتديد مصير بالدهم .وصف
اجلميع هذه األيام بأنها عرس للدميقراطية في
الوقت الذي وقف فيه أحد الكتاب ليقول :هذا
اليوم كان عرس ًا ولكن بدون دميقراطية ،وأنا
اتفق متام ًا معه؛ الدميقراطية لن تأتي في
يوم وليلة .أمامنا طريق طويل حتى نصل إلى
ما نسعى إليه ونطمح .ولكني مستمتعة بهذا
الطريق ،مستمتعة بذلك الشغف السياسي الذي
يجتاح اجلميع ،مستمتعة بالندوات السياسية
والثقافية ،بلقاءات كبار الكتاب والسياسيني

تصوير ننسي عبد املسيح

واملثقفني ،باالجتماعات الشعبية لألحزاب
اجلديدة وبالنزول إلى الشارع في حمالت توعية
سياسية.
أشعر أننا على الطريق السليم ،ولكني قررت أال
أشغل بالي مبا سيحدث في املستقبل ،وأن أعيش
كل حلظة من هذه املرحلة بكل جوارحي وروحي

وحماسي ووقتي وقلبي ،ال يهمني إذا طلته أو ما
طلتوش مادام بالنشوة قلبي ارتوى.
_________
مينى خطاب خبيرة إقتصاديه فى وحدة
السياسات املالية العامة مبكتب وزير املالية

ريحة نفتالني
فريد أنطون
كان زمان أمي الله يرحمها حتط للبس
الشتوي نفتالني علشان العتة ال تاكل الصوف،
قوم ييجي الشتاء فجأة في صبحية واحنا رايحني
  ...املدرسة فنطلَّع اللبس الشتوي من الصندرة
وتكون ريحته يا ما شاء الله .ومبا إننا بردانني
نلبسه ونروح املدرسة (نسيت اقول لشبابنا إننا
زمان كانت املدرسة من  7صباح ًا إلى  3بعد
الظهر  ..آه والله) .كنت تدخل الفصل في يوم
الشتاء املفاجئ إللي بييجي  17نوفمبر الساعة
ستة الصبح ،تالقي ريحة الفصل نفتالني .وكان
عندنا مد ِّرسة رقيقة تفقد الوعي من هذه الريحة
ملدة دقائق ،طبع ًا نحن كنا مستجدين وغرباء على
الشتاء ألننا طالعني من موسم صيف طويل.
ما يحدث اآلن نفس الشيء :نحن مستجدين

تصوير :نتاشا مليشينا

على الثورات بعد عشرات السنني من اخلضوع
خَ زنَّا خاللها إرداتنا الثورية ورؤيتنا الوطنية في
الصندرة بالنفتالني.
فلما ُثرنا كانت ثورتنا بريحة النفتالني حتتاج
شوية هواء وشوية زمن علشان تكون صاحلة
لالستخدام الوطني .املهم إنها لم تأكلها العتة،
وهذا سبب تفاؤلي .وعايز اقول للتعبانني من ريحة
النفتالني الوطني :استحملوه شوية وإال هتتنفخوا
من البرد.
_________
فريد أنطون خبير بالعمل مع الشباب
مبنظمات االمم املتجدة سبق و ان صمم
برامج لتنمية الشباب و االشراف على
تطبيقها فى حوالى  ٢٠دولة عربية له
عدة مؤلفات منها االكثر مبيعا ً و انتشارا ً
بالوطن العربى
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محمد الشاهد
كانت مصر ذا َت يوم سلة اخلبز لدول
البحر األبيض املتوسط ،وهي اآلن أكبر
مستورد في العالم للحبوب والقمح ،فإن
معدل استهالك الفرد للخبز في مصر
هو األعلى فى العالم ،وقد زاد على مر
السنني اعتما ُد مصر على استيراد القمح
بصورة مطردة ،دون أي مؤشر لتراجع
معدل الزيادة.
عدد سكان مصر يبلغ حال ّي ًا 81
مليون نسمة ،مبعدل منو يصل إلـــى
 % 2سنو ّي ًا ،وبحلول عام 2025م ميكن
أن يصل عدد سكانها إلى  104مليون
نسمة ،وبحلول عام  2050م ميكن أن
يصل عدد السكان قرابة الـ  140مليون،
بزيادة قدرها .% 70
إن ارتفاع عدد السكان سيعني
قلة األراضي املتاحة للزراعة ،وإذا زاد
استخدام مياه نهر النيل في بالد املنبع -
وهو الراجح على ما يبدو  -فمن املمكن
أن تقل كميات املياه املتاحة للمزارعني
املصريني في السنوات املقبلة ،سيزداد
معدل استيراد مصر من املواد الغذائية.
هذا النمو السكاني يعني أيـضاً
ازدياد احلاجة إلى اإلسكان ،وازدياد
احلاجة إلى تعمير إسكاني لألراضي،
فعملية التعمير واإلسكان غير الرسمية
هذه تالحق األراضي الزراعية ،بد ًال من
أن تتبع خطط التعمير العمراني التي
وضعها مخططو املدن ،وذلك بسبب
السياسات احلكومية اخلاطئة للتخطيط،
وأيـض ًا بسبب انخفاض قيمة األراضي
الزراعية ،فاألراضي الزراعية الشديدة
اخلصوبة على مستوى العالم تتضاعف
قيمتها عشر مرات إذا دخلت نطاق
التوسع العمراني ،بد ًال من استخدامها
في الزراعة .وهناك عالقة مباشرة بني
هذا اخللل في قيمة األراضي ودعم الدولة
للواردات ،وميلها الستيراد املنتجات
األجنبية ،بدال من اإلستثمار في الزراعة
احمللية ،وعليه فهناك عالقة مباشرة بني
رغيف اخلبز البسيط ،والنمو العمراني
للمدن في مصر ،وخاصة في القاهرة.
خالل العقود املاضية واملصريون
يقال لهم إنهم سبب املشاكل في مصر،
وهناك تصريح شهير ملبارك نفسه قال
فيه إن هناك مصريني أكثر من الالزم.
فالدكتاتور كان بالتأكيد ُي ِّ
فـضل بوضوح
حكم مصر بعدد أقل من املصريني،
أو بدونهم .وكذلك فإن الطبقات العليا
املصرية اتبعت هذا املسار في التفكير،
من خالل إلقاء اللوم على منو السكان
في مصر؛ أنه السبب في عدم حدوث
التنمية في مصر .في الواقع إن كبر
حجم السكان يعني سوق ًا أكبر وأيدي
عاملة أكثر ،وكلتاهما ميكن أن تكون
نواة لبرنامج تنمية ناجح؛ لكن ال بد من

اخلبز والعمران

وجود سياسات سليمة لإلستفادة من هذه
اإلمكانات .ولكن على النقيض من ذلك،
فشلت ٌّ
كل من احلكومة والطبقة املهنية
في إطالق إمكانات مصر ،وتركت الغالبية
العظمى من السكان لتعول نفسها خارج
نطاق سيادة القانون ،وهذا ما ظهر جل ّي ًا
في عمليات التعمير اإلسكاني.
إن سرعة التعمير اإلسكاني لألراضي
الزراعية ليست نتيجة النخفاض قيمة
األراضي الزراعية فقط ،ولكنها أيــض ًا
بسبب عدم وجود ديناميكية سوق حقيقية
في قطاع العقارات املصري .فالسوق في

ذلك «اإلسكان الشعبي» الذي خططت له
الدولة في املجتمعات الصحراوية( ،وهي
خاوية؛ ألن احلكومة ما زالت ال تفهم
أن التخطيط ال يعني مجرد بناء أبراج
أسمنتية قليلة في أماكن بعيدة).
هناك عوامل كثيرة مختلطة هنا من
هذا القبيل؛ كاحلوكمة ،وملكية األراضي،
والسياسات الوطنية ،وقوانني حتديد
املناطق ،وسياسات اإلسكان ،واحلدود
اإلدارية (فالقاهرة تستمر في النمو
عشرات الكيلومترات ،وال تزال تعتبر
القاهرة).

تطلع مستمر إلى إضفاء الطابع «املتميز»
على التطور العمراني ،مخلِّف ًا وراءه بذلك
قطاعات كبيرة من السكان .وبسبب غياب
ديناميكية سوق حقيقية فإن السكان
يخلقون بإستمرار سوق ًا جديدة خاصة
بهم ،أو بتعمير إسكاني ألراض  -إذا
ما جاز التعبير  -كانت في السابق غير
متاحة للبناء ،أي األراضي الزراعية.
ومع تقدمي السوق لعقارات أقل وأقل
في متناول غالبية السكان ،فإن هؤالء
السكان ببساطة س ُينشئون عقاراتهم
على األراضي الزراعية التي انخفضت
قيمتها فعل ّي ًا ،وبالتالي فإن مصر تخسر
مساحات واسعة من أراضيها الزراعية
الثمينة ،وفي نفس الوقت فإن سوق
العقارات  -وكذلك املدن  -تعاني من
هذا النشاط العشوائي وعملية املضاربة
غير املنضبطة .والنتيجة هي حالة غريبة؛
ففي وجود أزمة إسكان ،فهناك عمليات
مضاربة وبناء واسعة ،ومعظم السكان
يعيشون في مناطق استحدثوها بشكل
فردي فيما يسمى بالعشوائيات ،وهناك
مئات اآلالف (وفق تقديرات متحفظة)
من مشروعات التنمية العمرانية ،مبا في

ومع ذلك فهناك مسألتان رئيسيتان،
هما:

التنمية السكانية املتميزة ،ولكن ليست
ألصحاب الدخل احملدود) .والسبب
هو أن التنمية العمرانية غير املرخصة
أسهل في األراضي الزراعية؛ ألن املرافق
األساسية (املاء والكهرباء) تصل إليهم،
في حني أن تنمية الصحراء حتتاج إلى
تخطيط حكومي على نطاق واسع ،لتقدمي
مثل هذه اخلدمات ،مبا مياشي التنمية
املستقبلية (لكن هذا نفذ فقط من أجل
هذا النوع من التنمية املتميزة).
عند التحليق فوق منطقة دلتا النيل
فإن املرء ُيص َدم من نسبة األراضي

تصوير سامح محمد حسن

 .1إن االعتماد الكبير على استيراد
القمح والحبوب جعل قيمة
األراضي الزراعية إذا بنيت تبلغ
عشرة أضعاف قيمتها عما إذا
استخدمت في الزارعة.
وهذه النسبة قيمة  ،10 : 1التي هي
نتاج السياسات احلكومية ،جتعل من
الصعب على املجتمعات الريفية التمسك
مبزارعها في مواجهة زحف اإلسكان،
فهناك حاجة لعملية عكسية على الفور،
وذلك لكي تفطم مصر من استيراد
املواد الغذائية األساسية ،وللحفاظ
على األراضي الزراعية للبالد ،التي ال
ميكن استعادتها ،باإلضافة إلى احلفاظ
على الثقافة واالقتصاد واملجتمع الذي
يصاحب ذلك.
وباعتبار أن القاهرة محاطة من
الشمال واجلنوب باألراضي الزراعية،
فهذه العملية العكسية ستوجه للتنمية،
رسمية أو غير رسمية ،في محور شرق-
غرب إلى الصحراء( ،وهو بالفعل اجتاه

العمرانية إلى األراضي الزراعية،
فال ُق َرى الريفية الصغيرة واملجتمعات
الزراعية املتأصلة في التقاليد الزراعية
يتم حتويلها ،في وتيرة سريعة اخلطى،
إلى أماكن ليجدوا فيها مأوى لهم،
فالقيم العمرانية للطبقة الوسطى التي
كانت مادة املسلسالت في الثمانينيات
والتسعينيات أصبحت معيا َر حياةِ
املاليني من املصريني الريفيني الذين
يرغبون في محاكاة تلك القيم.
ليت األمر توقف عند انخفاض
قيمة األراضي الزراعية نتيجة الستيراد
املنتجات الزراعية فحس ُب ،بل األشد
من ذلك أن قيمة األراضي الصحراوية
هي أيـض ًا في انخفاض لسبب مختلف؛
فمساحات شاسعة من األراضي في
القاهرة وما حولها مملوكة للجيش،
وليست مملوكة للدولة املصرية ،وتُشتَرى
هذه األراضي وتُباع في صفقات غامضة
لصالح مشروعات مضاربة في الغالب مِ ن
قِ َبل الشركات األجنبية.
 .2عدم وجود قيم سوق حقيقية
تحدد ما يُ ب َنى ،وفي أي مكان ،وبأي
سعر ... ،إلخ.

السوق العقاري في القاهرة اعتباطي
على األرجح ،وتستند أسعار العقارات كلي ًة
على تخمني غير منضبط ،وعادة ما ترتبط
قيمة العقارات باملوقع وبوسائل الراحة،
وخيارات النقل ،ومسافة للوصول إلى
احلديقة/املتنزَّهات العامة ،واملسافة للوصول
إلى خيارات التسوق ،إضافة إلى عوامل
تتعلق بامللكية الفعلية :نوعية البناء ،ووظائف
املرافق املختلفة ،والقيم الثقافية/التراثية .من
هذا املنطق فإن مبنى في شارع طلعت حرب
وهدى شعراوي في وسط املدينة يجب أن
يكون في الفئة العليا في السوق العقارية؛
حيث توجد حديقة قريبة عند سور األزبكية،
وساحة كبيرة مفتوحة في ميدان التحرير،
واملباني التاريخية الساحرة ،ومحطات مترو
على بعد عشر دقائق سير ًا على األقدام،
واحملالت التجارية و ُدور السينما واملتاحف.
ولعل هذا كان سيحدث لو ر َّكزت
الدولة املصرية على ما تفعله احلكومات
عادةً :احلفاظ على األماكن العامة،
وصيانة الشوارع ،وتشريع قوانني حلماية
املباني التاريخية ،واحلفاظ على قيمتها
االقتصادية .فهذه اخلطوات هي التي
حافظت على املراكز العمرانية في املدن
في مختلف أنحاء العالم ،والتي تزورها
الطبقة العليا من املصريني في أيام
إجازاتهم ،في حني يشكون من عدم وجود
مثل هذه البيئات ذات اجلودة العالية في
املناطق العمرانية في مصر.
لذلك فإن مركز املدينة  -بغض النظر
عن موقعه  ،والذي كان يجب أن يكون
على قمة العقارات املرغوبة ،إذا ما كان
هناك ديناميكيات سوق حقيقية فإن قيمته
منخفضة .وقد تسببت عملية تخفيض
سعر وسط املدينة وإهمال صيانته في
فتح سوق تعمير الصحراء لإلسكان
املتميز والذي فشل في أن يكون منوذج ًا
جيد ًا للتعمير اإلسكاني.
وأسفرت هذه العملية غير املتوازنة في
املضاربة على ما يبدو عن طرفي نقيض،
على الرغم من كونهما وجهني لعملة
واحدة :مساحات واسعة من اإلسكان
عالي الكثافة السكانية االرجتالية املعروفة
بالعشوائيات ،ومساحات أخرى واسعة
من املناطق منخفضة الكثافة من املدن
لإلسكان املتميز ،املغلقة على نفسها،
واملنقطعة عن غيرها.
ويرجع هذا اخللل في السوق جزئ ّياً
إلى إمكانية املدينة للتوسع إلى ما ال نهاية
في الصحراء ،أو في األراضي الزراعية،
وتعمير األطراف؛ حيث إننا كلما اقتربنا
من الطريق الدائري  -بدال من املركز
 تزداد القيمة .ومن هنا فإن احلكومةتخطط لبناء طريق دائري أكبر (لكي
تضيف إلى قيمة املضاربة على األراضي،
ورمبا تدمر مساحات هائلة من األراضي
الزراعية شمال القاهرة بسبب التنمية
العمرانية) ،ولكن هذا اخللل في السوق
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سببه أيــض ًا عقود ملكية أراضي مبهمة وغامضة ،وحكومة فاسدة غير
منتظمة.
باختصار هناك عالقة مباشرة بني اخلبز الذي نأكله ،واملدينة التي
نعيش فيها .والسياسات التي تتجه نحو املزيد من االكتفاء الذاتي
الزراعي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية النمو العمراني ،والتنمية
داخل املدينة التي يجب أن حتدد بحدود ثابتة.
تاريخ ّي ًا كانت هناك عالقة تكافلية بني اقتصاديات مصر العمرانية
والريفية ،وأحد األمثلة البسيطة لتلك العالقة التي حققت جناح ًا نسب ّي ًا
هو نظام األوقاف؛ حيث استُخدمت األرباح من األراضي الزراعية ،والتي
كانت تغذي املجتمعات العمرانية والريفية على حد سواء ،للحفاظ على
املمتلكات في املناطق العمرانية .وكانت كل األرض في الضفة الغربية في
القاهرة (اجليزة) أراضي أوقاف تُدفَع عوائدها لصيانة املباني في القاهرة
غِي هذا النظام منذ أن تولى نظام  1952مقاليد
على اجلانب اآلخر ،وقد ُألْ َ
احلكم ،ومِ ن َث َّم َّ
خطط ملناطق عمرانية جديدة على تلك األرض ،مثل منطقة
املهندسني .وبوجود سياسات عاملية ومحلية مالئمة فإن لدى مصر القدرة
على إطعام نفسها ،وفي الوقت نفسه حتدد أمناط التنمية العمرانية بها.
إن احلاجة املستمرة ملزيد من األراضي الزراعية ،واحلاجة إلى
ِّ
املخططني والسياسيني في حاجة إلى وضع
مزيد من املساكن ،يعني أن
ُ
مناذج عمرانية مبنية على مبدأ الكثافة ،وميكن تنفيذ ذلك بط ُرق ال تعيد
الظروف املوجودة في بعض املناطق «العشوائية» ،وغير الصحية ،وشديدة
الكثافة أحيان ًا .ولكن كل تخطيط احلكومة احلالي يهدف إلى خلق بيئات
(ضواح) عمرانية منخفضة الكثافة ،ترتكز على استخدام السيارات ،وهذا
ٍ
هو النموذج الذي فشل في جميع أنحاء العالم وال ميكن أن يستمر
استخدامه في ظل النمو السكاني في القاهرة .البيئات عالية الكثافة لن
تقلل من «األراضي الضائعة» فقط ،ولكنها أيـض ًا متثل شبكات اجتماعية
أكثر صحية .إن التخطيط العمراني املرتفع الكثافة يتطلب أيــض ًا من
املخططني النظر في وسائل النقل اجلماعي ،وهو عامل حيوي آخر يتجاهله
املخططون في القاهرة ،وفي ظروف مصر فإن التخطيط املرتفع الكثافة
هو النهج األكثر استدامة  -بيئ ّي ًا واقتصاد ّي ًا واجتماع ّي ًا  -وسوف يساعد
في احلفاظ على األراضي الزراعية ،التي تشتد احلاجة إليها إلطعام

�إن احلاجة امل�ستمرة ملزيد من الأرا�ضي الزراعية ،واحلاجة
�إلى مزيد من امل�ساكن ،يعني �أن ِّ
املخططني وال�سيا�سيني يف
حاجة �إلى و�ضع مناذج عمرانية مبنية على مبد�أ الكثافة،
وميكن تنفيذ ذلك ُ
بط ُرق ال تعيد الظروف املوجودة يف بع�ض
املناطق «الع�شوائية» ،وغري ال�صحية ،و�شديدة الكثافة �أحيان ًا
السكان( .باإلضافة إلى اإلمكانات التي ال نهاية لها للزراعة احلضرية او
الزراعة على األسطح ،التي ميكن بسهولة أن تنفذ في القاهرة إذا ما كان
السياسيون على دراية مبا يفعلونه).
املشتغلون بالتنمية العمرانية بحاجة إلى النظر إلى مدن أخرى ،ألنه
من الضروري جعل مصر المركزية ،ويجب على احلكومات في املستقبل
رؤية القوى الكامنة احملتملة ،التي بالفعل لدى القاهرة وغيرها من املدن،
وليس النظر إلى الصحراء اخلالي من التخيل ،والهادف إلى محو أحياء
القاهرة .واألمن الغذائي عن طريق احلد من الواردات الغذائية واالستثمار
في األراضي الزراعية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية العمرانية في
القاهرة ،ولكن يجب أن يصحبه أيـض ًا إعادة النظر بجدية في قوانني امللكية،
وقوانني اإليجار ،وقوانني ضريبة األمالك .إنها لكارثة أن ما يقرب من 40
 %من املساكن في القاهرة ال تزال فارغة ،إما بسبب القوانني املقيدة على
العقارات القدمية ،أو ألن املستثمرين منتظرون ملبانيهم نصف املكتملة أن تزيد
قيمتها قبل أن يبيعوها .لقد حان الوقت للمستثمرين ملعرفة قيمة االستثمار
في املساكن املصممة تصميم ًا جيد ًا في املجتمعات املتوسطة أو املنخفضة
الدخل ،بد ًال من التركيز على السوق الراقية .حان الوقت للمخططني للتفكير
في نسيج يربط بني املناطق العمرانية ،بدال من مجتمعات مغلقة معزولة.
وحان الوقت للحكومة لوقف دعم الزراعة في البلدان األخرى ،في حني تسمح
للتوسع العمراني أن يلتهم األراضي املصرية .وحان الوقت لوضع سياسة
نقل جادة تعطي القاهرة وسائل النقل اجلماعي التي تستحقها .وحان الوقت
للتخطيط والسياسات السليمة .مشاكل القاهرة ليست فريدة من نوعها،
واحللول أيــض ًا ليست كذلك.
_________
محمد الشاهد طالب بالدكتوراه بقسم دراسات الشرق
األوسط بجامعة نيويورك ،مقيم بالقاهرة حيث يجرى رسالته
البحثية فى تخطيط الهندسة املعمارية واحلضرية فى مصر

املر�أة دورها �أ�سا�سي يف الدميقراطية

تصوير نتاشا مليشينا

من الناحية العملية البحتة� ،إنه درب من دروب اجلنون لدميقراطية نا�شئة �أن تغلق الباب �أمام املهارات
القيادية التي متتع بها العديد من الن�ساء التي �شاركن بهمة يف و�ضع بالدهن على طريق احلرية
كاثرين أشتون
في مناطق احلرب والتغيير الثوري يجب حماية حقوق املرأة
ملصلحة اجلميع.
كنت في زيارة للقاهرة وفي ميدان التحرير قالت سيدة وهي قلقة:
حرص الرجال على وجودي عندما كنا نطالب برحيل مبارك لكن بعدما
رحل أخذوا يطالبونني بالعودة إلى البيت.
النساء من أشجع من يكافحن من أجل مستقبل دميقراطي
فهن طبيبات ومحاميات وكاتبات وناشطات حقوقيات ،يتطلعن إلى
دميقراطية تتيح لهن القيام بأدوار عظيمة مثلهن مثل الرجال .إال أن
ثمة شواهد مقلقة تشير إلى غير ذلك.
دع املبدأ األخالقي جانب ًا فسآتي إليه فيما بعد وتأمل املواهب
التي ستضيع إذا ما لم نتخل عن التمسك بعدم املساواة بني املرأة
والرجل والتفرقة بني اجلنسني .منى سيف مثال إحدى املشاركات
الناشطات في احتجاجات ميدان التحرير كبرت وهي ال تعرف والدها
احملامي احلقوقي إال من خالل زياراتها إلى سجنه حيث كان محتجز ًا
ويتعرض للتعذيب املتكرر.
في احلوار معها حكت منى عن الدور الذي قامت به املرأة في
األحداث والتي بدأت يوم  25يناير قائلة :صديقة لي هي التي شرحت
لي كل التفاصيل التنظيمية اخلاصة بتوزيع الغذاء وجمع األموال
واحلصول على البطاطني .السيدات هن من قمن بتجهيز املنصات
التي كنا نلقي منها البيانات وننظم أنفسنا من خاللها ،وحتى توفير
املعونة الطبية في امليدان أثناء إطالق الرصاص على الناس الذي كان
ُيصيبهم قت ًال وجرح ًا .إذ ًا فالسيدات والفتيات اشتركن في كل شيء.
املنطق والرغبة في االستفادة من مواهب مصر يقتضيان بأن
يكون ملنى ولصديقاتها الفرص ذاتها مثل أي رجل في القيام بأدوار
قيادية في الدميقراطية اجلديدة التي نتمنى جميع ًا أن نراها تتحقق.
إال أن هناك مؤشرات مقلقة ،سجلتها هيومن رايتس واتش
وغيرها من املنظمات ،تنم عن قصور في إنهاء التمييز ضد املرأة
التي كانت من السمات الواضحة في املاضي في مصر.
إن التعديالت على الدستور مبوجب استفتاء  19مارس عززت
من إمكانية إرساء الدميقراطية في البالد .أمتنى أن يكون غياب ذكر
مساواة املرأة سهو ًا وأال يفهم منه استمرار املفاهيم السيئة القدمية.
أما الوضع في أفغانستان فيبدو أكثر قتامة .فقد أيقظت اإلطاحة
بطالبان في عام  2001األمل في صدور ماليني النساء بأن يعطى لهن
احلق في التعليم والتقدم ملناصب عليا والترشح للبرملان .إال أن العملية
تتقدم ببطء وكثير ًا ما تصطدم بعراقيل .فبعد مرور عقد من الزمان لم
تسجل معدالت القراءة والكتابة بني النساء سوى نسبة  .%12صحيح
أن النساء يتمتعن رسميا باحلقوق التي يتمتع بها الرجال وبعضهن
يلعنب دورا مهما .فمن بني السيدات الفاضالت الالتي تقابلت معهن
اللواء شفيقة قريشي وهي مديرة إدارة النوع االجتماعي وحقوق

اإلنسان والطفل في وزارة الداخلية .إال أنها تعلم أن املطلوب عمله
حملو ثقافة التفوق الذكوري أكثر من ذلك بكثير .فالواقع أن السيدات
العامالت في احلكومة األفغانية أو في الشركات األجنبية أو حتى
املدارس احمللية كثير ًا ما يستهدفن من قبل املتمردين .فاحملظوظات
منهن يصلهن خطاب تهديد إما أن يستقلن من العمل أو يقتلن أما
من ال يحالفهن احلظ فيقتلن ببساطة رمي ًا بالرصاص.
ثم هناك أيضا راضية نصراوي وثناء بن عاشور املدافعتان
الشجاعتان عن حقوق اإلنسان اللتان تقابلت معهما في تونس .هما
أيـض ًا يدركان حجم التحديات في وجه نساء املنطقة في طريقهن إلى
الدميقراطية والنضال من أجل مجتمع متفتح يحترم اجلميع.
من بني أهداف االحتاد األوروبي في إرساء جذور دميقراطية
قادرة على االستمرار وال تزول في السنوات القادمة هي مساعدة
النساء العديدات كمنى سيف وشفيقة قريشي ليبلغن غايتهن في بناء
مجتمعات متنع كل أنواع التمييز .وإننا لدينا اخلبرة ومع تضافر
اجلهود مع آخرين لدينا اإلمكانيات التي قد حتدث فرق ًا بدء ًا بصياغة
قوانني ملناهضة التمييز و تدريب عدد أكبر من النساء ليصبحن
قاضيات وموظفات حكوميات ويخترقن حقل العمل السياسي.
كما أني أنوي تطبيق املعايير ذاتها في ليبيا .ففي هذا البلد
أيـض ًا ظهرت نساء قديرات على الساحة .منهمن سلوى بوقعيقيص،
فهي محامية قادت االعتصام أمام مكتب املدعي العام في بني غازي
الذي حتول من مظاهرة مناهضة للقذافي في البداية إلى انتفاضة
خسر فيها دكتاتور ليبيا ثاني أكبر مدينة له.
من الناحية العملية البحتة إنه درب من دروب اجلنون لدميقراطية
ناشئة أن تغلق الباب أمام املهارات القيادية التي متتع بها العديد من
النساء اللتي شاركن بهمة في وضع بالدهن على طريق احلرية .لكن
هناك أمر أكثر إحلاح ًا .عندما يكون هناك متييز على أساس اجلنس أو
العرق أو الدين أو التوجه اجلنسي في مجتمع فإن القسوة واالنقسام
والتزمت تتفشى فيه .إن األحزاب السياسية احلرة واالنتخابات احلرة
في حد ذاتها ال تكفي لتحقق الدميقراطية بل حتتاج إلى روح من
التسامح واالستعداد لنظرة مساواة تامة لإلخوة املواطنني.
قضايا النوع ليست هي محور قلقي فحسب أو حتى أساسا.
ما نشهده في العديد من البلدان بعدما تتخلص من النظام القدمي
هو احتدام ملعركة حقوق النساء في تنافس حاسم بني التمييز
والدميقراطية .فالتمييز املنتشر ُيشكل العائق أمام الدميقراطية
احلقيقية ،ومن أكبر التحديات التي ستواجه االحتاد األوروبي في
السنوات القادمة هي مساعدة الدميقراطية الكاملة على االنتصار.
_________
كاثرين أشتون  ،هي سياسية من حزب العمال البريطاني،
عينت في عام  2009املمثل السامي لالحتاد األوروبي لشؤون
السياسة اخلارجية واألمن
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حياه

�إنهم يخدمون الغرب

كل من يردد ويقول �إن الثوار ممولني من اخلارج �أو عمالء للغرب� ،أو �أنهم تلقوا �أوامر بالثورة من الواليات املتحدة
وغريها ,وينفون عن �شباب م�صر البا�سل �أية قدرة على اتخاذ القرار وحتديد امل�صري واختيار ما يريدون
أحمد محمد عادل
ُ
في املجتمعات الرأسمالية  -النظام التعليمي» .هذه هي وسائل الدولة
أقول إنَّ أجهز َة الدولة األيديولوجية أخط ُر بكثي ٍر مِ ن
وفى رأيي،
ِّ
(بغض النظر عن
ووضوح للعيان
بسهولة
فالقمع ُي َرى
للتحكم في شعوبها .وليس غريب ًا أن نرى أنه ُكلَّما زادت نسبة اجلهل ،أجهزتها القمعية،
ٍ
ُ
ٍ
كنت أشرح باألمس إلحدى الطالبات الثائرات ملاذا ال يصدق الكثير
َس ُهلَت سيطرة ا ُ
حل َّكام على الشعوب .فاجلاهل ميكن إيها ُمه بأي شيء ،بعض الناس الذين ابتالهم الله بطبيعة غير بشرية ،ال تتأثر بقتل النفس
من الناس أن هناك من يعمل من أجل مصلحة هذا الوطن دون أن ينتظر عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة.
البشرية ،وحتاول تبرير تلك اجلرائم)؛ أما حرب األفكار فال ُيدركها َعوا ُم
مقاب ًال .بدأ احلوار حني رأيتها مستاءة جد ًا وغير مصدقة بعد أن قرأ ْت
يعرف معظم الناس وسائل أجهزة الدولة القمعية ،التي تقمع أية الناس ،ويقعون فريس ًة لها بكل بساطة .ولذلك ،فإن تطهير اإلعالم ال
أناس مثل بعض النشطاء محاولة للخروج عن اإلطار أو الشرعية كما يقولون .ولكن ال يدرك يقل أهمية عن تطهير وزارة الداخلية ،بل يكاد يعادله في األهمية .وال
تغريدة لشاب يقول إنه يخجل من أنَّ بلده به ٌ
(الذين يعملون من أجل مصر) واصف ًا إياهم بالقذارة .قل ُت لطالبتي الكثيرون خطورة وسائل/أجهزة الدولة األيديولوجية .فتلك الوسائل َع َج َب إذن من أن الناس تصدق ما ُيقال لها على شاشات اإلعالم املُ َو َّجه؛
إن املوضوع له أصول قدمية ،وقد يتعجب القارئ مما
يوجه فيه األستا ُذ
فنحن لنا ميرا ٌث طويل مع تعليم تلقينيِّ ،
سوف أكتبه ،ولكني أعتقد أن املوضوع يستحق االهتمام.
الطال َب إلى ما هو «صواب» ،وغير ذلك يعتبر «خطأ» ال
باختصار شديد حاولت أن أقول لها إن بعض الناس ليس
ميكن قبوله .لم نتد َّرب على مترير املعلومة على «فلتر» لنرى
باستطاعتهم تصديق وجود أشخاص يعملون على خدمة
أنقبل أم نرفض؛ لم نتع َّود التحليل والنقد ،لألسف.
غيرهم ،وال يدفعهم أحد لذلك ،وإلن هؤالء لن يخدموا غيرهم
فى كتابه «جلد أسود ،قناع أبيض» ،يقدم فرانز فانون
دون مقابل ،فالشخص الذي ال يقوم بالفعل بنفسه يصعب
حتلي ًال نفسي ًا لشعور الشعوب السوداء إزاء الشعوب
عليه تصديق وجود أناس غيره يقومون بالفعل .فمث ًال :كن ُت
البيضاء ،فيقول ما معناه إن املُستَعمِ ر األبيض غرس عقدة
في مدرستي آخذ راتب ًا أعلى من كل زمالئي بشكل ملحوظ،
الدونية واخلنوع في املُستَع َمر األسود ،حتى جع َل األسو َد
ولكننا قمنا بعمل احتجاجات باملدرسة للمطالبة باملساواة
يتمنى أنْ يكونَ أبيضَ لكي يكونَ على مستوى إنساني ِة
في األجور .نادتني املديرة وسألتني ،أمام الطالبات ،إذا كان
األبيض .ولذلك ،فقد يتص َّرف األسو ُد على أنه أبيض ،ملجرد
مرتبي أعلى من زمالئي ،فقلت لها إنه أعلى بكثير ،بل أكثر
أن يشع َر أنه إنسانٌ على ُمستوى بقي ِة البشر ،فيستخد ُم
ممن هم أقدم مِ ِّني بسنوات .سألتني مبا معناه «ملاذا تشغل
األسو ُد لغة «الس ِّيد» األبيض في كتاباته ،ويلبس مالبس
نفسك بغيرك إذن؟» ،فقلت لزمالئي إنها ال تصدق أنني
السيد األبيض ،ويحاول قطع كل عالقة له بتراثه األصلي،
أناضل من أجل زمالئي ،ال من أجل مصلحة شخصية ،ألنها
ألنه يشعر في قرارة نفسه أن األبيض الغربي هو النموذج
نفسها لن تفعل مثلما أفعل .على أن املوضوع يتجاوز كل
الذي ينبغي أن يكون عليه البشر .لقد وقعنا ضحايا غزو
ذلك بكثير ،وأرجعته ،في شرحي لها ،لنظريات استعمارية
ثقافي زرع فينا شعور ًا أن الغرب ،وحتديد ًا الواليات
درستها على يد أساتذتي :الدكتورة رضوى عاشور،
املتحدة ،هي صاحبة السيادة والقرار في كل شيء،
والدكتورة عطاف البنا ،والدكتور أحمد جمال ،والدكتورة
فمص ُر لن تتغير مادامت الواليات املتحدة ال تُريد تغييرها،
شيرين مظلوم ،وغيرهم ،فقد غرس املُستَعمِ ر (بالكسر)
ني لن تتح َّرر مادامت الواليات املتحدة ال تُريد
وفلسط ُ
فينا ،على مدى قرون ،سواء أثناء احتالل أو بعده (عن
حتريرها ،إلى آخر هذا الكالم .وهذا ،وإن كان فيه جان ٌب
طريق الغزو الثقافي) ،شعور ًا بالدونية واالنكسار ،وعدم
ً
الــصحة ،إال أنه ال يجب أبدا أن يجعلنا نص ِّدق
كبي ٌر من
ِّ
القدرة على تقرير املصير ،فأضحى الشعور العام أننا ال
أننا ،نحنُ الشبا َب الذي قرر أن يثور ،قد تلقينا أوام َر من
منلك االختيار ،وليس باستطاعتنا فعل أي شيء .نحن دوم ًا
أمريكا وال من غيرها .فاملتابع للتصريحات األمريكية في
املفعول به ،وليس الفاعل .قل ُت لها إن النظرية ،ببساطة،
بداية الثورة وفي وسطها وآخرها سيجد ارتباك ًا واضح ًا
هي« :أنت أحقر مِ ن أن تق ِّر َر مصي َرك بنفسك ألننا أعلى
في ردود األفعال .وقد قال لي دكتور متيم البرغوثي يوم ًا
منك في املرتبة البشرية .أنت العب ُد ونحن دوم ًا األسياد».
إنه كان في أمريكا خالل األيام األولى للثورة املصرية ،وقد
رمبا يبدو الكالم صادم ًا ،ولكنها حقيقة ما غرسه املُستَعمِ ر
رأى اإلعالم األمريكي يحاول أن ُيقن َع العالَ َم أنهم ُهم َمن
تعجب الكثير
َّ
في املُستَع َمر (بالفتح) على َم ِّر العصور .ولذلك َّ
علمونا احلرية والدميقراطية ،بل وهم من صنعوا الثورة!
من الناس حني وجدوا الكثير من الشباب يقررون مصيرهم
اخلارج
وعليه ،فإن كل من يردد ويقول إن الث َّوا َر ممُ َ َّولني مِ نَ
ِ
بأنفسهم ،دون أوامر من أحد.
أو ُعمال َء للغرب ،أو أنهم تلقوا أوام َر بالثورةِ من الواليات
ً
ً
ونحن إذ نتعلم تعليم ًا غربيا ،فليس غريبا علينا أن
املتحدة وغيرها ،إمنا َيخدِ ُمونَ الغر َب بذلك ،ف ُهم ي َر ِّوجونَ
نستخدم هذا العلم ضد هيمنة الغرب نفسه علينا .وها نحن
تصوير ستيف كابلني ألفكارهم االستعمارية املُ َث ِّب َطة للعزائم ،وينسبون الفض َل
نرى شباب فلسطني يد ِّونونَ بإجنليزية
ملن ال يستحقونه ،بل وينفون عن شبا ِب مص َر
تُطا ِبقُ إجنليزية البريطانيني واألمريكان
ُ
اتخاذِ
الباسلِ
القرا ِر وحتديد
أ َّية قدرةٍ على
ب�سهولة
ري مِ ن �أجهزتها القمعية ،فالقم ُع ُي َرى
ٍ
�أقو ُل �إنَّ �أجهز َة الدولة الأيديولوجية �أخط ُر بكث ٍ
أنفسهم ،ويستخدمون هذا العلم في
املصير واختيار ما يريدون .أال ساء ما
ِّ
(بغ�ض النظر عن بع�ض النا�س الذين ابتالهم الله بطبيعة غري ب�شرية ،ال تت�أثر
وو�ضوح للعيان
ٍ
نشر القضية الفلسطينية وتعريف العالم
يفعلون!
بقتل النف�س الب�شرية ،وحتاول تربير تلك اجلرائم)؛ �أما حرب الأفكار فال يُدركها عَوا ُم النا�س،
بجرائم الصهاينة .فالعل ُم إذن ،وإن كان
ً
ويقعون فري�سة لها بكل ب�ساطة
مدارس غربي ِة الفِ كر ،ال ُيع َت َبر
في ومِ ن
َ
َ
هذا
أقول
الشباب.
عليها
ب
ق
عا
ي
التعليم هو الحل
جرمي ًة ُ ُ
الكالم ألوضح سبب استخدامي الثنني
وجهة
صحة
إثبات
في
فانون،
من فالسفة الغربُ ،لوِي ألتوسير وفرانز
وسائل خفية ،ناعمة« ،من حتت لتحت» كما نسميها .من املعروف أن
نظري.
األيديولوجيات هي مجموعة األفكار التي تُش ِّكل الفرد واملجتمع وطريقة
عليه
السيطرة
ميكن
الشعب
أو
اإلنسان
إن
ألتوسير
لوي
يقول
ً
التفكير .إنها حر ُب األفكا ِر إذن .فالتعليم يزرع أفكارا قد يصعب نزعها
بوسيلتني أساسيتني ،يسميهما «أجهزة الدولة القمعية» و «اجهزة الدولة من الشخص بسهولة ،واإلعالم يسيطر على العقول بسرعة ال ميكن _________
األيديولوجية» .تتمثل أجهزة الدولة القمعية في «القوانني واحملاكم قياسها .ولذلك ،إن أراد الناس متجيد احلاكِ م ،وضعوه في كت ِب التاريخ أحمد محمد عادل عبد الصادق تخرج من كلية اآلداب قسم
درسها الطالب وكأنه ٌ
بطل مغوا ٌر ال مثي َل له ،وكذلك إنْ أراد احلاكِ ُم اللغة اإلجنليزية-جامعة عني شمس .يعمل مدرسا للغة
والشرطة وأخير ًا اجليش» وتتمثل أجهزة الدولة األيديولوجية في التي َي ُ
«العائلة ،ووسائل اإلعالم ،واملؤسسات الدينية ،واألهم  -خصوــص ًا تشوي َه َمن قبله ،فإنه َيذ ُك ُر مساوئه فقط وال َيذ ُك ُر تاريخَ ه املُش ِّرف ،وهكذا .اإلجنليزية ومترجما ويكتب قصصا قصيرة
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حياه

امل�ؤامرة �ضد م�صر
إسكندر العمراني
منذ فترة ونحن نسمع املعلّقني في الصحف
والتليفزيون يتحدثون بنبرات التهديد املعهودة عن
املكائد املختلفة التي تسعى إلى إحباط الثورة وإذالل
مصر ،هؤالء يؤمنون بقوة بأن مصر «أم الدنيا» أي
أنها قلب األحداث العاملية الذي يترتب عليه مصير
الكون بأكمله ،والبد أن هذا هو سبب وجود الكثير
من املتآمرين على ما يبدو لتنفيذ املؤامرة ضد مصر
(أو املؤامرات ،أو املؤامرة العظمى التي تتحكم في
سائر املؤامرات) .إنها القصة نفسها كما نعلمها،
إنها اخلطة األمريكية اإلسرائيلية اإليرانية لتقسيم
البلد إلى سيناء بدوية ،وشمال مصري مسلم،
وصعيد مصري قبطي ،ونوبة جديدة في أقصى
اجلنوب .والفلول يخرجون علينا من مخابئهم ليثيروا
الفتنة الطائفية في حني أن السعودية وقطر متوالن
اجلماعت السلفية حتى ال تعود أيام جمال عبد
الناصر السعيدة وتعود رؤيته لدور مصري إقليمي
قوي.
وبالنسبة لقيادات املجلس األعلى للقوات
املسلحة فإما أنهم يقاتلون بشرف في حروب الظالم
هذه أو أنهم مخترقون ،وال أحد يعلم حتديد ًا ،ولكن
ال نستطيع أن نلمح هذه التلميحات إال بإشارات
غامضة على استحياء خوف ًا من أنهم يسمعون.
أفكار العلمانيني عن الدولة املدنية تقلل من شأن
الدين ،وانتقادهم لإلسالميني يجعلهم ك ّفار ًا على
أي حال كما أشار مؤخر ًا أحد كبار أعضاء جماعة
اإلخوان املسلمني ،وبالطبع جعل هذا العلمانيني
يفكرون في إمكانية هزمية حتالف اإلسالميني

بالطبع تسعى دول مثل الواليات املتحدة
واجليش ،الذي يظهر في كل مكان من خالل مبادرة
وإسرائيل والسعودية وقطر والبالد األوروبية إلى
اجليش ،بصفقة أفضل.
ننس موضوع االقتصاد ،فقد قام البنك التأثير في مسار األحداث فيما بعد الثورة ،فهكذا
وال َ
الدولي وصندوق النقد بتقدمي املال (بناء على طلب تفعل الدول إن كان لها مصالح كبيرة تترتب على نتائج
احلكومة) للمساعدة في املرحلة االنتقالية ثم انهالت املرحلة .وبالطبع يتنافس اإلسالميون والعلمانيون
عليهم االتهامات بأنهم ينفذون خطة ليبرالية جديدة والليبراليون واالشتراكيون ألجل مصاحلهم ،ومن
الستعباد مصر اقتصادي ًا ،كما كان يحدث في عهد حني آلخر سيلجأون إلى أساليب ملتوية وإلى تشويه
صورة خصومهم ،فهكذا يفعل السياسيون.
مبارك ،باملناسبة ملن لم يالحظ التشابه.
وبالطبع احلكومة واملجلس
أستطيع أن أستمر في
عرض األمثلة ،لكن عليكم أنتم و�إن كانت هناك م�ؤامرة �ضد م�صر ،العسكري ال يعرضان كل
أن تختاروا الس ّم املناسب ،فاملت�آمرون هم من يتخاذلون عن
احلقيقة على الشعب بشأن
ما يحدث في مصر سياسي ًا
فالكل في هذه األيام عنده
التحرك بد ًال من �أن ي�ش ّمروا
ودبلوماسياً
واقتصادياً
نظرية عن محاولة اآلخرين
عن �سواعدهم
واجتماعي ًا وإداري ًا ،فهكذا
في اللعب مبصير الوطن ،كما
يفعل أصحاب السلطة.
قال لي أحد رجال اجليش
لكن األهم هو ما يفعله املواطنون ،بإمكانهم
قريب ًا وهو مييل نحوي بأسلوب يوحي بالسرية
واملؤامرة ويداعب أنفه بإصبعه هامس ًا« :هناك شيء اجللوس أمام التليفزيون والقلق بشأن ما يقوله
مريب يحدث» .لم يستطع إخباري ما املريب أو من اخلبراء وأن يستسلموا لعالم فيه األعداء الكثيرون
املريبون أو حتى ما املكيدة التي يخشاها ،لكن شيء مع قناعة أنه ليس باستطاعتهم فعل شيء أمام هذا
اخلطر ،أو بإمكانهم النزول إلى الشارع للتأكد من
ما غير طبيعي يحدث ،هذا أكيد.
ال أستبعد فكرة أن الكثيرين يخططون ملصاحلهم جناح الثورة وأنها لن تضيع هبا ًء وأن ينضموا إلى
في هذه الفترة االنتقالية ،التي هي في األغلب أكثر حزب ما أو إلى حركة ما تسعى للتغيير.
يستطيع املواطنون االعتراف بأن إدارة املرحلة
حلظة تاريخية حماسية ومجهولة املصير م ّرت بها
مصر عبر نصف قرن ،فهناك الكثير الذي يترتب على االنتقالية كانت سيئة وأن املجلس العسكري أساء
نتيجة هذه الفترة ،من ذكرى ضحايا النظام السابق احلكم ولم يكن يكشف عن نواياه بالقدر الكافي،
إلى األمل في دميقراطية حقيقية تنشأ من جسد ويستطيعون استنتاج أن جنراالت يحكمون دولة
الدولة املتهالك ،وقد ضاع وقت كثير بالفعل وفرص منذ عام  1952لن يتنازلوا عن حكمهم بسهولة،
كثيرة كذلك وال تزال العقبات الكثيرة تقف في طريق أو يستطيعون فعل ما بدأه الكثيرون وهو املطالبة
النجاح ،لكن األمل ال يزال موجود ًا بال مجال للشك .باحملاسبة والشفافية والتعبير عن الغضب عندما

يتم استدعاء الصحفيني واملدونني عن طريق النائب
العام العسكري ألنهم ملحّ وا أن مؤسسة حتصل على
متويلها من ضرائب الشعب يجب أن تخضع ملراقبة
ومحاسبة الشعب (وهو ما فعله الناشط السياسي
حسام احلمالوي حديث ًا في برنامج محمود سعد
على قناة التحرير مما جعل األستاذ سعد يغلق عليه
اخلط) ،ويستطيعون املشاركة في النقاش حول أ ّيهم
يأتي أو ًال ،مجلس الشعب أو الرئيس أو الدستور،
وما هي الصيغة املناسبة لكل منهم.
لن ينفع بشيء أن نلقي اللوم على قوى غامضة
غير محددة ،فهذا نوع من الهروب ،والطائفية ليست
مسئولية السلفيني أو فلول النظام وإمنا هي مشكلة
اجتماعية قائمة منذ فترة طويلة ،واالستبداد السابق
قد يكون قد وجد القبول والتشجيع من قوى أجنبية
ّ
فضلت دولة مصرية موثوق ًا في نوع قراراتها عن
دولة مصرية دميقراطية ،لكن قبول االستبداد ودعمه
جاء  -أو ًال وأخير ًا  -من الداخل وليس من اخلارج.
وإن كانت احلالة االقتصادية فوضوية فالسبب ليس
برنامج صندوق النقد الدولي للتعديل الهيكلي وإمنا
هي نتيجة الفساد وعقود من سوء اإلدارة تعود إلى ما
قبل التعديل الهيكلي ،وعدم الرغبة في حتمل ما تعنيه
موازنة عامة موزونة من تكلفة اجتماعية وسياسية.
وإن كانت هناك مؤامرة ضد مصر ،فاملتآمرون
هم من يتخاذلون عن التحرك بد ًال من أن يش ّمروا
عن سواعدهم.
_________
إسكندر العمراني كاتب متخصص في شئون
الشرق األوسط وله مدونة عنوانها:
www.arabist.net
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�إقت�صاد

تصوير ياسمني مول

هل و�صلت الثورة لقلب �شركتك؟

�أنه مل يعد من باب الرتف �أن ن�س�أل مثل هذا ال�س�ؤال ،بل �أ�صبح لزام ًا عملي ًا على �أي
�شركة تبتغي النجاح واال�ستمرار �أن تبحث عن مبادئ الثورة يف ثقافتها الداخلية

جنـوى عـماد
مثل أي شيء آخر ،البد أن تتواءم
كل املؤسسات والشركات في املجتمع
مع هذه الروح اجلديدة حتى تستطيع أن
تستمر وتنمو ،أ َّما الشركات واملؤسسات
التي تتأخر في فهم ماهية الثورة أو متتنع
عن إحداث التغييرات الداخلية في بنية
املؤسسة وثقافتها ،فهي شركات محكوم
عليها بالفشل إن عاج ًال أو آج ًال ،مثلها
مثل الديناصورات التي انقرضت عندما
لم تستطع التكيف مع تغيرات البيئة.
ولعل من أهم مبادئ الثورة التي
هتف بها الشباب ،كانت فكرة العدالة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية .ورغم
أن هذه الفكرة لها أبعاد كثيرة وعديدة،
داخل الشركة وخارجها ،إال أنني أود
اليوم أن أحتدث عن املسئولية االجتماعية
للشركات في حتقيق أحد أهم مبادئ
الثورة.
فأهمية املسئولية االجتماعية ليس
فقط للشركات ولكن أيـض ًا للماركات،
التي عليها أن تبني روابط الصداقة
مع املجتمع من منظور مواطنة
الشركات ،وكذلك من منظور تسويقي
نفعي براجماتي .فمن منظور املواطنة،
الشركة واملاركات التي متثلها هي
جزء من املجتمع ،ال ميكن أن تزدهر

إال مع ازدهار املجتمع ،وبالتالي تقع
عليها مسئولية املشاركة كما لها حقوق
االنتفاع بهذه املواطنة ،وهكذا تكون
املواطنة :حقوق تقابلها واجبات ،ومنافع
تقابلها مسئوليات .ماذا يحدث عندما
تكتفي الشركة فقط باحترام القانون
وتسديد الضرائب وغيرها من االلتزامات
اإلجبارية؟ تصبح مثلها مثل شخص
يعيش في احلي ،يحترم القانون ،ولكنه
ال يشارك أهل احلي مشاعر التضامن
أو املجاملة أو العطاء أو التواصل أو
املودة .يعيش هذا الشخص وحيد ًا ،وفي
يوم من األيام يقع في مشكلة يحتاج
معها مساعدة من جيرانه ،أهل احلي،
لكن أحد ًا ال يعرفه ،لم يره أحد يشارك
في مناسبة سعيدة أو حزينة ،لم يتضامن
مع اآلخرين وقت الشدائد ،لم يكتسب
أي مشاعر إيجابية ،بل على العكس،
مع الوقت اكتسب مشاعر توجس وريبة.
جيرانه قد يفكرون« :من هذا الشخص
الذي يعيش هنا وال يجامل أحد ًا؟»
وعلى العكس من هذا الشخص
املنطوي ،أو غير االجتماعي ،عندما
تنخرط الشركات في العمل االجتماعي
التطوعي ،وتظهر ماركات تلك الشركة
في مجال التنمية االجتماعية ،تبدأ تلك
الشركات في اكتساب سمعة طيبة،
تعلو على مجرد جودة املنتجات أو

تنافسية األسعار ،تكتسب تلك الشركات
والعالمات «شخصية» ،وتلتصق هذه
الشخصية باملنتجات التي حتملها،
وتصبح جزء ًا من الذاكرة العاطفية ألفراد
املجتمع مبا فيه من مستهلكني وعمالء
وموردين ومستثمرين وموظفني محتملني
ومسئولني حكوميني ،وتظهر القيم
احلقيقية لهذه «الشخصية» على أرض
الواقع ،في احملكات واملواقف التي تهم
املجتمع ،فتتوطد أواصر «الصداقة» بني
الشركة واملجتمع ككل.
لذلك يتعني على كل شركة أن تفكر
هل تريد أن تكون جار ًا فظ ًا ،أم تود أن
تبني عالقات الود والتضامن واملجاملة
بينها وبني جيرانها؟ هل تريد أن تصبح
«مواطن ًا» فعا ًال
في
ومحبوب ًا
التي
اجليرة
اختارتها ،أم تريد
أال يسمع عنها
الناس إال عندما
تطلب منهم أن
يشتروا منتجاتها،
أو عندما يتناولها
اإلعالم في إطار
املشاكل
أحد
التي قد تقع
فيها بحسن نية،

فتتشوه صورتها التي استثمرت فيها لتبني سياسات واضحة وفعالة في مجال
املاليني أو الباليني في إعالنات تفقد املسئولية االجتماعية.
قيمتها بسرعة في ظل عدم وجود «رصيد
وعندما جند احلوار الوطني يتحدث
عاطفي» لتلك الشركات لدى املجتمع عن عقد اجتماعي جديد ،بني املواطن
والرأي العام ،هذا الرصيد بالتأكيد ينمو واحلكومة والقطاع اخلاص واملجتمع
باطراد مع تنامي املسئولية االجتماعية املدني ،البد أن نذكر مركز العقد
لتلك الشركات ،ومشاركتها في مشروعات االجتماعي وهو مشروع مشترك بني
التنمية املتكاملة التي تتجسد من خاللها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،UNDP
الشخصية التي حتدثنا عنها منذ قليل .ومركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
واليوم ،وبعد قيام ثورة غيرت وجه مصر IDSC ،التابع ملجلس الوزراء ،وقد
البد أن تتغير القيم احلاكمة لثقافة طور مجموعة من اآلليات التي مت ِّكن
الشركات واملاركات لتتوافق مع القيم شركات القطاع اخلاص من املشاركة
التي ولدت من رحم الثورة ،القيم التي بصورة تعظم من العائد االجتماعي على
جهود املسئولية االجتماعية .وعلى سبيل
متثل ثقافة «جمهورية ميدان التحرير».
هذا
في
املثال ،تتيح خريطة
املسئولية االجتماعية
السياق البد أن
نشير إلى أن لذلك يتعني على كل �شركة �أن
معرفة املشروعات
التي
الشركات ما هي تفكر هل تريد �أن تكون جار ًا واخلدمات
إال مجموعات
حتتاجها قرى مصر
ً
عالقات
تبني
أن
�
تود
أم
�
،
ا
فظ
من البشر ذوي
وحتتاج الستثمارات
املشاعر ،وفي الود والت�ضامن واملجاملة بينها في البنية األساسية
لتنمية
وفرص
الوقت،
نفس
وبني جريانها؟
املشروعات الصغيرة
تعمل الشركات
في املجتمعات
واملتوسطة وإيجاد
مع
وتتعامل
فرص العمل.
مجموعات أخرى من البشر .في املاضي،
هذه اآلليات تضمن أن تتكامل
كان املسوقون يخططون على أساس جهود التنمية وجتتمع لتصنع صورة
أن قرارات الشراء في الغالب عقالنية ملصر اجلديدة التي نتمناها ونحلم بها،
ومنطقية ،مبعنى أنها تعتمد على تقييم صورة تظهر مالمحها تدريجي ًا مع كل
العوامل املوضوعية والكمية مثل األداء جهد وإضافة من أطراف هذا العقد
واملميزات واحلجم والسعر ،ولكن أثبتت االجتماعي اجلديد الذي ننشده.
أبحاث التسويق املتقدمة ،أن األحاسيس
واليوم أوجه سؤا ًال جديد ًا
واملشاعر تتحكم في أكثر من  %50من للشركات :هل وصلت الثورة لقلب
قرار الشراء في معظم أنواع السلع ،شركتك؟ هل تغيرت القيم األساسية
وأن الفص األمين من املخ – النصف التي تكون شخصية الشركة لتعكس
العاطفي – هو الذي يتحكم بصورة أكبر الروح اجلديدة ملصر ما بعد الثورة؟
في معظم القرارات .مبعنى آخر ،من كيف ستنعكس هذه الروح اجلديدة على
األرجح أن املستهلك سوف يفضل منتج ًا سياسة املسئولية االجتماعية لشركتك
أو عالمة جتارية أو «براند» معين ًا مدفوع ًا خالل الفترة القادمة؟
بارتباط عاطفي جتاه هذا املنتج أو املاركة
أو الشركة التي متثله.
واليوم ،نقترح أنه لم يعد من باب
الترف أن نسأل مثل هذا السؤال،
بل أصبح لزام ًا عملي ًا على أي شركة _________
تبتغي النجاح واالستمرار أن تبحث عن جنوى عماد مؤسسة Media Waves
مبادئ الثورة في ثقافتها الداخلية ،في لالعالم و العالقات العامة  ،وهي
قلب الشركة وعقلها ،في قلوب العاملني خبير اتصاالت.تشغل عماد حاليا ً
وأصحاب القرار ،وخاصة مبادئ العدالة منصب الرئيس الوطني املصري
االجتماعية ،وتضع هذه املبادئ في جلمعية العالقات العامة الدولية
موقع متقدم من أولويات الشركة يدفعها ()IPRA

الثورة هي حالة من التغيري ال�سريع يف الإطار احلاكم
للعالقات يف املجتمع ،وتحُ دث قفزة نوعية تبدل من
املفاهيم والقيم احلاكمة القدمية ،لتحل حملها قيم جديدة
تعرب عن الأهداف واالحتياجات والتوقعات واجتاهات
الر�أي العام اجلديدة يف املجتمع.
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بداخل احلكومة.
ووفق ًا للدستور في مصر منذ عام  1956فإنه
يشترط أن يكون نصف أعضاء البرملان الـ 518
من العمال والفالحني ،ويتم تعريف الفالح على
أنه «شخص مصدر رزقه األساسي الزراعة ويقيم
في الريف» ،لكن على عكس ذلك يكون األعضاء
الفالحون عادة من رجال األعمال أو التجار أو
أصحاب األراضي الكبيرة أو املهندسني أو رجال
اجليش املتقاعدين ،أي أنهم أشخاص يستطيعون
متويل احلمالت االنتخابية .ووفق ًا لدراسة مستقلة
حديثة فقد مت إنفاق حوالي  19مليار جنيه مصري
(حوالي  3،3مليار دوالر) على الدعاية االنتخابية
أثناء انتخابات برملان  2010بعد أن كانت  6مليارات
جنيه في الدورة البرملانية السابقة .ويتساءل أحدنا
كم من هذا املبلغ ذهب في شراء أصوات الناخبني.
وفي االنتخابات البرملانية يجدر بنا أن نتذكر
تصوير كاثرين فيني
أن املزارعني الصغار في مصر ميثلون كتلة انتخابية
مهمة ألي حكومة مستقبلية تريد لنفسها الشرعية.
إن أصواتهم االنتخابية قوية ومظاملهم مشروعة جد ًا،
فهم دليل حي على سوء اإلدارة وسلب احلقوق في
مصر على مدار نصف قرن من الزمان.
مل تقدم �أي حكومة م�صرية على خطوات م�ستنرية ب�ش�أن العالقة والتفاعل بني الأر�ض وموارد الطاقة واملياه
ليست هناك سياسة زراعية حقيقية في مصر،
وب�ش�أن املوازنة بني ا�ستخدام الزراعة وال�صناعة والبناء من جانب واحتياجات النمو ال�سكاين من جانب �آخر
متام ًا كعدم وجود حكومة حقيقية ،فكبار املسئولني
الذين كان يتم تعيينهم على أساس الوالء أو املصالح
ماريا جوليا
عام  2009وحده كانت هناك  151حالة وفاة و 899املوارد الزراعية في جامعة القاهرة نادر نور الدين بد ًال من الكفاءة أو إجماع الشعب ،كانوا بطبيعة
إصابة و 1204حاالت اعتقال .وبسبب النزاع على إن« :فارق السعر بني أسعار املنتجني وأسعار السوق احلال يسعون وراء أهداف قصيرة املدى ويتنافسون
في املرة القادمة التي ِّ
تقطع فيها ثمرة طماطم امللكية ( 49حالة وفاة) ،والنزاع على حدود األراضي مت حتصيله عن طريق الشركة القابضة للصناعات
فف ِّكر يف هذا يف املرة القادمة التي ِّ
حمراء جميلة تذ َّكر أن ريف مصر ينزف ويوشك على ( 23حالة وفاة) ،وميراث األراضي ( 19حالة وفاة) ،الغذائية كأرباح سنوية ومت توزيعها على العاملني
تقطع
املوت ،األراضي الصاحلة للزراعة تختفي بسبب ومشاكل املياه ( 10حاالت وفاة) .ومن أكثر األمور ولم يذهب شيء إلى املزارعني» .واألسمدة أيـض ًا فيها ثمرة طماطم� :إذا مل يتذكر ر� ُأ�س م�صر
انتشار احلضر والتآكل الساحلي والتملح ونضوب الداعية إلى القلق النزاعات بني اجليران بدون سبب (وهي أحد أكبر التكاليف التي يتحملها املزارع)
املغذيات وكذلك األسمدة واملبيدات التي تُلوث القليل محدد ( 50حالة وفاة) ،ومن األمثلة على ذلك قتل انخفضت أسعارها العاملية عام  2009لكنها لم ج�سدها� ،ست�صبح معدتها فارغة و�ستفقد قلبها
املتبقي ملصر من املياه (ومصر إحدى أفقر دول رجل بالرصاص بعد أن جتولت بقرته في أرض تنخفض في مصر حيث تتحكم بعض الشركات في
العالم من حيث املياه) .ويعود الفضل لإلصالحات شخص آخر ،وعربة يجرها حمار دهست قدم أحد احتياجات قطاع الزراعة وتضع األسعار كما يحلو مع القطاعات والوزارات األخرى بد ًال من التعاون
الزراعية في التسعينيات التي وضعها وزير الزراعة األشخاص فقامت على إثر ذلك حرب قبائل أودت لها ،ومخططات التربح تركزت في القاهرة وجتاهلت معها لتنفيذ استراتيجيات طويلة املدى.
وبخالف حلظة ما في بداية العهد الناصري لم
السابق يوسف والي حتت ضغط صندوق النقد بحياة الكثيرين.
احملافظات الزراعية مما أدى إلى زيادة الفقر في
والبنك الدولي في أن الفالحني أصبحوا اآلن فئة
ولم تؤد اإلصالحات الزراعية إلى إيذاء املزارعني األرياف ،وهذه إحدى أفظع جرائم نظام احلكم التي تقدم أي حكومة مصرية على خطوات مستنيرة بشأن
مجتمعية مهددة باالنقراض بعد أن كانوا في يوم من الصغار فحسب ،لكنها وضعت الدولة بأكملها في خطر ،لم يحاسب عليها ،وكأن املصاعب التي يتعرض لها العالقة والتفاعل بني األرض وموارد الطاقة واملياه
األيام مصدر فخر ملصر التي كادت حتقق االكتفاء ففي حني انكبت احلكومة على زيادة صادرات مصر املزارعون حتدث في كوكب آخر ،إلى هذه الدرجة وبشأن املوازنة بني استخدام الزراعة والصناعة
الذاتي الغذائي.
والبناء من جانب واحتياجات النمو السكاني من
الزراعية وجنحت في ذلك بعض الشيء ظلت مصر ال ينفصل رأس مصر عن جسدها ويبتعد عنه.
حلسن احلظ أن االنتفاضة املصرية لم تنس جانب آخر ،وكذلك ال يعكس نظام التعليم احلاجة
منذ األول من يناير عام  1997حرم القانون تستطيع تغذية نفسها ،وهي اليوم إحدى أكبر عشر دول
 96املزارعني من حيازة األراضي (عقود األراضي في العالم استيراد ًا لألغذية (ومعها لبنان وليبيا واجلزائر الفالحني متام ًا ،فهناك قرار حديث لوزارة القوى امللحة إلى إدارة بيئية أفضل – مبا في ذلك الطاقة
املوروثة) وعدلها باستئجار قصير املدى ودفع والسعودية واملغرب) ،وبينما عدد السكان ينمو وتنمو معه العاملة يسمح للع ّمال بإنشاء النقابات املستقلة ،وقد البديلة وخطط الزراعة والري – على املستويني
إيجارات بالقيمة السوقية ،فارتفعت اإليجارات احتياجاته ترتفع أسعار الطعام العاملية بشدة وتتسبب يثبت هذا القرار أنه مهم جد ًا لكل من الدميقراطية الوطني واإلقليمي ،وهذه مجاالت يجب على مصر
واإلنتاجية الزراعية في مصر ،فبالرغم من القانون أن تكون في صدارتها ،لكن ال يوجد أي تنسيق
ارتفاع ًا كبير ًا من  500جنيه للفدان سنوي ًا إلى من في اضطرابات في كثير من الدول.
 4000إلى  6000جنيه .ووفق ًا ملركز األرض حلقوق
وفي مصر في صيف  2010الساخن ارتفعت الذي مينع املظاهرات واإلضرابات ميكن للمزارعني مؤسسي أو رؤية شاملة ،وكل ما يحدث هو سقوط
اإلنسان  -وهو أول منظمة غير حكومية تكرس أسعار الطماطم من سعرها املعتاد عند  3-2جنيه أن ينظموا جهودهم ويعرضوا مطالبهم مع ًا .وتشمل مستمر نحو الدمار البيئي والفقر وسوء التغذية.
وعندما تغيب االستراتيجيات الذكية من أعلى
جهودها لقضية املزارعني  -عانى حوالي مليون للكيلو إلى أعلى معدالتها على اإلطالق فوصلت هذه املطالب منح األراضي لصغار املزارعني
مزارع من اإلخالء بسبب عدم استطاعتهم أن يدفعوا إلى  15-12جنيه للكيلو ،فنزل املتظاهرون إلى واإلعفاءات الضريبية وإلغاء ديون بنك التنمية إلى أسفل يأتي التغيير بالضرورة من أسفل إلى
أعلى ،فقد بدأت الثورة املصرية في املدن لكن حياة
اإليجار أو بسبب االستيالء على األراضي بدعم الشوارع احتجاج ًا على أسعار الغذاء التي ارتفعت الزراعية وإخالء سبيل املسجونني بسبب الديون.
ِّ
ً
ومركز األرض حلقوق اإلنسان يقود اجلهود الوطن تعتمد حقيقة على جذوره الشعبية ،ففكر في
الدولة ،وبأخذ أعداد األسر في االعتبار دخل حوالي إلى حوالي ثالثة أضعاف في أقل من عامني ،وهتف
املتظاهرون «كيلو اللحمة بالتقسيط» وأيـض ًا «علِّي إلنشاء نقابات بني املزارعني رغم أن العاملني في هذا في املرة القادمة التي ِّ
خمسة ماليني من الفالحني في حيز الفقر.
تقطع فيها ثمرة طماطم:
ِّ
ِّ
التنمية
بنك
واضطر الكثيرون ألخذ قروض من
َّ
ً
رأس مصر جسدها ،ستصبح معدتها
علي في األسعار خلي مصر تولع نار» ،وحدث ذلك املركز ال يزيدون عن  20موظفا يعملون حتت اإلدارة إذا لم يتذكر ُ
الزراعية بفوائد ابتزازية تراوحت بني  15و 20باملائة ،بالفعل بعد ستة أشهر .وكانت زيادة األسعار تعود الدؤبة للمدير كرم صابر .واستطاع املركز أن يساعد فارغة وستفقد قلبها.
ورمبا ذهبت الفائدة لتمويل املقر اجلديد الفخم للبنك ،جزئي ًا إلى جتار احملاصيل منعدمي الضمير الذين مجموعات من املواطنني في  40قرية ومركز على _________
وهو برج زجاجي ضخم بجانب مقر وزارة الزراعة ال يخضعون إلى تنظيم أو رقابة (ويسميهم أحد تقدمي أوراقهم للموافقة عليها (وهم مزارعون صغار تقيم ماريا جوليا في مصر منذ فترة طويلة.
القدمي .ووفق ًا ملركز األرض حلقوق اإلنسان ،فهناك املزارعني «العصابة اخلفية») ،لكن الطقس املدمر وصيادون وعمال مصانع في مجال الزراعة) ،وورش وهي مؤلفة كتاب «القاهرة :مدينة من
ما ال يقل عن  225ألف فالح دخلوا السجن منذ عام للمحاصيل كان له دور كبير أيـض ًا ،فإن التغ ّير العمل التي تقام لهذا الغرض تبدأ بلحظة حداد على الرمال» وكتاب «الفوتوغرافيا ومصر» ،وهي
 2004بسبب إخفاقهم في تسديد الديون ،وزادت املناخي يعيث فساد ًا في احملاصيل في كل أنحاء أرواح الشهداء الذين فقدوا أرواحهم لإلطاحة بنظام أيـضا ً املراسلة الدائمة لصحيفة «الشرق
نسبة الفقر في الريف زيادة كبيرة عن املتوسط القومي العالم ،ومصر حتديد ًا معرضة لتبعات هذا اخلطر .احلكم ،وحتى اآلن ما الذي فعله مركز األرض هو األوسط» البريطانية وكاتبة رأي في صحيفة
( ،)%75وتقدر نسبة البطالة بـ %60في حني أن %52
أحيان ًا ميكن الرتفاع األسعار العاملية أن يعود رصد وتوثيق األوضاع في الريف وعرض مظالم «ذا نيو إنترناشيونالست» في أوكسفورد.
من أطفال املرحلة االبتدائية يعانون من األنيميا.
بالنفع على املزارعني املصريني لكن هذا ال يحدث ،املزارعني على النائب العام ،وليست هذه مهمة سهلة
والعنف كذلك في تزايد كبير في الريف املصري فالسكر على سبيل املثال ارتفعت أسعاره عام  2009إذا أخذنا في االعتبار أن املزارعني يشكلون حوالي نشرت هذه املقاله ألول مرة بجريدة املصرى
بعد أن كان العنف عادة يرتبط بحياة املدن ،ففي من  400إلى  800دوالر في الطن .ويقول أستاذ ثلث قوة العمل ،ومع ذلك ليس لهم أي صوت حقيقي اليوم.
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امل�ستقبل االقت�صادي للثورة يف م�صر

تصوير جوزيف هيل

مارك رو
أسواق املال وتلك التي تعيق هذا النمو .تغطي أنحاء القارة ،وجنحت في احلصول
وقد ركز الكثيرون على جودة املؤسسات ،على التمويل الالزم للتشغيل والتوسع
بالنسبة ملصر ،فإن السؤال اليوم مثل احملاكم والسلطات الضريبية .وركز وحتويل الواليات املتحدة األمريكية إلى
هو ما إذا كان البلد سيقوم ببناء نظام آخرون على جودة قانون الشركات ،وهناك دولة صناعية .ولم يتم ترسيخ املؤسسات
سياسي منفتح ودميقراطي ،أم سوف آخرون أشاروا إلى أهمية السياسات القانونية الواقية للتمويل اخلارجي وقوانني
ينتكس ويعود إلى شكل ما من أشكال مثل االنفتاح التجاري أو تبسيط النظام األوراق املالية الفيدرالية حتى الثالثينيات
احلكم الفردي القدمي أو اجلديد ،ولكن الضريبي ،فيما أكد اجلميع على أهمية من القرن املاضي ،أي بعد عقود من منو
األسواق املالية األمريكية التي قامت
هناك أيـض ًا مسألة ال تقل أهمية حقوق امللكية.
للمصريني ،وأيـض ًا للبلدان النامية
ومع ذلك ،عندما ينظر املرء إلى ما بتمويل النمو االقتصادي األمريكي.
ويبدو أن بريطانيا واليابان اتبعا
األخرى (وخبراء التنمية) ،وهي اآلثار حدث بالفعل في البلدان النامية سيجد أن
االقتصادية لثورتها.
الدروس املستفادة مخيبة لآلمال .فعلى نفس مسار التطور :التمويل في البداية،
فخالل ربع القرن املاضي ،كانت الرغم من أن بعض البلدان قامت بإصالح ثم املؤسسات الوقائية في وقت الحق.
مسألة مساندة وتقوية األسواق املالية أنظمة احملاكم لديها ،وتبسيط اإلجراءات فاليابان لم يكن لديها قانون للشركات
للدول النامية بند ًا من البنود الرئيسية الضريبية ،وبدأت في كبح جماح الفساد ،التجارية حتى بدأت عمليات التمويل
على جدول أعمال منظمات التنمية
املعقدة في التطور في نهاية
الدولية ،مثل صندوق النقد �أن عدم اال�ستقرار ي�ؤدي مبا ال �شك فيه �إلى عدم القدرة على القرن التاسع عشر .ويعتبر
الدولي والبنك الدولي .فاألسواق تنمية وتطوير الأ�سواق املالية� .إن اال�ستقرار ال�سيا�سي هذا التسلسل عكس ما قد
املالية القوية ميكنها أن توجه
يتوقعه املرء :فإنه بعد منو
املالية
التنمية
عوامل
من
عامل
أهم
�
هو
الدميقراطي
املدخرات إلى حيث ميكنها أن
أسواق املال وتطورها قام
تعظم مساهمة تلك املدخرات
املنتمون لتلك األسواق
كان
حيث
في دفع النمو االقتصادي،
إال أن أثر ذلك على األسواق املالية كان باملطالبة بسن تشريعات حتقق حماية
ضمن
أنها
على
ُينظر إلى هذه املساهمة
أفضل للمستثمرين.
غير ثابت.
مجموعة من املتطلبات األساسية التي
وفي بريطانيا ،واليابان ،والواليات
األسوأ من ذلك بالنسبة لبعض
تُعد على أصابع اليد الواحدة الالزمة النظريات بشأن العوامل التي تؤدي إلى املتحدة ،يجب أن يكون قد كان هناك
لتحقيق أي تنمية اقتصادية .فلكي ينجح ازدهار األسواق املالية هو ما حدث في قاعدة أخرى مبدئية مت وضعها قبل بدء
القطاع املالي ،يجب أن يساهم مساهمة الواليات املتحدة وبريطانيا واليابان .فقد األسواق املالية في العمل .قاعدة أخرى
فعالة في التنمية االقتصادية.
ازدهرت األسواق املالية في بريطانيا ذات تأثير رئيسي على أي الدول سوف
ويشير املؤرخون االقتصاديون إلى العظمى في القرن الثامن عشر ،واليابان تنجح في أن يكون لديها متويل قوي وأي
أن الثورات املالية مهدت الطريق لنمو والواليات املتحدة في القرن التاسع عشر دول سوف تفشل ،ومتى سيحدث كل ذلك.
وفيما يبدو فإن هذه «القاعدة
اقتصادي قوي في إجنلترا (في القرنني وأوائل القرن العشرين ،في نفس الوقت
السابع عشر والثامن عشر ،في أعقاب التي كانت فيه أنظمة مؤسسية رئيسية ،املبدئية» هي االستقرار السياسي
الثورة املجيدة) ،وفي الواليات املتحدة مثل قانون الشركات ونظام احملاكم ،دون األساسي ،ويفضل أن يكون من النوع
الدميقراطي .ففي بيئة سياسية مستقرة،
(بعد قيام ألكسندر هاملتون في  1790املستوى املطلوب على اإلطالق.
ببناء الهياكل املالية الكبرى في دولة
فقد كانت احملاكم األمريكية في ميكن لآلليات غير التقليدية  -مثل السمعة
زراعية في املقام األول) ،واليابان (بعد القرن التاسع عشر فاسدة على نحو فج ،احلسنة واالحتادات التجارية وأسواق
إصالحات ميجي).
جعلتها غير فعالة في بعض األحيان ،األوراق املالية  -أن تتطور بطريقة تسهل
لقد قام البنك الدولي وصندوق النقد وعدمية الفائدة في كثير من األحيان .التعامالت املالية .فاملستثمرون والشركات
الدولي وعشرات من األكادمييني بدراسة ومع ذلك فإن أسواق األسهم والسندات يخشون أن يتولى نظام جديد السلطة
طويلة وشاقة للعوامل التي تؤدي إلى منو ازدهرت ،فيما توسعت املؤسسات التي ويقوم بإلغاء كل القواعد أو الكثير من

القواعد التي قد تؤدي إلى خسائر في
استثماراتهم.
وتظهر البيانات التي تربط بني
انعدام االستقرار السياسي الدميقراطي
والتخلف املالي في العصر احلديث (الذي
قام جوردان سيجل من كلية هارفارد
لألعمال وأنا بتحليلها) أن عدم االستقرار
يؤدي مبا ال شك فيه إلى عدم القدرة
على تنمية وتطوير األسواق املالية .إن
االستقرار السياسي الدميقراطي هو أهم
عامل من عوامل التنمية املالية.
وهناك منطق قوي وراء هذه
احلقائق .فحتى وإن كانت جميع قواعد
التمويل صحيحة ،فإن عدد ًا قلي ًال جد ًا من
املستثمرين سوف يكون لديه االستعداد
الستثمار أموالهم في حالة تخوفهم من
وقوع تغيير غير مالئم في نظام احلكم
أثناء الفترة املستثمرة فيها أموالهم.
واألهم من ذلك أن االستقرار القامت
من النوع الذي عاشته مصر خالل حكم
حسني مبارك كان في كثير من األحيان
غير كاف للتنمية املالية احلقيقية ،فأنظمة
احلكم الفردي ،وخاصة التي تعاني من
تفاوت شديد في الدخل والثروة بني
فئات الشعب ،تخلق جو ًا محيط ًا من
العشوائية وعدم القدرة على التوقع وعدم
االستقرار .بل إن تلك األنظمة نفسها
عشوائية .واجلميع يعرف أن حتت هذا
الغطاء من االستقرار تكمن بؤر قابلة
للتفجر ميكن أن تطيح بالنظام وتخفض
قيمة االستثمارات الضخمة .ونظر ًا ألن
املمولني واملدخرين لديهم ثقة محدودة في

املستقبل ،ال تستطيع تلك األنظمة بناء،
أو حتى احلفاظ على ،أسس قوية للتنمية
املالية.
على النقيض من ذلك ،فإن األنظمة
الدميقراطية التي تتميز ِمبلْكية ذات قاعدة
عريضة تقوم عادة بتقدمي أفضل حماية
حلقوق امللكية على املدى الطويل ،ألن هناك
عدد ًا كافي ًا من األشخاص في النظام
السياسي يرغبون في حماية املمتلكات.
نعم ،قواعد التعامل هامة جدا لنجاح
العملية التمويلية ،لكن األهم أن يكون
للنظام السياسي مصلحة مستمرة وثابتة
في احملافظة على هذه القواعد وجعلها
تساهم في التنمية املالية واالقتصادية.
فماذا يعني كل هذا بالنسبة ملصر؟
فحتى اآلن الثورة املصرية سياسية
وليست اقتصادية .ولكن إذا أدت
الثورة إلى نظام سياسي أكثر انفتاح ًا
وأكثر دميقراطية وموجه ًا نحو الطبقة
املتوسطة ،بحيث يعتقد عدد كبير وكاف
من األشخاص أن لديهم مصلحة في
استمرارية احلكومة ،ميكن أن تكون
الفوائد االقتصادية التي يحصل عليها
املصريون عظيمة .وسوف ينتج عن ذلك
غالب ًا ازدهار ومنو قوي لألسواق املالية
يتبعه منو سريع ومبني على مبدأ املساواة
في جميع املجاالت.
_________
مارك رو أستاذ في كلية احلقوق
بجامعة هارفارد
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العامل

يف �أي الطرق �ست�سري م�صر؟

تصوير جيوفاني نوفارا

�إن تعلُّم حقوق الإن�سان ودجمها يف نظام الق�ضاء والد�ستور وجهاز الدولة القانوين
و�شركاتها وجمتمعها املدين �أمر ميكن لكل م�صري �أن يعمل لأجل حتقيقه
روبرت كي�ستني يقول من ال�ضروري
يف هذا الوقت �أن تت�ضافر جهود
احلكومة واملجتمع املدين وال�شركات
يف العمل مع ًا لعالج �آالم الوطن ب�شكل
جماعي ،و�أن ي�شعر املواطنون ب�أنهم
�أ�صحاب عملية الإ�صالح وي�شاركوا
فيها بحيث ي�صبحون �شركاء يف
�إيجاد احللول وبناء م�صر جديدة
مصر أمامها عدد من مفترقات الطرق وليس
واحد ًا فقط ،وإحدى املشاكل في السير إلى األمام
تتلخص في خبرة مواطنيها احملدودة في اإلقدام على
حتركات مستقلة وفي حت ّمل املسئولية الشخصية
والعمل مع ًا لتحقيق هدف مشترك مع التشارك في
الدور القيادي ،لكن من ناحية أخرى فال ميكن العودة
إلى ما كانت عليه األوضاع السابقة.
أمام مصر الكثير من العمل واألهداف ،فعليها
مث ًال حتسني نظام التعليم في كل مراحله حتسين ًا
كبير ًا ،ويجب على هذا الهدف أن يكون مبثابة
أولوية عظمى .ويجب على الدولة أن تتخذ خطوات
جذرية خلفض نسبة األمية ،وباإلضافة إلى ذلك
عليها أن تضمن غذاء املواطنني وتوفير املساكن
والرعاية الصحية الالزمة لهم ،ولن تستطيع الدولة
تنفيذ هذا مبفردها ،علم ًا بأنه مما ُيحسب لها
أنها قللت من شأن عروض العطاءات اخليرية،
تدع إلى مشاركة فعالة من كل
لكنها حتى اآلن لم ُ
قطاعات املواطنني  -املجتمع املدني والشركات -

حتى يلعبوا دور ًا مؤثر ًا في حل مشاكل الوطن،
فمن الضروري في هذا الوقت أن تتضافر جهود
احلكومة واملجتمع املدني والشركات في العمل
مع ًا لعالج آالم الوطن بشكل جماعي ،وأن
يشعر املواطنون بأنهم أصحاب عملية اإلصالح
ويشاركوا فيها بحيث يصبحون شركاء في إيجاد
احللول وبناء مصر جديدة.
والعملية الدميقراطية هي أفضل الطرق لتنفيذ
هذا بنا ًء على إطار عمل من حقوق اإلنسان مع
اعتبار «اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان» هو
األساس لهذه السياسة ،فيصبح كل املصريني
متساوين عند جلوسهم مع ًا من خالل هذا املنطلق
ومن خالل جعله جزء ًا من احلياة اليومية ،ومن شأن
هذا األساس أن يجمع بني الناس في إطار مجموعة
من القواعد املشتركة وأن يعطيهم إطار عمل أخالقي
مكمل لإلسالم واملسيحية بدون أن يقلل من شأن
الدور الذي يلعبه الدين في حياة الناس واملجتمع.
هناك مجهودان في مصر يعمالن على حتويل
هذا املفهوم إلى واقع في الشارع املصري ،أحدهما
هو «فريق حقوق اإلنسان مبصر» الذي أنشئ حديث ًا
في القاهرة بهدف التأكد من أن كل امرأة ورجل
وشاب وطفل يعرف وميتلك ويستطيع العمل مبوجب
حقوقه اإلنسانية كجزء من احلياة اليومية ،وال يتعلق
األمر هنا مبخالفات حقوق اإلنسان لكن الفكرة هي
التوافق على حقوق اإلنسان كخريطة للتعايش بني
الناس في املجتمع والبيت والعمل واحلكومة ،ألن
حقوق اإلنسان تتعلق بكيفية تعاملنا مع اآلخرين
وكيفية تعامل اآلخرين معنا بينما نتساوى جميع ًا أمام
القانون ونعيش بكرامة وبدون حتيز أو تفرقة .وفي
مدينة اإلسكندرية هناك جهود بدأت بالفعل جلعلها
أول مدينة حقوق إنسان في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا مما يدفع بأهداف الفريق إلى احلياة
اليومية للمواطنني واملقيمني في اإلسكندرية واملنطقة
احمليطة بها ،وكل هذا يصب في عملية حتقق أهداف

حقوق اإلنسان بحيث نقترب أكثر من العالم الذي
طاملا حلمنا به ألبنائنا وأحفادنا.
لكن اخلطر يكمن في سهولة تشتيت أنظار
الرأي العام بعيد ًا عن اإلجنازات الكبيرة املطلوبة
لتحقيق هذه األهداف ،فيتم حتويل اهتمامهم نحو
األشياء اخلارجة عن أيديهم ،وتوضع قوة أكبر في
أيدي القيادة العسكرية احلالية ،وقد اتضح هذا
من خالل حتكم املجلس األعلى للقوات املسلحة في
وسائل اإلعالم عندما قامت بتحويل الوضع السييء
على احلدود مع إسرائيل وغزة إلى أزمة عاملية ،فمن
شأن هذا أن يبعد الضغوط عن املجلس األعلى
ويوجه اهتمام الناس بعيد ًا عن القضايا احمللية
األساسية بينما تنفجر املشاجرة احلالية إلى ما يزيد
عن حجمها احلقيقي وعن حجم تأثيرها على احلياة
اليومية للمصريني.
فمن القضايا األكثر أهمية التي تواجه الشعب
املصري عدم شفافية محاكمة الرئيس السابق
مبارك ،فهذه ممارسة في حتقيق العدالة حتتاجها
مصر ،وهي وسيلة لالنتقال من شهوة االنتقام إلى
جناح العملية القضائية ،وأن نتعلم من املاضي
بطريقة مفيدة بحيث حتى ال نعيد أخطاءه مرة ثانية
وأن نبحث اخلطوات التالية في بناء دميقراطية
قوية ومستقرة .ال شك أن املعلومات التي ستخرج
إلينا من خالل محاكمة عادلة وعلنية تفحص فترة
عمل مبارك كرئيس ونائب رئيس ستعطي املصريني
صورة حقيقية لفهم كيف تطورت األمور إلى حد
وصلت بالناس إلى خروجهم إلى الشوارع في ثورة
صريحة ،وهذا األمر يستحق املطالبة به والصراع
من أجله.
أمر آخر له أهمية قصوى هو مشاركة الشعب
في العملية الدستورية ،كيف ميكن ملن مت اختيارهم
أو انتخابهم لصياغة الدستور أن يتموا عملهم بدون
مشاركة مباشرة من الشعب الذي سيوافق عليه؟ فمع
وجود أكثر من  %40من الشعب ال يعرفون القراءة

والكتابة سيكون صعب ًا على اجلميع أن يفهم لغة
الدستور وتعقيداته قبل االستفتاء عليه ،لذلك البد
من نقاش عام حول ما يجب أن تشمله هذه الوثيقة
في رؤيتها ومهمتها ،ومع وجود شبكات التواصل
االجتماعي والندوات العامة وجهود املجتمع املدني
ميكن ملاليني املصريني أن يشاركوا في مناقشات
مبدئية حول هذه العملية املهمة ،وأن ميتلكوا تلك
الوثيقة في صيغتها النهائية فتكون ممثلة ألفضل
نوايا الشعب املصري.
إن تع ُّلم حقوق اإلنسان ودمجها في نظام
القضاء والدستور وجهاز الدولة القانوني وشركاتها
ومجتمعها املدني أمر ميكن لكل مصري أن يعمل
ألجل حتقيقه ،فمن خالل معرفة حقوقهم اإلنسانية
واملطالبة بها وحتمل املسئولية التي تأتي معها
سيحصل العقد االجتماعي واملجتمع على قوة
حقيقية وستزداد بشدة رغبة الشعب في نتيجة
ناجحة.
الوقت اآلن يحتاج منَّا أن نهتم باملهم وأال
نتشتت من خالل أحداث عاطفية يسهل االنشغال
بها في حني أنها توصلنا إلى طريق مسدود بدال
من مصر جديدة سمعنا عنها الكثير .إن فرص
املستقبل الواعد أمام مصر تظهر للعالم أنه من
املمكن اإلطاحة بدكتاتور وأن يتكاتف الناس في بناء
مجتمع عادل من األسفل إلى األعلى ،مجتمع يقوم
على أساس حقوق اإلنسان حيث يتساوى الناس
ويعاملون باملساواة ،وحيث يسعى كل من املجتمع
واحلكومة إلى حتسني جودة احلياة للجميع .إن
العالم يقف بجانبكم ويحبس أنفاسه حتى حتققوا
النجاح.
_________
روبرت كيستني
املدير التنفيذي للحركة الشعبية للتثقيف
في مجال حقوق اإلنسان www.pdhre.org
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�أهم ع�شر خرافات عن الربيع العربي
جون كول
 -1إطاحة إدارة بوش بنظام صدام
حسين في العراق كانت الباعث
لثورات 2011
هراء ،هذا تعليل خاطئ ،فلم ُيشر
أحد من شباب الثورات التي اندلعت في
هذا العام إلى العراق بوصفها مصد َر
إلهام لهم ،واملرة الوحيدة التي ُذكِ ر فيها
اسم «العراق» في معرض حديثهم كانت
تعتبرها مثا ًال سلبي ًا ،فقالوا« :لن نسمح
ألنفسنا أن تقسمنا الطائفية؛ حيث كان
هذا ما فعله األمريكيون في العراق».
إن اإلعجاب بالذات هو ما ميأل
األمريكيني ،لدرجة متنعهم من أن يروا
العراق كما هي عليه ،وكما يراها العالم
العربي ،فليست العراق مبثابة املدينة
املتأللئة فوق التل بالنسبة لهم ،ولكنها في
حقيقة األمر مكان عنيف ،تتخلله الكراهية
الطائفية التي يتالعب بها األمريكيون،
واملعاناة من التوجيه السيئ والسياسات
املَعِ يبة .ولقد أجري ُت العا َم املاضي لقاءا ٍت
مع ناشطني في مصر وتونس ،واتضح
لي أن هؤالء الشباب ال يريدون أن يكونوا
على الدرب نفسه مثل العراق ،ولكنهم
يريدون ألنفسهم أن يكونوا مثل تركيا،
أو تونس حالي ًا.
 -2أخطأ الرئيس أوباما عندما طلب
من الرئيس المصري حسني
مبارك أن يتنحى
تبنى هذا املوقف ٌّ
كل من رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وملك
السعودية امللك عبد الله ،وهذا يبدو غير
منطقي؛ حيث إنه لم يكن مبقدور مبارك
أن يظل في السلطة مع وجود ما يقارب
املليون شخص في الشارع ،وفي ظل
انهيار النظام في البلد .وإذا كان هناك
أي شيء قد أخطأ فيه أوباما فهو كونه
قد تباطأ كثير ًا ،ولو لم يتدخل في الوقت
الذي فعل فيه هذا ،لكان هناك خطر من
حتول مصر إلى دولة معادية لألمريكان.
إن محاولة إبقاء ديكتاتور  -لم يعد يحظى
بأي ترحيب  -في السلطة لهو خطأ كبي ٌر
من جانب قوة عظمى ،كما شوهد في
حالة شاه إيران.
 -3استفادت الراديكالية اإلسالمية
من الثورات في العالم العربي
إن ك ًال من املنش ِّقني اليساريني
العلمانيني ،وكذلك األحزاب الدينية
اإلسالمية ،هم املستفيدون من الثورات
حتى اآلن  -على األقل  -وال ينتهج ٌّأي
منهم العنفَ  .وفي تونس فإن الرئيس
منصف املرزوقي يبدو َعلماني ًا حتى
النخاع .وقد حصل حزب النهضة الديني
على حوالي  %40من املقاعد في البرملان،
ألي من احلركتني أي توجه نحو
ولكن ليس ٍّ

العنف أو التطرف.
وباملثل فإن اإلخوان املسلمني
في مصر اآلن حركة مساملة ،تتحدث
باعتدال ،ولذا تتعرض للهجوم من قِ َبل
متطرفني أمثال أمين الظواهري .ولم
يكن للمسلمني املتطرفني املقدرة على أن
سلْمية إلى
يستفيدوا من هذه احلركات ال ِّ
حد كبير بنفس الطريقة التي استفادوا
بها من غزو جورج بوش للعراق واحتالله
لها ،والذي زاد من انتشار حركات
التطرف العنيفة.
وتقول توكل كرمان اليمنية احلائزة
على جائزة نوبل للسالم« :إذا حتققت
الدميقراطية في العالم العربي فإنها
ستقضي على حركات التطرف العنيفة

املسلمني والقوى األخرى .وفي مصر
ما زال ينادي هؤالء العلمانيون
واليساريون باملظاهرات في ميدان
التحرير .وفي ليبيا كان الثوار األكثر
تأثير ًا  -وهم البربر من منطقة
اجلبل الغربي ومقاتلو شوارع املدن
في مصراتة  -هم األقل تش ُّد د ًا في
توجهاتهم .وفي الوقت الذي يحتمل
فيه أن تفوز األحزاب اإلسالمية جيدة
التنظيم في االنتخابات ،رغم أنهم لم
يصنعوا الثورات من تلقاء أنفسهم،
فإنه من اجلائز القول بأنهم قد يكونون
املستفيد في املقام األول من الثورات
على الصعيد السياسي.

النواب .وقد أزعجت هذه اإلجراءات
احملتجني الشيعة ،إضافة إلى تقسيم
الدوائر االنتخابية الذي قلَّل من متثيل
الشيعة ،وحرم األغلبية من أن تثبت ذاتها
(حيث إن نسبة الشيعة حوالي  %58من
السكان) ومع هذا دار احلديث عن امللكية
الدستورية ،وليس عن دور الشيعة ،أو
إقامة حكومة دينية شيعية على الطراز
اإليراني ،مع وجود بعض االستثناءات
الضئيلة.
 -6كانت إيران وراء االنتفاضة في
البحرين
ليس هناك دليل َبينِّ ٌ على هذا االدعاء،
الذي استندت اليه ٌّ
كل من اإلمارات

تصوير ناصر نوري ،زينب محمد ،عمار عبد ربه ،فريدم هوس

التي تترعرع حتت ظالل الدكتاتورية
فقط».
 - 4كانت الجماعات اإلسالمية في
طليعة المظاهرات
أثار هذا االدعاء إيران من ناحية،
واحملافظني الغربيني من ناحية أخرى،
وهذا ادعاء يجانبه الصواب في اجلزء
األغلب منه ،فاليساريني والعلمانيني
والعمال والطالب هم أصحاب الثورات،
أما القوى اإلسالمية فقد أنهكها غالب ًا
اضطهاد احلكومات لها ،وأصابها
الضعف مثل (تونس) ،أو كانت شريك ًا
أصغر في التوجيه ،وكرهت أن تخاطر
كل َّية بفقدان هذه املكانة مثل (مصر).
ففي مصر يشار باللغة العربية
إلى أصحاب الثورة بكلمة( :الثوار)،
وهؤالء الثوار هم بخالف اإلخوان

 -5لم تكن االنتفاضة في البحرين
إال مَ ظهرًا من مظاهر التوترات
السنة والشيعة
الطائفية بين ُّ
سنة اإلصالحيون
ال
كان املسلمون ُّ
من بني احملتجني في البحرين ،واشتملت
القوى احملافظة الضاغطة على امللك
لقمع اجلماهير على عائالت التجار في
البلد؛ حيث تألفت من املسلمني السنة
والشيعة على ح ٍّد سواء .إن الكفاح
في هذه اجلزر  -مثله مثل غيره في
أي مكان آخر في العالم العربي  -ما
كفاح ضد األشكال السلطوية
هو إال
ٌ
للحكومة ،وتطالب بالدميقراطية الشعبية
واحملاسبة والرقابة والشفافية.
إن دستور امللك يسمح له أن يبطل
قرارات مجلسي البرملان ،وكذا تعيني
املجلس األعلى للبرملان (الشورى)،
والسماح لألخير بإبطال قرارات مجلس

العربية والسعودية في تدخلهما العسكري
سنيون .إن شيعة
نيابة عن امللوك العرب ال ُّ
البحرين ما هم إال عر ٌب ،وتنتمي أغلبيتهم
تقريب ًا إلى املدرسة احملافظة لـ(اإلخباري)
الفقيه ،التي تتعارض مع مدرسة آية الله
وتؤمن بقدرة األفراد العاديني على تفسير
الشرع ألنفسهم.
أما بالنسبة لشيعة البحرين  -أتباع
املدرسة (األصولية) السائدة في إيران
والعراق  -فإنه من احملتمل بنسبة كبيرة
أنهم يطالبون بقيادة آية الله األكبر (علي
السيستاني) في النجف في العراق
بد ًال من القائد األعلى اإليراني (علي
خامنئي) ،ويدعي شيعة البحرين تعرضهم
للتمييز في التعليم وأماكن العمل،
ويعارضون الدستور والنظام االنتخابي،
الذي ينتقص من قدرهم ،غير أنهم ليسوا
عمالء إليران.

 -7الربيع العربي هو مخطط غربي
أثار هذا االدعاء أتباع القذافي
في ليبيا ،ويؤكد على هذا االدعاء حالي ًا
العديد من رجال حزب البعث السوري،
ويعد هذا محض كذب متام ًا ،فمن اجللي
أن هذه الثورات في العالم العربي جاءت
مفاجئة لشعوب مجموعة الثمان ،والتي
غالب ًا لم تُظهر أي ترحي ٍب في البداية على
األقل بقدوم هذا الربيع ،فقد عرض وزير
الدفاع الفرنسي على رئيس تونس  -زين
العابدين بن علي  -املساعدة في تدريب
الشرطة حني اندلعت املظاهرات العام
املاضي.
وقد أبدت الواليات املتحدة في
البداية دعم ًا حلسني مبارك أثناء
املظاهرات ضده في أواخر يناير .وقالت
هيالري كلينتون إنها كانت متأكدة من أن
نظام مبارك نظام راسخ ،وكان جو بايدن
نائب الرئيس مقيد ًا أن ينكر أن مبارك
كان ديكتاتور ًا .وقد رأى أوباما اآليات
الواضحة فيما يتعلق مبصر في اللحظة
األخيرة ،حينما بدأ يكون هدف ًا لالحتجاج
في ميدان التحرير.
وقد كرهت الواليات املتحدة أن
تخسر حليف ًا لها ضد القاعدة في اليمن،
مثل علي عبد الله صالح ،ولم توقع عليه
أية عقوبات حتى اآلن؛ لقتله املئات من
املتظاهرين األبرياء ،وباملثل لم تكن
واشنطن مسرورة باندالع االنتفاضة
في البحرين ،وكل ما فعلته هو أنها
ح َّثت امللك على أن يتوصل إلى تسوية.
(يتخذ األسطول اخلامس األمريكي من
العاصمة املنامة مركز ًا لقيادته ،ولذلك ال
جتد الواليات املتحدة نفسها في مكان
يسمح لها بدعم احملتجني بقوة) ،وكذلك
أشيع أن أوباما كره أن يتورط في ليبيا.
ويالحظ أن هناك تناقض ًا جوهرياً
جتاه الثورة في سوريا ،وحتى اآلن
يتجه الشكل األساسي للتدخل نحو
العقوبات املالية .ولذلك إذا كان هناك
شيء واضح بالفعل ونحن نرصد تاريخ
مجريات األحداث فإن هذا الشيء هو أن
االنتفاضات كانت تلقائية وشعبية ،وقد
وضع أساسها شباب غاضبون ،وضعت
القوى املسيطرة أمام حتديات غير مرغوب
فيها.
 -8كان النفط هو الدافع األساسي
لتدخل الناتو في ليبيا
بدأ رفع العقوبات األوروبية على
ليبيا في أواخر التسعينيات ،وألغيت
العقوبات األمريكية عليها في عام 2004
م .وقد أنفقت شركات النفط األوروبية
املليارات في قطاع النفط الليبي بحلول
عام  2011م ،وغير محتمل بدرجة كبيرة
أنهم أرادوا بأنفسهم هنالك أن يخاطروا
بعدم االستقرار ،أو مجيء حكومة جديدة
البقية ص 15
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هيا نحارب �إ�سرائيل يف �إفريقيا
كرمي نور
إلى القارة السمراء ،إفريقيا ،التي كانت عالقتنا بها عالقة كروية بحتة،
يا فرحتي بثالثة كئوس إفريقية مت إهداؤها إلى مبارك وأوالده .وزي ما
قد تظن عندما تقرأ عنوان املقال أني أدعو لشن حرب وحشد قال الريس منتخبنا كويس؛ النشيد الذي أطلقه جمال مبارك في غرفة
القوات املسلحة على احلدود مع إسرائيل ويا قاتل يا مقتول .يقول خلع مالبس الالعبني عندما فازوا بالكأس األخير في غانا ،وأخذ جميع
الفريق الشاذلي في مذكراته إنه برغم معاهدة السالم مع إسرائيل العبي املنتخب وإدارييه وصبيان العاملة يرقصون خلفه.
فاحلرب بيننا وبينهم قادمة ال محالة .ويؤمن الكثيرون بهذه النظرية
إذن إفريقيا يجب أن تكون ميدان املعركة املصيرية بيننا وبني إسرائيل
ويعتبرون شروط معاهدة السالم مجحفة في حق مصر والعرب .وهناك لتأمني منابع النيل التي يعتبر التفريط في حمايتها خيانة عظمى .لقد
عالمات أخرى مثل شعار من النيل للفرات املوجود على أكثر من لوحة أهملنا هذا امللف إلى درجة جعلت مهمتنا عسيرة .وكل يوم ميضي تكتسب
خاصة في الكنيست اإلسرائيلي ،والعملة املعدنية ذات الفئة الصغيرة إسرائيل مواقع جديدة في إفريقيا؛ سياسية واقتصادية .ومن املهم أيـض ًا
من الشيكل عليها هذا الشعار بدون مواربة؛ من النيل للفرات.
إعادة الروح لشركة النصر لالستيراد والتصدير التي ُأنشئت في ستينيات
التحالف
ألم يكن لإلسرائيليني وجود مستتر حتت عباءة قوات
القرن املاضي على أيدي مصريني وطنيني ،وساعدت في تقوية عالقاتنا
الغربي في غزو العراق؟ لقد تسربت تقارير تفيد بوجود عناصر بدول إفريقيا ،وتسويق املنتجات املصرية عالوة على إنشاء شبكة معلومات
مخابرات وكوماندوز قبل الغزو وبعده ،ناهيك عن
واتصاالت مع حكومات عديدة في القارة السمراء.
الشركات
الكاتب الراحل محمود عوض يقول في
الغربية التي متتص خيرات مصر الطبيعية دول �إفريقيا تنظر مل�صر بحب
ملحُ
الذي
إسرائيل
علم
األمر
في
زن
وا
والزراعية.
ً
كتاباته إن شركة النصر متتلك أصوال باملليارات
يرفرف على نيل القاهرة ،وما خفي كان أعظم.
خملوط باحل�سرة ،ولها كل في معظم دول القارة السمراء مت إهمالها عن
حرج؛
أما عن نظام مبارك املخلوع فحدث وال
عمد وتسببت في خسارة فادحة على املستوى
احلق يف هذا
تعاون سياسي واقتصادي وزراعي وغازي وعلى كل
السياسي واالقتصادي في العقود الثالثة
لون وانبطاح منقطع النظير .
األخيرة .إن إنشاء شركات جديدة في مجاالت
الدين
صالح
لسان
على
مظهر
أحمد
قالها
إذن ،إنها احلرب؛ جملة
مثل التشييد والبناء والزراعة والري مع تقوية دور األزهر والكنيسة
األيوبي في رائعة يوسف شاهني ،لكن الدعوة للحرب هذه املرة يجب أن املصرية ،لهي أسلحة مهمة في معركة إفريقيا التي يجب أال نخسرها.
تأخذ ميادين أخرى غير مطروقة من قبل.
بعد متابعة رحلة ممثلني عن الشعب املصري إلى أوغندا اتضح أن
مصر قوة بشرية ال يستهان بها؛ فهي ثلث سكان العالم العربي ،دول إفريقيا تنظر ملصر بحب مخلوط باحلسرة ،ولها كل احلق في هذا.
وبعد رحيل مبارك وعصابته أظن أننا في خالل سنوات قليلة نستطيع
أمتنى أن نسرع في قطع الطريق على إسرائيل التي توغلت في
أن نبني اقتصاد ًا قوي ًا لعدة أسباب ،أهمها التركيز على البناء اإليجابي القارة السمراء ومشروعاتها تكبر يوم ًا بعد يوم .املعركة صعبة في
وليس السرقة فقط ،التوجيه األمثل للموارد ،االهتمام بالزراعة والصناعة استعادة القارة السمراء .يجب علينا بذل مجهود واتباع خطة متوازنة
واالستفادة من املوارد .عندئذ يجب أن ننظر خلفنا في شغف حقيقي يشرف عليها مجلس الوزراء وخيرة العقول املصرية في االقتصاد

�أهم ع�شر خرافات عن الربيع العربي
رمبا ال تعترف بعروضهم ،ولقد عانى عمالقة النفط
من خسائر فادحة نتيج ًة خلسارة اإلنتاج الليبي في
فصلي الربيع والصيف املاضيني.
أظهرت ٌّ
كل من حكومة احملافظني بقيادة
ديفيد كاميرون في بريطانيا وساركوزي في فرنسا
مخاوفهما من أنه إذا سمحت القوة الرئيسة
للقذافي بأن يسحق املصلحني الليبيني فإنه رمبا
يقودهم إلى جيوش القاعدة ،كما حدث في اجلزائر
في أوائل التسعينيات ،ورمبا كانتا قد خشيتا
(بريطانيا وفرنسا) أن ُيثير القذافي موجة كبيرة من
الهجرة اجلماعية إلى أوروبا ،في وقت ال يستطيع
أن يستوعب االقتصاد األوروبي مثل هذه األعداد
الكبيرة من املهاجرين بسبب وضعه املالي .ورمبا
يكون ساركوزي قد أحس بأنه في حاجة إلى نصر
سريع ،لكي يدعم موقفه في صناديق االقتراع
لالنتخابات الرئاسية في العام القادم.
أما بالنسبة لكاميرون فرمبا يكون قد سعى -
بوصفه واحد ًا من احملافظني  -إلى إعادة تأهيل
استخدام القوة العسكرية لفرض النظام الدولي،
الذي َف َق َد بريقه لدى الرأي العام البريطاني بسبب
كارثة العراق ،فهؤالء الذين يقولون إن أوروبا لم
تكن لتتدخل لو لم يكن هناك عامل البترول .ينسون
البلقان التي قدمت حتديات مماثلة من العنف الهائل
على أعتاب أوروبا.
وباملثل فليس النفط كل شيء؛ حيث إن
البحرين ال متتلك إال القليل ،ولذلك ال ميكن لها
أن تفسر معارضة واشنطن لتوجيه اللوم للسلطة
هناك .ومن اجلائز القول إن مصالح أوروبا
الغربية في ليبيا هي ما يدفعها إلى التدخل ،لكن

تصوير ميشيل ويسزومارسكي

والصناعة والزراعة واألمن القومي باإلضافة الي الكنيسة واألزهر.
_________
كرمي نور مؤسس ومدير مكتب الغوص في مرسى علم ،مصر.
وكان نور مستشار حملمية رأس محمد .نور يكتب في
http://sayaala.com/wordpress @krimnoor
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أن ننسب كل شيء إلى النفط فهو شيء من قبيل
املاركسية املبتذلة.
 -9إن الديكتاتورية العربية التي أطيح بها
حتى اآلن أو المتداعية كانت أفضل للمرأة
من خلفائها المحتملين اإلسالميين
إن الدول العربية في فترة ما بعد االستعمار تتبع
غالب ًا ما يطلق عليه صديقي في كلية الدراسات العربية
واإلفريقية دينز كانديوتي اسم «نصرة املرأة بقيادة
الدولة» للنهوض باإلناث ،وحيث إن هذه السياسات
قد اتبعتها ديكتاتوريات غير مرغوب فيها ،فإنها قد
فعل سلبي لدى الذكور .إن دفع اإلخوان
خلقت ر َّد ٍ
املسلمني ذا االجتاه األبوي ضد حركة املساواة بني
اجلنسني للطبقة العليا التي قادتها سوزان مبارك
لم يكن خصيص ًا لعام  2011م ،ولكنه كان منذ عام
 1981حتى  2010م ،وقد حدثت موجة هائلة من
ارتداء احلجاب بني النساء املصريات في العشرين
سنة املاضية ،ولم تكن وليدة اليوم ،وهكذا لم جتنِ هذه
احلركة ،حركة «نصرة املرأة بقيادة الدولة»  ،إال عكس
النتائج التي سعت إليها في معظم الوقت؛ ألن الناس
أدركوا أنها حركة تطفلية تستخدم وسائل شديدة.
إن ما أفسد االرتقاء باملرأة  -عالوة على ذلك -
هو االرتباط بالديكتاتوريات املمقوتة ،ولم يكن حسني
مبارك مثل جرمني جرير ،رائدة العمل النسوي .ولقد
رفضت السلطات املصرية في البداية مشروعات
الثنني من طالب الدكتوراه ل َك ْون هذه املشروعات
ترتكز على موضوعات تخص نصرة املرأة ،التي
كانت محل جدل متزايد في ظل ديكتاتورية مبارك.
إذا استطاعت مصر وتونس اآلن التحول إلى أنظمة

دميقراطية فإن املرأة ستنال حريات جديدة لتنظيمها
على الصعيد السياسي ،واملطالبة بحقوقها في الدولة.
وال يستطيع الغرباء التنبؤ مبا ستجنيه املرأة من
مكاسب ،ورمبا تكون رغباتهن الفعلية في اخلدمات
االجتماعية  -التي كان من املالحظ فقدانها حتت
ُح ْكمي مبارك وابن على  -بد ًال من البرامج التي
كانت تروق للصفوة من القدامى .على أية حال في
الوقت الذي قد تواجه فيه قضايا املرأة حتديات من
قبل القوى اإلسالمية احملافظة ،فإنه من األفضل
للمرأة أن حتشد قوتها وأن تعمل ملا تريد حتقيقه
بنفسها بد ًال من أن يتولى إصدار القرارات العليا لها
رجال بيروقراطيون ال تُع َرف لهم هوية.
 -10الثورات العربية تعد بمثابة كارثة
شديدة الوطأة على إسرائيل
تبنَّى هذا املوقف (بنيامني نتنياهو) وآخرون
وبينما يبدو جلي ًا أن األحزاب اإلسالمية القادمة إلى
السلطة في تونس ومصر أكثر تعاطف ًا مع الفلسطينيني
من نظام مبارك وابن علي ،فإن املوضوع أكثر تعقيد ًا
من ذلك .فقد صرح املجلس الوطني السوري املعارض
حلزب البعث السوري بأنه سيقطع الدعم عن حماس
وحزب الله إذا وصل إلى السلطة.
أما بالنسبة للمجلس االنتقالي الوطني الليبي
فهو ليس معادي ًا إلسرائيل ،وعالوة على ذلك فإنك ال
تستطيع أن جتزم إن كانت هذه التغيرات في صالح
إسرائيل أو ضدها ،مبا تضمنه هذه التغيرات من
تأثير على سياسات إسرائيل جتاه الفلسطينيني في
غزة والضفة الغربية .فالديكتاتوريون أمثال مبارك
كانوا مبثابة حاالت َم َرضية على الصعيد السياسي،

وينتهجون سياسة تنحاز لصالح اليمني اإلسرائيلي
الذي كان ممقوت ًا من جانب الشعب املصري.
فمصر الدميقراطية التي مثلت الرأي العام
بالفعل لن ت ِ
ُقح َم نفسها بالضرورة في حرب (فليس
هناك من املصريني من يريد أن يعود إلى احلرب)،
ولكنها ستكون أمينة في تعامالتها مع تل أبيب ،ولم
تستفد إسرائيل من رفضها إلقامة دولة للفلسطينيني،
من خالل تواطؤ مبارك مع السياسات اليمينية ،وال
من خالل سخرية حزب البعث السوري من إقامة دولة
فلسطينية ،ففي شرق أوسط سليم سياسي ًا عندما
تسرق إسرائيل املياه واألراضي الفلسطينية ،فإنها
بال شك ستجد رادع ًا لها اقتصادي ًا وسياسي ًا (كما
بدأ يحدث أخير ًا بخصوص تركيا).
ليس هذا من قبيل التكهنات ،ولكنها السياسة ،فإن
اخلطأ في عالقة إسرائيل بجيرانها في الشرق األوسط
إمنا كان نقص ًا في السياسات التي تتعاطف مع أشخاص
متملقني أذالء مرتشني وسكارى من العسكريني ،لم ينتج
عنه إال اإلرهاب من جانب ،والغطرسة من جانب آخر،
وبالتالي ميكن للتغيرات احلادثة في العالم العربي  -إذا
أدت هذه التغيرات إلى دميقراطية أوسع  -أن ت َُط ِّب َع
بطريقة جيدة وضع إسرائيل وفلسطني في املنطقة ،وهي
لن تكون نهاية اخلالفات ،ولكنها رمبا تكون بداية النهاية
للسياسة امل َ َرضية (الباثولوجية).
_________
جون كول عالم أمريكى ،مفكر و مؤرخ للشرق
األوسط احلديث وجنوب آسيا .وحاصل
على زمالة ريتشارد ميتشل .أستاذ التاريخ
بجامعة ميتشجان .عاش بأوروبا وأفريقيا
والشرق األوسط
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�أي در�س ت�ستفيد منه م�صر من التجربة العراقية؟
زايد علي
عقب النجاح األ َّولي املذهل الذي شهدته الثورة
الشعبية في مصر من جهة خلع حسني مبارك من
السلطة ،أصدر املجلس األعلى للقوات املسلحة في
 30مارس/آذار  2011دستور ًا انتقالي ًا ليكون مبثابة
دليل تسترشد به البالد خالل الفترة املقبلة .وعلى
الرغم من أن النص يفتح آفاق ًا وفرص ًا جديدة ومثيرة
للتغيير ،غير أنه أيـض ًا إشكالي إلى حد كبير ،ال
سيما من جهة آلية صياغة الدستور الدائم .وفي هذا
الصدد ،ثمة العديد من الدروس التي ميكن ملصر
االستفادة منها انطالق ًا من التجربة العراقية ،إذ أن
العراق هو البلد الوحيد في العالم العربي الذي خاض
عملية صياغة دستور جديد خالل احلقبة األخيرة.
لكل بلد في الشرق األوسط نصيبه من التحديات
واملزايا ،وال شك أن عملية صياغة الدستور املصري
ستشكل جتربة مختلفة متام ًا ع َّما حدث في العراق في
العام ( 2005أق ُّله إذ ال يتحتم على مصر أن تعاني
من عواقب أي احتالل عسكري أجنبي) .غير أن أوجه
الشبه املالحظة بني البلدين (غير تلك البديهية املتصلة
بالروابط اللغوية والثقافية والدينية والتاريخية) تكفي
للسماح لهما باالستفادة من خبرات بعضهما البعض
فيما يتعلق ببعض القضايا احملددة .يتشارك كل من
مصر والعراق في العديد من االحتياجات األساسية
التي ميكن تلبية بعضها ،وإن جزئي ًا ،من خالل عملية
صياغة دستور ناجحة .غير أن التجربة العراقية قد
فشلت فش ًال ذريعا بهذا املعنى والب َّد ملصر من تقييم
تلك التجربة واستخالص الدروس منها ،بغية تفادي
تكرار األخطاء املميتة نفسها.
استحالة الجدول الزمني
أكثر بند إشكالي في الدستور االنتقالي املصري
هو اجلدول الزمني احملدد لصياغة الدستور الدائم.
تنص على وجوب إجناز عملية صياغة
فاملادة ُّ 60
الدستور خالل ستة أشهر وعرضه لالستفتاء بعد
 15يوم ًا من إعداده ،من دون أن تنص على إمكانية
متديد هذه املهلة الزمنية .وجتدر املالحظة أن سلطات
االحتالل األمريكية في العراق كانت قد فرضت أيـض ًا
مهلة ستة أشهر على واضعي الدستور العراقي،
علم ًا أن الهدف الرئيسي من ذلك كان طمأنة الواليات

املتحدة الداخلية .في املقابل ،ثمة جتربة نقيضة وهي
العملية الدستورية في جنوب إفريقيا ،التي تُع ُّد من
أجنح العمليات في التاريخ احلديث ،والتي استمرت
كك ٍّل نحو  7سنوات .لذا ،فأقل ما ميكن قوله هو أننا
نستغرب رؤية مصر حتاكي ،من تلقاء نفسها ،عملية
دستورية مت االعتراف بفشلها على نطاق واسع.
ُيعرف عن مصر متتُّعها بطائفة غنية من العلماء
الدستوريني والقانونيني القادرين على اإلسهام
بخبرتهم ،وال شك أن العديد منهم سيساهمون إلى
حد كبير في صياغة الدستور اجلديد .غير أنه ما
من ضمانات كثيرة تؤكد أن أي ًا من هؤالء العلماء
سيتمكن من أداء دور رسمي في عملية الصياغة بحد
ذاتها .فنظر ًا للظروف السائدة ،ثمة احتمال كبير،
كما حدث في العراق ،بأن يغلب على جلنة صياغة
الدستور حضور أعضاء معينني تعيين ًا سياسي ًا،
ويكونون ذوي خبرة محدودة أو معدومة في القانون
الدستوري .ونظر ًا أيـض ًا لطبيعة النظام السابق ،قد
يكون بعض قادة مصر املستقبليني قد قضوا فترة
طويلة من الزمن إما خارج الدولة متام ًا ،أو األسوأ
من ذلك ،في السجن أو املنفى .وعلى الرغم من قدرة
واضعي الدستور على التعلم أثناء أدائهم املهمة،
فمن الواضح أن ستة أشهر ليست باملدة الكافية،
مما يزيد من احتمال إنشاء إطار دستوري غير فعال
ّ
أو غير مكتمل .ال شك أن مصر تستحق انتقا ًال
سريع ًا إلى دميقراطية فاعلة ،إال أنها حتتاج أيـض ًا
إلى املزيد من الوقت لصياغة دستورها الدائم بعناية.
تصميم األطر المؤسسية
الب َّد ألي عملية صياغة دستور جديد في أي جزء
من العالم أن تنطوي على محاولة لفهم طريقة عمل
اإلطار املؤسسي للبلد فهم ًا صحيح ًا .فحتى الدساتير
التي تولد من رحم الثورات الشعبية ال يسعها تو ُّقع
بدء صفحة جديدة متام ًا .فهي حتتفظ بعدد كبير
من املؤسسات القائمة ،كما أن التسلسل اإلداري
الذي تتبعه هذه املؤسسات وطرق عملها وغيرها
من التقاليد تؤثر في آلية عمل الدستور اجلديد.
نتيجة لذلك ،ميكن لواضعي الدستور  -ويجدر بهم
 السعي إلى فهم وحتديد املؤسسات األكثر كفاءةوتلك التي تعاني من االختالل ،من أجل حتديد كيف
ميكن للدستور اجلديد أن يساهم في حتسني اإلطار

احلالي .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن للتغييرات التي
تطرأ على هيكل احلكم عامة في البالد أن تؤثر في
طريقة عمل مؤسسات مع َّينة ،حتى ولو لم تكن هذه
املؤسسات مذكورة حتديد ًا في الدستور نفسه .في
ظ ّل غياب القدر الكافي من التبصر فيما يتعلق بهذه
القضايا ،أي تغييرات ستؤدي على األرجح إلى نتائج
غير متوقعة ،األمر الذي يستحيل أن يكون إيجابي ًا.
نظر ًا لتاريخ مصر في اآلونة األخيرة ،ال شك أن
هذه العملية ستستغرق الكثير من الوقت لكي تُن َّفذ
بنجاح .لقد جاءت الثورة جزئي ًا كنتيجة النهيار جزئي
في الدولة واملجتمع املصريني ،ناجم إلى حد كبير عن
حالة اجلمود التي ك َّرسها احلزب الوطني الدميقراطي
برئاسة مبارك .غير أن هنالك العديد من املؤسسات
التي كانت تضطلع مبسئولياتها على نحو يرضي
املصريني .فما س ُّر جناح بعض هذه املؤسسات حيث
فشلت مؤسسات أخرى ،وما الذي ميكن لإلطار
الدستوري اجلديد فعله لتشجيع نشوء مؤسسات
أخرى ناجحة في املستقبل؟ أي شكل من أشكال
الرقابة يجب اتباعه لرصد أداء مؤسسة معينة ،وأي
فرع من احلكومة يجب إفادته باالستنتاجات؟ تؤ ِّمن
املمارسة الدستورية املقارنة العديد من اإلجابات
املمكنة عن هذه األسئلة ،ولكن أي ًا كان اخليار
الذي سترتضيه مصر ،البد أن يأتي نتيجة نقاش
صريح ومفصل حول أداء املؤسسات املصرية وال
ميكن أن يعتمد كلي ًا على النماذج النظرية واملقارنة.
هذا اجلهد سيتطلب حتم ًا تعاون ًا وثيق ًا مع عدد
كبير من املوظفني العامني الذين يشغلون مناصب
عليا ومتوسطة ،والذين ينبغي دعوتهم للمشاركة في
عملية إعادة تصميم هيكلة الدولة .كما أن هذا اجلهد
سيتطلب بدوره وقت ًا أكثر بكثير من ستة أشهر.
في العراق ،ونظر ًا للمهلة الزمنية القصيرة ،لم
يكن واضعو الدستور مبعظمهم يدركون طريقة عمل
البيروقراطية في البالد في املمارسة العملية .كما أن
الوقت لم يكن كافي ًا للنظر في كيفية تأثير التغيرات
العامة في طبيعة الدولة على بعض املؤسسات
احملددة .على سبيل املثال ،انتقل العراق في العام
 2005من نظام رئاسي مركزي خاضع لهيمنة حزب
البعث إلى نظام برملاني مع حكومة تض ُّم عشرات
األحزاب السياسية .في ظ ِّل النظام السابق ،كان
ُينظر إلى ديوان الرقابة املالية في العراق (الذي كان
مسئو ًال عن التدقيق في نفقات الدولة ،باستثناء بذخ
صدام حسني وعائلته طبع ًا) على أنه يؤدي دوره
بشكل فعال في ظ ِّل ظروف صعبة .فقد كانت تقاريره
تع َّمم في سائر أرجاء دولة احلزب الواحد التي كانت
تر ُّد على أي إيحاءات بوجود سوء سلوك «بفعالية ال
ترحم» على حد وصف املراقبني املستقلني .أما اليوم،
فيلزم الدستور اجلديد املطبق منذ العام  2005ديوان
مما يعني
الرقابة املالية بتقدمي تقاريره إلى البرملانَّ ،
أنه بات اآلن حتت رحمة عشرات األحزاب السياسية
املتنافسة التي غالب ًا ما تكون إما غير مهت َّمة على
اإلطالق بتقاريره أو ساعية إلى االستفادة منها
كمج َّرد ذخيرة التهام خصومها بالفساد .لقد تعرض
موظفو الديوان منذ ذلك احلني لعشرات محاوالت
االغتيال ،كما تحُ جب تقاريره عن الرأي العام ألسباب
تتعلق بسالمة املوظفني ومخاوف أخرى .ال يزال
البرملان العراقي ومكتب رئيس الوزراء يتصارعان
حتى يومنا هذا لتحديد من منهما سيتمكن في نهاية
املطاف من السيطرة على الديوان.

ليس املقصود هنا أن النظام السابق كان مثالي ًا
من جهة الرقابة (ال ،بل العكس هو الصحيح) ،أو أنه
كان ينبغي على واضعي الدستور العراقي االحتفاظ
بذلك النظام .املقصود هو أن واضعي الدستور قد
ساهموا بشكل واضح في مستويات الفساد احلالية
بسبب عدم تنبههم لآلثار التي قد تترتب على الرقابة
في الدولة نتيجة لالنتقال إلى نظام حكم برملاني مع
متطلبات منخفضة جد ًا في ما يتعلق بالدعم الشعبي
املطلوب لفوز املرشحني في االنتخابات .في الواقع،
ونظر ًا إلى مهلة الستة أشهر ،لم يكن الوقت كافي ًا
حتى للنظر في إمكانية حدوث شيء من هذا القبيل.
ترك المستقبل للسياسيين
والالفت أكثر هو احلاجة إلى وضع إطار مناسب
لنشاط األحزاب السياسية .ال شك أن العملية التي يتم
من خاللها تقرير القواعد املفصلة املتعلقة بالشفافية
املالية هي عملية صعبة وتستغرق وقت ًا طوي ًال .وفي بلدان
مثل مصر والعراق ،حيث الدميقراطية القائمة على تعدد
األحزاب والشفافية املالية احلقيقية كانت ال تزال حتى
هذا التاريخ غير مألوفة على اإلطالق ،البد من إتاحة
بعض الوقت لكي يتم َّكن مختلف األطراف من التك ُّيف
مع القواعد من حيث املبدأ واملمارسة .عند طرح مسألة
الشفافية املالية للمرة األولى في الدميقراطيات الناشئة،
متيل األحزاب السياسية إلى ممانعة احتمال إخضاع
حساباتها ملراجعات املدققني العامني أو اخلاصني ،والبد
من بذل جهد كبير إلقناع األحزاب السياسية بضرورة
مثل هذه القواعد .ثاني ًا ،أي نقاش بشأن قواعد محددة
يكون األنسب للبلد املعني عندما يأخذ بعني االعتبار
السياق اخلاص بالبلد .ميكن لهذه القواعد أن تكون
معقدة للغاية ،خاصة عندما يتعلق األمر بتنفيذها ،والبد
بالتالي من تخصيص الوقت الكافي لضمان التأني في
الدراسة والصياغة.
انطالق ًا من حرصهم على رؤية مصر تنتقل إلى
مجتمع دميقراطي مكتمل في أقرب وقت ممكن ،عمد
العديد من املعلقني إلى التغاضي عن أهمية هذه
القضايا واعتبارها مسائل ثانوية ،بحجة أن لدى
مصر في األصل قواعد للشفافية املالية وأنه ميكن
ترك أي تفاصيل عالقة إلى ما بعد دخول الدستور
اجلديد حيز التنفيذ .لقد تعلَّم العراقيون على مضض
أنه ال ينبغي السماح للسياسيني بتحديد القواعد
التي ترعى عملهم ونشاطهم .على الرغم من القواعد
التي َّ
مت وضعها من قبل الهيئة العليا لالنتخابات
وهيئة النزاهة في العراق والتي تتطلب شفافية مالية،
ال يزال العراق يفتقر إلى آلية تنفيذية فعالة ،وهو ما
يعتبره كبار مكافحي الفساد على أنه أحد األسباب
الرئيسية للفساد في البالد .كما أن الدستور
العراقي يحتوي على بعض القواعد املتصلة بكيفية
وجوب إجراء االنتخابات عملي ًا ،مثل تلك التي تنص
على أن البرملان وحده املسئول عن البت في طريقة
إجراء االنتخابات .وكانت النتيجة في العراق ،خالل
انتخابات العام  ،2010االستمرار بانتخاب املرشحني
كجزء من قائمة ،مع العلم أن الدوائر االنتخابية كانت
كبيرة للغاية لدرجة أنها غالب ًا ما أ َّدت إلى انتخاب
أكثر من اثني عشر عضو ًا ضمن الدائرة االنتخابية
الواحدة .في النظام الدميقراطي اجلديد في العراق،
ثمة هوة عميقة قائمة بني السياسيني واملواطنني
العاديني ،األمر الذي يطيح بشرعية النظام بر َّمته.
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 ...ثم ننتحب عندما يكرهوننا!
دعونا نتوقف � -شعب م�صر  -عن احلديث عن املا�ضي ،و�أن نتوقف عن احلديث عن دورنا الريادي يف املنطقة ،ون�صبح بالفعل �أمة قائدة...
محمد خليل
لم يعد باإلمكان التحدث عن مصر على أنها
الدولة الرائدة في املنطقة العربية ،على الرغم من كل
الوقائع التاريخية التي توضح ريادة مصر ،فكيف
ميكننا أن نكون حماة الوحدة العربية ،واملناضلني
ضد الوضع الراهن ،وفي الوقت ذاته نتواطأ إلقامة
حاج ٍز من الفوالذ بطول عشرة كيلومترات بني هذا
البلد وفلسطني؟ متام ًا كما يبنى «العدو» احلواجز
إلغالق الضفة الغربية والتعدي عليها ،فنحن
نساعدهم عن طريق تطويق غزة ،غير أن حاجزنا
املصنوع من الفوالذ ال ميكن اختراقه ،ويبدو أشد
قوة ومتانة ضد الشعب الفلسطيني ،على الرغم
من أنه قد يكون حاجز ًا حتت األرض .أستخدم
كلمة «فلسطني» ،وليس «غزة»؛ ألن غزة هي جزء
من فلسطني ،واخلطاب السائد في الوقت احلاضر
يجعلنا نفكر أن هناك كيانني :غزة والضفة الغربية،
ولكني سأترك هذا جانب ًا اآلن.
خالل احلرب األخيرة على غزة فقد النظام
املصري السابق الكثير من شرعيته ،وذلك من خالل
وقوفه موقف املتفرج ،مكتوف األيدى ،بينما يقصف
اإلسرائيليون غز َة ما يقارب الشهر الكامل ،تاركني
ما يقرب من  1500قتيل ،والكثير من اجلرحى
واملش َّردين ،أو مبعنى آخر املضط َهدين.
أفضل ما أمكن هذا البلد (مصر) أن يفعله
للفلسطينيني هو الوقوف في احملافل اإلعالمية،
وشَ ْج ُب العدوان من كال اجلانبني! لم يكن هناك أي
بيان ُيسائل اإلسرائيليني عن عدوانهم ،فقد َسا َو ْت
مصر بني قذائف حماس جتاه إسرائيل ،والهجوم
الشامل آللة احلرب اإلسرائيلية على غزة ،فظلت
احلدود مغلقة بيننا وبينهم ،وعندما ُفتحت بدا األمر
وكأننا نقدم خدمة إلخواننا في فلسطني.
واليوم تُن ِّفذ حكومتنا مهم ًة مشئومة في طي
الكتمان ،فتبني هذا احلاجز العمالق بيننا وبينهم
ألسباب تتعلق باألمن القومي؛ إذ إن شبكات األنفاق
بطريقة
املع َّقدة التي متتد من غزة إلى سيناء ،تُق ِّوض
ٍ
ما أ ْمنَ هذا الشعب الذي كان عظيم ًا في السابق،
بينما تسرع احلكومة فى بناء هذا اجلدار ،وتتردد
شائعات أن التمويل يأتي من اخلارج.
القول بأن األسباب هنا تتعلق باألمن القومي ال

ميكن في احلقيقة دحضها ،لكن األسباب وراء بناء
احلواجز ميكن إصالحها ،ففتح احلدود مع فلسطني
سينفي احلاجة لشبكات األنفاق ،وسوف يجلب
الكثير من السيولة من اقتصاد الظل إلى االقتصاد
الرسمي .فهل سيستمر عندها بناء األنفاق؟ بالطبع،
ولكن سيكون ذلك االستثناء ،وليس القاعدة.
ومن هنا فعلينا أن نحلل الوضع ،ونُق ِّرر موقفنا؛
هل نعتبر حماس منظمة إرهابية ،أم أنها جزء ال
يتجزأ من الشعب الفلسطيني ،وبالتالي لهم احلق في
الدفاع املسلح ضد االحتالل اإلسرائيلى؟ ملاذا مِ ن حق
إسرائيل أن حتصل على أحدث التقنيات العسكرية
من الواليات املتحدة ،بينما نحرم الفلسطينيني من
احلق في حمل كالشنكوفات (أبسط االسلحة) باليه؟
ملاذا استغرق األمر وقت ًا طوي ًال من القوى املرتقبة في
مصر للسماح لقافلة املساعدات بالوصول إلى غزة؟
وعندما ُسمِ َح لها سارعنا بتقدميها وكأننا اصحاب
الفضل جلذب األضواء ،وإظهار دعمنا لفلسطني؟
وقد خلص الشيخ محمد طنطاوي – شيخ
األزهر قبل وفاته عام  - 2010هذه الطبيعة الهزلية
جتاه هذه القضية برمتها  ،عندما أصدر فتوى تؤيد
بناء هذا اجلدار ،من خالل مجمع البحوث اإلسالمية
التابع لألزهر[ .إذ َذ َكر املجمع أن« :من حق مصر
الشرعي أن تقيم على أراضيها من املنشآت والسدود
ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها ،وهذا احلاجز
احلدودي الذي تقيمه السلطات املصرية بينها وبني
قطاع غزة يعد من احلقوق الشرعية لكل الدول».
مضيف ًا «وإن من احلقوق الشرعية وضع احلواجز
التي متنع ضرر األنفاق التي تتسبب في تهريب
املخدرات وغيرها مما يزعزع أمن مصر ،ويهدد
مصاحلها تهديدا ال مفر من مواجهته»] .وللردع أ َّكد
البيان أن الذين يعارضون بناء هذا اجلدار يخالفون
ما أمرت به الشريعة اإلسالمية.
حقيقة األمر هي أنه لم يعد يتأتَّى لنا أن نعتد
بشعبنا بوصفه شعب ًا عظيم ًا ،وبالتأكيد فإن هناك
العديد من الشخصيات العظيمة من هذا الشعب،
وكيف أننا سمحنا لهذه العظمة بالتآكل هو أمر
يبعث على االكتئاب .فشعب كشعبنا هذا به
شخصيات عظيمة في املاضي واحلاضر ،ال يستطيع
أن يستند بعد اليوم على أمجاده التاريخية ولم يعد
رحب باملصريني في العالم العربي ،كما كان األمر
ُي َّ

�أي در�س ت�ستفيد منه م�صر
مناقشة الحقوق األساسية
لعل األهم في بعض البلدان مثل مصر والعراق
احلاجة إلى إقامة نقاش صريح حول العالقة بني
الدين والدولة .ففي العراق ،في العام  ،2005متَّت
مناقشة هذه املسألة في إطار اللجنة الدستورية ،إال
أنه لم يتم التوصل إلى أي حل وسط ضمن املهلة
الزمنية احملددة .لذا ،فقد فرض مسئولون أميركيون
ح ًال يقضي «بعدم جواز سنِّ قانون يتعارض مع
ثوابت أحكام اإلسالم» أو «يتعارض مع مبادئ
الدميقراطية» .وعلى الرغم من تعميم مسودة للدستور
قبل موعد االستفتاء ،لم يكن الوقت كافي ًا للسماح
للمواطنني باملشاركة بشكل فاعل في هذه املسألة
أو التفكير ملي ًا بالعواقب احملتملة التي قد تنجم عن

تصوير ستيف رودس

في املاضي .هذا هو الوضع؛ إذ ميكن أن نذهب إلى
السودان ،ونُعامل معاملة سيئة ،دون القدرة على فعل
أي شيء حيال ذلك ،فخسرنا كل النوايا احلسنة التي
حصل عليها هذا الشعب على مر السنني.
إذا كنا نريد العظمة فنحتاج أن نظهرها ،وأن
ننهي احلديث عن كوننا رواد املنطقة ،وعن كوننا قوة
للخير في العالم .فمصر لم تعد عظيمة كما كانت،
وليس بإمكاننا االستمرار في أن ننتحب عندما
يكرهوننا اآلخرون ،وليس لدينا هذا احلق ،خسرنا
 وال نزال نخسر  -أي شكل من أشكال ُح ْسن النيةالتي منلكها في املنطقة ،إال مع اإلسرائيليني.
وبصراحة ،فنحن من خالل بناء هذا احلاجز
نُن ِّفذ  -على ما يبدو  -أوامرهم ،ولكن التاريخ يظهر
شيئ ًا واحد ًا؛ األسوار تُبنَى لكي تُه َدم أو تخرق ،فقد
سقط جدار برلني ،وانتُهِ َك سور الصني العظيم ،وهذا
احلاجز املروع بني مصر وقطاع غزة ،وإن كان حتت
األرض ،فسوف ُيخت َرق.
إذا أردنا أن نسمي أنفسنا أمة عظيمة مرة
أخرى يجب أن يكون هذا بالفعل ،وليس بالكالم.
نحن بحاجة إلى إشراك أنفسنا بفعالية في سياسات
املنطقة ،وعلينا أن نضع ح ّد ًا للهمجية في سوريا،

وأن نصبح شريك ًا حقيقي ًا وملتزم ًا وأمين ًا في عملية
السالم بني إسرائيل وفلسطني ،وأن نضع ح ّد ًا
للفشل في الصومال.
وإذا أردنا ح ّق ًا استحقاق عظمتنا فسنكون
عندها  -احلكومة املصرية واملؤسسة الرسمية -
في طليعة إعادة بناء ليبيا ،وليس من خالل إرسال
القوى العاملة التي يحتاجونها فقط ،فنحن بحاجة
أن يكون لنا دور أكبر بكثير من مجرد توفير
العمالة ،فنحن بحاجة إلى االستثمار هناك ،وتعزيز
عالقاتنا معهم ،ورمبا حتى إنشاء احتاد اقتصادي
مع الدولتني األخريني في شمال إفريقيا ،اللتني
خاضتا الثورة في العام املاضي .دعونا نتوقف -
شعب مصر  -عن احلديث عن املاضي ،وأن نتوقف
عن احلديث عن دورنا الريادي في املنطقة ،ونصبح
بالفعل أمة قائدة.
_________
محمد خليل يعمل في البنك التجاري الدولي،
تخرَّج في اجلامعة األمريكية بالقاهرة ،ونال
بكالوريوس العلوم السياسية ،مع تخصص
فرعى في إدارة األعمال .وهو كاتب شغوف
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الصيغة املعتمدة واقتراح البدائل .لقد ص َّوت املاليني
من العراقيني من دون حتى االطالع على املسودة
بأنفسهم ،كما أن االستفتاء ُق ِّدم كخيار بني النظام
مما يشبه إلى حد مخيف اخليار الذي
والفوضى ( َّ
يجري عرضه على املصريني في العملية الدستورية
اخلاصة بهم) .فعلى الرغم من كل عيوبه ،متت
املوافقة على الدستور بغالبية ساحقة.
لقد أدى عدم وجود نقاش مفتوح بشأن دور
الدين إلى تطبيق هذا احلكم بشكل غير متسق
في أنحاء البالد ،مع استنتاج بعض احملافظات
بأنه ينبغي أن يؤدي إلى حظر بيع الكحول ،األمر
الذي رفضت بعض احملافظات األخرى تطبيقه .وفي
غضون ذلك ،عمدت بعض اجلماعات املتطرفة إلى

التهجم بشكل متكرر على مكاتب املنظمات املسيحية
ُّ
مع مطالبتهم مبغادرة البالد بحجة أن العراق قد
بات اآلن دولة إسالمية .وما ذلك إال عامل واحد من
العوامل التي أدت إلى حتول العراق إلى دولة أحادية
اللون ،تشعر فيها األقليات الدينية بأنها قد فقدت
مكانتها في املجتمع.
ما األمثلة املبينة أعاله إال بعض من الصعوبات
التي ُفرضت على العراقيني بعد فشل العملية
الدستورية في العام  .2005وما من سبب يحتِّم على
مصر حت ُّمل املآسي نفسها .ينبغي أن تظل البالد
على ثقة بأن روح ثورتها ستواصل إرشادها خالل
الفترة املقبلة وتتفادى إغراء االندفاع نحو «العودة
إلى احلياة الطبيعية» الوهمية .ينبغي للثورة إتاحة

الوقت الالزم للجنة املسئولة عن صياغة الدستور
لكي تتمكن من النظر ملي ًا في العملية والتباحث
فيما بينها ومع البلد ككل ،واالستفادة من جتارب
اآلخرين ،حتى ولو كان ذلك يعني االستفادة من
أخطائهم.
_________
مارس زايد علي التحكيم التجاري الدولي
ألكثر من  10اعوام .في عام  ، 2005كان
املستشار الدولي للعمل على الدستور
العراقي .من  2006الى  ،2010كان يقوم بتقدمي
املشورة بشأن اإلصالح الدستوري والبرملاني
والقضائي في العراق .يقوم بالتدوين على
توتير و ميكننكم تتبعه على @zalali
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ينبغي على احلكام الدكتاتوريني �إعادة التفكري!
كتب جرمي روبيرتسون
يرتعد الطغاة العرب ،لكن بعض طغاة العالم ال
يزالون يشعرون باألمان
« الدكتاتورية تدور حول الدكتاتور»
في ظاهرة لم حتدث غالب ًا من قبل في العالم،
امتألت شاشات التليفزيون على الهواء مباشرة
بصور انهيار أنظمة عفا عليها الزمن ،فرأينا الڤيال
الساحلية لـ «بن علي» حتترق في تونس ،وخطاب
مبارك املتصنع قبل أن يتنحى ،وخطب القذافي «غير
املترابطة والالذعة» من داخل منزل محطم في ليبيا.
لقد كانت كل هذه الصور تذكرة لنا جميع ًا أن أحد
النماذج السياسية التي كانت منتشرة خالل القرن
العشرين واملتمثلة في احلاكم الديكتاتوري املستبد
قد استمر وجودها في القرن الواحد والعشرين.
وقد نتساءل :ما مدى صالبة تلك األنظمة؟ لقد
وضعت منظمة «فريدوم هاوس» غير احلكومية 47
دولة ضمن قائمة الدول (غير احلرة) ،وهي الدول التي
ما زالت تعاني من حكم فردي متسلط .وبالتأكيد فقد
تقلص عدد تلك الدول عن القرن املاضي ،والذي ضم
قائمة عريضة من الطغاة مثل «هتلر وستالني وبول
بوت وبنوشيه واخلميني» ،و َمن على شاكلتهم اآلن من
احلكومات القاتلة والقمعية .وتذ ُّكرنا ألسماء هؤالء
الطغاة يعزز  -ولألسف  -مقولة إن «الدكتاتورية
تدور حول الدكتاتور».
وفي مرحلة احلرب الباردة انتشرت صورة القائد
املزخرفة ،التي توحي بالغموض والقوة في أروقة القصر
الرئاسي أو في أروقة «الكرملني» .لكن الدكتاتوريات
ال حتكم نفسها ،وبنظرة فاحصة نستخلص أن أعتى
الطغاة وحكوماتهم يحتاجون إلى تضافر اجلهود
إلدارة شئون البالد واحملافظة على النظام وحماية
حدود الدولة وحتصيل الضرائب وإدارة االقتصاد،
فتلك احلكومات العاتية حتتاج إلى تعاون العديد من
األطراف من بني رجال األعمال والبيروقراطيني وقادة
االحتادات العمالية واألحزاب السياسية ،وبالتأكيد
األجهزة املتخصصة في أعمال القمع مثل اجليش
وقوات األمن .وجعل جميع تلك األطراف راضية وتعمل
مع ًا في تناغم هي عملية ليست أسهل إطالق ًا للدكتاتور
عما هي للقائد املنتخب بطريقة دميقراطية.
تختلف األنظمة الدكتاتورية في األدوات التي
تستخدمها إلدارة البالد .فالنظام الشيوعي في
القرن العشرين باإلضافة إلى بعض األنظمة
املستبدة األخرى اعتمد على األحزاب السياسية
ذات األعداد الكبيرة من األعضاء للمحافظة على
النظام ،فالنظام السلطوي الذي حكم املكسيك ملدة
سبعني عام ًا والذي أطلق عليه الكاتب البيروفي
الفائز بجائزة نوبل السيد «ماريو فارجاس
اللوزا» بالدكتاتورية املثالية ،اعتمد على
احلزب الوطني املؤسسي الثوري والذي
كان حجمه كبير ًا بدرجة سمحت له
بالتحكم في الناس ،بدء ًا من مجمع
القصر الرئاسي إلى أصغر قرية.
ومثله في ذلك مثل «حسني
الذي
مبارك»
حكم
لثالثة

عقود من خالل احلزب الوطني الدميقراطي.
ويأتي بعد ذلك نظام الدكتاتورية العسكرية،
وفيه يقود املجلس العسكري البالد .ولهذا مميزات
كثيرة ،فخالل هذا النظام تسود البالد حالة من
النظام واالنضباط والقدرة على قمع املعارضني،
وله أيــض ًا عيوب أهمها أن من يتحكم في البالد
هم مجموعة من العسكريني فقط دون أن يتدخل
غيرهم في إدارة شئون البالد ،فعلى سبيل املثال
خالل حكم اجلنراالت للبرازيل من سنة  1964إلى
سنة  1985عملوا على حل مشكلة توحدهم بالسلطة
من خالل متكني عدد محدود من صفوة االقتصاديني
وذوي املصالح من دخول البرملان للتعبير عن رأيهم
واملشاركة في احلكم .وبالرغم من ذلك ،أثبتت تلك
التجربة مدى صعوبة حتقيق هذا النوع من التوازن،
فلقد واجه املجلس العسكري صعوبة في إدارة
العملية االنتخابية والضغوط الشعبية الناجتة عن
عدم رضاء الشعب عن أداء احلكم العسكري في
املجال االقتصادي وحقوق اإلنسان .وفي النهاية عاد
اجلنراالت إلى ثكناتهم.
ويأتي في النهاية أعتى أنواع األنظمة الدكتاتورية،
فهذا النظام السلطوي يكون دكتاتوري ًا مبا يفوق خيال
الناس .ومن أمثلة ذلك نظام «موبوتو سيسيسيكو»
والذي حكم «زائير» والتي تعرف اآلن بـ(جمهورية
الكونغو الدميقراطية) ملدة ثالثني عام ًا ،وساللة
«دوفاليه» في «هايتي» .فتلك األنظمة تعتمد في حكمها
على تفضيل فئات أو جماعات معينة مثل العشائر
واجلماعات العرقية وما شابه ذلك .وعلى الرغم من
أن هذا النوع يعتبر أعتى أنواع الديكتاتورية إال أنه
أكثرها ضعف ًا وتفكك ًا ،فمن الصعب جد ًا أن تدار
البالد بسهوله في غياب تنظيم عام أو مؤسسات عامة.
كما أن النظام يعتمد على شخص واحد ،فإذا عاش
استمر النظام وإذا ما مات سقط النظام.
«القوة الجماهيرية قادرة على اإلطاحة
باألنظمة االستبدادية ولكن ليس وحدها»
اجتاحت قوة الشعوب «شرق أوروبا»
في عام  .1989اإلضرابات العامة في
بولندا أجبرت احلكام الشيوعيني
بالدولة على اجللوس إلى
مائدة التفاوض لالتفاق
على كيفية تركهم
للحكم .

خرجت مئات اآلالف من اجلماهير في العاصمة براغ
 وحتديد ًا في ميدان «وينسلس»  -ليطيح الشعببأعتى األنظمة الشيوعية في دولة «تشيكسلوفكيا»،
ليتولى إدارة البالد مجموعة مختلفة من القساوسة
واألكادمييني والكتاب وأصدقاء «فرانك زابا» املوسيقي
الشهير .وفي أملانيا الشرقية ،توجهت احلشود بكل
بساطة إلى احلدود الغربية للكيان الشيوعي وطلبوا
اللجوء إلى أملانيا الغربية ومن ثم إعادة توحيد أملانيا.
فقوة الشعوب ليس لها حد ،وهذا ما اكتشفه «فرديناند
ماركوس» الديكتاتور الفلبيني عند اإلطاحة به في عام
.1986
ً
ولكن هناك قصصا أخرى لم تتمكن فيها القوة
املعنوية للشعوب من النجاح ،ففي ساحة «تيامنن»
لم يكن اخلضوع ملطالبات النشطاء بالدميقراطية
هو احلل الوحيد أمام احلكام .وهناك أماكن أخرى
عديدة فشلت فيها متام ًا قوة اجلماهير في مواجهة
رد فعل عسكري منظم .ففي املجر عام  1956قامت
قوات اجليش السوفيتي بقمع وحشي للثورة الشعبية
التي اندلعت في تلك الفترة ،وكذلك ثورة «الزعفران»
التي اندلعت في بورما عام  2007وانتهت باعتقال
الكهنة البوذيني وصدور أحاكم ضدهم بالسجن
مدى احلياة ،ومثلهما إيران ،حيث اندلعت فيها
الثورة اخلضراء عام  2009و ُقمعت بهراوات
القوات اخلاصة  Basijبعد مرور سنتني من
اندالعها.
ويبقى السؤال :ما الذي يفرق
جناح قوة الشعب من فشلها؟
من املمكن أن نقول
إن عدد اجلماهير
قد يكون مؤثر ًا،
لكن
و
ا لطغا ة

يسقطون مبجرد أن يتخلى عنهم أعوانهم في الداخل
أو اخلارج ،فتخلي اجليش املصري عن «مبارك»
وقيامه بحماية املتظاهرين في ميدان التحرير كان
سبب ًا محوري ًا في سقوط الرئيس في فبراير املاضي.
فكيف ُيقنع املتظاهرون الرجال األوفياء للنظام
بالتخلي عنه؟ في شرق أوروبا كان التغيير اجلوهري
في العوامل اجلغرافية والسياسية الذي كان وراءه
ميخائيل جورباتشوف وأعوانه من العوامل املؤثرة
التي ساعدت على إحداث الفارق ،ولكن من الصعب
في اعتقادي إسقاط هذا الغطاء احلديدي مرة
ثانية .فاألنظمة التي حتتوي على جيوش محترفة
غير خاضعة للرقابة أو اإلدارة املدنية تكون أكثر
استعداد ًا للتخلي عن النظام ،واألنظمة التي تعتمد
على أحزاب ذات أيديولوجيات سياسية قوية تكون
أقل عرضة ألن يتخلى عنها حلفاؤها .ويعتبر خطر
جتميد احلسابات البنكية في سويسرا أو املثول أمام
محكمة العدل الدولية من التهديدات التي عادة ما
يكون لها األثر الفعال في قرار الفرد في التخلي
عن النظام الذي يؤيده .ومن سوء حظ املتظاهرين
أنه من الصعب التنبؤ برد فعل تلك األنظمة جتاه
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ينبغي على احلكام الدكتاتوريني �إعادة التفكري!
التظاهرات ،وهو شيء محزن عندما تكون رأسك
عرضه للتهشم حتت وطأة هراوات قوات مكافحة
الشغب.
«كلما كان الديكتاتور وحشيًا ،صعبت عملية
خلعه من الحكم ،ولألسف تلك هي الحقيقة»
فلقد قال «ألكسيس دي توكفيل» معلق ًا على
الثورة الفرنسية «إن أخطر وقت متر به احلكومات
السيئة هو عندما تبدأ في عملية إجراء اإلصالحات».
وما كان صحيح ًا في القرن الثامن عشر ما زال
صحيح ًا في القرن الواحد والعشرين .وهي ليست
مصادفة أن احلكومات السلطوية ،والتي أطاحت بها
املظاهرات ،كانت كلها تسمح بقدر من املعارضة،
فالطغاة أمثال «سلوبودان مليسوفيتش» في صربيا
واجلورجي «إدوارد شيفرنادزه» والقرغيزستاني
«كيرمانبيك باكايف» واملصري «مبارك» كانوا
نواح كثيرة ،ولكن أنظمتهم بال شك كانت
سيئني من ٍ
متساهلة أكثر من كثير من الطغاة الذين ال يزالون
يتمسكون باحلكم حتى اليوم.
فإذا كان هذا املبدأ صحيح ًا فلماذا يسمح
أي دكتاتور بوجود معارضة في األساس؟ وملاذا
ال يقومون بأعمال قمع مشابهة ملا قامت به القوات
الصينية في ميدان تيانامني مبجرد بدء أي تظاهرات؟
اإلجابة هي أنه أصبح من الصعب هذه األيام عن أي
وقت مضى إقامة نظام دكتاتوري مروع.
فتعدد وسائل االتصاالت جعل من الصعب
التحكم في انتقال وتداول املعلومات ،وأصبح من
الصعب عزل دولة عن العالم كما كان يحدث في
القرن العشرين .كما أن اندثار الشيوعية أربك
حسابات الرجال األقوياء من ذوي امليول اليسارية
أو اليمينية على حد سواء .ففي العشر سنوات
املاضية استغل حكام دول مثل أوزبكستان واليمن
اخلطر اجلديد الذي يخيف الغرب واملسمى بالتطرف
اإلسالمي املسلح ،وأيــض ًا املتطلبات اللوجستية
للواليات املتحدة األمريكية بعد أحداث سبتمبر
 2001لتحقيق نفس تلك األغراض ولكن أعداد تلك
النوعية من احلكام تقل كثير ًا عن أعداد الدكتاتوريني
ذوي األيديولوجيات الرأسمالية أو الشيوعية الذين
استغلوا تلك التوجهات خالل فترة احلرب الباردة
لتقسيم قارات كاملة في الفترات املاضية.
والنتيجة هي أنه في أماكن كثيرة في العالم
اليوم يحاول احلكام أن يبرروا أفعالهم من خالل
إضفاء بعض الطابع الدميقراطي على الدولة .فعلى
سبيل املثال ،فضَّ ل «فالدميير بوتني» أن يبتعد عن
كرسي الرئاسة عام  - 2008ولكن ليس كثير ًا  -عن
أن يقوم بخرق أحكام الدستور الروسي والتي تنص
على أنه ال يجوز للرئيس أن يتولى ملدة رئاسية ثالثة
متتابعة .واحلزب الشيوعي الصيني أيـض ًا سمح
ببعض االنتخابات التنافسية على مستوى القرى
واملدن .ولكن تلك األنظمة مع مرور الوقت تبدو أكثر
فأكثر كبقايا غير مأسوف عليها من القرن العشرين
عن أن تكون مؤشر ًا ملا يحمله املستقبل في طياته.
«الطقوس الشخصية تميل للعظمة  -جنون
الثعالب»
هل كان يؤمن الكوريون الشماليون فع ًال بأن
«كيم يوجن إيل» ميكنه تغيير اجلو كيفما يشاء؟ وهل
يؤمن الليبيون فع ًال بأن «الكتاب األخضر» كتاب
سياسي وفلسفي عبقري؟ وهل يؤمن التركمان أن
«روحناما» الكتاب الديني الذي ألفه الدكتاتور املتوفى
«سابارمرات نيازوف» والذي حكم البالد عقب خروج

السوفييت ونصب نفسه قائد ًا روحي ًا للبالد هو فع ًال
كتاب مقدس مثله مثل اإلجنيل والقرآن؟
في األغلب إجابة هذه األسئلة هي ال .ولكن
بالنسبة للحكام الدكتاتوريني أن تصدق شعوبهم هذه
األقاويل هو أمر غير مهم .فكما يقول خافيير ماركيز
أحد خبراء العلوم السياسية «املعتقدات الشخصية
تكون ذات طبيعة استراتيجية باإلضافة لكونها
نرجسية» .فمن املشاكل الرئيسية التي يواجهها من
يبتغون أن يكونوا من معارضي هؤالء احلكام هو
معرفة من من الناس يعارض هذا احلاكم .وما يص ِّعب
أكثر من مهمة املعارضني هو عملية إجبار الشعوب
على اجلهر بتصديقهم واقتناعهم بتلك اخلرافات غير
املنطقية ،كما أن صناعة األساطير حول احلاكم
املستبد هي جزء من عملية تعزيز االنضباط داخل
املجتمع .فستالني  -رائد خلق الشخصية املؤلهة في
العصر احلديث  -كان على وعي تام بأنه سيكون من
الصعب على رفاقه تق ُّبل موضوع شخصيته املؤلهة
وخاصة أن الزعيم لينني قد حذر بالتحديد من حدوث
ذلك ،ولكن كان يتم التخلص من أي شخص يعترض
على تلك املسألة ،وبالنسبة لرفاق ستالني املتبقني فإن
قبولهم ملسألة الشخصية املؤلهة لستالني كان مهين ًا
لهم .وكما نعرف جميع ًا إن اإلهانة سالح قوي ألي
شخص للسيطرة على أي شخص يفكر في أن يكون
من املنافسني على احلكم.
ولكن الشخصيات املؤلهة لها عيوبها مثلها مثل
أدوات التحكم األخرى .فكلما تضخم حجم تلك
الشخصية زادت صعوبة عملية انتقال احلكم ،فمن
يأتي بعد هذا احلاكم يصبح أمامه اختياران ال ثالث
لهما :إما محو تلك الشخصية متام ًا أو خلق شخصية
له مساوية أو أكبر منها .واالختيار األول نتائجه غير
مضمونة ،فاخلطبة الشهيرة لـ»نيكيتا خروتشف»
عام  1956بعد وفاة ستالني  -والتي نقد فيها
خروتشف ستالني والتي أعطتنا التعبير (الشخصية
املؤلهة)  - personality cultقد نُظر إليها على أنها
أمر سري ومن اخلطر أن يدرك الشعب السوفيتي
تفاصيله .واليوم تقدم لنا كوريا الشمالية األخطار
احمليطة باالختيار الثاني ،فبعد أن أعلنت الصحف
الرسمية للدولة أن القائد الراحل كيم يوجن إيل قد
أتقن القدرة على التن ُّقل من األماكن دون احلاجة
إلى احلركة ( )teleportationفماذا سيفعل ابنه «كيم
يوجن أون» لكي يثبت أن لديه قدرات مماثلة؟
«في بعض األحيان تحتاج مثل تلك الوظائف
إلى دكتاتور إلتمامها»
ما حدث خالل العامني املاضيني لم يساعد في
الدعاية لقدرات نظام احلكم الغربي الدميقراطي
وقدرته على اتخاذ القرارات الضرورية التي قد تكون
مؤملة للعامة.
وبسبب اإلحباط الذي يعانيه الشعب األوروبي
من عجز املوازنة العامة وعدم القدرة على مواجهة
التغيرات املناخية ،فقد حتولت نظرات إعجاب بعض
األوروبيني باجتاه الصني التي يحكمها احلزب
الشيوعي باحلديد والنار.
فلقد كتب «توماس فريدمان» في عموده في
جريدة «النيويورك تاميز» عام « :2006حزب احلكم
الواحد بالتأكيد له عيوبه ،ولكن عندما يقود هذا
احلزب مجموعة من املفكرين املتفتحني كما يحدث
اليوم في الصني فهذا يعتبر ميزة رائعة» ،وفي شهر
مارس ،تساءل «مارتني وولف» في جريدة «الفيننشيال
تاميز»« :كيف حققت الصني هذا النجاح».
النظرة الرومانسية ألنظمة احلكم املستبدة

 تتمة مقال �ص 18ليس بالشيء اجلديد ،ففي السبعينيات من القرن
املاضي أشاد العديد من الناس في واشنطن باحلكم
الدموي لـ «أجوست بينوشيه» في شيلي ووصفوه
بأنه خطوة قبيحة ولكن أساسية في اجتاه اإلصالح
االقتصادي .ولكن التشوق إلى قبضة حديدية
مبني على منطق مليء باألخطاء .فهو أو ًال يخلط
بني فشل أحد تطبيقات النظام الدميقراطي والذي
في حالة «فريدمان» هو النظام األمريكي املليء
بالطرق املسدودة وبني كل تطبيقات الدميقراطية
األخرى ،وثاني ًا ،يعتبر أن احلاكم الديكتاتوري أقدر
من احلاكم املنتخب بطريقة دميقراطية على اتخاذ
القرارات اإلصالحية الالزمة رغم كونها صعبة وغير
محببة لعامة الشعب .ولكن في الواقع فإن القرارات
غير احملببة للعامة ال تصبح فجأة محببة لهم ألن
من اتخذ القرار هو حاكم مستبد؛ فكلنا نتذكر وزير
مالية كوريا الشمالية «باك نام جي» الذي مت إعدامه
رمي ًا بالرصاص عندما اعترضت عامة الشعب على
اإلصالحات االقتصادية التي حاول النظام الكوري
الشمالي متريرها عام .2009
في احلقيقة إن أنظمة احلكم االستبدادية دائم ًا
ما تكون فاقدة للشرعية ،ألنها لم تأ ِت عبر انتخابات
حرة ،ولذلك تكون دائم ًا متخوفة من اتخاذ قرارات
تُغضب اجلماهير أكثر من تخ ُّوف الدميقراطيني.
فعلى سبيل املثال ،في روسيا في عهد «بوتني» ،ال
يستطيع القادة أن يقللوا امليزانية الضخمة التي
ينفقونها على اجليش الروسي والتي تساعد على
تهدئة دوائر املؤيدين األساسيني للنظام بالرغم من
اعتراف وزراء احلكومة أنفسهم بأن هذا الوضع ال
ميكن أن يستمر طوي ًال في روسيا.
إضافة إلى ذلك ،فإن القول بأن الديكتاتور
يستطيع إجبار شعبه على اتباع سياسات أفضل
يعني أن الديكتاتور على علم مبا هي تلك األساسيات
األفضل .إن اإلميان بأن هناك حلو ًال تكنوقراطية ألغلب
املشاكل االقتصادية واالجتماعية واملتعلقة بشئون
البيئة قد يكون مريح ًا نفسي ًا ولكنه في العادة اعتقاد
خاطئ .فهذه املشاكل في أغلب األحيان ال يكون لها
حلول تقنية أو غير سياسية .إن املناخ الدميقراطي هو
الوحيد الذي يسمح بإثارة هذه املشاكل ومناقشتها
وإيجاد احللول املناسبة لها حتى وإن لم تكن عادلة
فهي على األقل تكون مقبولة بشكل عام وموسع.
التطور التكنولوجي
التكنولوجية احلديثة  -من الفاكس إلى االنترنت ثم الفيس
بوك  -استُخدمت كقوة لإلطاحة باألنظمة االستبدادية.
وإن لم يكن للتليفون احملمول وتوتير أية أهمية ،ملا
استخدمها النشطاء املؤيدون للدميقراطية .ولكن االختبار
احلقيقي للتكنولوجيا يكمن في قدرتها على حتويل موازين
القوى من املستبدين إلى يد الذين يحاولون أن يطيحوا
بهم؛ جلعل معدل حدوث الثورات أكبر وتطورها أسرع
ونسبة جناحها أكبر .وبالرغم من أن الوقت ما زال مبكر ًا
للتأكد من تأثيرات التطور التكنولوجي فإن معدالت حدوث
وتطور الثورات في عام  2011ال تختلف كثير ًا عن ثورات
 1989التي كان التطور التكنولوجي فيها أقل بكثير أو
حتى ثورات .1848
إن ما ُيحدث فارق ًا هو كيف تقوم احلكومات
االستبدادية مبواجهة وتدمير أي إبداع جديد ،ففي
الثورة الفرنسية قام الثوار املتظاهرون بابتكار
املتاريس والتي كانت مفيدة لهم لفترة ما حتى
توصل اجليش إلى كيفية التعامل معها عن طريق
استخدام املدافع ،ففي بعض األحيان يكون القضاء
على اإلبداع سريع ًا .وباملثل ،عرفت احلكومات

االستبدادية كيف تستخدم «الفيس بوك» وأجهزة
التليفون احملمولة للتعرف على معارضيهم وتعقبهم،
ففي إيران على سبيل املثال ،استخدمت احلكومة
التعليقات التي تركها املعارضون على الفيس بوك
واإلمييل وتويتر كأدلة ضد املعارضني ،في احملاكمات
التي أعقبت الثورة اخلضراء الفاشلة.
في الواقع فإن أكثر االبتكارات فائدة واستمرارية
هي أقل ارتباط ًا بالتكنولوجيا ،فاملظاهرات وعرائض
املطالبات واإلضرابات العامة التي أصبحت كلها
وسائل اعتدنا عليها جميع ًا كانت في بداية األمر
أفكار ًا جديدة مثلها مثل تويتر ،واستمرت تلك
الوسائل في لعب دور حيوي في نشر الدميقراطية
وحقوق اإلنسان حول العالم .إنه من املفيد دائم ًا
أن نتذكر أن ليس كل األدوات اجلديدة ذات الفائدة
العالية تأتي في صندوق أو عن طريق اإلنترنت.
«الدكتاتورية في سبيلها إلى الزوال»
إن الثورات اجلارية في الشرق األوسط اليوم
بالرغم من قوة إلهامها إال أنها قامت مبواجهة واقع
مرير ،فقد ورد في التقرير الذي أصدرته «فريدوم
هاوس» عام  ،2010أن عدد الدول التي شهدت
إصالحات سياسية وحتسن ًا ملحوظ ًا في مجال
احلقوق املدنية أقل من عدد الدول التي ساءت
فيها احلقوق السياسية واملدنية للعام اخلامس على
التوالي .وتُعتبر هذه أطول مدة تتوالى فيها هذه
النتيجة السلبية منذ بدأت املؤسسة جتميع وإصدار
ذلك التقرير عام  .1972فبعد مرور عقدين على
سقوط االحتاد السوفيتي ،تعززت الدميقراطية في
دول وسط أوروبا وأمريكا الالتينية والبلقان بينما
بقيت أغلب الدول السوفيتية استبدادية كما هي.
وبالرغم من أن الدول العربية بدأت في التخلص
من حكامها املستبدين إال أنها ما زالت في مرحلة
انتقالية .ولن يعوق الفقر والفساد املوجود في مصر
وتونس عملية التحول الدميقراطي ،فالهند ال تختلف
كثير ًا .ولكن ،سوف تص ِّعد تلك األوضاع من عملية
بناء نظام دميقراطي مستقر.
وبالرغم من هذا ،فقد أشعلت الثورات العربية
شرارة األمل في الدميقراطية ،بل وهزت عروش
الطغاة في بالد بعيدة مثل موسكو وبكني .ويبقى
سؤال هام هو :ما الذي يجب أن يفعله العالم
الليبرالي احلر لدعم الدميقراطية في العالم العربي.
إذا ألقينا نظرة عامة على جناحات وإخفاقات
الواليات املتحدة األمريكية خالل تاريخها الطويل في
دعم الدميقراطية ،وحتى إذا وضعنا جانب ًا مغامراتها
في العراق وأفغانستان ،فإن الدرس الذي ال ميكن
الهروب منه هو أن العمل القليل يحقق نتائج أفضل
من العمل الكبير ( .)less is usually moreفتقدمي
املساعدات كما فعلت الواليات املتحدة مع املعارضة
في صربيا وأوكرانيا وجورجيا أو حتى أن تكون
مثا ًال ُيحتذى به هي طرق أفضل بكثير من أن تقوم
الواليات املتحدة نفسها بإسقاط دكتاتور .ولكن في
كل األحوال يجب أن ندرك جميع ًا أن األصدقاء
الغربيني األقوياء ليسوا كل شيء .ففي نهاية األمر،
فإن الدرس املستفاد مما حدث في تونس ومصر هو
أن احلكام الدكتاتوريني يسقطون في بعض األحيان
بالرغم من املساعدات األمريكية وليس بسببها.
_________
جرمي روبرتسون هو أستاذ مساعد في العلوم
السياسية في جامعة شمال كارولينا
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درو�س مل�صر من �إندوني�سيا
كارين بروكس
بحث واضعو السياسات واخلبراء عن الثورات
السابقة حول العالم ،في إيران وروسيا وتركيا،
حملاولة املقارنة بينها وبني ثورة مصر وحتديد
اإلمكانيات والصعوبات التي ستعترض مسارها في
أثناء سعي املصريني إلى قلب نظامهم السياسي،
لكن البيت األبيض أولى اهتمام ًا خاص ًا بإحدى
التجارب وهي جتربة إندونيسيا.
منذ األيام األولى للثورة املصرية والبيت
األبيض يبحث في هدوء عن آراء اخلبراء في الشأن
اإلندونيسي ،مبا فيهم رأي كاتبة هذه املقالة،
بهدف الوصول إلى فهم أفضل لسيناريو التحول
الدميقراطي في إندونيسيا .وال شك أن جزء ًا من
الدافع وراء هذا التوجه يعود إلى جتربة الرئيس
باراك أوباما الشخصية ،ألنه قضى في إندونيسيا
بعض سنوات طفولته التكوينية ،لكن هناك أسباب ًا
أخرى جيدة غير احلنني إلى املاضي جتعل من
النجاح اإلندونيسي مصدر إلهام ودروس مستفادة
ملصر.
كان هناك كم ًا هائ ًال من العوامل املشتركة بني
مصر في عهد حسني مبارك وإندونيسيا في عهد
سوهارتو؛ إندونيسيا فيها أكبر شعب مسلم في
العالم ومصر فيها أكبر شعب عربي؛ كالهما موطن
ألغلبية مسلمة من السكان مع وجود أقلية مهمة من
غير املسلمني؛ وكل من مبارك وسوهارتو جاء من
اجليش وتسلم احلكم (مع الدعم األمريكي) في وقت
وطني عصيب؛ وكل منهما استخدم آليات سياسية
علمانية ووطنية بهدف احتكار السلطة؛ وكالهما
احتفظ بتأييد اجليش من خالل رعاية سياسية ومالية
مكثفة؛ وكالهما جعل من القوى السياسية اإلسالمية
أعداء شيطانية وحكم عليها بالعمل في السر؛
وكالهما أحكم سيطرته على اإلعالم واملعارضة وكل
أشكال االنشقاق؛ وكالهما جمع ثروات طائلة أثناء
وجوده في السلطة؛ وكالهما قام بتلميع وجتهيز ابن
له ليخلفه في السلطة؛ وكالهما كان يتمتع بدعم
الواليات املتحدة والفضل في ذلك يعود للحسابات
اجلغرافية االستراتيجية أو اجليو -استراتيجية.

• أثبتت التنازالت التي تقدم بها الرئيسان أنها
قليلة جد ًا ومتأخرة جد ًا ،ومنها التعهد بانتخابات
جديدة لن يترشح فيها الرئيس.
• عندما واجه اجليش االختيار احلتمي بني
استخدام العنف إلنهاء املظاهرات أو الدفع
بأحد أبنائه خارج احلكم اختار اخليار الثاني في
النهاية.
ولعل أكثر التشابهات التي تثير التعجب بني
مبارك وسوهارتو هي أن كالهما تنحى عن احلكم
بعد أسبوعني ونصف متام ًا من خروج املتظاهرين
إلى الشوارع.
لكن املستقبل املجهول الناجت عن سرعة هذه
املستجدات في بلد مسلم كبير يحوي شبكات
سرية إسالمية ،والذي شعر به جانب من املجتمع
املدني وبعض وجوه املعارضة املعروفة الدميقراطية
والليبرالية ،تسبب في إثارة اخلوف من أن ما سيأتي
في مصر سيكون متعارض ًا مع املصالح األمريكية،
ولكن مثل هذا اخلوف نشأ أيـض ًا في إندونيسيا عام
 ،1998والذي حدث هناك يوحي بأن هذا االستنتاج
ليس صحيح ًا بالضرورة.
التحديات التي تواجه مصر تتشابه بجدارة مع
تلك التي واجهت إندونيسيا :كيف ينتقل اجليش إلى
ثكناته مرة ثانية؟ كيف يتم إصالح الدستور والنظام
االنتخابي للسماح باتنخابات حرة ونزيهة في الوقت
املناسب؟ كيف يتم تسهيل نشوء األحزاب السياسية
في وقت ضيق للتأكد من متثيل كل األصوات في
االنتخابات القادمة؟ كيف تُدار عملية دمج املجموعات
اإلسالمية بحيث تتسع احلرية والتنمية الدميقراطية؟
كيف يتم بناء صحافة ليست مجرد حرة وإمنا مسئولة
أيـض ًا وقادرة على القيام بدور الرقابة واملساءلة في

يومني أعلن حبيبي جدو ًال زمني ًا واضح ًا لالنتخابات
واإلصالح السياسي ،وكان من شأن إعالن هذا
التاريخ املؤكد لالقتراع أنه أزال التوتر القائم ،وفي
مصر أصبح اجليش اآلن هو القوة االنتقالية ،لكن
يجب عليه بسرعة حتديد تاريخ لالنتخابات ،وخلروجه
من السلطة.
اإلصالح الحقيقي يحتاج وقتًا
كل أنواع اإلصالح حتتاج إلى وقت؛ اإلصالح
الدستوري واالنتخابي وتأسيس األحزاب السياسية
وإنشاء بنية حتتية ومبادئ أساسية لألحزاب
وإنشاء جلنة انتخابات مستقلة ،ففي إندونيسيا
جاءت االنتخابات البرملانية األولى في  7يونيو
 1999أي بعد سنة كاملة وأسبوعني من تنحي
سوهارتو ،وحتى في هذه احلالة كان األداء األفضل
لألحزاب السياسية القائمة من قبل الثورة وليس
للجديدة ،وبالتالي فإن مت استعجال العملية في مصر
فاملنافسة ستصبح محصورة بني احلزب الوطني
الدميقراطي واإلخوان املسلمني ،لذلك يجب على
اللواءات أن يحاولوا حتقيق التوازن بني مدة مناسبة
للفترة االنتقالية وبني استدامة أثر الفترة االنتقالية
من حيث إعطاء الفرصة املطلوبة لكل فئات املجتمع
لتستعد للمنافسة.
أشركوا اإلسالميين
من املفهوم أن يشعر كثيرون بالقلق نتيجة
دخول جماعة اإلخوان املسلمني إلى امللعب السياسي
ببرنامجها اإلسالمي احملافظ وكراهيتها إلسرائيل
والواليات املتحدة .وفي إندونيسيا نشأ سريع ًا حزب
سياسي يقتدي مبثال وتعاليم اإلخوان املسلمني في

ومسار الثورة في كل من البلدين كان أيض ًا متشابه ًا
لدرجة كبيرة جد ًا ،ففي كال البلدين:
•

•

•

•

كانت عوامل خارجية هي السبب في شرارة الثورة
األولى التي أخرجت الناس إلى الشوارع (األزمة
املالية اآلسيوية بالنسبة إلندونيسيا واألحداث
التونسية بالنسبة ملصر).
الدور القيادي في املظاهرات قام به الشباب
الذي أصبح ساخط ًا على الفجوة بني التنمية
السياسية والنمو االقتصادي وساخط ًا على النمو
االقتصادي الذي عاد بالنفع الكبير غير العادل
على فئة من النخبة احمليطة بالرئيس.
فشل التحرش باملتظاهرين وحتى قتلهم في إنهاء
املظاهرات ،ولم تنجح عمليات السلب والنهب
والشغب إال في ترسيخ موقف الرأي العام ضد
النظام احلاكم.
كان لألدوات املوجودة على اإلنترنت الدور في
إتاحة مساحات جديدة للناس من أجل تبادل
اآلراء واملعلومات ،مت ّثل ذلك في غرف الدردشة
في إندونيسيا ومواقع التواصل االجتماعي في
مصر.

ظل نظام دميقراطي جديد؟
األخبار املبشرة هي أن إندونيسيا جنحت بتفوق
في الكثير ،إن لم يكن في كل ما سبق .ومن الذكاء
أن تدرس إدارة أوباما املثال اإلندونيسي ،وعالوة
على ذلك استطاعت الواليات املتحدة أن تلعب دور ًا
مهم ًا في دعم التحول اإلندونيسي إلى الدميقراطية
بالرغم من مساندتها الطويلة للنظام السابق.
وقد ساعدت ،بصفتي عضوة في إدارة الرئيس
كلينتون ،في صياغة سياستنا املختصة بإندونيسيا
أثناء السنة األولى احلرجة ،وقضيت عدة أشهر هناك
في الفترة التي سبقت االنتخابات األولى ،وبعض
الدروس املستفادة املهمة من تلك التجربة تفرض
نفسها اآلن:
الجداول الزمنية لها أهمية كبيرة
انتقل احلكم إلى نائب الرئيس بشار الدين
يوسف حبيبي بعد استقالة سوهارتو .وفي غضون

مصر وأثبت أنه أحد أقدر األحزاب على االنضباط
والتنظيم من بعد سقوط سوهارتو.
لكن بعد ثالث جوالت انتخابية وجد ذلك احلزب،
وهو حزب العدالة والرفاهية ،أنه وصل إلى ذروة
دعمه الشعبي بحد أقصى  %8من أصوات املنتخبني،
والسبب أنه بدخوله الساحة السياسية الرسمية
أصبح مشارك ًا في نفس النشاطات غير الالئقة
التي تصف العمل السياسي التقليدي في إندونيسيا
(وفي أي مكان آخر) التي تشمل جمع املوارد املالية
والفساد وعقد الصفقات والتشهير ،بالتالي تآكلت مع
الزمن طهارة اليد في مساعي احلزب إلى الفضيلة
في العمل السياسي ،واليوم أصبح أكثر الناس يرون
احلزب على أنه مجرد العب سياسي عادي (وإن كان
أكثر الالعبني محافظة وتأثر ًا باإلسالم في برنامجه).
بالطبع ليس التشابه متطابق ًا بني مصر
وإندونيسيا ألن اإلخوان في مصر أكبر حجم ًا
وأكثر تنظيم ًا ،واألحزاب الوطنية العلمانية مقصورة

اآلن على احلزب الوطني الدميقراطي (في حني
أن إندونيسيا فيها حزبان سياسيان آخران منذ
عقود ولهما قواعد قومية بالرغم من أن النظام ظل
منغلق ًا في الواقع) .وميكن القول أن قوة اإلخوان
املسلمني وجاذبيتهم في مصر تعود جزئي ًا إلى أنهم
كانوا القوة السياسية الوحيدة املنظمة في مواجهة
النظام ،وأعطاهم احلظر املفروض عليهم ووقوفهم

بع�ض الدرو�س من جتربة �إندوني�سيا:
1.1اجلداول الزمنية لها �أهمية كبرية
2.2الإ�صالح احلقيقي يحتاج وقت ًا
�3.3إ�شراك الإ�سالميني
4.4يجب �أن يتولى امل�صريون دفة القيادة
في وجه الدكتاتورية نوع ًا من البريق الساحر ،لكن
الذي اتضح في إندونيسيا هو أن إدراج مثل هذه
املجموعات في مجال السياسة الرسمي ميكن أن
يحقق الكثير على طريق إزالة الغموض عنها وإنزالها
إلى مستوى البشر العاديني ،واتضح أيـض ًا أن
الوقت ميكنه العمل ضد هذه املجموعات بافتراض
أنه يسمح للبدائل ذات املصداقية أن تتأسس وتنمو.
يجب أن يتولى المصريون دفة القيادة
ميكن للمجتمع الدولي أن يلعب دور ًا مهم ًا في
دعم حتول مصر إلى الدميقراطية ،فقد ساهم كل
من الواليات املتحدة وأستراليا واليابان وشركاء
آخرون مبساعدات مهمة مادية وفنية للمساعدة في
حتضير إندونيسيا لالنتخابات عام  ،1999وقدم
عدد من استشاريي املنظمات الداعمة للدميقراطية
في الواليات املتحدة التدريب لألحزاب اجلديدة ورموز
املعارضة واجلهات اإلعالمية ومجموعات املجتمع
املدني ،لكن بينما تستطيع البالد األخرى أن تساهم
بخبرتها املهمة فال غنى عن أن يشعر املصريون
بأنهم يتحكمون في دفة القيادة ،فيجب إذن على
شركاء مصر أن يبذلوا كل اجلهد في حتقيق التوازن
بني الدبلوماسية العامة واخلاصة أثناء تقدمي الدعم
في األسابيع واألشهر القادمة ،وأن ينسقوا الدعم
واخلطاب فيما بينهم في األماكن واألوقات املناسبة،
واإلندونيسيون يفهمون هذه املسائل الدقيقة جيد ًا،
ولذلك فهم مؤهلون متام ًا ملساعدة املصريني عن
طريق تقدمي النصيحة لهم بخصوص اإلمكانيات
والصعوبات الواقعة على الطريق.
_________
كارين بروكس هي املدير السابق للشئون
االسيوية في مجلس األمن القومي في
الواليات املتحدة .كانت هي املهندس الرئيسي
لسياسة الواليات املتحدة جتاه اندونيسيا
خالل إدارات الرؤساء بيل كلينتون وجورج
دبليو بوش .هي اآلن شريك في شركة رائدة في
األسهم اخلاصة تركز على االستثمارات في
جنوب شرق آسيا .السيدة بروكس حاصلة
على درجة البكالوريوس من جامعة برنستون
ودرجة املاجستير من جامعة كورنيل
إعادة النشر متت بالتصريح الالزم من موقع
cfr.org
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اال�ستجابة لإرادة ال�شعب يف م�صر

 -تتمة مقال �ص 1

كانت السلطة السياسية التي ستئول إليها مقاليد األمور ،فمن املرجح االجتماعي؛ إذ لم يعد مقبو ًال أن تعتبر احلكومة املواطنني متلقني سلبيني
استمرار قوة الدفع لتغذي الغضب حتى ولو للقيام بثورة جديدة إذا ملا تتفضل به احلكومة عليهم ،وبالتأكيد ال ُيعتبر كافي ًا أن تقوم احلكومة
استمرت احلكومات املتتالية في العمل بنفس الطريقة القدمية املعتادة باالستماع لشكاوى العامة بدون خلق آليات إصالح فعالة.
(وفي زعمها الذي ال يتجاوز النصوص الكالمية بأنها تسعى لتحقيق
وفقا لذلك فقد ثبت أنه من الضار لإلستقرار أن تدعي قوة
سياسية أن السياسات احلالية واملناقشات واملبادرات تعكس «اإلرادة
الدميقراطية التشاركية).
الشعبية» حينما يكون الواقع أنه ال توجد آليات لتحقيق ذلك ولو عن
التغلب على المعضلة
طريق صناديق االقتراع .وهذه القوى السياسية عندما تقوم بتعريف
هناك حاجتان أساسيتان ينبغي القيام بهما من قبل القائمني على «اإلرادة الشعبية» أو قياسها فعليها القيام بتوضيحها توضيح ًا جدياً،
السلطة للتغلب على املعضلة احلالية وللمساعدة على احتواء ما ستأتي ألنه إذا كانت املناقشات واملبادرات تزعم أنها تعكس اإلرادة الشعبية
به األيام القادمة.
فإن الشعب ال يشعر وال يعتقد ذلك.
ما كان يحدث في السابق في عهد مبارك كان،
أو ًال :على من
ً
يحكم أن يدرك أن
في أحسن األحوال ،احتمال التمثيل الدميقراطي الذي
�إذ مل يعد مقبوال �أن تعترب احلكومة
هناك عقد ًا اجتماعي ًا
كان على الدوام وفق انتقاء النخب احلاكمة سواء عن
به
تتف�ضل
ملا
�سلبيني
متلقني
املواطنني
جديد ًا قيد الصياغة،
طريق التزوير ،أو التالعب بقوانني االنتخابات بشكل
ً
أن
�
ا
كافي
ُعترب
ي
ال
أكيد
�
وبالت
عليهم،
احلكومة
ومحتواه أن املواطنني
قانوني ولكن ال أخالقي ،بحيث تصب في مصلحة
اعتبروا
النواب احلاليني .وعندما ننظر إليها بدقة فإن التعديل
أنفسهم تقوم احلكومة باال�ستماع ل�شكاوى العامة
شركاء متساوين في
الطفيف على األنظمة االنتخابية املستخدمة منذ بداية
بدون خلق �آليات �إ�صالح فعالة.
عملية التطوير على
الثورة ليس بالضرورة أحسن حا ًال ،حتى لو مت العمل
الصعيدين االقتصادي
بها بشكل جيد ،فإن الصندوق االنتخابي ال يضمن أن
والسياسي.
كل الناخبني متساوون بقيمة أصواتهم.
قد يكون من احملتمل  -ولو ظاهري ًا  -اعتبار أن إجناز األهداف
ولنأخذ على سبيل املثال نظام القائمة املطبق حالي ًا في االنتخابات،
املتعلقة بثورة  25يناير قد فشل بسبب ديناميكيات القوى املضادة وبالرغم من أنه نظري ًا طريقة من طرق التمثيل الدميقراطي ومت
للثورة ،وضعف اإلرادة السياسية ،والفشل املتصور للحكومات االنتقالية استخدامه من قبل في بالد أخرى وحقق جناح ًا نسبي ًا ،لكن في واقع
املتعاقبة ،ومع ذلك فإن إدراك املواطنني حلقهم في املشاركة ومتسكهم األمر أن أسماء األشخاص الذين سيمثلون الشعب فى املجلس –
باعتبارهم متساوين بشكل كامل في العقد االجتماعي اجلديد هو أمر حسب نسبة الكراسي الذى سيكسبها احلزب فى االنتخابات -هما
اشتعل ،واالحتجاجات لن تخمد إال إذا مت العمل على هذا النحو بشكل ليسوا من إختيار الشعب وإمنا من إختيار صفوة من احلزب هى التى
مالئم ،وفي ذات الوقت فإن املواطنني ينبغي عليهم مواجهة التحدي الذي قررت ما هى األسماء.
يفرضه أي عقد اجتماعي ،حيث إن كونهم شركاء متساوين يتضمن
وهذا يعني أن هذه الطريقة تؤدي إلى اختيار أشخاص ليسوا
بالضرورة املوافقة على حتمل ما عليهم من الواجبات وحق املساءلة في عرضة للمساءلة ،حيث إن الناخب املصري اختار قائمة احلزب ولم
إجناز تلك الواجبات.
يخترهم هم ،وبذلك ابتعد الناخب عمن ميثله في مجلس الشعب.
وإذا كان هناك ناخبون غير راضني عن األوضاع ففي االنتخابات
ثاني ًا :تقليص الفجوة بني سياسة الردود احلكومية املعروفة من
جانب ،واحتياجات املواطنني وتوقعاتهم من جانب آخر ،سيكون ح ًال القادمة سيعطون أصوات ًا أقل لقائمة هذا احلزب فيقل عدد األشخاص
لتحقيق االستقرار وخاصة خالل وبعد الفترة االنتقالية.
الذين سينجحون من القائمة ،ولكن في الواقع أن هؤالء كانوا على رأس
فإذا لم يتم تأسيس أنظمة وقنوات مشاركة كافية بصورة تسمح القائمة السابقة واحلالية بسبب نفوذهم السياسي القوي في حزبهم،
بحوار متبادل بني السلطة واملواطنني ،ويحتوي على آليات إلنصاف وبذلك يصبح مبدأ مساءلة األفراد الذين جنحوا في االنتخابات ضعيف ًا
املواطنني ،فإننا على األرجح سنشهد فترة طويلة من االضطراب ألن املساءلة عندئذ ستكون للحزب وليس لألفراد ،مما يشكل عالقة غير
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مباشرة بني الناخب وعضو املجلس ،وبذلك يجعل الذين يضعون القائمة
من احلزب ذوي نفوذ سياسي قوي.
بعيدًا عن الكالم المرسل
لذلك فإن موضوع متثيل اإلرادة الشعبية بطريقة عادلة ومتثيلية
هو قضية تستدعي االهتمام االن وال يجوز تأجيلها إذا أرادت مصر
أن تسير ُقدم ًا بعيد ًا عن اخلطابات املرسلة وأن تؤسس لدميقراطية
على أساس املشاركة .هذا النقاش اآلن ال يعنى حمل رسائل ضمنية
لتأليف وتشكيل جلنة صياغة الدستور والتي سوف تكتب دستور ًا جديد ًا
ملصر ،بل سيكون له تأثير جدي على االنفتاح واملشاركة في النظام
السياسي اجلديد ملصر مبا يتضمنه من قوانني ونظم تدير حق املشاركة

�إن النق�ص احلاد لقنوات امل�شاركة يُعترب من �أكرب
نقاط ال�ضعف يف العمل امل�ؤ�س�سي يف م�صر ،بل
�إنه واحد من �أكرث الأ�سباب التي �أدت �إلى وقوع
النظام القدمي
وحق مساءلة أي مسئول رسمي بشكل مباشر (عو ض ًا عن املساءلة
غير املباشرة) عن سياستهم في مناصبهم ،باإلضافة إلى نوع اآلليات
املؤسسية املوجودة لضمان أية نتائج دستورية.
إن النقص احلاد في قنوات املشاركة ُيعتبر من أكبر نقاط الضعف
في العمل املؤسسي في مصر ،بل إنه واحد من أكثر األسباب التي
أدت إلى وقوع النظام القدمي ،لذلك من املرجو عند كتابة دستور مصر
القادم أال نقع في نفس اخلطأ مرة أخرى ،وأن يكون هناك نقاش
صادق قبل كتابته ،حتى نصل إلى منوذج يعكس احلالة املصرية وميثلها
بشكل حقيقي ،ويعبر عن تاريخها احلديث ويحقق اآلمال في مستقبل
أحسن .ولذلك فإن تشكيل جلنة كتابة الدستور سيكون أول اختبار
حاسم للتحول الدميقراطي املصري ،حيث إن هناك مخاوف حقيقية من
التحيز لصالح املستفيدين من النظام االنتخابي احلالي.
_________
هبة ابو شنيف أخصائى فى سياسيات التنمية فى منطقة
الشرق االوسط وشمال افريقيا
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للثورة ،وشكر ًا للثوار و «عشاق امليدان» ،ال أدري كيف يستقيم
احلال بدونكم؟
في أثناء مشاهدة البرامج احملرضة علي الفضائيات املختلفة –
وهي بال منازع الهواية املفضلة ألغلبية الشعب املصري اآلن – لفت
نظري ،أو سمعي أو كالهما ،النبرة العالية واملتناحرة والتي تنادي
بتسمية الضحايا بـ «الشهداء» .بشرى خلزانة الدولة وأبشر يا وزير
املالية! سوف تستقبل طوابير إضافية من املدفوعات املستحقة قريب ًا!!
ونرى أحد املذيعني يقول« :أسر الضحايا ال يريدون تعويض ًا» ،ثم
نسمع أحد نواب البرملان (الناطق بلسان الشعب) يطالب بزيادة مبلغ
التعويض! وعندما أعلنت اجلهات املسئولة – بطريقة غير ناجحة –
للصحافة أنها تنوي صرف التعويضات غضب الشعب وقال« :ال نقبل
العوض» .إذن عدم التعويض يثير غضب الناس باعتبار أن احلكومة
ال تشعر بآالمهم ،وهم يستنكرون في الوقت ذاته فكرة التعويض.
بغض النظر عن تصرف احلكومة فإن الشارع سوف يغضب ولن
يرضى!
ثم راودتني فكرة أخرى :هل يساور «الثوار ومؤيديهم» (وهم عادة
ال يتقبلون املناقشة املوضوعية) احتمال أن يكون لله عز وجل قول
آخر في من ُيحتسب شهيد ًا ؟ أرجو أال أكون بهذا التساؤل السخيف
تطاولت على أي منهم أو أكون ال سمح الله دنست نبل أفكارهم الثورية.
غالب ًا سوف ُأحسب على «اإلخوان» أو «السلفيني» مبا أن لديهم توكي ًال

حصري ًا فيما يختص باألمور الدينية في بر مصر.
لقد تعرضت أيـض ًا جلرعة ُمك َّثفة من االبتزاز العاطفي حني مت
دام ومليء بالكدمات .ومما زاد الطني بلة
عرض صورة لوجه طفل ٍ
االعتذار الزائف ملُق ِّدم البرنامج احلواري عن املساس مبشاعر اجلمهور
املرهفة .هل كان اختيار هذه الصورة دون غيرها صدفة؟ خاصة وقد
علمنا بعدها أن ال عالقة للصورة باألحداث في بورسعيد ! من الواضح
أن التنافس من أجل أعلى نسب للمشاهدة أقوى وأهم من حتري الدقة
ومراعاة أخالقيات املهنة!
لقد استمعت إلى األغاني ،وشاهدت «فيديوكليبات الثورة» نفسها
ألف مرة ،ولدينا جميع ًا مقاطعنا املفضلة .دعنا ال ننس «الكليشيهات»
التي تفوقنا على أنفسنا في إبداعها وترديدها بال ملل  -بداي ًة من
«دولة القانون» وهذا بالطبع فقط عندما يتفق مع آراء امليدان  -مرور ًا
مبوضوع «اخلط األحمر» الذي نستخدمه كثير ًا مثل «دماء املصريني
خط أحمر» .ومن املؤكد أن الثوار فقط هم الذين يتمتعون بهذا االمتياز.
وأيض ًا املقولة «النظام لم يسقط بعد» و «يجب أن نحمي الثورة» .ال
أدري كيف ميكن أن يسقط النظام أكثر من ذلك ،وال ممن نحمي الثورة
وال كيف .وال ننس «الشباب الطاهر النبيل» .وهذا طبع ًا ينطبق على
الكل مبا فيهم البلطجية واأللتراس وأي شخص صاحب حنجرة جهورية.
حتى نصل إلى «إعادة هيكلة الشرطة وتطهيرها» .وفي ذلك أتساءل إذا
ما كان الشباب الطاهر النبيل يستطيع أن يقوم مبهمة الشرطة مبا لهم

من قدرات خارقة في العمل كفريق وقدرتهم على التواصل واالتفاق،
وحيث إنهم مسلحون بالفيسبوك والتويتر.
األداء الهزيل لإلعالم املتمثل في عرض املعلومات املشوهة املنقوصة
بطريقة فجة وغير مهنية يذكرنا بأنه كان عبد ًا للنظام السابق واآلن
أصبح عبد ًا «للثوار ومؤيديهم» ،هدفه الوحيد هو طمس احلقائق حلساب
أسياده اجلدد.
وبذلك يكون من األجدر واألسهل أن يقوم «الثوار ومؤيدوهم»
بإصدار منشور يومي يوضح لنا من نحب ومن نكره ،ومن نساند ومن
نعادي ،ومن هم اخلونة .ومبا أن األمور تتغير سريع ًا فهذا املنشور
يجب أن يصدر في الصباح الباكر حتى نتالفى أي لبس أو نزاع أو
خالفات.
شكر ًا لقراءة أفكاري العشوائية املبعثرة ،وأرجو مشاهدتي على
يوتيوب؛ حيث إني أثق أنه في غضون أيام ،بل رمبا ساعات ،سوف
جتدون فيديو (ملفق ًا) لي وأنا أتناول الغداء مع عائلة مبارك في تل
أبيب ،وأمير قطر على مييني ،والعاهل السعودي على يساري ،مع حقيبة
من املال بجانبي ،ملفوفة بالعلم اإليراني ،وجواز سفري األمريكي على
الطاولة بجانب َط َبقي .اقرع الطبو َل من فضلك.
_________
شيرين أحمد
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اإلعالن الدستوري الذي ُأحلق بنتيجة االستفتاء فأفسدها،
ثم اكتشف أنَّ ترك الدستور في يد قوة في البرملان  -هي
اليوم أغلبية وغد ًا قد تكون أقلية  -خطأ سياسي ودستوري
فادح؛ إذ ال مناص من توافق جميع قوى الشعب وأطيافه
على الدستور الذي سيحكم العالقة فيما بينها جميع ًا .وارتبك
املجلس العسكري ولم يدر كيف يخرج من هذا املأزق ،وأثار
تضارب التصريحات التي يخرج علينا بها أعضاؤه الهواجس
والقالقل ،وشكك الكثيرين في نواياه.
إن املعروف أن الدستور عقد ينظم العالقة بني احلاكم
واحملكوم ،وبني السلطات الثالث القضائية والتنفيذية
والتشريعية ،وال يجوز عق ًال وال قانون ًا أن ُيترك أمر الدستور
في يد إحدى هذه السلطات (هي هنا السلطة التشريعية)
ألنها طرف في العقد وصاحب مصلحة فيه ،فقد يختار
أعضاء البرملان جلنة تتفق مع مصاحلهم وأيديولوجياتهم
وأفكارهم السياسية مبا يجعل بداية حياتنا السياسية بعد
الثورة منحازة لصالح أعضاء البرملان بشكل معيب .واملفهوم
أن يوضع هذا العقد كام ًال قبل بدء العمل السياسي ،بل أن
تتسلم السلطات الثالث هذا العقد لتعمل مبوجبه ،ولهذا كان
من أول مطالب الثورة إسقاط الدستور القدمي ووضع دستور
جديد .وإذا كان من وظائف الدستور األساسية حماية األقلية
أو األقليات  -ومنها األقلية السياسية  -من سطوة األغلبية
املستندة إلى شرعية كونها أغلبية ،فال ينبغي أن تنفرد أغلبية
البرملان بتشكيل مالمح الدستور الذي من املفترض أنه قائم
لكبح سطوتها.
ال نريد دستور ًا على هوى األغلبية وال نريد دستوراً
على هوى السلطة احلاكمة ،خاصة أن لكل منهما هوى
ومي ًال واضح ًا خلدمة نفسه عبر مواد الدستور القادم؛
فاملجلس العسكري يريد حصانة لنفسه حتميه من احملاسبة
واخلضوع لسلطة غير نفسه ،بل إنه يريد أن يجعل من نفسه
حامي ًا للشرعية الدستورية ،وقد رأينا كيف فعل بالثورة في
الشهور املاضية وكيف حاول حتويلها من ثورة إلى مجرد
إصالح طفيف ال يقترب من أي تغيير جذري في البنية
الفاسدة للنظام .أما أعضاء البرملان املتعطشون للسلطة،
فال نأمنهم على الدستور وهم م َّدعو امتالك احلق والشرع،
وهم يتجاهلون متام ًا أنهم أعضاء متغيرون ،أما الدستور
فأثبت منهم وأطول عمر ًا .ال نريد أن تضع أغلبيتهم دستور ًا
على هواها لتطيح به األغلبية التي ستأتي من بعدهم ،أم هم
يظنون أنهم سيشكلون األغلبية إلى األبد؟
ماذا نفعل إذن؟
لقد ارتضينا االحتكام للدميقراطية وصناديق
االنتخاب ،وعلينا القبول بنتائجها رغم ما شابها من
قصور وأخطاء وجتاوزات؛ فال عالج ألخطاء الدميقراطية إال
بالدميقراطية نفسها.
أعرف أن ثمة تخوفات كبيرة من أن يحاول بعضهم أن يحرق
السلم الذي صعد به إلى السلطة وأن يستبد بها متعل ًال بشرعية
أخرى غير االنتخابات والدميقراطية خاصة من ق َبل الكافرين بها
اململوءة رؤوسهم بأفكار اإلقصاء ورفض اآلخر وتكفيره ،لكننا ال
نريد أن ننقذ أنفسنا من نار هؤالء لنلقي بها في جحيم حكم
العسكر.
وعلى القوى السياسية أن تدرك أن دستور البالد هو دستورها
كلها جلميع املواطنني مبختلف أطيافهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية
واأليديولوجية بال متييز بسبب دين أو لون أو عرق .ومن ثم فعليها
أن جتتمع وتتناقش من أجل االتفاق على معايير اختيار اللجنة
التأسيسية لوضع الدستور ،والوصول إلى حل عبر حالة من االتفاق
واإلجماع الوطني يجنبنا الصراع أو الصدام بني القوى املختلفة فيما
بينها  -بعضها أو كلها  -أو بينها وبني املجلس العسكري ،بل إن
هذا التوافق الوطني سيشكل ضغط ًا قو ّي ًا على املجلس العسكري كي
يترك أمر الدستور والسلطة للشعب وبسرعة ،أما التنازع والتقاتل

وعلى القوى ال�سيا�سية �أن تدرك �أن د�ستور البالد هو د�ستورها كلها جلميع املواطنني مبختلف
�أطيافهم وانتماءاتهم الفكرية وال�سيا�سية والأيديولوجية بال متييز ب�سبب دين �أو لون �أو عرق
فإنه يعطي املبررات للمجلس العسكري (ولو عند البعض فقط) لطول
قبضه على السلطة ورمبا النفخ في نار االختالف بني قوى الشعب
ووضع البالد (أدرك ذلك أو لم يدرك) على شفا حرب أهلية مخيفة قد
تودي باجلميع.
ومن ثم نرى أن جلنة املئة ،التي ستكتب الدستور ،ينبغي أن تكون
 كلها أو أغلبيتها على األقل  -من خارج أعضاء البرملان ،وبحسبأعضاء البرملان أن يوافقوا عليها ،وأن تكون ممثلة لسائر أطياف
املجتمع فتضم ممثلني عن النقابات العمالية واملهنية املختلفة وعدد ًا
من املثقفني والنشطاء السياسيني والعاملني في مجال حقوق اإلنسان
وممثلني عن الشباب والنساء ورجال الدين ،هذا  -بالطبع  -إضافة إلى
خبراء القانون وفقهاء الدستور.

وما ينبغي االنتباه له هو ضرورة بناء مؤسسات الدولة املدنية
وقواعد العمل الدميقراطي السليم واحترام القانون .وإذا جنحنا في
ذلك فسنعبر هذه األزمة ونطور من أدائنا السياسي لنكمل (عبر العمل
َّ
املعطلة وننتقل مبصر نقلة تليق بها وبثورة
السياسي) إجناز ثورتنا
شعبها.
_________
أمين عامر عمل كمدرس لغة عربية مبصر ،يعمل فى مجال
التحرير والنشر .مجموعته من القصص القصيرة ستصدر
فى 2012

ميدان مصر
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اقت�صاد ال�سوق مع عدالة اجتماعية..
أفكار ميكن أن ترفع من مستوى احلوار احلزبي في املجال االقتصادي
وحتقق مزيد ًا من املصداقية.
الفكرة األولى هي ضرورة حتديد بعض املواقف التي تتطلب حسماً،
ففي موضوع الضرائب ،ما هي السياسة الضريبية املقترحة ،هل تكون
تصاعدية أم ثابتة ،على مستواها احلالي أم بزيادة أو نقصان؟ هل يتم
إلغاء الضريبة العقارية أم اإلبقاء عليها أم تعديلها؟ وفي موضوع الدعم
والضمان االجتماعي ال يكفي احلديث عن وصول الدعم ملستحقيه؛ إذ
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هو تخفيض البطالة عن طريق قيام الدولة باملزيد من االستثمار العام
والتعيينات احلكومية ،أم بتشجيع القطاع اخلاص ،وما هي اآلليات
املقترحة لتشجيع القطاع اخلاص على القيام بذلك .هذه بعض القضايا
الرئيسية ،التى يجب أن تتحدد منها مواقف األحزاب واملرشحني وأن
يحسموا مواقفهم بشأنها بسرعة وإال ظل احلوار محصور ًا في شعارات
ال يختلف عليها اثنان.
الفكرة الثانية هي أن احلوار االقتصادي الصادق ال يجب أن

التشجيع للقطاع اخلاص ،ولكن مع وجود آليات إلعادة التوزيع وحلماية
الفئات األضعف .هذا االختالف في األولويات هو ما يجعل برامج
األحزاب فيها اليمني واليسار والوسط ،وبالتالي ما يجعل الناس تختار
على أساس مصاحلها وقناعاتها .أما أن تتفق كل األحزاب على شعار
واحد يحقق السعادة للجميع فهذا ليس واقعي ًا وال مفيد ًا.
هذه األفكار الثالث قد تساعد على املزيد من الصدق واألمانة في
طرح البرامج .وباملناسبة فإن ظاهرة الغموض

” يف

مو�ضوع العدالة

االجتماعية ف�إن املفهوم ذاته بحاجة
�إلى تو�ضيح .هل ُيق�صد به العدالة
يف توزيع املوارد والرثوات� ،أم
العدالة يف الفر�ص واحلق يف
امل�شاركة� ،أم يف �ضمان احلقوق
الرئي�سية؟

” احلوار

االقت�صادي
ال�صادق ال يجب �أن يكتفي بطرح
احللول ،و�إمنا يجب عليه �أيـ�ض ًا
�أن ي�ضع يف احل�سبان التكلفة
واملوارد وبالتايل �إمكان تطبيق
هذه احللول ب�شكل واقعي

والدميقراطية بقدر ما تتطلب من حرية يف الت�صويت،
ف�إنها ت�ستلزم �أي ً
ـ�ضا معلومات حقيقية ودقيقة عما يتم الت�صويت عليه
لم يوجد خالف على هذا املبدأ منذ بدء تطبيق الدعم في مصر ،وإمنا
الصعوبة دائم ًا في إيجاد اآلليات التي حتقق ذلك .هناك من الكتاب
واملعلقني من اقترح استبدال دعم الطاقة بدفع تعويض عن البطالة،
وهناك من دعا إلى الدعم النقدي املشروط ،وهناك من اقترح زيادة
الدعم ومن طلب تخفيضه .املطلوب من كل حزب أن يحسم أمره في هذا
املوضوع الشائك واملؤثر بشكل مباشر على حياة الناس .وفي موضوع
العدالة االجتماعية فإن املفهوم ذاته بحاجة إلى توضيح .هل ُيقصد
به العدالة في توزيع املوارد والثروات ،أم العدالة في الفرص واحلق
في املشاركة ،أم في ضمان احلقوق الرئيسية؟ وفي موضوع األسعار
ال يكفي أن نردد جميع ًا شعارات ضبط األسعار وضرب املتالعبني
واملضاربني ،بل يلزم قدر من الدقة والتحديد في طرح السياسات
الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل .هل يكون بزيادة دور الدولة في
اإلنتاج والتوزيع ،أم ترك املوضوع آلليات السوق ،أم بتدخل الدولة
في الرقابة فقط ،أم الرقابة وإنشاء البنية التحتية للتوزيع؟ وأخير ًا في
موضوع التشغيل والبطالة ،يجب أن يعلم الناخب ما إذا كان املقترح

يكتفي بطرح احللول ،وإمنا يجب عليه أيـض ًا أن يضع في احلسبان
التكلفة واملوارد وبالتالي إمكان تطبيق هذه احللول بشكل واقعي .فليس
من احلوار الدميقراطى السليم تقدمي الوعود وإطالق التصريحات عن
حتسني اخلدمات والبنية التحتية واألجور دون قدر من املصارحة حول
كيفية تدبير املوارد .هل يكون ذلك عن طريق تشجيع االستثمار ،أم
زيادة الضرائب ،أم خفض اإلنفاق ،أم االقتراض من اخلارج؟ هذه
اختيارات مهمة ،ولكن األهم أن تعمل األحزاب املتنافسة على ربط
برامجها في اإلنفاق مبا تقترحه من أجل تدبير املوارد الالزمة وإال كانت
غير أمينة مع الناخبني.
وأ َّما الفكرة الثالثة فهي أن إعطاء كل فئات املجتمع كل ما ترغبه
ليس ممكن ًا .القرار االقتصادي بطبيعته يتضمن انحياز ًا اجتماعي ًا
وطبقي ًا ليس من العيب االعتراف به .فقد يكون املطروح هو برنامج
اقتصادي ينحاز للفقراء ويأتي على حساب مصالح الطبقة الوسطى
واألثرياء حتى لو كانت تكلفة ذلك تراجع االستثمار اخلاص ،وبالتالي
زيادة االستثمار العام ،وقد يكون البرنامج املطروح يستند إلى مزيد من

في البرامج االنتخابية ليست ظاهرة مصرية
أو جديدة ،بل هي جزء من آليات كل تنافس
سياسي .فكل اختيار بطبيعته ميكن أن ُيفقد
احلزب أو املرشح جانب ًا من مؤيديه ،ولذلك تسعى
التيارات السياسية قدر اإلمكان إلرضاء اجلميع .ولكن الناخبني ال
يحبون استمرار الغموض ،ومتى نفذ صبرهم يبدأون في معاقبة احلزب
األكثر غموض ًا أو غير الراغب في اإلفصاح عن سياساته بدقة .نحن
اليوم أمام جتربة جديدة في العمل االنتخابي احلزبي والسياسي احلر،
حيث يجب احترام الناخبني واحترام حقهم في التصويت ،ليس عن
طريق توفير صناديق اقتراع فقط ،وإمنا أيض ًا عن طريق إعطاء الفرصة
واحلق في ممارسة اختيار حقيقي مبني على معلومات وعلى مواقف
محددة وصدق مع اجلمهور .ومهما كانت عواقب ما يخسره كل تيار
وكل مرشح من جراء هذا الصدق ،فإن ما يكسبه املجتمع أهم بكثير.
_________
الدكتور زياد بهاء الدين هو مؤسس ومدير املبادرة املصرية
للوقاية من الفساد ،القاهرة  ،مصر .انتخب الدكتور بهاء
الدين مؤخرا ( )٢٠١١كعضو في البرملان املصري
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حياة هدى �شعراوي� ،أول نا�شطة ن�سائية م�صرية ()1947 - 1879
ت�أليف� :سنية �شعراوي النفران�شي
ال�صادر باللغة االجنليزية عن دار الن�شر ،I.B. Tauris :لندن ،نيويورك
عرض كتاب بقلم سهير قنصوه
إن سيرة األشخاص الذين لهم بصمة في حياة اآلخرين ليست
ملك ًا لهم ،بل هي ملك للبشرية كي تتعلم منها .وأول ما يتعلمه املرء من
البحث في احلياة الذاتية لهؤالء األشخاص هو إنه ليست بإمكانيتهم
من عدمها؛ وال االستقرار الذي قد ينعموا به وال املصاعب التي قد
يعيشوها؛ وال كونهم أغنياء وال فقراء هو ما يجعلهم متميزين ،ألن
ما يدفعهم إلى الدوام واملصابرة حتى الوصول إلى غايتهم ينبع من
الشغف الذي يتوهج بداخلهم ،ومن عزميتهم التي متكنهم من تخطي
كل العقبات التي تصادفهم إلى أن يبلغوا مرادهم.
والطريق إلى الغاية مصحوب بأوقات جناح وأخرى فشل ،وقد
يصاب الشخص بالعجز أو املرض أو قد يتوفى في أي حلظة جناح
أو حلظة فشل .وال يعني هذا أن قضيتهم قد ُحسمت بالنجاح
أو الفشل .ففي كلتا احلالتني ،يتحتم على أخرين اتباع املشوار
الذي سلكه من سبقهم من هؤالء املتميزون حتى إدراك النجاح
واستدامته.
وعندما توفت هدى شعراوي ،كانت تعيش خيبة أمل عظيمة
بعدما وصلت إلى ذروة النجاح على عدة جبهات .ففيما يتعلق بتقدم
املرأة ،ظل أثر إجنازاتها مستمر ًا عبر األجيال .وقد جنحت أيض ًا
فيما قدمته من مساهمات في قضايا قومية قد ساعدت فى حتديث
مصر ،وقد رفعت إجنازاتها مكانة املرأة كمواطنة كاملة وليست
حبيسة حياة احلرمي كما كان احلال عليه .ومع هذا كله فإن املرأة
تتعرض اآلن في مصر ملوجات متصاعدة من التعصب ضدها ،وذلك
ما يحدث في أماكن أخرى من العالم يسودها الشوفينية.

وحينما دنا املوت من هدى شعراوي ،كان
النزاع الفلسطيني -اإلسرائيلي قد بدأ في
التصاعد على الساحة العاملية .ولم تلقَ دعواتها
للوصول إلى حل إنساني وحتقيق العدالة للشعب
وهجر
الفلسطيني ،الذي ُطرد من أرض أجداده ُ
منها بال رحمة ،آذان ًا صاغية .وقد رحلت عن هذه
الدنيا وهي تشعر بصدمة عظيمة عندما أدركت أن
املجتمع الدولي والعالم املتحضر اللذين كانت تُكن
لهما التقدير بوصفهما مناصرين حلقوق اإلنسان،
لم يحترما التزاماتهما بالقيم العاملية عندما ُدعيا
إلى اتخاذ موقف حيال ما يحدث ،وانحازا بد ًال من
ذلك إلى جانب املعتدي.
ومع ذلك ،فبقراءة كتاب «نزع النقاب» والتأمل
في حياة هدى شعراوي يتعلم املرء أال يستسلم إلى
وضع غير مرضي ،فقد علمنا التاريخ أيض ًا ،أن
التغيير يقوم على املقاومة.
وعلى مر السنني ،حظيت سيرة هدى
شعراوي بوصفها أيقونة ورائدة للحركة النسائية
باهتمام اعالمي كبير ،ولكن هذا الكتاب يعتبر
املرة األولى التي تأخذ فيها إحدى أفراد أسرتها
وهي حفيدتها ،على عاتقها مهمة البحث املتئني
في املستندات ،واملذكرات ،والرسائل ،واحلكايات،
والذكريات ،والنوادر الباقية في أذهان أقربائها،
وأصدقائها ،ومعاصريها .بل ووصل األمر
باحلفيدة وهي سنية (نيني) شعراوي النفرانشي
أن تعقبت خطى هدى شعراوي في البلدان التي
زارتها لتبحث في مواثيق هذه البلدان وتقدم إلى
اجلمهور العريض في مصر وخارجها صورة
واضحة لشخصية هدى شعراوي وإجنازاتها،
وكيف أنها كان لديها من الدافع واملصابرة
الالتي م ّكناها من حتدي التقاليد السائدة في
ذلك الوقت.
وقد كانت هدى شعراوي تنتمي إلى الطبقة
الراقية ومن األثرياء ،وقد ربتها والدتها مبساعدة مربيات أجنبيات كما
كان متعارف ًا عليه بني صفوة املجتمع في ذلك الوقت .وكان من املمكن
أن تكون هدى طفلة مدللة لوال قوة شخصيتها ،وعزميتها ،وكرمها،
ونزاهتها التي تتميز بها النخبة .وبدافع من شغفها الداخلي ،حاربت
هدى شعراوي من أجل املرأة وكرامة الشعب املصري ،وانحازت إلى
صف املضطهدين واملشردين ،ومثلت مصر في اخلارج بصورة تبعث
على الفخر ،مما جعل التاريخ يكرم اسمها.
أما على صعيد حياتها األسرية ،فمثل ما هو احلال بالنسبة إلى
األمهات العامالت ،لقد دفعت هدى شعراوي ثمن اهتمامها بالقضايا
العامة .فلقد الماها إبنتها باسنة وإبنها محمد اللذين كانا يتمنيان
أن تكون األم لهم فقط .وكما هو احلال دائم ًا ،فإن أبناء األسر التي
يشغل أمهاتهم أو آبائهم الشأن العام هم من يدفعون ثمن غياب
أحد والديهما أو كليهما عن املنزل  .وعلى الرغم من أن أبناء هدى
شعراوي لم يستوعبا دائم ًا تعطشها إلى اخلدمة العامة ،فإن حفيدتها
بهذا الكتاب  -قد قدمت لها اعترافا وتقديرا علنيا بعد مرور أكثرمن ستني عام ًا على رحيل اجلدة أن التضحيات التي حتملتها العائلة
لم تذهب هباء .ومن خالل تقدمي حياة هدى شعراوي بعمق ،وصدق،
وشمولية ،لم تأخذنا الكاتبة في رحلة إلى املاضي فحسب ،بل أخذتنا
أيـض ًا في رحلة داخل عقل ،وقلب ،وروح إحدى أعظم السيدات على
مر العصور.

_________
سهير قنصوه مستشارة في التخطيط اإلمنائي ومسئولة
سابقة ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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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  .captions@midanmasr.comميكنكم
إرسال تعليقاتكم باللغة العربية أو اإلجنليزية ،وسوف نقوم بنشر التعليق
الفائز في العدد القادم .اإلبداع وروح الدعابة سوف يكونان من أولويات
معايير االختيار.

يف �إنتظار تعليقاتكم على الر�سم الكاريكاتوري املال�صق.
حظ �سعيد للجميع !!

م�ش فاهم

الفائز مبسابقة التعليق الشهر املاضـى هى يا�سمني توكا!
وتعليقها الفائز عن الرسم املوجود أدناه كان:

«لكل �شخ�صية قبعه منا�سبة لها يف الدور وم�ضاده لها يف االجتاه»

