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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مرك���ز القاهرة لدرا�سات حق���وق الإن�سان هو منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة
ت�أ�س�س���ت ع���ام  ،1993ته���دف �إىل دع���م اح�ت�رام مب���ادئ حق���وق الإن�سان
والدميقراطي���ة ،وحتليل �صعوبات تطبيق القانون ال���دويل حلقوق الإن�سان ،ون�رش
ثقاف���ة حقوق الإن�سان يف الع���امل العربي ،وتعزيز احلوار ب�ي�ن الثقافات يف �إطار
االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل
املرك���ز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلق���وق الإن�سان ،والقيام ب�أن�شطة بحثي���ة ،ودعوية عرب توظيف
خمتلف الآلي���ات الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حق���وق الإن�سان مع الرتكيز
ب�ش���كل خا�ص على ال�شباب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان.
ومن���ذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقي���ة امللحة يف ال���دول العربية ،والتن�سي���ق مع خمتلف الأط���راف املعنية
واملنظمات غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً م���ن �أجل رفع الوعي العام
به���ذه الق�ضاي���ا وحماولة التو�صل �إىل حل���ول وبدائل تتوافق م���ع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتح���دة ،و�صفة املراق���ب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�س���ان وال�شعوب .املركز
ع�ض���و يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�س���ان ،وال�شبكة الدولية لتبادل
املعلومات حول حرية الر�أي والتعب�ي�ر (ايفك�س) .املركز م�سجل يف القاهرة وباري�س
وجنيف .وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

املدير التنفيذي
معتز الفجريي
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تقدمي

م�ساهمة حممد ال�سيد �سعيد
فى تطوير فكر حقوق الإن�سان
بهي الدين ح�سن*

املق�صود بهذا العنوان هو الدعوة لل�رشوع بهذه املهمة البحثية احليوية ،والالزمة لتطوير كل
من ن�شاط منظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،وكذلك البحث الأكادميي يف ق�ضايا حقوق
الإن�سان والتحول الدميقراطي يف املنطقة� .إنها لي�ست م�س�ألة �أداء واجب �أخالقي ووطني وعلمي
جتاه مفكر متفرد فح�سب ،بل �إنها �أي�ضا مهمة ال تنف�صل عن تطوير فكر ون�شاط حقوق الإن�سان يف
العامل العربي.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن كل من �سي�أخذ على عاتقه مهمة امل�ساهمة يف تطوير فكر حقوق الإن�سان
يف العامل العربي ،لن ي�ستطيع ذلك دون االنكباب على درا�سة امل�ساهمة الأكرث �أهمية� ،أي درا�سة فكر
ون�شاط حممد ال�سيد �سعيد امليداين ،و�إال خاطر ب�إهدار �أهم امل�ساهمات الفكرية يف العامل العربي يف
هذا املجال خالل الن�صف الثاين من القرن الع�رشين.
مثل هذه املهمة قد تتطلب تفرغ عدد من الباحثني املقتدرين ،الذين عليهم �أن يت�صدوا ملهمة غري
*مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
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تقليدية ،ودرا�سة �شخ�صية تاريخية متفردة ،ن�أمل �أن يجود الزمان يف العامل العربي مبثلها.
يتمثل تفرد م�ساهمة حممد ال�سيد �سعيد يف �إنه مل يكن جمرد مفكر �أو �أكادميي ارتبط بعالقة
فكرية بق�ضايا حقوق الإن�سان -رغم �أن ه�ؤالء عددهم حمدود للغاية يف العامل العربي -ولكننا �إزاء
مفكر جمع �أي�ضا مع ذلك امل�ساهمة امليدانية يف الن�شاط التنظيمي واحلركي يف املجال ذاته .وهو بهذا
املعنى مفكر لي�س له نظري يف العامل العربي .ولعل د.عبد العليم حممد عرب عن ذلك ب�صورة �أعمق،
حني الحظ �أن حممد قد «جمع فى �شخ�صه وعقله ووجدانه الراقى بني �شخ�ص العامل والباحث
الذى يتقن ا�ستثمار �أدواته املعرفية واملفهومية والنظرية ،وبني �شخ�ص املنا�ضل والنا�شط الواثق
واملتيقن من عدالة الق�ضايا التى ي�ؤمن بها ويدافع عنها .مل يبهره منوذج املثقف املعتكف واملت�أمل ملا
يجرى حوله ولكنه معزول عنه� ،أو منوذج املنظر للتحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية التى
ت�شق جمراها فى املجتمع والثقافة ،بل اختار �أن يكون فى خ�ضم هذه التحوالت و�أن يقف ب�شخ�صه
وعقله فى قلبها ،و�أن ي�سهم فى تكري�س �آثارها الإيجابية ،ويدفع بها مع الآخرين نحو غاية معينة،
�أال وهى تفكيك الأطر والهياكل التى حتب�س التطور نحو العدل والكرامة واملدنية» .ويف نف�س االجتاه
يقول عبد الغفار �شكر «�أنه ج�سد فى �شخ�صه وحدة الفكر والن�ضال من �أجل الدميقراطية».
وبهذا املعنى ،ف�إنه قد �أتيحت ملحمد ال�سيد �سعيد –و�أي�ضا للمدافعني عن حقوق الإن�سان ،خا�صة
يف م�رص -فر�صة اختبار �أفكاره ،و�إغنائها باملمار�سة وتطويرها ،نظرا لأنه كان يف نف�س الوقت يلعب
دورا قياديا فكريا يف تطوير هذه املمار�سة.
لقد كان حممد جت�سيدا لنمط املثقف الع�ضوي امللتحم مبجتمعه -الذي �صاغ مالحمه جرام�شي-
وقد كان هذا النمط منوذجا ملهما ب�صورة مهيمنة على فكر و�سلوك حممد� .أو كما قال خليل العناين
“كان حممد يتماهي �شعوريا وفكريا مع هذه النظرية –يق�صد نظرية املثقف الع�ضوي -من فرط
قناعته بها”.
غري �أن املهمة العملية الأوىل التي �ستواجه ه�ؤالء الباحثني ،هى جمع �أعماله العديدة املتناثرة
يف ع�رشات الكتب واملجالت الفكرية وال�صحف ،وجمالت ون�رشات منظمات حقوق الإن�سان ،ف�ضال
عن الأوراق (بالعربية والإجنليزية) غري املن�شورة ،التي قدمها يف م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل
�أكادميية �أو حقوقية ،ف�ضال عما ن�رش عن م�ساهماته ال�شفهية (غري املكتوبة) يف ن�رشات وتقارير
ومنظمات حقوق الإن�سان يف م�رص.
على ال�صعيد الفكري املبا�رش ،كانت �أبرز م�ساهمات حممد ال�سيد �سعيد يف الق�ضايا والإ�شكاليات
التالية:
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•�إ�شكالية اخل�صو�صية الثقافية يف العامل العربي وعاملية حقوق الإن�سان� ،أو ما ي�سميه د.عبد
العليم حممد “امل�صاحلة بني الإ�سالم واحلداثة العلمية وال�سيا�سية والقانونية واحلقوقية”.
•التحديات الثقافية والفكرية والعملية لبناء وتفعيل منظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي.
•جذور عدم احرتام حقوق الإن�سان واال�ستبداد يف الثقافة العربية.
•�أزمة تكوين النخب ال�سيا�سية يف م�رص.
•�إ�شكالية عالقة رجال الأعمال بق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية.
•ت�أ�صيل العالقة اجلدلية بني الكفاح من �أجل الدميقراطية ،وبني الكفاح من �أجل احرتام حقوق
الإن�سان (م�ساهمته الأخرية حول “احلق يف التنظيم” قبل وفاته ب�أيام تندرج حتت هذا العنوان).
•ت�أ�صيل العالقة بني الكفاح من �أجل احرتام حقوق الإن�سان والكفاح الوطني.
•درا�سة �صريورة حتول الأقباط �إىل “�أقلية” يف م�رص.
•ت�أثريات العوملة على تعزيز حقوق الإن�سان.
من �أبرز املحطات يف الن�شاط امليداين ملحمد ال�سيد �سعيد:
• دوره الت�أ�سي�سي يف املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان .وبرغم �أن حممد رمبا مل يكن ع�ضوا
م�ؤ�س�سا للمنظمة يف حلظة �إن�شائها� ،إال �أن طبيعة الدور التنظيمي واحلركي الذي لعبه منذ التحاقه
بالأمانة التنفيذية( )1للمنظمة يف �أغ�سط�س  ،1988كان له �أثر بالغ على �إعادة ت�شكيل �صورة ودور
املنظمة منذ ذلك التاريخ ،من خالل م�ساهمته املتميزة يف و�ضع اخلطط العملية ،و�أ�س�س الت�صورات
امل�ستقبلية لن�شاط املنظمة ،وخا�صة الن�شاط الثقايف والعمل امليداين والعالقات الدولية .وهو بهذا
املعنى يعترب ع�ضوا م�ؤ�س�سا ،بل من �أهم م�ؤ�س�سي املنظمة ،وحركة حقوق الإن�سان يف م�رص.
• يف عام  1993و�ضع حممد الوثيقة الفكرية امل�ؤ�س�سة ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،
الذي بد�أ ن�شاطه يف العام التايل .وعك�س مركز القاهرة ب�صورة �أو ب�أخرى طبيعة عالقة حممد بق�ضايا
حقوق الإن�سان ،فقد قام مركز القاهرة على فكرة املزج بني الن�شاط الفكري والأكادميي والن�شاط
العملي يف جمال حقوق الإن�سان.
( )1يف يوليو  1988اختار جمل�س �أمناء املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان كاتب املقال ك�أمني عام للمنظمة ،غري �أن الكاتب ربط
قبوله التكليف ،بت�شكيل �أمانة تنفيذية من خارج �أع�ضاء جمل�س الأمناء برئا�سة الأمني العام ،تتوىل �إدارة العمل اليومي،
ويح�رض �أع�ضائها اجتماعات جمل�س الأمناء ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت ،حيث �أن �أع�ضائها –الذين ر�شحهم
الكاتب -لي�سوا �أع�ضا ًء مبجل�س الأمناء ،با�ستثناء الأمني العام .وكان حممد ال�سيد �سعيد �أحد �أع�ضاء هذه الأمانة التنفيذية.
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• �إىل جانب ذلك �ساهم حممد يف تقدمي الدعم الفكري واملعنوي وامل�شورة الدائمة ملنظمات حقوقية
�أخرى نا�شئة ،ويف تقدمي عدد من الباحثني ال�شباب �إليهم .هذا ف�ضال عن دوره التاريخي يف امل�ساهمة
يف ت�أ�سي�س حركة “كفاية” كحركة �سيا�سية لعبت دورا مهما ،خا�صة خالل �سنوات 2006 -2004
يف تعزيز الدفع نحو الدميقراطية.
هذا العدد من “رواق عربي” ،هو حماولة �أوىل لقراءة حممد ال�سيد �سعيد –رئي�س التحرير
امل�ؤ�س�س لها -وماذا ميثل ،كحقيقة حا�رضة م�ستمرة مل ولن يتوقف �إ�شعاعها ،وخا�صة يف جمال
حقوق الإن�سان ،فكرا ون�شاطا ميدانيا.
لقد كانت “رواق عربي” �إحدى �أهم قنوات حممد يف بث �أفكاره وت�أمالته العميقة يف هذا املجال،
ويف تقريب احلقوقيني للحقل الأكادميي .كما �أنها كانت بحد ذاتها جت�سيدا للدور التاريخي الذي قام
به حممد ،للدفع بحقوق الإن�سان �إىل احلقل الأكادميي ،ويف حث الأكادمييني على االهتمام بحقوق
الإن�سان فكرا ون�شاطا .وقد كانت “رواق عربي” ج�رس هذا التفاعل اخل ّالق.
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افتتاحية

�أن�سنة املجتمع وال�سيا�سة
و�صية الدكتور حممد ال�سيد �سعيد لوطنه وللعرب
د .عمرو حمزاوي*

لي�ست �أب ًدا باملهمة الي�سرية تلك التي �أوكلها يل فريق حترير دورية “رواق عربي”؛ حني طالبني
مب�ساهمة حول �أفكار و�أعمال العزيز الراحل الدكتور حممد ال�سيد �سعيد .فدوما ما نظرت للدكتور
�سعيد ك�أ�ستاذ ملهم وعامل �سيا�سة جليل ومنا�ضل حقوقي من الطراز الأول ،لي�س يل يف ح�رضة
كتاباته الأكادميية وال�صحفية ،التي ات�سمت برثاء وعمق ا�ستثنائيني� ،سوى موقع القارئ ال�شغوف
والتلميذ املن�صت .حظيت كذلك خالل الأعوام املا�ضية بتوا�صل مل ينقطع مع الدكتور �سعيد� ،سمح يل
بالتعرف على �شخ�صيته الرقيقة الراقية و�إن�سانيته امللتزمة بهموم الوطن والعامل ،وهو ما و�ضعني
دو ًما ،وي�ضعني اليوم جمد ًدا ،يف م�أزق �صعوبة الف�صل بني االنبهار ب�شخ�ص الكاتب والإعجاب
املو�ضوعي ب�أفكاره و�أعماله� .أما امل�أزق الآخر فريتبط بتحدي الإملام املنظم بكتابات الدكتور �سعيد
الأكادميية وال�صحفية التي ات�سمت منذ ال�سبعينيات بعمق وثراء ا�ستثنائيني ،وهو ما يعد �رشط
�رضورة لتناولها باجلدية الفكرية والدقة املنهجية التي ت�ستحقهما قامة الدكتور �سعيد رحمه اهلل.
* باحث �أول – مركز كارنيجي لدرا�سات ال�رشق الأو�سط ببريوت.
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�إزاء هذين امل�أزقني� ،صعوبة الف�صل بني االنبهار ال�شخ�صي والإعجاب املو�ضوعي وحتدي الإملام
املنظم بكتابات عميقة وثرية ،ت�صورت �أن ال�سبيل الفُ�ضلى لإعداد هذا املقال رمبا متثل من جهة يف
التعويل على جمموعة حمدودة من كتابات الدكتور �سعيد مل ي�سبق يل الإطالع عليها .وهو ما قد ي�ضعني
–كقارئ -يف موقع املتلقي ال�شغوف ،ويقلل من احتمالية منط القراءة اال�سرتجاعي� ،أي املعتمد على
مالحظاتي وانطباعاتي ال�سابقة عن �أفكار و�أعمال الدكتور �سعيد .ومن جهة �أخرى ،بدت يل حتمية
�إعطاء الأولوية حني اختيار جمموعة الكتابات لتلك التي تناولت حقوق الإن�سان يف العامل العربي؛
ك�رشط �أ�سا�س للإملام املنظم ب�أفكار العزيز الراحل و�أعماله حول الق�ضية التي ا�ستحوذت على ال�شق
الأكرب من اهتمامه منذ الت�سعينيات .من هنا قررت االعتماد على االفتتاحيات التي كتبها الدكتور �سعيد
على مدار الأعوام املا�ضية لدورية “رواق عربي” املعنية بو�ضعية حقوق الإن�سان وبواقع الدميقراطية
يف العامل العربي ،فلم يكن قد �سبق يل الإطالع عليها على نحو منظم وهي تقدم يف �شموليتها وات�ساقها
فر�صة رائعة لتجديد الزيارة لعامل الأفكار والأعمال ال�سعيدي.
�أول ما ي�ستدعي النظر حني قراءة االفتتاحيات هو القدرة الفائقة للدكتور �سعيد على طرح ق�ضايا
حقوق الإن�سان على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية ،داجما يف هذا ال�سياق التحليل التف�صيلي
لو�ضعية حقوق الإن�سان يف م�رص مبالحظات نقدية ومنظمة حول حالة احلركة احلقوقية العربية ككل،
وكذلك حول �أدوار القوى اخلارجية وامل�ؤ�س�سات الدولية.
كتب العزيز الراحل �أكرث من مرة را�صدا التطور التاريخي للحركة احلقوقية العربية ورعيلها الأول
املتمثل يف جيل الأربعينيات واخلم�سينيات ثم رعيلها الثاين ،جيل ال�سبعينيات ،الذي عاد له الف�ضل يف
م�أ�س�سة احلركة يف �شكل جمعيات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإن�سان على امتداد املجتمعات العربية
وله انتمى الراحل كابن جليل ال�سبعينيات.
على الرغم من �أن معظم افتتاحيات الدكتور �سعيد حول احلركة احلقوقية العربية تعر�ض
ملع�ضالتها الكربى ،ويف مقدمتها غياب الإجناز يف ظل هيمنة ال�سلطوية وال�شمولية العربية و�إخفاق
احلركة بجمعياتها ومنظماتها يف �إك�ساب ق�ضايا حقوق الإن�سان اجلماهريية التي ت�ستحقها وحتتاجها
للتحول �إىل قوة �ضاغطة على نخب حكم �سلطوية و�شمولية غري راغبة يف التزام احرتام كامل حلقوق
الإن�سان وحرياته ،ف�إنه �أبدا مل يتجاهل الإ�شارة �إىل الإيجابيات التي حتققت يف بع�ض املجتمعات
العربية .ارتبطت �أبرز تلك الإيجابيات يف قراءته بالتوعية العامة التدريجية بحقوق الإن�سان ،والربط
يف النقا�ش العام يف الإعالم املكتوب واملرئي العربي بني انتهاكات حقوق الإن�سان وا�ستمرار تعرث
الدميقراطية والتنمية بني ظهرانينا ،وو�ضع العرب على خريطة احلوار العاملي حول حقوق الإن�سان
والن�ضال من �أجلها يف �أرجاء املعمورة املختلفة.
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ذات املزيج يف الطرح بني النقد الكا�شف والواقعية املو�ضوعية ميز االفتتاحيات التي تناولت
�أدوار القوى اخلارجية وامل�ؤ�س�سات الدولية يف الدفع نحو� ،أو يف تعويق تطور حقوق الإن�سان يف العامل
العربي .ركز الدكتور �سعيد يف �أكرث من حمطة زمنية خالل الأعوام املا�ضية� ،أبرزها بدء االنتفا�ضة
الثانية ،على كارثة االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية وانتهاكات �سلطات االحتالل الوا�سعة
حلقوق الإن�سان الفل�سطيني وتواط�ؤ الغرب بقيادة الواليات املتحدة مع تل �أبيب بحمايتها من تطبيق
قرارات ال�رشعية الدولية التي انت�رصت حلقوق الفل�سطينيني وحماية حكامها من املالحقة الق�ضائية
الدولية .بيد �أن توجيه النقد امل�رشوع للغرب على تواطئه مع �إ�رسائيل ،وكذلك الزدواجية معايريه يف
التعاطي مع جممل ق�ضايا حقوق الإن�سان يف العامل العربي الذي يربطه بحكامه ال�سلطويني م�صالح
ا�سرتاتيجية و�سيا�سية واقت�صادية يف مقابل و�ضوح املعايري ودفاع الغرب عن حقوق الإن�سان يف حاالت
�أخرى كو�سوفو وتيمور ال�رشقية ،مل يحل دون انت�صار الراحل على نحو مبهر فكريا و�سيا�سيا ملعنيني
�ساميني حلقوق الإن�سان على ال�صعيد الدويل؛ الأول هو القيمة الكربى ملبادئ حقوق الإن�سان التي
حتويها املواثيق والعهود الدولية ودورها يف �صياغة �ضمري الب�رشية ،وتثبيت الن�ضال من �أجل حقوق
الإن�سان كم�شرتك �أعظم بني �شعوب الأر�ض املختلفة ،والثاين هو الر�أي العام العاملي الذي اعتربه
الدكتور �سعيد يتطور ليدرك م�أ�ساة ازدواجية املعايري التي �أوقعت –ومازالت -العرب يف فل�سطني
ولبنان والعراق يف �رشاكها و�أعطت �إ�رسائيل و�آلتها الع�سكرية حماية ال ت�ستحقها؛ ومن ثم طالب
ب�أهمية �أن ت�ستمر جمعيات ومنظمات حقوق الإن�سان العربية واجلماعة املثقفة يف التوا�صل مع الر�أي
العام العاملي ل�رشح حقيقة �أو�ضاعنا ودعوته للت�ضامن الفعال معنا.
يف واحدة من افتتاحيات “رواق عربي” �صاغ الراحل ر�ؤيته العميقة يف هذا ال�صدد بطرح الت�سا�ؤل
املزدوج التايل :كيف ميكن �إنقاذ قيم حقوق الإن�سان العاملية من �سوء ال�سيا�سة وب�ؤ�س ازدواجية
معايريها ،وكيف لنا �أن نتوا�صل مع الر�أي العام العاملي ونطالبه بالت�ضامن معنا ونحن نتعر�ض
ل�رشا�سة االحتالل الإ�رسائيلي يف فل�سطني ،والأمريكي يف العراق؟ ثم انربى لدفاع رائع عن قيمة
مواثيق حقوق الإن�سان العاملية و�رضورة �إميان ال�ضمري العربي بها وعن م�صداقية و�إمكانية توازن
الر�أي العام العاملي على املدى الطويل رغم التدلي�س الإ�رسائيلي والأمريكي املعول على ال�سيطرة على
قطاع وا�سع من الإعالم العاملي.
واحلقيقة �أن �إدراك �أهمية كتابات الدكتور �سعيد حول الأبعاد الإقليمية والدولية لق�ضايا حقوق
الإن�سان يف العامل العربي ،وكذلك قيمة انت�صاره للمبادئ العاملية ،ول�رضورة التوا�صل الن�ضايل مع
الر�أي العام العاملي �إمنا يقت�ضي التذكري ب�أن الكثري من الإنتاج الفكري والأكادميي العربي حول حقوق
الإن�سان اكتفى �أ�صحابه بتقريع الغرب على ازدواجية املعايري ،وب�سحب كامل امل�صداقية عن الر�أي
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العام العاملي دون تقدمي ت�صورات بديلة لكيفية الدفاع عن حقوق الإن�سان يف العامل العربي يف ظل هذه
الظروف ال�ضاغطة .يف املقابل ،مثلت الدعوة �إىل تثبيت الإميان باملبادئ العاملية وبالطبيعة اخلرية للر�أي
العام العاملي من جهة حماولة لإنقاذ العرب من فخ التقوقع على الذات ومعاداة العامل ،ومن جهة �أخرى
تغليب ًا للقراءة الن�ضالية امل�ستندة �إىل حتمية التوا�صل واالنخراط واحلوار مع الآخر العاملي ،والتي
دوما ما دافع عنها الراحل ،على القراءة الراف�ضة املكتفية فقط بتوجيه االتهام واللوم ثم الإعرا�ض.
ثم �أكمل الدكتور �سعيد ،ب�صفاء ذهني وجراءة فكرية يح�سد عليهما ،انت�صاره ملبادئ حقوق
الإن�سان حني تناول �أبعادها الإقليمية والدولية كما تتبدى يف العامل العربي برف�ض ع�سكرة احلركة
احلقوقية العربية ومطالبته باعتماد ا�سرتاتيجيات و�أدوات الكفاح ال�سلمي والن�ضال املدين يف مواجهة
انتهاكات حقوق الإن�سان ،واالنطالق دوما من �أخالقية الدعوة حلقوق الإن�سان.
طوع الراحل هنا مفهوم “الأن�سنة” ليطالب بالتزام حركات مقاومة املحتل وجمعيات ومنظمات
الدفاع عن حقوق الإن�سان على امتداد العامل العربي ب�سلمية املبادئ العاملية حلقوق الإن�سان يف فعلها
وعدم االن�سياق نحو ع�سكرة �أدواتها ،و�أتبع ذلك يف بع�ض االفتتاحيات التي تلت زمنيا �أحداث احلادي
ع�رش من �سبتمرب  2001وما تالها من عمليات �إرهابية �شهدتها �أوروبا ،ثم الغزو الأمريكي للعراق
بت�شديد مهم للغاية على نبذ الدين الإ�سالمي للعنف والطبيعة ال�سلمية لل�شق الأكرب؛ مما ا�ستقر من
�رشوح فقهية ملبادئه وتعاليمه ،دون �أن ينفي ح�ضور عدد من الإ�شكاليات يف الفقه الإ�سالمي من منظور
حقوق الإن�سان �أبرزها تلك املتعلقة بحقوق املر�أة وقوانني الأحوال ال�شخ�صية وو�ضع الأقليات الدينية
غري امل�سلمة .هنا �أي�ضا ،ندر �أن يجد الباحث واملتابع يف الإنتاج الفكري والأكادميي العربي مثل هذا
الطرح ال�شجاع الداعي لأن�سنة املقاومة وال�ساعي للت�أ�سي�س ل�سلمية الن�ضال من �أجل حقوق الإن�سان
�أي�ضا باال�ستناد للرتاث الإن�ساين للفقه الإ�سالمي.
�أما جلهة االهتمام بالأبعاد الداخلية لق�ضايا حقوق الإن�سان ،فتك�شف افتتاحيات “رواق عربي”
عن معاجلة متواترة ،وحتليل عميق لل�ش�أن امل�رصي ،و�إن مل يتم االقت�صار عليه .فقد رتب الت�شابه بني
الدول العربية فيما خ�ص غياب حقوق الإن�سان وا�ستمرار تعرث خطوات التحول الدميقراطي نزوع
الراحل �إىل املقارنات العربية-العربية ،خا�صة على �صعيدي املعوقات وا�سرتاتيجيات التغيري املمكنة.
بنقد الذع و�إن مل يخل من الدقة واملو�ضوعية ،حمل الدكتور �سعيد نخب احلكم و�أجهزتها الأمنية يف
دول كم�رص والأردن و�سورية واليمن م�سئولية انتهاكات حقوق الإن�سان وحريات املواطنني ،وا�صفا
ذلك بالأداة املركزية ل�ضمان ا�ستمرار هيمنة النخب على مقدرات جمتمعاتها ،كما �أ�شار �إىل �أن جممل
الدول العربية تعاين من تهافت تفعيل ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية حلماية حقوق الإن�سان؛ �إما
حلاالت الطوارئ املعمول بها منذ �أعوام �إن مل يكن عقودا� ،أو لتغول ال�سلطات التنفيذية والأمنية
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و�إطالق يدها يف املجتمع؛ بحجة حماية اال�ستقرار .ويف بع�ض االفتتاحيات ،تطورت هذه املالحظات
التحليلية �إىل طرح �أ�شمل باجتاهات ثالث� ،أولها يربط بني �أدوار الأجهزة الأمنية وقوانني الطوارئ
وتهافت ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية وبني ال�ضعف البني الذي تعاين منه امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية
والق�ضائية العربية ،وعجزها عن ممار�سة الرقابة واملحا�سبة على ال�سلطات التنفيذية و�شاغلي املن�صب
العام.
�أما االجتاه الثاين فناق�ش به الدكتور �سعيد م�س�ألة حمدودية انت�شار ثقافة حقوق الإن�سان
والدميقراطية يف العامل العربي ،مطالبا جمعيات ومنظمات حقوق الإن�سان واجلماعة املثقفة بالعمل
اجلماهريي واالجتهاد لتعليم حقوق الإن�سان على م�ستويات خمتلفة ،ومواجهة “ثقافة اخلوف” التي
�أبعدت املواطنني عن االهتمام بال�ش�أن العام بجانب اجلهد الكبري املبذول يف ر�صد االنتهاكات والتعقب
القانوين والق�ضائي للمنتهكني والدفاع عن املواطنني.
ثالثا ،فند بع�ض االفتتاحيات االتهام الرائج للحركة احلقوقية العربية بزعم �أنها مهمومة فقط
بحقوق الإن�سان ال�سيا�سية وحرياته املدنية ،وتتجاهل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للمواطنني يف
الدول العربية؛ وهو ما رتب هام�شيتها وعدم جتذرها.
ا�ستند دفاع الراحل العزيز هنا �إىل ر�صد بيانات ومواقف جمعيات ومنظمات حقوق الإن�سان
العربية املدافعة عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،وكذلك حماوالتها يف عدد من الدول العربية
لالنفتاح على النقابات العمالية والتنظيمات املهنية واال�شرتاك معها يف طرح املطالب امل�رشوعة للفقراء
وحمدودي الدخل واملهم�شني وغريهم من القطاعات ال�شعبية ال�ضعيفة ،وهو ما عوقته حقيقة تبعية
العديد من تلك النقابات والتنظيمات لنخب احلكم وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها.
بيد �أنه وبجر�أته الفكرية املعهودة مل يتوان عن توجيه النقد البناء للحركة احلقوقية على خلفية
ما ر�صده من تراجع يف اهتمامها باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية خالل الأعوام الأوىل من الألفية
اجلديدة ،حمذرا من عواقب ذلك يف جمتمعات ترتفع بها معدالت الفقر ،وتتحول بها الفجوة بني
الأغنياء والفقراء �إىل هوة �سحيقة �إزاء ت�صاعد ن�سب تركيز الرثوة.
ويف ال�سياق ذاته طور الدكتور �سعيد مالحظات نقدية بالغة الدقة حول خطر “ال�شمولية الليربالية”
يف خطاب ونقا�شات حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،واملق�صود هنا هو النزوع املت�أثر باملقاربات
الليربالية الغربية نحو �إعالء القيمة الأخالقية للحقوق ال�سيا�سية واحلريات املدنية ،يف مقابل تهمي�ش
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،واعتبار مهمة الدفاع عن الأخرية الحقة بل م�ؤجلة �إىل حني حتقق
الأوىل.
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كذلك مل يكن للدكتور �سعيد ب�شمولية طرحه وات�ساق فكره �إال �أن ي�ضع الأبعاد الداخلية لتدهور
و�ضعية حقوق الإن�سان يف العامل العربي يف عالقة ارتباطية ب�أبعادها الإقليمية والدولية .وعلى الرغم
من �سطوة دور القوى اخلارجية يف عاملنا �إن بدفاعها مزدوج املعايري عن �إ�رسائيل وانتهاكاتها حلقوق
الإن�سان� ،أو لت�أييدها لنخب حكم عربية �سلطوية التكوين وال�سيا�سة دفاعا عن م�صاحلها ،على الرغم
�أي�ضا من خطورة وتفجر الأو�ضاع الإقليمية �إن يف فل�سطني ولبنان متبوعني بالعراق وال�صومال
وال�سودان وغريهم ،وتداعيات ذلك �شديدة ال�سلبية على و�ضعية حقوق الإن�سان ،فقد مت�سك الراحل
ب�أولوية الأبعاد الداخلية على كل ما عداها ،م�شددا يف �أكرث من مو�ضع على �أن الداخل هو مفتاح التغيري،
وم�ستلهما يف هذا ال�صدد تلك اخلربات الناجحة للتحول الدميقراطي خارج الغرب التي �أجنزت يف
مواجهة ظروف �إقليمية ودولية غري مواتية.
�أما م�رص التي �شغلت �أو�ضاعها و�أوجاعها عقل ووجدان الدكتور �سعيد ،فعاجلت افتتاحيات
“رواق عربي” العديد من ق�ضايا حقوق الإن�سان بها على نحو رام التحليل التف�صيلي مل�س�ألة �إخفاق
م�رص على عراقة دولتها وا�ستقرار الهوية الوطنية مبجتمعها يف �إجناز التحول نحو الدميقراطية
ومن ثم �ضمان احرتام حقوق الإن�سان .تنوعت م�ستويات النظر واملقاربات ال�سعيدية للحالة امل�رصية
وامتزج بها الكلي باجلزئي والطرح املو�ضوعي الناقد بالأ�سى ال�شخ�صي يف خليط �إن�ساين مبهر لكيفية
ع�شق الوطن ومتني نه�ضته وتقدمه ثم الت�أمل لرتاجعه �أو مراوحته يف مكانه.
تناول الدكتور �سعيد بالتحليل البيئة الت�رشيعية والقانونية املقيدة للحريات وحلقوق الإن�سان يف
م�رص ،كما ف�صل يف �رشح معوقات املناف�سة ال�سيا�سية املتمثلة يف هيمنة النخبة وف�ساد قوانني االنتخابات
وتالعب الأجهزة الأمنية بها .ويف حني �ساعدته مطالبة الق�ضاة امل�رصيني با�ستقالل اجلهاز الق�ضائي
عن ال�سلطة التنفيذية على التذكري ب�أولوية الرقابة والتوازن بني ال�سلطات ،حذر قوى املعار�ضة مدنية
ودينية من االن�سياق وراء �سيا�سة فرق ت�سد احلكومية التي برعت يف �رضب الإ�سالميني بالأحزاب
الليربالية والي�سارية ثم االنق�ضا�ض على ه�ؤالء للحد من دورهم ال�سيا�سي وتهمي�شهم.
�أي�ضا بحث يف و�ضعية النقابات العمالية واملهنية التي فقدت ا�ستقاللية دورها ب�سيطرة الدولة
عليها ،ووظائف حركات ومنظمات املجتمع املدين مبا فيها جمعيات حقوق الإن�سان البعيدة عن الت�أثري
املبا�رش يف اجلماهري والعاجزة من ثم عن توليد �ضغط �شعبي يطالب بالتحول الدميقراطي ،وتداعيات
ذلك على حال ال�سيا�سة واملجتمع يف م�رص.
على كل هذه الأ�صعدة حاول العزيز الراحل ،بن�ضاليته التي �أبدا مل يتخل عنها ،جتاوز جمرد
حتديد وتو�صيف �أ�سباب التعرث امل�رصي باجتاه التفكري املنظم حول ا�سرتاتيجيات و�سبل العالج.
فرتب هذا االهتمام الأ�صيل بنهو�ض وتقدم م�رص درا�سات تف�صيلية ،جمعت بني عالجات املدى الطويل
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والعالجات الآنية ،بني بحث من جهة يف دور تعليم م�ستند �إىل قيمة النقد الذاتي يف بناء جيل م�رصي
ي�ؤمن بحقوق الإن�سان والدميقراطية وحتمية اال�ستمرار يف الن�ضال احلقوقي يف م�رص على الرغم
من حمدودية الإجناز ثقة يف انت�صار مبادئ حقوق الإن�سان يف نهاية املطاف ،و�سعي حثيث من جهة
�أخرى �إىل تفعيل املعار�ضة لنخبة احلكم ال�سلطوية بدعوة �أحزابها وحركاتها �إىل التوافق على �أجندة
وطنية للإ�صالح الد�ستوري وال�سيا�سي ،والكف عن التناحر فيما بينها ،وتبني قيم مواطنة احلقوق
املت�ساوية ،وال�ضغط من �أجل �ضمان نزاهة العمليات االنتخابية.
وواقع الأمر �أن دعوة الدكتور �سعيد �إىل دفع م�رص نحو التحول الدميقراطي واحرتام حقوق
الإن�سان �شكلت يف جوهرها املعريف والفكري دعوة لإنقاذ ال�سيا�سة واملجتمع من ال�سلطوية اجلاثمة
التي �أفرغتهما من حيوية احلا�رض ،وباعدت بينهما وبني تفا�ؤل امل�ستقبل.
نعم� ،أدرك العزيز الراحل الأولوية املطلقة لتداول ال�سلطة والف�صل بني ال�سلطات وامل�شاركة ال�شعبية
يف انتخابات نزيهة� ،إال �أن كل ذلك كان مبثابة عالمات كربى على الطريق الذي اختطه عقله ووجدانه
ال�ستعادة �إن�سانية ال�سيا�سة واملجتمع يف م�رص ،والت�أ�سي�س ملجتمع املواطنني احلديث؛ لذا مل يكن ملا
حدث املرة تلو الأخرى خالل العقود املا�ضية من قمع منظم للمطلبية الدميقراطية وللحركة احلقوقية
وانقالب متكرر ب�أدوات كتمديد قانون الطوارئ والتعديالت الد�ستورية والتالعب باالنتخابات على
حق امل�رصيني يف ر�ؤية وطنهم يتطور نحو احرتام كامل حلقوق الإن�سان ،مل يكن له �إال �أن يحبطه
ويخترب طاقته الإميانية والتفا�ؤلية بق�سوة.
يف �أكرث من افتتاحية حتدث الدكتور �سعيد ب�رصاحة النا�شط احلقوقي عن �إحباطه �إزاء التعرث
امل�رصي ،بل والعربي ،واعرتف بق�سوة االختبار �شبه اليومي الذي يتعر�ض له كمثقف مدافع عن
حقوق الإن�سان لإنقاذ القليل من تفا�ؤله ومن ثم توازنه النف�سي .ف�أ�شار بداية �إىل بع�ض الإ�سرتاتيجيات
النف�سية-التحايلية التي يعتمدها ن�شطاء حقوق الإن�سان واملثقفون املدافعون عنها ويتنا�صحون بها؛
كاالبتعاد امل�ؤقت عن �أجواء العمل ،واالهتمام باحلياة اخلا�صة �أو التلهي اجلزئي عن ال�صورة ال�سلبية
ملجتمع ال يتقدم ويرف�ض �إعطاء العمق اجلماهريي الذي ت�ستحقه ق�ضايا حقوق الإن�سان بقراءات �أدبية
ومتابعات فنية وغريها .بيد �أنه �أ�ضاف �إىل مثل هذه اال�سرتاتيجيات التحايلية ر�ؤية �إنقاذية م�ؤطرة يف
الواقع جوهرها من جهة االحتفاء بالإجنازات ال�صغرية واجلزئية التي بلغتها احلركة احلقوقية يف
الدفاع عن حقوق الإن�سان ون�رش مبادئها ،وم�ستندة من جهة �أخرى �إىل الإميان الفل�سفي ب�أن غالبية
الب�رش يرغبون يف العي�ش يف ظل نظم وحكومات حتفظ حقوقهم وحترتم حرياتهم .تبدو هنا جمددا
قدرة الدكتور �سعيد املبهرة على املزج بني مقت�ضيات النظر الربجماتي املحتفي عن حق بحماية مواطن
واحد من التعذيب �أو بتعقب جالديه كانت�صار للحركة احلقوقية امل�رصية يف بيئة �سلطوية ،و�رشوط
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القراءة الفل�سفية ال�شاملة املنطلقة من الطبيعة اخلرية لبني الإن�سان ورغبتهم يف متاهي حيواتهم معها.
وهو يف كل هذا داوم على التنقل بني التمو�ضع تارة كم�ستحث لن�شطاء ومثقفي حقوق الإن�سان على
اال�ستمرار يف الن�ضال واالحتفاظ بالتفا�ؤل ،وتارة �أخرى توظيف فكره وقلمه للتعبري عن �إحباطات هذا
اجليل ال�سبعيني الرائع الذي بد�أ اهتمامه بال�ش�أن العام يف �أعقاب م�أ�ساة  1967وتنقل رموزه �أمال يف
م�ستقبل �أف�ضل للوطن بني يافطات �إيديولوجية وحركية متنوعة ،وحط رحال العديد منهم عند حقوق
الإن�سان والدميقراطية كمناط التغيري الإيجابي ،وعانوا عرب كل هذه املراحل من �سلطوية جاثمة ر�أت
بهم خطرا على “الأمن” ،وتعاطت معهم زورا وظلما بدرجات خمتلفة من القمع كمف�سدي احتفالية
“اال�ستقرار والتنمية” يف م�رص!
حمل الدكتور حممد ال�سيد �سعيد للنقا�ش حول حقوق الإن�سان يف م�رص والعامل العربي بحثه -كما
تدلل افتتاحيات “رواق عربي” -الذي مل ينقطع عن �سبل النهو�ض والتقدم وترك بناءه الفل�سفي
والفكري ير�شد كتاباته و�أعماله ،وبها مزج القناعة الليربالية ب�أولوية احلق واحلرية والدميقراطية
بالتزام ابن الي�سار امل�رصي والعاملثالثي بالدفاع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للمواطنني وحد
�أدنى من العدالة االجتماعية وق�ضايا التحرر الوطني.
حمل العزيز الراحل �أي�ضا �أدواته املعرفية واملنهجية ،املتمثلة يف النقد الذاتي واجلراءة الفكرية
والربط بني الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية للظواهر حمل النظر والتحليل� ،إىل احلركة احلقوقية
امل�رصية والعربية ،ومل يتوان عن تبيان نواق�صها ومع�ضالتها �أو الت�شديد على حتمية البدء بالإ�صالح
والتغيري الداخلي يف املجتمعات العربية قبل لوم وتقريع الآخر اخلارجي ،و�إلقاء عبء الإخفاق على
كاهل الظروف الإقليمية.
و�أبدا مل يغري الدكتور �سعيد متو�ضعه املزدوج كنا�شط ينا�ضل �سلميا من �أجل حقوق الإن�سان
والدميقراطية ،ومثقف ي�سعى لن�رش مبادئها ،والتدبر يف �سبل عالج تعرثها على املديني الق�صري
والطويل .واحل�صيلة هي تراث رائع ،ومعني لن ين�ضب من الكتابات والأعمال ،خيطه الناظم هو الدعوة
للن�ضال ال�سلمي من �أجل حقوق الإن�سان والدميقراطية ك�سبيل وحيد لأن�سنة ال�سيا�سة واملجتمع يف
م�رص والعامل العربي.
رحمك اهلل �أيها الأ�ستاذ العزيز واملنا�ضل احلقوقي الرقيق ،ورحم م�رص والعرب ب�أن يقدر لهم
من بني املدافعني عن حقوق الإن�سان والدميقراطية من قد يقرتب من �صفاء ذهنك و�سمو فكرك ورقي
�إن�سانيتك.
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على �ضفاف م�شروع املفكر الفذ
حممد ال�سيد �سعيد
د .عبد العليم حممد*

قليلون فى حياتنا هم �أولئك الذين يتمتعون بالقدرة واجلر�أة واملعرفة ،التى ت�ؤهلهم الخرتاق
احلواجز والغو�ص فى الأعماق وعدم االكتفاء بالوقوف عند �سطح الظواهر والأ�شياء وجتلياتها
الظاهرية واملرئية ،وكان حممد ال�سيد �سعيد من ذلك الطراز الفريد والفذ من الباحثني واملفكرين،
وقد حظى بهذه القدرة واملوهبة ،التى �صقلتها الدرا�سة واملعرفة العميقة واملنهجية العلمية،
واال�شتباك الدائم مع الق�ضايا والتحديات التى يواجهها تطور م�رص ال�سيا�سى والثقافى.
كانت هذه الق�ضايا والتحديات من منظور الراحل الكبري حممد ال�سيد �سعيد مرتابطة بطبيعتها
فى الواقع امل�رصى والعربى ال�سيا�سى والثقافى ،وكان يرى �أن معاجلتها وحتليلها و�سرب �أغوارها،
ي�صب فى النهاية فى حم�صلة التقدم والكرامة والعدل ،والتحرر من ربقة الأطر والهياكل املعرفية
التقليدية التى حتجر التطور والنه�ضة ،ومن ثم ف�إنه خا�ض وجال بعلمه ومعرفته ومنهجيته فى
جماالت عديدة ،ولكنها مرتابطة فى ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع وحقوق الإن�سان والثقافة،
وفى كل من هذه املجاالت النوعية كان له �إ�سهامه املتميز و�إ�رشاقاته الذكية وامل�ضيئة.

* م�ساعد مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية بالأهرام.
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جتاوز الدكتور حممد ال�سيد �سعيد ،بعلمه وثقافته ،حدود التخ�ص�ص الأكادميى ال�ضيق واملتعاىل
عن الواقع ،وزاوج بني النظر والعمل ،بني الفكرة والواقع ،وبني النظرية والتطبيق .مل يكتف �أب ًدا
بالإنتاج النظرى ،بل حر�ص على اال�شتباك الدائم مع الواقع فى �أهم �صوره وجوانبه .جمع فى
�شخ�صه وعقله ووجدانه الراقى بني �شخ�ص العامل والباحث الذى يتقن ا�ستثمار �أدواته املعرفية
واملفهومية والنظرية وبني �شخ�ص املنا�ضل والنا�شط الواثق واملتيقن من عدالة الق�ضايا التى ي�ؤمن
بها ويدافع عنها ،مل يبهره منوذج املثقف املعتكف واملت�أمل ملا يجرى حوله ولكنه معزول عنه� ،أو
منوذج املنظر للتحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية التى ت�شق جمراها فى املجتمع والثقافة،
بل اختار �أن يكون فى خ�ضم هذه التحوالت و�أن يقف ب�شخ�صه وعقله فى قلبها ،و�أن ي�سهم فى
تكري�س �آثارها الإيجابية ،ويدفع بها مع الآخرين نحو غاية معينة� ،أال وهى تفكيك الأطر والهياكل
التى حتب�س التطور نحو العدل والكرامة واملدنية.
فى جميع الق�ضايا التى عاجلها وتناولها بالتحليل والنقد كان يعمد دائ ًما �إىل تو�ضيح الأ�صول
واملفاهيم والأ�س�س النظرية التى ت�ستند �إليها معاجلاته ،ثم يدلف �إىل اال�ست�شهاد بالواقع والوقائع
والأمثلة التاريخية واملعا�رصة ،التى تت�شابه فى بنيتها ومغزاها مع الق�ضايا وامل�سائل مو�ضوع
البحث واملعاجلة ،ويخل�ص من ذلك �إىل مقرتحات وتو�صيات عملية وقابلة للتنفيذ وممكنة فى �إطار
الت�شخي�ص الذى قام به للم�شكالت املطروحة.
مل تخل �أية درا�سة �أو م�ساهمة للراحل الكبري فى املحافل العلمية واملجالت والدوريات ،من
هذه املقرتحات والتو�صيات للمعنيني باملجال الذى تن�صب على معاجلته هذه الدرا�سات والأبحاث
باخت�صار .لأنه كان معن ًيا بق�ضية التغيري ،تغيري الواقع ودفعه للإف�صاح عن �إمكانياته امل�ضمرة؛
فهو مل يكتف �أب ًدا مبهمة ال�رشح النظرى وتقدمي منوذج للتف�سري العلمى للظواهر والق�ضايا ،بل كان
يدلف �إىل و�صف العالج وتقدمي احللول �أو عنا�رص لهذه احللول املمكنة واملقبولة.
وقد يكون من ال�صعب احلديث بالتفا�صيل عن امل�رشوع الفكرى وال�سيا�سى للراحل الكبري
الدكتور حممد ال�سيد �سعيد ،وم�صادر هذه ال�صعوبة عديدة ،من بينها �أن هذا امل�رشوع الفكرى
وال�سيا�سى مل يتبلور بعد فى جملدات تت�ضمن �أعماله الكاملة ،ف�إذا ما ا�ستثنينا بع�ض الكتب؛ ف�إن
ركائز وجتليات هذا امل�رشوع الفكرى تتوزع فى عدد كبري من الأبحاث والدرا�سات واملداخالت
واملقاالت ،فى عدد كبري من الدوريات واملجالت فى م�رص والوطن العربى ،وكذلك فى عدد كبري من
حقول املعرفة العلمية والفكرية .من ناحية �أخرى ف�إن م�رشوع الراحل الكبري مرتامى الأطراف
ويغطى حقو ًال متنوعة من املعارف العلمية واالجتماعية من االقت�صاد �إىل ال�سيا�سة �إىل الثقافة� ،إىل
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اجلانب احلقوقى والقانونى املتعلق بحقوق الإن�سان ،وذلك يعنى �أن كال من هذه املجاالت العلمية
التى ارتادها الدكتور حممد ال�سيد �سعيد بحاجة �إىل باحثني فى هذه التخ�ص�صات املختلفة.
ومع ذلك ف�إنه مبقدورنا �أن ن�ضع عناوين بارزة لهذا امل�رشوع الفكرى وال�سيا�سى ،الذى وهبه
الراحل حياته وعا�ش ونا�ضل من �أجله ،وانخرط فيه بكل ما كتب؛ فقد كان واع ًيا منذ بداية رحلته
الفكرية وال�سيا�سية بامتالكه نواة مل�رشوع فكرى و�سيا�سى ،و�أنه �صاحب ر�سالة ُق ِّدر له �أن ي�ؤديها،
وتطورت هذه النواة وات�ضحت �أبعادها برتاكم اخلربة واملعارف ومرور الزمن.
ا�سرت�شد م�رشوع الراحل الكبري ،فكر ًّيا و�سيا�س ًّيا ،مبفكرى ع�رص النه�ضة العربية فى حلقاتها
املختلفة وب�أجيال مفكريها النه�ضويني الذين متيزت حياتهم باخل�صوبة والرثاء وغياب االنف�صال
عن الواقع واالنف�صام بني الفكر والعمل ،كانت الثقافة والفكر بالن�سبة له�ؤالء دلي ًال ومر�شد ًا للعمل
و�إيقاظ الروح اجلماعية والفردية ،وكذلك كانت بالن�سبة ملحمد ال�سيد �سعيد؛ فلم ينعزل �أى ن�شاط
يقوم به عن املمار�سة اليومية واال�شتباك الدائم مع الواقع على ال�صعيد ال�سيا�سى واالجتماعى،
وبقدر انخراطه فى عامل الأفكار واملثل والقيم ،انخرط � ً
أي�ضا فى بناء م�ؤ�س�سات والإ�سهام فى
تقوميها وو�ضع جداول �أعمالها يف العديد من امليادين ،مثل املجال احلقوقى واملجال ال�صحفى
واجلمعيات واملنظمات الأهلية ،التى �أ�سهم بخربته فى بنائها وو�ضع مواثيقها .مل يكن يرى �أن
العزلة ت�صنع مثق ًفا �أو منا�ض ًال ،بل كان يرى �أن االلتحام بالواقع املعا�ش وباملواطنني احلقيقيني،
ولي�سوا االفرتا�ضيني ،هو ما يخلق اجلدل بني النظر والعمل ،بل هو ما ي�صنع املثقف واملنا�ضل،
وهكذا ا�ستلهم م�رشوع الراحل حممد ال�سيد �سعيد �أنبل تقاليد مفكرى ع�رص النه�ضة والنموذج
الذى �صنعوه للمثقف الذى ي�ساهم فى �إيقاظ الروح وال�ضمري اجلمعى.
على �صعيد �آخر ،اهتم م�رشوع حممد ال�سيد �سعيد بامل�صاحلة بني الإ�سالم واحلداثة العلمية
وال�سيا�سية والقانونية واحلقوقية ،وحاول جتاوز تلك الثنائيات املوروثة التى مل يتم التفكري فيها
بطريقة جدية وجادة ،حول ال�رشق والغرب ،والإ�سالم فى مواجهة احلداثة ،والروح فى مواجهة
املادة ،والفرد فى مواجهة اجلماعة ،تلك الثنائيات التى بدا �أنها �أقرب �إىل قوانني الطبيعة منها �إىل
التفكري الو�ضعى .حاول عرب م�رشوعه املزج بني الإ�سالم واحلداثة الفكرية والقيمية عرب �إبراز
اجلوانب العقالنية فى الرتاث الإ�سالمى ،و�إظهار القيم العقلية والكونية والإن�سانية امل�ضمنة فى
الرتاث الإ�سالمى ،وحاول �أن يبني على نحو دقيق �أن الإ�سالم بت�أكيده قيمة امل�ساواة والعدل بني
الب�رش ،ب�رصف النظر عن معتقداتهم و�ألوانهم وثقافاتهم� ،إمنا يعد �أحد الروافد التى �ساهمت
فى تكوين منظومة حقوق الإن�سان وم�صادرها الفل�سفية .وانتقد م�رشوع حممد ال�سيد �سعيد
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املفكرين الغربيني الذين حاولوا ق�رص الروافد التى نهلت منها ثقافة حقوق الإن�سان على امل�صادر
الغربية ،وقد �ساعده على ذلك معرفته بالثقافة الغربية والثقافة الإ�سالمية .ا�ستوعب م�رشوعه فهم
الثقافة الغربية ،وما تت�ضمنه من القيم العقلية والإن�سانية ،بعي ًدا عن نزعات العن�رصية واال�ستعالء
واال�ستعمار والهيمنة ،كما ا�ستوعب � ً
أي�ضا الإ�سالم احل�ضارى واملعا�ش بتنوعه الإن�سانى واملذهبى
والفكرى والقيم الكونية والإن�سانية التى ا�شتمل عليها بعي ًدا عن التطرف واملغاالة.
ا�ستهدف م�رشوع الراحل حممد ال�سيد �سعيد حترير العقل امل�رصى والعربى من القيود التى
ت�شده �إىل املا�ضى وتعوق انطالقته للم�ستقبل والدخول فى قلب الزمن احلديث ،وكان التحرر
املعرفى فى هذا الإطار حتررا �سيا�س ًيا و�إن�سان ًيا من �سطوة اال�ستبداد والطغيان ،الذى ا�ستوعب
ق�شور احل�ضارة الغربية ،واقت�رص فهمه للإ�سالم على الطقو�س الظاهرة �أكرث من م�ضمون الر�سالة
الإن�سانية والكونية للإ�سالم.
مل يقت�رص ا�ستيعاب الراحل للكلية التحليلية الغربية� ،أي منظومة املعارف واملفاهيم والنماذج
الغربية فى م�سرية تطور العلوم االجتماعية الغربية ،على تطبيقها على املجتمع امل�رصى والق�ضايا
ال�سيا�سية العربية والثقافية ال�سائدة؛ بل كان يعيد تفكيك هذه الكلية التحليلية وي�شخ�ص عنا�رصها
وينقدها ويعيد تركيبها ،وي�ستبعد ما ال يتالءم مع احلالة امل�رصية والعربية ،ويعيد بناءها من جديد،
لكى تالئم اخل�صو�صية امل�رصية والعربية التاريخية ،ذلك �أن �صالحية هذه الكلية التحليلية ال ينبغى
فى نظره �أن تتجاهل هذه اخل�صو�صية التاريخية فى التطور االقت�صادى واالجتماعى وال�سيا�سى
فى احلالة العربية.
�أفرد الراحل حممد ال�سيد �سعيد للعلم والتكنولوجيا والتقنية حيزًا كب ًريا فى م�رشوعه ،ومنحهما
�أهمية مطلقة للتقدم والتغيري الذى كان ين�شده؛ ذلك �أن العلم ب�شقيه االجتماعى والطبيعى يلعب دو ًرا
مه ًما فى تقدم الأمم ،والعقل العلمى احلديث هو الذى و�ضع الكثري من الأمم فى موقع ال�صدارة
وفتح لها الأبواب التى كانت تبدو مو�صدة ،وك�شف العلم لهذه الأمم مكنون القوة الراب�ض فى
�أعماقها ،وال�شفرة التى تغلف الكثري من الظواهر الطبيعية واالجتماعية ،و�أتاح لهذه الأمم م�صادر
جديدة للرثوة تفوق فى �أهميتها تلك املوارد الطبيعية لدى بع�ض الدول �أ�ضعا ًفا م�ضاعفة.
ولن يكون من املمكن فى م�رشوع حممد ال�سيد �سعيد �أن يجد العلم مكانه ،دون املبادرات التى
تطلقها اجلماعة العلمية ،التى ت�ستهدف تب�سيط العلم وخلق نواة لثقافة علمية وا�سعة االنت�شار،
وحتفيز العلماء على �إطالق �أفكارهم ومبادراتهم اخلا�صة وحث الدولة على تبنيها.
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�إن امل�رشوع الفكرى وال�سيا�سى ملحمد ال�سيد �سعيد كان يهدف �إىل حتقيق الكرامة للفرد
واملواطن ،وحتريره من ربقة اال�ستبداد ،وحتقيق ا�ستقالل الإرادة الوطنية من �أطر الهيمنة الغربية،
لكن ال يفوتنى هنا �أن �أ�شدد على �أن هذا امل�رشوع الفكرى ،الذى �أم�سك بخيوطه الراحل حممد
ال�سيد �سعيد ،قد انطوى على بعد جماىل وا�ضح؛ حيث كانت ال�سيا�سة والفكر فى منظور الراحل
تعنى� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،رفع الت�شوه عن العامل ،و�إ�ضفاء م�سحة جمالية على النا�س والأ�شياء،
وا�ضحا فى
فى لوحة فنية فريدة وغنية بالتعدد والتنوع والتنا�سق بني عنا�رصها .وقد كان ذلك
ً
اللغة التى كان يكتب بها �أعماله؛ حيث جمعت هذه اللغة – وفى تنا�سق وتناغم فريد – بني لغة
العلوم االجتماعية ولغة الأدب ،مبا تنطوى عليه من �صور فنية وجمازية ،ال تخل باملعنى والأفكار
بل ت�ضفى عليهما ثرا ًء وغنى وت�شوي ًقاُ ،يجنّبهما الرتابة واجلفاف ،وذلك لأنه باخت�صار كان يكتب
بعقله وقلبه ،فى �آن م ًعا.
�أما على ال�صعيد ال�سيا�سى والعملى ،فقد كان الراحل الكبري ي�ؤمن ب�رضورة العمل اجلبهوى
لتحقيق الأهداف املمكنة فى التغيري ،تلك اجلبهة العري�ضة التى ت�ضم جميع الفاعليات والتيارات
ال�سيا�سية والفكرية ،مثل الإ�سالم احل�ضارى ،والتيار الي�سارى واال�شرتاكى ،والتيار الليرباىل
الوطنى ،والتيار العروبى القومى ،وهى التيارات التى متثل جوهر الوطنية امل�رصية وروافدها
الأ�سا�سية .كان �ضد مبد�أ الإق�صاء واال�ستبعاد� ،أي ا�ستبعاد و�إق�صاء �أى طرف من امل�شاركة
ال�سيا�سية واملجتمعية الوا�سعة ،وكان ي�ؤمن ب�رضورة ت�ضافر وت�آلف جميع مدار�س الفكر والعمل
لإحياء الوطنية امل�رصية ،التى ت�ستهدف حتقيق العدل والكرامة وا�ستقالل �إرادة كل امل�رصيني.
ورمبا �شهدت حلظة وداعه �إىل مثواه الأخري وحلظة عزائه � ً
أي�ضا ذلك امل�شهد الذى كان ي�ؤمله
وين�شده فى الفكر والعمل.
كان حممد ال�سيد �سعيد دائم االكت�شاف لقنوات جديدة للتغيري والت�أثري ،و�أ�ساليب جديدة
ومبتكرة للفاعلية ،مل يقف حائ ًرا �أو منده�شً ا �إزاء التغريات املحلية والعاملية التى �أف�ضت �إىل تقلي�ص
وانهيار الأ�ساليب والبنى التقليدية للن�ضال من �أجل التقدم .بل ومل يعان �أى فراغ من جراء انق�ضاء
مفعول هذه الأ�ساليب وانتهاء �أجلها ،عرف الطريق دائ ًما بفطرته وعبقريته ومعرفته العلمية �إىل
�أ�شكال جديدة للن�ضال واملمار�سة والفعل والت�أثري من �أجل التغيري نحو الأف�ضل ،ونحو الكرامة
والعدل.
متثلت جوانب عبقريته فى �أنه كان يرى ما ال يراه غريه فى واقعنا ،وكان يك�شف دائ ًما �أن واقعنا
زاخر ب�إمكانيات كبرية على التغيري والديناميكية واحلراك .كان ينتقل من جمال �إىل �آخر ب�سهولة
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وي�رس من ال�سيا�سة �إىل االقت�صاد �إىل الثقافة �إىل حقوق الإن�سان؛ لأنه كان يرى فى كل منها جما ًال
للإ�سهام والت�أثري والفاعلية ،و�أن الرتابط بني هذه املجاالت النوعية يجعل من الإ�سهام املتميز �أحد
روافد الرتاكم الكمى والنوعى ،من �أجل فهم الواقع وتلم�س �سبل تغيريه و�أدوات هذا التغيري.
�إن هذه اجلوانب العبقرية فى �شخ�صية حممد ال�سيد �سعيد ا�ستندت �إىل قوة الروح والفطرة
والإبداع التى تقوده �إىل االكت�شاف املبكر ،ملعرفة نظام تغري الأ�شياء والن�سق الذى تنخرط فيه،
و�سبل الت�أثري فى هذا النظام وتغريه ،هذه اجلوانب العبقرية الغام�ضة التى يحار العلماء حتى الآن
فى تف�سريها وحتديد حمتواها؛ فهى قدرات حباها اهلل لبع�ض الأ�شخا�ص دونًا عن الآخرين الذين
قد ميتلكون املوهبة ،ولكنهم ال ميلكون تلك الروح وهذه القوة الفطرية والروحية التى يتميز بها
بع�ض املفكرين والباحثني.
يذهب بع�ض الباحثني والعلماء فى معاجلتهم لهذه اجلوانب العبقرية �إىل �أن �أ�صحاب هذه القدرات
�أو غالبيتهم على الأقل يتميزون بالنفور من العالقات ال�شخ�صية وامليل �إىل العزلة واالعتكاف؛ ب�سبب
ظروف معقدة للغاية انطوت عليها ن�ش�أتهم وتربيتهم� ،إال �أن حممد ال�سيد �سعيد كان على العك�س
من ذلك متا ًما ،فقد ات�سع قلبه وعقله ووجدانه للعالقات الإن�سانية وال�شخ�صية الدافئة واملتدفقة
والدائمة ،فكان يهتم ب�أ�صدقائه وي�س�أل عنهم دائ ًما ويقف بجانبهم عندما يواجهون �أية م�شكلة،
�أو تعرت�ض طريقهم العقبات ،كان يهتم ب�أ�صدقائه كما لو كانوا جز ًءا منه� ،أو جز ًءا ال يتجز�أ من
عمله وهمومه ،كان لطيف املع�رش ومتوا�ض ًعا وراق ًيا ،عندما كنا نلتقى بامل�صادفة عند باب امل�صعد
كان يدفعنى �أمامه للدخول قائال�« :أنت �شيخنا» لأنى �أكربه ب�أربعة �أعوام ومل يكن ا�ستخدامه لهذا
التعبري لأنه دارج و�شائع ،بل لأنه كان يدرك متا ًما مكانة «ال�شيخ» فى الثقافة العربية الإ�سالمية،
�سواء كانت مكانته ترجع لعلمه ب�شئون الدين وتفقهه فيها� ،أو بحكم خربة ال�سنني وحكمتها التى
يحملها على ظهره.
جمع حممد ال�سيد �سعيد فى �شخ�صه وم�سريته الفكرية والن�ضالية بني ال�سيا�سى النبيل والذكى
والفنان واملرهف واحلقوقى البارز والعامل املتوا�ضع ،ومل تتناق�ض �أى من هذه الوجوه املختلفة مع
الوجوه الأخرى ،بل ت�آلفت وتعاي�شت وان�سجمت وان�صهرت فى �شخ�صه ،ومل يكن �أى منها طار ًئا
فى ن�ش�أته وتربيته ومعارفه ودرا�سته ،حيث وجدت نواة هذه الأوجه املختلفة فى �شخ�ص وعقل
حممد ال�سيد �سعيد وتوىل هو ح�ضانتها وتنميتها ،واختار التوقيت املنا�سب واملالئم لظهور �أى منها
وفق الظروف واملالب�سات التى �أحاطت به وبنا وبواقعنا ،وخرج كل من هذه الوجوه قو ًيا با�س ًقا
وفعا ًال وم�ؤث ًرا ،كما �أراد وكما عهدنا ذلك منه.
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كان �صاحب نظرية اال�شتباك الدائم مع الواقع ،وك�أن االنف�صال عن الواقع عدو له يحذره دو ًما.
كان م�ستع ًدا للذهاب �إىل �أق�صى نقطة فى وادى م�رص ودلتاها للقاء مع ال�شباب� ،أو لإلقاء حما�رضة
فى �إحدى اجلامعات �أو املدار�س .كما يرى �أن هذه امل�ساهمات واال�شتباكات ت�شكل دعائم نظريته فى
التغيري ا�ستنا ًدا �إىل مفهوم التالزم بني القول والفعل ،ما بني النظر والعمل� ،أو �إن �شئت بني النظرية
والتطبيق وبني الفكرة والواقع.
لو �أمهل القدر الراحل العزيز ،لكى يتمكن من الكتابة عن مرحلة «التكوين» الأوىل التى �ساهمت
فى ت�شكيل وعيه وعقله و�شخ�صيته؛ ملا تردد �أب ًدا فى �إفراد جزء كبري من هذه املرحلة ،بل اجلزء
الأكرب لت�أثري �أخيه الأكرب الأ�ستاذ �سيد ال�سيد �سعيد املخرج ال�سينمائى املعروف واملثقف والناقد،
الذى توىل رعايته ثقاف ًيا وفكر ًيا منذ نعومة �أظفاره ،والزمه فى جميع حلظات حياته ومنوه
العقلى والفكرى وال�سيا�سى؛ فكان له مبثابة «الأب الروحى» ،ولكن �أبوته مل تكن على ذلك النمط
البطريركى من الأبوة الذى يفر�ض الو�صاية الروحية ،وي�ضع املعايري التى ال ينبغى جتاوزها فى
ال�سلوك والفكر ،بل �أبوة من نوع �آخر متا ًما ال عالقة لها بذلك النمط ال�سائد فى جمتمعاتنا ال�رشقية
والعربية ،كانت �أبوة �سيد �سعيد البنه حممد ال�سيد �سعيد حتفز على التفكري والإبداع واخلروج عن
امل�ألوف وال�سائد والدارج فى الأن�ساق الفكرية والثقافية القائمة� ،أبوة حتث على احلوار والت�سا�ؤل
وال�شك النقدى واملنهجى؛ بهدف الو�صول �إىل الأف�ضل والأن�سب والأقرب �إىل الواقع واحلقيقة.
منوذجا رائ ًعا للأخوة والأبوة والندية
كان �سيد �سعيد فى حياة �أخيه الراحل حممد ال�سيد �سعيد
ً
فى الفكر والثقافة ،وكان �س َّباق ًا ملعرفة االجتاهات الي�سارية والنقدية فى الفن وال�سيا�سة على حد
�سواء ،وكان فى ا�شتباك دائم وخ�صب مع �أخيه فى احلوار والنقا�ش.
ً
ومناخا متميزًا
وفرت �أ�سبقية �سيد �سعيد ،فى جمال ال�سيا�سة والثقافة والفن؛ بيئة منا�سبة
الزدهار الراحل حممد ال�سيد �سعيد وتفتح موهبته وعبقريته مبك ًرا� ،إىل حد �أن �أ�صبح ابن الأم�س �أبا
ملن تعهده بالرعاية .كان منزل �سيد �سعيد فى تلك الآونة املبكرة مزا ًرا وملتقى للعديد من املهمومني
بالتغيري والباحثني عن م�ستقبل �أف�ضل مل�رص من املنظور ال�سيا�سى الي�سارى واال�شرتاكى ،و�أ�صبح
بع�ضهم الآن جنوما فى جماالت احلياة العامة ال�سيا�سية والفكرية فى ال�صحافة والفكر والثقافة،
باخت�صار كان �سيد �سعيد مدر�سة فى الوطنية وال�شفافية والفن وتذوق اجلمال فى املو�سيقى
وال�شعر واحلياة ،عرفها وانخرط فيها حممد ال�سيد �سعيد ونحن معه.
لو �أمهلت الأقدار الراحل حممد ال�سيد �سعيد لكتب الكثري والكثري عن �أخيه و�صديقه و�أبيه
وابنه �سيد �سعيد ،و�أكتفي بهذا التنويه عن دور �سيد �سعيد فى مرحلة «التكوين» والن�ش�أة الأوىل
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التى �أحاطت ب�صديقنا الراحل العزيز حممد ال�سيد �سعيد م�ؤم ًال �أن ت�سنح له الفر�صة �أو ت�سنح لنا
لكتابة هذه املرحلة بروح وروحية تقرتب من لغة و�أفكار الراحل العزيز.
رحم اهلل �صديقنا الغاىل حممد ال�سيد �سعيد و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،وعزا�ؤنا جمي ًعا �أن �أفكاره
و�أعماله ومبادئه باقية بيننا للأجيال القادمة� ،أما عنى وعن زوجته وولده و�أهله و�أ�صدقائه وحمبيه
ف�إنى �أطلب لهم “�ص ًربا جمي ًال” ي�ؤهلهم ،وي�ؤهلنا لتحمل هذا امل�صاب اجللل.
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مقال

ال�سـلطــة املـعـرفـيـة
فى خـدمة احلـرية واحلـيـاة*
نبيل عبد الفتاح**

تبدو �شخ�صية �صديقي احلبيب حممد ال�سيد �سعيد لوهلة ،ب�سيطة ودودة وعذبة يف تعبرياتها اللغوية
وبع�ض من الرومانتيكية والإن�سانية املجنحة
ُ
الفواحة بعطر املجاملة للآخرين �أيا كانوا! ال�سال�سة
التي �شكلت �صفة مائزة ملحمد، ومن ثم �أعطت هذا االنطباع ال�سهل بالب�ساطة! وال ب�أ�س من �شيوع
هذا الإح�سا�س املريح حول �صديقي، فهو علي �أية حال ي�ستعيد بع�ضا من رائحة ومو�سيقي و�إيقاعات
«�أن�شودة الب�ساطة» لأ�ستاذنا يحيي حقي .هذا الوجه والروح الغريية واملحبة للإن�سان مطلق الإن�سان،
والب�سطاء علي وجه اخل�صو�ص، هي �أحد وجوهه العديدة واملركبة  ،والعميقة والأ�صيلة يف تكوينه
النف�سي، والفكري واالجتماعي الذي جاء من روافد فل�سفية وروحية و�سيا�سية وجمالية بالغة التميز
واخل�صو�صية، �إن�سانية رحبة، وحمبة ومعطاءة بال م ّن علي �أحد  ،كان يعطي دون �أن ي�س�أل، وينطبق
علي �سلوكه املنوايل تعبري بالغي معتق ال تعرف ي�ساره ما تعطيه ميينه! نزعة �إن�سانية مع َّمدة بالطيبة
الذكية الالمعة،وال تقت�رص عطايا حممد وكرمه علي الب�سطاء ،و�إمنا ثمة في�ض من العطايا والكرم العلمي
والفل�سفي والفكري،حيث يغدق الأفكارغري امل�سبوقة علي زمالئه �إذا طلبوا ر�أي ًا،�أو طرحوا �س�ؤا ًال،�أو
*هذا املقال نُ�رش يف جريدة (�أخبار الأدب) يف � 18أكتوبر .2009

** م�ساعد مدير مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية بالأهرام.
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�إ�شكالية،�أو ا�ستع�صت عليهم مقاربة ما ملو�ضوع �أو فر�ضية نظرية �،أو �أزمة ما �شكلت مو�ضوعًاملقاالتهم
�أو درا�ساتهم �سواء داخل جماعة البحث يف مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية بالأهرام،�أو يف �أي
حمفل �أكادميي،�أو ثقايف �أو �سيا�سي يف م�رص،�أو خارجها.
كان كرمي ًايف �أفكاره اخلالقة،التي يوزعها علي الباحثني واملثقفني كبارهم،ومتو�سطيهم،و�شبابهم،
ويف احلياة بال �أثرة، �أو �شح كما يفعل �آخرون، كانوا وال يزالون  ،و�سيظلون �شحيحي العطاء الفكري
والبحثي يف عالقاتهم بزمالئهم،وبالأجيالال�شابة!الفارق بني موقفي ال�سخاء والأريحية الفكرية لدي
املفكر الكبري حممد ال�سيد �سعيد، وبني �آخرين كثرُ  ،يكمن يف املوقف من املعرفة والوعي والر�أ�سمال
اخلرباتي،هل يراكمهم املفكر والباحث ل�صالح الأمة و�أبنائها ولتطويرها �أم �أنها من �أجل ت�أ�سي�س �سلطة
معرفية تهيمن علي الآخرين؟ !، وال تعطي بع�ضا من معارفها �إيل الآخرين �إال بح�ساب؟! العزيز الغايل
حممد ال�سيد �سعيد كان �ضمن قلة ر�أت �أن معرفتها وتكوينها الفل�سفي والتاريخي وال�سيا�سي والثقايف
وال�سو�سيولوجي، هو ر�أ�سمال فكري يتم تطويره و�إمنا�ؤه دائم ًا من �أجل تطوير احلياة، ودعم الفئات
الأكرث فقر ًاوتهمي�ش ًا،ومن �أجل زرع روح وح�س العدالة االجتماعية والنزاهة بني الأغلبية ال�شعبية.كان
حممد �ضمن قلة ر�أت �أنها ال حتتكر �سلطة املعرفة من �أجل ذاتها �،أو الرتبح من ورائها ،و�إمنا كي تفيد
النا�س،والباحثني،ولكي ت�شيع املعرفة والوعي والأنوار يف عتمة الروح والعقل والوعي.كان حممد مثا ًال
متفرد ًاعلي الغريية وروح العطاء العلمي بال حدود ،ومن ثم �ساعد علي وجه التحديد وجوهًامتعددة من
الأجيال ال�شابة من الباحثني،بع�ضهم �أ�صبح ملء ال�سمع والب�رص يف احلياة العامة الأكادميية،�أو الإعالم
وال�صحافة حتديد ًا،�أو يف جمال احلركة احلقوقية العاملة يف الأن�شطة الدفاعية حلقوق الإن�سان.
اال�ستثمار املعريف يف �شباب الباحثني والن�شطاء كان �أحد عطايا املفكر البارز حممد ال�سيد �سعيد
لأمته ودولته امل�رصية، وهو ما كان يعك�س درجة مرهفة من احل�سا�سية ب�أهمية التوا�صل بني الأجيال،
وتعبري ًا عن احل�س الأخالقي وال�سيا�سي لديه بامل�سئولية االجتماعية �إزاء ال�رشائح اجليلية ال�شابة �أيا
كانت انتماءاتها االجتماعية وحظوظها من الي�رس �أو الع�رس، وخا�صة ه�ؤالء القادمني من �أ�سفل الهرم
االجتماعي،ويعانون من تهمي�شات ال�سيا�سة والرثوة واال�ستبعاد املمنهج من هياكل امل�شاركة ال�سيا�سية
واالجتماعية،وال ميتلكون قب�سا من الأمل حول م�ستقبل مغاير ومفتوح نحو حراك ما مغاير لواقع مث ُقل
باجلروح والآالم .روح حممد اليقظة والوثابة وهمته العالية كانت تتجلي يف دعمه للباحثني ال�شباب
�أ�سا�س ًا �سواء ه�ؤالء الذين اعرتفوا بف�ضله �أو الذين ميتلكون موهبة ن�سيان ونكران وجحد �أف�ضال
الآخرين وعطائهم لهم يف حياتهم،وهم كرثة كاثرة يف زماننا!.
من �أبرز جتليات العطاء الرثي ملحمد هو توزيعه امل�ستمر للمعرفة علي الباحثني واملثقفني والنا�س،
كان ال يتوقف عن توزيع املعرفة واملحبة والطيبة والذكاء  ،وكان يعرف �أن العائد الأكرب هو �إمكانية
تطوير الأمة والدولة احلديثتني.من هنا نحن �إزاء وطنية ذات وجه وتوجه ان�سانوي مفتوح لدي حممد
رواق عربي العدد 53

نبيل عبد الفتاح

27

ال�سيد �سعيد،ورمبا لهذا ال�سبب كان عطا�ؤه العام يف الب�رش �أو بناء امل�ؤ�س�سات هو جزء من ت�صور متكامل
لتطوير الهياكل ال�سيا�سية،وال�صفوة احلاكمة،والإن�سان امل�رص ي.
كان الهاج�س امل�ستمر لدي حممد ال�سيد �سعيد، هو العدالة واحلرية واالنفتاح ال�ضاري علي زمن
العامل وعلي تاريخ بالده و�أمته امل�رصية.من هنا كان تركيز العزيز الغايل حممد ال�سيد �سعيد علي �رضورة
حترير الإن�سان امل�رصي من نري اال�ستغالل االجتماعي، والطغيان ال�سلطوي واجلهل الن�شيط بتعبري
�أحمد بهاء الدين رحمه اهلل.هذا الفكر والإدراك واحل�س وامل�سئولية الأخالقية وال�سيا�سية التي �ساهمت
يف تطوير اخلطاب ال�سيا�سي واالجتماعي الي�ساروي لدى حممد ال�سيد �سعيد انطالقًامن بنية من املفاهيم
واملقوالت الإيديولوجية املارك�سية ال�صارخة، �إيل �رضورة �إجراء مراجعات، ومواقف نقدية حتاول
م�ساءلة املوروث الفل�سفي والإيديولوجي واللغوي اخل�شبي للمارك�سية .كان ُحممد جمدد ًا �إيديولوجيا
وذا خطاب ي�ساري ديناميكي ونقدي يرمي �إيل التجديد الفكري  ،وي�سعي �إيل حترير اجلوهر العدايل
والتاريخي والفل�سفي واجلديل اخلالق للمارك�سية من جمودها،ومقوالت الكهنة والكرادلة والأكلريو�س
الإيديولوجي،الذين حاولوا دائم ًافر�ض قوائم من التحرميات والعقاب والنبذ علي املجددين والثائرين
علي ال�سلطة الإيديولوجية الكهنوتية وقانونها املقد�س!.
مل يخ�ضع حممد ال�سيد �سعيد ل�ضغوط الباباوات والبطاركة والأكلريو�س الإيديولوجي، وال
البتزازاته وتهديداته،وال لأتباعهم و�إمعاتهم،لأن عقله الفل�سفي وال�سيا�سي الوثاب والنقدي،كان �أكرب
من الوقوع يف دائرة االن�صياع واالمتثال �أو الغواية.من هنا كان ولعه وذائقته اللغوية وقدرته اخلالقة
علي �إبداع الإ�صطالحات والرتكيبات اللغوية املغايرة ت�شكل �أحد �أبرز �إجنازاته علي امل�ستوي الفكري
والبحثي، ورمبا كان التجديد والإبداع الإ�صطالحي هو �أحد �أبرز مالمح هذا اجليل ال�سبعيني الرائد،
بع�ضمفكريه البارزين.
وبالأحري ُ 
قدرات حممد ال�سيد �سعيد علي الو�صف والتحليل والتف�سري والرتكيب ا�ستثنائية وفذة، ونادرة يف
�أجيال عديدة قبله وبعده،هو وقلة ا�ستثنائية يف جيله بال نزا ع.
من ال�شيق �أن نالحظ �أن كثرُ ًا حاولوا تقليده � ،أو ا�ستعارة بع�ض من مالحمه و�أ�ساليب تفكريه
وكتابته ولكنهم �أخفقوا فيما �أرادوا، حتي �أن بع�ضهم مل يكن ي�صلح �إال لكي يكون مبثابة عقل م�سخ،
وكتابته ميكن �أن تو�صف ب�أنها �شائهة وم�ضطربة وركيكة!بع�ض الباحثني والكتاب يبدو علي بع�ضهم
�سمات الآخرين وروحهم وهوياتهم،يف �شخو�صهم وكتاباتهم،بحيث يبدون،وك�أنهم لي�سوا ُهم،و�إمنا
وبع�ض الكتاب البارزين.
ه ُم كائنات م�ستن�سخة وكتاباتهم �أي�ضًا من بع�ض الكتابات الأ�صيلة الأخري، ُ 
حممد ال�سيد �سعيد �أ�سهم يف بث روح خمتلفة مغايرة ومتمردة وقلقة وبناءة لدي تالميذه وزمالئه وعاريف
ف�ضله،ومل ي�سع خللق تابعني و�إمعات،وهو ما يعك�س م�سئوليته الأخالقية جتاه الأجيال البحثية ال�شابة
يف م�رص.
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من �أبرز عطاءات العزيز الغايل حممد ال�سيد �سعيد هو دوره الت�أ�سي�سي للمنظمات احلقوقية
والدفاعية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان عموما، وحقوق املر�أة والطفل .دور ت�أ�سي�سي للم�ؤ�س�سات
التي تعتمد علي الفكرة امل�ؤ�س�سية و�آلياتها وقواعدها وثقافتها، و�أي�ضًا يف جمال �إنتاج و�أقلمة الأفكار
احلقوقية داخل بنية الثقافة امل�رصية دومنا تنازل �أو مواءمات ت�ؤدي �إيل تعطيل تطبيق حقوق الإن�سان
من �أجل �شعارات �إيديولوجية ودينية و�ضعية تطرح اخلطاب الغام�ض واملعمم عن خ�صو�صية ا�ستثنائية
يف التاريخ،للثقافة الدينية الإ�سالمية الو�ضعية �أو امل�سيحية ،ت�سمح للقوي ال�سيا�سية الرافعة لل�شعارات
الدينية الو�ضعية �أن تعطل-نا�سنإلا قوقح �ضعب قيبطتةينايغطلا ةي�ساي�سلا تاطل�سلا عم �ؤطاوتب و-
يف هجاتنإل ةيخيراتلا لحارملا يدح�إ يف هقفلا نم تليق ةي�رشب ةيهقف تالوقم عم يفانتت اهنأل ،ةيروحملا
.من هنا دافع حممد ال�سيد �سعيد عن حقوق الإن�سان،وعنامهدودح يفو ه�رصع فراعمو ةلئ�س�أ ءو�ض
حق الإن�سان يف �أال يكون مو�ضوعًاللتعذيب واحلط من كرامته ؛وهو الأمر الذي �أدي �إيل اعتقاله وتعذيبه
يف بع�ض املراحل ال�سيا�سية علي نحو �أدي �إيل ترويع ال�ضمري الوطني امل�رصي، واجلماعة الثقافية
والأكادميية امل�رصية، مما دفع �أ�ستاذنا جنيب حمفوظ �إيل التوقيع علي بيان �شهري لكتاب و�صحفيي
الأهرام منددين فيه باعتقاله ومطالبني بالإفراج عنه  ،وهو ما حتقق كنتاج للت�أثري الدويل البارز لبيان
كتاب الأهرام واملوقعني عليه؛ وعلى ر�أ�سهم عميد الرواية العربية الأكرب جنيب حمفوظ،الذي ذهبت �إليه
يف مقهي فندق �شهرزاد بالعجوزة،وعر�ضت عليه �أفكار البيان و�صياغته،واملوقعني عليه،وغالبهم كانوا
يعربون عن ر�أي احلكم يف م�رص، واال�ستثناءات املعار�ضة وذات اخلطاب النقدي امل�ستقل هم قلة القلة
داخل مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجي ة.
طلب �أ�ستاذنا عميد الرواية العربية حذف فقرة �أخرية ووجيزة مل ت�ؤثر يف بنية البيان ومطالبه،
وقمت بحذفها،وقامت الدنيا بعد توقيعه علي البيان ،مما ول ّد�إحراجا ملن قاموا بالقب�ض عليه،وتعذيبه
من �أ�سف،و�أ�سي مع ًا!
�أثناء عملية التعذيب وحماولة ك�رس �إرادة اال�ستثنائي ال�شجاع، تذكر الغايل احلبيب حممد عملية
�رضبه وتعذيبه عندما وقع �أ�سري ًا لدي القوات الإ�رسائيلية .ومع ذلك كانت �إرادته �صلبة ال تلني، وال
تنك�رس،و�إمنا كان �صنوا للكرامة وال�شجاعة واحلرية والكربياء ال�شخ�صي �أمام �صغار!
كانت قيم احلرية والعدالة والكرامة الإن�سانية عمومًا وللم�رصيني علي وجه اخل�صو�ص، هي قيم
حاكمة ل�سلوكه ال�شخ�صي والعام وال�سيا�سي،و�إحدي �أبرز عالمات التزامه الفكري والبحثي بال نزاع.
كتابات حممد ال�سيد �سعيد عديدة ورائدة و�سباقة يف جمالها،خذ علي �سبيل املثال كتابته عن ال�رشكات
املتعددة اجلن�سيات،و�أثرها علي بنية النظام الدويل والعالقات االقت�صادية الدولية،حيث كانت وال تزال
من الأعمال البحثية اجلديدة والرائدة يف درا�سة املتغريات والتحوالت يف احلياة الدولية،ويف بدايات ت�آكل
بع�ض املفاهيم التقليدية التي ارتبطت بالدولة القومية كمفهوم ال�سيادة، والأ�سواق وحدودها، وبروز
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�أ�شكال وكائنات اقت�صادية وجتارية وا�ستثمارية مركبة جديدة ،تك�رس الأ�سواق واحلدود وتلتف علي
مفاهيم ال�سيادة ب�أ�شكال و�أفكار مبتكرة!
ثمة م�ؤ َّلف مهم �آخر كتبه �صديقي حممد يف �أعقاب حرب اخلليج الثانية حول النظام العربي، وهو
كتاب فتح الباب �أمام در�س ما يطلق عليه النظام العربي وتفاعالته، وم�ساراته وم�ستقبله من منظور
نقدي.
ال �شك �أن الباحث واملفكر الكبري حممد ال�سيد �سعيد كانت لديه قدرات ا�ستثنائية علي ا�ست�رشاف نذر
عمليات التحول ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي يف عاملنا وداخل جمتمعنا،وير�صد�إرها�صاتها وعمليات
ت�شكلها وتطورها،و�آثارها مبكر ًا!من هنا كانت هذه امللكة متكاملة مع ملكة التحليل النقدي،والتفكيك
والرتكيب اخلالق!هي ملكات و�سمات نادرة احل�ضور والتكامل لدي باحث ومفكر واحد.تعود القدرة
التحليلية لدي حممد ال�سيد �سعيد �إيل تكوينه املعريف املتعدد يف �أكرث من فرع من فروع العلم االجتماعي،
والأهم براعته يف ت�ضفري وتو�شيج وغزل روافد املعرفة علي تعددها يف �إطار من املقاربة املنهجية املفتوحة
علي تعدد املداخل املعرفية واملنهجية.قدرات ا�ستثنائية �ضمن اال�ستثنائيني،ناهيك عن موهبةغري عادية
ورفيعة امل�ستوي واملقام.
�إن �إبداعه اللغوي يعك�س ح�سا�سية للغة كبناء و�إدراك للعامل، بو�صفها �صانعة العامل ومعانيه،
ومن ثم �أدرك حممد يف وقت مبكر ،ومعه قلة ا�ستثنائية من جيله� ،أهمية اللغة اال�ستثنائية والق�صوي
يف جتديد املعاين والإنتاج العلمي والأكادميي والأهم اخلطاب النقدي والراديكايل وحتريره من اللغة
اخل�شبية املثقوبة العاجزة عن �إنتاج الدالالت واملعاين اجلديدة واملغايرة.لغة انقالبية متمردة علي املتون
وال�رشوح والعنعنات والكال�شيهات الكتابية وال�رسدية ال�شائع ة.
حممد �أحد اللآلئ الثمينة والنادرة يف جيل ال�سبعينيات من القرن املا�ضي؛ اجليل الذي يقف بع�ض
مفكريه اال�ستثنائيني �شاهدين وناقدين يف �شجاعة و�إرادة �صلبة ال تلني علي واقع البالد و�آالالمها،
وظلوا وال يزالون يحملون هموم �أمتهم دون كلل .جيل ا�ستثنائي يف تطور الوطنية امل�رصية الإن�سانية
امل�رشعة علي تعددياتها الداخلية،وعلي عاملها املعومل املتعدد،جيل ا�ستطاعت قلة من مفكريه البارزين �أن
تكون علي �أرفع م�ستويات املعرفة والتكوين والوعي النقدي ،والقدرات الإبداعية،وعلي ات�صال بعاملها
وم�صادر �إنتاج معرفته ،و�شاركت بفعالية يف حواراته املحورية.
جيل ا�ستع�صى بع�ض مثقفيه ومفكريه على ك�رس الإرادة،وعلي حماوالت النكرات والأمعات واخلدم
داخله ا�ستبعادهم، لأنهم اعتمدوا وال يزالون علي �سلطة املعرفة التي هي ال�سلطة العليا التي ال تعلوها
�سلطة ال�سيا�سي ورجل الأمن وخ�صيان الأمراء وال�شيوخ ورجال الأعمال.جيل �شجاع ال يخ�شي متائم
وطقو�س ودعاوي اخلطابات الدينية الو�ضعية، وال ما يطلق عليه رجال الدين .جيل راف�ض لل�سلطات
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الدينية وال�سيا�سية الت�سلطية،وف�ضح تواط�ؤاتهما علي روح م�رص وامل�رصيني .جيل يرف�ض االن�صياع
واخل�ضوع لأية �سلطة طغيانية، تنطق با�سم الدين  � -أو ب�أي ا�سم، لأنه ال �رشعية للب�رشيناك اي�أ-
الو�ضعي با�سم الدين علي روح النا�س وحرياتهم،ولأنه �إ�سالمي ًاال �سلطة لرجال الدين �أيا كانوا،لأنه ال
و�ساطات بني اهلل جل جالله وعلت قدرته و�ش�أنه وبني عباده.كان حممد ال�سيد �سعيد ابنا لروح هذا اجليل
النقدي، و�آرائه احلرة وممار�ساته التي ال تخ�شي القمع �أو الت�سلطية �أو التعذيب، لأن �إرادته فوالذية
ال تقهر .كان مثا ًال للمنا�ضل الوطني والإن�سانوي من �أجل احلرية والعدالة، يف ممار�ساته �إزاء ال�سلطة
ورموزها .عندما �أ�صدر جريدة البديل، كانت �صوت الي�سار والقوي الداعية للعدالة واحلرية والداعمة
حلقوق الأغلبيات ال�شعبية امل�سحوقة يف بالدنا.البديل كانت �صحيفة ذات �صوت متميز يف حياتنا ال�صحفية
الوبيلة واملو�شومة باخلطايا واجلهل واخلروج علي تقاليد وقيم املهنة و�أخالقياتها .كان حممد ال�سيد
�سعيد من ر�ؤ�ساء التحرير ذوي التوجه الدميقراطي ،واحلوار مع املحررين دومنا ا�ستعالء �أو �سلطوية
علي نحو ما نعرف ون�شاهد يف احلياة ال�صحفية والإعالمية امل�رصية املعطوبة،واملثقلة باالختالالت.
�شكل التوجه الإ�صالحي لدي حممد ال�سيد �سعيد ذروة ت�ألقه الفكري وال�سيا�سي،لأنه عك�س ر�أ�سمال
اخلربة واملعرفة والتجربة لديه،بل وتطور خطابه ال�سيا�سي�.إن م�ؤلفه عن الإ�صالح (مرييت للن�رش)،
هو تعبري عن الن�ضج ال�سيا�سي واملعريف ملحمد ال�سيد �سعيد،حيث القدرة الفذة علي الو�صف والت�شخي�ص
والتفكيك والتحليل النقدي،والقدرة الإبداعية علي تقدمي ا�سرتاتيجيات التعامل مع امل�شكالت ،واحللول
املالئمة لها.
�شخ�ص ا�ستثنائي يف اال�ستثناءغري هذا املو�ضع-ومن ناحية �أخري ميتلك نبله اخلا�ص،يف تلق ام ك-
ورقته املتناهية،و�إن�سانيته الودودة.مل يكن �شخ�صًاب�سيط ًا ،و�إمنا كانت الب�ساطة �أحد وجوهه الرثية،
ولكنها ب�ساطة يقف وراءها عمق وتركيب وثراء �إن�ساين وعذابات �شخ�صية نبيل ة.
�صديقي احلبيب حممد وعطا�ؤه و�إنتاجه وح�ضوره الإن�ساين املتوهج ع�صي علي الرحيل �إيل الأبدية،
لأنه حا�رض ومتوهج الأفكار والقيم مثله مثل �أن�س م�صطفي كامل ،و�أحمد عبد اهلل رزة و�آخرين �صعدوا �إيل
ال�سماء،ولكنهم حا�رضون يف حياة �أ�صدقائهم،ويف الأفكار العميقة التي �أبدعوها يف بحوثهم وكتاباتهم.
�صديقي حممد ال�سيد �سعيد حا�رض يف وجود �صحبة ا�ستثنائية وفريدة ونبيلة وغالية من مثيل �أخيه
�سيد �سعيد املخرج واملثقف الكبري،و�أ�صدقاء جيله من املثقفني البارزين من �أمثال �سيد كراوية،و�سمري
كراوية، وعوين �أبو زيد وحممد القليوبي و�آخرين كثرُ من جيلنا جيل ال�سبعينيات حيث ال تزال م�رص
بهم،ح ّية وحا�رضة ومقاومة لالنهيار وقادرة علي النهو�ض والتقدم واحلركة نحو امل�ستقبل.
ط َّيب اهلل ثراك يا �صديق.
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د .عبد احل�سني �شعبان*

�أخري ًا ا�ست�سلم بهدوء للموت ،املفكر امل�رصي حممد ال�سيد �سعيد ،بعد �أن �سئم من ال�رصاع
العبثي لأكرث من عامني مع املر�ض اللعني .قرر حممد ال�سيد �سعيد عقد �صداقة مع احلقيقة املطلقة،
بعد �أن �سعى لرتوي�ضها وتق ّبلها ،حني تيقّن وهو اململوء بال�شك الفل�سفي� ،أن املوت هو احلقيقة
املطلقة التي ال ميكن نق�ضها فـ”كل نف�س ذائقة املوت” وهو الأمر الذي ال مر ّد له منذ بدء اخلليقة
حتى �إ�شعار �آخر.
كانت مقاومة حممد ال�سيد �سعيد للموت ،مقاومة الفكر ،وقرع احلجة باحلجة ،حاول املر�ض �أن
يراوغه وحاول هو �أن يزوغ عنه ،بالت�أجيل �أو بالت�أخري� ،أخري ًا قررا ،هو واملوت� ،أن يت�صاحبا حيث
ال غالب وال مغلوب ،فهو مل يكن ليتقبل الهزمية حتى و�إن كانت حتمية .لهذا ارت�ضى الرحيل بهدوء،
بعد �أن عا�ش يف قلب العا�صفة منذ �صعود احلركة الطالبية �إىل من�صة الأحداث يف ال�سبعينيات ،حيث
كان �أحد قادتها الأُ َول.
* باحث ومفكر عراقي.
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لعل �شفيع حممد ال�سيد �سعيد �أنه حاول جتديد حياته املفعمة باحليوية وال�صرب ،ال�سيما خالل
فرتة �رصاعه مع املر�ض ومن ثم تعاي�شه معه� ،إىل �أن اجته �إىل ركن يت�أمل ما يجري وهو الذي د ّوى
�صوته يف حارات القاهرة ومنتدياتها وجامعاتها وف�ضائياتها و�صحافتها وجمتمعاتها ،ولعله كان
من الأ�صوات الأكرث جر�أة و�إ�شكالية يف ح�رضة امل�سئولني من احلكام ويف �إطار املجتمع املدين ،يف
املعار�ضة ويف نقدها �أحيان ًا ،تقاطع ًا �أو ا�ستقطاب ًا ،مع النخب ويف و�ضع م�سافة بينه وبينها ،لكنه يف
كل م ّرة كان اهتمامه يتزايد بالر�أي العام ،ويف كل حماوالته تلك ،كان يحاول االجتهاد و�إن �أخط�أ.
يوم وقف �أجنلز �أمام قرب رفيقه الأثري مارك�س :هتف وك�أنه غري م�ص ّدق للرحيل� :أي فكر قد
انطف�أ ،واي قلب قد توقف عن اخلفقان؟ ووا�صل �أجنلز ر�سالة مارك�س وحاول تطويرها ،باعتبار
املارك�سية نقدية و�ضعية ،غري متامية �أو كاملة ،ومل يكن مارك�س و�أجنلز من بعده� ،سوى مرحلة
من مراحلها ،متوقف ًا عند املنهج ،الأ�سا�س يف املارك�سية ،وهو الذي ميكن افتتاحه اليوم كقراءات
متعددة ملارك�س ،حاول بع�ض املفكرين العرب ،ورمبا من بينهم حممد ال�سيد �سعيد ،قراءاته ،كقارئ
وكاتب وناقد وقبل كل ذلك كمنت معريف ال غنى عنه ومنهج قابل للتطور واال�ستيعاب والتغيري،
ولي�س حقائق �رسمدية ثابتة ،مغلقا عليها باب املعرفة والعلم .وميكنني اعتبار حممد ال�سيد �سعيد
�أحد املجددين يف الفكر اال�شرتاكي واملارك�سي ،يف �إطار الي�سار العربي ،فهو مل يتق ّبل حتويل التعاليم
املارك�سية �إىل مع ّلبات �أو �أدعية �أو تعاويذ ت�صلح لكل زمان ومكان ،وهو ما فعله العديد من قادة
املدر�سة اال�شرتاكية الكال�سيكية ،حني مت�سكوا بالتعاليم و�أهملوا املنهج ،فح ّولوا املارك�سية �إىل
عك�س منهجها ،وهو ما نطلق عليه املارك�سلوجيا وهو الوجه الآخر لال�سالملوجيا والقوملوجيا.
متتد عالقتي املبا�رشة مبحمد ال�سيد �سعيد �إىل نحو عقدين من الزمان ،التقينا فيها يف ظروف
ومدن متنوعة وخمتلفة ،وجرت بيني وبينه حوارات متوا�صلة يف �ش�ؤون املارك�سية والي�سار
والدميقراطية واملجتمع املدين والعراق واحل�صار واال�ستبداد ودور م�رص واملثقفني والثقافة
واملنفى وفل�سطني والأكراد وحق تقرير امل�صري ،ولعلي ال �أ�ستطيع �أن �أجد من اتفقت معه طيلة
العقدين املا�ضيني �أكرث منه ،وحتى و�إن اختلفنا فقد كانت نقا�شاتنا متتد وتتجدد ونتبادل املواقف
�أحيانا ون�ص ّوب لأنف�سنا وبع�ضنا للبع�ض.
كنت �أجد فيه الأكرث �صدقية و�إخال�ص ًا ،ولعل �أهم امتيازاته كانت تتعلق بعقله وقلبه ،كان عقله
مفتوح ًا وفكره متقد ًا ومتجدد ًا ،و�إن ح�صلت ثمة تغيريات �أو انقالبات �أو تناق�ضات ،فال ب ّد �أن
نخ�ضعها ل�سياقها التاريخي وللظروف املحيطة وال�ضاغطة ،و�إىل رغبته يف االجتهاد والتم ّيز حتى
و�إن �أخط�أ .وكان يحمل قلب ًا ناب�ض ًا بحب اخلري والت�سامح والنظر �إىل �إيجابيات الآخر والرتكيز
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عليها ،ال�سيما بتوفّر ح�سن ال�رسيرة وال�صدقية .و�أتذكر مرة �أن قرر جمع من الأ�صدقاء ورمبا
يف فورة غ�ضب �أو ر ّدة فعل “معاقبة” �صديق و�صاحب فكر وموقف ،خلط�أ كان قد وقع فيه ،و�إن
كان حممد ال�سيد �سعيد و�أنا �إىل جانبه نق ّر بهذا اخلط�أ ،لكننا اختلفنا ب�أ�سلوب املعاجلة ،ال�سيما
حماولة عزل الزميل �أو �إخراجه من دائرة العمل والتعاون واملجتمع املدين �أو �إرغامه على التنازل
املذل ،الأمر الذي مل نكن نق ّره ،بل رف�ضناه وحاولنا مع الأغلبية ال�ساحقة لإقناعها باالكتفاء بالنقد
والت�سامح ،ومع الزميل �سماع مربراته والإقرار باخلط�أ ،دون قبولنا تقدمي تنازل جمحف �أو مهني.
كتب عن �صديق ي�شاطره املوقع الفكري يف تقدمي كتاب له بعنوان “الإن�سان هو الأ�صل”:
ي�سعدين �أن �أقدم هذا الكتاب للأخ وال�صديق الدكتور  ،....فامل�ؤلف هو واحد من �أقدم و�أخل�ص
و�أن�شط املنا�ضلني والدعاة العرب حلقوق الإن�سان ،وتنت�رش م�ساهماته يف رقعة وا�سعة للغاية من
الأن�شطة الن�ضالية النظرية والعملية ،فهو م�ؤلف غزير الإنتاج ،وهو كذلك منا�ضل زاخر باحليوية
يف املمار�سة امليدانية .وهو من ذلك النوع من املنا�ضلني املفكرين وامليدانيني الذين تولد لديك عاطفة
احلب والتقدير لهم منذ �أن تلقاهم ،وهو من ذلك النوع النادر من ه�ؤالء الذين يظل حبك وتقديرك
لهم ينمو باطراد ك ّلما طالت زمالتك لهم وتع ّرفك عليهم.
و�إذا كان ال�شيء بال�شيء ُيذكر كما ُيقال ،فذات يوم كنت ب�صحبة اجلواهري �شاعر العرب
الأكرب ،وتط ّرق بنا احلديث �إىل ق�صيدته ال�شهرية بحق القائد العربي الكبري جمال عبد النا�رص
والتي �ألقاها يف احتفالية خا�صة يف القاهرة العام  1971ون�رشتها جريدة الأهرام يف عددها اخلا�ص
مبنا�سبة الذكرى الأوىل لوفاة عبد النا�رص وكان يقول فيها:
اخلالدون عهِدتُهم �أحيا َء
		
أكربت يو َمك �أن يكونَ رثا َء
� ُ
فيما ميي ُل عوا�صف ًا هوجا َء
رس املحلِّقُ يتقي		
يا �أ ُيها الن� ُ
وي�صي ُده �إذ ُيح�سن الإبطا َء
		
ينق�ض عجالن ًا فيفلِت �صي ُد ُه
ُّ
كم �أف�سد املتع ّبدونَ ثنا َء
		
�أُثني عليك وما الثناء عبادة
جنب مكثرِّ و�أ�سا َء
ِد َي ُة الرجال �إ�ساءتان :مق ِل ٌل
و�أ�ساءَ ،
كان العظيم املجد والأخطاء
		
ال يع�صم املج ُد الرجال و�إمنا
فات من و َثباته الإح�صا َء
		
حت�صى عليه العاثرات وح�س ُبه
ما َ
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ال�ضاجة؛ قلت له لو مل تكتب هذه الق�صيدة بحق عبد
وعندما انتهى اجلواهري بنربته احليوية ّ
النا�رص ،فلمن تتمنى �أن تكتبها ،ف�أجابني على الفور� ،إن عبد النا�رص ي�ستحقها ولو �أردت �أن �أمتنى
�أن �أهديها �إىل �أحد ،فلرمبا كنت �أمتنى �أن يكتبها �شاعر بحقي ،ولكن �أين هو؟
يقول حممد ال�سيد �سعيد� :إن احلركة احلقوقية هي �أ�شد احلركات االجتماعية واملدنية طلب ًا
لال�ستقامة الأخالقية واملبدئية ،ولكن املنا�ضلني احلقوقيني هم مثلهم مثل �أي طراز �آخر من
املنا�ضلني ،مع ّر�ضون ل�ضغوط احلياة بوجه عام ،ومع ّر�ضون �أكرث لت�أثري اجلماعات املرجعية ،التي
انتموا �أو ينتمون �إليها ،والتي ت�ضغط لإجبارهم على تكييف مواقفهم تبع ًا للم�صالح والأهواء .هنا
مفجر ًا كل �ساعة تقريب ًا -للتناق�ض� .أ�شري هنا بالتحديد �إىل التناق�ض بني ال�شخ�ص
جند م�صدر ًا ّ
التاريخي الذي يتكون يف جمتمع ما وعرب انتماءات بعينها من ناحية ،وال�شخ�ص الأخالقي الذي
ال ي�سعه حتى الت�سليم �أمام �أهوائه وم�صاحله هو� :أي ال�شخ�ص الذي ال يحيد عما تتطلبه مهمته
توحد مع املاهية الإن�سانية املجردة.
الإن�سانية من ّ
الحظوا هنا �أن حممد ال�سيد �سعيد ك�أنه يتحدث عن نف�سه ُمعلي ًا من دور العامل الأخالقي ولعله
لوجدانيته و�صميميته هو ذاته ذلك ال�شخ�ص الأخالقي .ومي�ضي للقول� :إن احلركة احلقوقية تتطلب
بناء هذه النوعية الأخرية من الأ�شخا�ص ،ولكني �أظن �أن تلك النوعية بالتحديد ال تنتج وي�ستحيل
اكتمال بنائها بدون فعل يومي �شاق مع النف�س ،و�أحيان ًا مع �أقرب الرفاق والأ�صدقاء ورمبا الأهل،
فال توجد ع�صمة لأحد من الوقوع يف الهوى والزلل ،فاملحافظة على اال�ستقامة الأخالقية واملنطقية
لي�س �أمر ًا ه ّين ًا ولي�س لها �ضمان نهائي ،لأننا جميعا ب�رش من حلم ودم  ...ويوا�صل حممد ال�سيد
�سعيد قوله :ولكن اهلل وهب عدد ًا حمدود ًا جد ًا من النا�س تلك املوهبة الفريدة حلل هذا التناق�ض
بب�ساطة متناهية� .إنهم يت�رصفون مببدئية وبح�س �أخالقي على نحو �شبه غريزي ،و�أنا �أظن �أن ...
ينتمي �إىل هذا الطراز النادر من النا�س.
كنت �أمتنى �أن �أكتب مثل هذه الكلمات بحق حممد ال�سيد �سعيد ،ولو �سئلت مثل اجلواهري ،فيما
�إذا كان حممد ال�سيد �سعيد قد كتبها عني ،ف�إين كنت �أمتنى �أن تكتب بحق حممد ال�سيد �سعيد ويكون
يل �رشف كتابتها.
يف فكرته عن املثقف الكوين التقى حممد ال�سيد �سعيد مع املفكر العراقي الرتاثي هادي العلوي،
ولعلهما كانا الأكرث زُهدية وتوا�ضع ًا و�إن�سانية ،فكالهما كما �أ�رشت �إىل ذلك يف بحث قدمته يف لندن
�إىل «جمعية الثقافة العربية» يف جامعة �سو�س «كلية الدرا�سات ال�رشقية» ،بعيدان عن الإغراق يف
اخل�سا�سات الثالث كما يطلق عليها هادي العلوي ،ويق�صد بذلك ال�سلطة واملال واجلن�س ،وكان
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كالهما يطلبان من املثقف الرتفع �إزاء الأغيار الداخليني واخلارجيني ،لأن �أكرث ما ُيف�سد املثقف
هو اقرتابه من احلاكم ،حيث �سي�ضطر �إما �إىل حرق البخور له �أو تزيني خطابه ،وقد ابتلعت دائرة
ال�سلطة ع�رشات املثقفني واملبدعني بو�سائل ناعمة.
وكان حممد ال�سيد �سعيد وهادي العلوي �شديدي التماهي مع النا�س يف حياتهما ،وهما �أقرب
�إىل املثقف الع�ضوي ح�سب �أنطونيو جرام�شي يف مواجهة ثالث �سلطات :ال�سلطة ال�سيا�سية
وال�سلطة الثيوقراطية الدينية و�سلطة العادات والتقاليد االجتماعية البالية ،وميكنني �أن �أ�ضيف
�أن انت�صارهما الأول كان على �سلطة النف�س الإمارة بال�سوء �أحيان ًا� ،إذ ال ميكن للمثقف �إجناز عمل
�إن�ساين كبري دون االنت�صار على نف�سه وتروي�ضها ،مبا يخدم متطلبات ثقافته ومعرفته ،فاملعرفة
قوة �أو �سلطة ح�سب الفيل�سوف فران�سي�س بيكون وهي �سلطة عليا ،وعلى املثقف �أال يتنازل عنها �أو
يط ّوع و�سيلته الإبداعية خلدمة الغري �سيا�سي ًا كان �أم ديني ًا ،بقدر خدمة وظيفته الإن�سانية.
من القاهرة �إىل الرباط �إىل لندن �إىل بريوت وعمان و�صنعاء و�سيول وكوبنهاغن وماملو وبروك�سل
وباري�س ومدريد والإ�سكندرية وع�رشات املدن ،كانت حواراتنا مت�صلة ،وكنا نحلم ب�أننا نوا�صل
حواراتنا يوم ًا يف بغداد وعلى �شاطئ نهر دجلة .قلت له ميكن �أن مندد �أرجلنا على �إحدى �ضفتي
النهر ون�أكل رطب ًا عراقي ًا برحي ًا ذهبي ًا ،و�سمك ًا م�سكوف ًا وننام بكل هدوء ،ال يحر�سنا �سوى �سماء
زرقاء وجنوم م�ضيئة وباقة �أحالم وردية ،لكن �أحالمنا تلك تك�سرّ ت يوم مت احتالل بغداد ،ومل
تذهب الدكتاتورية �إىل اجلحيم فح�سب ،بل ذهبت الدولة العراقية بكل مرافقها.
مل ي�شعر حممد �سيد �سعيد للحظة ب�أي وهم �إزاء الدميقراطية املوعودة رغم �أنه كان من �أ�شد
�أن�صار التح ّول الدميقراطي ،لكنه مل يكن مع ّو ًال على احل�صار �أو التدخل والغزو ،لأنه كان يدرك �أن
الدميقراطية التي ت�أتي على ظهر دبابة �أو جناح طائرة �أو بر�أ�س �صاروخ ،ال ميكن معها �أن ت�ستقيم
الأمور ،ويتحقق التغيري املن�شود ،رغم عدائه لال�ستبداد وعبادة الفرد ،ولذلك ظ ّل متحفظ ًا وحماذر ًا،
وهو ما �شاطرته منذ اليوم الأول ،وما عبرّ ت عنه يوم حفل تكرميي يف القاهرة الذي �صادف يوم
العدوان على العراق� 20 ،آذار (مار�س) .2003
�س�ألني مرة هل ي�صبح العي�ش يف املنفى �رضوري ًا ملعرفة الهوية ،وكان ذلك ع�شية �سفره �إىل
وا�شنطن لتويل م�س�ؤولية مكتب االهرام ،قلت له �إ ّال �إذا اعتقدنا �أن املنفى هو فكرة خال�صية ،مثل ما
ذهب مو�سى وامل�سيح وحممد ولينني واخلميني و�آخرين.
املنفى يعطينا قدرة على الت�أمل واملراجعة والنقد ،ميكننا �أن نلعق جراحنا �أحيان ًا ،ولكن النفي
ح�سب �إدوارد �سعيد «ال ميكن �أبد ًا �أن يكون يف حالة ر�ضا عن النف�س واطمئنان وا�ستقرار »...وهو
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ما عبرّ عنه روائي كبري هو جوزيف كونراد عندما ا�ستح�رض الكتابة والهوية يف وحدة موحدة
متنوعة وخمتلفة «الكتابة عندي فعل ا�ستذكار وهي �إىل ذلك فعل ن�سيان».
مل يق َو ال�سيد �سعيد على املنفى حتى و�إن كان طوعي ًا ،ف�سارع بعد �إنهاء الدرا�سة �إىل العودة،
وبعد �سنة م�ضنية و�شاقة يف وا�شنطن كما و�صفها يل عاد �رسيعا �إىل قاهرة املعز ،لأنه يدرك �أن ثمة
ه ّوة ق�رسية بني الكائن الب�رشي وموطنه الأ�صلي ،ال ميكن �أن تنج�رس� ،أي بني النف�س ووطنها
احلقيقي كما يقول لإدوارد �سعيد.
املنفى يعطيك الإح�سا�س بالفقد ،بال ُيتم ،بالقلق ،لن ي�ساويه �أي �إح�سا�س بال�سعادة للإجناز ،ولعل
ذلك �شعور عام من �صموئيل بيكت �إىل �أين�شتاين �إىل �إدوارد �سعيد �إىل اجلواهري ومظفر النواب وعبد
الرحمن منيف و�أديب دميرتي وحممود دروي�ش وهادي العلوي و�آخرين ،لعل العزاء الوحيد ملنفاهم
هو �إبداعهم ،وال يوازي هذا ب�أي حال من الأحوال عذاباتهم التي ال ح ّد لها .املنفي ي�شعر بالت�شظي؛
ولذلك يدافع �أحيان ًا ب�رشا�سة عن ن�ستولوجيا الهوية وم�شاعر اجلماعة ،وقد يختار اجتاه ًا خاطئ ًا
بفعل االنطواء والعزلة والت�شبث مبا لديه و�أحيان ًا ب�سبب كراهية الآخر �أحيان ًا.
ال �أت�صور �أن حممد ال�سيد �سعيد قد فارقنا .لكنه ذلك القدر الغا�شم الذي اختطفه منا .لعل الذئب
يرت�صده بكل ل�ؤم وحقد وت�شفي مت ّكن �أخري ًا من �أن ي�ضع حد ًا حلياته .لقد ا�ستهدف ذلك
الذي ظ ّل ّ
اللعني الفكر و�شعاعه املنري ،ويف مثل هذا امل�صاب اجللل �أجد يف ال�رشيف الر�ضي خري من ينطق
با�سمنا حني يقول:
		�إذا �أ�صابت من تحُ ب
النائبات
ما �أخط�أتك
ُ
ومثلما يقول اجلواهري:
ي ُد الأيام طوع يد امل�صيب
		
يظل املرء مهما �أدركته
ومثلما كان ملحمد ال�سيد �سعيد خ�صوم كثريون ،على �صعيد الفكر واملمار�سة ،لكنني �أعتقد �أنه
مل يكن له عد ٌّو واحد.
لقد ح ّلق حممد يف �سماوات بعيدة طائر ًا جمي ًال ،بنظراته الذكية وقلبه الوا�سع ال�سمح وعقله
الراجح اخلالق .العزاء احلار لعائلته و�أ�صدقائه ورفاقه.
ال�صديق حممد ال�سيد �سعيد :ال نقول وداع ًا.
املفكر حممد ال�سيد �سعيد :نقول ا�شتيا ًقا.
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حني يحلم بالتغيري
د .برهان غليون*

اكت�شفت حممد ال�سيد �سعيد من خالل مداخالته ومقاالته ال�صحفية ،قبل �أن جتمعنا �صداقة الفكر
وممار�سة العمل ال�سيا�سي والإن�ساين .وكان حممد يف نظري باحثا المعا متيز بنزاهة علمية نادرة
وب�سداد ر�أي ا�ستثنائي .فهو �أحد �أملع املفكرين العرب املعا�رصين و�أبرز مثقفي جيله و�أكرثهم ن�شاطا
و�إخال�صا و�صدقية.
ففي جمتمعات عربية �ضلت �أو ت�شعر غالبية �أبنائها �أنها �ضلت طريق التقدم الذي كانت حتلم
به ،جند �أن قليال من املثقفني �أو �أ�صحاب الر�أي مل يتع ّر�ض للإحباط والي�أ�س .وبينما اختار الق�سم
الأكرب من ه�ؤالء االنحناء للأمر الواقع ،وم�سايرة الو�ضع متخلني عن �أحالمهم التغيريية ،القومية
�أو اال�شرتاكية �أو الدميقراطية ،وانقلب ق�سم �آخر على مواقفه ال�سابقة �أو تنكر لها با�سم الواقعية �أو
التحوالت التاريخية �أو االنفتاح على العامل ،ور�ضي ق�سم �آخر باالن�سحاب واالنكفاء على النف�س ،بقيت
�أقلية من املثقفني ،ومنها حممد ال�سيد �سعيدُ ،ت�صرّ على االختيارات التي �ألهمت احلركات االجتماعية
والوطنية يف البالد العربية منذ بداية النه�ضة العربية� ،أو ما نطلق عليه ا�سم النه�ضة يف الن�صف
* باحث ومفكر �سوري.

رواق عربي العدد 53

38

املثقف اال�ستثنائي حني يحلم بالتغيري

الثاين من القرن التا�سع ع�رش� ،أعني االميان ب�إمكانية حتويل العامل العربي واالرتقاء به �إىل م�صاف
املجتمعات احلديثة وجتديد بنياته االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والفكرية.
وبعك�س املثقفني الآخرين الذين تخلوا ب�شكل �أو ب�آخر ،وعلى طريقتهم اخلا�صة ،عن �أحالم التغيري
وم�شاريعه� ،أو �أولئك الذين احتفظوا بعك�س الأوائل ،ب�أفكارهم ومواقفهم كما هي ورف�ضوا االعرتاف
بالأمر الواقع ،طرح هذا املوقف منذ البداية وال يزال� ،أعني موقف التم�سك مب�رشوع التغيري والتجديد
والتحديث ،حتديا نظريا وعمليا كبريا� ،رصف حممد ال�سيد �سعيد ،كما فعلت القلة القليلة التي �سلكت
الطريق نف�سه يف م�رص وغريها من البالد العربية ،كل وقتهم ملواجهته والرد عليه .فبينما ال ت�ستدعي
م�سايرة الأمر الواقع القائم �سوى ت�شغيل ملكة التكيف الب�سيط ،التي تربرها الواقعية واالبتعاد عن
الأحالم التي ال ميكن حتقيقها ،وال يطرح احلفاظ على املواقف التقليدية �أي ت�سا�ؤل جديد ،يتطلب
احلفاظ على حلم التغيري ،يف �سياق االنكفاء والردة وانح�سار الآمال ،جهدا ا�ستثنائيا ،وهذا ما ن�سميه
بالتكيف �أو التكييف الإبداعي بني احللم والواقع ،وما يرتتب عليه من مراجعة مزدوجة يتعلق جزء
منها ب�إعادة تقومي احللم نف�سه ومراجعة فكرته ،واجلزء الآخر ب�إعادة حتليل الواقع نف�سه والتمعن يف
ما تبدل فيه وجعل الأفكار وال�شعارات املطروحة يف مرحلة ما مقطوعة عنه �أو بعيدة املنال.
باخت�صار ،كيف ميكن اال�ستمرار يف معركة التغيري العربي ،االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية،
يف واقع الهزمية وتراجع املجتمعات نف�سها عن �أحالمها القدمية و�سيطرة الأفكار املحافظة ونزعة
االرتداد عن م�رشوع احلداثة وعليها �سعيا وراء هوية ثابتة �أو �أ�صالية؟ ومبعنى �آخر كيف ميكن احلفاظ
على حلم التغيري وقيمه ،و�إبقاء �شعلة التحرر االن�ساين قائمة يف مواجهة موجة الي�أ�س الكا�سحة ،التي
ال تعني �شيئا �آخر يف نهاية التحليل �سوى الت�سليم للأمر الواقع واال�ست�سالم؟ الرد على هذا التحدي
هو الذي �شكل حمرك تفكري حممد ال�سيد �سعيد وحمتوى ن�ضاالته العملية وغايته يف �آن .وهو الذي ال
يزال ي�شكل حمور تفكري وعمل الكثري من املثقفني الآخرين الذين رف�ضوا القبول بالهزمية� ،أي الت�سليم
بالأمر الواقع والتعامل مع �إجها�ض م�رشوع احلداثة العربية كما لو كان �أمرا حمتما ونهائيا.
ويف �سياق هذا الرد ان�صبت جهود ه�ؤالء ،ويف مقدمهم حممد ال�سيد �سعيد على حمورين:
املحور الأول� ،إعادة البناء النظري مل�رشوع التغيري نف�سه وتر�شيده؛ �أي �إخ�ضاعه للنقد التاريخي
والعقلي و�إبراز ما كان جوهريا فيه يرتبط بحاجات اندراج املجتمعات يف ع�رصها وتاريخ ح�ضارتها،
وما كان ثانويا �أي ثمرة الظرف اخلا�ص الذي ولد فيه ومل يعد موجودا وال راهنا وال مهما .ولي�س
مثل هذا العمل بالأمر الب�سيط والوا�ضح؛ ذلك �أن التقدم فيه ي�ستدعي مقدرة على �أخذ م�سافة عن
�أفكارنا امل�سبقة وعن العقائديات والت�صورات ال�سابقة التي درجنا على تربيرها والدفاع عنها �أو على
تقدي�سها خالل حقبة طويلة .وهذا ما ي�صعب حتقيقه من مقدرة موازية على االرتفاع عن النماذج
رواق عربي العدد 53

د .برهان غليون

39

املجردة و�إعادة النظر �إليها على �ضوء القيم واملقا�صد العليا التي يربر احلفاظ عليها وحده عملية
الت�ضحية بها والتجر�ؤ على تبديلها .هكذا مل يكن من املمكن ،على �سبيل املثال ،مراجعة فكرة القومية
التي ارتبطت بالوحدة والقوة واال�ستقالل من دون �إبراز فكرة ال�شعب والأمة وحقوقها ال�سيا�سية
واملدنية� ،أي من دون اال�سرت�شاد باملواطنية كقيمة �سيا�سية و�أخالقية وطنية معا .وما كان من املمكن
التخلي عن النماذج ال�سوفييتية و�شبه ال�سوفييتية التي ارتبطت باال�شرتاكية من دون العودة �إىل قيم
العدالة االجتماعية وامل�ساواة ال�سيا�سية والأخالقية و�أخالقيات احلرية التي ت�أ�س�ست عليها �سيا�سة
الأمم احلديثة .وباملثل ما كان من املمكن مراجعة الفكرة العربية ،كما تبلورت يف اخلم�سينيات و�أ�شكال
جت�سيدها و�سبل العمل لتحقيقها ،كما خطت على يد �أ�صحاب الدعوة القومية يف ال�ستينيات وال�سبعينات
من القرن الع�رشين ،وقادت �إىل �إخفاقات وخيبات �أمل كفرت قطاعات وا�سعة من الر�أي العام العربي،
�أقول ما كان من املمكن ذلك من دون �إعادة بناء فكرة العروبة بارتباطها بالقيم الع�رصية اجلديدة التي
حولتها �إىل حمور ال�سرتاتيجية تقارب وتقريب بني الأقطار العربية وت�أ�سي�س جلغرافية �سيا�سية تفتح
�آفاق التنمية االقت�صادية وتر�سخ �أ�س�س اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة ،وبني ال�شعوب العربية.
واملحور الثاين ،جتديد �أ�س�س املمار�سة و�أ�ساليب العمل و�أهدافه املرحلية .وكما كان الرجوع �إىل
قيم التغيري وغاياته ،مما ال يتوفر �إال لأ�صحاب املباديء طريقا لإعادة النظر يف الت�صورات وال�صيغ
والنماذج اجلاهزة املوروثة للتغيري ،كان الرجوع �إىل معيار النجاعة والفاعلية والتوا�صل مع الكتلة
االجتماعية امل�ستهدفة يف �أي م�رشوع تغيري منطلقا لتجديد �أ�ساليب العمل و�إبداع مقاربات ا�سرتاتيجية
جديدة ل�ضمان ا�ستمرار حركة التغيري وتقدمها .وهذا ما �أدى بنا �إىل اكت�شاف العمل على �صعيد
املجتمع املدين ،وتطوير و�سائل التوا�صل املختلفة مع جمهور ي�شكل عزله وتهمي�شه و�إ�سكاته ،ال�رشط
الأول لإعادة �إنتاج النظم االجتماعية وال�سيا�سية القائمة.
يف هذا النقد املزدوج -النظري والعملي -للو�ضع القائم ،كان حممد من دون �أدنى �شك رائدا.
وقد كانت جريدة البديل التتويج الأخري لفكره وعمله .وال ت�شري البديل هنا �إىل نظام �آخر غري النظام
االجتماعي القائم فح�سب ،ولكن �إىل بديل �آخر للعمل النقدي �أو للنقد العملي وللمعار�ضة باملعنى
اجلديد �أي�ضا.
فمن باب الوفاء لفكرة العدالة وامل�ساواة �أعاد حممد ال�سيد �سعيد النظر يف �أمناط التفكري اال�شرتاكي
والي�ساري عموما ،وربطها بالدميقراطية وباملجتمع املدين ،حتى جعل من هذه الأبعاد الأخرية حمور
عمله ون�شاطه ،ال�سيا�سي واملدين .ومن باب الوفاء لقيم احلداثة والتنمية واال�ستقالل الوطني وال�سيادة
القومية �أعاد النظر �أي�ضا يف الفكرة القومية العربية النا�رصية وغري النا�رصية ،ومل يوفر فر�صة لت�أكيد
خيار التقارب والتكامل واالندماج بني البالد العربية وبعك�س الكثري من املثقفني و�أ�صحاب الر�أي
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الذين دفعهم اكت�شاف الدميقراطية �إىل االنخراط يف ما ينبغي ت�سميته نزعة العداء للهوية واالفتتان
بالنزعة الليربالية اال�ستعمارية �أو �شبه اال�ستعمارية ،دافع حممد بكل قوة واقتناع عن االرتباط الذي
ال ينف�صم بني قيم احلرية الفردية والعدالة االجتماعية .وبعك�س الكثري من املثقفني الذين مرت عليهم
خدعة م�شاريع الدمقرطة التي �أطلقتها �إدارة الرئي�س بو�ش الأمريكية ،و�أيدتها الدول الأوروبية ،بقي
اميان حممد ال يتزعزع يف ا�ستقاللية حركة التغيري العربية ،ويف االرتباط الذي ال ينف�صم بني مطلب
الدميقراطية ومطلب ال�سيادة الوطنية.
كان من الطبيعي واحلالة هذه �أن يتخطى حممد خطوط الف�صل القاطعة التي ا�صطنعها مثقفونا
و�أحزابنا يف جمتمعاتنا ال�سيا�سية ،تلك التي تكر�س �إعادة �إنتاج الو�ضع القائم �أي�ضا ،بتكري�سها
القطيعة والعداء بني القوميني والقطريني ،والعلمانيني واال�سالميني ،والليرباليني واال�شرتاكيني،
و�أن يبني لنف�سه موقعا يف ما وراء ذلك ،يتجاوز هذه املواقف ويجمع بينها معا ،معياره التغيري
والنجاعة والفعل ،و�أن يطمح من خالل ذلك �إىل حترير �أجيال ال�شباب من روا�سب �رصاعات املا�ضي
امليت ونقا�شاته املكبلة ،وي�سعى �إىل تعبئتهم و�شدهم �إىل معركة التغيري وجتديد جمتمعاتهم ،ب�رصف
النظر عن انتماءاتهم املذهبية .بهذا املعنى كان حممد ال�سيد �سعيد ،كما ذكر هو عن نف�سه ،ي�ساريا بني
الليرباليني وليرباليا بني الي�ساريني ،قوميا بني القطريني وم�رصيا بني القوميني� ،أي �صلة الو�صل
بينهم �أي�ضا .وجوهر هذه ال�صلة هو ابتداع خطة عملية لدفع عملية التغيري ،مبعناه العميق� ،أي تغيري
الواقع نف�سه ال فكرته.
وهذا التغيري هو الذي جعل حممد يكت�شف �أي�ضا احلركة املدنية وينخرط فيها ،كما مل يفعل �أي
واحد منا .لقد كان مفكرا عمليا وثوريا باملعنى احلقيقي للكلمة ،مل يرتك فر�صة للت�أثري يف الواقع،
نظرية كانت �أم عملية ،مل ي�ستغلها وي�ستثمرها .وكان لهذا ال�سبب �أي�ضا حا�رضا يف كل املنا�سبات
الن�ضالية ،واثقا من عمله متفائل العقل ،بالرغم من �صعوبات العمل وحتديات الواقع الكبرية جميعها.
ولأنه وهب نف�سه مل�رشوع تغيري الواقع العربي فلم يرتك ميدانا للعمل مل ينخرط فيه ،من املقالة
�إىل ال�سيا�سة �إىل املقاومة واملظاهرة واال�رضاب .لكن �إخال�صه ملبادئه وذكائه اال�ستثنائي الذي جنبه
خداع الذات وتغذية الأوهام التي غالبا ما يقع فيها النا�شطون العموميون ،ال�سيا�سيون واملدنيون ،عن
�أنف�سهم وعن الآخرين وعن الواقع االجتماعي �أي�ضا جعلت منه رجل ب�صرية ا�ستثنائيا .فكان بامتياز
رجل علم من دون ادعاء التجرد عن الأيديولوجية واالختيارات ال�سيا�سية والفكرية ،ورجل �سيا�سة
من دون �أي تطلع ملواقع ال�سلطة .لقد كان رجل قيادة فكرية باملعنى احلقيقي للكلمة ،مثقف الكلمة
احلرة والفكرة الثورية واملنهج احلواري والعقالين الهاديء والويف يف الوقت نف�سه .رجل الت�ضحية
وال�شجاعة والتوا�ضع وامل�سئولية ونكران الذات.
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لعله من عجب املقادير ،ومن املفارقات التي تبعث على احل�رسة والأ�سى� ،أنه يف حني ال تزال
م�رص جتوب الآفاق بح ًثا عن �آثارها الوطنية املنهوبة؛ ف�إنها تبدو يف غفلة عن كنز وطني فقدته يف
عقر دارها برحيل �صديقنا الدكتور حممد ال�سيد �سعيد.
فحني ما كان �سعيد يخ�رس معركته الطويلة التي خا�ضها ب�شجاعة مع مر�ض �رش�س م�ستبد،
مثلما هو فتاك ،وبينما كان راق ًدا يف �رسير املوت يف م�ست�شفى موح�ش بباري�س ،وبجواره زوجته
نور ،كان امل�سئولون امل�رصيون ،غري بعيدين عنه ،منهمكني يف �إثارة زوبعة دبلوما�سية ،يزجمرون
فيها ويهددون بقطع العالقات مع متحف اللوفر ب�سبب خالف على جدارية م�رسوقة .ويف الوقت
الذي عاد فيه �سعيد �إىل م�رص على عجل لتوديع �أ�رسته و�أ�صدقائه ،قبل �أن يوارى جثمانه الرثى يف
م�سقط ر�أ�سه ببور�سعيد ،كان امل�سئولون يف �شغل �شاغل عنه؛ فلم تكن �أب�صارهم ترى �سوى قطع
�أثرية �أخرى هنا وهناك ،ترجى عودتها �إىل الوطن بعد طول غياب ،مثل التمثال الن�صفي لنفرتيتي
من برلني ،وحجر ر�شيد من لندن.
* حقوقي م�رصي ومدير ق�سم �شمال �أفريقيا باملركز الدويل للعدالة االنتقالية -نيويورك.
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غري �أن �شي ًئا من هذا ينبغي �أال يثري فينا العجب؛ فمحمد -كما قال الكاتب �سالمة �أحمد �سالمة« -مل
يكن �أب ًدا ممن تغريهم �شهوة املال �أو املن�صب .ومل يكن ممن يكتمون احلق مهما كانت العواقب» ،ومل يكن
«من الذين تلتوي الأقالم بني عقولهم و�أ�صابعهم مواالة �أو جماراة �أو متل ًقا ،ومل تكن من الذين تغريهم
املنا�صب وهو �أحق بها» ،ومل يكن «قريب ًا من ال�سلطة وال هو من دراوي�شها وال�ساعني يف دهاليزها».
كال ،مل يكن �شيئ ًا من ذلك ،كما يعرف الكثريون من �أ�صدقائه واملعجبني به ،بل ظل متم�س ًكا مببادئه،
يقول كلمة احلق لأ�صحاب ال�سلطة دون �أن يخ�شى يف ذلك لومة الئم .و�أم�ضى حياته يف الدعوة للدميقراطية
و�إعالء �ش�أن حقوق الإن�سان ،مت�صد ًّيا للدفاع عن املحرومني و�أ�ضعف امل�ست�ضعفني ،مما كلفه �أحيا ًنا
�أثمان ًا باهظة بلغت حد تعر�ضه لل�سجن والتعذيب .وال يجهل زمال�ؤه يف ال�سجن ما كابده وراء الق�ضبان،
وملاذا اخت�صته ال�سلطات دو ًنا عن غريه مبزيد من العقاب .ثم نقول -وك�أننا بحاجة لأن ن�سوق دلي ًال �آخر
على توا�ضعه و�إن�سانيته� -إنه كان كلما �سئل عن املعاملة التي القاها يف ال�سجن ،تهرب من ال�س�ؤال م�ؤث ًرا
الرتكيز على معاناة الآخرين ودوافع احتجاجهم.
لقد رثا حمم ًدا �أقرانه وزمال�ؤه يف م�رص واخلارج ،من الذين حزنوا لرحيل رجل �أجمعوا على و�صفه
برائد املفكرين من جيله؛ وقد كان � ً
أي�ضا رج ًال ي�أخذ نف�سه بذات ال�رصامة النابعة من مبادئه يف �سلوكه
اليومي ،كما كان يفعل يف حتليله للتطورات ال�سيا�سية �أو يف توجيهه لطالبه .بل �إنه ذهب �إىل �أبعد من ذلك
يف ن�شاطه احلقوقي عندما �أ�سهم يف ت�أ�سي�س املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،ومركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان ،ثم �أخ ًريا احلركة امل�رصية من �أجل التغيري «كفاية»؛ ذلك هو حممد النا�شط املتفاين الذي
عرفته عن قرب على مدار �سنوات طويلة.
عندما التقيت به �أول مرة ،كانت تخاجلني ال�شكوك� ،إذ كنت �أنظر بعني الريبة �إىل املزج بني الن�شاط
احلقوقي اخلال�ص والن�شاط ال�سيا�سي يف م�رص؛ على اعتبار �أن الثاين يق ّو�ض الأول لأ�سباب �أهمها
افتقاره �ضم ًنا لال�ستقالل واحلياد .وبنظرة مل�ؤها الإ�رصار واليقني كان يو�ضح يل ملاذا يعتقد �أن هذين
النوعني من الن�شاط متالزمان ال ينف�صل �أحدهما عن الآخر؛ بل �إنه كان يت�ساءل �إن كان بالإمكان �أن تقوم
للمجتمع املدين قائمة ما مل تتوافر له م�ساحة من الن�شاط ال�سيا�سي.
�أما فيما يتعلق بق�ضية �أخرى �ساخنة من ق�ضايا الع�رص ،وهي ق�ضية متويل �أن�شطة حقوق الإن�سان يف
م�رص ،ويف املنطقة العربية ،فقد كان يدرك �إدرا ًكا مره ًفا كيف تعمد بع�ض احلكومات ،والأطراف الفاعلة
ال�سيا�سية ،بل حتى بع�ض الأطراف الفاعلة يف املجتمع املدين� ،إىل التالعب بهذه الق�ضية واتخاذها مط ّية
لتحقيق م�آربها اخلا�صة .وكان ما يقلقه هو �أنهم جمي ًعا ال يجدون ب� ًأ�سا وال غ�ضا�ضة يف قبول «التمويل
الأجنبي» ،ومن النفاق �إذن �أن يعيبوا ذلك على غريهم وينتقدوه .كما �أنه كان يف طليعة من قالوا �إن التمويل
متي�رس داخل الوطن يف �إطار جمتمع رجال الأعمال ،باعتبارهم –كما كان يقول -من العوامل الرئي�سية
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للتغيري يف املنطقة� ،إذ يطالبون بالإ�صالحات القانونية ،وحرية احل�صول على املعلومات وتداولها ،وحرية
تكوين اجلمعيات �أو االنتماء �إليها.
وكان يعرب عن �أ�سفه لتق ّل�ص الروح التطوعية التي كانت مبثابة القوة املوجهة حلركة حقوق الإن�سان
امل�رصية يف بدايتها ،ولكنه مل يع ُز هذا التقل�ص �إىل التمويل وحده ،بل عاد بنا �إىل النقا�ش حول غياب
احلريات ال�سيا�سية ،و�إن كان قد �ألقى بع�ض اللوم مبا�رشة على حركة حقوق الإن�سان الدولية يف عمومها،
وعلى غلوها �أحيا ًنا يف االعتماد على ال�ضغوط اخلارجية .كان حممد ي�ؤمن �إميان ًا ً
را�سخا ب�أن التغيري �إمنا
ي�أتي من الداخل ،وكيف ال وقد كانت له جتربته يف االنخراط يف حركات االحتجاج الطالبية والعمالية
عامي  1968و ،1972و�أ�سهم يف ت�أ�سي�س حركة حقوق الإن�سان امل�رصية يف الثمانينيات.
وبعد ذلك ب�سنني ،عندما �أطاح التدخل الأجنبي بالنظام الديكتاتوري ل�صدام ح�سني يف العراق ،عدنا
من جديد �إىل النقا�ش حول التغيري النابع من الداخل ال من اخلارج .كان هذا عام  ،2003بعد �أ�سابيع قليلة
من �سقوط النظام البعثي ،وكان حممد غاية يف الو�ضوح ،فقد ر�أى �أو ًال هزمية الهيمنة العاملية الأمريكية،
وانهيار االفرتا�ض القائل ب�أنها ميكن �أن تقوم بدور ال�رشطي يف العامل؛ فلئن كانت جتاهد مب�شقة وع�رس
لك�سب حرب �شنتها على بلد ال ميلك �سوى �أ�سلحة بالية ،فماذا ع�ساها �أن ت�صنع مع بلد مثل �إيران؟
�أو مع عدد �صغري من البلدان يف حال احتدت مع بع�ضها البع�ض؟ كما ر�أى �أن هذه احلرب هزمية على
ال�صعيد الأخالقي؛ لأن الواليات املتحدة مل حت�صل على الت�أييد الدويل الالزم يف جمل�س الأمن الدويل؛
وف�ض ًال عن هذا ف�إنها هزمية للمحافظني اجلدد يف الإدارة الأمريكية الذين لن يلبثوا طوي ًال حتى يتبني
�أنهم �ضللوا ال�شعب الأمريكي .لقد تنب�أ حممد ب�أن يكون التغيري احلادث يف الواليات املتحدة �أكرب منه يف
العراق – وك�أنه كان من بع�ض النواحي يتنب�أ عام  2003ب�صعود �أوباما؛ ومن بني تنب�ؤاته الأخرى �أال
يفلت من العقاب �أولئك امل�سئولون عن الوح�شية التي تك�شفت �أمام �أعيننا؛ ففي �أبريل عام  2003كتب
مقا ًال يف جريدة «الأهرام ويكلي» قال فيه «�إن الإجماع املذهل املنعقد بني النا�س يف �شتى �أنحاء العامل حول
ال�رضورة امللحة ملقاومة هذا اخلطر الهائل اجلديد الذي يهدد ال�سلم والعدل مل ي�سبق له قط �أن كان مبثل
هذه الفعالية والعفوية ،ولو �أنه ال يزال �أمامه �شوط بعيد ال بد �أن يقطعه؛ فال تزال الب�رشية بحاجة لك�سب
ت�أييد �أغلبية ال�شعب الأمريكي ،وا�ستمالتها �إىل جانبها ،وقد ال ننتظر طوي ًال حتى نرى حتقق هذا؛ حينئذ
�سوف ينال جمرمو احلرب ه�ؤالء -الذين راودهم حلم فر�ض �إمرباطورية وح�شية عن طريق احلرب
والإكراه� -سوف ينالون عقابهم بكل ت�أكيد».
ويف عام  ،2007بد�أ حممد ال�سعي لتحقيق حلمه الأكرب ،وهو �أن يخو�ض التجربة يف دعم حرية
ال�صحافة يف وطنه ،تتيح منرب ًا لقوى التغيري يف م�رص؛ وكان الهدف �أن تكون جريدة «البديل» هي
ال�صوت املطالب بالعدالة االجتماعية ،والناطق با�سم من ال منرب لهم؛ و�أن تكون من ًربا للأ�صوات اجلديدة
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والنا�شئة التي تنا�ضل من �أجل الفقراء ،وتناه�ض الف�ساد ،وتطالب بال�شفافية واملحا�سبة؛ و�أن تكون �أداة
حل�شد الطاقات وتعبئة اجلهود من خالل �صوت خمل�ص ونزيه� ،شحذه حممد وهذبه مبا لديه من مهارات
حتريرية .وترقبنا جمي ًعا هذا احلدث بلهفة ،عندما �رشع يف هذه املهمة التي �أخذها على عاتقه ،و�إن بدا
من الوا�ضح �أن �صحته كانت �آخذة يف التدهور التدريجي .غري �أنه جتاهل هذه الدالئل ،موا�ص ًال العمل بال
كلل �أو ملل من �أجل حتقيق حلمه؛ وجنح املر�ض فيما ف�شلت فيه حكومة قا�سية م�ستبدة �سعت لإيقافه ما
و�سعتها احليلة� ،إذ خذلته �صحته يف النهاية ،و�أثقل عليه املر�ض بق�سوته.
واليوم مل يعد حممد بيننا ملوا�صلة امل�سرية والن�ضال من �أجل احلريات ،وها هي الإ�صالحات
الدميقراطية التي طاملا انعقدت عليها الآمال ،وامتدت �إليها حبال الرجاء ،ها هي تنح�رس �شي ًئا ف�شي ًئا،
بينما يحكم النظام قب�ضته ا�ستعداد ًا لالنتخابات .ولكن ما �أ�شبه الليلة بالبارحة؛ فكلما تر�سخ هذا
الإدراك يف الوعي ،تر�سخ معه خطر ال�شعور باحل�رسة والي�أ�س وال�شفقة على الذات؛ ففي عام ،2001
قال حممد �إن �أكرب م�صدر لالكتئاب الوطني هو غياب املثل الأعلى �أو غياب �إدراك االجتاه ال�صحيح؛ فقد
�أ�صبح النا�س مييلون �إىل التفكري من منظور الي�أ�س والف�شل ،وبات ب�إمكان املاليني من النا�س �أن يروا
ب�أعينهم �أن ثمة دو ًال �أخرى كانت ذات يوم متخلفة عن م�رص ،و�إذا بها قد حققت قفزات هائلة من التقدم؛
بل حتى باملقارنة مع الدول العربية الأخرى ،مل تعد م�رص تنتج �أف�ضل املطربني ،وال �أف�ضل امل�ؤلفني ،وال
�أف�ضل تعليم ،وال حتى �أف�ضل �أفالم كوميدية .وال متلك م�رص �أف�ضل اقت�صاد وال �أف�ضل �صناعة يف العامل
العربي� .إن كل النقا�شات تتطرق �إىل امل�ؤامرات �أو ل�شخ�صيتنا الوطنية؛ لكن َم ْن ينبغي �أن نحمله اللوم
على هذا الف�شل؟
ثم قال حممد «�إننا ن�شرتك يف هذه الأزمة مع �أمم �أخرى كثرية �أ�صبح واقعها الراهن �شديد الب�ؤ�س
ب�شكل غري م�سبوق� .إنها � ً
أي�ضا تفتقر �إىل م�صادر الإلهام القادرة على �إثراء وجدان ال�شعب و�إرادته
الوطنية ،وهم مثلنا يفتقرون �إىل �إدراك وا�ضح لالجتاه الذي ي�سريون فيه ،وهو �إدراك يحتاج حتديده
و�صياغته �إىل ال�شجاعة واحلكمة و�صفاء الذهن .وهم � ً
أي�ضا يفتقرون �إىل �أنظمة جديرة بامل�صداقية وغري
منحازة مل�صالح الأقوياء واالنتهازيني .فهل هناك حق ًا خمرج من هذا؟ هل ميكننا �أن نتعافى من ال�شفقة
على الذات والي�أ�س؟ بكل ت�أكيد؛ نحن ل�سنا يف ذلك وحدنا».
نحن �إذن مدينون لك بال�شكر يا حممد؛ فقد ذكرتنا ب�أنه حتى يف �أحلك الأوقات و�أحزنها ال ينبغي لنا
�أن ن�ست�سلم للي�أ�س؛ �أو ًال لأن ما نواجهه من حتديات لي�س مق�صو ًرا على م�رص وحدها ،وثان ًيا لأنك تركت
منوذجا من ال�سلوك القائم على
لنا كن ًزا وطن ًّيا من الأفكار والكتابات والدرا�سات ن�سرت�شد بها ،كما كنت
ً
املبادئ ،جدي ًرا ب�أن نرت�سمه ونقتدي به .و�أخ ًريا ،ولي�س ب�آخر ،ف�إنك ا�ستبقيت لنا �صداقتك التي نعتز
نربا�سا ي�ضيء لنا الطريق يف �أحلك حلظاتنا بينما نوا�صل ن�ضالنا
بها ،ونحملها بني جوانحنا ،لنتخذها ً
من �أجل احلرية والعدالة.
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مثقف مو�سوعي
فى زمن التفتت
فريدة النقا�ش*

ً
ونا�شطا يف
منذ عرفت حممد ال�سيد ال�سعيد قبل ع�رشين عا ًما ،باح ًثا وكات ًبا ومنا�ضال نقاب ًيا
ميدان حقوق الإن�سان ،ثم مرا�سال �صحف ًّيا يف وا�شنطن عرب ر�سائله للأهرام� ،إىل كاتب عمود يف
جريدة البديل التي �أ�س�سها ور�أ�س حتريرها؛ كنت ال �أكف عن الت�سا�ؤل ،وال يزال ت�سا�ؤيل معل ًقا حتى
من بعد رحيله املبكر الفاجع.
ما هو �رس هذا القلق العميق يف �شخ�صية «حممد»؟ القلق الذي و�صل به يف بع�ض الأحيان �إىل
تناق�ض املواقف ،والتقلب ال�رسيع املده�ش الذي ميكن �أن يثري حرية قرائه ومعارفه.
وكلما بلورت «م�رشوع رد» على ت�سا�ؤيل ،قطعه �شعور كبري بعدم الر�ضا؛ ففي داخلي كان
هناك �إدراك عميق ل�صدق «حممد» يف كل مواقفه و�أفكاره وكتاباته ،حتى وهي تتناق�ض فيما بينها.
فهو مل يكن يكتب �أو ي�سلك وف ًقا لهوى �أو م�أرب �شخ�صي �أو ابتغاء م�صلحة خا�صة ،بل كان هناك
دائ ًما هدف عام يحركه ،وق�ضية م�ؤرقة تدفعه التخاذ هذا املوقف �أو ذاك� ،أو هذا املوقف ونقي�ضه
�أحيانًا �أخرى ،ثم تبيّ يل بعد متابعة طويلة ملا يكتبه �أو يدافع عنه يف منا�سبات عامة� ،سواء يف

* رئي�سة حترير جريدة الأهايل -م�رص.
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نقابة ال�صحفيني �أو يف منظمات حقوق الإن�سان� ،أو يف عالقاته مع حمرري جريدة «البديل» وبع�ض
مرءو�سيه يف مركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية يف الأهرام� ،أنه كان يبني ر�ؤيته يف التو
واللحظة ،ا�ستنا ًدا �إىل �آخر ما و�صل �إليه من املعارف ،وهي كثرية ج ًدا ،فقد كان قار ًئا نه ًما ،ومتاب ًعا
دءو ًبا ملا يجري ،خا�صة يف ميدان �رصاع الأفكار ،وبف�ضل ما تتيحه ثورة االت�صال من �إمكانيات
غري حمدودة ،كانت معرفته تبلغ كل جديد يف العالقات الدولية على ال�صعيدين العملي والفكري.
ورمبا كان �أكرب انقالب فكري �شهده تطور «حممد ال�سيد �سعيد» ،هو ذلك الذي بدا يف �شكل
مغادرة للمارك�سية واال�شرتاكية العلمية� ،إىل الليربالية التي الحت ك�أنها مو�ضة الع�رص خا�صة بعد
�إنهيار املع�سكر اال�شرتاكي؛ ولكنه ظل �أبرز ه�ؤالء املغادرين م�ؤقتًا �إىل الليربالية ،من الذين عجزوا
متا ًما عن الإفالت من علمية املنهج والقواعد العامة للمادية اجلدلية؛ �إذ ظل الواقع االقت�صادي
االجتماعي ب�آالمه يطاردهم ،وهم يحلقون يف �آفاق حرية ال�سوق وقوانني العر�ض والطلب ،وحتى
أججا،
و�صول بع�ضهم �إىل تبني �أطروحات الليربالية اجلديدة ،لكنه هو مل يفعل وظل وعيه النقدي مت� ً
وظل قلقه م�شتعال ،وت�ؤرقه �أ�سئلته الوجودية الكربى ،وظل �إدراكه لتدهور �أو�ضاع الكادحني
والفقراء غ�صة يف احللق؛ لذلك كله و�صف البع�ض «حممد» ب�أنه الليربايل بني املارك�سيني واملارك�سي
بني الليرباليني .ولعله كان من �أكرث �أبناء جيله معرفة ب�أفكار املارك�سية التحليلية ،التي ا�ستمدت من
القيم الليربالية يف مراحلها الأوىل -حني كانت مثلها العليا متقدة -مادة لبناء مملكة احلرية التي
�ستتجاوز مملكة ال�رضورة يف الأفكار املارك�سية الكال�سيكية التي تربي عليها ،يف �أول حياته العملية
كمنا�ضل �شيوعي ،ويف ت�أ�سي�سه الفكري املبكر الذي �أ�سهم فيه �شقيقه الأكرب ال�سيد �سعيد بالق�سط
الوافر.
ومتيزت نظرته العلمية للعامل ب�إدماج املمار�سة ال�سيا�سية واالجتماعية يف �صلب الت�صورات،
وحترير هذه الت�صورات من النزعة الت�أملية الباردة التي ميزت �أعمال بع�ض الباحثني الأكادمييني
الذين تلقوا مثله تعلي ًما رفي ًعا ،لكن مل ت�صبح املعرفة بالن�سبة له ميدانا م�ستقال قائ ًما بذاته للوجاهة
واالرتقاء االجتماعي ،بل بقيت متداخلة دائ ًما و�أب ًدا مع الواقع املتحول واملمار�سة التاريخية،
مما يك�سب املعرفة العلمية وظيفتها النقدية ،ويجعل منها انتقاال يف الوعي ،ويجعل منه هو مثق ًفا
ً
ً
مرتبطا بهذه الدرجة �أو تلك
منخرطا يف ممار�سة �أفكاره طب ًقا لتعريف جرام�شي،
ع�ضو ًّيا؛ �أي
بالفئات االجتماعية التي يدافع عنها.
وتدلنا بع�ض كتابات حممد ال�سيد �سعيد على معرفة جيدة بالتاريخ العربي الإ�سالمي ،وهي
�شيء نادر يف �أو�ساط الباحثني من �أبناء جيله والأجيال التالية ،و�أك�سب تلك املعرفة كتاباته عم ًقا
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تاريخ ًيا ،ف�ضال عن الثقة يف درو�س التاريخ التي تقول �إن احلروب �سجال ،و�إن املنطقة التي نعي�ش
فيها طاملا كانت -لأ�سباب كثرية -مطم ًعا للغزاة ،و�أن �شعوبها ا�ستطاعت حتى يف �أحلك فرتات
التاريخ �أن تكت�شف الأ�ساليب املالئمة للمقاومة ،التي مل يح�رص «حممد» معناها �أو �أدواتها يف �شكل
ومفتوحا للمزيد من االبتكارات ،معت ًربا �أن امتالك
واحد ب�سيط ،بل ر�أى فيها تنو ًعا وثرا ًء مده�شً ا
ً
العلم واملعرفة هو �أداة مقاومة.
وهو �ش�أنه �ش�أن كل املفكرين واملنا�ضلني الذين تلقوا تدريبهم الأول يف مدر�سة اال�شرتاكية،
�إ�ضافة �إىل ذلك ا�شرتاكه كمجند يف حرب �أكتوبر الظافرة �سنة  ،1973ر�أى �أن الثبات يف التاريخ
خال�صا؛ لأنه خلف هذا الثبات الظاهري تكمن حركة دائبة تدفع بهذا الواقع لتجاوز
لي�س �إال وه ًما ً
ذاته عرب تفاعل تناق�ضاته الداخلية وحركتها الدائمة ،ولو تالم�ست هذه احلركة مع وعي الفاعلني
االجتماعيني واملنا�ضلني ال�سيا�سيني ،ف�إن م�سار التاريخ الإن�ساين يتغري �إىل الأف�ضل.
دفعه ا�شرتاكه يف حرب �أكتوبر وخربته باحلياة الداخلية للجي�ش �إىل تو�سيع �آفاق معرفته ببنية
الدولة ،والكتابة املتعمقة يف هذا املو�ضوع عن عالقة اجلي�ش بالدولة يف البلدان النامية ،وهو املو�ضوع
الذي ان�شغل به ابن جيله ورفيق ن�ضاله يف مراحله الأوىل و�أحد قادة احلركة الطالبية «�أحمد عبد اهلل
رزة» ،الذي مات بدوره موتًا فاج ًعا ومبك ًرا ،بعد �أن كانت قد حا�رصته قوى القمع حلد ا�ستنزاف
جزء هائل من طاقاته الفذة كما حدث مع موهوبني كثريين وخمل�صني من الأجيال كافة.
بكل هذه املكونات واالهتمامات الوا�سعة والعميقة ،برز «حممد ال�سيد �سعيد» كمثقف مو�سوعي
وع�ضوي .مو�سوعي يف زمن ات�سم بغلبة التخ�ص�ص الدقيق ،ويف ظل هيمنة فل�سفات ما بعد احلداثة
الداعية للتفتت والت�شظي بروحها العدمية املولعة بالنهايات ،نهاية التاريخ ونهاية العمل ونهاية
احلكايات الكربى ،وع�ضوي يف زمن املباهاة بعدم االلتزام ،واحتقار ال�سيا�سة والتعايل على
املمار�سة ،ومديح الالمباالة .وك�أننا ب�صدد حالة من العجز الإن�ساين ال�شامل عن مواجهة وح�ش
االحتكارات وتغ ُّول الإمربيالية بعد هزمية امل�رشوع الأول لتجاوز الر�أ�سمالية الذي �أطلقته ثورة
�أكتوبر اال�شرتاكية يف رو�سيا يف �أول القرن الع�رشين ثم انهارت يف �آخره ،لتخرج فل�سفات ما بعد
احلداثة ك�سل�سلة من املراثي لعامل ال �أمل فيه ،لكن مثقف ًا من نوع «حممد ال�سيد �سعيد» يرد االعتبار
للأمل.
ولعل الإ�سهامات الفكرية املتنوعة ملحمد ال�سيد �سعيد ،واخلربة الغنية ملمار�ساته يف امليادين
املختلفة ،ميكن �أن تكون جميعها جت�سي ًدا لدعوة املفكر املارك�سي الإيطايل �أنطونيو جرام�شي ،حني
قال ما معناه «حني يحا�رصين ت�شا�ؤم الذكاء �ألوذ بتفا�ؤل الإرادة».
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وقد كان «حممد» ذك ًّيا مبا يكفي ،ونزيها مبا يكفي؛ ليعرف حقيقة الواقع امل�رصي والعربي
بطريقة ال لب�س فيها ،يف ظل هيمنة االحتكار والطفيلية والف�ساد والقب�ضة الأمنية الباط�شة للنظم
التابعة� ،أو اال�ستغالل الكثيف للجماهري الكادحة التي ع ّلق هو الكثري من الآمال عليها ،وتع ّر�ض
لل�سجن والتعذيب؛ ب�سبب م�ساندته لن�ضالها يف نهاية الثمانينيات ،ثم مات بعد �أن �أهدى لهذه
اجلماهري جريدة هي «البديل» ،تنطق با�سمها وت�ساند احتجاجاتها ،قبل �أن تت�سبب مناورات وقوى
غام�ضة وممار�سات �صغرية ،يف �إغالقها يف ذروة عنفوانها.
ولكن يبقى �أن تالمذته وحمبيه وال�سائرين على دربه� ،سوف يوا�صلون العمل ،ال فح�سب
من �أجل ا�ستعادة «البديل» لقرائها وكتّابها ،و�إمنا � ً
أي�ضا من �أجل خلق منابر جديدة لال�ستنارة
والعقالنية ،تعلي من �ش�أن الكادحني وترفع �أ�صواتهم لعنان ال�سماء ،وهم يكافحون من �أجل عامل
جديد �أف�ضل ،وهو عامل ممكن كما �صاغ ال�شعار املنتدي االجتماعي املناه�ض للعوملة الر�أ�سمالية،
والداعي لعوملة جديدة �سوف تفتح الطريق لال�شرتاكية يف �آخر املطاف.
لن نقول وداعا يا حممد فنحن على الدرب �سائرون.
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فى �أ�صالة الفكر
وعبقرية املنهج
خليل العناين*

مل يكن الدكتور حممد ال�سيد �سعيد جمرد كاتب �أو مثقف ،و�إمنا بب�ساطة كان ظاهرة �إن�سانية وفكرية
ناد ًرا ما يجود الزمان مبثلها .فهو رجل من زمن العمالقة وقد يكون �آخرهم ،وال ميكن و�ضعه بحال يف
زمرة جيله �أو م�ساواته ب�أقرانه� ،إال مبعيار التزامن ال ُعمرى فح�سب .فقد كان �ساب ًقا جليله �سيا�س ًيا،
ومتقد ًما على نظرائه فكر ًيا ومنهج ًيا.
وبعي ًدا عن اجلانب الإن�ساين والأخالقي البديع يف �شخ�صية الراحل العظيم ،والذى لن تزيده كلمات
عابرة قد يزدان بها عطا�ؤه الوجداين الالحمدود ،ف�إن ما بقي من عطائه الفكري وال�سيا�سي �سيظل
نربا�سا يهتدي به احلائرون يف ظلمات اجلهل املعرفى ،ومال ًذا للباحثني عن خمرج جاد وواقعى للأزمة
ً
الطاحنة التي متر بها الأمة امل�رصية التي وهبها عقله وعمره وج�سده.
و�إذا كنت قد قررت �سل ًفا ب�أن حممد ال�سيد �سعيد كان ظاهرة؛ فمقت�ضيات البحث تتطلب اعتماد
منهجية مو�ضوعية ،و�إن �ص ُعب ذلك ،من �أجل تناول عطائه املعرفى وحتليل ب�صماته ال�سيا�سية حتى
ميكن ك�شف جتلياته العقلية واال�ستفادة من ثروته الفكرية .وهنا �أكاد �أجد نف�سي �أمام حالة ت�شخي�صية
* كاتب وباحث م�رصي ،جامعة دورهام  -بريطانيا
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وا�ضحة ملا و�ضعه املفكر الإيطايل ال�شهري “�أنطونيو جرام�شي” ( )1937-1891يف نظرية “املثقف
الع�ضوي” ،وال �أبالغ �إذا ما قلت �إن حممد ال�سيد �سعيد كان يتماهي �شعور ًيا وفكر ًيا مع هذه النظرية من
�شب عن الطوق والتحق باجلامعة فكان ثورا ًنا ال
فرط قناعته بها .ولت�أخذ مث ًال حيويته ال�سيا�سية منذ ّ
يهد�أ ،وكتلة من الأفكار وامل�شاعر تبحث دائ ًما عن متن َف�س ،فكان �أحد الأعمدة الأ�سا�سية للحركة الطالبية
�أوائل ال�سبعينيات ،وكان � ً
أي�ضا من املدافعني ب�رشا�سة عن حقوق الفقراء والعمال ،انطال ًقا �أي�ضا من
�أفكار جرام�شي عن تقييد الر�أ�سمالية ودفا ًعا عن الأ�شكال التقليدية للتنظيمات ال�سيا�سية مثل االحتادات
العمالية والنقابات املهنية.
وك�أن جرام�شي و�ضع ت�صمي ًما (�أو متثا ًال) فكر ًيا و�سيا�س ًيا ،كما يفعل النحاتون وفنانو اخلزف،
وتلب�سه ،بل �أ�ضاف عليه الكثري بلمعته الفكرية وملحاته الإن�سانية �سليمة الفطرة.
فجاء حممد ال�سيد �سعيد ّ
و�إذا كان من غري املن�صف �أن تتم الإحاطة بامل�رشوع الفكرى للراحل الكبري يف هذا املقال العابر ،ف�إن ذلك
ال مينعنا من �إعطاء وم�ضات �رسيعة حول �أهم النقاط املحورية يف هذا امل�رشوع من حيث الأفكار واملنهج.
ال�شفرة الفكرية

لكل عبقرى “�شفرة فكرية” تكون مبثابة �شعاع ال�ضوء الكا�شف للخريطة اجلينية للأفكار والتجل ّيات
الإبداعية ،وميكن القول �إن ال�شفرة الفكرية للدكتور �سعيد كانت تتمثل يف كلمة واحدة هي “م�رص” ،بكل
ما حتمله هذه الكلمة من معانٍ فل�سفية و�إن�سانية .وهي كلمة ميكن �أن ت�سبقها �أي كلمات �أخرى حتوى
معاين االعتزاز والكرامة والرغبة يف التحرر والرخاء واالزدهار والتقدم واحلرية والعدالة واملواطنة
والدميقراطية مثل (حرية م�رص ،وكرامة م�رص ،ودميقراطية م�رص ،وعدالة م�رص ،ومواطن ّية م�رص ...
�إلخ) .وهو بذلك و�ضع نف�سه يف قائمة العظماء الذين م ّروا على تاريخ م�رص ،وكانت هي �شغلهم ال�شاغل
واملخزن الأ�سا�سي لأفكارهم وطموحاتهم� ،أمثال عمر مكرم ورفاعة الطهطاوى وم�صطفي كامل و�سعد
زغلول وجمال حمدان و�أحمد عبد اهلل رزة و�إبراهيم �شحاتة و�سعيد النجار وجالل �أمني وطارق الب�رشى
وغريهم من الكبار.
فقد كان الراحل ي�ؤمن متا ًما ب�أن هذا البلد ي�ستحق �أف�ضل مما هو فيه ،وكان �إميانه ال يتزعزع بقدرة
امل�رصيني على حتقيق كل ما هو مده�ش ومعجٍ ز يف الوقت نف�سه .لذا فقد كانت كتاباته جمي ًعا مبثابة تدفق
غري حمدود للأفكار اجلريئة واجلديدة .ويكفي �أن تقر�أ كتابه الرائع “حكمة امل�رصيني” الذى ن�رشه
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وحاز جائزة �أف�ضل كتاب عام  ،2000كي تدرك عمق احل�س
الأنرثوبولوجي والإن�سانوى للراحل ،ويبدو الكتاب مبثابة خمطوطة ت�رشيحية للعقل امل�رصى ب�شقيه
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الر�سمي وال�شعبي.
وعلى عك�س غريه من املثقفني ،مل يكن �سعيد رومان�س ًيا حاملًا كما كان يبدو ظاهر ًيا ،كما �أنه مل يكن
مت�شائماَ �أو متثاق ًال من ك�آبة الواقع ومع�ضالته ،فقد كان ينطلق من الواقع بكل م�أ�ساويته و�سوداويته
كي يح ّلق يف ف�ضاء احللول اخل ّالقة التي مل يجار فيها �أحد .وهو ما و�ضح بجالء خالل الأعوام اخلم�سة
الأخرية .فقد بدا الراحل وك�أنه على موعد مع القدر ،فعلى مدار ربع قرن كان �سعيد ،وقلة من رفاقه،
مبثابة “النافخ” يف ج�سد �شبه ميت ،ينا�ضل ويدافع من �أجل احلريات والعدالة االجتماعية ،يف وقت
كان امل�رصيون يعانون فيه من مر�ض “اخلوف” وال�صمت على انهيار الأو�ضاع� ،إىل �أن بد�أت جهوده
ت�ؤتي ثمارها عام  2004حني مت تد�شني حركة كفاية وانتقلت معها البالد� ،ضمن عوامل �أخرى� ،إىل �أفق
جديد من الديناميكية واحلركة .وهنا و�صلت جتل ّيات العبقرى �سعيد �إيل �أق�صى درجاتها ،فكانت مقاالته
و�أن�شطته الفكرية وتعليقاته الإعالمية �أ�شبه ب�صندوق �أفكار انفتح على م�رصاعيه.
ركز الراحل مقاربته الفكرية خالل الأعوام الأخرية يف ق�ضيتني �أ�سا�سيتني� ،أوالهما �رضورة و�ضع
حد لال�ستبداد والت�سلط ال�سيا�سي الذى �أو�صل البالد �إىل درجة التعفن والتحلل ال�سيا�سي .وثانيتهما،
مواجهة النزعة الر�أ�سمالية التي تهيمن على الفكر االقت�صادي امل�رصي وم�ؤ�س�ساته ،وتكاد تع�صف مبا
تبقي من عدالة اجتماعية وتوازن طبقي.
بالن�سبة الأويل ،كانت الق�ضية الد�ستورية هي مبثابة الرافعة لرتجمة �أفكار الدكتور �سعيد واقعي ًا،
وذلك باعتبارها املدخل الأ�صيل لتحويل م�رص �إىل دولة دميقراطية حقيقية؛ لذا فقد كان �س ّباق ًا يف الدعوة
�إيل �رضورة و�ضع د�ستور جديد ينقل البالد من حالة ال�سكون وال�صمت �إيل احليوية والدينامية ال�سيا�سية.
ومل يكن مقتن ًعا بتعديل الد�ستور احلايل باعتبار �أن ذلك ترقيع ال طائل من ورائه .لذا فقد دعا القوى
والأحزاب ال�سيا�سية وعموم املثقفني �إىل �رضورة فتح حوار جاد حول و�ضع د�ستور جديد ،حم ّف ًزا �إياهم
ب�رضورة ال�ضغط واملطالبة بذلك بجميع الطرق ال�سلمية .وقد كان مقتن ًعا ب�أن الفائدة الكربى من و�ضع
د�ستور جديد ،لي�ست جمرد �إ�صدار وثيقة بقدر ما هي �إثارة النقا�ش العام حول هذه الوثيقة بحيث تكون
نتاج ًا لعملية حراك جمتمعي �أو كما �س ّماها يف �أحد مقاالته “عملية تثقيف �سيا�سي ج ّبارة مير بها ال�شعب
وهو ي�ضع لنف�سه د�ستو ًرا جدي ًدا” .كما كان يدعو �إىل و�ضع د�ستور حمدد ي�ستهدف �إر�ساء املبادئ
الدميقراطية ،وعلى ر�أ�سها مبد�أ �سيادة الأمة ،ويحمى احلريات العامة .وهو مل يكتف بالدعوة و�إمنا
بادر �إىل اتخاذ خطوات فعلية ،من خالل امل�شاركة يف املنتديات وال�صالونات الثقافية ،بالإ�ضافة �إيل ور�ش
العمل ،وامل�ساهمة من خالل الف�ضاء الإعالمي الوا�سع؛ كي ت�صل �أفكاره و�أطروحاته �إىل اجلميع.
�أما بالن�سبة للق�ضية الثانية فهى ترتبط بامل�س�ألة االقت�صادية ويف القلب منها م�س�ألة العدالة االجتماعية.
وهي ق�ضية كانت دو ًما علي �أجندة الراحل �سعيد ،وقد دفع ثم ًنا ً
باهظا لها باالعتقال وال�سجن والتعذيب.
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فقد كان على يقني تام ب�أن ال�سيا�سات الر�أ�سمالية التي مت الأخذ بها خالل العقد املا�ضي �أدت �إيل كوارث
عديدة ،كان �أهمها بالن�سبة له هو انهيار الطبقتني الدنيا والو�سطي ،و�ضياع تقاليد الإنتلجين�سيا امل�رصية
التي مت ت�أميمها من قبل احلزب احلاكم .وقد كان على قناعة ب�أن هذه ال�سيا�سات �ساهمت يف تخريب عقول
الطبقة الو�سطى وت�شتيت جهودها ،وتدمري النخبة املثقفة .وهو قد �أ�شار �إىل ذلك يف �أحد مقاالته البديعة
بالقول �إن “الغالبية الكا�سحة من �أعلى النا�س �ش�أنا ،ومنها �أ�ساتذة اجلامعات فى هذا البلد لن ترتدد
كثريا �إذا عر�ضت عليها وظيفة حكومية �أو وظيفة مهمة فى احلزب الوطنى لقاء الت�صفيق �أو ال�صمت على
الواقع املرير للوطن بغ�ض النظر عن تاريخها الفكرى لو �أن لها تاريخا� ،أو حتى انتماءاتها احلا�رضة
لو �أن لها انتماءات”.
العبقرية املنهجية

مل يح�رص الدكتور �سعيد نف�سه �ضمن منوذج “جرام�شي” للمثقف الع�ضوي ،والذي يقوم على
�أمرين؛ �أولهما القدرة على النقد الذاتي مبو�ضوعية ور�صانة دون الإفراط يف الت�شا�ؤم ،وثانيهما
االنتقال من العقلي �إىل العملي ،والقيام بالدور املجتمعي املطلوب كي تتحقق ر�سالة املثقف ،بل �أ�ضاف
لهذا النموذج �سمات خا�صة تعك�س ذاتيته الفكرية ،و�شخ�صيته الوطنية .لذا فقد جتاوز الدكتور �سعيد
ال�صندوق املارك�سي الذي �صنعه جرام�شي للمثقف الع�ضوي ،ونحت لنف�سه طري ًقا منهج ًيا متفردًا .وهو
منهج يجمع بني املدر�سة التفكيكية  De-Structuralismالتي ازدهرت على �أيدي تالمذة جرام�شي
مثل مي�شيل فوكو وجاك دريدا ويورجن هابرما�س وهوارد زين وديفيد هاريف و�إدوارد �سعيد ونعوم
ت�شوم�سكي ،ولكنه يف الوقت نف�سه كان يحتفظ مبنهج بنيوي �أو بالأحرى “ما بعد بنيوي” Post-
 structuralismي�سعى من خالله �إىل �إعادة تركيب اجلزئيات يف �إطار �إن�سانوي ما بعد حداثي.
ففي تناوله مل�س�ألة التغيري يف م�رص مل ينطلق حممد ال�سيد �سعيد من الكليات �أو الق�ضايا الكربى التي
قد تبدو لوهلة ع�صية على التحقيق ،ودافعة للي�أ�س والإحباط .و�إمنا كانت لديه قدرة نادرة على ر�ؤية الكل
من خالل اجلزء .فالتحول الدميقراطي الذي كان ين�شده ال ي�أتي من خالل تغيري �شامل من �أعلى الهرم،
أ�سا�سا من الفرد ،الذي يعد بالن�سبة ل�سعيد الفاعل الرئي�سي يف �أي عملية اجتماعية حتررية،
و�إمنا ينطلق � ً
�إذا ما �صلُحت تربيته وتن�شئته ،بات مادة جاهزة للتغيري؛ لذا فقد راهن يف م�رشوعه الفكرى على القدرة
الذاتية للمواطن ،باعتباره مناط التغيري �أو ال�سكون؛ وهو ما دفعه للتفكري يف �إن�شاء جريدة «البديل» كي
تعيد بناء الوعي الذاتي للم�رصيني.
وقد ح َم َل الراحل بعنف على ما فعله نظام يوليو يف ال�شخ�صية امل�رصية التي باتت م�سكونة بهواج�س
رواق عربي العدد 53

خليل العناين

53

اخلوف من التغيري وراغبة يف بقاء الأو�ضاع على ما هى عليه حتي و�إن �أدت �إىل الرتاجع والتحلل.
لذا فقد حل ّل برباعة ما فعله النظام احلايل من تدمري ل�شبكة العالقات االجتماعية �سواء على امل�ستوى
اجلغرايف (الريفي واملديني) �أو على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي والوظيفي؛ ب�سبب ال�سيا�سات التي اتبعها طيلة
العقود الثالثة املا�ضية ،وبالن�سبة له ف�إن امل�ستوى املتدنى الذي و�صلت �إليه النخبة امل�رصية (ا�ستخدم
هذا التعبري جما ًزا) مل يحدث يف التاريخ احلديث واملعا�رص مل�رص .وقد خل�صه يف م�صطلح معبرّ للغاية هو
«ديكتاتورية الالموهبة وامل�صالح اخلا�صة».
وكان �أبرز جتل ّيات هذا املنهج التحليلي تقدمي �رشح عميق للحال الراهنة التي تعي�شها البالد ،وهو ما
ن�رشه يف �سل�سلة مقاالت حملت عنوا ًنا مو�سيق ًيا ال ميكن �أن ُين�سى هو (توازن جمتمع متوا�ضع الأداء)،
ً
حمظوظا ب�شكل �شخ�صي �أن �أن�رش هذه املقاالت يف جريدة «امل�رصى اليوم» يف بواكريها الأوىل.
وقد كنت
وهي مبثابة لوحة �سو�سيولوجية مت ر�سمها بعناية فائقة ،وبح�س مرهف ،ق ّدم فيها الراحل و�صف ًا
�سو�سيولوجي ًا وحتلي ًال رفيع ًا لطبيعة الأزمة التي تعي�شها م�رص ،والتي �أكاد �أملح م�ؤ�رشاتها الآن فيما
ّ
خطه حممد ال�سيد �سعيد قبل خم�س �سنوات ،وك�أنه كان يقر�أ امل�ستقبل بح�سه الناب�ض .وهي جت�سيد
مثايل للمنهج (التفكيبنيوي)؛ فقد انطلق من م�سئولية الفرد امل�رصى عن الأزمة الراهنة بقوله «دعونا
نعرتف بالإ�شكالية احلقيقية للإ�صالح فى م�رص فى احلقبة الراهنة :قليلون جدا يعملون �أو م�ستعدون
للت�ضحية من �أجل حتقيق هذا اال�صالح .بل و�أغلب املنا�ضلني من �أجل الإ�صالح يعملون من �أجله بن�صف
قلب» ،ويف جت ّرد عودنا عليه مل ي�ستثن نف�سه من هذه الطائفة ،باعتبار ذلك قاعدة عامة باتت حتكم املثقفني
والنخبة يف م�رص .وعرج بعد ذلك �إىل تف�سري حال التوازن العجيب الذي يعي�شه املجتمع امل�رصي بجميع
طوائفه وطبقاته ،وهو توازن كما و�صفه متوا�ضع الأداء؛ �أي ال يقوم على �أ�سا�س �سليم ،و�إمنا هو توازن
الأو�ضاع اخلاطئة التي تراكبت وتعق ّدت حتى و�صلت �إيل ما هي عليه.
وبرغم نزعته التفا�ؤلية ،فقد �أكد الدكتور �سعيد �أن مثل هذا التوازن «متوا�ضع الأداء» قابل للحياة
لفرتة طويلة رمبا ت�صل �إىل قرون ،م�ستح� ًرضا فرتات �سابقة من تاريخنا احلديث ،و�صلت فيها الأو�ضاع
�إىل مثل ما هى عليه الآن كما حدث �إبان عهد املماليك� .أو ح�سبما قرره يف مقاالته «لقد ا�ستمر الركود
ال�سيا�سى فى ظل احلكم العثمانى اململوكى لثالثة قرون مت�صلة .بل و�أظن �أنه ال يزال م�ستمرا حتى الآن.
ولكن ما ا�ستمر لي�س التوازن و�إمنا االنكما�ش املطرد والتحلل املخيف والتخلف املروع للمجتمع ،وهذا
هو ما نخ�شاه حقيقة طاملا غابت �إرادة اال�صالح والتغيري واالنطالق».
وبرغم ذلك فقد كان �سعيد متمردًا على التف�سريات التى تركن �إىل افرتا�ض ال�سكون يف ال�شخ�صية
وا�ضحا لأطروحة جمال حمدان حول هذه ال�شخ�صية التي ترف�ض التغيري
امل�رصية ،وهو هنا يوجه نق ًدا
ً
واملغامرة .وهو يقرر بكل يقني �أن فرتات اال�ستقرار وال�سكون يف م�رص هي الأكرث من فرتات الفو�ضى
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والتحلل واال�ضمحالل؛ لذا فهو يف�رس �سكون امل�رصيني الراهن؛ بتف�ضيلهم لال�ستقرار ،حتى و�إن جاء
علي ح�ساب �أمور �أخرى كالدميقراطية والكفاءة البريوقراطية .وبالن�سبة �إليه ف�إن ال�سبب الرئي�سي لهذا
ال�سكون ورف�ض املغامرة بالتغيري يكمن يف معادلة ب�سيطة مفادها ،كما حددها هو�« ،أن املعادلة التع�سة
لل�سيا�سة فى م�رص رمبا طوال تاريخها جتعل التعاي�ش مع الظلم و�سوء الأداء اختيارا �أف�ضل من الن�ضال
من �أجل التغيري والإ�صالح عرب امل�شاركة واملبادرات ال�شعبية؛ لأن هذا االختيار الأخري يكاد يت�ساوى مع
الثورة مهما تكن الإ�صالحات املطلوبة ب�سيطة وجزئية ومن داخل �أطر النظام .ويعى املجتمع فى �أعماقه
هذه املعادلة البائ�سة ،ويت�رصف على هداها»؛ لذا يبدو التوازن الراهن يف احلالة امل�رصية توازنا وهميا
وخادعا؛ لأنه «من حيث امل�ضمون لي�س �سوى ا�ستبداد القطاعات الأقل موهبة واقتدارا ورغبة فى التقدم
�أو املخاطرة ل�صنع عامل �أف�ضل .وهو توازن الكتبة الذين يفتقرون للمعرفة ،وال يتقنون �سوى الإمالء
والعالقات الإمالئية وي�أنفون من التفكري فى ن�صو�ص جديدة ب�أنف�سهم ،وهنا حتديدا تكمن تراجيديا
املجتمع امل�رصى وال�شخ�صية امل�رصية على ال�سواء» ،وذلك ح�سب ما يقرر الدكتور �سعيد.
فى انتظار املعجزة التاريخية

كما قررنا �سل ًفا فقد كان الدكتور �سعيد متجاو ًزا ملجرد طرح امل�شكلة دون التفكري يف حلول لها .وقد
لعبت �سماته ال�شخ�صية دو ًرا م�ؤث ًرا يف ذلك من خالل قدرته املده�شة على توليد الأفكار ب�شكل ي�صعب
الف�صل فيه بني �شخ�صيته وم�رشوعه .فقدرته العميقة على حتليل وتفكيك عنا�رص الأزمة الراهنة كانت
هي ذاتها الباعث احلقيقي على التفكري اخل ّالق يف �إيجاد احللول العملية لهذه الأزمة .وبقدر ق�سوته يف
ت�رشيح الأزمة وحتميل كل طرف م�سئوليته فيها ،بقدر ما كانت لديه قدرة على الولوج الناعم للحلول
وتوزيع الأدوار وامل�سئوليات؛ فقد كان يراهن بالأ�سا�س على الكتلة التاريخية التي ميكن بنا�ؤها جمتمع ًيا
وح�ضار ًيا ،وقد و�ضع بيديها �إمكانية �إجناز حتول دميقراطي ناجع� ،أو ما ميكن ت�سميته «بالربوليتاريا
الواعية» .وهذه الكتلة التاريخية تبد�أ من طبقة الفالحني يف القرى التي �أ�صابها التلف والتفكك،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدنى املنخرطة يف ق�ضايا غري �أ�سا�سية ،مرو ًرا بطبقة رجال الأعمال التي متلك
بيديها مفاتيح التنظيم ،ولكنها ال متلك م�رشو ًعا �سيا�س ًيا ،يتجاوز منافعها اخلا�صة وم�صاحلها ال�ضيقة.
وقد و�ضع م�سئولية التغيري يف رقبة هذه الفئات بالإ�ضافة �إىل الإنتلجين�سيا النزيهة التي مل تلوثها مغامن
ال�سلطة.
مل يفقد الدكتور �سعيد ،الأمل يو ًما يف قدرة امل�رصيني على �إجناز التغيري املرجو ،وقد بدا قبل مر�ضه
ووفاته كما لو �أنه �أودع «م�رص» �أمانة يف �أعناق املجتمع ككل ،خم ّريه بني «التحلل والتال�شي على املدى
الطويل �أخالق ًيا وح�ضار ًيا� ،أو �أن حتدث معجزة �سيا�سية �أو مدنية تنقذه وتنطلق به ،واملعجزة التى حتدث
عنها «ال ميكن �أن تكون �سوى من �صنع املجتمع نف�سه» ،وهذه هى الو�صية التي تركها لنا الفقيد الراحل.
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معمل �أفكار
حم َّبة للإن�سان
�سيد �ضيف اهلل*

�أمتنى �أال �أتو َّرط يف الرثاء والت�أبني؛ لأنني ال �أعتربهما �إال حفرة حفرتها الثقافة للإيقاع بنا،
ككائنات �إن�سانية مف ِّكرة ومتم ِّردة ،بغر�ض �أن يبقى كل �شيء على ما يرام بعد رحيل «الدكتور»،
الذي يعلِّم احلاكم كيف يكون حاك ًما �إن�سانًا ،ويعلِّم املحكوم كيف يكون مواطنًا �إن�سانًا مبعنى
الكلمة .و�صفة «الإن�سانية» و�إن كانت ت�شري للوهلة الأوىل ملعاين النبل وال�رشف ودماثة اخللق،
ف�إنها ت�شري� ،إذا ما تعمقنا يف ظالل معانيها� ،إىل �إعمال العقل النقدي؛ ك�صفة فارقة بني من ينتمي
من بني الب�رش لثقافة «كتم ال�صوت» وحتويل املواطنني �إىل قطيع ،وبني من ينتمي منهم لقيم ثقافية
�شحيحة� ،أذكر منها قيمتني :
 -1قيمة التحوالت املعرفية املربرة التي ت�شري لوجود مفكر حي.
 -2قيمة �إ�سقاط امل�سافة بني القول والفعل ،التي ت�شري لوجود مثقف ي�ستحيل ا�ستدراجه لأن
يكون من «خ ّدام اال�ستبداد» كعادة �أغلب مثقفينا.
* كاتب وباحث م�رصي.
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�إن �صفة «الإن�سانية» و�إن كانت م�شتقة لغو ًيا من الن�سيان ،ف�إنها عندما تقرتن بالثقافة يف حديث
عن حممد ال�سيد �سعيد ،ف�سوف ترتبط عندي بالقلق املعريف الذي يقود «الدكتور» �إىل مراجعات
نقدية لي�س لأفكار انتمى �إليها فح�سب ،و�إمنا لأفكار �أنتجها ذات يوم ،كما ترتبط �صفة الإن�سانية
عندي بالقلق على الغري ،خا�صة ال�ضعيف غري القادر على نيل حقوقه ،ال�سيما �إذا كان من �أبناء
مع�شوقته «م�رص» .و�أ�ستميحكم عذ ًرا لأنني �أرف�ض ا�ستخدام الفعل املا�ضي عند احلديث عن حممد
ال�سيد �سعيد؛ فلي�س مقبو ًال �أن �أر�ضخ لثقافة لغ ٍة ت�ساوي بني هذه القيم واجل�سد فتحيلهما �إىل مقربة
الفعل املا�ضي «كان».
مثقف تكدير الأمن العام

عندما كنت �أقر�أ لإدوارد �سعيد عن �صور املثقف ،كنت �أدرك �أن املثقف الذي ي�سعى لأن يكونه
�إدوارد �سعيد لي�س �إال حممد ال�سيد �سعيد .فقد كان �إدوارد �سعيد يرى �أن وظيفة املثقف دائ ًما هي
تكدير الأمن العام ،حيث ال ميكن �أن ي�ستكني لفكرة �إال وينقلب عليها ،وال ير�ضى عن و�ضع �إال
ويحلم بتغيريه للأف�ضل .ومل يكن حممد ال�سيد �سعيد �إال مك ّد ًرا لأمن املثقفني �أو ًال ،و�أمن ال�سلطويني
امل�ستبدين �سيا�س ًيا ثان ًيا ،ولأمن ال�سلطويني امل�ستبدين دين ًيا ثالثاَ ،ولأمن الأغلبية ال�صامتة راب ًعا.
رسا -يف عقول من يكدر �أمنهم ،لكنهم كانوا يرف�ضون الإف�صاح
واملفارقة �أن تقديره يزداد ً �-
واالعرتاف مكابرة وغرو ًرا ،ف�أخذوا يعلنون ذلك كله فقط بعد «غياب» ج�سده ،واهمني �أنهم
�سي�سرتيحون من معمل �أفكاره املح َّبة للإن�سان ،الراف�ضة خلدمة امل�ستبدين ،غري امل�ساومة على وطن
ع�شقه و�أخل�ص له ،منذ حلظة ان�ضمامه حلركة الطلبة عقب النك�سة للمطالبة ب�أخذ الث�أر مل�رص ،لي�س
من العدو فقط ،و�إمنا من كل من ق�صرّ يف �أداء واحبه جتاه م�رص .ال�شاب حممد ال�سيد �سعيد يتبنى
الفكر املارك�سي لكن دون االجنراف لت�أليه مارك�س �أو لينني ،بل ينمو داخله تدريج ًيا وعي نقدي جتاه
الإجابات التي قدمتها املارك�سية يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،ومدى مالءمتها للمجتمع
امل�رصي يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،فيجد �أنها �إجابات ناق�صة وبع�ضها جتاوزتها حركة
التاريخ الإن�ساين فيتخفف من مارك�سيته دون �صخب ودون مراهقات فكرية وقع فيها جل من �أراد
�أن يواكب التغريات االجتماعية املحلية والدولية ،فلم ير ِمت «الدكتور» يف ح�ضن الليرباليني ،ومل
يهادن الأ�صولية الدينية .و�إمنا تعامل مع املارك�سية كمرياث معريف؛ وبالتايل ف�إن �إحياء املرياث
يكون بالتفاعل النقدي معه لتجديده ،ولي�س بالعي�ش يف جلبابه واخلروج من التاريخ .وهذه الطريقة
يف التعامل مع املارك�سية ال يقدر عليها �إال القادر على �إعمال العقل النقدي يف موروثات الذات من
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بديهيات وم�سلمات ،كمقدرته على �إعمال عقله النقدي � ً
أي�ضا لر�ؤية بديهيات وم�سلمات الآخر على
ال�ضفة الأخرى من العقل ،بقدر كبري من املرونة والتفاعل الإيجابي.
�إن هذه الطريقة يف التحول املعريف ال ت�ؤ ِّمن �صاحبها فح�سب من الوقوع يف �شبهة االنتهازية
وال�سطحية ،و�إمنا ت�ؤمن الفكرة التي يتحول عنها من الوقوع يف فخ ت�أليه الأفكار اجلاهزة ،ذلك
الفخ الذي ي�شبه ثالجة كبرية خم�ص�صة لتجميد الأفكار ،رغم معرفة اجلميع �أن الأفكار املجمدة
�أفكار ميتة ال حياة فيها وال �أمل يف بعثها للحياة �إال بنقدها .ينقد الدكتور اال�شرتاكية ليبعث بها �إىل
احلياة ا�شرتاكية �إن�سانية خالية من مرياث الديكتاتورية ال�سيا�سية والطبقية ،وبريئة من النماذج
املا�ضوية للدولة املن�شودة.
يف مرحلة الثمانينيات والت�سعينيات ي�أمل «الدكتور» �أن يكون يف تفعيل املجتمع املدين بع�ض
احلل للخروج من م�أزق الدولة املتوح�شة واملجتمع ال�صامت؛ في�ؤ�س�س املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان ثم مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان .ينظر «الدكتور» للعمل احلقوقي يف بلد يكاد
يكون الأفق فيه م�سدو ًدا على �أنه نوع من اال�ست�شهاد ولي�س رفاهية فكرية �أو و�سيلة لزيادة الدخل،
فيكتب بيان املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان مت�ضامنًا وم�ستنك ًرا دخول البولي�س مل�صنع احلديد
وال�صلب والقب�ض على بع�ض العمال املعت�صمني ،يكتب «الدكتور» البيان بروح ال�شهيد ،فقد كان
زكي بدر – �أكرث وزراء الداخلية �رشا�سة يف ذهن املواطن امل�رصي – هو وزير الداخلية حينذاك،
ور�سم اجلالدون ب�سياطهم على ج�سد «الدكتور» ً
خيوطا من الأمل ،مل تلبث �أن يح ّولها «الدكتور» ،يف
معمل �أفكاره� ،إىل خيوط من احلب والأمل والإ�رصار ،ي�صل بها بني اليوم والغد املن�شود.
لكن «الدكتور» يدرك جي ًدا �أن نخبة املجتمع املدين اجلديدة لي�ست �إال من ن�سيج ثقافة نخبوية،
غري قادرة على �إعمال العقل النقدي يف م�سلمات وبديهيات الثقافة املحيطة بها ،وغري قادرة يف الوقت
ذاته على التخل�ص ب�سهولة من داء اال�ستبداد املتغلغل يف التكوين الثقايف للعقل الذي ي�سيطر �أو
يحكم ،حتى لو كان حاك ًما على منظمته احلقوقية �أو حتى �أ�رسته! ف�ض ًال عن تباين القدرة بينها
على التخل�ص من �ضعف النف�س الب�رشية �أمام الأموال املتدفقة من املمولني .الأمر الذي يجعله
يحلم بحركة اجتماعية �أكرث قدرة على االت�صال باملجتمع ال�صامت ،لتعمل على �إخراجه من �صمته
الطويل .ي�ضع «الدكتور» بع�ض �أمله يف «كفاية» لتقول ال للتجديد وال التوريث ،كما ي�ضع بع�ض �أمله
يف جريدة «البديل» التي �أ�س�سها لتكون نافذة ل�شباب يريدون �أن ميار�سوا التعبري عن �أفكارهم،
بعي ًدا عن الو�صاية الأبوية لعقول جتمدت �أو حتنطت على كرا�سيها.
�إن هذه التحوالت املعرفية «للدكتور» ال حتدث من طرف واحد ،و�إمنا ي�شرتك فيها «الدكتور»
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والفكرة التي يتحول عنها والفكرة التي يتحول �إليها� ،إذ يبدو �أن الفكرة التي يتحول عنها تكاد تطلب
منه على ل�سان �أ�صحابها املتعبدين بها �أن يرتكها ،لأن الفكرة �أو بالأحرى لأن �أ�صحابها ال يتحملون
دماثة خلقه ورقيه الإن�ساين وقوته النقدية يف �آن .حيث يق ّدم «الدكتور» نف�سه ب�أنه «الي�ساري بني
الليرباليني ،والليربايل بني الي�ساريني» .بل الأكرث من ذلك ،رغم �أن فكرة الدولة الدينية واحتمالية
حتققها يف م�رص كانت م�صدر قلقه الأكرب على م�رص خلطورتها على احلريات واحلقوق الإن�سانية
للمواطنني ،ف�إن دفاعه عن حق الإ�سالميني يف امل�شاركة ال�سيا�سية ودفاعه احلقوقي عن معتقليهم
الذي مل ي�ضعف حلظة واحدة؛ جعل ال�سلطويني يدركون �أنه غري �صالح للتوظيف ال�سيا�سي �ضد
التيارات الدينية مثل كثريين غريه من رموز التنوير احلاليني يف م�رص �سواء يف احلزب احلاكم �أو يف
الأحزاب املعار�ضة �شك ًال ،املتواطئة جوه ًرا.
فى مواجهة الرئي�س

مع» الدكتور» ت�سقط امل�سافة بني الفعل والقول ،فرغم نهمه املعريف ورهانه على �أن �إنتاج املعرفة
هو ال�سبيل للخروج من الظلمات التي حتيط باملجتمع امل�رصي ،ف�إن منط املعرفة الذي ينتجه
الدكتور وي�سعى لأن ينتجه تالميذه هو املعرفة من �أجل حياة �أف�ضل للم�رصيني ،وهذه املعرفة ال
يتوقف �إنتاجها على الكتابة فح�سب ،و�إمنا يلزم على املفكر – كما يف حالة حممد ال�سيد �سعيد – �أن
يقوم بتو�صيلها للمنازل ،و�أن يكون يف خدمة املجتمع امل�رصي على مدى الأربع والع�رشين �ساعة.
حني تتج�سد املعرفة النقدية يف �سلوكيات وممار�سات يومية «للدكتور» فاملالحظ �أن تطبيق
تلك املعرفة يكون �أو ًال على �سلطان الذات (النف�س املغرورة والأ ّمارة بال�سوء) ،حيث تعاين نف�س
«الدكتور» من ذلك اللجام الذي يلجمها به «الدكتور»� ،إذ لي�ست مثلها مثل كل نف�س يحق لها �أن
ت�شتهي وترغب ،فهي نف�س «الدكتور» الذي ي�أمرها بالتوا�ضع فتتوا�ضع ،وي�أمرها بالزهد عن
املن�صب واملال فتزهد ،وي�أمرها بالعفة عن طلب العالج جل�سد �أنهكه املر�ض فتعف .فهل ميكن لأحد
�أن يتوقع من ذلك امل ِّرو�ض لنف�سه �أن يخ�شى �سلطان اجلماهري �أو �سلطان احلاكم فيرتدد �أن يواجه
الأعور ويخربه بحقيقته بكل �أدب؟
لقد اعتاد �أغلب مفكرينا �أن ينافقوا ال�سلطان االجتماعي املتمثل يف اجلماهري ،و�أن ينتقدوهم
يف الغرف املغلقة خو ًفا من بط�ش بع�ضهم �أو حرمانًا من �شعبية زائفة .لكن «الدكتور» يواجه هذا
ال�سلطان االجتماعي/اجلماهري بحقيقته امل ّرة وعرب �شا�شات التليفزيون ،وهي م�سئولية اجلماهري
عن املوازين املختلة يف املجتمع على جميع امل�ستويات حيث يدين «الدكتور» على الهواء مبا�رشة
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احتفاء ه�ؤالء اجلماهري بالعب كرة قدم �أو راق�صة – مع االحرتام للجميع – لي�صبحوا جنوم
املجتمع وقدوتهم و�أثرياءهم ،بينما جتهل �أو تتجاهل تلك اجلماهري علماءها ومفكريها الذين ال
يجدون �أحيانًا ثمن م�صاريف �أوالدهم الدرا�سية �أو ثمن عالجهم �إذا مر�ضوا ،ف�ض ًال عن عدم معرفة
�أحد بهم رغم �أنهم ق�ضوا �أجمل �سنوات عمرهم يف خدمة العلم واملجتمع.
�أما مواجهته للرئي�س مبارك يف لقائه باملثقفني والكتّاب ال�صحفيني ،باحلقيقة التي مل يجر�ؤ على
النطق بها يف ح�ضور الرئي�س �إال «الدكتور» ،فقد كانت من وجهة نظري ت�أكي ًدا على �أنه مل يف�صل
بني دور «املثقف» ودور» ال�شهيد» .فكالهما ي�سقط امل�سافة بني الفعل والقول ،حيث يقدم كالهما
نف�سه فدا ًء للوطن يف حلظة مواجهة غري م�أمونة العواقب� .إن االختالف مع ال�سلطان لي�س من
عادة مثقفينا ،الذين يفهمون الثقافة على �أنها و�سيلة للح�صول على املن�صب �أو و�سيلة لال�سرتزاق
وال�شهرة ،وبالتايل فهم يراهنون على ر�ضا ال�سلطان ومعاونيه يف جل الأحوال واحلاالت� .إن
مواجهة «الدكتور» للرئي�س» بقوله «غري �صحيح يا ري�س» ،هي رف�ض ال�ستعارة حياتية �أراد
الرئي�س و�أجهزة ت�شكيل الوعي لديه� ،أن تكون هي اال�ستعارة التي يحيا بها جميع امل�رصيني،
وهذه اال�ستعارة تقول «�إن اخلبز �أهم من احلرية ،و�أن مهمة الرئي�س �إطعام �أكرث من �سبعني مليون
بطن جائع» .لكن رف�ض «الدكتور» لهذه اال�ستعارة وحيثياتها التي قدمها الرئي�س مل يكن ً
رف�ضا
لر�أي فرد ،و�إمنا كان ً
رف�ضا ملجمل خمزون ثقايف متوارث على مر عقود وقرون لكنه مل يجد من يقول
له «غري �صحيح يا ري�س» .بهذه املواجهة يق ّدم «الدكتور» للحاكم واملحكوم على ال�سواء ،ا�ستعارة
حياتية �أخرى بديلة ،وهي الأجدر بتبنيها والعمل على حتقيقها ،لتكون واق ًعا� .إنها اال�ستعارة التي
قالها امل�سيح من قبل ،لكنها حتمل دالالت خمتلفة حني ينطق بها «الدكتور» يف مواجهة الرئي�س،
حيث يقول –فع ًال وقو ًال– « :لي�س باخلبز وحده يحيا الإن�سان».
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ما يع ّلمه �إيانا احلب

د .ر�ضوان زيادة*

التقيت بالدكتور حممد ال�سيد �سعيد للمرة الأوىل عام  2000خالل زيارتي الأوىل للقاهرة .كان
الدكتور حممد وقتها نائب مدير مركز الأهرام للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،وقد ا�ستقبلني يف املركز
وعرفني على �أق�سامه و�أن�شطته .حينها �أح�رضت له ن�سخة من كتابي الأول “م�سرية حقوق الإن�سان
يف العامل العربي” الذي ن�رش يف بريوت .يف احلقيقة ،كانت تلك زيارتي الأوىل للقاهرة ،ومل ي�سبق يل
�أن ات�صلت ب�أي من املنظمات احلقوقية امل�رصية العاملة يف جمال حقوق الإن�سان ،لكني ذهبت منذ
و�صويل القاهرة �إىل مركز الأهرام ،وطلبت مقابلة الدكتور �سعيد؛ الذي كنت �أقر�أ له كث ًريا و�أتابع
كتاباته رغم �صعوبة و�صولها �إىل �سوريا .فلم تكن �سوريا يف تلك الآونة قد دخلت عامل االنرتنت بعد،
ف�ض ًال عن �أن كل املطبوعات التي تدخل �إليها تخ�ضع لرقابة �صارمة ،متنع �أي كتاب يتناول �أو�ضاع
حقوق الإن�سان.
الأمر الذي �أذهلني يف الدكتور منذ لقائنا الأول؛ �شدة توا�ضعه و�أدبه اجلم مع ال�ضيف حتى
علي حينها .لكني �أدركت بعد فرتة �أن كل �شخ�ص قابل
مع وجود فارق عمري كبري ،وهو ما انطبق ّ

* كاتب �سوري ،ومدير مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان.
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�شخ�صا
الدكتور �سعيد ،كان يتعرف على الفور على خا�صيته تلك التي ا�شتهر بها ،وجعلت منه
ً
يحظى دو ًما باحرتام وحب اجلميع� ،سوا ًء ممن اختلف معه �أو اتفق� .إنها �صفة �أقول �إنها نادرة
للغاية خا�صة يف الو�سط الثقايف العربي.
بعدها تتالت زياراتي للقاهرة ،ويف كل مرة كنت �أ�رص على لقائه واال�ستمتاع ب�صحبته ما �سمح
الوقت بذلك ،ال �سيما �أن �أفكاره كانت دائ ًما مما يت�صف باجلدة واحليوية ،وهو ما يجعلك تنخرط
معه يف ريا�ضة ذهنية ممتعة للغاية ،متنحك فر�صة التحليق يف عامل الأفكار والنظريات ،ف�ض ًال عن
متكنه من نا�صية اللغة وبراعته يف التعبري عن �أفكاره ب�سال�سة مذهلة.
لقد كان طاقة جبارة ،يدرك كل من عرفه عن قرب �أنه ي�ستحيل عليه �أن يتنازل �أو ي�ست�سلم ،دائم
الن�شاط ،وهو ما ظهر ب�شكل وا�ضح خالل فرتة احلراك الذي �أعقب ت�أ�سي�س حركة كفاية ،التي كان
واح ًدا من م�ؤ�س�سيها ومنظرها الفكري.
لقد كنت �أ�شبهه با�ستمرار ب ـ “ نابلبون بونابرت”؛ الذي يتواجد يف مكانني يف وقت واحد،
كرمز على عبقريته الع�سكرية ،وقدرته على االلتفاف على �أعدائه .فقد كنت مرة يف القاهرة مدع ًوا
للم�شاركة يف م�ؤمتر ينظمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،وكان رئي�س اجلل�سة التي
برناجما لندوة �أخرى �سيتكلم
�سوف �أحتدث بها هو الدكتور �سعيد ذاته ،و�أنا يف القاهرة طالعت
ً
فيها الدكتور �سعيد ،يف التوقيت نف�سه الذي �سري�أ�س اجلل�سة ،ف�أ�صابتني احلرية؛ �إذ كيف �سيتم ّكن
من امل�شاركة يف ندوتني يف وقت واحد.
ثم قيل يل �أن هذا د�أبه با�ستمرار ،يحا�رض يوم ًيا يف ندوتني �أو �أكرث ،ال �سيما �أنه �أ�صبح عل ًما
له ت�أثريه الكبري ،وكان ح�ضوره قاد ًرا على جذب جمهور �سئم �سماع الكلمات والأفكار امل�ستهلكة،
لكنه كان يجد يف الدكتور �سعيد اجلدة الدائمة واحل�صافة يف التحليل والرباعة يف توظيف الكلمات.
ورغم �أن ال�صحافة ا�ستنزفته ،خا�صة مع ت�أ�سي�سه جريدة البديل ،ف�إنه ما كان �أب ًدا �صاحب
خاطرة �صحفية ،و�إمنا كان على الدوام �صاحب عمود ت�أمل وتفكري عميق .امتاز قلمه ب�سال�سة
كبرية؛ جعلت �أفكاره تتدفق بكل ليونة وطواعية� .إنه �صاحب النظرية ،التي كان رائ ًدا لها ،يف
التوفيق الثقايف واملعريف بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان ،كان قاد ًرا على �سحب حجج كال اخل�صمني،
�أولئك الذي حتدثوا ب�أ�سبقية الإ�سالم على حقوق الإن�سان� ،أو �أولئك الذين مل يروا يف الإ�سالم �إال
دينًا الهوت ًيا وقرو�سط ًيا ال ين�سجم مع الع�رص ،فكانت كتاباته يف هذا املجال تعترب الأ�شمل والأوفى
والأقوى حجة.
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�أما موقفه من الرئي�س مبارك خالل معر�ض الكتاب؛ فقد �سارت به الركبان كما يقال ،وهو بر�أيي
ت�أكيد على مدى �صالبته حتى يف مواجهته رئي�س الدولة ،وقد �أثار موقفه هذا احرتام اجلميع ،ويف
الوقت نف�سه ،خوفهم عليه.
فاج�أين الدكتور �سعيد ذات مرة ب�أنه مل يزر �سوريا على الإطالق ،رغم حبه العميق للبلد الذي
كان مهمو ًما به ،فقد ّ
نظم يف عام  2005يف مركز الأهرام ندوة مو�ضوعها «�سوريا بني التحديات
الداخلية وال�ضغوط الدولية» ،ودعا �إليها ما يفوق الع�رشة من املثقفني ال�سوريني ،وكنت من بينهم.
و�أذهلنا حينها �أن الدكتور �سعيد قد توىل الإ�رشاف عليها �شخ�ص ًّيا ،واهتم بكل ما له عالقة ب�إقامتنا
وندوتنا .وكان يعبرّ با�ستمرار عن خوفه على �سوريا وم�ستقبلها رغم �أنه مل يزرها �أب ًدا.
وبعد �إ�صابته باملر�ض ،كنت �أزوره با�ستمرار مع ال�صديق بهي الدين ح�سن ،وكنا ن�رصف
الوقت يف احلديث والنقا�ش ،ورغم وط�أة املر�ض عليه ف�إنه كان يت�رصف دو ًما ،ك�أنه ال يعنيه �أو ك�أنه
�أ�صاب �أحد ًا �آخر .لقد كانت الهموم التي يحملها �أ�شد وط�أة من معاناته من املر�ض ذاته؛ فقد كان
م�شغو ًال مب�صري احلراك ال�سيا�سي ،يف ظل �سيطرة ال�شعور بالإحباط وان�سداد الأفق ،وهو ما كان
ي�ؤثر على حركات املعار�ضة ون�شاط املجتمع املدين يف العامل العربي في�صيبهما بالوهن .فمع ازدياد
ال�شعور بالالجدوى وانعدام القدرة على التغيري ،ت�ضعف وحدة املجتمع ،وتبزغ جمد ًدا نزعات
اخلال�ص الفردية التي تعرب عن ذاتها يف �أكرث من اجتاه.
بيد �أن الدكتور �سعيد كان قاد ًرا ب�شخ�صيته التوافقية “ي�ساريا بني الليرباليني ،وليرباليا بني
الي�ساريني”� ،أن يوحد ال�صف ويطوي اخلالفات ،ويعيد ت�سديد البو�صلة وتوجيهها ،وكان يرى
�رضورة �أال حتول اخلالفات ال�شخ�صية �أو الآراء احلزبية �أو الأيديولوجية دون الو�صول �إىل الهدف
امل�شرتك وهو �إجناز التحول الدميقراطي املن�شود.
وهنا � ً
أي�ضا ال بد �أن �أ�شري �إىل اهتمام الدكتور �سعيد بالدمقرطة يف املنطقة العربية ،و�إىل متابعته
الد�ؤوبة لتفا�صيل ما يحدث يف �سوريا وتون�س واجلزائر وغريها .لقد كان تدهور الأو�ضاع يف العامل
العربي ه ًما يحمله يف كل حتركاته ويظهر يف م�ساهماته وكتاباته .وكانت متابعته الدقيقة؛ متكنه من
الكتابة العميقة بحكم �إملامه وعنايته بالتفا�صيل ،و� ً
أي�ضا لقدرته على التحليل الإجمايل ومتتعه بنظرة
بانورامية ت�ضع التفا�صيل اجلزئية كلها �ضمن �إطار اللوحة الواحدة ،ورمبا هذا ما كان مييزه
كمفكر؛ معرفة التفا�صيل دون اال�ستغراق فيها ،و�إدراك اللوحة ال�شاملة دون طم�س تفا�صيلها .لقد
كانت كتاباته عن التحول الدميقراطي يف كثري من الدول العربية �أكرب تعبري عن هذا احل�س العميق
وهذه النظرة املو�سوعية النادرة.
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ورغم ان�شغاله بالعمل ال�صحفي اليومي ،وانغما�سه فيه؛ ف�إن ذلك مل مينعه من االرتقاء بعموده
�إىل م�ستوى التحليل اال�سرتاتيجي والتخطيط بعيد املدى .وهو ما كنت �أتابعه و�أتعلم منه يف كتاباته
عن �سوريا حتدي ًدا؛ عندما طور مفهوم “االن�سحاب التدريجي لل�سيا�سة اخلارجية ال�سورية من
مواقعها القدمية والعمل على احتالل من�صات ا�سرتاتيجية جديدة” .وهو املفهوم الذي عبرّ عنه
خالل الندوة التي �أعدها عن �سوريا ثم ن�رشها فيما بعد �ضمن كتاب �صدر عن مركز الأهرام.
يف النهاية ال بد �أن �أعرب عن حزين ال�شخ�صي لفقده؛ حيث كان يل واح ًدا من �أعز الأ�صدقاء،
و�صاح ًبا ممن تعز �صحبته وتفيد ،و�أحد املفكرين الذين نحن ب�أ�شد احلاجة لهم يف حميطنا الثقايف
العربي ليطوروا مفاهيمها وحتليالتها .ومن ال�رضوري �أن �أذكر هنا �أنه ناد ًرا ما يجتمع على حب
�شخ�ص كل هذه التيارات الأيديولوجية التي بنى معها �سعيد كثريا من ال�صداقات بكل حب واحرتام.
يكفي �أن �أذكر �أنه عندما علمت بنب�أ وفاته؛ زرت موقع قناة اجلزيرة القطرية على الإنرتنت،
مفتوحا لزوار املوقع للتعليق؛ فذهلت من
وكانت قد �أبرزت النب�أ يف �صفحتها الأوىل ،وتركت املجال
ً
عدد التعليقات ونوعيتها التي �أ�ضيفت للخرب يف وقت ق�صري للغاية ،ومن �أنحاء خمتلفة من الوطن
العربي ،ومن اجتاهات �سيا�سية خمتلفة من م�رص ،وكلها �أظهرت مدى احلب الذي حظي به هذا
الرجل.
رحمك اهلل يا دكتور حممد  ..وعزا�ؤنا �أن �أفكارك وكلماتك �ستبقى بكل ت�أكيد منارة ملهمة لنا
على مدى الأجيال.
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الزاهد احلامل املُ ِّ
ب�شر
با�شرتاكية ذات وجه �إن�سانى
جورج �إ�سحق*

قليلون هم من يتمتعوا باالت�ساق الذى قد ي�صل �إىل حد التطابق بني الفكر والفعل ،وه�ؤالء يندر
بينهم من يت�سم �سلوكه هذا بالعفوية والتلقائية الب�سيطة واملحببة ،و�أكاد �أجزم ب�أننا على حافة
اختفاء هذا النموذج الأخالقى الإن�سانى من �أو�ساط املت�صدين للعمل العام والن�شاط ال�سيا�سى،
والذى قد يفر�ض عليهم فى بع�ض الأحيان قدرا من الربجماتية والبعد بهم عما يحملون من �أفكار
وقيم� .أقول هذا مبنا�سبة فجيعتنا فى رحيل د .حممد ال�سيد �سعيد ،والذى كان من بني القلة �شديدة
منوذجا وقدوة فقط
الندرة التي حافظت على ات�ساق �أفكارها مع ممار�ستها .مل يكن د .حممد
ً
للمفكر املنتمى �أو الع�ضوي كما يقول جرام�شى ،ولكنه كان � ً
أي�ضا من املفكرين القالئل فى واقعنا
امل�رصى الذى كانت لديه قدرة فائقة على ا�ستلهام الأفكار النبيلة ،ور�ؤية الواقع ب�شفافية ال حد لها
وحتليله بعمق ور�صانة ،هذه القدرة التي ال تعك�س فقط امتالكه لأدواته البحثية واملعرفية ،ولكن
� ً
حل�سه الإن�سانى العميق الذى �أ�ضاء ب�صريته وقلبه ب�شجاعة؛ جعلته يواجه الديكتاتور و�سط
أي�ضا ّ
حا�شيته ،غري مت�س ّلح �إال بحبه للوطن والإن�سان واحلقيقة ،مناد ًيا بحرية الوطن وحق �أبناءه فى
* املن�سق ال�سابق للحركة امل�رصية من �أجل التغيري (كفاية).
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حياة كرميةً ،
راف�ضا الف�ساد واال�ستبداد الذى ي�أخذ بخناق اجلميع .فعل ذلك ب�سال�سة وتلقائية مل
ت�أخذ الديكتاتور فقط على حني غ ّرة و�أجلمته بال�صمت �إال من ب�ضع غمغمات حاول �أن ينال بها من
د.حممد ال�سيد �سعيد ،ولكن فوجئ بها � ً
أي�ضا ،وفى ذات اللحظة ذاتها ،طابور طويل من املثقفني
املطبلني للديكتاتور ومنهم جمايلون للدكتور حممد ال�سيد �سعيد ،بل �إن منهم من كان من قدامى
املنا�ضلني .هكذا كان د�أب د .حممد �سعيد ،فعلها وان�رصف فى هدوء ،بل �إنه مل يتحدث عما فعله
ومل يتخذه و�سيلة لنيل بطولة �أو و�سام �أو حتى كلمة ت�شجيع ،والأهم �أنه مل يدخل يف �أية ح�سابات
للمك�سب �أو اخل�سارة؛ كما هى طبيعة الزهاد.
كانت هذه الواقعة مدخال �رضوريا للتعرف على اجلوانب ال�شخ�صية لعزيزنا الراحل د .حممد
ال�سيد �سعيد ،الذى متتد معرفتي به ك�أبناء مدينة واحدة هى بور�سعيد ،والتي ولد بها فى عام
 .1950كان لقائي الأول به فى منت�صف ال�ستينيات ،وكنت �سبقته �إىل العمل العام بحكم ال�سن
واالرتباط بحركة الي�سار .فى ظل اجلو البولي�سي اخلانق وال�سائد فى تلك الفرتة ،كانت احل�سا�سية
الأمنية ت�صل �إىل حد مر�ضي فى بع�ض الأحيان ،وبينما كنت �أ�ستقل �إحدى املركبات العامة و�أقر�أ فى
جملة الطليعة ،فوجئت مبن يجل�س بجانبي ي�س�ألني عما اقر�أ؟ .فعلها هو بب�ساطة ،ورددت �أنا عليه
بع�صبية وح�سا�سية وا�ستغراب من ال�س�ؤال .وكانت بداية �صداقة عميقة امتدت لعقود ،ا�شرتكنا
فيها فى حب مدينة بور�سعيد ،ووطننا م�رص .ورغم هجرتنا الق�رسية عن املدينة بعد عدوان 1967
ولظروف الدرا�سة والعمل ،فلم ينقطع التوا�صل مع د .حممد ال�سيد �سعيد الذى كان من �أبرز قادة
احلركة الطالبية ،قبل �أن يهب حياته ودمه دفاعا عن �أر�ض الوطن كجندي حني �شارك فى حرب
 ،1973وذلك بعد تخرجه يف كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية عام .1972
ملمحا �إن�سان ًّيا بارزًا فى �شخ�صية د .حممد ال�سيد
كانت فكرة االنتماء للوطن واالرتباط بهً ،
�سعيد؛ فهو مل يدافع عنه فقط بالكلمة والدم ،بل جتاوز هذا االرتباط �إىل رف�ض االبتعاد التلقائي
عن كل ما ي�ؤثر على �صلته به ،لهذا مل ي�ستمر فى العمل البحثي والأكادميي فى الواليات املتحدة
بعد ح�صوله على درجة الدكتوراة من جامعة «نورث كارولينا» ،وكان مو�ضوعها درا�سة مقارنة
ف�ضل العودة
ل�سبع جتارب للتط ّور الدميقراطي يف �أفريقيا .ورغم الفر�ص التي عر�ضت عليه؛ َّ
لبالده .وحتى حينما ا�ضطر لل�سفر كرئي�س ملكتب الأهرام بالواليات املتحدة ،ورغم حاجته ال�شديدة
المتيازات هذه الوظيفة؛ �إال �أنه كان �شديد الرتدد فى قبولها ،بل �أذكر �أن �سفره فى النهاية مت حتت
�ضغوط �شديدة من العديد من �أقرب �أ�صدقائه ،وحتى بعدما �سافر مل ي�ستطع اال�ستمرار �إال ب�ضعة
ف�ضل القرب و�صعوبات احلياة ،عن البعد ومباهجه؛
�أ�شهر قليلة ،قبل �أن يعود لأر�ض الوطنّ .
وذلك حل�سا�سيته ال�شديدة كزاهد حقيقى يخ�شى �أن تن�سيه مباهج احلياة وطنه ومعاناته ،فيفقد
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وطنه ونف�سه �إىل الأبد� .أذكر عند عودته حوارا دار بيني وبينه ،عن �سبب ا�ستعجاله فى العودة رغم
مالءمة الظروف لعمله البحثي والأكادميى وكان رده «كان منفى».
كان الدكتور حممد ال�سيد �سعيد ميلك تاريخا طويال يف العمل ال�سيا�سي ،منذ �أن كان طال ًبا فى
كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية� ،إال �أن �أهم �إ�ضافاته فى العمل الوطني والدميقراطي ،هو ما
قدمه للعمل احلقوقي كدوره البارز فى ت�أ�سي�س املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،وهى املنظمة
الأم والأوىل فى جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان فى م�رص .وا�ستطاع د .حممد بجهده ون�شاطه �أن
يطبع املنظمة بطابعها االحرتايف واحلقوقي ،البعيد عن �أهواء االنحياز �أو املداهنة ال�سيا�سية ،وهو
ما ت�سبب فى اعتقاله عام 1989؛ عقب كتابته بيانًا �صدر با�سم املنظمة ت�ضامنا مع عمال احلديد
وال�صلب الذين اعت�صموا داخل م�صنعهم ،حيث تع ّر�ض لتعذيب ب�شع� ،شارف فيه على املوت ،لوال
الف�ضيحة الدولية وتدخل نقابة ال�صحفيني التي فر�ضت على �أجهزة الأمن الإفراج عنه .وهي
التجربة التي يتذكرها قائ ًال« :كانت جتربة ب�شعة .كنّا عد ًدا كب ًريا من املثقفني واملنا�ضلني .تعر�ضنا
للتعذيب وال�سحل والإهانة وكل �أنواع ال�ضغوط .بع�ضنا �أ�رشف على املوت حتت وط�أة التعذيب».
لكن حمم ًدا ،رغم كل ما جابهه ،مل يرتاجع ،ومل متنعه التجربة «الب�شعة» من الظهور بعد ع�رشة
�أعوام يف �إ�رضاب موظفي ال�رضائب العقارية ،ثم على ر�أ�س ن�شطاء حركة كفاية وفى تظاهراتهم،
مع �شبابها الذين كان يرى فيهم التعبري امل�رصي فى مواجهة ثقافة اخلوف وعودة الروح جل�سد
احلركة الوطنية والدميقراطية امل�رصية ،رغم قلة خربتهم وب�ساطة وعيهم ،وهو ما كان د .حممد
يتعامل معه ب�سماحة و�سعة �أفق ،تبتعد متا ًما عن لعب دور الأ�ستاذ �أو املعلم.
وا�ستمرارا لن�شاطه احلقوقي؛ قام بعد ذلك ،وبالتعاون مع عدد من جمايليه ،بت�أ�سي�س مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان فى الت�سعينيات ،والذى يعد من �أهم امل�ؤ�س�سات احلقوقية
امل�رصية والعربية فى جمال الدرا�سات والأبحاث احلقوقية .كانت لدى الدكتور حممد ،بطبيعته
الهادئة واحلاملة ،القدرة با�ستمرار على خو�ض املغامرات واملبادرات التي يحتاجها الوطن ،والتي
تبدو للوهلة الأوىل من امل�ستحيالت ،ومل تكن �إ�سهاماته فى ت�أ�سي�س املنظمة امل�رصية �أو مركز
القاهرة بعيدة عن طبيعته تلك ،والتي جتددت وبحما�سة ووقفت وراء حلم ت�أ�سي�س جريدة للي�سار
الدميقراطي .فالي�سار امل�رصى رغم جذوره العميقة فى احلركة الوطنية ،ورغم انتماء �أملع الكتاب
وال�صحفيني واملثقفني ل�صفوفه منذ بداية ظهوره فى بدايات القرن املا�ضي ،ف�إنه افتقد طوال هذا
التاريخ جريدة يومية تعرب عن انحيازاته للفقراء ،ويطرح من خاللها خياراته من �أجل نه�ضة الوطن
وتقدمه وانت�صاره للعقالنية.
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اقرتن حلم الدكتور حممد ال�سيد �سعيد بت�أ�سي�س هذه اجلريدة ،مع حلمه و�سعيه الدائم بح ًثا
عن اال�شرتاكية ذات الوجه الإن�سانى ،التي يت�ساوى فيها خيار العدالة االجتماعية مع خيار احلرية
ب�أو�سع معانيه .وكان جهده فى �صياغة ال�سيا�سة التحريرية للجريدة و�سعيه لأن تكون من ًربا لإعادة
االعتبار للعقالنية فى الوعي امل�رصى وللمهنية ب�أف�ضل معانيها ملجال ال�صحافة ،ولإعداد جيل
جديد من �شباب ال�صحفيني .كان مبثابة (الدينامو) الذى دفع العديد من �أبناء الي�سار ،لأول مرة
على اختالف ف�صائلهم ،للتجمع ودعم م�رشوعه فى �إ�صدار جريدة البديل ،التي ر�أ�س حتريرها،
لت�ستطيع خالل ب�ضعة �أ�شهر من عمله الدءوب وامل�ضني ،مع العديد من رفاقه� ،أن حتفر جمرى
خا�صا بها فى العمل ال�صحفي ،و�سدت فرا ًغا مل ي�شعر النا�س به �إال بعد �أن ا�ضطرت للتوقف حتت
ت�أثري الأزمة املالية.
عاك�سا
كان رحيل د .حممد ال�سيد �سعيد الفاجع ،لرفاقه وتالميذه وحمبيه ومن �أبناء وطنهً ،
لأزمة جمتمعنا ال�شاملة ،فيما يبدو و�أنه حتى فى موته اجل�سدي� ،أراد �أن يبعث لنا جميعا بر�سالة
�ضن على �أحد مواطنيه ،ولن نقول �أبرز مفكريه،
عن مدى وح�شية وال �إن�سانية هذا النظام ،الذى ّ
بالعالج والذى هو �أحد حقوقه ،وترك للحكومة الفرن�سية ،التي حتى مل يدر�س �أو يعمل بها حممد،
مهمة القيام بهذا الواجب عرفانا مبا قدمه للفكر والإن�سانية.
�إذا كان د .حممد ال�سيد �سعيد قد رحل عنا بج�سده ،وعاد املهاجر ب�سبب الدرا�سة �أو العمل
�أو الن�ضال �إىل تراب مدينته بور�سعيد ،ف�إن �أفكاره و�إ�سهاماته �ستظل حية ولن متوت .وهو ما
يطرح علينا جميعا ،ل�سنا فقط كمحبني للدكتور حممد ال�سيد �سعيد ولكن كمحبني لهذا الوطن،
مهمة العمل على جمع كتاباته املبثوثة يف العديد من املقاالت والدرا�سات والأبحاث والكتب ،و�إعادة
ت�صنيفها ون�رشها و�إخ�ضاعها للفهم واحلوار اجلاد؛ ففيها الكثري مما ميكن له �أن ي�سهم فى تقدم
احلركة الوطنية والدميقراطية امل�رصية .وهناك م�ؤ�س�ستان وحيدتان قادرتان على ذلك� ،أوالهما
م�ؤ�س�سة الأهرام ،و�أنا هنا �أتوجه بالنداء �إىل زميله و�صديقه د .عبد املنعم �سعيد رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة الأهرام ،حيث ميكن �أن ت�صدر جمموعة الأعمال الكاملة للراحل العزيز عن مركز الدرا�سات
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية بالأهرام الذى �أفنى عمره فيه� .أما �إذا تدخلت اعتبارات ال�سيا�سة وكونه
كان حم�سوبا على خ�صوم هذا النظام؛ فال يتبقى �أمامنا �إال امل�ؤ�س�سة الثانية ،وهي مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،الذي كان �سعيد �أحد �أبرز م�ؤ�س�سيه ،وهنا �أتوجه �إىل �صديقه ورفيق دربه
بهى الدين ح�سن مدير املركز .وميكن �إطالق الدعوة حلملة تربعات لدعم تكاليف الن�رش؛ فهذا �أقل
ما ميكن �أن نقدمه للزاهد احلامل با�شرتاكية ذات وجه �إن�سانى.
رواق عربي العدد 53

69
مقال

نحو مفهوم م�صري للدميقراطية

عبدالغفار �شكر*

�أبدى الدكتور حممد ال�سيد �سعيد اهتماما خا�صا بالتطور الدميقراطى للمجتمع امل�رصى ،ومل
يكتف فى متابعته لإ�شكاليات هذا التطور مبعاجلتها نظريا ،بل ج�سد فى �شخ�صه وحدة الفكر
والن�ضال من �أجل الدميقراطية ،وجمع بني اجلهد النظرى والفكرى واملواقف الن�ضالية ،وكاد يدفع
حياته ثمنا لهذه املواقف عندما تعر�ض لأب�شع �أنواع التعذيب �سنة 1989فى املعتقل؛ ب�سبب ت�ضامنه
مع عمال احلديد وال�صلب فى �إ�رضابهم الكبري �آنذاك .كما �شارك فى ت�أ�سي�س احلركة امل�رصية من
�أجل التغيري( كفاية) �سنة  ،2004و�أ�سهم مع �أع�ضائها فى ك�رس احل�صار الأمنى املفرو�ض على
حق املواطن امل�رصى فى التظاهر والتعبري اجلماعى عن ر�أيه مبختلف �أ�شكال امل�شاركة ال�سيا�سية،
و�ساهم فى �صياغة اال�ستنتاج الذى تو�صلت �إليه احلركة من �أن التغيري املن�شود يتطلب �إقامة
نظام �سيا�سى دميقراطى جديد بديال عن النظام ال�سلطوى القائم ،ي�ستند �إىل عقد اجتماعى جديد
�أ�سا�سه العدل واحلرية ،و�رضورة بدء مرحلة انتقالية حتكم فيها البالد وزارة ائتالفية متثل فيها
كل التيارات والقوى ال�سيا�سية ملدة ترتاوح بني �سنتني �أو ثالث �سنوات تقوم خاللها بثالث مهام
�أ�سا�سية:
* كاتب م�رصي ،ونائب رئي�س مركز البحوث العربية والأفريقية.
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املهمة الأوىل :تعديل القوانني املقيدة للحريات والقوانني املنظمة للن�شاط الدميقراطى ،مثل
قانون الأحزاب وقانون مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية وقانون اجلمعيات ،وقانون النقابات وغريها.
املهمة الثانية� :إطالق احلريات ،و�إنهاء القيود املفرو�ضة على العمل ال�سيا�سى اجلماهريى.
املهمة الثالثة :انتخاب جمعية ت�أ�سي�سية ت�ضع د�ستورا جديدا للبالد ،يحدد معامل النظام
ال�سيا�سى اجلديد على �أ�س�س دميقراطية ،ويكفل التوازن بني ال�سلطات الثالث ،ويهيئ الإطار
القانونى املالئم لبدء حياة �سيا�سية جديدة �أ�سا�سها امل�شاركة ال�سيا�سية الفعالة للجماهري.
و�إذا كانت هذه مناذج من مواقف الدكتور حممد ال�سيد �سعيد �إزاء التطور الدميقراطى للمجتمع
امل�رصى ،ف�إنه مل يتوقف يوما عن االهتمام بهذه امل�س�ألة ومتابعتها نظريا ،وكانت �شغله ال�شاغل
حتى ال�ساعات الأخرية من حياته ،عندما �أملى على زوجته قبل رحيله ب�أيام بع�ض اخلواطر حول
“ال�سيا�سة وم�ستقبل م�رص” ،حيث ناق�ش �إحدى �إ�شكاليات التطور الدميقراطى فى م�رص املتمثلة
فى موقع القوات امل�سلحة من النظام ال�سيا�سى ،و�أن ال�سيا�سة هى بعباراته “ثقافة العالقة بني
احلكم والقوة �أو احلكم وال�سلطة الع�سكرية” و�أن النظرية الدميقراطية “حلت امل�شكلة املتجددة فى
التاريخ؛ ب�أن �أخ�ضعت القوة الع�سكرية املنظمة �أى القوات امل�سلحة لل�رشعية الد�ستورية والقانونية”
و�أن “جميع الدميقراطيات الكربى ذهبت �إىل حد �إخ�ضاع الوزارات والهيئات الع�سكرية والبولي�سية
لل�سلطة املدنية ب�صورة ال لب�س فيها وال غمو�ض”.
يعود حممد ال�سيد �سعيد مرة �أخرى �إىل هذه الإ�شكالية فى الن�ص البديع الذى �صاغه بعنوان
(نحو مفهوم م�رصى للدميقراطية) ،املن�شور يف هذا العدد من رواق عربي( ،)1والذى مل يلتفت �إليه
الكثريون رغم �أهميته الق�صوى .فقد ّ
نظم الدكتور حممد يف عام  2006ندوة �شارك فيها ممثلون
عن كل التيارات والأحزاب والقوى ال�سيا�سية مو�ضوعها (نحو ر�ؤية م�شرتكة للدميقراطية بني
التيارات ال�سيا�سية امل�رصية) ،ومن واقع املناق�شات التى دارت بني امل�شاركني؛ قام ب�صياغة هذه
الوثيقة م�ستندا �إىل نقاط االتفاق فى املناق�شات ،فق ّدم لنا �صورة ملا يجب �أن تقوم عليه الدميقراطية
فى م�رص ،م�ستفيدا يف ذلك من قدراته الفكرية و�إبداعاته النظرية ،وما ا�ستقر فى وجدانه من قيم
يراها �رضورية لتنظيم احلياة امل�شرتكة للم�رصيني.
ينطلق د.حممد ال�سيد �سعيد فى �صياغته للمفهوم امل�رصى للدميقراطية من �أنه رغم ما يتميز
به املجتمع امل�رصى من خ�صو�صية وكيان ثقافى متميز ينتمى �إىل عدد من الدوائر احل�ضارية
املتداخلة ،ف�إن �إثراءه ملفهوم الدميقراطية �سوف يبقى فى �إطار القيم امل�شرتكة للإن�سانية واملبادئ
( )1الن�ص من�شور يف ق�سم الوثائق.
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واملعايري الأ�سا�سية للدميقراطية كما عرفتها الكثري من �شعوب العامل .و�أن جوهر الدميقراطية هو
�أنها “النظام الذى يقوم على �سلطة ال�شعب و�سيادة الأمة”.
ال�شروط التمهيدية للدميقراطية:

يتفاعل حممد ال�سيد �سعيد مع احلالة امل�رصية ،و�أو�ضاع املجتمع امل�رصى ،والظروف املحيطة
ً
�رشوطا متهيدية �أ�سا�سية ت�سمح بتطور
بعملية التحول الدميقراطى فى م�رص؛ فيطرح ما ي�سميه
دميقراطى �سليم و�صحى ،دون �أن تكون بذاتها جز ًءا من تعريف الدميقراطية ،وت�شمل هذه ال�رشوط
العنا�رص الأ�سا�سية التالية:
 -1ا�ستقالل الإرادة الوطنية حيث ي�ستحيل �أن تعي�ش الدميقراطية فى ظل فقدان اال�ستقالل
ال�سيا�سى واحلد الأدنى من اال�ستقالل االقت�صادى الوطنى .كما �أن التبعية االقت�صادية ت�ؤثر فى
هذا اال�ستقالل ،وبدون �إغالق نافذة االنك�شاف االقت�صادى واال�سرتاتيجى نتيجة لهذه التعبئة ف�إنه
ي�صعب ت�صور حتقيق الدميقراطية.
 -2التوافق على القيم اجلوهرية للمجتمع و�أهمية التوافق على الدور الكبري الذى يلعبه الإ�سالم،
وتلعبه امل�سيحية فى تكويننا الثقافى والأخالقى القومى .و�أن هذا الدور مطلوب و�رضورى ،ويجب
البناء على القيم الأخالقية الرفيعة التى �أر�ستها امل�سيحية و�أكدها الإ�سالم فى �أر�ض م�رص ،وفى
ن�سيجها احل�ضارى واملجتمعى� .إن جان ًبا من هذا التوافق يقوم على ا�ستبعاد بناء دولة دينية متنح
�أى جماعة امتياز حكم البالد.
 -3التوافق على القيم ال�سيا�سية والأ�سا�سية فى كل املجتمعات الدميقراطية باعتبارها �رشطا
�رضوريا للبناء الدميقراطى فى م�رص ،مثل االعرتاف بالآخر والت�سامح ال�سيا�سى والفكرى وحقوق
املواطنة املت�ساوية ،و�إقامة املمار�سة ال�سيا�سية على قاعدة امل�شاركة فى الوطن وامل�ساواة فى حقوق
املواطنة ،وا�ستبعاد كل �صور التمييز على �أ�سا�س الدين واجلن�س �أو الأ�صل العرقى �أو جهة امليالد
والإقامة ،ومكافحة جميع �صور الطائفية ،وت�أكيد الوحدة الوطنية.
 -4حتقيق احلد الأدنى من النهو�ض االقت�صادى للمجتمع هو �رشط �رضورى ملوا�صلة وتنمية
جتربة دميقراطية ذات معنى ،وقابلة للحياة واالزدهار .وفى هذا ال�سياق ف�إن �أى نظام دميقراطى
فى م�رص يفقد جانبا كبريا من �رضورته� ،إن مل يمُ َ ِّكن املجتمع من االنطالق فى املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية و�إحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.
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وهكذا ف�إن حممد ال�سيد �سعيد يطرح الدميقراطية فى م�رص فى �إطار حميط م�ساند لتطورها
وازدهارها ،ي�شمل اال�ستقالل الوطنى والنهو�ض االقت�صادى والعدالة االجتماعية والوحدة الوطنية
على �أ�سا�س املواطنة املت�ساوية؛ حيث ال توجد فر�صة لتطور دميقراطى حقيقى فى غياب هذا الإطار
ال�سيا�سى واالقت�صادى واالجتماعى والثقافى.
املبادئ الأ�سا�سية للحكم الدميقراطى:

حدد حممد ال�سيد �سعيد فى هذه الوثيقة املبادئ الأ�سا�سية للحكم الدميقراطى وفى مقدمتها:
� -1إقرار احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان املن�صو�ص عليها فى املواثيق الدولية.
 -2االعرتاف باحلق فى التعبري ،واحلق فى الو�صول للمعلومات ،وحقوق التجمع والتنظيم
املدنى وال�سيا�سى ،مبا ي�ضمن ويعزز فى الوقت نف�سه التعددية ال�سيا�سية.
 -3ميثل مبد�أ حكم القانون حجر الزاوية فى النظام الدميقراطى ،ويجب القيام ب�إ�صالحات
ت�رشيعية �شاملة لتطهري القوانني من جميع االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان واحلريات العامة
ومبادئ العدالة وامل�ساواة ،ومتكني النظام الق�ضائى من امتالك �آلياته اخلا�صة فى تطبيق القانون،
ويف مد حمايته للجميع دون ا�ستثناء وعلى قدم امل�ساواة ،ويف تطبيق عدالة ناجزة و�رسيعة .
 -4ت�شمل احلقوق الأ�سا�سية فى املجتمع الدميقراطى ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات الدينية وانتخاب
قياداتها.
 -5الميكن الف�صل بني احلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،فهما
متكامالن ،و�رضورة �صيانة التوازن فى امل�صالح بني القوى االجتماعية املختلفة ،وذلك من خالل
تعدد �أ�شكال ملكية و�سائل الإنتاج وتعدد �أ�ساليب الإنتاج .و�رضورة �أن يلتزم �أى نظام دميقراطى
ب�أولوية اقتالع الفقر ،و�ضمان مظلة الت�أمني ال�صحى و�شبكة الأمن االجتماعى للجميع مبا ي�ضمن
احلاجات الأ�سا�سية.
احلكم الدميقراطي :

يتناول هذا الق�سم من الوثيقة �أ�س�س احلكم الدميقراطى ابتداء من و�ضع د�ستور جديد ينقل
م�رص �إىل النظام الدميقراطى ب�صورة حا�سمة ،وذلك بوا�سطة جمعية د�ستورية ،وت�أ�سي�س النظام
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الد�ستورى امل�رصى على مزج مالئم بني خ�صائ�ص النظامني الرئا�سى والربملانى ،مبا يعزز �سلطات
الربملان ،وي�ضمن فى الوقت نف�سه �أكرب من توازن ال�سلطات ،وت�شكيل احلكومة من احلزب �أو
الأحزاب التى تتمتع ب�أغلبية فى الربملان .كما ي�ؤكد �سعيد على �سيادة و�سلطة ال�شعب ومتكينه من
ال�سلطة ب�شتى الو�سائل ،مبا فى ذلك �إبداع نظام فعال للحكم املحلى ،يتيح للمجتمع على م�ستوياته
القاعدية ،فر�صة ال�سيطرة على ال�رشوط املبا�رشة للحياة االجتماعية و�سلطة اتخاذ القرارات
للتنمية املحلية ،وانتخاب قيادات احلكم املحلى على جميع امل�ستويات و�ضمان اال�ستقالل التام
للنظام الق�ضائى ،كما �أبدى �سعيد حر�صه ال�شديد على عدم الإجحاف بحقوق الأقلية.
ال�ضمانات الأ�سا�سية للنظام الدميقراطى:

تعالج الوثيقة ال�ضمانات الكفيلة بحماية النظام الدميقراطى ،وعلى ر�أ�سها �إيجاد �آلية د�ستورية
ت�ضمن عدم امل�سا�س بالنظام الدميقراطى ،حتى من جانب �أغلبية برملانية منتخبة ولو كانت ت�سيطر
على �أو حتتكر الربملان ،وتقرتح الوثيقة ت�شكيل جمل�س د�ستورى ي�ضم فعاليات متنوعة وت�شمل
رجال ق�ضاء وع�سكريني بحكم منا�صبهم حلماية الد�ستور ،دون �أن مي�س ذلك احلياد ال�سيا�سى
للقوات امل�سلحة وقوات الأمن ،حيث �إنها تلتزم وفقا للد�ستور وفى �إطار �آلياته بحماية النظام
الد�ستورى والدميقراطى.
ومن بني �ضمانات حماية النظام الد�ستورى التى تقرتحها الوثيقة ،ت�أكيد مبد�أ امل�ساءلة جلميع
من يتولون الوظائف العامة ،وو�ضع حدود ق�صوى على مدد توىل الوظائف العامة مبدتني فقط �أو
ع�رش �سنوات جمتمعة �أو متفرقة ،ومتثيل الأقباط فى امل�ؤ�س�سات الد�ستورية من خالل �آليات ال ينظر
�إليها باعتبارها نوعا من التمثيل الن�سبي ،وكذلك الن�ساء ،وت�شكيل �سلطة م�ستقلة لإجراء االنتخابات
العامة على كل امل�ستويات ،وتتمتع هذه ال�سلطة بحماية د�ستورية ومبوارد يقررها الت�رشيع يحافظ
لها على هذا اال�ستقالل.
هذه هى اخلطوط العري�ضة لوثيقة (نحو مفهوم م�رصى للدميقراطية) التى �أبدعها حممد ال�سيد
�سعيد ،و�أودعها خال�صة خرباته وجماع �آماله فى �إقامة نظام دميقراطى حقيقي فى م�رص ،وقد
حظيت هذه الوثيقة مبوافقة ممثلى املنظمات والأحزاب امل�شاركة فى النقا�ش ،مثل حزب الوفد
وحزب التجمع وحزب الغد واحلزب النا�رصى وجماعة الإخوان امل�سلمني واحلزب ال�شيوعى
امل�رصى ،وعدد من املفكرين والباحثني وال�شخ�صيات امل�ستقلة.
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ومن يطالع هذه الوثيقة يالحظ �أنها تطرح مفهوما للدميقراطية ينطلق من احرتام اخل�صو�صية
الثقافية والقيم الأ�سا�سية للدين ،وت�أكيد االرتباط الوثيق بني احلقوق ال�سيا�سية واملدنية واحلقوق
الإقت�صادية واالجتماعية والثقافية و�رضورة حتقيق العدالة الإجتماعية ،والت�شديد على حد �أدنى من
النهو�ض االقت�صادى واملجتمعى ،والت�أكيد على �أن القيم ال�سيا�سية والأ�سا�سية للدميقراطية واحدة
فى كل املجتمعات ،وترف�ض الوثيقة مفهوم اخل�صو�صية الذى ي�سقط قي ًما �أ�سا�سية للدميقراطية.
وبهذا ف�إن ما تطرحه الوثيقة يعترب �أ�سا�سا جيدا للعمل امل�شرتك بني القوى ال�سيا�سية الرئي�سية
فى م�رص حول الدميقراطية .ومما يعزز االلتفاف حول هذه الوثيقة؛ �أنها تطرح ر�ؤية �سليمة ملوقع
الدين من املجتمع والدولة ،باعتبارها �إحدى الإ�شكاليات ال�صعبة فى املجتمع امل�رصى فرتف�ض
الدولة الدينية؛ لكنها ت�ؤكد �أهمية القيم واملثل الدينية فى حياة املجتمع ،كما �أنها تطرح �آلية د�ستورية
للحفاظ على النظام الدميقراطى من �أى حماولة لالنتكا�س عليه ،وحتدد دور القوات امل�سلحة فى
حماية النظام الد�ستورى والدميقراطى من خالل الن�ص عليه فى الد�ستور ،دون �أن يرتتب على ذلك
تدخل القوات امل�سلحة فى �شئون احلكم.
وهناك �آليات مهمة �أ�شارت �إليها الوثيقة ميكن من خاللها تعميق املمار�سة الدميقراطية مثل
حق الناخبني فى حما�سبة النواب فى �أى وقت ،وحق الأقلية الربملانية فى ت�شكيل حكومة ظل ،و�أن
ت�شارك بفعالية فى الرقابة على �أداء احلكومة ،وم�سئولية جميع املتولني وظائف عامة ونيابية� ،أمام
ال�شعب والهيئات النيابية والق�ضاء ،عن كل ت�رصفاتهم فى �أثناء توىل الوظائف ،وو�ضع حدود
ق�صوى على مدد توىل الوظائف العامة ،و�إيجاد �آلية ت�ضمن متثيل الن�ساء والأقباط فى املجال�س
النيابية دون �أن يكون ذلك على �أ�سا�س التمثيل الن�سبى الطائفى.
ولي�س من �شك فى �أن االجتهادات الواردة فى هذه الوثيقة ،والتى تعترب من �إبداعات د .حممد
ال�سيد �سعيد ،ميكن �أن تكون بداية جيدة ،من املهم البناء عليها وجتميع القوى حولها وتطويرها؛
لتكون �أ�سا�س العمل امل�شرتك جلبهة وا�سعة من القوى ال�سيا�سية من �أجل بناء نظام دميقراطى فاعل
فى م�رص� .إن الإخال�ص لذكرى حممد ال�سيد �سعيد ،واحلر�ص على موا�صلة النهج الذى بد�أه �سوف
يكون �أف�ضل تكرمي له ولإبداعاته ون�ضاالته وت�ضحياته ،ولن نكون جديرين باالنت�ساب �إليه مامل
نوا�صل م�سريته من �أجل الدميقراطية.
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من ي�شعل امل�صباح؟ .هكذا كتب حممد ال�سيد �سعيد يف افتتاحية �أحد �أعداد دورية رواق عربي.
خمل�صا لها� .إنه الإجابة التي
�إن هذا ال�س�ؤال لي�س �إال مفتاح �شخ�صيته ور�سالته التي حملها وظل
ً
وهبني �إياها ،حني �أردت �أن اختزل م�شوار حياته يف كلمات؛ فقد حاول دو ًما �أن ي�شعل امل�صباح،
بوقود ال�صدق و�شموع املعرفة� .أ�شعل امل�صباح �أمال يف نفو�س �أجيال كاد ي�أكلها الظالم ،و�أ�شعل
امل�صباح حجة وحركة يف وجه اال�ستبداد والف�ساد ،كما كان ي�شعله دائ ًما نحو طرق ومعامل خمتلفة
لأجل واقع وم�ستقبل خمتلف!
مقدمة فى قراءته:

مل يكن حممد ال�سيد �سعيد باحثا يقف به البحث عند الو�صف والتو�صيف� ،ش�أن كثريين غريه،
كما مل يكن �صحافيا يلف حول اخلرب� ،أو يلفه اخلرب فيطويه بعيدا .مل يكن حممد هذا الكاتب
الذي يكتب اجرتارا �أو ا�ضطرارا ،بل كان ممن ي�ضيفون وي�ضيئون ابتكارا ،وما �أقل ه�ؤالء! ..كان

*كاتب وباحث م�رصي.
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ي�ستنطق الكلمات  -املعاين والعالمات – وكذلك الأحداث كا�شفا الأن�ساق بعني تنظر للأمام بعيدا،
تفتح كوة �ضوء هنا وهناك ..حماوال دائ ًما �أن ي�شعل امل�صباح!
من �أجل امل�ستقبل كانت �صدقيته قبل واقعيته .نعم؛ فقد كانت �أحالمه ذات �أقدام وجذور يف
الأر�ض غري منف�صلة عنها ،هذه واقعيته املتعقلة ،ولكن قبلها كانت �صدقيته الأخالقية ،وهو من كتب
يف الأهرام قبل عدة �سنوات مقاال مهما حتت عنوان «�ضجة يف النظام الأخالقي»� .إن مركز الأخالقية
ال�صدق ،وهو ما �آمن به �صاحبنا دائما ،وحني ت�شتبه الأمور يكون ال�صدق وحده هو الطريق،
وي�سطع ال�ضوء يف جنبات ال�شبه والزيف .قر�أت هذه الأبيات فتذكرت حممدا:
()1
َو�إِ َذا الأُ ُمـو ُر َتزَا َو َج ْت
َاجا
َال�ص ْدقُ �أَ ْك َر َم َها ِنت َ
ف ِّ
َاجا
ال�ص ْدقُ َي ْع ِق ُد َف ْوقَ َر�أْ ِ�س
َحلِي ِف ِه ِبال�صـ ِّ ْد ِق ت َ
ِّ
اجا
		
ال�ص ْدقُ َي ْق ـ َد ُح َز ْن َد ُه
يف ُك ِّل نَاحِ َي ٍة �سرِ َ َ
َو ِّ
نعم ..ال�صدق يقدح �رساجا يف كل مكان ..يف كل زاوية ..يف كل مقالة وكتابة ..وما �أرزل الكاتب
حني يكتب ما يطلبه امل�ستمعون �أو احلاكمون ،ما �أهون مو�ضعه�..إن الكاتب واملفكر احلقيقي لي�س
�إال الأنوار ال�صادقة ال�ساطعة يف غيامات الظلم والظالم!
مفكر �أو ً
ال:

ينطلق كاتب هذه الدرا�سة من قناعة رئي�سية؛ هي �أن حممد ال�سيد �سعيد كان مفكرا نوعيا قبل
�أن يكون �أي �شئ �آخر ،ومل يكن �سبيله فيما كتبه من تنظريات �أو طرحه من ر�ؤى وت�أ�سي�سات� ،أو
ما عر�ض له من �أحداث تبدو حلظية عابرة �أو راهنة� ،إال الفعل الفكري امل�ستبطن والكا�شف لأمناط
املقومات والعوامل والعالقات والبنى يف جدلية الفكرة والواقع دائما ،ونحن يف هذا نحرر الفكر من
ذوق عربي م�ستبد و�سائد الآن ،ح�رصه يف ان�شغاالت فكرية وتاريخية بعيدة غري مرتبطة بالواقع
قدر ما هي مرتبطة باملثال التاريخي �أو املتخيل ،ميينا وي�سارا ،دون كثري اعتناء مب�شكالت الواقع
�أو مع�ضالته.
ورغم تقديرنا لهذه اجلهود ف�إنها تظل ابنة املوروث �أو الوافد ،وكالهما غريبان �أو بعيدان،
�أما امل�رشوع الفكري ملحمد فلم يكن م�رشوعا م�ستلبا ال للأنا -املا�ضي �أو للآخر -املختلف ،قدر
ما كان وعيا بلحظتنا وراهنيتنا احلا�رضة ،يتكئ باتزان دون �إفراط �أو تفريط على الطرفني :الأنا
والآخر احل�ضاري معا ،ومن خاللهما ين�شغل بالك�شف والتفكيك والبناء ،بطرح �سيناريوهات بديلة
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وا�سرتاتيجيات ممكنة!..
هذه االن�شغاالت املمتدة ،وهذه الإ�شكاالت الدائمة ،التي تلتحم بالثقايف كما ترتبط بال�سيا�سي
واحل�ضاري ،وهذا الهم امل�ستقبلي كان اخليط الرفيع الذي ربط �إنتاجا فكريا �ضخما لـ (حممد
ال�سيد �سعيد) ،توزع بني املقالة واالفتتاحية والدرا�سة والكتاب واملحا�رضة� ،إنتاج �ضخم بات�ساع
�صاحبه وات�ساع ثقافته ،كان ال يكف عن التفكري ،كما ال يكف عن الإنتاج� ،أو قل ال يكف عن البناء..
وهو ما فعله طوال حياته رمبا حتى �أ�صابه الإرهاق فا�سرتاح!
من هنا نرى �أن تركيز البع�ض ممن كتبوا عن حممد عليه �صحافيا فقط ظلم له و�إجحاف به ،كما
�أنه اختزال لرتاث �أكرث ات�ساعا و�أكرث عمقا ،كان حممد عارفا بذاته ونوعية طرحه وعمقه ،وهو ما
كانت تخفيه �سمات التوا�ضع والتجرد والأدب اجلم التي كانت تلف خمتلف �سلوكياته ،حتى كان
�أ�شبه بال�صويف اجلميل املتحد باملثال الأعلى ،وهو يالطم عوائق الواقع ومعوقاته.
املفكر امل�ستقل:

�إن حممدا ال�رصيح ال�رصاح مل يكن من ه�ؤالء الذين يجيدون منطق ال�شلة الثقافية والفكرية
التي ترفع �صاحبها وتروجه ،ورمبا لأن اجلماعة الثقافية امل�رصية �صارت مرهقة حلد بعيد ،فلم
تعد ترفع حقيقة �أو ت�ضع زيفا! كما �أن اجلماعة الثقافية العربية دخلت منذ فرتة طويلة  -بدرجة
كبرية  -دائرة اال�ستعالء والإق�صاء لكل ما هو حقيقي م�رصي ،رمبا ل�سوء وه�شا�شة الرموز التي
ن�صدرها �إليها ،عرب امل�ؤ�س�سات الثقافية ،ورمبا لعامل نف�سي �أثقلته دعوى الريادة التي ترهلت،
ف�صار الإنتاج النظري املتميز م�رصيا غري مروج� ،أو مرحب به عربيا ب�شكل كبري ،ف�ضال عن
التحيزات التي تلف كثريا من امل�ؤ�س�سات الثقافية العربية ،مما يجعل املثقف واملفكر امل�ستقل �ش�أن
حممد ال�سيد �سعيد قيمة م�ستقلة عنها دائما.
رمبا �أخذ الهم الوطني والإن�ساين واالن�شغال العملي بالتغيري حممد ال�سيد �سعيد من التفرغ
الكامل مل�رشوعه الفكري ،حيث �شغلته الأزمة يف �أنظمة وجمتمعات م�أزومة ،ومن هنا كانت حما�سته
لرتجمة كل ما �آمن به لأعمال وم�ؤ�س�سات ومنظمات ومواقف ،ولوال هذا ال�صدق وحده ،ولوال هذه
الطهرية� ،أو الن�ضالية الروحية ،لكنا �أمام �أحد �أكرث املفكرين العرب والأجانب �إنتاجا الآن .روحية
تعنى التجرد والإخال�ص للفكرة احلقوقية والإن�سانية ،ون�ضالية معرفية ت�ستعد للت�ضحية والفداء.
يقول حممد يف نقده للمتعة املعرفية ال�ساكنة“ :وي�ستحيل يف نف�س الوقت �أن نكتفي باملتعة املعرفية
ال�ساكنة يف ال�صدور؛ لأنها حتم ًا تنقلب �إىل غم و�ضيق �إذا مل نت�رصف على �أ�سا�سها عندما نحتاجها
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حق ًا ..فللمعرفة غر�ض جوهري وهو �إدراك االختيارات املتاحة والأخذ ب�أف�ضل اختيار ممكن يف
حلظة بعينها”( .)2مل يتنازل حممد ومل يرتاجع بل كان م�ؤك ًدا ب�صوت عال �أن “حقوقنا الآن ولي�ست
غدا”()3؛ فاحلق الإن�ساين يف امل�ساواة واالعرتاف حق ال يقبل الت�أجيل كما ال يقبل امل�ساومة؟
خارج الت�صنيف يا �سادة:

كانت الدمقرطة والأن�سنة -املطلبية الدميقراطية واحلقوقية� -أكرث ما اجتذب وامتلك حممد
ال�سيد �سعيد ،ول�ست �أميل لت�صنيف �صحايف ،رمبا �أتى منه عابرا يف حديث �صحايف ذات يوم� ،أنه
ليربايل بني الي�ساريني� ،أو ي�ساري بني الليرباليني ،وتناقله العديد ممن كتبوا عنه فيما بعد ،فظني
ال�شخ�صي �أن حممد كمثقف كان �أو�سع من القوالب الأيديولوجية ،لقد كان معرفيا �إن�سانيا يف
خمتلف �أطروحاته .ول�ست �أف�رس كثريا من مواقفه االحتجاجية واملعار�ضة يف ال�سنوات الأخرية
قبل وفاته� ،إال ن�شاطا عمليا ركز فيه على” البديل” والتغيري ال�سيا�سي يف م�رص .ورغم حدية �أو
راديكالية ما �أخذه من مواقف� ،سواء فيما يخ�ص التوريث �أو ما كان ي�سميه التحنط ال�سيا�سي
يف م�رص على م�ستوى النظام واملعار�ضة ،ف�إن ثمة نقاطا جوهرية ومعرفية ظلت تفرقه ،ومتيزه
عن القوالب الأيديولوجية اجلاهزة ،فقد ظل على قناعة ب�رضورة “احلوار مع احلركات ذات
الإ�سناد الديني” ،والإحلاح على �رضورة دمج الإ�سالميني يف عملية التعليم الدميقراطي واملمار�سة
الدميقراطية ،كما ظل ي�ؤكد على �أهمية ر�أ�س املال اخلا�ص يف عملية االقت�صاد ،ثم ازداد ميله ملقولة
ر�أ�س املال االجتماعي والطبقة الو�سطى كحامل للتغيري ،والإميان بالعدالة االجتماعية القيمة
الباقية من الرتاث املارك�سي لي�س �أكرث ،لكنه مل يختزن يف القالب ميينا �أو ي�سارا ،وال ي�صح �أن
ي�سكنه الي�ساريون زواياهم� ،أو يلقيه الليرباليون بعيدا ملواقفه امل�ضادة للنظام؛ فقد كان �أو�سع من
اجلميع ،رمبا لأنه كان مثاليا و�أكرث ت�ساحمية يف �أغلب الأحيان ،وخارج دوائر احل�سابات دائما،
فالدميقراطية كانت امل�س�ألة الأوىل يف تفكريه دائما ،وال �شك �أنها كانت �ش�أنا و�أولوية قابلة للإزاحة يف
فكر الأيديولوجيني العرب ،بدءا من القوميني وحتى الي�ساريني و�أخريا بع�ض الليرباليني!
واهتمام حممد منذ زمن بالتحوالت االجتماعية واحلركات الدميقراطية التي ت�ستطيع ا�سرتداد
ال�سلطة للمجتمع ،عرب الدميقراطية التي ترف�ض الإقطاع ال�سيا�سي ،الذي يحتكر ال�سيا�سة
واملمار�سة ،حتقيقا مل�صاحله وطبقة امل�ستفيدين فقط� .أذكر ورقته املهمة يف م�ؤمتر”م�ستقبل الثقافة
العربية” �سنة  1997حول “الطبقة الو�سطى الثقافية” ،والتي طرح فيها ت�صوره لغياب طبقة
و�سطى ثقافية كالتي حملت م�رشوع التنوير والتحرر واحلرية يف ثورة  ،1919حيث كانت حامل
الفكرة وامل�ستجيب لها ،واجل�رس الذي ي�صل بني الفكر التغيريي والقوى املجتمعية ،وهو ما ال ميكن
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ف�صله عما كتبه بعد ذلك عن “قوة الدفع الدميقراطي”(� )4أو “�إنتاج نخب بديلة” �أو حتى م�رشوع
البديل الذي �أراده خروجا من ال�سجال الفكري نحو االلتحام بقوة الدفع الدميقراطي يف ت�صوري.
م�شروع متكامل:

ورغم تركيز حممد ال�سيد �سعيد على امل�س�ألة الدميقراطية واحلقوقية ،ف�إنه اهتم بجوارها
بالتنمية والتكنولوجيا والتعليم وم�ستقبل النظام العربي وم�ستقبل النظام العاملي ،وبال�رصاع
العربي الإ�رسائيلي ،وباملجتمع والأحوال امل�رصية..كما اهتم حممد بالتعاطي النقدي مع
الأطروحات العوملية والدولية ،فدعا لال�شتباك مع املجتمع الأمريكي والغربي تعريفا بق�ضايانا
وتفاعال �إيجابيا مع التحديات ،فدعا مل�رشوع �سالم �إ�سالمي على �صفحات رواق عربي .لقد كان
كثري من كتابات حممد ال�سيد �سعيد ي�أتي يف �إطار “املبادرة” �أو دعوة ملبادرة� ،أو طرحا ل�سيناريو..
مل يكن هذا ال�ساكن الذي يكتفي بالتلقي ولكن كان �سباقا وا�ست�رشافيا كما كان ا�ستثنائيا دائما؟
ينتمي حممد ال�سيد �سعيد ملدر�سة النظم ال�سيا�سية ،التي ميكن القول �إنها تلف عددا كبريا من
باحثي ال�سيا�سة يف م�رص ،ولكنه رمبا كان الوحيد بينهم� ،أو على الأقل �أبرزهم ،الذي التحم بالرتاث
و والثقافة العربية الإ�سالمية ،فناق�ش �إمكانية التوفيق بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان ،كما التحم
منذ وقت مبكر نقديا مع الت�صورات النظرية امل�ؤ�س�سة للحركات الإ�سالمية ،وعر�ض للم�شاريع
الفكرية العربية يف هذه املو�ضوعات وغريها.
نعم كان تخ�ص�صه الرئي�س هو ال�سيا�سة والفكر ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ولكن حممد احلامل،
حممد ال�ضمري ،الباحث عن �صورة املجتمع املرغوب (ليت باحثا جادا يبحث كم مرة وردت مفردة
احللم واملبادرة والأمل والتغيري وغريها من مفردات يف كتابات وعناوين حممد) ،كتب يوما راف�ضا
�أن يرى ال�سيا�سة كما التزمها بع�ض املنتمني �إليها ،كان�شغال نخبوي تارف بعالقات ال�سيا�سة
وال�سا�سة فقط! �إن حممد كان معمقا لها يف املجتمع منطلقا �إليها من الثقافة� .أثرت ال�سيا�سة يف
كتابته كثريا ،فكان ينزع كثريا للو�ضوح ولي�س للغمو�ض �ش�أن بع�ض املنتمني لعامل الفكر ،وات�سمت
معاجلته دائما بعمق املفكر اخلبري ،و�أذكر يف هذا ال�سياق درا�سة ن�رشها يف جملة العربي الكويتي
“كيف تكون الثقافة العربية طوق النجاة” من �أجل نه�ضة عربية ثانية وثالثة ،نعم �إنه امل�ستقبل
ولي�س فقط التغيري ..بل التغيري والدميقراطية وحقوق الإن�سان من �أجل حا�رض وم�ستقبل
خمتلف� ،أراد دائما �أن ي�ضع لهما املعامل للخروج من النفق املظلم الذي يلفهما ،اقرتح فيها عددا
من ال�سيناريوهات وحدد امل�شكالت� ،أو ما كتبه يف رواق عربي عن “حتديات الثقافة العربية”� ،أو
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قراءاته للتيارات الفكرية العربية وبخا�صة التيارين القومي والإ�سالمي ،و�أحيانا الليربايل ،وهو ما
يك�شف �إىل �أي حد كان مت�سعا ،و�إىل �أي حد يختزله من يراه باحثا �سيا�سيا فقط �أو من يراه �صحافيا
فقط ،ومن يراه �إن�سانيا فقط .لقد كان حلما وات�سع ات�ساع احللم ،وكان مفكرا انخرط يف الهم كما
جعل عينيه دائما �صوب الأمل!
�سمات الأ�سلوب:

كان حممد من�شغال ومهتما ب�أ�سلوب الكتابة .كثريا ما كان ين�صحني باالبتعاد عن الغمو�ض،
و�أال ت�ستغرقني الأفكار ،ف�أكتب ما �أفهمه وال يفهمه الآخرون ،م�ؤكدا �رضورة �أن تت�ضح الفكرة
للقارئ .وكنت �ألتزم ن�صائحه ،كما �أحفظ كلماته ،فقد عرفت �أ�ساتذتي بعد �أن كرهت املدار�س ..كنت
�أ�سعد بعد فرتة حني �أراه يقول يل هذا ما �أردت! وكنت �أطري ثقة حني يطلب مني مراجعة �شئ -و�أنا
التلميذ املحب امل�شاغب -وكان ي�ستجيب ملا �أقرتحه من تعديل على عبارته اجلميلة ..كان ي�ضمنا يف
عباءته ،ال تفارقه االبت�سامة كما ال تفارقه الروحية املتوهجة ،بعد �أن عرفت حممد وبع�ض ال�صحب
منهم من رحل �ساملا ومنهم من ال يزال حيا مت�ألقا -تيقنت �أن هناك �شيوخا كبارا يف هذه املدينة!وبعدما عرفت حممد ال�سيد �سعيد ،وبعد كل ما قر�أته من �إبداعاته ،ل�ست �أدري �أيهما كان �أكرث
ت�ساحما ..كتابة حممد ال�سيد �سعيد� ،أم �شخ�ص حممد ال�سيد �سعيد؟! ولكن هكذا يكون الأ�سلوب هو
الرجل كما يقول جورج بوفون .كان حممد ال�سيد �سعيد رغم قناعاته املختلفة مع بع�ض التيارات
الفكرية ،مت�ساحما ومتزنا دائما يف قراءته وخطاباته حولها �أو جتاهها ،و�أذكر هنا حني حتفظ
البع�ض على احلوار مع احلركات الإ�سالمية ،كتب حممد �إحدى افتتاحيات رواق عربي بعنوان
“احلوار مع احلركات ذات الإ�سناد الديني” ،وكتب � ً
أي�ضا حتت عنوان “قوة الدفع الدميقراطي”،
م�ؤكدا على تطور خطاب �إ�سالمي دميقراطي ميكن التعاطي معه ،وم�ؤكدا �أن احلوار معه يتكفل
بنجاح عملية التعلم الدميقراطي كما ي�سميه.
�س�أحاول الآن قراءة بع�ض �سمات �أ�سلوب الدكتور حممد ال�سيد �سعيد ،ولي�س كلها ،فهو �أمر
يحتاج م�ساحة �أكرب� ،أحاول به لي�س فقط تلم�س فرادة �أ�سلوبه  ..كيف كان يكتب ،فهو قلم خمتلف،
رمبا عرفته و�شممته دون �أن يوقع با�سمه� ،آ�سفا �أن البع�ض كان ي�أكل على فتاته ،دون �أن ي�شري
�إليه! ولكن �أعر�ض معه لفرادة �أفكاره.
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 -1املكا�شفة الفكرية:

كان حممد ينطلق يف كتابته من �إ�شكالية فكرية ،من جوانية ال�س�ؤال ،ومن هنا �أتى عنوان عموده
يف جريدة القاهرة “مكا�شفات” ،وت�أتي املقالة �أو الدرا�سة حماولة للإجابة ،وهذه النقطة مهمة
فمحمد مل ين�شغل -رمبا مطلقا -باال�ستقراء والعر�ض اال�ستاتيكي للآخرين ،بل مل ي�سع لاللتحام
بن�صو�ص الآخرين الفكرية� ،إال عرب التطوير لها �سواء وافقها �أو خالفها ،وكان من�شغال دائما بالبنى
الفكرية الكامنة يف اخلطاب �أو املوقف و�إ�شكاليات التعاطي من مدخل نقدي.
و�سنعر�ض متثيال على ذلك ،مبقالة ملحمد يف نقد تعبري “جمتمع املعرفة” الذي ا�ستخدمه تقرير
التنمية الإن�سانية العربية الأول ،حيث يقول“ :اليوجد يف احلقيقة ما ي�سمى مبجتمع املعرفة،
وامل�صطلح نف�سه نتج عن ح�رسة املثقف احلكيم يف جمتمع يحتقر املعرفة وال يعرف قيمتها ..املعرفة
�إذن قيمة ولي�ست عالقة ومثلها يف ذلك مثل الرثوة والقوة ،كل تلك القيم تنتج عن نظام بعينه للعالقات
االجتماعية ولكنها لي�ست هذه العالقات نف�سها”( )5هكذا يبد�أ حممد بطرح ومكا�شفة فكرية يتجه بعد
ذلك للتدليل عليها ،فيقول بعد ذلك :ال يعنى م�صطلح “جمتمع املعرفة” الكثري ..وهناك �سبب �أهم
لنقد مفهوم “جمتمع املعرفة” فتوفر تدفق جبار من املعارف ال يعنى الإفادة بها فع ًال فيما له داللة
على قيم هذا املجتمع وم�ستقبله ودوره يف العامل ،ناهيك عن عدالته �أو �صواب اختياراته ،ولكي
نحكم على جمتمع ما بهذه املعايري ال بد �أن ن�شخ�ص طبيعة عملية �إنتاج املعرفة وتوزيعها والأهم
طبيعة عملية �إنتاج ال�سلطة وتوزيعها وعالقتها باملعرفة ومنتجي املعرفة.
ويطور حممد ال�سيد �سعيد �أطروحته يف ربطه بني ال�سيا�سة و�صورة املجتمع امل�صنوع واملرغوب،
حيث تنتج معرفة ا�ستبدادية للمجتمع امل�ستبد ،يقول“ :الواقع �أن �أغلب املجتمعات تعرف العقالنية
امل�ستلبة مبعنى توظيف املعارف العلمية لتحقيق �أغرا�ض ال �ش�أن لها باملعرفة �أو بالأخالق ،وظاهرة
احلرب وخا�صة احلرب العدوانية هي جت�سيد تقليدي لهذه احلالة ،ومن هنا مييز الفال�سفة بني
املعرفة اال�ستعمالية واملعرفة النقدية �أو الأخالقية ،ولأن املجتمعات املتقدمة من حيث التعريف
هي تلك التي ت�ستعمل املعرفة العلمية دون �أن يكون الغر�ض من هذا اال�ستعمال خري ًا �أو نبي ًال
بال�رضورة ،منت ثورة �ضد �-أو نزعة احتقار -هذه املعرفة بني طائفة من �أنبل العلماء واملفكرين
واحلكماء داخل هذه املجتمعات املتقدمة ،ولكن هذه الطائفة �صغرية العدد ،وال متلك �سوى نفوذ
معنوي حمدود” .وينحت حممد م�صطلح “نزعة احتقار املعرفة” التي يرى ال�سيا�سة �أهم معرب
عنها فيقول“ :فال�سيا�سة تعبري عن م�صالح وهي تتدخل يف ت�شكيل وتوظيف املعرفة وتدفقاتها
�أو طعن �أب�سط املعارف يف ال�صميم ب�أ�شكال غاية يف التنوع ..وتتوقف هذه الأ�شكال على مدى ما
حققه �أي جمتمع يف الأ�صل من �إجناز دميقراطي ..فعندما ن�ضاهي بني اختيار و�آخر قد ن�س�أل
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�أيهما �أقل تكلفة و�أكرث عائد ًا ،ولكننا يجب �أن ن�س�أل �أي�ض ًا� :أف�ضل بالن�سبة ملن؟ ف�أف�ضل اختيار
بالن�سبة للمجتمع م�أخوذ ك�أنه فرد واحد لي�س بال�رضورة هو �أف�ضل اختيار بالن�سبة ملختلف الأفراد
والأق�سام التي يت�شكل منها املجتمع ،وقد يكون �أف�ضل اختيار بالن�سبة للمجتمع هو �أ�سو�أ اختيار
بالن�سبة لبع�ض �رشائحه”( .)6ويطور حممد مقولته بعد ذلك ،مورد ًا الأدلة واملفاهيم التحليلية
املختلفة لها ،فيتحدث عن الإقطاع ال�سيا�سي الذي يحتكر ال�سيا�سة ،كما ي�سعى �إىل �أن يحتكر املعرفة
ويرف�ض دائما املعرفة النقدية والدميقراطية ،وي�ؤكد �أن الدميقراطية وحدها الكفيلة بتحقيق جمتمع
املعرفة �أو الوعي الدميقراطي ،حني ي�سرتد املجتمع �سلطته بعيدا عن هذا الإقطاع املحتكر لل�سيا�سة
واملحتقر للمعرفة.
يقول حممد ال�سيد �سعيد يف ذلك“ :املجتمع قد يكون �إقطاعي ًا ولكنه ينتج معرفة بل ي�شيعها،
فاال�ستبداد لي�س �ضد كل معرفة ،و�إمنا �ضد املعرفة النقدية وحدها والواقع �أن التطور الر�أ�سمايل
املعا�رص يعيد �إىل احلياة �أ�شكا ًال معينة من الإقطاع املعريف؛ حيث ال يكاد يكون هناك �أمل حقيقي
يف ترجمة املعرفة �إىل خربات جمتمعية �إال بالقدر الذي حتدده وتقرره م�ؤ�س�سات الأعمال العمالقة
والهياكل اجلبارة لبريوقراطية الدولة وخا�صة جهازها الأمني .وتنه�ض الفكرة الدميقراطية
باعتبارها حترير ًا للمجتمع من هذا الإقطاع ال�سيا�سي ،فالدميقراطية وحكم القانون هما �أف�ضل
اختيار بالن�سبة للمجتمع ككل ،ولكنهما لي�سا �أف�ضل اختيار بالن�سبة للطغاة �أو بالن�سبة للطبقة
�أو الفئة التي حتكم ب�صورة ا�ستبدادية وتع�سفية ،لأن الدميقراطية ت�سلب منها امتيازات معينة
ت�صل -يف حالة الدول العربية مث ًال� -إىل امتالك �سلطة احلياة واملوت على بقية املواطنني وتغري
الدميقراطية متام ًا مفهوم ال�سلطة ،فبد ًال من �أن تكون امتياز ًا ل�شخ�ص �أو طائفة من الأ�شخا�ص
ت�صبح عقد ًا اجتماعي ًا �أو وظيفة مينحها املجتمع وي�سحبها باختياره احلر ملن يراه” ،وي�ضيف
عن حتويل الدميقراطية ملفهوم ال�سلطة” ،كما �أنها تغري متام ًا ممار�سة وظائف ال�سلطة فبد ًال من
�أن تكون �أمر ًا من «�سيد» ت�صبح �أداء خلدمة عامة ،يحا�سب من ي�ؤدونها على نوعية �أدائهم ،وقد
يخلعون من وظائفهم ،لأن �صاحب ال�سلطة هو املجتمع ،وهو الذي يعني ويف�صل من يقومون
بالوظائف العامة ،والطغاة الع�رصيون ال يحتقرون املعرفة بال�رضورة كما �أكدنا ،ولكنهم يحتقرون
حاملي املعرفة �أو منتجيها”(.)7
كان حممد ال�سيد �سعيد يف جممل خطابه وطرحه راف�ضا للحلول ال�سحرية والت�صلب اخلطابي،
فكل �شئ عملية ،وكل ما نريد ونطمح �إليه عملية لها قواعد وخطوات ت�أتي بنتائج مرجوة ،يقول
مثال عن الدميقراطية �إنها “لي�ست �شيئ ًا نهائي ًا يتحقق وينتهي الأمر ،بل هي ن�ضال دائم يف جمال
ال�سيا�سة لتقريب ال�سلطة من �صاحبها الأ�صلي وهو املجتمع” ،ثم ي�ضيف“ :هنا يتدخل منط
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وتوزيع الرثوة و�إدارتها ،وكذلك �أ�سلوب �إنتاج وتدوير �أو ن�رش املعرفة واختبارها وتوظيفها.
وبهذا املعنى ال جمال لربوز جمتمع املعرفة �إال ب�إجناز �أعلى م�ستويات الدميقراطية ،حيث ميكن
للجميع امل�شاركة يف �إنتاج ومتحي�ص املعرفة نقدي ًا ،ولكن هذا امل�ستوى مل يتحقق بالفعل والقول �إن
الإنرتنت هي جت�سيد ملجتمع املعرفة يتجاهل �أن هناك توزيعا نهائي ًا لل�سلطة داخل هذه ال�شبكات ال
يتفق مع الدميقراطية التي نتحدث عنها”( .)8ولعل هذه الطريقة يف الكتابة التزمها حممد ،فكثريا
ما ي�أتي العنوان نف�سه طرحا ومبادرة ،وت�أتي املقدمات دائما كلية ال يعوزها يف باقي املو�ضوع
التفا�صيل والدالئل �أو بتعبري �أدق احلجة..
 -2اال�شتباك النقدي:

انطالقا من الهم ورف�ضا لالنعزال ،حيث كان م�رصا على االلتحام دائما حتى يف �أدق مراحل �أزمته
ال�صحية ،كانت كتابات حممد ت�أتي م�ضيئة ومتوهجة بل وت�أ�سي�سية عرب اال�شتباك النقدي .يف مقالة
له بعنوان “الدميقراطية والأيديولوجيا” يقول منتقدا بع�ض م�سلمات خطابنا املعا�رص“ :عجيب
�أن املوقف من ق�ضية الإ�صالحات الدميقراطية يف العامل العربي يكاد ال يتفق مع �أية �أيديولوجية
بعينها ،فهي تق�سم �أن�صار جميع الأيديولوجيات الكربى بني فريقني ،الأول متحم�س لالنتقال �إىل
الدميقراطية ،والثاين متخوف ومت�شكك يف الدميقراطية ومعار�ض لالنتقال الدميقراطي” .وهذه
املقدمة ال�صغرى التي حتمل مقرتحا كبريا بتق�سيم التيارات الأيديولوجية العربية تق�سيما كبريا،
ميكن دعوته “دميقراطيني وال دميقراطيني” ي�شتبك حممد معها متحكما فيها ،و�ساردا الأدلة
عليها ،فيبد�أ بتو�ضيحها قائال“ :اليوم ينق�سم الليرباليون االقت�صاديون بني عدد من التيارات يف
ال�سيا�سة امل�رصية والعربية ،ولكن �أكرثهم ينفر من قبول �إ�صالحات �سيا�سية جوهرية ويتم�سك
بالواقع ال�سيا�سي القائم الذي ال ميكن �أن يعد ليربالي ًا .و�شيء من ذلك يحدث �أي�ض ًا يف �صفوف
الي�سار اال�شرتاكي ،فبع�ضه يرف�ض االنتقال احلا�سم �إىل الدميقراطية ،وبع�ضه ينا�ضل بان�سجام من
�أجل الدميقراطية حتى لو مل يكن له فيها م�صلحة �سيا�سية م�ؤكدة من ناحية التمثيل ال�سيا�سي على
الأقل ،ثم �إننا ن�شهد بدايات �أولية النق�سام التيار الإ�سالمي بني جماعتني :الأوىل جديدة يف ال�ساحة،
وترى �أن الدميقراطية هي ال�شكل الأمثل للحكم الذي يتفق مع الإ�سالم ،والثاين يتم�سك بر�ؤية
ال تتفق �إال عر�ض ًا مع الدميقراطية ويف جانب وحيد منها وهو حكم الأغلبية )9(”.وهو ما يحاول
تف�سريه ورده �إىل عدد من العوامل منها ،االنتهازية ال�سيا�سية ،ويفكك ما وراءها من �أيديولوجية
حمافظة تخاف التغيري ،وتقبل بالواقع دون رغبة يف تغيريه.
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ولكن حممد ين�شغل مبا هو �أبعد ،لي�س بالتحليل والتف�سري فقط ولكن باال�ستنباط �أي�ضا،
فيقول�“ :أما �أهم نتائج هذا الفرز املعقد للمواقف من ق�ضايا الإ�صالح الدميقراطي يف العامل
العربي فهو م�ضاعفة �صعوبات هذا االنتقال ،لأنه يفر�ض بناء ائتالفات متناق�ضة من حيث تكوينها
الأيديولوجي ،بل ومن حيث خلفياتها االجتماعية ،ولكن النتيجة املعاك�سة ال تقل �أهمية وهي �أن
االنتقال الدميقراطي ـ ما �إن يتم ـ �سيجد قبو ًال من الأكرثية ،وهو ما حدث يف جتارب �أخرى”(.)10
هكذا يح�رض الوعي بال�صعوبة يف ظل االختالف الأيديولوجي حول املطلبية الدميقراطية ،ولكنها
�صعوبة ال تعني اال�ستحالة وال تعنى الت�أبيد!
وحتت عنوان” الدميقراطية بني خطابات متهافتة” بادئا بطرحه الفكري املثري لقارئه“ :رمبا
يكون النقا�ش حول الدميقراطية يف ال�رشق الأو�سط �أكرب مناظرة حول الدميقراطية يف التاريخ الثقايف
العاملي ،فلم يحدث �أن تركزت املناق�شات حول الدميقراطية يف منطقة واحدة مثلما يحدث الآن ،ومل
يحدث �أن بدت الق�ضية على درجة التعقيد التي تت�سم به يف هذه املنطقة حتديدا”( .)11ويتحد حممد
مبو�ضوعه كعادته ،احتاد �صاحب الر�سالة بر�سالته فيقول ”:ال �أريد �أن �أخفي �شعوري ال�شخ�صي
بال�صدمة حيال اخلطاب الر�سمي العربي بل وجانب كبري من اخلطاب ال�صادر عن مثقفني تقدميني
ودميقراطيني وقوميني عرب �أي�ضا نحو ما ي�سمى مبادرة ال�رشق الأو�سط الكبري ،التي تطرحها
�أمريكا وقد ت�شاركها فيها �أوربا ،ويف تقديري �أن هذا اخلطاب غري مقنع لأحد ،و�أنه بائ�س ومتهافت
ن�صا وممار�سة”(.)12
ويف هذا املقال/االفتتاحية يقر�أ حممد بع�ض مقوالت اخلطاب املعار�ض الراف�ض للإ�صالح من
اخلارج ،مفككا ملقوالته وبناه غري املنطقية وغري الواقعية قائال“ :حجة �أن الإ�صالح ال ي�أتي من
اخلارج خالبة لغويا براقة منطقيا ،ولكن م�شكلتها �أنها ال تتعامل مع املو�ضوع باملنطق ،فليكن �إن
الإ�صالح ال ي�أتي من اخلارج فلماذا �إذن ال ي�أتي من الداخل؟ وملاذا ال ي�أتي من الداخل بعد �أزمات
وزالزل كربى يف التاريخ احلديث للمنطقة؟” ،كما يفند يف مقاله حججا �أخرى �ش�أن ق�ضية فل�سطني
التي و�ضعها احلكام العرب �شماعة دائمة يف وجه الغربيني �إذا ما طالبوهم بالدميقراطية ،كما د�أبوا
على رفع فزاعة الإ�سالميني يف وجوههم� ،إىل غري ذلك من حجج!
و�أخ ًريا؛ ف�إن حممد مل يقف عند مو�ضوع �إال امتلكه وحلل �أبنيته وفككها ،م�صححا للفهم
وم�ضيفا للوعي به ..فلم يكن متحيزا لغري املعرفة واحلقيقة ،فانتقد اجلميع نقدا مو�ضوعيا ومل
ينت�صف �سوى ل�ضمريه ،هذا هو املثقف ال�ضمري ..كان حممد قادرا دائما على �صنع و�إطالق نقالت
نوعية يف تفكرينا وقراءتنا للأمور ..والت�ساع مو�ضوعه �أعرتف �أن مقاال واحدا �أو كتابا واحدا رمبا
يكون غري كاف ،ويظل هام�شا �صغريا على منت كبري! رمبا ا�ستكمله يف م�ستقبل الأيام!
رواق عربي العدد 53

هاين ن�سريه

85

الهوام�ش
 -1تزاوجت� :أي اختلطت وت�شابهت.
 -2حممد ال�سيد �سعيد« ،ال�سيا�سة وجمتمع املعرفة» ،جريدة اجلمهورية-
اليمن يف  31يوليو .2006
-3راجع تقدمي د.حممد ال�سيد �سعيد لكتاب “نحو فهم ملنظومة حقوق
الإن�سان” ،وهى نف�سها املن�شورة يف كتاب “حقوقنا الآن ولي�س غدا”،
ال�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
-4حممد ال�سيد �سعيد“ ،قوة الدفع الدميقراطي” ،جملة رواق عربي،
العدد  33ربيع .2004
-5حممد ال�سيد �سعيد“ ،ال�سيا�سة وجمتمع املعرفة” ،نقال عن جريدة
اجلمهورية -اليمن يف  31يوليو .2006
-6امل�صدر ال�سابق.
-7امل�صدر ال�سابق.
-8امل�صدر ال�سابق.
-9حممد ال�سيد �سعيد“ ،الدميقراطية والأيديولوجيا” ،نقال عن جريدة
اجلمهورية اليمنية يف � 1سبتمرب .2006
-10امل�صدر ال�سابق.
-11حممد ال�سيد �سعيد“ ،الدميقراطية بني خطابات متهافتة ،رواق
عربي ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،عدد  ،32ال�سنة الثامنة
� ،2003ص 8وما بعدها.
-12امل�صدر ال�سابق.
رواق عربي العدد 53

86

حني يغدو ال�صدق م�شروعا فكريا

رواق عربي العدد 53

87
مقال

يا �أه ً
ال باملعارك

عادل جندي*

عندما كانت احلمى تهاجم حممد ال�سيد �سعيد يف ال�شهور الأخرية ملر�ضه ،فرتتفع درجة احلرارة
�إىل الأربعني وما فوقها ويدخل يف «هلو�سة»؛ كان ينطق بكالم ،نابع من خمزونه العقلي الدفني،
يدور غالبا حول «الن�ضال الوطني» و�أين ذهب و�رضورة عودته ....هذا هو املفتاح الأول لفهم
الرجل الذي عا�ش عا�شقا مل�رص ،مهتما ب�أحوالها مهموما مب�ستقبلها ،منا�ضال يف �سبيلها كفار�س
نبيل.
مراجعة �رسيعة لبع�ض مقاالته التي بلغت �أكرث من ثالثمائة مقالة ن�رشها يف العقد ال�سابق على
رحيله ،تكفي لتبني ذلك بجالء .انظر �إليه مثال وهو يكتب ( ٤يونيو  )٢٠٠٧متح�رسا على مرور
�أربعني عاما «دون �أن نحقق االنتقال الدميقراطي الذي ن�صبو اليه لتمكني بالدنا من التجاوز اجلذري
ملحنة هزميه يونيو ،١٩٦٧ويعني ذلك �أن التناق�ض الرئي�سي الذي لف حياتنا ال�سيا�سية كلها منذ ذلك
الوقت هو �أن الهزمية مل تنتج الإ�صالحات ال�سيا�سية العميقة التي كان يتحتم �إجنازها .ويبدو الأمر
عجيبا وغريبا� ..إذ ت�رصفت بالدنا على عك�س القانون العام للهزائم ال�سيا�سية الكربي يف التاريخ».

* كاتب ونا�شط حقوقي م�رصي ،مقيم يف فرن�سا.
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مفتاح �آخر لفهمه� :أنه كان �أبعد ما يكون عن الدوجماتية �أو التحجر الأيديولوجي ،وكان قادرا
يف عقالنيته ال�صادقة على اخلروج على ثقافة «القطعان» ،وال�سباحة �ضد التيار .خذ مثاال واحدا
فقط فيما كتبه يف � ٢٩سبتمرب  ٢٠٠٣يف وقت كان هناك «�إجماع» على ت�أييد �أعمال العنف يف العراق
وفل�سطني ،مبا يف ذلك العمليات االنتحارية� ،إذا به يخرج قائال�« :إننا كعرب نحتاج ايل موقف فكري
يتجاوز العنف حتي لو كان مقاومة م�رشوعة ...ولكننا لن نتجاوز العنف �إال عرب طرح م�رشوع بديل
وملهم ل�شعوبنا العربيه لتجاوز واقعنا املتخلف وامل�شوه والتخرج �إيل حترر له معنى»  .ويدخل يف
حتليل عقالين مف�صل حول العائد ال�سلبي الذي ترتب علي املقاومه امل�سلحة خالل ال�سنوات الثالث
ال�سابقة.
املفتاح الثالث ،هو �إميان را�سخ ال يلني ،بحقوق الإن�سان وب�أ�س�س الدولة «املدنية» احلديثة .وهو
ما �سنخ�ص�ص باقي املقال لعر�ض بع�ض جوانبه.
يف فرتة ال�شهور الأوىل لعام  ٢٠٠٧نزل �سعيد بثقله يف «معمعة» التعديالت الد�ستورية التي
كانت مطروحة �آنذاك ،وكتب جمموعة مقاالت بالغة الأهمية .بد�أ بدر�س ت�أ�صيلي عن «روح الد�ستور
ومنوذج احلكم» ،ينبه فيه �إىل حقيقة وجود كنز ثمني من التجربة الرتاكمية للح�ضارات  ،وكيف
يجب «�أن ن�س�أل �أنف�سنا ما �إذا كنا نبد�أ رحلة جديدة يف التقدم ال�سيا�سي، واالجتماعي انطالقا من
خربات ومعارف وظروف القرن الثالث �أو ال�سابع �أو العا�رش امليالدي� ،أم نبد�ؤها من خربات
ومعارف وظروف القرن احلادي والع�رشين».
ثم ي�رشح ما �أ�سماه فال�سفة التنوير بروح القانون �أو الد�ستور الذي هو يف اجلوهر عالقة
تقوم علي العقد االجتماعي ،حيث تتقيد الدولة بالقانون وتلتزم بحماية حقوق جوهرية غري قابلة
للت�رصف حتى من جانب املجتمع نف�سه ،وبناء نظام �سيا�سي يتيح للمجتمع ككل وملواطنيه الأفراد
حتقيق �أق�صي قدر ممكن من االن�سجام احل ر وبناء التوافق من خالل �أوعية وهياكل معروفة تنظم
التفاو�ض االجتماعي على كل امل�ستويات التحتية والعليا ،وي�شبع حاجة املجتمع للتقدم؛ فطاملا �أن
الد�ساتري والقوانني احلديثة ت�ؤكد احلقوق واحلريات العامة(مثل حق التجمع والتنظيم وت�شكيل
النقابات وت�أ�سي�س ال�صحف وم�ؤ�س�سات الإعالم ) والفردية (مثل حرية ال�ضمري واالعتقاد وحق
التعبري وامللكية والرعاية االجتماعية ) فعلينا توقع �أن يعرب النا�س عن اختالفاتهم يف الر�أي
وامل�صالح ،وهو ما يحتم �إيجاد طرق منهجية ومنظمة للتوفيق بني هذه امل�صالح والآراء مبا يعزز
معنى املجتمع وي�ضمن ا�ستمراريته .ويخل�ص �سعيد �إىل �أن «النظام الدميقراطي وحده هو القادر
على توفري منطلقات التقدم والنه�ضة امل�ستدامة مع احرتام احلقوق واحلريات العامة واخلا�صة يف
رواق عربي العدد 53

عادل جندي

89

الوقت نف�سه».
ثم ي�ضع يده على �أحد مواطن اخللل يف جمال احلريات ،فالد�ستور امل�رصي بدال من �أن يقيد
الت�رشيع القانوين بالت�أكيد علي حرمة املبادئ وا�ستع�صائها علي االنتهاك �أو التقييد غري املربر� ،إذا
به كثريا ما فعل العك�س: �أي قيد نف�سه بالقانون الذي ي�صدر عن ال�سلطة الت�رشيعية .ويرى �سعيد
احلل يف �رضورة الن�ص على �أن يحظر انتهاك احلقوق الواردة يف باب احلريات من خالل الت�رشي ع ،
و�أن ينظم القانون كيفية الوفاء بهذه احلقوق يف احلدود املرعية يف املجتمعات الدميقراطية.
ثم يدخل �سعيد �إىل «ع�ش دبابري» :املادة الثانية يف الد�ستور ،فيقول �إن ال�صيغة الراهنة (مبادئ
ال�رشيعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع) تن�ش�أ عنها م�شكالت  :الأوىل وا�ضحة بذاتها؛ وهي
�أن الن�ص مييز بني املواطنني علي �أ�سا�س الدين مبجرد �أن ي�شري �إىل دين دون الآخر .ويف �أعماق هذا
التمييز جند تعار�ضا �أ�صيال بني مفهومني للدولة الع�رصية: الأول يقوم على تعريفها ب�أنها تنتمي
لدين معني �أو �أ�صول عرقية ما، والثاين يقوم علي �أنها تعبري عن وطن ي�ضمن امل�ساواة بني �أع�ضائه
�أو مواطنيه. امل�شكلة الثانية ،والأو�سع مدى ،تتعلق بفقدان االن�سجام الد�ستوري بني الن�ص على
دين معني و�رشيعة بذاتها للدولة ،وبني بقية ن�صو�ص الد�ستور التي تنه�ض علي فكرة الدولة املدنية
الد�ستورية احلديثة .وينبه ملفارقة �أنه لو قام حزب �سيا�سي على �أ�سا�س يعار�ض ن�ص املادة الثانية
ويدعو مثال لف�صل الدين عن الدولة ،ل�صار احلزب مناه�ضا ملباديء الد�ستور!
ويعود لي�ؤكد �أن «التعار�ض بني ن�ص املادة الثانية وبقية ن�صو�ص الد�ستور عميق للغاية تاريخيا
وفل�سفيا. فالد�ساتري امل�رصية احلديثة تقوم علي مفهوم الدولة املدنية. واالجتاه الرئي�سي للحياة
ال�سيا�سية والفكر الد�ستوري احلديث يف الوطن امل�رصي يقوم علي م�رشوع بناء دولة دميقراطية
حديثة تقوم على حكم القانون وتن�رش العدل وتدفع حركه النهو�ض الوطني».
و�إذ يرى �أن الإرث الد�ستوري امل�رصي مل يبتكر حتي الآن طريقة حلل التعار�ض الفل�سفي
بني الت�أكيد علي دور الدين يف احلياة للم�رصيني وت�رشيعاتهم من ناحية ،والتعلق يف الوقت نف�سه
بفكرة الدولة املدنية؛ يقرتح �صيغة توفيقية حتتفظ بالن�ص على مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،ويف
الوقت نف�سه ت�شري �إىل امل�سيحية مبا ي�ستبعد التمييز الديني متاما وي�ؤكد دور امل�سيحية يف ح�ضارتنا
امل�رصية ،مع الإ�شارة �إىل املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان مبا ي�ستبعد �أي تف�سري يكون من �ش�أنه
َ
املخاطب
انتهاك احلقوق واحلريات العامة ،وعلى ر�أ�سها احلق يف امل�ساواة �أمام القانون  .ويظل
رشع الذي يتوجب عليه �أن يراعي الأخذ ب�صياغات لأي ت�رشيع ال تتناق�ض مع هذه
بهذه املادة هو امل� ِّ
امل�صادر الأ�سا�سية.
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(ونفتح هنا قو�سا لنقول �أن هذا االقرتاح قد �أثاره الفقيد العزيز يف ندوة �أدارها يف ذلك الوقت
مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،لكن كاتب هذه ال�سطور �أبدى ر�أيا خمالفا مفاده �أنه مع
الت�سليم بنبل االقرتاح ،ف�إن عالج م�شكلة املرجعية الدينية ال يكون ب�إ�ضافة مرجعية دينية �أخرى
(م�سيحية) .ورمبا كان من الأف�ضل واقعيا ،يف الوقت احلايل ،ترك ال�رشيعة الإ�سالمية «م�صدرا
رئي�سيا» (بدون الألف والالم) مع �إ�ضافة «مبا ال يتعار�ض مع مواثيق حقوق الإن�سان الدولية».
ونغلق القو�س).
ويف مقال ن�رشه �سعيد يف  26فرباير � ،2007أ�شار �إىل حقيقة تغيب عن �أذهان الكثريين ،وهي
�أنه «رغم كون املجتمع امل�رصي ككل كان �شديد التدين ف�إنه قبل ب�سال�سة مده�شة عملية حتديث
الت�رشيعات با�ستلهام مباديء القانون والتنظيم االجتماعي احلديث؛ لأن الأطر الفقهية التي
ورثها من القرون ال�سابقة كانت تبدو بو�ضوح بالغ وال لب�س فيه م�سئولة عن التخلف االجتماعي
وال�سيا�سي الطويل للبالد ،وبعيدة عن �إمداد الوطن بالدالالت والتنظيمات ال�رضورية لبناء الدولة
املدنية احلديثة وا�ستكمال بناء االمة امل�رصية ،وتقبل املجتمع ب�صورة �ضمنية �أي�ضا فكرة التمييز
بني االنتماء الديني من ناحية وتعريف ر�سالة الدولة و�أدوارها من ناحية �أخرى ؛ فالدولة �إطار
للوطنية وهيئة مدنية لتنظيم ال�شئون امل�شرتكة للمجتمع بكل مواطنيه ،والدين �إميان فردي وجماعي
قد ُيعني مرجعية ل�سلوك النا�س يف احلياة املدنية ،ولكنه ال يتحد بالدولة �أو اختياراتها ال�سيا�سية و�إال
انقلب بها احلال �إىل دولة دينية».
وي�أتي �إىل �إ�شكالية التعامل مع احلركات �أو الأحزاب الدينية ..ويرى الأخذ باحلل «التاريخي
وال�سيا�سي» ب�أن «ي�سمح لأي عدد معقول من النا�س ب�أن ي�ؤ�س�سوا حزبا �سيا�سيا علنيا ،يتقدم
بربنامج �سيا�سي ي�شمل �آراء حمددة حلل الق�ضايا وامل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية وغريها يف
�إطار د�ستور دولة مدنية دميقراطية؛ وال يجوز �إلغاء هذا الد�ستور �أو تعديل طبيعة الدولة ب�أية �أغلبية
برملانية». هذا هو احلل الذي �أخذت به تركيا ،ويراه منا�سبا لنا من حيث املبد�أ..
ويف  5مار�س  2007يتقدم �سعيد خطوة �أخرى ملعاجلة مو�ضوع «ال�رشيعة وال�سيا�سة»؛ فيك�شف
ما ي�صوره �أن�صار ال�صياغة احلالية للمادة الثانية وك�أنهم املتدينون احلقيقيون ،حيث يرى �أن هذه
احليلة املبتذلة هي امتداد وا�ضح للتوظيف ال�سيا�سي لل�رشيعة الإ�سالمية خالل حقب تاريخية طويلة،
ثم يتابع م�ش ًريا �إىل �أن «القول ب�أن القر�آن هو الد�ستور� ،سواء بال�صياغة التي ت�أخذ بها بالفعل دولة
عربية كبرية، �أو بال�صيغة التي مازالت حية يف التقاليد الهتافية للإخوان امل�سلمني و�أن�صار الإ�سالم
ال�سيا�سي ب�صورة عامة ،يعني �أال تلتزم الدولة ب�أي �شيء يف املجال ال�سيا�سي مقابل التزام املجتمع
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بالطاعة الكاملة للدولة حتي لو كانت فا�سدة وظاملة» .ويرد على ما قد يقول البع�ض �إن ما ي�صنعه
امل�ستبدون بال�رشع الإ�سالمي قد ي�صنعونه ب�أي ت�رشيعات اخر ي، ب�أن «هذا قول �صحيح ،لكن يف
احلالة الأوىل يوظف الدين يف �إ�ضفاء ال�رشعية بل والقد�سية على هذه الت�رشيعات واملمار�سات.»..
عندما تع ّر�ض �سعيد لربنامج جماعة الإخوان الحظ ال�صياغة امل�شو�شة يف جوانب �أ�سا�سية فيه
وخا�صة الر�ؤية التي ي�ستند عليها� ،إذ «يجمع بنياملرجعية الإ�سالمية والآليات الدميقراطية  ،ويطنب
يف �رشح الأوىل على ح�ساب معاجلة �شديدة الإيجاز واالبت�سار للثانية». وال يقبل الزعم الذي �أطلقه
الربنامج بثقة عمياء تقريبا ب�أن «هذا الإ�سالم ال بد له من دولة تقيمه وحتر�سه وتلتزم منهاجه.»..
ويالحظ جلوء الربنامج حلل مت�رسع ولغوي بحت وال يقوم علي بنية منطقية� ..إذ ي�صف الدولة التي
يريدها ب�أنها «دولة مدنية قامت وتقوم لتنفيذ ال�رشيعة و�إقامة حدود اهلل» . .فف�ضال عن «ا�ضطراب
وافتقار هذا التعبري للمنطق  ،ف�إن التاريخ قد �شهد العك�س ،حيث قامت الدولة يف معظم حقب
التاريخ الإ�سالمي على �أ�سا�س من تربيرات دينية من حيث ال�شكل ،بينما كانت دولة �إقطاعية وطبقية
وا�ستغاللية وعنيفة من حيث امل�ضمون وحمتوى ال�سيا�سات».
من بني �آخر �إ�سهاماته ،قبل �أن يداهمه املر�ض ،ويحد من قدراته القتالية ،م�شاركته يف امل�ؤمتر
الوطني الأول للمواطنة الذي �أقامته جماعة م�رصيون �ضد التمييز يف �أبريل  ،٢٠٠٨وذلك بكلمة له
عن «التمييز الرمزي بني بناء الأمم وحتطيمها».
يبد�أ �سعيد كلمته مبالحظة حزينة وكا�شفة عن واقع بالدنا التي «تواجه خطر الفنت الطائفية
منذ عام  ،١٩٧١ولكن امل�شكلة قد تفلت من ال�سيطرة وتتحول �إيل ت�صدع حقيقي و�إيل انك�سار فعلي
للمجتمع الذي تخيلناه متما�سكا وموحد ًا للأبد ...ويعني ذلك �أننا نعاين من تناق�ض خطري بني تعاظم
الأحداث الطائفية وعمقها ،وعجز القوي الوطنية والدميقراطية عن قطع الطريق عليها وعالجها من
ناحية ،وكرثة الكالم عن الن�سيج الوطني الواحد من ناحية �أخري».
وينتقد الفكر الذي «يعاين من نزعة �سكونية تفرت�ض بقاء الأ�شياء علي حالها عرب مئات �أو �آالف
ال�سنني ...ومييل البع�ض ال�ستدعاء �صور مثالية عن الذات الوطنية �أو عن املجتمع ،مهملني دور
عوامل وحمركات التغري املادية والأيديولوجية يف كل ع�رص» .ويحذر هواة دفن الر�ؤو�س يف الرمال
من �أنه «ال توجد دولة وال يوجد جمتمع لديه ع�صمة �أو حماية م�سبقة �أمام عوامل االنق�سام �سوى
وعيه وعدالته� .إن بناء الأمة امل�رصية الراهنة ا�ستغرق قرنني �أو �أكرث .وحل�سن احلظ ف�إن م�ؤ�س�سي
الدولة امل�رصية احلديثة عملوا بوعي نافذ على بناء الأمة� ..أما زعماء النظام ال�سيا�سي احلاليني فلم
يظهروا القدرة نف�سها علي بناء الأمة وتعزيز متا�سكها .بل يده�ش املرء من ت�ساهلهم �أو م�شاركتهم
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يف �إ�شعال الفنت الطائفية» .وي�ستند �إىل �أبحاث مدر�سة التعددية الهيكلية يف علم االجتماع التي ت�ؤكد
«�أن م�صري املجتمعات يتعلق� ،إىل حد بعيد للغاية ،ب�أداء م�ؤ�س�سات الدمج االجتماعي على �أ�سا�س
امل�ساواة ...ف�إن مل تعمل هذه امل�ؤ�س�سات� ،أو كانت تعمل بطريقة معاك�سة ومتييزية فم�صريها
�سيكون �إىل االنق�سام على �أ�س�س عرقية �أو دينية وطائفية ..ورمبا ينتهي الأمر �أي�ض ًا لت�صدعها
وانق�سامها ال�سيا�سي ...وانطالقا من هذه االفرتا�ضات ،ف�إن امل�ساواة تعد ال�رشط الأ�سا�سي لعملية
االندماج االجتماعي .وعلى العك�س ف�إن التمييز وعدم امل�ساواة هو الطريق امل�ؤكد للت�صدع».
ويعرف التمييز ال�سيا�سي ب�أنه «الإعالء من �ش�أن رموز جماعات معينة و�إنكار �أو �إخفاء �أو حتقري
�أو تنزيل مكانة رموز جماعة �أو جماعات �أو هويات فرعية �أخري» ،ثم يع ّرف التمييز الرمزي ب�أنه
«متييز معنوي ي�ؤدي �إيل تكون عالقات �أغلبية و�أقلية؛ نتيجة الرتكيز على �سمات معينة جلماعة
الأغلبية واعتبارها هي الأ�سا�س يف تكوين الدولة والوالء لها».
ويعود �إىل جذور االندماج الوطني يف م�رص التي جاءت مع تطور احلركة الوطنية امل�رصية،
وكيف �أنه مع ثورة �« ١٩١٩صار الوالء واالنتماء مل�رص يتم عن طريق الت�أكيد علي م�رص كوطن
وما يعزز هذا الت�أكيد من رموز .وركز اخلطاب العام على الهوية واحلقوق والن�ضاالت الوطنية
كبديل لالنتماءات املناطقية والدينية .ولأول مرة يقول امل�رصيون لأنف�سهم علن ًا �إنهم �شعب و�أمة
م�ستقلة ،و�أن الدين هلل والوطن للجميع ...فالوطنية امل�رصية هي الوعاء الوحيد اجلامع ،واملواطنة
هي القاعدة الد�ستورية للدولة ،وامل�ساواة هي املعيار واملحك .والرمز هو الهالل مع ال�صليب».
وي�صل �إىل الفرتة النا�رصية فيلحظ ظهور عوامل «يف جمال التمييز الرمزي ،وبالذات يف اخلطاب
الإعالمي ..الذي ركز علي امل�صادر الإ�سالمية للهوية امل�رصية والعربية .ومت تهمي�ش الع�صور
التاريخية لتكوين ح�ضارة م�رص مبا فيها احل�ضارة الفرعونية والع�رص امل�سيحي ...وال يزال
الوجه الأ�سا�سي للتمييز يف وجدان الأقباط امل�رصيني من الطبقة الو�سطي املتعلمة هو ال�شكوك
املثارة حول انتمائهم يف الإذاعة والتليفزيون ف�ضال عن غيابهم �أ�صال يف هذا احلقل».
وي�ضع يده على �شعور الأقباط امل�رصيني �أن ثمة �شيئا مهينا و�شاذا متاما يف وجود �إدارة �أمنية
با�سم «متابعة الن�شاط القبطي» .وي�ستنكر كيف «�أن الأمن هو الذي ي�سمح �أو يرف�ض �أو يعيق
عمليا �أحيانا ،حتى بعد �أن مينح الرتخي�ص الالزم� ،إقامة وبناء الكنائ�س .ومتثل املماحكات الأمنية
الطويلة واخلطط املعقدة املطبقة لإ�ضاعة الوقت رمزا داال علي اال�ستبعاد .وال ميكن ت�صور مدى
الأمل والتعا�سة �أو االغرتاب وال�شعور بالتمييز النابع عن هذه املعاملة الأمنية وحدها».
ويعترب �أن ما ن�سميه بـ«الفنت الطائفية» ميثل بع�ض �أ�سو�أ جوانب التمييز الرمزي« :ففي جميع
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احلاالت تقريبا يتم العدوان علي الكنائ�س ويتم التعامل بالذات ب�صورة �سلبية مع الرمز الأول
للم�سيحيني امل�رصيني ،وهو ال�صليب ،من قبل املتع�صبني» .ويرى �أنه ال يقل عن ذلك �سيا�سة «متثيل
الأقباط يف احلكومة ..حيث يرتبط تويل الوزارة بالطاعة والوالء للحاكم ،بدخول واكت�ساب ع�ضوية
احلزب الوطني».
ويعود �إىل �إ�شكالية �أ�سلمة الف�ضاء العام ..وكيف «عزز ال�سادات انقالبه ال�سيا�سي بخطاب
�أيديولوجي ،يركز علي الإ�سالم ،ويهم�ش الوطنية امل�رصية .وكان هذا االنقالب الأيديولوجي هو
�أ�سا�س التحالف بينه وبني التيار الإ�سالمي».
وير�صد كيف «تراجع الرئي�س مبارك جزئيا عن التحالف مع الإخوان امل�سلمني ،لكنه باملقابل
ف�شل متاما يف �إحياء اخلطاب الوطني ،وهو ما م َّكن التيار الديني ال�سيا�سي من احتكار الف�ضاء
الرمزي كلية ،تقريبا ،مبا فيه الإعالم احلكومي» .وعلى العك�س� ،أهمل اخلطاب الأيديولوجي للدولة
الرموز الكربى متاما« ...ويف احلدود التي ال بد فيها من الرموز مل يكن ثمة غمو�ض �إطالقا يف �أن
الدين ـ ولي�س الوطنية اجلامعة ـ هو حمور االنتماء».
ومع �صعود حركات الإ�سالم ال�سيا�سي والثقايف «بدا تعريف الوطن ذاته وك�أنه مفهوم ديني� ،أو
بدا �أن املحور الرئي�سي للوجود االجتماعي ـ ومن ثم احلقوق والوالءات ـ هو الدين .و�أب�سط �إطالع
على الكتابات الإ�سالمية يقودنا �إىل ت�أكيد االن�صهار التام بني الوطن والأر�ض والدين� ،إىل احلد
الذي ت�سمى فيه الأر�ض امل�رصية ب�أنها «�أر�ض امل�سلمني» ( )..وهيمنت عملية �أ�سلمة املجال الرمزي
كله �إيل احلد الذي ال بد �أن ي�شعر الأقباط بالهام�شية ...ومت جعل الدين حمور املمار�سة ال�سيا�سية،
خا�صة فيما يتعلق باالنتخابات العامة ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل انكما�ش خطري يف ح�ضور الأقباط
يف امل�ؤ�س�سات النيابية».
ويختم بو�صيته التي ت�شي كلماتها ب�أمل ممتزج ببع�ض الي�أ�س�« :إن الأمر يحتاج من احلركة
الوطنية �أن تعي بذاتها و�أن تغني خطابها بالت�أكيد على احرتام ومكانة الرموز امل�شرتكة �أو ًال
والرموز النوعية للأقباط وغريهم من اجلماعات التي ت�شعر باالغرتاب �أو التهمي�ش يف الوقت
احلايل ،ويجب �أن تهتم الوطنية امل�رصية بالرموز لأنها هي العامل احلاكم للوجدان� ....إن العودة
لإحياء الوطنية امل�رصية هي الطريق امل�أمون فعال لالندماج الوطني ولنه�ضة بالدنا».
لكن هل هناك من �سين�صت حقا لكالم حممد ال�سيد �سعيد..؟ �أم �سنكتفي بنعي الفقيد وذكر
حما�سنه ،مع الت�أكد من دفن �أفكاره ون�سيان حتذيراته ومتزيق و�صاياه؟
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املفكر الذي مل مينعه االختالف
عن الإن�صاف
د .ع�صام العريان*

مل �أكن لأت�أخر عن الكتابة عن د .حممد ال�سيد �سعيد ،ذلك املفكر والباحث الفريد الذى �سطر الكثريون
عن مناقبه ،وحتدث اجلميع عن م�آثره ،ومل يعد هناك من مزيد للقول فيه وعنه .فما الذى متيز به د .حممد
ال�سيد �سعيد عن �أقرانه ،وجعل كل م�رص ت�شرتك فى رثائه الذى تدفق عرب ال�صحف واملنابر الإعالمية
فى �صورة ق ّل �أن جندها فى م�رص؟
لقد ا�شرتك اجلميع فى ذكر �أهم هذه امليزات ،وال �أجد حرج ًا فى تكرارها هنا باخت�صار ،من زاوية
قد يكون �أغفلها البع�ض ،ومن �شخ�ص ينتمى �إىل مع�سكر فكرى وحركى يراه البع�ض فى اجلهة املناوئة
للمع�سكر الذى انتمى �إليه الراحل الفقيد .وهنا ال �أ�ست�شهد بالقول امل�أثور “الف�ضل ما �شهد به الأعداء”
فيعلم اهلل �أننى مل �أك ّن له فى حياته وال بعد مماته �أى عداء ،بل جمعنا احرتام متبادل وثقة فى الآخر ،وقد
كان ميكن �أن ترتقى �إىل مرتبة ال�صداقة لو امتد به العمر وطال به الأجل ،مع كل االختالف فى الر�أى،
وهذا من املرات القليلة التى حظى بها خمالف بكل هذا االحرتام من جميع خمالفيه وهم فى الغالب من
جمايليه �أي�ض ًا ،فالأ�صل �أن يحل احل�سد والغرية بني املجايلني حمل التقدير واالحرتام ،وكذلك املناف�سة
* قيادي يف جماعة الإخوان امل�سلمني.
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والتجريح بني املختلفني حمل الثقة واالحرتام.
لقد متيز د .حممد ال�سيد �سعيد بني �أقرانه من املفكرين والباحثني واخلرباء فى العلوم ال�سيا�سية
واالجتماعية بعدة ميزات رفعته فوق اجلميع .فقد كان متوا�ضعا زاهدا ب�سيطا ب�شو�شا م�ستمعا باهتمام
ملن يتحدث �إليه ،جمددا ذكيا مت�ألقا فوق �أنه كان ي�أتى دائما باجلديد وك�أن الأفكار طوع ميينه ،وكان
متنوعا فى اهتماماته ال يح�رص نف�سه فى جمال واحد من جماالت العلوم ال�سيا�سية واالجتماعية ،وال
�أن�سى مقاال له فى يوم عيد يتحدث عن غياب بهجة العيد من النفو�س.
اقت�رصت معرفتى بالراحل على الندوات الفكرية واحلوارات املت�صلة حول ق�ضايا متعددة ،ومع
ذلك ف�إن الأثر الذى تركه فى نف�سى ال ُينكر دون غريه من امل�شاركني .فقد كان قادر ًا على �إيجاد ج�سور
للود واملحبة دون تكلف ،وكنت من اجلهة املقابلة �أعترب �أن التطرق �إىل اجلانب الإن�سانى فى املفكرين من
الأهمية مبكان ،فتجر�أت ل�س�ؤاله عن �أحواله االجتماعية و�سعدت بزواجه و�إجنابه ملروان بقدر ما حزنت
على ابتعاد مروان عنه بعد ذلك ،ثم كان زواجه الأخري من ال�صحفية الناجحة والوفية “نور الهدى زكى”
التى خففت عنه �أمل املر�ض والغربة ،وكانت بجواره ال�شهور الطويلة الأخرية من حياته ،فلها منى والبنه
مروان ولأ�رسته جميعا خال�ص العزاء.
وال �أن�سى هنا زيارة قمت بها للراحل “�أحمد بهاء الدين” فى �أخريات عمره فى مكتبه بالأهرام ،فى
�إطار �سل�سلة من اللقاءات والزيارات لرموز م�رصية حر�صت عليها �أنا و�إخوانى لتقدمي اجليل اجلديد
من الإخوان ،و�إذا بن�صف ال�ساعة املقررة ت�ستنفد فى احلديث عن مر�ضه ورحلته العالجية الأخرية �إىل
�إ�سبانيا لعالج عينيه وخرجت را�ضي ًا متام ًا حيث �أفرغ الراحل الكبري �شحنة �إن�سانية كان البد �أن يجد من
ي�ستمع �إليه فيها ،ومل �ألقه بعد ذلك حيث رحل �إىل جوار اهلل.
قليل جد ًا ممن تلقاهم فى املجاالت احلوارية الفكرية من ت�ستطيع �أن تقيم ج�رس ًا �إن�ساني ًا بينك وبينه،
وكان حممد ال�سيد �سعيد من ه�ؤالء .وقد قر�أت كثريا مما كتب عنه ،ومل�ست �أن هذا اجلانب من �أهم
اجلوانب التى تركت �أثر ًا فى املحيطني به :البعد الإن�سانى واللم�سات االجتماعية والود الطبيعى غري
املتكلف.
كنت حري�ص ًا على قراءة ما يكتبه عن الإخوان باهتمام ،واال�ستماع �إىل ن�صائحه لهم ونقلها �إليهم
ودعوته �إىل زيارات لإخوان املحافظات لال�ستفادة باحلوار معهم ،وقد لبى الدعوة وقام فع ًال بزيارة �إىل
دمياط فيما �أذكر وال �أدرى هل تكررت �أم ال؟
ال�سبب وراء حر�صي هذا �أنه كان من املخل�صني فى الن�صح ،ولي�س من الكارهني للمختلفني معه ،بل
يريد اخلري لكل النا�س ،وكان ي�ضع نف�سه مو�ضع الآخرين فيقدر لن�صحه قدره ،فال يتحول الن�صح �إىل
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جل ٍد للآخرين و�إنكار حلقوقهم.
وف�ض ًال عن كل ما �سبق ،فقد كان حممد ال�سيد �سعيد ملتزما مبا يقول ،ويعمل مبا يقتنع به ولو كان
فى ذلك ت�ضحيات ج�سام ويكفى فى ذلك موقفان:
الأول :تعر�ضه للتعذيب وال�سجن ب�سبب منا�رصته لعمال ال�سكك احلديدية فى �إ�رضابهم ال�شهري
نهاية الثمانينيات ،ولوال تدخل نقيب ال�صحفيني بعد ر�ؤيته له فى ال�سجن ملكث فى ال�سجن ب�ضع �سنني.
الثانى :موقفه �أمام رئي�س اجلمهورية فى حوار نادر بني مثقف ومفكر حقيقى يعبرّ عن �آمال
امل�رصيني فى الإ�صالح ورئي�س دولة يحاول اجلميع تربئته من تبعة تدهور الأمور فى البالد ،ويلقون
بالتبعة على غريه من امل�سئولني ،وكان الراحل الفريد مت�ألقا متدفقا فى الكالم م�ستعدا للموقف مبذكرة
�ضافية وافية ،وقوبل با�ستهزاء �شديد مل مينعه من بيان ر�ؤيته ،ومل ي�رصفه عن ا�ستكمال حديثه ،ثم مل
يوقفه عن اال�ستمرار فى ن�شاطه بعد اللقاء من �أجل �إ�صالح هذا الوطن املنكوب بنخبته احلاكمة ونخبته
املثقفة التى متاىلء احلكام ،وال تقول لهم كلمة احلق ال�رصيحة ولو كانت مرة .
وهذا املوقف الأخري مل يقفه فى م�رص احلديثة �إال عدد يعد على �أ�صابع اليد الواحدة �أذكر منهم
ال�شيخ الغزاىل رحمه اهلل مع الرئي�س عبدالنا�رص فى م�ؤمتر االحتاد القومى ،وال�شيخ عا�شور (مع كل
التحفظات) مع الرئي�س ال�سادات فى جمل�س ال�شعب ،والأخوين الكرميني حمدين �صباحى وعبداملنعم �أبو
الفتوح فى لقاء احتاد الطالب مع ال�سادات فى ال�سبعينيات ،والكاتب الكبري حممد �سيد �أحمد الي�سارى
املعروف �أمام مبارك �أوائل الت�سعينيات وحممد ال�سيد �سعيد فى منت�صف الألفية الثانية منذ نحو 4
�سنوات.
كان اجلميع يتوقع رحيله بعد رحلة املر�ض امل�ضنى امل�ؤمل الذى �أ�صابه منذ �أكرث من �سنة وتلقاه
بر�ضا وت�سليم ،ومل تفارق الب�سمة �شفتيه حتى فى �أ�شد الأوقات �صعوبة ،ولكن اجلميع كان يتمنى
حدوث معجزة �إلهية تبقى حممد بينهم لأن الكل ي�ستمد منه قوته وثباته ويرى فيه منوذجا فريدا
ومقيا�سا للنبل والكربياء ،فى وقت ع ّز فيه النبالء وا�ستنوق فيه اجلمال وخ�ضع فيه املثقفون لغواية
ال�سلطان و�إغراء املال.
عندما بلغنى نب�أ الوفاة الذى طريته الف�ضائيات ور�سائل املحمول ومواقع الإنرتنت توقفت من �أجل
الدعاء له وهنا تو�سلت �إىل اهلل تعاىل ببع�ض ما �أعرفه عن حممد ال�سيد �سعيد  ،وا�ستح�رضت ه�ؤالء الذين
ذكرهم اهلل ور�سوله وكيف غمرتهم رحمة اهلل تعاىل ب�أعمال نظنها عادية وهى عند اهلل عظيمة ،تذكرت
وقوفه بجوار ال�ضعفاء ،ودفاعه عن �أ�صحاب احلقوق ال�ضائعة ،ون�رصته امل�ستمرة للفقراء وامل�ساكني،
وقوله احلق ولو كان مرا ،وجهره بال�صدق فى وجه �سلطان جائر وحاكم ظامل مل يخ�ش بط�شه وجربوته،
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ون�صحه امل�ستمر من �أجل هذا الوطن  ،و�إميانه القوى برحمة اهلل و�صربه الطويل عن املر�ض اخلطري،
وعدم تربمه وتذمره مما �أ�صابه من ابتالء ،ومطالبته الدائمة ب�إطالق �رساح املعتقلني واملحبو�سني
ووقوفه �ضد املحاكمات الع�سكرية للمدنيني ون�صائحه التى مل يدخر و�سعا فى �إ�سدائها لكل القوى
ال�سيا�سية خا�صة للإخوان امل�سلمني ،وترحيبه الدائم باحلوار مع املختلفني معه ودعوته لل�سلم الأهلى
وامل�صاحلة بني جميع امل�رصيني  ..... ,و  ......و � .....إلخ.
ومع ا�ستح�ضارى نية الدعاء تذكرت كيف رحم اهلل رجال �سقى كلبا فى ال�صحراء �أ�صابه العط�ش،
وكيف ذكر اهلل ق�صة م�ؤمن �آل فرعون فى القر�آن ،وهي لرجل من حا�شية احلاكم دافع عن نبى اهلل مو�سى
عليه ال�سالم وكيف دخل اجلنة كثريون ب�أعمال نظنها عادية وال تدخل �ضمن العبادات املعروفة وال الذى
�ألفه املتدينون من �أعمال اخلري والطاعات ولكن اكتنفتها نية خال�صة ،و�صدرت عن نف�س م�رشقة م�ؤمنة،
وجاءت بها ال�سنة النبوية لتذكرنا �أن رحمة اهلل وا�سعة و�أنه ال ي�ستطيع ب�رش �أن يحيط ب�سعتها وال �أن
يحجرها على �أحد.
�ستفتقد ال�ساحة امل�رصية والعربية مفكرا فريدا من طراز نادر ،كما افتقدت من قبل �أمثال حممد �سيد
�أحمد وعبد الوهاب امل�سريى ومن قبلهما جمال حمدان ،و�سيخ�رس املدافعون عن حقوق الإن�سان منا�ضال
قويا زاهدا متفردا فى ظل وجود كرثة من املتاجرين بق�ضية حقوق الإن�سان .و�ستخ�رس ال�صحافة
امل�رصية والعربية معلقا ومراقبا ومدققا ع ّز وجود مثيله الآن.
لذلك ح�رضت كل التيارات الفكرية وال�سيا�سية جنازة الراحل والفقيد فى بلده بور�سعيد و�شارك
الإخوان النائبان �أكرم ال�شاعر و�أحمد اخلوالنى و�سافر الأخ د� .سعد عمار من دمياط لوداع الفقيد.
كما ر�أيت فى عزاء الأهرام ممثلني لكل القوى والتيارات وجل�ست بجوار املر�شد العام الأ�ستاذ حممد
مهدى عاكف ن�ستمع �إىل �آيات الذكر احلكيم ،ونتذكر مناقب الفقيد و�سط ح�شد من املثقفني وال�سيا�سيني
واخلرباء الذين �أمتنى �أن يفكروا جميعا يف يوم رحيلهم ..فماذا �سيقول النا�س عنهم؟ وماذا �سيقدمون
بني يدى اهلل يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم.
�أ�شهد يا حممد ال�سيد �سعيد على قدر معرفتى بك �أن قلبك كان �سليما من الغ�ش واخلداع والنفاق
ولل�سلطان .وال �أن�سى ،ونحن فى غياهب ال�سجن بعد املحكمة الع�سكرية عام  ،1995كيف كنا ننتظر كلمة
من�صفة فى حقنا؛ وفوجئنا بعمود ملحمد ال�سيد �سعيد فى الأهرام يطالب بالإفراج عنا فى حني امتنع
الكثريون عن جمرد ذكر �أ�سمائنا �أو التطرق لق�ضيتنا واملطالبة ب�أب�سط احلقوق لنا وهو احلق فى احلرية.
�ستفتقد ال�ساحة الفكرية واحلقوقية وال�صحفية “حممد ال�سيد �سعيد” ،وال �أدرى ملاذا يتكرر
�إح�سا�سنا بالفقد له�ؤالء الراحلني فن�سارع �إىل تكريهم بعد وفاتهم ،وملاذا يكون تكرمينا لهم جمرد تكرار
مل�آثرهم وحما�سنهم دون اال�ستفادة مبا تركوه من تراث وفكر عظيم؟!
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�إ�ضاءات على جوانب �شخ�صية نادرة
مل تفارقنا رغم الرحيل!
جناد الربعي*

رمبا ال �أكون من القادرين على حتليل وتناول امل�رشوع الفكري للدكتور حممد ال�سيد �سعيد �أو
نقده .قد �أكون من الذين تعلموا منه �أو على يديه ،رغم �أن الفارق بني عمرينا خم�س �سنوات فح�سب،
ولكن امل�رشوع الفكري للرجل يحتاج يف تقييمه وحتليله وعر�ضه �إىل مفكرين يف طول قامته وعمق
تفكريه ،وه�ؤالء ُكرث يف بالدنا ،وجلهم من �أ�صدقائه ،ومبقدورهم �أن يعر�ضوا لنا ذلك امل�رشوع
الفكري كدر�س ميكن لبالدنا �أن ت�ستفيد به �إن قررت التعاطي بجدية مع جهود علمائها ومفكريها.
�إن ما �أ�ستطيعه يف هذه ال�صفحات هو ت�سليط ال�ضوء على بع�ض من اجلوانب ال�شخ�صية للرجل ،من
خالل ا�ستعرا�ض عدد من مواقفه التي عاينتها بنف�سي ،حيث �أ�شهد ب�أن حممد ال�سيد �سعيد كان من
تلك القلة النادرة التي ال ينهى �أ�صحابها عن خلق وي�أتون مبثله ،ف�ض ًال عن �أنه مل يكن يو ًما من الذين
يدعون �إىل �شئ وال يطبقونه على �أنف�سهم �أو ًال.
امتدت �صداقتي بالرجل �إىل �أكرث من ع�رشين عا ًما ،و�أظنها ممتدة حتى من بعد رحيله ،فمن كان
مثله �سوف يظل بيننا ،و�أظن �أين كلما �سيحزبني �أمر �أو ت�شغلني فكرة؛ ف�إين �س�أرجع �إىل ما كتب،
* نا�شط حقوقي م�رصي ،وحمام بالنق�ض.

رواق عربي العدد 53

100

�إ�ضاءات على جوانب �شخ�صية نادرة مل تفارقنا رغم الرحيل

�أو �س�أ�ستعيد ن�صيحة �أهداها يل �أو ل�صديق� ،أو �س�أمتثل موق ًفا اتخذه .وهكذا رمبا يكون من قبيل
املبالغة القول �إنه “مات”؛ فبالن�سبة يل ،ولكثري من �أ�صدقائه ورفاق طريقه ،ف�إن حممد يف �سفر
طويل ،مثل اليوم الذي تركنا فيه و�سافر مدي ًرا ملكتب الأهرام يف وا�شنطن .الفارق الوحيد هذه املرة
�أنه لن يعود �إلينا ،ولكننا بالقطع ذاهبون �إليه يو ًما ما ع�سى �أن يكون قري ًبا.
تد�شني حركة حقوق الإن�سان امل�صرية:

نحن يف عام  1990واملنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان على �أعتاب مرحلة جديدة متا ًما .كانت
املنظمة يف ذلك احلني ت�شغل حجرة يف مقر املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ،وتتمتع ببع�ض
الت�سهيالت الإدارية نتيجة هذا التواجد ،لكن �ضغوط الأ�شقاء العرب على حممد فائق ،الأمني العام
للمنظمة العربية �آنذاك ،دفعته �إىل �أن يطلب من املنظمة امل�رصية البحث عن مقر �آخر م�ستقل ،يت�سع
لن�شاطها املتزايد من ناحية ،ومينحها ال�شعور باال�ستقالل املايل والإداري من ناحية �أخرى ،ف�ض ًال
عن �أن هذا الإجراء كفيل بتقليل حجم ال�ضغوط التي متار�سها فروع املنظمة العربية ،التي كانت
ت�أخذ من وجود الفرع امل�رصي باملقر الرئي�سي ،تكئة ملطالبة املنظمة العربية بدعم مايل مل تكن
ت�ستطيع الأخرية �أن توفره لها .مل تكن املنظمة امل�رصية تتمتع بو�ضع قانوين يتيح لها البدء يف
حمالت وا�سعه جلمع املال من الداخل ،ومل يكن التمويل الأجنبي على �أجندة املنظمة امل�رصية بعد؛
فقد كان �أغلب �أع�ضاء جمل�س الأمناء وقتها يرف�ضون اللجوء �إليه ،وكان من بينهم ،بل ويف مقدمتهم
د .حممد ال�سيد �سعيد.
كان الرجل يري �أن املنظمة امل�رصية يتعني عليها �أن تبحث عن متويل من البيئة التي تعمل
فيها ،وتخدمها ،و�أن عليها بذل كل جهد ممكن يف هذا االجتاه .ويف مناق�شاتي معه كان ي�سلم ب�أن
املنظمة امل�رصية ن�ش�أت يف �أر�ض بور ،حيث ال نقابات وال جمعيات ،كما كان ي�سلم ب�أن اال�ستبداد
رصف امل�رصيني عن الت�صدي للإنفاق على الأن�شطة ذات الطبيعة االجتماعية التي تنظر
ال�سيا�سي � َ
ووجه كل جهدهم �إىل الأن�شطة ذات الطبيعة اخلريية التي حتظى
�إليها ال�سلطة دائما بارتيابّ ،
بر�ضا ال�سلطة وت�شجيعها .وا�ستجابة ل�ضغوطه املتكررة �ش ّكل جمل�س الأمناء يف ذلك الوقت جلنة
لتنمية املوارد املحلية للمنظمة ،وحت ّمل الرجل امل�سئولية ومعه �سيدة �أر�ستقراطية وفدية ورائدة
من رائدات العمل الأهلي هي ال�سيدة منى قر�شي ،بالإ�ضافة �إىل �أ�ستاذ قانون متمر�س و�شخ�صية
�سيا�سية بارزة هو الدكتور نور فرحات.
كانت منى قر�شي تتمتع بعالقات وا�سعة مع طبقة من رجال املال والأعمال من الذين �أفاء اهلل
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عليهم من نعمه ظاهرة وباطنة ،ف�ضال عن �أن املبلغ املطلوب جمعه كان متوا�ض ًعا �إىل درجة ت�سمح
ب�أن يتح ّمل �شخ�ص واحد فقط �إمكانية تدبريه .وهكذا بدا التمويل الداخلي يف متناول اليد؛ فاملنظمة
كانت يف �أوج ن�شاطها ،ويتوافر لإحدى ع�ضواتها عالقات مهمة مع من ميلكون املال .كانت التجربة
الأوىل مليئة بخيبات الأمل ،وقد رواها يل الرجل -رحمه اهلل– يف �إحدى جل�ساتنا وقتها ،فقال:
وتلفت حويل ف�إذ بالأثاث ينم عن فخامة وعراقة وثراء وا�ضح تنطق به كل
“ذهبنا �إىل ().....
ُ
قطعة يف الق�رص املنيف ،وانتظرنا قليال حتى ح�رض ().....؛ ف�رشحنا له �أهمية املنظمة ودورها،
و�أهمية �أن تعتمد يف متويلها على امل�رصيني وحدهم ،مع حكايات مكررة عن دور ر�أ�س املال امل�رصي
د�س الرجل يده يف جيبه
يف متويل معهد املو�سيقى العربية واجلامعة الأهلية واجلمعية اجلغرافيةّ .
و�أخرج مائة جنيه و�أعطاين �إياها؛ فاعتذرت عنها ب�أدب وغادرت”.
و�إن ن�سيت فلن �أن�سى ابت�سامة �ساخرة ارت�سمت على وجهه وهو ي�ستطرد “ لو �أعطاين ثمن
الفازة التي كانت خلف مقعده لأغنت املنظمة لعام كامل”.
ورغم ذلك ،مل يي�أ�س حممد –وهو من مل يمُ َ ِّكن الي�أ�س من نف�سه �أب ًدا على كرثة الإحباطات-
فاتفق مع منى قر�شي على تنظيم غداء خريي يف عزبة �أحد �أ�صدقائها يف �سقارة بريف اجليزة ،بحيث
تتربع مني قر�شي وغريها من حمبي املنظمة ،وكان من بينهن الأ�ستاذة املنا�ضلة الكاتبة �أمينة �شفيق
بتح ّمل تكاليف الطعام ،يف حني ي�سدد املدعوون ثمن تذكرة ،مل تكن قيمتها ت�ساوي حينها الكثري،
توجه �إىل ميزانية املنظمة .وما زلت �أذكر –كنت وقتها �أمينًا لل�صندوق– �أن التجربة ف�شلت ف�شال
ذري ًعا ،فلم ي�شرت التذاكر �أح ٌد ممن وجهنا �إليهم الدعوة ،وتوالت االعتذارات وف�شلت اخلطة.
كان املجتمع امل�رصي غري جاهز لتمويل مثل تلك الأعمال والأن�شطة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه مل يكن
من ال�سهل على رجل �أعمال �أن يقوم بتمويل منظمة تقوم على متابعة انتهاكات ال�سلطة التنفيذية
حلقوق الإن�سان ،يف وقت كانت فيه احلكومة ال تت�سامح مع مثل تلك الأن�شطة ،كما �أن جمع الأموال
من �شعب فقري حمتاج ،مل تنمو لديه روح دعم العمل ذي الطبيعة االجتماعية والثقافية ،كان �أم ًرا
م�ستحي ًال.
مهند�س �ضوابط قبول التمويل اخلارجي:

نحن الآن يف عام  1992وقد بدا �أن اتخاذ القرار بقبول املنح اخلارجية قد �أ�صبح و�شي ًكا.
ت�صدى الرجل مرة �أخرى مل�سئولياته ،و�أ�رص هو وعدد من �أع�ضاء جمل�س الأمناء على و�ضع عدد من
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ال�ضوابط التي ميكن يف �إطارها فقط قبول املنح اخلارجية .كان املحدد الأول هو م�صدر التمويل ،فما
كان م�صدره منظمات غري حكومية ال ب�أ�س به� ،أما احلكومات فال ميكن قبول �أي متويل منها ،وحتى
املنظمات غري احلكومية يتعني �أن تكون من تلك املنظمات ذات ال�صدقية العالية ،التي ا�شتهرت
بالدفاع عن حقوق الإن�سان ب�شكل جمرد ونزيه ،وال عالقة لها ب�أي نظام ت�سلطي �أو ا�ستبدادي،
كما ينبغي �أن تكون هذه املنظمات ،التي نقبل منها املنح ،من اجلهات التي مت ّول بانتظام منظمات
فل�سطينية تعمل يف الأرا�ضي املحتلة ،وفوق كل ذلك فمن غري امل�سموح �أن يتم منح التمويل لربنامج
بعينه بل ملجمل برامج املنظمة ،وبعد الت�أكد من ا�ستيفاء تلك ال�رشوط يتم عر�ض حاالت التمويل حالة
�إثر حالة على جمل�س الأمناء للموافقة عليها .وكان قرار قبول التمويل ،يف �ضوء تلك ال�ضوابط ،هو
الذي �أطلق حركة حقوق الإن�سان امل�رصية من عقالها؛ لتت�سع على النحو الذي نراه اليوم.
وتك�شف تلك الق�صة ،التي دارت علي مدار عامني ،عن بع�ض من جوانب �شخ�صية الرجل وفكره،
كااللتزام والإ�رصار واملتابعة وعدم الي�أ�س ،ف�ض ًال عن الإميان باملبادئ واملثل ،على الرغم من �أنه
�أ�ستاذ يف علم ال�سيا�سة التي تعترب املبادئ هي �آخر �شيء ميكن للمرء �أن يتعلمه فيها .كما تك�شف
تلك الق�صة عن التزام فطري و�أ�سا�سي يف �شخ�صيته جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،التي كان يري �أنها
الق�ضية التي ال ميكن الو�صول �إىل الدميقراطية يف �أي قطر عربي بغري الو�صول �إىل حل لها� .إن �أهم
ما ميكن �أن ن�ستخل�صه من تلك ال�ضوابط هو رف�ض حممد لأي �شئ ميكن �أن ي�ؤدي من وجهة نظره
�إىل التبعية من ناحية ،كما يربز نظرته املت�شككة للحكومات ب�شكل عام من ناحيه �أخرى .كان هاج�س
اال�ستقاللية ي�ؤرقه ،ومل يكن ي�ؤمن ب�أن ال�رضورات تبيح املحظورات ،ورغم �أنه كان دائما ما يلتم�س
لغريه الأعذار� ،إال �أنه كان مت�شد ًدا للغاية مع نف�سه و�أكرث �رصامة.
اكت�شاف وت�شجيع الباحثني ال�شباب:

و�صلنا �إىل عام  .1998يف ذلك الوقت كان قد مر عامان على ت�أ�سي�س جماعة تنمية الدميقراطية
التي �شكلتها جمموعة �ض ّمت ال�سفري جنيب فخري والأ�ستاذ عبد العزيز حممد والأ�ستاذ ح�سنني
كروم والأ�ستاذ حافظ �أبو �سعدة والأ�ستاذة �سميحة الكفراوي وكاتب هذه ال�سطور ،بالإ�ضافة لعدد
�آخر من الزمالء .يف ذلك العام رغبنا يف �أن نعقد م�ؤمت ًرا علم ًّيا ،يناق�ش م�ستقبل التطور الدميقراطي
يف م�رص ،ومل جند �أف�ضل من الراحل الكرمي ليكون م�ست�شا ًرا علميا للم�ؤمتر .ات�صلت به فوافق،
والتقيت به ،وخ�ضت معه حوا ًرا ثقي ًال ،على نف�سه ونف�سي ،حول ما ي�ستحقه من �أجر لقاء اجلهد
امل�ضني الذي �سيبذله ،نظر �إ ّيل نظرة طفولية ،وعلت �شفتيه ابت�سامة ،وهو يقول “كل الباحثني
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الرئي�سيني من ال�شباب ..هذا �أجري� ..أنتم جماعة �شابة ،واجب عليكم �أن تعملوا مع ال�شباب”.
ا�شرتط الرجل �أن يكون كل من يكتب �أوراق امل�ؤمتر من الباحثني ال�شباب ،الذين مل يكونوا
معروفني يف ذلك الوقت – بع�ضهم اليوم �أكرث �شهرة لدى العامة حتى من حممد ال�سيد �سعيد نف�سه
 وملن ال يعرفون ،ف�إن مهمة امل�ست�شار العلمي مل�ؤمتر يكتب �أوراقه باحثون متخ�ص�صون ،تكون�أكرث �سهولة ،من القيام بذات املهمة يف م�ؤمتر يكتب �أوراقه هواة �صغار يخطون على الورق �أوىل
حماوالتهم .فالباحث املتمر�س يكون �أكرث قدرة على الكتابة والتعبري املبا�رش والنفاذ �إىل الفكرة ،من
الباحث ال�شاب الذي كثريا ما ين�ساق خلف �أفكاره ،وال ي�ستطيع ال�سيطرة عليها ب�سهولة؛ وبالتايل
تقع على امل�ست�شار العلمي مهمة �إعادة �صياغة تلك الأوراق ،وعقد العديد من االجتماعات مع كتابها
لتوجيههم �إىل الوجهة ال�صحيحة�“ .شباب يف �شباب” قلت له وا�ستطردت “�إن كانت لديك القدرة
على �أن تقود تلك املغامرة في�رشفني �أن �أكون معك” .كان الرجل يهوى اكت�شاف املواهب و�إبرازها
وتقدميها ،وكث ًريا ما قدم يل �شبا ًبا �أ�صبحوا جنو ًما بارزين فيما بعد.
الرتفع عن الإ�ساءات:

و�صلنا �إىل بدايات الألفية اجلديدة ،وبال �سبب معروف �-أو ب�سبب معروف! -تع َّر�ض الرجل
الكرمي �إىل حملة �صحفية قا�سية� ،شنها عليه رئي�س حترير جريدة الأ�سبوع م�صطفى بكري ،والذي
رغم �أنه كان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان  -قبل �أن يرزقه اهلل رخ�صة جريدة
�أ�سبوعية يف وقت ع ّز فيه احل�صول على ترخي�ص مماثل – �إال �أن �صفحات جريدته تخ�ص�صت ،لي�س
فقط يف الهجوم على امل�ؤ�س�سات احلقوقية ،ولكن على العاملني والن�شطاء فيها .ا�ستخدمت اجلريدة
يف حملتها �ضد الرجل –احلقوقي البارز والكاتب املرموق -معلومات كاذبة وم�ضللة ،وتناولت
�أمو ًرا �شخ�صية ب�شكل يج ّرمه القانون؛ باعتبارها �إ�ساءة للأفراد وخد�شا ل�سمعة العائالت .وعلى
الرغم من عمق جراحه و�صدمته ال�شديدة ،فقد رف�ض �أن يلج�أ للق�ضاء لين�صف نف�سه و�سمعته من
ظامليه ،وقال يل “لن �أفعلها ..لن �أكون ال�شخ�ص الذي ير�سل �إىل ال�سجن زميال �صحف ًّيا مهما يكن”.
وكنت �أ�ضاحكه و�أقول له قولة نقيب املحامني املرحوم �أحمد اخلواجة “م�شكلة النقابات املهنية �أن
كل من قيد نف�سه يف جدولها –�أ ًّيا كان -يعترب نف�سه زميال لك مهما يكن قدره و�ش�أنه ومهما تكن
�أخالقه ومبادئه”.
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التهي�ؤ للرحيل:

نحن الآن يف نهايات عام  ،2008الرجل مري�ض ،ظللت �أ�ؤجل زيارته مرة بعد �أخرى م�شف ًقا
على نف�سي وعليه ،حتى غلبني �شوقي فذهبت �إليه يف منزله املتوا�ضع بالعجوزة ،كان معي حافظ
�أبو �سعدة و�أحمد عبد احلفيظ و�أماين الق�صا�ص .دخلت عليه ف�إذ بوجهه وقد حتول �إىل كرة لهب
من �شدة االحمرار ،وقد تورمت �أطرافه ،ولكن روحه الوادعة كانت كما هي .نال املر�ض اخلبيث
من ج�سده ال�ضعيف ،ولكن روحه القوية ظلت ت�شع كما كانت تفعل منذ عرفته� .ضحكنا معه ومع
زوجته الكاتبة ال�صحفية القديرة نور الهدى زكي ،وتكلمنا لفرتة ن�سينا فيها املر�ض والأمل ،قبل
�أن تعود م�رص و�أحوالها ت�سيطر على حديث املجتمعني .جلجلت ال�ضحكات وك�أننا جمي ًعا ن�رسق
حلظات حب من زمن غادر خمادع .قلت له و�أيدين اجلميع “يجب �أن تعود �إىل الكتابة يف البديل”..
“ال ي�صح �أن تعتذر كل �أ�سبوع” .ظل يتحجج باملر�ض ونور معنا ت�ضغط عليه حتى يعود �إىل الكتابة.
حدثته عن دوره و�أهمية �أن يقول كلمته للنا�س الذين ينتظرون �سماع كلمات عاقلة و�سط هذا الكم من
اجلنون الذي تفي�ض به �صفحات جرائدنا ،وتركناه على وعد بلقاء مل يتم .بعدها ب�أ�سبوعني فقط،
ح�سبما �أذكر ،عادت كلماته تنري البديل وات�صل بي حافظ وقال “�شفت �سمع كالمك”!!
و�صلنا ايل �سبتمرب  ،2009الرجل يف باري�س ،ات�صلت بزوجته نور �أ�س�أل عن �أخباره ،فقالت يل
�إنها غري مطمئنة ،و�إن الفرن�سيني طلبوا منه �أن يعود �إىل م�رص ،و�أنهم �سيجربون الطب البديل.
ت�صورت �أنه لي�س بجوارها ،لكنها فاج�أتني وهي تخربين �أنه معها و�أنه �سيكلمني .وجاء �صوته كما
هو هادئ مطمئن ،داعبته ودعوت له ،وقلت له �إننا �سنلتقي يف القاهرة ،و�سوف نتحدث عن بع�ض
امل�رشوعات املهمة� .أنهيت املكاملة و�أنا موقن من �أننا لن نلتقي جمد ًدا.
يف �أكتوبر  2009رحل حممد ال�سيد �سعيد وحده ،وك�أن ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،كان
يعنيه عندما قال قولته ال�شهريه لأبي ذر الغفاري �أو عنه “يرحم اهلل �أبا ذر ،مي�شي وحده وميوت
وحده ويبعث وحده” .ويف ظني �أن حممد ال�سيد �سعيد فيه الكثري من �سمات ذلك ال�صحابي اجلليل؛
فكالهما دافع عن الفقراء ،وكالهما نا�صبه الأغنياء العداء ،وكالهما خرج من الدنيا كما دخلها
غريبا ..وطوبى للغرباء.
ا�س َتقَا ُموا َت َت َن َّز ُل َع َل ْي ِه ُم المْ َلاَ ِئ َك ُة �أَال تَخَ افُوا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم “�إِ َّن ا َّلذ َ
ِين قَا ُلوا َر ُّبنَا اللهَّ ُ ُث َّم ْ
َوال تحَ ْ َزنُوا َو�أَ ْب�شرِ ُ وا ِبالجْ َ َّن ِة ا َّلتِي ُكن ُت ْم تُو َع ُدونَ  .ن َْح ُن �أَ ْو ِل َيا ُ�ؤ ُك ْم فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا وَفيِ الآخِ َر ِة َو َل ُك ْم
فِي َها َما تَ�شْ َتهِي �أَنف ُُ�س ُك ْم َو َل ُك ْم فِي َها َما َت َّد ُعونَ ُ .نزُال ِّم ْن َغفُو ٍر َّرحِ ي ٍم” �صدق اهلل العظيم.
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كان كل �شىء فى املكان يعك�س طبيعته املختلفة عن كل الأماكن امل�شابهة ،من الألوان الزاهية
التي كانت تزين احلوائط �إىل اللوحات امللونة ال�ضخمة التى حملت ً
ن�سخا من �أعمال فنية م�شهورة
ملحمود �سعيد واجلزار وغريهما .عندما وط�أت قدماي املكان للمرة الأوىل انتابتنى م�شاعر خا�صة
ج ًدا ،ربطت بني هذا املكان يف �أعلى عمارة يف ميدان باب اللوق وبني مبنى روزاليو�سف يف �شارع
ق�رص العينى .الفارق الزمنى كبري بني بدايتى فى جملة “روزاليو�سف” وبدايتى فى هذا املكان
الذى ُعرف فيما بعد با�سم جريدة “البديل”.
يف ذلك الوقت مل تكن قد ات�ضحت بعد مالمح املكان الذي كان جمرد حلم يدور فى الر�ؤو�س
وينتظر التحقق .لكن �أجواء هذا املكان �أعادتنى �سنوات للوراء وذكرتنى ب�أجواء “روزاليو�سف”
منذ �سنوات بعيدة خلت� ..أجواء تعك�س حالة خا�صة جدا ل�صحافة ال ت�سعى ملجرد املهنة بقدر ما
ت�سعى لإحداث تغيري� ..صحافة حتمل �أفكارا وتوجها خا�صا ..ال ت�صدر ملجرد ال�صدور ،بل ت�صدر
لتقول كلمتها ،وهذه حالة خا�صة جدا فى ال�صحافة امل�رصية ،بل رمبا فى ال�صحافة ب�شكل عام

* كاتبة �صحفية م�رصية.

رواق عربي العدد 53

106

�صياغة الد�ستور الفكري جلريدة البديل

فى كل �أنحاء العامل .وهذه احلالة فى العادة ت�ستقطب من ميلكون مثل هذه الرغبة ويت�شاركون يف
الأفكار� ،سواء من العاملني بها واملنتمني �إليها� ،أو حتى من قرائها .فبب�ساطة يجد كل منهم الآخر.
يعربون عن مكنون �صدورهم و”خبيئة” عقولهم ك�صحفيني وكتاب وقراء.
�أذكر جيدا تلك الزيارة الأوىل للمقر .كان املكان خاليا يتنف�س هذه احلالة اخلا�صة جدا ،وفى هذه
الزيارة التقيت للمرة الأوىل �أي�ضا بالدكتور (حممد ال�سيد �سعيد) .كنت قد اعتدت على قراءة مقاله
كل يوم اثنني فى جريدة “الأهرام” ،حيث كان ميلك منهجه اخلا�ص ور�ؤيته املميزة فى التحليالت
ال�سيا�سية .وظللت هكذا ل�سنوات دون �أن �ألتقي به ،حتى كان هذا االجتماع الأول فى مقر جريدة
“البديل” ،حيث كنا جمموعة �صغرية �ضمتنا حجرة فى املقر اخلاىل .حني قدمنى �إليه �أحدهم ،بدا
يل مرحبا متوا�ضعا دم ًثا ،وعندما امتدت بنا اللقاءات ثم توالت االجتماعات ،بدا �أنه كان مهمو ًما
بالعديد من الأفكار والتى ال يجد لها �صدى فى �أى مطبوعة حوله .مل يكن ي�سعى �إىل �إ�صدار جريدة
بقدر ما كان يحلم ب�أن تغري هذه الأفكار النا�س واملجتمع من حوله .كان يريد لهذه الأفكار �أن ت�صل
للنا�س و�أن ت�ؤثر فيهم .بب�ساطة كان يريد �أن يقول كلمته ،وهى لي�ست كلمة �شخ�صية فردية بقدر
ما كانت “اجتاها” ،لي�س فقط �سيا�سيا بل اجتماعيا و�إن�سانيا �أي�ضا .من هنا جاءت فكرته فى
تخ�صي�ص م�ساحة فى اجلريدة الوليدة للمجتمع وهى م�ساحة مل تعرفها �صحافتنا من قبل؛ فقد
كان املجتمع فى ال�صحافة هو جمرد �صور و�أخبار احلفالت واملنا�سبات وال�سهرات .على يديه
ولدت فكرة هذه امل�ساحة التي ح ّملني م�سئولية �إخراجها �إىل النور ،و�أراد لها �أن تكون نافذة يطل
منها القراء والنا�س على هذه الأفكار التى �سكنته و�سكنتنا.
مل تكن اجتماعاتنا تدور حول املادة التى ميكن �أن ت�ستهوى القارئ ،بقدر ما كانت النقا�شات
ت�ستغرقنا حول الأفكار التى نريد التعبري ،عنها والق�ضايا التى يجب �أن تتعر�ض لها .كان دوما
يو�صينى بق�ضايا معينة ،مثل “ال تن�سى ق�ضايا املر�أة”“ ..من املهم �أن نعرب عن ق�ضايا الأقباط”.
كان مي ّثل حالة خا�صة جدا فى ال�صحافة امل�رصية؛ فاملهنة وحدها فى العادة هى التى حتكم �أي
�إ�صدار ،وقواعد املهنة هى التي ت�صنع الت�صور اخلا�ص به� .أما �أن يحكمك اجتاه ،و�أن ت�سعى للتعبري
عن فكرة ،فهي م�س�ألة ت�ستدعي طريقة �أخرى فى التفكري و�أ�سلوب ًا خمتلف ًا فى الإدارة والتنفيذ.
منذ االجتماعات الأوىل للإعداد لإ�صدار “البديل” بدا وا�ضحا ال�رصاع بني املهنة البحتة
والأفكار املجردة� .أ�صحاب املهنة ينحازون �إىل املهنة �أو ًال ،و�أ�صحاب الأفكار يتخوفون من �أن
يخذل االنحياز �إىل املهنة �أفكارهم ويذهب باجلريدة �إىل منحى �آخر ،وبدا �أنه ال بد من حماولة لعقد
م�صاحلة جتمع االثنني معا.
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كانت االجتماعات الأوىل ت�شهد مناق�شة لكل هذه الأفكار ،وكان الدكتور “حممد ال�سيد �سعيد”
يتوىل �رشحها والرتكيز على �أهم الق�ضايا التى يجب �أن تت�صدى لها اجلريدة ،ويلخ�ص مالمح
اجتاهها .كلما �سمعته �أ�شعر �أنه م�سكون بهذه الأفكار ،ومهموم بها ب�شكل حقيقى ،و�أتذكر الآن
�أنني دونت خالل تلك االجتماعات عد ًدا هائ ًال من ال�صفحات التي حتوى �أفكارا غزيرة� .أعتقد �أن
حممد ال�سيد �سعيد قد �صنع ب�أفكاره فى هذه االجتماعات د�ستور “البديل” ،ولأن �أفكاره انعك�ست
ب�شكل وا�ضح على �صفحات اجلريدة؛ فقد حظيت “البديل” ب�صدى وا�سع بني النا�س وبخا�صة بني
من ي�ؤمن بذات الأفكار .بب�ساطة كان للبديل د�ستور فكرى يحكمها وكان “حممد ال�سيد �سعيد” هو
وا�ضع هذا الد�ستور ،قواعده وبنوده ومواده.
مل يكن �سعيد يطرح �أفكا ًرا جمردة بقدر ما كان يعرب عن مبادئ ي�ؤمن بها ويعتنقها ،وكان يعلم
�أن هناك من ي�شاركه الإميان مبثل هذه الأفكار ،ويبحث عن �صحافة تعرب عنها وتعتنقها ،لكن هل
كان تقديره لعدد ه�ؤالء دقي ًقا ؟! هل ت�صورهم �أكرب عددا مما هم عليه ح ًقا؟� ...أم �أنهم موجودون
بالفعل لكنهم تائهون يف جمتمع اختلفت فيه القناعات و�سلبت االجتاهات وطغى فيه ال�سائد املزيف
على احلقيقي والقيمي؟!
انفردت “البديل” فى عمرها الق�صري بتفاعل النا�س معها؛ لأنها كانت ت�ستند �إىل الد�ستور الذى
و�ضعه “حممد ال�سيد �سعيد” .كانت تتحدث وتدافع وتعرب عنهم ،عن �آمالهم و�أحالمهم و�أوجاعهم.
التميز واالختالف فى �صفحات “البديل” نتج عن الأفكار التى طرحها �سعيد فى هذه االجتماعات
الأوىل ،التى تبدو الآن بعيدة زمنيا رغم �أن مل مير عليها �سوى ب�ضع �سنوات قليلة.
�صاحب هذه الأفكار ،وا�ضع د�ستور البديل ،الكاتب والباحث واملفكر ورئي�س التحرير ،كان
يتعامل مع الواقع حوله �سوا ٌء على م�ستوى عقله �أو على م�ستوى عواطفه وم�شاعره ..حينما يعرب
عن �أفكاره يبدو واثقا منها وحينما تغلبه م�شاعره يبدو طفال ...والغريب فى الأمر �أنك ال ميكن �إذا
عرفته عن قرب� ،أن ت�صدق �أنه عا�ش عمره املهنى و�سط بالط �صاحبة اجلاللة؛ فقد بدا بعيدا جدا
عن �إدراك هذا العامل .وعندما تدرك عمق حتليالته وا�ستغراقه ال�شديد يف عامل الأفكار؛ تدرك �أنه
عا�ش داخل �أفكاره �أكرث مما عا�ش داخل واقع عامل ال�صحافة ،فلم ينهمك يف دوامات �رصاعاتها .وال
�أ�ستطيع �أن �أن�سى نظراته املنده�شة امل�صدومة �إذا ما وجد نف�سه و�سط حلبة �رصاع ما فى دوامة
العمل ال�صحفى اليومى؛ لذا كانت �أيامه فى “البديل” حالة من ال�شد واجلذب ت�ستغرقه �أفكاره
حينًا وت�سحبه دوامة املهنة حينا �آخر� .أ�شهد �أنها كانت حالة والدة متع�رسة �أجنبت فى النهاية
وليدا ذا مالمح خمتلفة .كان ميكنك بب�ساطة �أن تدرك حقيقة هذا االختالف �إذا ما دخلت �إىل موقع
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اجلريدة على �شبكة االنرتنت؛ لتجد من ميدح “البديل” ،وجتد من ي�سبها ،ومن يتهمها ب�شتى التهم
املتعار�ضة .فقد كانت اجلريدة حمل جدل �شديد فى هذه التعليقات التى كانت ت�سجل كل يوم على
موقعها الإلكرتوين ،وهو جدل يدل على ما ميكن �أن يحدثه �إلقاء حجر فى املياه الراكدة .وللحق فقد
كان من �ألقى هذا احلجر هو “حممد ال�سيد �سعيد” ،حجرا من الأفكار التى �أ�ضحت غريبة على هذا
املجتمع ،حجرا من القناعات التى غابت دهرا عنه ،حجرا من التنبيه ملجتمع غاب عنه عقله وخمدت
حركته وا�ست�سلم للموت.
مل تكن �أهمية “حممد ال�سيد �سعيد” فى عموده اليومى فى “البديل” ،وال فى رئا�سته لتحريرها،
بل كانت �أهميته فى الد�ستور الفكرى الذى و�ضعه للبديل فى تلك االجتماعات الأوىل ،التي �ضمت كل
من ارتبط بتجربة “البديل” من م�ؤ�س�سني ومالكني وحمررين ،بل وقراء �آمنوا بالد�ستور الفكري
الذى و�ضعه “حممد ال�سيد �سعيد” .وحينما تكون م�ؤمنا ح ًقا بقناعاتك ،ومتم�سك ًا ب�أفكارك ،ي�صبح
هذا اللقاء على الورق حلظة فارقه قد ت�ستمر طويال ،وقد تنتهى �رسيعا؛ لكن هذا ال يلغى �أنها وجدت
يوما.
رحل “البديل” ورحل “حممد ال�سيد �سعيد”؛ لكن فكرة �أن تلعب ال�صحافة دورا فى التغيري،
يجب �أن تظل ه ًّما يحمله كل �صاحب قلم ،وكل من يعرف حقيقة �أ�صل هذه املهنة.

رواق عربي العدد 53

109
مقال

املنا�ضل الذي عرفته

خمي�س ال�شماري*

يحدث على درب الن�ضال �أن يفقد الواحد منا �صديقا �أو زميال ،و �أن نحاول التعبري عن ال�شعور
الذي ينتابنا يف �صيغ م�ألوفة للت�أبني ،غري �أن تلك لي�ست نيتي اليوم .حيث �ألبي اقرتاح الأخ بهي
الدين ح�سن تلقائيا ودون تردد ،للم�ساهمة يف الإدالء ب�شهادة حول الفقيد حممد ال�سيد �سعيد كما
عرفته.
كان �أول لقاء لنا يف مدينة � Syracuseسنة � ،1988إذ دعانا الأ�ستاذ �رشيف الب�سيوين للم�شاركة
يف واحد من لقاءاته ال�سنوية حول منظومة حقوق الإن�سان والق�ضايا وامل�سائل التي تطرحها يف
عالقة مع مو�ضوع الق�ضاء الدويل ،الذي تبلور بعد خما�ض دام �سنوات عديدة يف �إطار ما �سمي
مبيثاق روما امل�ؤ�س�س للمحكمة اجلنائية الدولية.
ويف هذا الإطار ،كان يل �رشف اكت�شاف ثلة من منا�ضلني ومثقفني عرب ،ن�ساء ورجاال� ،شدين
�إليهم عمق �أطروحاتهم ومدى انغما�سهم يف منظومة حقوق الإن�سان ،و�أخ�ص منهم الفل�سطينية منى
* �أمني عام ونائب رئي�س �سابق للرابطة التون�سية حلقوق الإن�سان ،ونائب برملاين �سابق يف تون�س.
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ر�شماوي التي كانت ت�شتغل �آنذاك مبنظمة احلق برام اهلل ،والتي تعمل اليوم باملفو�ضية ال�سامية
حلقوق الإن�سان بجينيف والأخ حممد ال�سيد �سعيد وهو من م�ؤ�س�سي املنظمة امل�رصية حلقوق
الإن�سان .وكان هذا اللقاء بداية لعالقة مد وجزر على امل�ستوى الفكري ،جتعلني �أح�س اليوم مبدى
الإفادة التي ح�صلت يل من هذه العالقة.
التقيت حممد ال�سيد �سعيد بعد ذلك يف منا�سبات عديدة يف بيته يف القاهرة ويف العديد من الندوات،
ويف مكتبه مبركز درا�سات الأهرام ،ومازلت �أذكر �إىل اليوم النقا�شات حامية الوطي�س التي كانت
تدور بيننا بح�ضور وم�شاركة املرحوم لطفي اخلويل.
الأكيد �أن عالقتنا مل تكن مبثابة النهر الطويل الهادئ ،حيث كانت هناك حمطات اختلفنا فيها يف
التقييم ،مثلما كان الأمر بخ�صو�ص الأزمة بني ال�سلطة التون�سية ورابطة حقوق الإن�سان بني �سنتي
 1991و 1994حيث كنت� ،شخ�صيا ،منكبا على �إيجاد حل للخروج من الأزمة التي تتهدد وجود
الرابطة ،وتنذر بانهيارها .فيما كان الفقيد حممد ال�سيد �سعيد مت�شبثا مببد�أ عدم قبول �أي �صيغة
ت�سوية مع النظام.
كما حدث �أن اختلفنا �أي�ضا بخ�صو�ص متوقع مكونات حركة حقوق الإن�سان العربية يف املنظمات
وال�شبكات الدولية غري احلكومية حلقوق الإن�سان من الفيدرالية الدولية �إىل منظمة العفو الدولية،
قبل بعث هيومن رايت�س وات�ش ،ويف امل�ؤ�س�سات املخت�صة يف املو�ضوع مثل م�ؤ�س�سة فورد وغريها..
�إال �أن اخلالف ،وحدة النقا�ش� ،أحيانا ،مل يتجاوزا �إطالقا حدود احلوار الإيجابي ،ومرد ذلك
�أ�سا�سا �إىل �أن حممد ال�سيد �سعيد كان ميزج على طريقته اخلا�صة ،بني نوع من الت�صلب يف ما يخ�ص
املبادئ وطبيعته التلقائية يف احلوار� ،إ�ضافة �إىل قدرته الفائقة على الإن�صات .وت�أتي هذه اخل�صال
لت�ضاف على مت�سكه ومعرفته العميقة للجذور الثقافية والفكرية ملنظومة حقوق الإن�سان جعلت من
حممد مرجعا �أ�سا�سيا يف هذا املجال؛ خا�صة� ،أن ب�شا�شته التلقائية وقدرته على التحكم يف النف�س
كانت ت�سمح له يف �أغلب الأحيان ب�أن يتفادى االنزالق يف املزايدات الأيديولوجية واملجادالت العقيمة.
لقد فقدنا برحيله �صديقا وعن�رص توازن مهاما ،نحن اليوم يف �أم�س احلاجة �إليه فيما نحن
نواجه انعكا�سات النظم ال�سلطوية العربية على مت�شي حركات حقوق الإن�سان التي تعي�ش يف الوقت
نف�سه �أزمة هوية تعمقت مع االحتكاك ،يف جمال مناه�ضة القمع والتعذيب واال�ستبداد بح�سا�سيات
وتيارات فكرية تنتمي �إىل مرجعية دينية وذات قراءة �أ�صولية لهذه املرجعية .ولقد كان حممد ال�سيد
�سعيد ،يف اعتقادي ،مبثابة املنارة والبو�صلة يف هذا املجال .هكذا كان الفقيد كما عرفته.
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و�أتوجه مرة �أخرى ،بكل خ�شوع وعاطفة ،بتعازي ال�صادقة لإخوانه على درب الن�ضال احلقوقي
يف م�رص ويف العامل العربي ،ورفيقة حياته نور التي واجهت معه بكل ب�أ�س و�أريحية امتحان املر�ض
ال�صعب والأليم الذي �أ�صابه منذ �أكرث من عام .ولهذه الأ�سباب وافقت تلقائيا على فكرة �أن يحمل
�أحد الربامج الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة الأورومتو�سطية للدفاع عن ن�شطاء حقوق الإن�سان ا�سم حممد
ال�سيد �سعيد.
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مراجعات
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م�صر فى �ضمري
حممد ال�سيد �سعيد
رجب �سعد طه*

«�آن الأوان لوقف عذابات هذا البلد و�إنهاء ب�ؤ�سه و�ضعفه� ..آن الأوان لأن مننح هذا البلد مناعة
حقيقية �ضد غوائل الزمن وافرتاء الطغاة من الداخل واخلارج� ..آن الأوان لأن نقطع دابر الي�أ�س
ونعيد الأمل بربيقه وروعته �إىل م�صر وامل�صريني� ..آن الآوان لأن ن�ستعيد مل�صر �سعادتها وجمدها
و�س�ؤددها ..و�أن ن�صنع م�ستقب ًال يليق بالبلد الذي ولدت فيه احل�ضارة ،وابتد�أ فيه التاريخ».
حممد ال�سيد �سعيد
						

كان الدافع وراء اجلهد الذي بذله الدكتور �سليم ح�سن يف تقدمي ترجمته الرائعة واملُحكمة لكتاب
“فجر ال�ضمري” ذائع ال�صيت جليم�س هرني بر�ستيد والذي �صدر يف ثالثينيات القرن املن�رصم؛ هو
�أن يقدم لقارئ العربية بحثا علميا ر�صينا مل�ؤرخ خم�رضم در�س ح�ضارات الأمم ال�رشقية القدمية
كلها ،وانتهى �إىل �أن م�رص هي منبت ن�شوء ال�ضمري والبيئة الأوىل التي منت فيها الأخالق ،و�أنها
(م�رص) �أ�صل مدنيات العامل ومهد احل�ضارة.
* مدير حترير “رواق عربي”.
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�صدرت ترجمة “فجر ال�ضمري” �إىل اللغة العربية يف بدايات الن�صف الثاين من القرن الع�رشين.
وبعد مرور عدة عقود ،ويف الوقت الذي كانت فيه �شم�س القرن تتهي�أ للغروب ،وي�ستعد العامل لدق
باب �ألفية جديدة بكل ما حتمله من �أمل لكثري من الأمم وال�شعوب يف م�ستقبل يقيم قطيعة مع مرياث
يق�ض م�ضجعه
التخلف واال�ستبداد ،يف ذلك الوقت كان حممد ال�سيد �سعيد املفكر والباحث امل�رصي ّ
ما يطالعه من منجزات هائلة للمجتمعات املتقدمة التي تنت�شي مبا حققته يف جماالت ال�سيا�سة
واالقت�صاد والتنمية والفنون والعلوم الطبيعية والإن�سانية والتطور التكنولوجي ،كثمرات
للدميقراطية واحلرية والعدالة وتعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية .يف حني �أن م�رص ،مهد احل�ضارة وفجر ال�ضمري ،تعاين من وط�أة التخلف والفقر ،مبا
يجعلها عر�ضة ملزيد من التهديدات واملخاطر التي حتيط بها يف ظل نظام دويل غا�شم و�شديد الق�سوة،
يهيمن عليه الأقوياء والأغنياء.
كان مفكرنا �سعي ًدا دون �شك مبنجزات العلم التي ت�صب يف ر�صيد تقدم الب�رشية و�سعادة الإن�سان
و�صون كرامته ،لكن ما كان ي�ؤرقه هو التدهور الذي يتبدى يف �أحوال م�رص .كان مهمو ًما مبعاناة
�أبنائها الذين مل ت�سمح لهم تركة اال�ستعمار واال�ستبداد والظلم ،ب�أن يطلقوا العنان لطاقاتهم و�أن
ي�ستكملوا ما �شيده �أجدادهم من ح�ضارة عظيمة ،ابتد�أ عندها التاريخ ،وظلت حلقب طويلة يف الزمن
ال�سحيق �شعلة املعرفة واحلكمة وال�ضمري ،التي �أ�ضاءت الطريق لكثري من احل�ضارات الأخرى،
قبل �أن ي�صيب املجتمع امل�رصي الوهن واخلمول؛ الأمر الذي نتج عنه انكما�ش وهج �إ�سهاماته
املعرفية والعلمية ،وانح�سار بريق ح�ضارته يف الع�صور احلديثة ليظل مدفونًا يف بطون كتب التاريخ
القدمي ال يغادرها.
ما العمل؟

للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل امل�سكون بهاج�س القلق على م�ستقبل م�رص؛ و�ضع حممد ال�سيد �سعيد،
مب�شاركة كوكبة من الباحثني والأكادمييني والأدباء ،كتا ًبا بعنوان “حكمة امل�رصيني” ،و�صدر يف
العام  2000عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،ليحوز جائزة �أف�ضل كتاب من الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب .حمل الكتاب بني دفتيه ر�ؤية �سعيد اخل ّالقة التي برز فيها �إملامه الوا�سع
بتاريخ احل�ضارة امل�رصية ،وا�ستيعابه العميق لإ�سهامات امل�ؤرخني العظام �أمثال بري�ستيد وح�سن.
فقد راح يجتهد يف التنقيب فيما هو متاح من �صفحات التاريخ؛ لتحديد �سمات ومعامل ال�شخ�صية
امل�رصية التي ت�شكلت عرب الزمن ،وبرع يف ا�ستك�شاف �أ�سباب ال�ضعف والقوة يف املجتمع امل�رصي
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املعا�رص ،لي�صوغ يف النهاية مقرتحه خلروج م�رص من م�ضمارها امل�أزوم بالتخلف واال�ستبداد،
والدخول �إىل القرن الواحد والع�رشين ،وا�ستعادة جمدها التليد ،م�ؤك ًدا على �أن “�أية �صيغة
اجتماعية تهمل الق�ضية ال�سيا�سية ،وحتدي ًدا ق�ضية الدميقراطية واحلريات العامة �سيكون م�صريها
الف�شل”.
مل تكن م�ساهمة �سعيد ن�صا جديدا يف التاريخ ،بل ت�أمال عميقا يف مظاهر حتوالته الكربى ،وكانت
حماولة ل�صنع امل�ستقبل بو�ساطة قراءة عميقة يف تاريخ هذه الأمة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �سعيد مل
ينهمك يف حماكمة املا�ضي ،بقدر ما كانت رغبته م�ستعرة يف البحث عن �سبل جناة م�ستقبل هذا البلد
من م�صري خميف ،لن يتفاداه امل�رصيون �سوى باال�ستفاقة ال�رسيعة من غفوتهم التي طال �أمدها،
ور�أى �أن اجلهد املطلوب منهم للقطيعة مع الفقر والتخلف وال�ضعف ،والو�صول �إىل الكفاية والتقدم
والعزة ،هو جهد خارق يكاد يبلغ حجم الفعل احل�ضاري الأول الذي �أ�س�س احل�ضارة امل�رصية،
واحل�ضارة الإن�سانية ب�شكل عام.
كيف تتهي�أ م�صر للم�ستقبل؟

قبل �أن يتطرق �سعيد ملقرتحه مل�رشوع النه�ضة القومية ،قام با�ستعرا�ض املتغريات العاملية
الكربى التي ميكنها الت�أثري على مكانة م�رص واختياراتها يف العامل ويف جمالها احليوي العربي
خالل القرن الواحد والع�رشين ،وبدا �سعيد وك�أنه ا�ستحال �إىل العني التي يب�رص بها الوطن تعقيدات
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية العاملية ،لي�ضعها يف ح�سبانه وهو يتقدم بخطى ثابتة
نحو املكانة التي ال ي�ستحقها �سواه .ويف �سبيل ذلك ت�أمل �سعيد ثورة تكنولوجيا ما بعد ال�صناعة
ودورها يف ت�أ�سي�س منط جديد لالقت�صاد مل تكتمل معامله بعد ،وكذلك التو�سع الكبري يف الت�رشيع
الدويل ،وعدم حتقيق العوملة للم�ساواة بني الأمم ب�شكل عادل ،يف ظل التحديات التي تخلقها للدول
الفقرية وال�ضعيفة .واهتم �سعيد بامل�سئولية امل�شرتكة للإن�سانية ،مث ًريا ذلك التناق�ض الهائل بني
الإمكانات واملوارد الوفرية على م�ستوى الكوكب ،وبني ات�ساع نطاق الفقر وت�ضاعف عدد الب�رش
الذين يفتقرون للإحتياجات الأ�سا�سية يف جنوب العامل .كما ر�أى �أن الإخفاق يف حتقيق العدالة مل
يكن على م�ستوى توزيع املوارد والرثوات فح�سب ،بل �إنه امتد �إىل ف�شل املجتمع الدويل يف �إنهاء
حروب الإبادة اجلماعية والتطهري العرقي ،وا�ستمرار احلروب الدينية والعنف بني ال�شعوب ،با�سم
الدفاع عن الهويات ،والتي يقع املدنيون والأبرياء �ضحايا لها؛ كنتيجة لغياب التطبيق ال�صارم
والنزيه للقانون الدويل ،واملعايري املزدوجة .كما �أ�شار �سعيد �إىل ظاهرة اال�ستعمار عن بعد ،والتي
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تنتج عن تنامي الفجوة الهائلة بني الدول القوية واملتفوقة وبني الدول ال�ضعيفة والفقرية؛ حيث
تتحكم الأوىل يف مقدرات الثانية و�شئونها الداخلية ومواقفها اخلارجية ،دون احلاجة لالحتالل
الع�سكري.
كذلك عبرّ �سعيد عن �آماله يف �أن ت�شهد الب�رشية تنظيما �سيا�سيا عامليا جديدا ،عن طريق تطوير
و�إ�صالح منظمة الأمم املتحدة ،ومتكينها من لعب دور “احلكومة العاملية”؛ �إال �أنه مل يغفل وجود
عوامل الإحباط املتمثلة يف رغبة الدول املتقدمة وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة يف ت�أ�سي�س نظام عاملي
يخ�ضع لهيمنتها ،يف ظل تقاع�س وعجز دول العامل الثالث عن �إنتاج بديل ميكنه �إنقاذ و�إ�صالح الأمم
املتحدة .ورغم ذلك فلم يحل ذلك الإحباط بينه وبني ت�أمل ن�ش�أة ما و�صفه بالتطور التقدمي الذي
يتمثل يف “بزوغ الوعي بوحدة امل�صري الإن�ساين واحلاجة لتعميق التفاهم بني ال�شعوب والن�ضال
امل�شرتك من �أجل االرتفاع بنوعية احلياة على الكوكب الأر�ضي” .واحتفى �سعيد بتكون “الأخالق
العاملية” التي تربز يف احرتام حقوق الإن�سان وكرامته ،دون �أن ين�سى �أن هذه القيم مل حتقق
االنت�صار الكامل يف �أي �أمة ،حيث تظل امل�صالح هي املوجه الرئي�سي لل�سيا�سة الداخلية واخلارجية،
وع َّول على �أن وجود تنظيم �سيا�سي عاملي ف َّعال هو ال�ضمانة الالزمة لتحقق هذه القيم والأخالق.
ولذلك حر�ص �سعيد على ر�صد فورة التح ّول الدميقراطي التي اندلعت يف عقدي الثمانينيات
والت�سعينيات من القرن الع�رشين ،ور�أى فيها تعب ًريا عن الرغبة العميقة يف ا�ستيعاب منجزات
الدميقراطية بني خمتلف ال�شعوب على اختالف ظروفها االقت�صادية واالجتماعية ومنزلتها
احل�ضارية؛ �إال �أنه مل يكن يرى �رضورة “تقليد” نظام احلكم الدميقراطي يف الغرب ،بل عرب عن
مفتوحا �أمام جماعات ب�رشية
توقه �إىل �إنتاج معانٍ جديدة للممار�سة الدميقراطية ،ب�أن يكون املجال
ً
مرتابطة للقيام بتدبري �أمورهم فيما بينهم بالتوافق والقبول الطوعي والذي ي�سمى باملجتمع
املدين .وو�ضع ً
�رشطا رئي�س ًيا لإجناز هذه النقلة النوعية ،وهو ن�ش�أة املواطن ومبد�أ املواطنة ومتتع
حيز معني من احلقوق اخلا�صة مبناعة �ضد انتهاكات احلكومات وال�سلطات ،مقابل ا�ضطالع هذا
املواطن الذي يحظى بحماية عاملية وقومية بالتزام قانوين و�أخالقي �أمام العامل ،وهو ما يطلق عليه
“امل�سئولية املدنية”.
يف خ�ضم هذه اخلريطة العاملية املعقدة واملت�شابكة ،كان �سعيد يرى �أنه على م�رص ،التي يفر�ض
عليها قدرها وعلى غريها ا�ستحالة تهمي�شها� ،أن ت�ضطلع بدورها؛ لكنه ظل واقع ًيا وهو ي�ؤكد �أنه ال
توجد امتيازات جمانية ،حيث �إن على م�رص بذل جهد هائل ملعاجلة انكما�ش دورها وا�سرتداد قوتها
ال�سيا�سية وعنفوانها االقت�صادي وريادتها الثقافية واحل�ضارية.
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ينبغي �أن ت�سرتد م�صر عافيتها �أو ً
ال:

حاول �سعيد ر�صد م�ؤ�رشات الأداء القومي امل�رصي يف ال�ساحة العاملية ،وانتهى �إىل حتديد
جودة وقوة هذا الأداء يف ثالثة م�ستويات ،حيث و�ضع الأداء يف املجال الثقايف والإبداعي يف املرتبة
الأف�ضل ،ثم الأداء يف املجالني ال�سيا�سي واالجتماعي الداخليني يف املرتبة الثانية ،ثم الأداء يف املجال
االقت�صادي الذي احتل املرتبة الأخرية .الر�صد املو�ضوعي مل�ؤ�رشات الأداء ،دفع �سعيد �إىل حتديد
نقاط القوة التي حدد وفقها م�ستويات الأداء من حيث الأف�ضلية والإخفاق ب�شكل عام ،كما �أن
املو�ضوعية اقت�ضت منه االنتباه للجوانب ال�سلبية التي �شابت كل املجاالت مبا فيها الأكرث جودة.
يف املجال الثقايف ،يرى �سعيد �أن امل�رصيني متتعوا لفرتات طويلة بقدر مده�ش من االن�سجام
والتجان�س ،الناجم عن توافر عدد من القيم الإيجابية ،مثل الت�سامح وعمق م�شاعر اخلري وبغ�ض
العنف والرتابط الأ�رسي والتدين ال�سامي والتكافل االجتماعي� ،إال �أن هذه ال�صورة املبهجة �أخذت
يف الت�آكل خالل العقود الأخرية ،وهو ما تزامن مع تراجع م�ساحات الت�سامح ومتدد نطاق التع�صب
واجلمود الديني الذي متخ�ض عنه الإرهاب الذي �أحال حياة امل�رصيني �إىل جحيم خالل نهايات
القرن الع�رشين .كما ت�صاحب اال�ستالب ال�سيا�سي مع انح�سار االهتمام بال�شئون العامة ،وامليل
لالنغالق على الذات ،و�ضعف ال�شغف باملعرفة والقراءة وتراجع تذوق الآداب والفنون ،وانتعا�ش
النزعة اال�ستهالكية يف ظل غياب الثقافة االقت�صادية.
ويف املجال ال�سيا�سي واالجتماعي ،يحيل �سعيد عدم مقدرة التطور ال�سيا�سي على ت�أ�سي�س قاعدة
قوية للمواطنة� ،إىل اختالل التوازنات “بني الدولة واملجتمع ،وبني احلقوق املدنية وال�سيا�سية
واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،وبني احلاجة ال�ستنفار وتعبئة كل قدرات املجتمع وتوحيده
من �أجل حتقيق النه�ضة ،والإقرار باحلاجة �إىل التنوع والت�سامح والتعدد الفكري” .واتهم �سعيد
الطابع الالدميقراطي لثورة يوليو  1952بالت�سبب يف عدم التمكن من خلق جمتمع مدين حقيقي،
ين�ش�أ على حقوق املواطنة وامل�شاركة املت�ساوية يف �إدارة ال�شئون العامة وامل�ساءلة .وهو الأمر الذي
ترتب عليه �إزهاق روح امل�شاركة ،وافتقاد املجتمع لآليات النقد واملحا�سبة ،والتمويه على امل�شكالت
بدال من و�ضع احللول لها .كما �أن عملية التحول �إىل نظام �سيا�سي تعددي والتي بد�أت يف ال�سبعينيات،
مل ت�صل �إىل �صيغة د�ستورية دميقراطية كاملة .وال تتجاوز احلياة ال�سيا�سية احلقيقية املناظرات يف
ال�صحف ،وانح�رست امل�شاركة ال�سيا�سية؛ ب�سبب عدم تداول ال�سلطة وال�شك يف نزاهة االنتخابات،
وحتولت الأحزاب �إىل جمرد مقار و�صحف ،وتعطل العديد من النقابات املهنية ،يف ظل عدم وجود
م�ؤ�س�سات �سيا�سية قادرة على ا�ستيعاب طاقات اجلماهري وتطلعاتها عرب قنوات ر�سمية م�رشوعة.
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�أما يف املجال االقت�صادي ،فريى �أن الأداء القومي قد تردى ،وعجزت م�رص عن اللحاق بكثري
من الدول يف جمال التنمية االقت�صادية ،وف�شلت يف الق�ضاء على الفقر ،وهو ما �أرجعه �سعيد �إىل
ركود الزراعة والق�صور يف الت�صنيع ،وعدم القدرة على اال�ستفادة من العقول امل�رصية املمتازة.
ويف حديثه عن �إ�صالح الأداء االقت�صادي قال �سعيد �إن �إجناز ثورة �صناعية وتكنولوجية والنهو�ض
باالقت�صاد يعتمد على الثقافة �أكرث مما يحتاج للمال ،يف �إ�شارة �إىل �رضورة تغيري �أمناط اال�ستهالك،
والرتكيز على تنمية القطاع ال�صناعي وا�ستعادة االهتمام بالزراعة ،مبا يف�سح املجال لتحقيق
النه�ضة االقت�صادية املرجوة ،والتي لن تقوم للم�رصيني قائمة دون �إجنازها.
كما ي�ؤكد �سعيد على �أن الأطروحة امل�رصية البد و�أن ت�شمل ر�ؤيتها مل�ستقبل العامل ب�أ�رسه ،ولي�س
م�ستقبل الأمة فح�سب ،وبخا�صة �صورة الإقليم العربي .و�أن طموح م�رص القومي وم�رشوعها
للم�ستقبل “البد و�أن يطرح م�س�ألة ت�صفية النظام االحتاليل العن�رصي يف �إ�رسائيل ،و�إيجاد حل
لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي يقوم على مبادئ العدل ،ومي ِّكن ال�شعب الفل�سطيني من ممار�سة حقوقه
ال�سيا�سية والتاريخية بدون انتقا�ص” .لكن املفتاح احلقيقي لهذا الن�ضال البد و�أن ينه�ض على بناء
م�ستقبل م�رص ذاتها؛ فال ميكن �أن ت�ساهم م�رص يف حتقيق العدالة والق�ضاء على الفقر على امل�ستوى
العاملي وتفعيل امل�سئولية امل�شرتكة للإن�سانية ،يف حني �أنها هي ذاتها تفتقد �أوعية امل�شاركة و�آليات
العدالة ،والإطار الدميقراطي ال�ضامن لأداء امل�سئولية الوطنية امل�شرتكة ،وال�سيا�سات الن�شطة
للق�ضاء على الفقر حمل ًيا.
امل�شوه:
المباالة امل�صريني واملجال ال�سيا�سي
ّ

كانت ثقة �سعيد عظيمة يف قوة االعتبارات الأخالقية التي و�سمت �سلوك امل�رصيني عرب التاريخ.
كما ر�أى �أن الدوافع الأخالقية املتعلقة بالتعامل مع الآخر فيما بينهم ،لعبت الدور الأهم يف متتعهم
بالتما�سك ،رمبا بدرجة �أكرب من دور التجان�س الثقايف واالجتماعي .ويف حني �أبدى �إعجابه بقدرة
امل�رصيني املده�شة على حت ّمل ال�شدائد ،وا�ستعدادهم الفطري للت�ضحية� ،إال �أنه انتبه كذلك �إىل �أن
هذه ال�صفة مل تكن �إيجابية على الدوام؛ حيث �أف�ضت �إىل مظاهر اال�ستالب االجتماعي وال مباالة
امل�رصيني بال�ش�أن ال�سيا�سي.
من �أبرز ما ر�صده �سعيد من مظاهر اخللل الهيكلي يف بنية املجتمع امل�رصي ،هو ما �أطلق عليه
اخللل بني املجالني ال�سيا�سي واملدين �أو بني املجالني العام واخلا�ص؛ حيث يحوز االهتمام بتفا�صيل
العالقات االجتماعية وال�شخ�صية ،قد ًرا �أكرب منه يف املجال ال�سيا�سي والعالقة بني الدولة واملجتمع
رواق عربي العدد 53

رجب �سعد طه

119

وبني احلاكم واملحكوم ،وكيفية �إدارة وتنظيم �شئون احلكم .وهو ما ت�سبب بر�أيه يف �ضعف وتراخي
الفكر ال�سيا�سي والقانون الد�ستوري لفرتات طويلة ،با�ستثناء الع�رص احلديث .ور�أى �سعيد �أن هذا
�أدى بدوره �إىل حتلل الدولة من القيود القانونية ال�صارمة يف عالقتها باملجتمع ،مقابل توغلها هي
ذاتها يف ن�سيج املجتمع بنا ًء �أو تدم ًريا.
وكانت له مالحظة غري معتادة يف ر�صد نتائج ال�سلبية ال�سيا�سية للم�رصيني على مدار تاريخهم
الطويل؛ �إذ مل ير �أن هذه ال�سلبية قد �ضمنت للحكم اال�ستقرار دو ًما ،بقدر ما �أ�سهمت يف ا�ضطراب
بنية احلكم ذاته؛ فف�ض ًال عن �أن تاريخ امل�رصيني افتقد وجود �آلية منا�سبة مل�شاركتهم يف املجال العام،
فقد حرموا � ً
أي�ضا من توافر �آليات م�ستقرة لتويل ال�سلطة ولتداولها ،حتى بلغ الأمر حالة من العبث
ال�سيا�سي غري امل�ألوفة جت�سدت ب�صورة وا�ضحة يف الع�رص اململوكي ،ما جعل �سعيد يخل�ص �إىل �أن
المباالة امل�رصيني ،يف ظل غياب �آليات حمددة للتداول ال�سلمي لل�سلطة ،ال تكفي وحدها لت�ضمن لنظم
احلكم بقا ًء �رسمد ًّيا.
�إال �أنه يعود وي�ؤكد يف مرارة �شديدة �أن ب�صمات هذا اخللل اجل�سيم ميكن مالحظتها بقوة يف
ع�رصنا احلايل؛ حيث يقل اهتمام امل�رصيني بال�ش�أن العام ،كما مل يدركوا بعد �أن حقهم يف حما�سبة
احلاكم هو �أ�صيل لهم ،يف حني ا�ستغ ّلت الدولة هذا اخللل يف اجلور على حقوق امل�رصيني وحرياتهم،
والنظر �إليهم “كعبيد �إح�ساناتها” ،وانتهينا �إىل املوقف الذي ت�صبح فيه ال�سلطة تظل تتو ّلد عن
ال�سلطة ولي�س عن ال�شعب.
وبالتايل فقد و�ضع �سعيد يده على مكمن اخللل وعلة العجز املزمن الذي طاملا �أ�صيبت به �آلة
احلكومة يف ت�سيري �شئون املجتمع� ،أال وهو عدم ات�ضاح قواعد ال�رشعية ،ووقوع �أجهزة الدولة
�أ�سرية مل�صالح وقوى متعار�ضة ،وتركيز �سلطة احلكم يف قب�ضة �شخ�ص واحد هو الفرعون الذي
يتوىل احلكم عن طريق الوراثة .وعلى الرغم من �إ�شارة �سعيد �إىل �أن العقد االجتماعي وال�سيا�سي
اجلوهري الذي كان مبثابة القلب من الثقافة ال�سيا�سية امل�رصية هو “مبادلة بني ال�سلطة املطلقة
للحاكم من ناحية ،و�إقامة ون�رش العدل بني النا�س من ناحية �أخرى”؛ ف�إنه ي�ؤكد �أن هذا العقد
مل تتوافر له �آلية تديره وت�صونه وحتا�سب احلاكم .وهو ما �أدى يف �أحيان كثرية �إىل �أن ي�صبح
مفتوحا �أمام احلكام ملمار�سة الظلم وانتهاك �رشوط هذا العقد غري املكتوب ،وهم �آمنون من
املجال
ً
العقاب .لكن قراءة �سعيد للتاريخ امل�رصي ت�ؤكد �أن هذا مل مينع تكرار اله َّبات والثورات ال�شعبية
على م�ؤ�س�سات احلكم اجلائرة يف فرتات متباينة .ويحيل �سعيد الأزمات واال�ضطرابات التي واجهها
نظام احلكم� ،إىل غياب ال�شعب وممثليه عن نظام احلكم يف جميع ع�صور التاريخ ال�سيا�سي ،م�ش ًريا
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�إىل �أن ما �أطلق عليه “احل�ضور املفاجئ” لل�شعب عن طريق الثورات ال�شعبية �أو الن�ضال الع�سكري
�ضد الغزاة ،مل يتبلور حتى الآن يف �صيغة عقد �سيا�سي جديد.
الوحدة تتحقق عرب االعرتاف بالتنوع:

�أبدى �سعيد كذلك تقدي ًرا لت�أثر وجدان و�أخالق امل�رصيني على مدار التاريخ بالدين ،حيث مل
يتعاملوا مع الدين باعتباره جمرد تف�سري للكون ،وطريق �إىل احلياة بعد املوت ،و�إمنا نظروا �إليه
� ً
أي�ضا باعتباره مر�ش ًدا يف �شئون احلياة .لكن هذا مل مينع �سعيد من ر�صد �أ�سباب اخللل يف املوازنة
بني �شئون الدين والدنيا يف مراحل عديدة من التاريخ .حيث الحظ �أن فرتات اخللل هذه تزامنت مع
هيمنة امل�ؤ�س�سات الدينية على احلياة العامة ،ال �سيما يف املجال ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة �إىل ما يطر�أ
حينها من تبدالت دراماتيكية يف فهم الدين ،فت�سيطر النزعة ال�شكلية والطقو�سية ويغيب الت�سامح
وترتاجع القيم الروحية .ومن ثم ي�صبح اللجوء �إىل العنف و�سيلة �شائعة يف فر�ض ر�ؤى بعينها
للدين والدنيا م ًعا .فت�صبح �سيادة روح اجلمود الديني ً
�رشطا ل�صعود جنم امل�ؤ�س�سات الدينية ،وهو
ما ي�صاحبه بالتايل ا�ضطراب �شئون احلكم وال�شئون العامة .هنا � ً
أي�ضا يو�ضح �سعيد نفوره من
تديني املجال العام� ،أو �إ�ضفاء ال�صبغات الدينية على احلركات املطالبة بالإ�صالح والتغيري ،وي�ؤكد
عدم جدواها؛ حيث الحظ �أن احلراك من �أجل وحول التغيري يف تاريخ م�رص ،حني اتخذ �شك ًال دين ًيا
�رص ًفا ،مل يف�ض �إىل �أية �إ�صالحات حقيقية ،بل ومل ينقذ البالد من الغرق يف اال�ضطرابات �أو الوقوع
يف �أ�رس اال�ستعمار.
و�إذا كانت فكرة التعددية واملواطنة والوحدة بني املواطنني ت�شغل �أذهان الكثري من الباحثني
وعلماء االجتماع ال�سيا�سي ،باعتبارها ق�ضايا خا�صة بالع�صور احلديثة فح�سب ومل يكن لها جذور
يف التاريخ القدمي ،ف�إن �سعيد كان له ر�أي مغاير؛ فقد �أ�شار �إىل �أنها كانت ق�ضايا مطروحة يف م�رص
القدمية .و�أ�شار �إىل �أن العبقرية امل�رصية متثلت يف �أنها جعلت التنوع الذي ي�شمل جميع �شئون
احلياة ،مبا فيها الدين و�سلطة احلكم ،هو طريقها للو�صول �إىل الوحدة .فلم يكن لدى امل�رصيني
عقيدة واحدة ثابتة ،بل �أنتجوا �صيغة فريدة مزجوا فيها بني العقائد الدينية املختلفة ،والآلهة
املوزعني على �شتى �أنحاء البالد .وهو ما �أطلق عليه �سعيد جناح امل�رصيني يف “حتقيق الوحدة
عرب االعرتاف بالتعدد وتقنينه” ،وهو تعبري �صاغه �سعيد برباعة ،ليف�سرّ مت ّكن امل�رصيني من
ن�سج وحدتهم الوطنية خالل فرتات طويلة من الزمن ،رغم تعدد دياناتهم ومعتقداتهم .وهو ما
�ساعد مفكرنا الكبري على تف�سري ما نعاينه خالل العقود الأخرية من انح�سار قدرة م�رص على
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�صهر وتوحيد العنا�رص الثقافية املتنوعة ،يف مواجهة موجات التع�صب والعنف الديني ،وجتدد
حوادث الفنت الطائفية ،والت�صدع يف ال�سبيكة القومية للم�رصيني من �أتباع الديانتني الكبريتني،
الإ�سالم وامل�سيحية؛ حيث يرجع �سعيد ذلك �إىل “اخللل يف العالقة بني الوحدة والتنوع” .ويالحظ
�سعيد �أن الفرتات التي عجز فيها امل�رصيون عن القيام مبهمة التوحيد والت�أليف بني عنا�رصهم
الدينية واالجتماعية ملواجهة موجات الطائفية ،هي الفرتات ذاتها التي �شهدت ا�ضمحالل التكوين
احل�ضاري امل�رصي .ويف هذا ال�سياق ال يخفي قلقه من التبدل الطارئ على �أخالق امل�رصيني يف
العقود الأخرية ،وذعره من �أن ي�ؤدي تفاقم التوترات الطائفية بني امل�رصيني� ،إىل ت�صدع �سبيكتهم،
و�أن يدفعهم التمييز فيما بينهم �إىل �إنكار التنوع؛ وبالتايل �ضياع الوحدة.
الإن�سان هو الأ�صل:

�إن حتقيق التقدم والتنمية اللذين ين�شدهما �سعيد مل�رص ،هو عملية يقع الإن�سان يف القلب منها؛
فهو غايتها وهدفها .ويرى �أن الرتجمة احلقيقية للتقدم تت�ضح يف متتع الفرد باحلرية وبحقوق
الإن�سان ،ويف مقدمتها حريات ال�ضمري واالعتقاد والتعبري والتجمع وامل�شاركة ال�سيا�سية ،و�أن يبلغ
احرتام و�صيانة كرامة الإن�سان درجة التقدي�س .كما ر�أى �أن �إحياء وبعث املواطنة هو مفتاح �إنقاذ
البالد من براثن التخلف و�إطالق �رساح طاقاتها و�إمكاناتها ،و�أن ذلك يكون عرب حتقيق االندماج
القومي وال�سالم االجتماعي بني مواطنني لهم انتماءات دينية وجغرافية متباينة .وبالتايل ،ف�إن
مقدمات ومداخل �صناعة م�ستقبل م�رص ،ال بد و�أن تتوافر لها ا�سرتاتيجيات دميقراطية؛ عن طريق
�إجراء حوارات مو�سعة بني جميع القوى الفكرية وال�سيا�سية وحتفيز املجتمع للم�شاركة يف هذه
احلوارات .وركز �سعيد على خم�س �أفكار ،يرى فيها مداخل �رضورية ل�صنع امل�ستقبل املرجو
مل�رص ،وهي االهتمام بالتنمية الب�رشية واال�ستثمار يف الإن�سان ،وتوفري املوارد الالزمة لالنطالق يف
جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كقاطرة للنهو�ض االقت�صادي ،والإ�صالح الد�ستوري
الدميقراطي ،وتفعيل مبادئ ال�شفافية واملحا�سبة ،و�إف�ساح املجال �أمام املبادرات الأهلية وتفعيل
دور املجتمع املدين ،وبناء جمتمع التكافل بتحقيق امل�ساواة يف فر�ص النمو والتنمية بني املناطق
اجلغرافية والطبقات والفئات االجتماعية املختلفة.
ويطرح �سعيد الدميقراطية بو�صفها “ح ًال �أول ًّيا” لإ�شكاليات املجتمع هذه ،لكنه يرى �أن احلل
الدميقراطي لي�س ح ًال نهائ ًيا� ،آخ ًذا يف االعتبار ظهور حتديات جديدة ،تتم معاجلتها ب�أن تقوم
م�ؤ�س�سات تنت�رش يف كل م�ستويات احلياة االجتماعية بتطبيق �آليات الدميقراطية ،وتقوم بتعبئة
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املجتمع حلل امل�شكالت ،وتعمل على تقدمي احللول ال�سلمية ،وتفتح املجال �أمام كل الر�ؤى ووجهات
النظر ملمار�سة حرية التعبري .ويف هذا ال�سياق طرح �سعيد تعريفه للتقدم الثقايف وال�سيا�سي ب�أنه
“القدرة على �إبداع وت�صحيح م�سار م�ؤ�س�سات عامة؛ مدنية و�سيا�سية ،للتعبئة و�صيانة االندماج
االجتماعي والوحدة الوطنية وجتديد �أ�س�سها ب�صورة م�ستمرة”.
لقد كانت ق�ضية حقوق الإن�سان بالن�سبة ل�سعيد هي ق�ضية حياته ،وال عجب �أنه يرى يف تعزيزها
و�صونها الأ�سا�س املتني لتحقيق التقدم والنه�ضة مل�رص وامل�رصيني .وهو ما وجهه ملالحظة �أن
مراحل ال�صعود واملجد القومي والتفتح احل�ضاري يف م�رص ،كانت �شاهدة على احرتام �إن�سانية
وكرامة املواطن امل�رصي ،يف حني �أن مراحل االنحطاط والتحلل احل�ضاري قد تزامنت مع
ا�ستباحة كرامة امل�رصيني ،وحرمانهم من ال�ضمانات القانونية والفعلية التي ت�ؤمنهم �ضد الع�سف
واال�ضطهاد؛ ف�إنه يف النهاية �أكد يف و�ضوح على �رضورة التكامل بني م�سارين غاية يف الأهمية
مل�ستقبل م�رص املن�شود ،وهما تعميق االندماج القومي ،ومتتع امل�رصيني بحقوق الإن�سان و�صيانة
كرامتهم وحرياتهم العامة وال�شخ�صية.
كانت تلك و�صية �سعيد التي كتبها لبالده قبل �أن يغادر عاملنا بنحو ع�رشة �أعوام ،ورغم كل
التطورات واملتغريات التي طر�أت على الأو�ضاع الداخلية ويف العامل اخلارجي ،ف�إنها ال تزال ر�ؤية
�صاحلة للتعاطي معها ،واال�ستفادة من التحليل الذي قدمه لنا �صاحبها ،الذي كان م�رسو ًرا مبا
الحظه من �أن اللحظة التي ت�ستعد فيها م�رص لوداع القرن الع�رشين ،كانت ت�شهد ان�شغال �أبنائها
بالبحث عن خمرج يقيل البالد من عرثاتها ،ويكون مبثابة الو�سيلة لإجناز التحول الدميقراطي
الذي ت�ستحقه .وهي اللحظة التي مل تتجاوزها م�رص بعد ،رغم �أننا نو�شك على وداع العقد الأول
من القرن الواحد والع�رشين.
قال (بر�ستيد) يف كتابه فجر ال�ضمري“ :ال ب�أ�س �أن يكون ذلك قاعدة لأحالم �ضحى ال يزال يف
الواقع بعي ًدا ج ًدا عنا ولكنه ال حمالة �آتٍ وراء ذلك الفجر” .وعندما نت�أمل املرياث الفكري الغزير
ل�سعيد ،والذي ات�سم باجلدية وطزاجة الأفكار وتباين ميادين االهتمام وعمق الطرح والنزعة
االن�سانية ،مبا يجعله بحاجة �إىل جهد فريق كامل من الباحثني لقراءته وحتليله؛ حينها فقط رمبا
يت�ضح لنا �أن حممد ال�سيد �سعيد كان �شعاعا من نور ذلك ال�ضحى الذي حتدث عنه بر�ستيد� ،أو
ب�شارة اخلري بدنو ذلك الأمل.
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تعد العالقة بني رجال الأعمال وال�سلطة والتحول الدميقراطي واحدة من �أكرث العالقات جدال يف
الواقع امل�رصي املعا�رص .ذلك �أنه من املفروغ منه �أن التحول نحو املزيد من الدميقراطية لن يت�أتى
�إال بتوقيع املزيد من ال�ضغوط على النظام غري الدميقراطي بال�صورة التي جتعل من اال�ستمرار
على النهج غري الدميقراطي يحمل معه من املخاطر �أكرث مما يجلب من املنافع .ويف ظل العوملة
وانت�شار الليربالية والر�أ�سمالية يف �شتى �أنحاء العامل� ،أ�ضحى مالكو القوة االقت�صادية من �أع�ضاء
طبقة الر�أ�سماليني واملديرين العامليني من بني الأبرز من حيث املكانة االقت�صادية وم�ستوى القوة
التي يتمتعون بها يف مواجهة القادة ال�سيا�سيني ،وهو ما حدا بالكثريين لتوقع قيامهم ببذل املزيد
من ال�ضغوط نحو حتقيق املزيد من الدميقراطية يف الواقع امل�رصي ،وهو ما مل يحدث حتى اللحظة
الراهنة ،وبالتايل فقد خرجت تكهنات عديدة من قبل الكثري من املحللني واملهتمني بال�ش�أن ال�سيا�سي
حول تزاوج امل�صالح بني طبقة الر�أ�سمالية امل�رصية والقائمني على �إدارة ال�شئون ال�سيا�سية .فكانت
املح�صلة ال�سيا�سية �أنه لي�س من م�صلحة رجال الأعمال واملديرين اجلدد الدفع باجتاه املزيد من
* مدر�س م�ساعد بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة.
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الدميقراطية طاملا �أن م�صاحلهم تتحقق ك�أف�ضل ما يكون يف غيابها وهو ما يجعلهم من القوى
املناوئة لـ –ولي�س املطالبة-بـ التغيري والتحول الدميقراطي.
وبالنظر لتعقد املجتمع وعدم ت�أ�س�س هذه االفرتا�ضات والتكهنات على �أ�س�س علمية مدرو�سة
بعناية ،فقد جاء كتاب (رجال الأعمال :الدميقراطية وحقوق الإن�سان) للدكتور حممد ال�سيد
�سعيد وال�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان عام 2001؛ ليقدم لنا حماولة رائدة
ور�صينة القتحام البعد ال�سيا�سي من عامل رجال الأعمال .فقد تعر�ض ملنظورات رجال الأعمال حول
الدميقراطية وحركة حقوق الإن�سان يف املجتمع امل�رصي ،وذلك بناء على ا�ستطالع �أجري مع عدد
من �أ�صحاب امل�رشوعات –متفاوتة الأحجام– يف عام  .1998ويقع الكتاب يف �أربعة ف�صول ا�ستهلها
امل�ؤلف مبقدمة حول �أو�ضاع وتطور احلركة احلقوقية يف املجتمع امل�رصي ،والتي �أكد فيها التحام
القائمني عليها بهموم جمتمعهم وم�شاكله وتعاملهم معها – الأمر الذي ينفي عنها دعاوى النخبوية
والعزلة التي طاملا وجهت �إليها .وهو ما جاء كنتيجة لتبني هذه احلركة “م�رشوعا حقوقيا م�رصيا”
يهدف �إىل توفري بيئة ت�رشيعية وقانونية �صاحلة ميكن يف ظلها للفرد واجلماعة �أن يتمتعا مبا هو
من�صو�ص عليه من قوانني وحريات يف الد�ستور وخمتلف االتفاقيات الدولية املعنية.
وانطالقا من هذا االن�شغال بق�ضايا املجتمع وهمومه ،فقد قام الكتاب على �أ�سا�س من درا�سة
ا�ستطالعية للتعرف على توجهات وم�شكالت املجتمع .وب�شكل عام ،ف�إن الكتاب ي�أتي كجزء من
ا�ستطالع �أو�سع لآراء بع�ض قطاعات املجتمع حول هموم احلرية وق�ضايا الدميقراطية وتفاعلها
مع الر�سائل التي تبعث بها احلركة احلقوقية ،وت�أتي يف مقدمة هذه الفئات رجال الأعمال ،وذلك
ب�سبب ت�صاعد جنمهم يف احلياة ال�سيا�سية من خالل حتالفاتهم مع رجال ال�سيا�سة �أو ممار�ستهم لها
ب�أنف�سهم ،هذا ف�ضال عن ال�صور ال�سلبية والأحكام االنطباعية التي عادة ما تلحق بهم ،وت�ضعهم يف
خندق مناوئ للتحول الدميقراطي ملا قد يجلبه من �إ�رضار مب�صاحلهم .وبعيدا عن هذه املنطلقات
ال�سلبية ،ف�إن الدرا�سة حتاول التعرف على توجهاتهم كما هي ب�صورة علمية حمايدة ت�ساعد على
تكوين ت�صور وا�ضح حول من هم �أن�صار هذا امل�رشوع احلقوقي.
ويبد�أ الكتاب مبقدمة عامة با�ستعرا�ض الأدبيات التي تدر�س العالقة بني رجال الأعمال واال�شتغال
بال�سيا�سة مع التمييز بني تيارين عري�ضني ،وهما املارك�سي والليربايل .و�إن كان د� .سعيد قد اهتم
بالتمييز بني مفهوم رجال الأعمال ومفهوم الربجوازية الذي يرتبط به ويتداخل معه .فالربجوازية
ت�شري مللكية ر�أ�س املال يف املجتمع الر�أ�سمايل ،وهو مفهوم ال ينطبق بذات الدرجة على كل املجتمعات
الختالف موقعها يف خريطة تبني املذهب الر�أ�سمايل وكذا الختالف مفهوم امللكية من جمتمع لآخر.
�أما رجال الأعمال فهم يتقاطعون مع الربجوازية من ناحية �أنهم جمتمع العاملني يف جمال ال�سوق
رواق عربي العدد 53

عر�ض :ه�شام �سليمان

125

غري �أنهم لي�سوا بال�رضورة مالكا ،فهم قد يكونون مالكا �أو و�سطاء �أو مديرين .وب�شكل عام ،ف�إن
التحليل املارك�سي يت�شكك يف الربجوازية وما يت�صل بها لأنها تف�ضل مناذج للحكم يعوزها املك ّون
الدميقراطي من قبيل الت�سلطية البريوقراطية والكوربوراتية ،وهما �شكال احلكم اللذان يعتمدان
على الدولة القمعية القوية واملتدخلة� .أما التحليل الليربايل فريى يف رجال الأعمال �أحد القوى املحركة
للمجتمع الدميقراطي ،وعلى الرغم من امتالكهم مقدرات القوة املادية ،ف�إنهم ال ميتلكون بال�رضورة
الأغلبية التي قد متكنهم من التح ّكم يف �شكل النظام ال�سيا�سي .كما �شكل عالقاتهم مع الدولة يتنوع
ما بني التعاون التام ،فيما ي�شبه الإذعان ،مع �سيطرة الدولة ،ونوع ثانٍ تتعاون فيه الدولة مع
بع�ض رجال الأعمال على ح�ساب �آخرين ،ونوع �أخري يحدث فيه ف�صل بني الدولة ككيان وبني رجال
الأعمال ،ولعله يكون النمط الأن�سب يف التطبيق يف املجتمعات الدميقراطية احلقيقية.
ثم ا�ستعر�ض د� .سعيد كيفية �صياغة ا�ستطالع الر�أي وتكوين العينة التي خ�ضعت لالختبار
وخال�صات ونتائج امل�سح ،بدءا من ت�صميم ا�ستمارة اال�ستبيان التي تكونت من � 27س�ؤاال جاءت
معظمها موجزة حتى ال تثقل على اجلمهور املخاطب ،ومب�سطة؛ حتى ت�سهل الإجابة عليها .ومت
اختيار حجم عينة كبري ن�سبيا وبطريقة ع�شوائية لي�ضمن متثيال كافيا لقطاع الأعمال امل�رصي – وقد
�أتت يف النهاية مركزة يف امل�رشوعات املحلية الب�سيطة ال�صغرية حجما والتجارية تخ�ص�صا .ودارت
معظم الإجابات حول االهتمام باحلياة ال�سيا�سية دون االنغما�س فيها ،من قبيل ع�ضوية الأحزاب
�أو تويل منا�صب �سيا�سية .كما كانت �آراء العينة متو�سطة فيما يتعلق مبعايري توافر الدميقراطية،
كحكم القانون وفاعلية الربملان ونزاهة االنتخابات وتوافر احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني .كذلك
فقد �أتت معظم الردود �إيجابية على الأ�سئلة التي تتناول احلالة احلقوقية مب�رص �سواء فيما يتعلق
باحلالة املرتدية حلقوق الإن�سان يف م�رص �أو احلاجة حلركة حقوقية قوية واال�ستعداد لدعمها ،مع
مالحظة هيمنة االهتمام باحلقوق االقت�صادية على نظرياتها ال�سيا�سية.
وحول دالالت هذه التوجهات ودوافعها ،قام الدكتور �سعيد بتو�ضيح الأمناط العري�ضة لهذه
التوجهات ،و�أهمها معار�ضة الت�ضحية بالتطور ال�سيا�سي يف مقابل النهو�ض االقت�صادي �أو رف�ض
النموذج التنموي للنمور الآ�سيوية الذي كان –وال يزال– �أحد �أجنح النماذج املعا�رصة يف التنمية،
و�إمنا �أن ي�سري االثنان �سواء ب�سواء .وهو ما ميكن تف�سريه يف �ضوء ر�ؤية �أغلبية �أفراد العينة يف �أن
م�صاحلهم تتحقق ب�صورة �أف�ضل يف ظل نظام �أكرث دميقراطية ،وكانت �رشيحة �أ�صحاب امل�رشوعات
ال�صغرية اخلدمية يف العينة من �أ�شد املنا�رصين لهذا التوجه ،و�إن مل تت�سم �إجاباتهم حول ت�صوراتهم
عن التحول الدميقراطي ومدى و�شكل ا�ستعدادهم للم�ساهمة فيه بالو�ضوح الكايف .ويف داخل هذه
الأغلبية جند �أن نحو ربع العينة يتم�سك من حيث املبد�أ –عالوة على امل�صلحة– بالدميقراطية كنمط
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لتنظيم احلياة العامة ،يف مقابل الربع الراف�ض للدميقراطية امل�ستفيد من الأمر الواقع.
و�أخريا قام د .حممد ال�سيد �سعيد يف اجلزء الأخري من الدرا�سة مبحاولة ت�سكني هذه اخلال�صات
يف املجال الأرحب للجداالت الدائرة حول التحول الدميقراطي ،وتبني امل�رشوع احلقوقي يف م�رص،
فهو يرى ب�شكل عام وجود انق�سامات عميقة يف بنية طبقة رجال الأعمال ،تعوق قيام حركة متجان�سة
تعرب عن توجهاتهم ،وت�سعى لتحقيق م�صاحلهم .ولتجذير �أ�سباب مثل هذه االنق�سامات الهيكلية،
فقد تطرق البحث لنظريات تطور قطاعات الأعمال يف املجتمع امل�رصي ما بني املدر�ستني التقليدية
والت�صحيحية .ال �سيما مع تداخل الدولة مع عدد من كبار رجال الأعمال ومنحهم الق�سط الأعظم من
الت�سهيالت وااللتفات عن القطاع الأكرب من امل�رشوعات االقت�صادية اخلا�صة –وهي امل�رشوعات
ال�صغرية– والتي ال ترى فائدة من الو�ضع القائم .هذا ف�ضال عن �أن املناف�سة احلرة هي جوهر
الليربالية االقت�صادية و�آليات ال�سوق وبافتقادها يف ال�سوق امل�رصي ينتفي احلافز وراء التجويد
والتطور.
ولعل هذا ما يتوافق مع ما ذهب �إليه �آخرون من �أن رجال الأعمال ي�ؤمنون بالدميقراطية يف كل
الظروف كعملية �أكرث منها قيمة .فالعديد من رجال الأعمال يعتربون من امل�ستفيدين جراء الأبعاد
ال�سلطوية وال�شمولية لل�صورة احلالية للحكم يف م�رص؛ غري �أنه من املهم �إدراك �أن هذا االلتفات عن
الدميقراطية ال يعني �أن غيابها لن يوجد املزيد من املخاطر لأعمالهم .فغياب الر�ؤية وعدم ال�شفافية
قد يكونان كافيني للإطاحة ب�أي خطط طموحة لرجال الأعمال ،طاملا مل يكونوا يف مو�ضع �صانع
ال�سيا�سة .مع مالحظة �أنه كلما تراجعت العدالة يف توزيع الرثوة وتركزت يف �أيدي قلة ف�إن م�صالح
1
هذه القلة �ستكون عادة يف التوجه بعيدا عن الدميقراطية.
ومما ال �شك فيه �أن العديد من خال�صات ونتائج هذه الدرا�سة اال�ستطالعية ال تزال حتتفظ
بحجيتها و�أهميتها على الرغم من مرور ما يزيد على عقد كامل على تاريخ �إجرائها؛ لأنها تبني
عددا من املالمح الأ�سا�سية لتوجهات رجال الأعمال جتاه ق�ضايا تر�سيخ الدميقراطية يف املجتمع
امل�رصي .غري �أنه قد يكون من املفيد ا�ستكمال ما بد�أته هذه الدرا�سة من خالل تبني الدعوة املت�ضمنة
فيها لإعادة �صياغة امل�رشوع احلقوقي امل�رصي وا�ستكمال ا�ستطالع �آراء القطاعات املختلفة من
املجتمع امل�رصي جتاهه والتغريات التي حدثت يف هذه الآراء طيلة العقد املا�ضي؛ حتى يظل هذا
امل�رشوع خماطبا اليوم ال الأم�س ،وقابال للتطبيق يف احلا�رض ولال�ستمرار يف امل�ستقبل.
( )1حمب زكي“ .التنمية من منظور نخبة رجال الأعمال” .يف � :صور املجتمع املثايل :مناذج التنمية يف فكر القوى االجتماعية
يف م�رص .حترير :د .م�صطفى كامل ال�سيد .168-141 ،القاهرة :مركز درا�سات وبحوث الدول النامية� .2004 ،ص
.160-159
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نحو فك �أ�سر
االنتقال الدميقراطي املحتجز فى م�صر
عر�ض :حممد عبد العاطي*

�إن متركز ال�سلطة ازداد ،وتعمق على نحو غري م�سبوق يف البالد منذ ع�رص حممد علي؛ فقد وا�صلت
النخبة ال�سيا�سية انكما�شها ،و�أغلقت قنوات امل�شاركة من �أ�سفل ومن �أعلى علي ال�سواء ،وهيمنت الإدارة
البريوقراطية والأمنية كلية على القرار ال�سيا�سي وعلى جميع �أبعاد وم�ستويات احلياة ال�سيا�سية ،وعلى
احليز الأكرب من الف�ضاء العام ،وانتهى بنا الأمر �إىل �إفراغ ال�ساحة ال�سيا�سية ب�صورة �شبه كلية ،وخروج
املواطنني جميعا –تقريبا -من هذه ال�ساحة و�سيادة الالمباالة متاما على امل�رصيني ،با�ستثناء اجلماعات
والتيارات الدينية املتطرفة ،وبذلك تك ّون ا�ستقطاب ثنائي بني البريوقراطية الأمنية من ناحية ،وبني تيار
الإ�سالم ال�سيا�سي من ناحية �أخري ،ووفر هذا اال�ستقطاب بدوره ذريعة ال�ستمرار االنكما�ش يف احلياة
ال�سيا�سية.
هكذا مي�ضي بنا الرائع الراحل حممد ال�سيد �سعيد م�شخ�صا احلالة الراهنة يف م�رص عرب �أطروحته
املهمة ،االنتقال الدميقراطي املحتجز يف م�رص ،ال�صادرة عن دار مرييت للن�رش واملعلومات يف عام .2006
يف البداية ي�شري امل�ؤلف �إيل �أن ق�ضية التحول والإ�صالح الدميقراطي مل تبد�أ مببادرة ال�رشق الأو�سط
* كاتب وباحث م�رصي.
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الكبري التي طرحتها �إدارة بو�ش بنهاية العام  ،2003و�إمنا بد�أ طرح الق�ضية ب�صورة جدية منذ انبثاق
احلركة الطالبية والعمالية يف فرباير  1968يف معار�ضة �أحكام املحكمة الع�سكرية لل�ضباط امل�سئولني عن
هزمية يونيو ،1967والتي �رسيعا ما حتولت �إىل �أو�سع عملية نقد اجتماعي وذاتي لنظام يوليو ،وذلك
بالرتكيز على غياب احلد الأدنى من احلريات الدميقراطية والإدارة العقالنية للدولة امل�رصية.
وعرب ثالثة ف�صول �ضمت العديد من الق�ضايا املتنوعة ير�صد من خاللها الدكتور حممد ال�سيد �سعيد
�إ�شكاليات ومعوقات الدميقراطية ،منتقال من مفارقات االنتقال الدميقراطي و�صعوباته يف الف�صل الأول،
�إىل حوارات االنتقال والتي دارات بالأ�سا�س حول مبادرة كولن باول –وزير خارجية �أمريكا �آنذاك–
حول الإ�صالح والدميقراطية يف ال�رشق الو�سط والتي عرفت حتت م�سمي «مبادرة ال�رشاكة الأمريكية
ال�رشق �أو�سطية» يف الف�صل الثاين ،ثم الف�صل الأخري املعنون بـ «فك االحتجاز» ،والذي يعر�ض ويناق�ش
واقع و�آليات الإ�صالح الدميقراطي ،والذي ا�ستحوذ على ما يقارب ن�صف �صفحات الكتاب البالغة 370
�صفحة من القطع الكبري.
كعادته دائما يقف حممد ال�سيد �سعيد يف جانب املعرفة ،ويرف�ض الت�سليم مبا اعتربه الآخرون من
البديهيات ،حماوال جتذير املعرفة ومناق�شة امل�سلمات يف �سياق العقل و�إعالء قيم التنوع واالختالف .فتحت
عنوان «�أ�سطورة الفرعونية ال�سيا�سية واال�ستبداد ال�رشقي» يقرر �أن ثمة فارقا كبريا بني مزاج التغيري
يف م�رص والعامل العربي وو�ضوح الر�ؤية فيما يتعلق مبحتواه وبراجمه ،وبالطبع فلي�س من املرغوب
�أن «نتحد» على ر�ؤية واحدة �أو على برنامج واحد للتغيري والإ�صالح؛ فهذه الرغبة هي التج�سيد احلي
لل�شمولية ،ولكن املطلوب هو �أن تقوم املعرفة بدور كبري يف �إنارة املناظرات ورمبا ح�سم بع�ض الق�ضايا
اخلالفية كلما توافر عليها دليل علمي .ودور املعرفة هنا نقل اجلدل االجتماعي وال�سيا�سي من م�ستوى
التعميمات �إىل م�ستوى �أعمق ،و�أكرث قابلية لالختبار امليداين؛ ففي غياب هذا اجلدل املعريف ت�سود �أ�ساطري
ثابتة ال تتعر�ض لنور املعرفة فت�ضاعف الإبهام حول �أفكار الإ�صالح وم�ضامينه ،وقد تت�ضاعف �أي�ضا قوة
الفزّاعات التي ت�صادره �أو تخيف النا�س من نتائجه.
ومن ثم ،من �أين ي�ستمد اال�ستبداد �أ�سبابه وطاقاته املحركة؟� .إن �أ�شهر التف�سريات ،و�أكرثها �شيوعا
يف م�رص علي الأقل ،هي �أ�سطورة الفرعونية ال�سيا�سية ،حيث يعزى اال�ستبداد �أو التمركز اجلامد لل�سلطة
�إىل �أ�سباب وعلل ثقافية ت�رضب بجذورها يف �أعماق التاريخ و�صوال �إىل �أ�صلها الأول �أي الع�رص الفرعوين.
ومل ال تكت�سب الأ�سطورة هيبة واحرتاما وا�سعني وقد �أغرق عدد من �أبرز العلماء العرب والأجانب يف
ت�أطري تلك الأ�سطورة وتبجيلها و�إك�سابها احرتاما علميا كبريا ،وقد بد�أ هذا اجلهد (فيتفوجيل) بن�سب
اال�ستبداد ال�رشقي �إىل �أنظمة الري النهري ،وتبعه مارك�س ف�أقام اال�ستبداد على مفهوم منط الإنتاج
الآ�سيوي ،ثم �أغرق فيه امل�ست�رشقون املغرمون بالتف�سريات الثقافية ،وقامت �أعمال ومدار�س و�أدبيات
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عربية رائعة تنطلق من احلتمية اجلغرافية مثل �أعمال جمال حمدان ومن احلتمية التاريخية مثل �أعمال
�أحمد �صادق �سعد و�سمري �أمني ،ومن احلتمية الثقافية مثل توفيق احلكيم و�سيد عوي�س.
ولكن الفرعونية ال�سيا�سية تبقي مع ذلك �أ�سطورة ال يتوافر عليها دليل ،فعزو الأمناط الراهنة
لال�ستبداد �إىل تقاليد غائرة يف التاريخ هو جتاوز وخرق ملعني العلم ذاته .والأهم �أن ه�ؤالء املنظرين
والكتاب ا�ستندوا �إىل التعميمات ال�شائعة حول املو�ضوع ،ومل يقدموا عليها �سوى �أقاويل �شائعة ال
معلومات منظمة بالطريقة املقبولة وال�صحيحة للدليل العلمي .بل �إن �سعيد ي�شري �إىل �أن الأ�صل احلقيقي
لتلك الأ�سطورة هو الرواية التوراتية اليهودية للتاريخ امل�رصي .وهي رواية ن�سجت من منظور ديني ثقايف
مغاير متاما للتجربة الأ�صلية للم�رصيني ،ذلك �أن التكوين احلديث للدولة املركزية البريوقراطية ي�ستمد
�أ�سبابه وعوامله الدافعة من م�صادر ومناهل �شتي لي�س من بينها التقاليد ال�سيا�سية التاريخية.
ويعر�ض امل�ؤلف لواحد من �أكرث املو�ضوعات �إ�شكالية و�إثارة للجدل يف تاريخ م�رص احلديث فيذهب �إىل
�أنه مل ت�ستند عملية ت�أ�سي�س الدولة املركزية ال�شديدة يف م�رص �إىل تقاليد اال�ستبداد ال�رشقي �أو الفرعونية
ال�سيا�سية ،و�إمنا يرجع الأمر �إىل حممد علي م�ؤ�س�س م�رص احلديثة والذي كان رجال ب�سيطا بالغ التوا�ضع،
فقد وجد نف�سه يف القاهرة دون �إرادة منه ،ثم وجد �أعيان البالد الذين �أ�سهموا م�ساهمة �أ�سا�سية يف هزمية
نابليون نف�سه ي�أتون �إليه وي�سلمونه �سلطة احلكم؛ لأنهم مل يت�صوروا �أنهم قادرون على �أداء تلك الوظيفة
ب�أنف�سهم .وهكذا تطورت �سلطة مركزية طاغية يف �سياق ا�ستجابة حممد علي للمواقف والأو�ضاع التي
وجدها واملعطيات التي طرحت نف�سها يف ع�رصه كبديل للنظم العثمانية القدمية ،وهو ما كان من �ش�أن �أي
رجل طموح لديه خلفية ع�سكرية �أن يفعله .ورمبا كانت �أ�شد املفاج�آت بالن�سبة لهذا الرجل �أنه وجد جمتمعا
م�ستعدا للخ�ضوع له ب�أكرث مما ت�صور وب�أكرث مما كان جنوده �أنف�سهم م�ستعدين وهم املعروفون بقلة
االن�ضباط و�شهوة ال�رسقة وحب الفو�ضى .وهو ما ر�آه �سعيد قد تكرر يف ال�ستينيات من القرن الع�رشين،
من حيث ال�سهولة الكاملة يف االنفراد بال�سلطة يف ظل �ضعف املعار�ضة وتبخرها ثم ركوع املجتمع كله �أمام
احلاكم الفرد الذي �صار مناط كل �شئ ،و�صاحب املرجعية الوحيدة وتتويج كل حقيقة ،ومثال كل حكمة.
ومي�ضي بنا الكتاب مبلورا احلالة امل�رصية الراهنة والتي تتعر�ض منذ عقود ملا ي�سمي بالتحلل
ال�سلطوي؛ فالنظام ال�سيا�سي الذي ن�ش�أ يف يوليو  1952مل يعد قادرا على �إحداث الطفرات املطلوبة
لإنقاذ جمتمع يتورم �سكانيا ،ويعاين من ركود اجتماعي وه�شا�شة اقت�صادية وحرمان طويل من احلرية
ال�سيا�سية ،بل من جمرد ال�شعور بالكرامة والأمل ،فالقدرات الإنتاجية للمجتمع ال تزيد كثريا ،وبالرغم
من التدفق املذهل للموارد اخلارجية فلم ينجح هذا النظام يف نقل االقت�صاد �إىل م�ستوى �أعلى ،بل العك�س
هو ما حدث ،فاملحتوي الفني للإنتاج ينكم�ش وال�صناعة تتجه �إىل مزيد من اخلفة والبنية املهارية لقوة
العمل ترتاجع والبناء امل�ؤ�س�سي يتلف ب�شدة ،وحتولت م�ؤ�س�سات البالد �إىل «عزب �شخ�صية» يحكم كل
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منها ،بل ميلك كل منها فعليا �شخ�ص واحد ،ال �سبيل �إىل مراجعته؛ �إال �إذا غ�ضبت عليه �أجهزة الأمن ل�سبب
�أو لآخر.
ويف ال�سياق ذاته وبتوا�ضع العلماء يقول امل�ؤلف :دعونا نعرتف بالإ�شكالية احلقيقية للإ�صالح يف م�رص
يف احلقبة الراهنة ف�إن قليلني جدا يعملون �أو م�ستعدون للت�ضحية من �أجل حتقيق هذا الإ�صالح ،بل �إن
�أغلب املنا�ضلني من �أجل الإ�صالح يفعلون ذلك بن�صف قلب .وي�ضيف �سعيد «ل�ست ا�ستثناء من قاعدة
تبدو يل عامة» .يرى �سعيد �أن احلركات االجتماعية يف م�رص غائبة والأحزاب ه�شة و�ضعيفة وف�شلت يف
�إلهام املجتمع� ،أو حتى جمرد لفت نظره ،واحليز الأكرب من املجتمع املدين لي�س مهتما حقيقة بالق�ضايا
الكلية ،بل غارقا يف الق�ضايا الفرعية والال�سيا�سية ،وال توجد ن�شاطية �أو حالة ن�ضالية يف قاعدة املجتمع
�أو م�ستوياته الو�سيطة.
ثم يعر�ض امل�ؤلف يف حتليالت عميقة بعيدا عن ال�صخب الإعالمي واملواقف اال�ستباقية ملبادرة كولن
باول «مبادرة ال�رشاكة الأمريكية ال�رشق �أو�سطية» ،والتي ي�صفها ب�أنها جديرة باحلوار فيقرر �أنه ال ميكن
اال�ستجابة لهذه املبادرة ا�ستجابة مثقفة� ،إال �إذا فهمنا كيف تداعى ال�رصاع داخل الواليات املتحدة حول
هذه امل�س�ألة منذ � 11سبتمرب ،وغ�صنا بعمق يف �إ�شكاليات احلوار �أو ال�رصاع الداخلي الأمريكي حولها.
ذلك �أن االتفاق بني اليمني والي�سار الأمريكي على �أن �أحداث � 11سبتمرب لها عالقة بغياب الدميقراطية يف
العامل العربي ويف البلدان احلليفة للواليات املتحدة علي وجه التحديد ،اختلف يف اال�ستنتاجات واملطالب
�إىل حد التناق�ض ،بني رف�ض ال�شعوب العربية لل�سيا�سات الأمريكية التي تعزز اال�ستبداد ،وتقف مع النظم
القهرية �ضد الن�ضال الدميقراطي (الي�سار) وبني قيام النظم اال�ستبدادية العربية ب�شغل الر�أي العام عن
م�ساءلتها عن الأو�ضاع الداخلية املتدهورة برتكيز اهتمامه على عدو خارجي هو �إ�رسائيل بل و�أمريكا
ذاتها؛ الأمر الذي يغذي التطرف ومن ثم الإرهاب (اليمني) وهو الذي كانت له الغلبة يف النهاية.
ويرى �سعيد �أن املبادرة قد و�ضعت املثقف العربي يف حرج بالغ؛ �إذ يتعني عليه �أن ينبذ مبادرة �أمريكية
لأنها تتدخل يف ال�شئون الداخلية العربية� ،أو �أن يقبلها لأنها جاءت يف ال�سياق العري�ض ملطالبه التاريخية
جتاه حكومات بالده ،وال�س�ؤال املطروح هو :هل يدخل يف باب الوطنية �أو القومية رف�ض مبادرة �أمريكية
للإ�صالح ال�سيا�سي يف اجتاه دميقراطي ولو جزئي؟.
من املحتم �أن يتوا�صل الن�ضال من �أجل الدميقراطية يف العامل العربي دون �أن نعري التفاتا لتلك
املبادرة ،ولكن ال�صعوبة احلقيقية تكمن لي�س يف رف�ض املبادرة ،بل يف «قوة الدفع» من �أجل الدميقراطية
من الداخل؛ فالنظم ال�سيا�سية العربية تتالعب بامل�شاعر الوطنية امل�رشوعة من �أجل رف�ض الدميقراطية
ذاتها ،ويحاول بع�ضها القيام ب�إ�صالحات جتميلية �ضئيلة ال تغري جوهر النظام ال�سيا�سي البعيد كل البعد
عن الدميقراطية .بيد �أن املطلوب لي�س جمرد �إ�صالح �أو انفتاح �سيا�سي �سطحي �أو جزئي ،و�إمنا �إحداث
حتوالت عميقة يف طبيعة النظم ال�سيا�سية العربية ،مبا ي�ستجيب للحاجة العميقة ال�ستعادة و�إثراء م�رشوع
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النه�ضة والتقدم.
ويف اجلزء املعنون بـ «فك االحتجاز» ،يعر�ض الدكتور حممد ال�سيد �سعيد لكثري من الق�ضايا مناط
الإ�صالح يف بالدنا ،فتحت عنوان «مبادئ جتديد امل�رشوع الوطني» ،يقرر �أن الواقع امل�أ�ساوي الذي تعي�شه
الغالبية العظمى من ال�شعوب العربية يف�ضح حقيقة الأداء املزري للنظم العربية يف اللحظة الراهنة ،وكذلك
الأخطاء واجلرائم اجل�سيمة التي ارتكبتها بحق هذه ال�شعوب وكرامتها ومكانتها يف التاريخ .فاملنطقة
العربية هي الأقل يف �سجل الأداء يف جميع املجاالت من بني كل �أقاليم العامل با�ستثناء �أفريقيا جنوب
ال�صحراء؛ ففي املجال ال�سيا�سي تعي�ش بالدنا العربية حالة من الركود والبط�ش ال�سيا�سي ،ال تقل �إن مل
تزد �سوءا عما �شهدته حتى على يد �أ�سو�أ النظم اال�ستعمارية .حيث �إن غالبية الدول العربية �إما ال تعرف
معنى حكم القانون �أو تعي�ش ب�صورة ال تنقطع يف ظل الأحكام العرفية وقوانني الطوارئ ،وت�ضيق ال�ساحة
ال�سيا�سية كل يوم ،وتهيمن البريوقراطية و�أجهزة الأمن على عملية �صنع ال�سيا�سة ،بل تف ّو�ض ب�صورة
كاملة يف الع�صف باحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،يف جميع هذه البالد تقريبا يفتقد املواطنون احلد الأدنى من
ال�ضمانات القانونية والق�ضائية والفعلية ملمار�سة �أب�سط احلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،وعلى ر�أ�سها حرية
الر�أي والتعبري والتجمع والتنظيم ال�سيا�سي.
ومن جانبه يرى امل�ؤلف �أن النظام الدميقراطي يجب �أن يقام على م�رشوع د�ستوري واجتماعي� ،ضمن
النه�ضة وفقا ملبادئ الإ�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري ،والتي تت�ضمن و�ضع د�ستور جديد للبالد ي�ؤمن
االنتقال �إىل نظام برملاين يقوم على التوازن بني ال�سلطات ،و�ضمان اال�ستقالل الكامل للق�ضاء ،و�إن�شاء
هيئة م�ستقلة لإدارة االنتخابات العامة بكل م�ستوياتها وجماالتها ،وكذلك حماية وتعزيز الطبيعة املدنية
للدولة امل�رصية ،ون�رش ال�شفافية على جميع �أ�صعدة وم�ستويات احلياة االجتماعية ،وتقوية ال�شعور
باالنتماء �إىل املجتمع ،و�إخ�ضاع جميع م�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية للرقابة الربملانية الدميقراطية،
وو�ضع حد �أق�صى زمنيا لتويل الوظائف ال�سيا�سية ،وت�شديد العقوبات على جرائم التعذيب والف�ساد
ال�سيا�سي واغت�صاب ال�سلطة والتالعب بالنظام الد�ستوري والقانوين من جانب امل�سئولني ال�سيا�سيني �أو
املوظفني العموميني ،ف�ض ًال عن االحرتام الكامل للمواثيق الدولية حلقوق الإن�سان واعتبارها جز ًءا واجب
التطبيق من الت�رشيع الداخلي.
ويف النهاية تبقي كلمة ..
ثمة فارق كبري بني حاملي جذوة املعرفة ،امل�ؤمنني بالإ�صالح ،الباحثني يف جذوره ،العاكفني على
تفكيك مع�ضالته ،وبني حاملي املباخر يف جمال�س ال�سلطان ،رجال الطرقات املمهدة والدروب ال�سالكة،
الأعلى �صوتا والأكرث �صخبا..
ثمة فارق كبري بني حممد ال�سيد �سعيد ..والآخرين.
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وثائق
وثائق

مبا �أن العدد الذي بني يديك الآن عزيزي القارئ من «رواق عربي» هو
عدد تذكاري خا�ص برئي�س حتريرها امل�ؤ�س�س واملفكر امل�رصي الدكتور
حممد ال�سيد �سعيد؛ فقد حر�صنا �أن نطل من خالل ق�سم الوثائق على عدد من
املحطات املختلفة يف حياة الدكتور التي حفلت ب�إ�سهاماته الغزيرة يف جماالت
وميادين متنوعة ،على ال�صعيدين العملي والنظري.
الوثيقة الأوىل ،ت�ضم بيان �أ�صدرته املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان يف
�أغ�سط�س من عام  ،1989ب�ش�أن قمع قوات الأمن امل�رصية العت�صام �سلمي
نفذه عمال م�صنع احلديد وال�صلب مبدينة بحلوان ،وكان الدكتور �آنذاك
ع�ضو املجل�س التنفيذي للمنظمة امل�رصية و�أحد امل�ؤيدين بقوة حلق العمال يف
االعت�صام والإ�رضاب عن العمل حتى ينالوا حقوقهم .وقامت �أجهزة الأمن
باعتقاله �ضمن جمموعة من املثقفني باعتبارهم حمر�ضني للعمال امل�رضبني.
وحتتوي الوثيقة الثانية ،وهي تقرير �صدر عن املنظمة يف �سبتمرب ،1989
على �شهادات الدكتور ورفاقه عن تعر�ضهم للتعذيب الوح�شي خالل فرتة
اعتقالهم.
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مقدمة الوثائق

املفارقة �أن الدكتور قبل �أن يخو�ض جتربة االعتقال والتعذيب بفرتة وجيزة ،كان قد كتب درا�سة
ق ّيمة حاول من خاللها �أن يق ّدم تف�س ًريا للجوء �أجهزة الأمن �إىل �أ�سلوب احلمالت الت�أديبية والعقاب
اجلماعي ،و�أ�ضاف كعادته حتلي ًال متميزًا ملا �أ�سماه (ظاهرة ال�ضابط الفت ّوة) ،وهو ما �ستطالعونه
يف الوثيقة الثالثة.
الوثيقة الرابعة ،جمعنا فيها  3مقاالت ن�رشها الدكتور يف العقد الأخري من القرن الع�رشين،
حتت عنوان الفت وهو (نهاية مثقف التحرر الوطني) ،حيث ي�ستعر�ض الدكتور �سمات وحتوالت
وم�صائر هذا النمط من املثقفني ،ب�أ�سلوب بانورامي �شديد اجلاذبية.
الوثيقة اخلام�سة ،ت�ضم م�ساهمة حديثة للدكتور يقدم فيها ر�ؤيته ملا �أطلق عليه املفهوم امل�رصي
للدميقراطية ،وقد كتب الأ�ستاذ عبد الغفار �شكر قراءة لها يف هذا العدد.
و�أخ ًريا ،قمنا ب�إتاحة ك�شاف ب�إ�سهامات الدكتور املن�شورة يف مطبوعات مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان .ولعل هذه البيبلوجرافيا تعني الباحثني يف تتبعهم لإ�سهامات الدكتور العديدة،
والتي تنت�رش يف مطبوعات م�رصية وعربية و�أجنبية ،تنتظر من يعمل على جمعها ،وهو بالت�أكيد
عمل �شاق ،نتوقع �أن ينتهي ب�إ�صدار عدد من املجلدات ،وهو جهد مطلوب لي�س فقط لتكرمي الدكتور،
و�إمنا لأنه �سيغدو هدية حقيقية لكل الراغبني يف حتليل واال�ستفادة من هذا املرياث الفكري املتم ّيز.
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بيان املنظمة امل�صرية حلقوق الإن�سان
حول �أحداث حلوان التي اعتقل على خلفيتها
حممد ال�سيد �سعيد

وثائق

تابعت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان بقلق بالغ الأحداث امل�ؤ�سفة
التى جرت فجر الأربعاء � 20أغ�سط�س فى م�صانع احلديد وال�صلب بحلوان،
وقد راعها �أن يكون اعت�صام العمال ال�سلمى مب�صنعهم ملطالب عمالية داعي ًا
لل�رشطة وقوات الأمن �إىل التدخل امل�سلح لف�ض هذا االعت�صام بالقوة وب�إطالق
النار الع�شوائى على العمال وهو ما �أدى – وفقا للمعلومات الر�سمية – �إىل
م�رصع عامل على الأقل ،و�إ�صابة � 14آخرين بجراح خطرية.
�إن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان والتى تنطق دائم ًا من موقف
احلر�ص على حقوق الإن�سان الأ�سا�سية وحرياته العامة ت�سجل:
� -1أن حق الإ�رضاب ال�سلمى هو حق مقرر فى املواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان التى �صدقت عليها م�رص ،و�أكد عليه الق�ضاء ،امل�رصى فى حكمه
ال�صادر بتاريخ  1987/4/16فى ق�ضية �إ�رضاب عمال ال�سكك احلديدية.
� -2إن ا�ستعمال العنف والقوة امل�سلحة وتعمد ال�رشطة �إطالق على
املعت�صمني و�سقوط العديد من ال�ضحايا واجلرحى �أمر ميثل ت�صعيد ًا جديد ًا
* بيان �صادر فى .1989 / 8 /5
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فى انتهاك حقوق الإن�سان.
�-3إن ال�رشطة و�أفراد الأمن املركزى قد تخفوا فى ثياب مدنية �أثناء اقتحامهم امل�صنع الأمر
الذى ي�شكل خمالفة خطرية للقوانني والد�ستور.
�-4أن اعتقال املئات ب�شكل ع�شوائى والتنكيل بهم فى ال�سجون و�أق�سام ال�رشطة و�إخ�ضاعهم
لظروف بالغة ال�صعوبة ال متكنهم من الدفاع القانونى عن �أنف�سهم ،متثل �إهدار لل�ضمانات املقررة
فى القانون والد�ستور ومواثيق حقوق الإن�سان.
�إن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان� ،إذ تالحظ تكرار ا�ستخدام قوات الأمن للذخرية فى مواجهة
املواطنني –وهو ما �سبق �أن ر�صدته املنظمة فى ن�رشاتها ،وعلى الأخ�ص فى بيانها ال�صادر فى
�أغ�سط�س  ،1988حول �أحداث عني �شم�س– تنا�شد املنظمة ال�سلطات االعت�صام بالقانون والد�ستور
واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ،كما تدعو للك�شف عن عدد ال�ضحايا واملعتقلني فى الأحداث
الأخرية ،ومتكني ممثلى املنظمة امل�رصية من �أداء دورهم فى تقدمي امل�ساعدة القانونية الالزمة.
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تقرير عن وقائع �سوء املعاملة والتعذيب
الذى تعر�ض له حممد ال�سيد �سعيد
ورفاقه فى �سجن �أبو زعبل*

وثائق

بعثت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان بتقرير عن وقائع �سوء املعاملة
والتعذيب التى تعر�ضت لها قيادات املنظمة وكافة املحتجزين معهم فى
�سجن �أبو زعبل فى موجة اعتقاالت اخلمي�س � 24أغ�سط�س �إىل عدد من
املنظمات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان.
وفيما يلى ن�ص التقرير:
�سجلت نيابة �أمن الدولة العليا فى م�رص وقائع و�أثار �رضب وتعذيب
املحتجزين على ذمة ق�ضية ما ي�سمى بحزب العمال ال�شيوعى .و�أثبتت النيابة
فى حما�رضها الر�سمية يومى الثالثاء والأربعاء  29و1989/8/30
الإ�صابات اجل�سيمة التى حلقت باملحتجزين فى �سجن (�أبو زعبل) وذلك
ب�أيدى �ضباط مباحث �أمن الدولة و�ضباط ال�سجن وجنود الأمن املركزى.
وكان  3من �أع�ضاء املجل�س التنفيذى للمنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان
قد قدموا يوم الثالثاء املا�ضى بالغا للنائب العام للتحقيق حول وقائع
التعذيب ،وهم املحامون عادل عيد وعبد العزيز حممد وجناد الربعى.
* تقرير �صادر فى .1989/9/1
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و�سجلت التحقيقات التى قام بها ه�شام حمودة وعادل �أدري�س وعمر ال�رشيف وح�سن عبد اهلل
وكالء نيابة �أمن الدولة العليا الإ�صابات التالية:
•د .حممد ال�سيد �سعيد :الكاتب ال�صحفى واخلبري مبركز الدرا�سات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
بالأهرام وع�ضو املجل�س التنفيذى للمنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان� ،إ�صابات عديدة بالكتف
الأمين والظهر عبارة عن �سجحات وكدمات يتخللها جروح بطول حواىل �20سم.
•�أمري �سامل :املحامى وع�ضو املجل�س التنفيذى للمنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان وجلنة احلريات
بنقابة املحامني امل�رصية .الحظ وكيل النيابة �أنه ال ي�ستطيع ال�سري على قدميه حيث قام بع�ض
الأ�ساتذة املحامني مب�ساعدته على املثول �أمام النيابة .والحظ كذلك �إ�صابته ب�سجحات برجله
اليمنى و�إ�صابات بال�ساقني وعالمات عر�ضية بالظهر وخلف الكتف ،و�سجحة طولية ب�ساعده
الأمين �أ�سفل الكوع.
•كمال خليل( :مهند�س مدنى) م�صاب بكدمة زرقاء اللون بالرقبة من اخللف و�أخرى بالكتف
الأي�رس من اخللف كذلك كدمات �أخرى بالإليتني والفخذين نتيجة وقوف �أحد جنود الأمن
املركزى على ظهره ،بعد انبطاحه �أر�ضا والقفز بالأقدام عدة مرات على الظهر.
•د .ماجد ال�صاوى( :مهند�س) م�صاب بكدمة زرقاء بالعني الي�رسى.
•ه�شام مبارك( :حمامى) فقد ال�سمع بالأذن اليمنى نتيجة لل�رضب باليدين على الوجه والأذنني،
مما �أ�سفر عن نزيف دموى بالأذن اليمنى و�آالم بالأذن الي�رسى –�آثار �رضب على الظهر ب�ألوان
الأحمر القانى والأزرق والأ�سود بخطوط طولية (بني 30و�40سم) نتيجة ال�رضب بالع�صى
العادية –جتمعات دموية فى م�ؤخرة الر�أ�س نتيجة لل�رضب بالع�صى– بالعجز عن حتريك
ال�ساق اليمنى نتيجة لل�رضب على العامود الفقرى.
و�أ�شار د .حممد ال�سيد �سعيد فى حم�رض التحقيقات �إىل �أنه �أ�صيب ب�ضيق فى التنف�س ،وتعر�ض
للإغماء �أكرث من مرة نتيجة لعنف ال�رضب .و�أنه قد جرى “�سحله” من قدمه اليمنى مل�سافة 20
مرتا على �أر�ض ال�سجن ،كما �أجرب على غمر وجهه �أكرث من مرة فى برميل مملوء بالقذارة.
وك�شف املحتجزون �أن بني الأدوات التى جرى ا�ستخدامها فى التعذيب :الع�صى العادية
والع�صى الكهربائية والهراوات والكرابيج بالإ�ضافة �إىل ال�رضب بالأيدى والركل بالأقدام
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حتت �إ�شراف مباحث �أمن الدولة:

و�أ�شار املحتجزون �إىل �أن �ضباط مباحث �أمن الدولة قد �أ�رشفوا ب�أنف�سهم داخل ال�سجن على
عمليات التعذيب والتى �شارك فيها �ضباط ال�سجن و�ضباط �أمن الدولة ف�ضال عن جنود الأمن
املركزي.
وقدر الدكتور حممد ال�سيد �سعيد عدد الذين �شاركوا فى تعذيبه هو وعدد � 9آخرين بـ 20
�شخ�صا يرتدون مالب�س ع�سكرية بني رتبة عميد ومالزم �أول ،ف�ضال عن عدد مماثل من ال�ضباط
يرتدون مالب�س مدنية .و�أ�شار �إىل �أن م�أمور ال�سجن (عميد) كان يتلقى �أوامر التعذيب من مباحث
�أمن الدولة (مبالب�س مدنية) �إال �أنه فى الوقت ذاته كان مينع و�صول موجة التعذيب �إىل درجة �أعلى.
و�أكد املحتجزون �أنهم قادرون على التعرف على الأ�شخا�ص الذين قاموا بتعذيبهم �إذا عر�ضوا
عليهم.
وذكر املحتجزون كذلك �أن �ضابطا برتبة مالزم �أول يحمل ر�شا�شا كان ماثال فى مكان التعذيب
مما ي�شكل درجة خطرية من درجات التهديد لل�ضحايا ف�ضال عن ا�ستخدام الكالب البولي�سية
لإرهابهم.
وت�ؤكد الرواية التى �سجلتها �أوراق النيابة الر�سمية �أن االعتداء على املحتجزين قد بد�أ �صباح
( 1989/8/28االثنني ال�ساعة التا�سعة �صباحا) داخل عنابر وزنازين ال�سجن ف�ضال عن فنائه
الداخلى .و�أن عمليات ال�رضب قد تكررت مرارا للأ�شخا�ص ذاتهم.
كما تعر�ض املحتجزون لتهديدات بينها االعتداء اجلن�سى ف�ضال عن توجيه �أقذر �أنواع ال�سباب
لهم.
وطالب الدفاع واملتهمون بعر�ضهم على الطب ال�رشعى لتوقيع الك�شف الطبى عليهم والتحقيق
فى م�سئولية وقوع التعذيب و�إ�ساءة املعاملة وتوفري الأدوية ونقلهم �إىل امل�ست�شفيات و�أبعاد مباحث
�أمن الدولة عن ال�سجن �أو نقلهم ل�سجن ال يخ�ضع لإ�رشاف املباحث.
و�سجلت حما�رض النيابة كذلك ظروف االعتقال ال�سيئة التى خ�ضع لها املحتجزون وبينها و�ضع
� 10أ�شخا�ص فى زنزانة  6 × 5مرت دون �أغطية �أو فر�ش ،ثم نقلهم بعد التعذيب �إىل زنازين 1×2
مرت وحب�س بع�ضهم انفراديا و�إخ�ضاعهم “حلب�س الت�أديب” ال�سئ ال�سمعة فى ال�سجون امل�رصية.
ويقول طبيب وقع الك�شف الطبى املبدئى على املهند�س كمال خليل فى مبنى النيابة العامة �أن
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تقرير عن وقائع �سوء املعاملة والتعذيب فى �سجن �أبو زعبل

هناك ارتفاعا فى درجة حرارته وا�شتباها فى �إ�صابته بنزيف داخلى وك�سور فى � 3ضلوع.
وقد �أو�صى الطبيب بو�ضعه حتت املالحظة الطبية و�إجراء �أ�شعة على ال�صدر.
وحتى كتابة هذا التقرير مل يحول املهند�س كمال خليل �إىل امل�ست�شفى.
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وثائق

�إن ا�ستعرا�ض �أحداث العقاب اجلماعى وحمالت الت�أديب البولي�سية تعطى
انطباعا قويا ب�أن القرار املبا�رش بالقيام بحملة بولي�سية �أو �شن عمليات ت�أديب
وغزو للقرى والأحياء يتخذ فى �أحيان كثرية على م�ستوى حملى و�إقليمى،
ويتحمل م�سئوليته املبا�رشة �ضابط حمددون .وي�ؤيد هذا االنطباع �أن هناك
تفاوتا كبريا فى معاجلة �ضباط ال�رشطة الكبار لنف�س الأحداث والظواهر،
وخا�صة فيما يت�صل مبقدار العنف وت�سل�سله �أو تدرجه من م�ستوى �إىل �آخر
بني الأقاليم ،و�أحيانا فى نف�س الفرتة الزمنية� ،أو فى نف�س املواقع فى فرتات
زمنية خمتلفة .فاملظاهرات اجلماهريية مثال قد تعالج ب�أ�سلوب مفرط العنف
ومنذ اللحظة الأوىل؛ �أى دون متهيد وتدرج معقول فى حاالت معينة ،وفى
حاالت �أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والظروف جند �أ�ساليب �أخرى بها قدر
(مقبول) من تدرج املواجهة والعنف .وفى �أحيان ثالثة �أمكن جتنب العنف �أ�صال
با�ستخدام و�سائل �إقناع �سيا�سية� ،أو بقى عند احلد الأدنى .ويعود هذا التفاوت
فى قدر ال ب�أ�س به �إىل �شخ�صية ال�ضباط الكبار امل�سئولني عن النظام والأمن فى
املواقع املختلفة وطبيعة �صالتهم باملجتمع والبيئة التى يعملون فيها.
* جزء من درا�سة من�شورة يف« :حقوق الإن�سان يف م�رص :مداوالت امللتقى الفكري الأول» ،دار
امل�ستقبل العربي ،القاهرة .1990
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والواقع �أن وراء معظم �أحداث العقاب اجلماعى وخا�صة حمالت الت�أديب البولي�سية منطا معينا
من �ضباط ال�رشكة ميكن ت�سميته (منط ال�ضابط الفتوة الإقليمى) وتت�سم هذه ال�شخ�صية مبيل بالغ
للعنف واال�ستهتار بالقانون والرتكيز على الهيبة وتف�سري (املهنية) مبعنى الإفراط فى ا�ستخدام
القوة للو�صول �إىل النتائج النهائية ،واالعتقاد �أن القوة فقط –مهما تكن غري مقيدة بقانون– هى
الو�سيلة الوحيدة لفر�ض الأمن فى جمتمع مثل جمتمعنا.
والواقع �أن انت�شار �شخ�صية ال�ضابط الفتوة الإقليمى لي�ست �صدفة �أو ناجتا �سيكولوجيا بل هو
نتيجة لعاملني متناق�ضني فى �صميم التطورات االجتماعية خالل الأعوام اخلم�سة ع�رش املن�رصمة.
فمن ناحية �أدت هذه التطورات �إىل تراجع �أهمية القانون الر�سمى وبروز دور (التوافقات) غري
الر�سمية ،و�أ�صبح من ال�صعب للغاية تطبيق قانون ما كناظم للعالقات االجتماعية .فالقانون مل
يعد معقوال من حيث قدرته على نظم العالقات اجلديدة ،وهو حافل بعدد ٍ
كاف من الثغرات بحيث
من املمكن دائما التهرب منه وجتنب تطبيقه ...وي�شعر كثري من �ضباط ال�رشطة بعدم الثقة فى
القوانني �إىل الدرجة التى درج معها ه�ؤالء ال�ضباط �إىل ا�ستخدام القوة كبديل لقانون لن يطبق
على �أى حال .وقد ات�سع اللجوء للقوة كبديل للقانون �إىل الدرجة التى �أ�صبح معها عادة و�أ�سلوبا
مميزا فى ظروف الفو�ضى .ومن ناحية ثانية ات�سمت الفرتة املن�رصمة منذ �إعالن �سيا�سة االنفتاح
بعملية متوا�صلة لتخ�صي�ص الدولة� :أى اال�ستيالء على �سلطاتها و�أدواتها بوا�سطة م�صالح خا�صة
وللح�صول على مزايا خا�صة .وقد امتدت هذه الظاهرة جزئيا �إىل جهاز ال�رشطة حتت ت�أثري نف�س
الظروف االقت�صادية واالجتماعية التى تتم بها فى هيئات و�أجهزة الدولة الأخرى .وب�سبب �ض�آلة
وجمود مرتبات �ضباط ال�رشط الكبار ،ف�إن منفذهم الرئي�سى لل�صعود االجتماعى ،و�أحيانا ملجرد
ق�ضاء حوائج املعي�شة هو التحالف مع الطبقة االنفتاحية اجلديدة التى تبا�رش الدور الأكرب فى
عملية تخ�صي�ص الدولة واملال العام .ومن هنا نالحظ �أن كثريا من عمليات الت�أديب اجلماعى ترتبط
بتحقيق وفر�ض �أغرا�ض اقت�صادية خا�صة ل�صالح م�سئولني كبار �أو منظمات وجمعيات م�صالح �أو
�سيا�سيني لهم روابط قوية مع الهيئات التنفيذية .وقد قاد حمالت الت�أديب كال النوعني من ال�ضباط
(الفتو ة – املهنى) ،و(الفتوة – الفا�سد).
التطور املميز جلهاز ال�شرطة بني احلداثة والتقليدية:

�إذا كانت امل�سئولية املبا�رشة فى قيادة حمالت الت�أديب اجلماعى تقع على �أعناق �ضباط حمليني،
ف�إن ما ميكنهم من الت�رصف فى قوات كبرية تكفى لهذه احلمالت هو قيادات عليا فى جهاز ال�رشطة.
ويبدو �أن ذلك يتم �أحيانا ب�أ�سلوب فر�ض الأمر الواقع على الوزارة بالقاهرة من قبل قيادات على
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م�ستوى املحافظة .على �أن تلك احلمالت تتم �أي�ضا فى �أحيان كثرية ب�أوامر من �أعلى م�ستويات
ال�سلطة الإدارية بوزارة الداخلية .ومن هنا جند �أن التف�سري ال�سابق ال يكفى على الإطالق لفهم
ظاهرة العقاب اجلماعى وحمالت الت�أديب البولي�سية العا�صفة .وعلينا �أن نربط هذا التف�سري بنوع
الفل�سفة ال�سائدة داخل جهاز ال�رشطة ك�سلك �إدارى مميز.
والواقع �أننا ن�ستطيع �أن نلحظ انقطاعا وا�ضحا بني عام  1986وما قبله ب�سنوات قليلة فخالل
ال�سنوات  1988 – 86جند ارتفاعا �صاروخيا فى عدد حمالت الت�أديب ،وفى درجة انت�شارها
اجلغرافى .ويعود ذلك بو�ضوح �إىل �أن �شخ�صية وزير الداخلية ذاته متثل النمط الذى �أ�سميناه
�شخ�صية ال�ضابط الفتوة الإقليمى .وي�ستطيع �أى مراقب �أن يلحظ الفارق اجل�سيم بني وزير الداخلية
ال�سابق �أحمد ر�شدى والوزير احلاىل ال�سيد زكى بدر .وينعك�س هذا الفارق بني ما ينعك�س على درجة
اللجوء �إىل �أ�سلوب العقاب اجلماعى وقدر العنف امل�ستخدم ملواجهة نف�س الظواهر الأمنية.
على �أن الفارق بني الوزيرين ال�سابق واحلاىل لي�س �إال امتدادا لف ارق بني ما يبدو �أنه مدر�ستان
داخل جهاز ال�رشطة .والواقع �أنه ال توجد لدينا �أية درا�سات �أو معلومات حمددة حتى الآن عن
التطور املهنى جلهاز ال�رشطة ك�سلك وظيفى ذى طابع خا�ص –وعلى الرغم من �صعوبة مثل هذه
الدرا�سات ،خا�صة �إذا اقرتبت من املجال االجتماعى– املهنى جلهاز ال�رشطة ،ف�إن �رضورتها حتتم
علينا دعوة الأكادمييني لأن يبذلوا جهدا فى هذا االجتاه.
و�إذا حكمنا بال�شواهد الظرفية ميكننا �أن نقول �إن جهاز ال�رشطة قد �شهد خالل الأعوام اخلم�سة
ع�رش املا�ضية على الأقل تناف�سا بني مدر�ستني �أو اجتاهني .االجتاه الأول تقليدى ورث تركة مدر�سة
تقوم على الإفراط فى ا�ستخدام القوة ،والأهمية البالغة لعمليات الإجها�ض ،باملقارنة بال�ضبط،
والتحوط بتو�سيع نطاق ال�رضبات الأمنية بحيث تنال الغر�ض مبحا�رضة كل هوام�شه وحميطه
املمكن ودون اهتمام مبا قد ي�صيب �أبرياء فى �سياق ال�رضبات الإجها�ضية �أو الت�أديبية ،وما قد
يرتتب على ذلك من عواقب قانونية ،وفيما يبدو �أن هناك اجتاها �آخر يعطى وزنا للقانون ويحاول
امل�صاحلة بني �إجناز الأهداف الأمنية ومراعاة القوانني والأ�صول املرعية �سيا�سيا واجتماعيا.
ويظهر ح�سا�سية لالتهام ب�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة .وهذه امل�صاحلة تقوم على حتديث الأداء،
واال�ستخدام الأكثف للتقنيات احلديثة والتدريب؛ حتى ت�أتى ال�رضبات الأمنية حمددة ودقيقة
ودون هوام�ش وا�سعة ،ومثبتة وموثقة ب�صورة ال جتعل الإفالت من العقوبة �سهال .والواقع �أن
تولية الوزارة �أخريا ل�شخ�صية من منط ال�ضابط الفتوة الإقليمى تعك�س انت�صارا حا�سما للمدر�سة
الأوىل وتراجعا وا�ضحا للمدر�سة الثانية.
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ال�سيا�سات الأمنية للنظام ال�سيا�سى:

ومهما يكن وزن العوامل ال�شخ�صية ،بل والعوامل التى تت�صل بتطور ال�سلك املهنى جلهاز
ال�رشطة ف�إن طبيعته اخلا�صة تفر�ض عليه �أن يطبق �سيا�سات الأمن الداخلى التى تو�ضع فى قمة
ال�سلطة فى البالد ...وهذه ال�سيا�سة هى �صاحبة الوزن الأكرب فى تف�سري اللجوء للعقاب اجلماعى.
ولكن هل يعنى ذلك �أن قمة ال�سلطة قد عكفت على �صياغة �سيا�سة تقوم على العقاب اجلماعى �أو
حمالت الت�أديب .الواقع �أن ذلك غري �رضورى .بل قد ال تكون قمة ال�سلطة التنفيذية على معرفة تامة
�أو �أعطت موافقتها على غالبية عمليات العقاب اجلماعى �أو حمالت الت�أديب اجلماعية .غري �أن هذه
القمة �أو القمم م�سئولة عن جمموعة من ال�سيا�سات التى تقود غالبا �إىل تف�شى هذه الظواهر .ومن
هذه ال�سيا�سات مثال التو�سع فى تعريف ماهية املخاطر الأمنية الداخلية حتت ت�أثري مفهوم متطرف
لال�ستقرار ،وتف�ضيل الو�سائل البولي�سية باملقارنة مع الو�سائل ال�سيا�سية والآليات امل�ؤ�س�ساتية
فى التعامل مع املطالب اجلماهريية وخا�صة تلك املطروحة بدرجة معينة من احلدة .ويرتبط بذلك
التو�سع فى تفوي�ض وزارة الداخلية بالت�رصف فى ق�ضايا الأمن الداخلى وبدون مراجعة دورية.
وقد كان االنت�صار للجناح �أو املدر�سة التقليدية داخل جهاز ال�رشطة ميال حتميا مع �سيادة هذه
املفاهيم للأمن الداخلى.
على �أن حمورا �أ�سا�سيا ل�سيا�سات الأمن يحتفظ مب�سئولية �أ�سا�سية عن �شيوع حمالت الت�أديب
اجلماعى و�أ�ساليب العقاب اجلماعى .ويت�صل هذا املحور بت�شخي�ص جماعات وتيارات �سيا�سية
معينة باعتبارها (جماعات خماطرة �أمنية ذات م�ستوى ا�ستثنائى) .وبالطبع ف�إن اجلماعات
والتيارات التى حتتل قمة قائمة املخاطرة اال�ستثنائية تتغري من وقت �آخر.
وهى فى الوقت احلاىل التيارات الدينية املتطرفة .وفيما يبدو ف�إن هذه ال�سيا�سة تقبل �أية
جتاوزات قانونية� ،أو �إفراطا و�إ�ساءة ال�ستعمال القوة فى مواجهة هذه اجلماعات ،وهو ما ي�ؤدى
بالطبع بجهاز ال�رشطة �إىل ا�ست�سهال التو�سع فى �رضباته بدون �ضابط ،وخا�صة حيثما ال تكون
املعلومات املتاحة دقيقة ،وحيثما يت�سم اجلهاز فى مواقع معينة بعدم الكفاءة ل�سبب �أو �آخر.
ومن امل�ؤكد �أن بع�ض ال�شخ�صيات فى قمة ال�سلطة التنفيذية مل ت�شعر بر�ضا �أو راحة جتاه
جتاوزات معينة �أو �شطط بالغ فى ا�ستخدام العنف و�أ�ساليب القهر �ضد املواطنني الأبرياء ملا لذلك
من انعكا�سات �سيا�سية �سلبية .على �أن جهاز ال�رشطة قد متكن فى مثل هذه احلاالت من ال�صمود
فى وجه عالمات معينة لعدم الر�ضا �أوال من خالل ت�أكيده على �رضورة �أن يكون التفوي�ض بق�ضايا
الأمن الداخلى �شبه كامل ،وثانيا من خالل التالعب باملعلومات التى ت�صل لقمة ال�سلطة التنفيذية
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فى البالد .فرتك احلبل على الغارب جلهات الأمن ي�شجع على توح�ش بع�ض كوادرها ،لعدم توقعهم
امل�ساءلة مهما تكن درجة �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،وحيث �إنه ال توجد عمليا جهة ت�ستطيع مراجعة
هذه اجلهات فى قراراتها وت�رصفاتها ف�إنها غالبا ما تلج�أ لت�صوير ممار�ساتها الوح�شية باعتبارها
دفاعا عن النف�س ا�ضطرت �إليه؛ حتى ال تخ�رس هيبتها ،وت�ضيع مهمات الأمن من بني �أ�صابعها
وتتكرر حجة الدفاع عن النف�س مع كل حادث يهز ال�ضمري العام فى �صحافة و�إعالم الدولة عندما
ت�رض لت�سجيله ب�صورة خربية.
عالقات املواىل/املحا�سيب ك�أ�سا�س للم�ساندة ال�سيا�سية:

وتعترب �إحدى خوا�ص النظام ال�سيا�سى الراهن م�سئولة �إىل حد كبري عن �شيوع ظاهرة العقاب
اجلماعى .فمن �أجل تعبئة قدر ٍ
كاف من امل�ساندة ال�سيا�سية والقيام بالتعبئة ال�سيا�سية ال�رضورية
فى منا�سبات معينة مثل االنتخابات العامة جل�أت ال�سلطة التنفيذية �إىل جتنيد �شخ�صيات �إقليمية
بارزة ذات وزن ماىل �أو �شعبى تقليدى ،وخا�صة فى الريف ومتكينها من خلق (�أ�شياع) �أو
(حما�سيب) من خالل اخلدمات واملنافع التى تقدمها هذه ال�شخ�صيات من بني الأثرياء الع�صاميني
ذوى املواهب اخلا�صة وعنا�رص من املهنيني الكبار الذين خدموا من قبل فى جهاز الدولة ،و�أي�ضا
من الأر�ستقراطية العمالية .وتخ�ضع عملية التجنيد هذه لإ�رشاف دقيق من �أجهزة الأمن ،وحتتفظ
بالتاىل ب�صالت وطيدة مع هذه الأجهزة .وكثريا ما �أ�صبحت تلك ال�شخ�صيات منبتة ال�صلة ب�أ�صلها
ال�شعبى ،وباتت تعمل حل�سابها من الناحية االقت�صادية .و�أحد م�صادر الإثراء والنفوذ الذى تتمتع
به هذه ال�شخ�صيات هو اال�ستيالء على ممتلكات عامة واجلور على حقوق املواطنني فى مناطقهم؛
الأمر الذى ي�ضعهم فى �صدام مع م�صالح �شعبية مبا�رشة .وب�سبب الروابط الوثيقة والنفوذ
الذى تتمتع به هذه ال�شخ�صيات مع جهات الأمن و�أجهزة الدولة ف�إنها غالبا ما ت�ستطيع توظيفها
مل�صاحلها اخلا�صة ولفر�ض هذه امل�صالح على املواطنني� ...أحيانا من خالل حمالت الت�أديب
اجلماعى� .إن العمليات وا�سعة النطاق التى انتهت بنهب ممتلكات عامة قد كانت وراء العديد من
عمليات الت�أديب الفردى واجلماعى .ومعظم الأحداث التى متت بالقرب من �أرا�ضى الدولة اخلا�ضعة
للنهب اخلا�ص ارتبطت ب�شخ�صيات من هذا النوع ،حيث تعاونت عنا�رص معينة فى جهاز ال�رشطة
مع هذه ال�شخ�صيات لفر�ض تخ�صي�ص الأرا�ضى ل�صاحلها ،ورمبا كانت منطقة املطرية – دقهلية
منوذجا فا�ضحا لهذه العمليات.
�إن هذا العامل نف�سه يكمن خلف عملية التوزيع غري املتكافئة �إقليميا للموارد واال�ستثمارات
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واخلدمات العامة ...الأمر الذى ينطوى على قدر كبري من العقاب اجلماعى ملناطق معينة.
الأزمة االقت�صادية وتدهور �أداء الدولة الوظيفى:

ويعود جزء كبري من العنف الذى ت�ستخدمه �أجهزة ال�رشطة ب�صورة فردية وجماعية �إىل
ا�ستفحال التناق�ضات االجتماعية واتخاذها �أ�شكاال معقدة فى البناء االجتماعى وتفجرها ب�أ�شكال
نوعية مميزة حتت ت�أثري الأزمة االقت�صادية اخلانقة التى تعي�شها البالد منذ مقتبل عام .1986
فالأزمة االقت�صادية قد �أظهرت احلقيقة التى موهتها فرتة االزدهار املاىل بني عامى  1979و1986
وهى تردى الأداء الوظيفى لأجهزة الدولة فى معظم املجاالت .وقد ترتب على ذلك �أن العقلية الأمنية
قد عادت لل�سيطرة على عقل �صناع القرار فى م�رص ،عو�ضا عن التكيف ال�سيا�سى الذى ميز فرتة
االزدهار املاىل الن�سبى .ومع تردى الأداء الوظيفى �أ�صبحت التوازنات االجتماعية على درجة كبرية
من احلرج؛ بحيث �إن �أى حتريك لهذه التوازنات ينذر بعواقب عنف جماهريى وفى هذا ال�سياق
�أ�صبحت مهمة ت�أمني النظام ال�سيا�سى تقوم ال على الكفاءة الوظيفية للدولة و�إمنا على قوة �أجهزة
الأمن فى املحل الأخري .وفى هذا ال�سياق ،ف�إن حمالت الت�أديب والعقاب اجلماعى لي�ست ظاهرة
منعزلة عن �سياق تطور العالقة بني ال�رشطة واجلمهور و�إمنا ت�أتى عادة كتتويج لتحر�شات طويلة
�سابقة عليها.
ومن ناحية ثالثة ،فقد متيز اقت�صاد االنفتاح بت�ضخم غري م�سبوق لالقت�صاد ال�رسى �أو الأ�سود
مثل جتارة املخدرات والعملة والتهريب وامل�ضاربة فى �أ�سواق اجلملة وامل�ضاربة على الأر�ض و�سلع
اال�ستهالك اجلماهريى .ولهذا النوع من االقت�صاد عالقات �إنتاجية داخلية تقوم بدرجة �أو �أخرى
على نوع من الت�ضامن امليكانيكى بني مماليك االقت�صاد ال�رسى وبطانتهم والهام�شيني الذين ميتلئ
بهم هذا االقت�صاد .وقد �أعاد ت�ضخم هذا االقت�صاد ال�رسى الطبيعة التقليدية للبنية االجتماعية �أو
�شكل قطاعا اجتماعيا يقوم على امل�سئولية اجلماعية �إىل جانب القطاع القائم على امل�سئولية التعاقدية
الفردية التى تطورت مع تطور االقت�صاد احلديث .وفى �إطار هذا االقت�صاد وامل�سئولية الت�ضامنية
التى تنتج عنه تختفى احلدود بني االقت�صادي واالجتماعى ،وبني ال�سيا�سى واجلنائى .فهناك �أمثلة
عديدة على ت�ضامن ميكانيكى �شعبى مع �سلوك �إجرامى مثل جتارة املخدرات �أو جتارة الأ�سلحة.
كما �أن هناك �أمثلة على مثل هذا الت�ضامن مع �سلوك �سيا�سى �إجرامى ،مثل ا�ستخدام عنا�رص من
التيارات الدينية للعنف ...ويزدهر هذا الت�ضامن كلما تباعدت الفجوة بني الدولة والنا�س ،وتعاظمت
درجة عدم الثقة املتبادلة.
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وت�شكل مثل هذه الت�ضامنيات �صعوبة حقيقية �أمام قوات ال�رشطة ،حتى لو افرت�ضنا نزاهتها
التامة؛ �إذ ي�صعب للغاية ح�رص �أعمال التفتي�ش والقب�ض فى �إطار هذه الت�ضامنيات ،وخا�صة فى
املناطق البعيدة عن قب�ضة ال�رشطة وال�سلطة التنفيذية بدون املرور على كل مكونات هذه الت�ضامنيات.
ومع ذلك ،ف�إن الفل�سفة ال�سائدة الآن فى جهاز ال�رشطة تقوم على احلل الأ�سهل ،وهو الع�صف
بكل اجلماعات التى ت�شكل ت�ضامنيات ب�صدد �أنواع معينة من ال�سلوك التى يجرمها القانون .غري �أن
جهاز ال�رشطة ال يعى �أن مثل هذه العمليات تطي�ش ب�صواب اجلماعات املعنية ،وت�ؤدى �إىل ردود فعل
عك�سية و�سلبية �سيا�سيا و�أمنيا .فمن �ش�أن عمليات العقاب اجلماعى �سيا�سيا �أن ت�ؤدى �إىل تو�سيع
�شقة عدم الثقة املتبادلة بني الدولة واملواطنني واىل اجتهاد ه�ؤالء فى �إظهار الت�ضامن مع العنا�رص
التى ترغب الدولة فى عزلها .ومن الناحية الأمنية ف�إن املواطنني فى هذه الت�ضامنيات يجتهدون
فى التمويه على جهات الأمن مبا يزيد من �صعوبة ح�رص العنا�رص املعنية دون غريها و�إثبات الأدلة
�إن وجدت .وفى املقابل ،ف�إن احلل الأ�سلم هو �أن تظهر ال�سلطة التنفيذية قدرا كافيا من احل�سا�سية
والوعى بهذه الأبعاد االجتماعية وال�سيا�سية مع انتهاج �أ�ساليب �سيا�سية فى التعامل مع امل�شكلة
وحتديث جهاز ال�رشطة وزيادة كفاءته .وفى كل الأحوال ،فقد برهنت التجارب العاملية املختلفة على
�أن قبول قدر معني من املخاطرة الأمنية �أ�سلوب �أف�ضل من تعظيم املخاطر ال�سيا�سية ،هذا �إىل جانب
ما تنطوى عليه الأ�ساليب البائدة مثل العقاب اجلماعى من انتهاك �رصيح للقانون وحقوق الإن�سان.
انعكا�سات العقاب اجلماعى على النظام ال�سيا�سى:

يت�ضح مما �سبق �أن حمالت الت�أديب والعقاب اجلماعيني لي�سا جمموعة من (ال�صدف) غري
ال�سعيدة بل �أ�صبحتا نوعا من (ال�سيا�سة) .وقد ت�شكلت هذه ال�سيا�سة حتت ت�أثري مدر�سة داخل
جهاز ال�رشطة تتبنى مفاهيم الفتونة ك�أ�سلوب ومنهج �أمنى .وفى �سياق العجز عن �إحداث تطوير
وحتديث �شامل لهذا اجلهاز ف�إن العقاب اجلماعى يبدو هو الأ�سلوب الأ�سهل لفر�ض هيبة هذا اجلهاز
فى �سياق ظروف �سيا�سية �أطلقت يديه فى الت�رصف فى ق�ضايا �أمن النظام وفى �سياق تدهور الأداء
ال�سيا�سى والوظيفى وتعاظم االعتماد على �أمناط تقليدية للم�ساندة ال�سيا�سية.
على �أن �سيا�سة العقاب اجلماعى ال متر بدون نتائج �سيا�سية �سلبية خطرية تتعدى م�س�ألة
النظام ال�سيا�سى �إىل احتماالت جتريف الأمة ذاتها .ف�أ�سلوب العقاب اجلماعى لي�س بائدا ومن بقايا
الع�صور الو�سطى فح�سب .بل �إنه فى اجلوهر �سل�سلة من (�إعالنات احلرب الأهلية) .وقد عرب �أحد
ال�ضباط الذين قادوا حملة الت�أديب اجلماعية �ضد قرية ميت عنرت بالدقهلية عن هذا املعنى قائال –
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فيما روت �صحيفة الأحرار (املعركة مل تنته بيننا وبني القرية ...لأن القرية يجب حرقها ،ونحن
نزلنا بقوة كبرية تكفى لإبادة حمافظة ولي�س قرية .ويكفى ذعر الكالب البولي�سية .كل هذا �إ�شارة
ملقاومة �أى فئة تفكر �أن تتجاوز حدودها) (جريدة الأحرار فى .)1986/12/15
وال �شك �أن ات�ساع نطاق وا�ضطراد تكرار تلك احلمالت و�سيا�سة العقوبات اجلماعية من �ش�أنه
�أن يف�ضى �إىل ت�آكل قاعدة امل�رشوعية للنظام ال�سيا�سى .ذلك �أن تلك ال�سيا�سة متثل نقي�ضا للدعوة
ل�سيادة القانون .ناهيك �أنها تك�شف فى �أحيان كثرية عن عدم معقولية القانون ذاته مع ا�ستمرارية
اجلوانب ال�سلطوية فى نظام احلكم وعجز هذا النظام عن تطوير القانون مبا ي�ساير التطورات
امل�ستجدة على العالقات االجتماعية وال�سيا�سية فى البالد .ولقد كانت الدعوة ل�سيادة القانون
والوعد باحرتام حقوق الإن�سان واالنفتاح ال�سيا�سى هى قاعدة امل�رشوعية التى افتتح بها رئي�س
الدولة واليته للحكم فى – 1981وال ريب �أن اللجوء املتزايد للعقوبات اجلماعية– جنبا �إىل جنب
مع �أ�شكال عديدة �أخرى النتهاك احلريات املدنية وحقوق الإن�سان – يقو�ض �أ�سا�س هذه ال�رشعية.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إنه �إذا كانت العقوبات اجلماعية هى قيام جهات ال�رشطة التى يفرت�ض فيها
�أن حتمى القانون وتطبقه بخرق هذا القانون وانتهاك ن�صو�صه وروحه باال�ستخدام املو�سع للعنف
ف�إنها متثل دعوة مفتوحة للجمهور وللتيارات ال�سيا�سية املختلفة با�ستخدام العنف فى مواجهة
العنف .ومع �إر�ساء تلك القواعد املنحرفة ،ف�إن كل زعم ب�إمكانية التطور ال�سلمى للمجتمع والنظام
ال�سيا�سى يتحول عمليا �إىل دعاية غري قابلة للت�صديق.

رواق عربي العدد 53

وثيقة

149

نهاية مثقف التحرر الوطني*

وثائق

 - 1تغري م�ضمون الوطنية من ال�صدام اخلارجى �إىل �إعادة
البناء فى الداخل:

بني الطوابري الطويلة ل�ضحايا التغريات الكوكبية خالل عقد الثمانينات
ن�ستطيع �أن نلمح كيانا نحيال ولكنه يتمتع بربيق �آ�رس .هذا الكيان هو «مثقف
التحرر الوطنى»� :أو النمط الذى �صار القالب الأ�سا�سى حلركة الثقافة فى
املجتمعات التى عانت اال�ستعمار الأوروبى منذ القرن ال�ساد�س ع�رش.
ولكن هل انتهى مثقف التحرر الوطنى ؟ هل مات بالفعل ؟
هناك م�ؤ�رشات عديدة تربهن على �أن منط مثقف التحرر الوطنى قد
�أ�صبح م�ستنفدا من الناحية املو�ضوعية ،مبعنى �أنه مل يعد هناك ما ي�ؤديه
من وظائف و�أغرا�ض بناءة و�إيجابية وتقدمية من الناحية التاريخية ،كما
�أن هناك م�ؤ�رشات عديدة للحاجة �إىل منط جديد للمثقف� :أى توجه فل�سفى/
معرفى ،ور�ؤية للعامل وللذات اجلماعية والفردية فيه ،ومل�رشوع التقدم
املمكن فى املجتمعات املتخلفة فى ظل الأو�ضاع واملعطيات العاملية ،و�أ�ساليب
جديدة للممار�سة العامة للمثقف ،وبالتاىل مقايي�س جديدة للأداء .ولو ق�سنا
* ن�رش يف جريدة احلياة الدولية على ثالثة �أجزاء يف 3و4و� 5سبتمرب .1994
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الأمر على املعايري املو�ضوعية ال�رصفة انطالقا من هذه الأبعاد للمثقف لقلنا �إن منط مثقف التحرر
الوطنى التقليدى رمبا كان فى النزع الأخري.
�أما على ال�صعيد الذاتى ،وبالتحديد على �صعيد ال�سيكولوجية اجلماعية لقطاعات جماهريية
وا�سعة فى بع�ض مناطق و�أقاليم العامل الثالث ،ف�إن مثقف التحرر الوطني يظهر وك�أنه ينتع�ش
ويزدهر بخطابه التقليدى .ونخفى هنا املنطقة العربية ،رمبا باعتبارها ا�ستثناء من اجتاه تاريخى
عام وبعيد املدى نحو ا�ستنفاد منط مثقف التحرر الوطنى.
وجتنبا ل�سوء الفهم منذ البداية �سوف نقدم تعريفا حمددا ملثقف التحرر الوطنى الذى نق�صده
فى �سياق هذا املقال.
مثقف التحرر الوطنى هو قالب للممار�سة الثقافية له طابع مميز وقومى فى التاريخ العاملى،
من حيث تعلقه ببعد واحد للوجود االجتماعى ،وهو الهوية الوطنية والنزعة لإك�ساب هذه الهوية
قوة معرفية و�أخالقية متفردة ،وتوجهه لإعطاء تف�سري �أحادى لهذا البعد وهو االنف�صال عن الآخر،
وخا�صة احل�ضارة الغربية املهيمنة ،وجت�سيد �ضيق لهذا املعنى لالنف�صال وهو الدولة ،ويرتكز
م�رشوع هذا املثقف للتقدم على الدولة من خالل م�ستوى واحد للممار�سة الثقافية ،وهو م�ستوى
«ال�سيا�سة العليا» ،وب�صفة �أخ�ص جماليها اخلارجى واال�سرتاتيجى .وتن�رصف مقايي�س �أداء هذا
املثقف – توافقا �أو معار�ضة فى هذا امل�ستوى �إىل ال�صيغ الكلية والتجريدية للتوجهات العامة
للدولة ،وال تكاد تعطى اهتماما يذكر مل�ؤ�س�سات املجتمع املدنى.
ومثقف التحرر الوطنى هو ذلك الكائن الذى تفتح وعيه الكونى على �صدمة اال�ستعمار والهيمنة
الغربية على عامله القومى .نقول تفتح وعيه الكونى لأن اال�ستعمار ف�ض – بعنف بالغ – �رشنقة
العزلة التى امتدت لقرون �أحيانا بني الذات الثقافية والعامل اخلارجى .وقبل �أن يحدث ذلك مل يكن
هناك فراغ �أو جتويف ثقافى غري مملوء ،ومل يكن هناك ركود فكرى �أو ثقافى باملعنى احلقيقى
الكامل للكلمة .وقد ك�شفت درا�سة بيرت غران مثال حول «الأ�صول الإ�سالمية للر�أ�سمالية» عن حيوية
ذهنية مل تقدر ذاتها حق قدرها فى �أعمال �شيوخ وعلماء الأزهر قبل احلملة الفرن�سية ،وكان ثمة
حيوية لدى الطبقة املثقفة فى �أقاليم العامل الأخرى ،وخا�صة �آ�سيا ،قبل اال�ستعمار الغربى ،غري �أن
هذه الطبقة كانت م�ستغرقة كليا فى عاملها الثقافى اخلا�ص .وكان هناك وعى ثقافى ،وعى بالنوع
والديانة والأ�صول الثقافية ،ووعى بالأ�شواق الكبرية التى تفجرت من ينابيع «احلنني �إىل املا�ضى
التليد» .غري �أن ذلك الوعى مل يكن كونيا� ،أو كوكبيا ،ومل يكن وعيا يقارن وي�ست�رشف معرفة الآخر،
وقد كان ذلك هو ال�سبب الرئي�سي للركود فى بحرية الفكر �أو الثقافة العربية قبل االقتحام العنيف
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للإمربيالية الغربية.
لقد �أنتج اال�ستعمار الغربى مثقف التحرر الوطنى ككائن قومى جديد ،رمبا فى تاريخ الإن�سانية.
قبل ذلك كان هناك مثقف املذهب ،واملثقف العام ،ومثقف املدينة �أو النوع العرقى ،واملثقف الدينى
العاملى ،وغري ذلك من �أمناط املثقفني ،ومعنى ذلك �أن بداية ونهاية مثقف التحرر الوطنى يرتبط
ببداية ونهاية الهيمنة الغربية و�سيطرتها على العامل ،والأمر الأهم �أنه مرتبط باتخاذ حركة التحرر
الوطنى ل�شكل ومنط حمدودين يتفقان مع تركيبه و�آفاق ومنط ممار�سة الطبقة الو�سطى احلديثة،
وذلك حتى مرحلة معينة من تقادم الدولة امل�ستقلة فى العامل الثالث امل�ستعمر �سابقا.
ولي�س من ال�صحيح باملرة كما يروج اليوم �أدعياء املنت�سبني ملدر�سة التبعية وتالوينها املختلفة
�أن الوعى الذى تفتق لدى الطبقة املثقفة فى �سياق االقتحام العنيف للإمربيالية كان وعيا تابعا:
مبعنى كونه �صدى لثقافة اال�ستعمار ،ورمبا كانت م�شكلة هذا الوعى بالتحديد –وهى امل�شكلة التى
�سن�شري �إليها الحقا لدى ا�ستكمال تعريف مثقف التحرر الوطنى– هى �أنه قد �أدرك ذاته فى عالقة
متوترة للغاية مع الغرب .و�إذا كانت ثمة تبعية فى تكوين هذا املثقف ،فهى تبعية عك�سية� :أى
اكت�ساب وعى وفكر املثقف من هذا النمط ل�رشعية جماهريية و�سيا�سية انطالقا من كونه يتخذ
موقف معاك�سا للغرب.
وقد �شغل الغرب حيزا هائال فى الوعى بالذات الوطنية ،وفى �صياغة م�رشوع خا�ص بهذه الذات
و�سواء كان املثقف منبهرا حقا ب�إجنازات الغرب التكنولوجية �أو فى جمال التنظيم االجتماعى
وال�سيا�سى� ،أو على العك�س يكاد ال يخفى مقته ال�شديد لهذه الإجنازات ،ف�إنه كان يتخذ الغرب
مقيا�سا خل�صومته ،والهم اجلامع لكل �أ�شتات مثقفى التحرر الوطنى هو اتخاذ الغرب كعدو
وخ�صم� ،أو على الأقل ك�ضد ،وقد و�ضع املثقف النمطى حلركة التحرر الوطنى �أ�سلوبا معينا لعر�ض
�أفكاره هو الربهنة على �أن فكره �أو �سل�سلة ما من الأفكار هى التى حتقق –دون غريها– �أف�ضل
ال�رشوط وال�سبل ملناه�ضة الغرب ،وك�أن مناه�ضة الغرب تعنى تلقائيا حترر الذات.
والفارق الرئي�سى بني تيارات الثقافة فى العامل العربى مثال �أن التيار ال�سلفى قد �سعى للربهنة
على ا�ستحالة مناه�ضة الغرب �إال من خالل �أ�شد و�أح ّد قطيعة معه ،وهى قطيعة ال تتحقق من دون
العودة ملنظومة الأفكار والقيم الثقافية املوروثة� .أما التيارات التحديثية فقد اعتربت �أن جمود
ال�صياغة القائمة على املوروث الثقافى �إمنا كانت وراء تدهور احل�ضارة العربية وتخلفها ،مما مكن
اال�ستعمار الغربى من ال�سيطرة عليها .وبالتاىل فال يوجد من �سبيل حقيقى ملناه�ضة الغرب �إال من
خالل ا�ستعارة تقنياته و�إجنازاته احلديثة ،وهو ما ال ميكن �أن يتم �سوى بالأخذ بالذهنية احلديثة
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والعقل الو�ضعى املنطقى وخا�صة فى جمال العلوم.
لقد قومت كل فكرة من منظر و�ضعها فى مثل تلك العالقة العدائية املتوترة بني العرب والغرب.
والعربى هو الأكرث اهتماما ب�إبراز عالقة ال�ضدية هذه باملقارنة ب�أى مثقف فى �أى مكان �آخر من
العامل .وهكذا �صار للغرب مكانة كبرية فى تعيني اجتاهات تطور الفكر العربى ،لي�س انطالقا من
كون الأخري �صدى للغرب ،و�إمنا انطالقا من كونه �ضدا له.
�إن هذه املكانة «احلاكمة على نحو عك�سى» مل ت�ضمحل .بل رمبا تعاظمت مع اال�ستقالل
ال�سيا�سى .فالق�ضية املحورية التى ن�ش�أ عليها وتطلع للم�ساهمة فيها مثقف التحرر الوطنى هى
ق�ضية مناه�ضة الغرب اال�ستعمارى ،على نحو �أو �آخر ،وقد تزايدت �شدة التعبري عن هذه الق�ضية
مع كل مرحلة من �إحباط م�رشوع اال�ستقالل الوطنى ،وكادت فى حاالت معينة –وعلى ر�أ�سها
احلالة العربية– تُق�ضى �إىل انغالق نف�سى كامل و�إىل نزوع للرف�ض الكامل للغرب فى جمال الثقافة.
و�صارت احلجة القاتلة �ضد �أى فكرة �أو مقال فى احلوارات العربية – هذه الأيام – هى �إظهار
انت�ساب هذه الفكرة �أو املقال ملنظومة الأفكار الغربية .كما �صار �إظهار التوق لبناء علوم عربية
وحتى اب�ستمولوجيا عربية –منبتة ال�صلة بالغرب– �إغراء مهما لإثبات �أ�صالة كل مثقف و�أهليته
للتمتع بالر�ضا الوطنى العام وللم�صداقية بني �أقرانه.
لقد كان هذا التعلق العك�سى من جانب مثقف التحرر الوطنى بالغرب �أمرا مربرا متاما – حتى
لو مل تكن له م�صداقية معرفية – حتى �سنوات قليلة خلت .والواقع �أن ذلك يعود �إىل حقيقتني
مرتابطتني ع�ضويا .احلقيقة الأوىل هى �أن عاملنا العربى ،والعامل الثالث عامة كانا مو�ضوعا لفعل
غربى كا�سح ،ي�شتق قوته الدافعة من اهتمام حقيقى لدى املراكز الإمربيالية املهيمنة مبناطق معينة
من العامل الثالث� .أما احلقيقة الثانية فهى �أن مثقف التحرر الوطنى كان ال يزال يقوم بوظيفة
تقدمية تاريخيا طاملا �أن قوة الدفع حلركة التحرر الوطنى مل تكن قد ا�ستنفدت.
�أما اليوم ،فقد ت�صدعت هاتان احلقيقتان على نحو وا�ضح للغاية .وفى غ�ضون ال�سنوات القليلة
املا�ضية حدث انتقال جذرى فى طبيعة امل�شكلة التى تواجهها جمتمعات العامل الثالث .فبالن�سبة
للحقيقة الثانية ميكن القول �إن �أحد �أهم حماور التغريات الكوكبية التى ع�صفت بالعامل خالل عقد
الثمانينات هو انهيار حركة التحرر الوطنى بعد �أن نفدت الطاقة االجتماعية االقت�صادية املحركة
لها.
ورمبا مل يلفت هذا املحور للتغريات الكوكبية فى عقد الثمانينات اهتمام الباحثني ،بقدر ما
لفت نظرهم انهيار التجربة اال�شرتاكية فى االحتاد ال�سوفياتى والكتلة ال�رشقية ،ثم انهيار االحتاد
رواق عربي العدد 53

وثيقة

153

والكتلة بذاتهما ،غري �أن هذا املحور للتغري رمبا كان �أ�شد ت�أثريا فى جمرى التطور العاملى باملقارنة
بالدمار الذى حلق بالكتلة اال�شرتاكية.
�أما ملاذا ا�ضمحلت حركة التحرر الوطنى .فذلك مو�ضع معقد للغاية ،وقد يكفى فى �سياق هذا
املقال �أن ن�شري �إىل �أن ممار�سات الدولة امل�ستقلة التى ورثت اال�ستعمار والتى ج�سدت �آمال وتطلعات
حركة التحرر الوطنى كانت �أ�شد �إحباطا للمجتمع باملقارنة مبمار�سات اال�ستعمار نف�سه .وخا�صة
فى جمال احلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية .وقد دفع ذلك �إىل ان�رصاف �أق�سام كبرية جدا من
النا�س عن م�رشوع التحرر الوطنى بعد نيل اال�ستقالل ،واليوم ال يجد �أكرث النا�س العاديني معنى
جادا �أو حقيقيا فى ا�ستمرار الهجوم على اال�ستعمار بعد زواله – �شكال على الأقل بنحو �أربعة عقود
– ويف�رس �أغلب النا�س �أن هذا الهجوم هو حماولة لإيجاد �شماعة لتعليق ف�شل الدول واحلكومات
والقادة واملثقفني �أنف�سهم على عوامل خارجية �رصفة ،ويعنى هذا االن�رصاف �أن الطاقة املحركة
مل�رشوع التحرر الوطنى قد تبددت �إىل حد بعيد .و�سوف نتناول العوامل التى �ساعدت على تغيري
�إدراك طبيعة امل�شكلة التى يواجهها م�رشوع التقدم فى املجتمعات املتخلفة.
بالن�سبة للحقيقة الأوىل ف�إنه ميكن ت�صوير التغيري واالنتقال الذى حلق كما يلى� :إن الهيمنة
الغربية على العامل الثالث مل تنته .بل رما كان بع�ض دواعيها و�أ�سبابها قد توطد بالفعل .فلم تعد
هناك معار�ضة منظمة لهذه الهيمنة .غري �أن حاجة الغرب لفر�ض هيمنته على العامل الثالث قد انتهت
�إىل حد بعيد ،وذلك بالن�سبة للغالبية العظمى من دول هذا العامل با�ستثناءات قليلة .ويت�سم وعى
اجليل احلاىل من �سكان العامل الغربى مبن فى ذلك مثقفوه و�صناع القرار فيه بغلبة االجتاهات
الداعية �إىل انعزال احل�ضارة الغربية عن العامل الثالث.
و�إذا �أقدمنا على ت�رشيح هذا الوعى لأدركنا �أنه يعك�س فتورا مطردا فى االهتمام حتى بال�سيطرة
على العامل الثالث ،و�إن القدر املتناق�ص من االهتمام بالعامل الثالث قد �صار يربر باحلاجة ملنع و�صد
ما يجلبه هذا العامل من م�شكالت و�أ�رضار للمجتمع الغربى ،ولي�س باحلاجة ملا ميكن احل�صول عليه
من منافع التعامل مع هذا العامل� .إن هذا املحتوى لل�سيطرة الغربية يبدو جديدا متاما ،على الأقل
بالن�سبة ملجموع تفاعالت العرب مع العامل امل�ستعمر �سابقا حلقبة تاريخية متتد لأكرث من �أربعة
قرون.
وميكننا �أن نعزو هذا التحول الكبري والنوعى فى مدى حاجة الغرب للعامل الثالث �إىل عاملني
جوهريني:
العامل الأول :هو الثورة التكنولوجية املت�صلة ،وحلقاتها الأخرية فى العقدين املن�رصمني.
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ف�إحدى النتائج اجلوهرية لهذه الثورة �إحداث تقل�ص منتظم فى حاجة دوالب ال�صناعة فى الغرب،
وفى املجتمعات ال�صناعية احلديثة عامة للمواد الأولية التى نه�ض العامل الثالث على ت�صديرها.
والعامل الثانى :انت�صار الغرب فى احلرب الباردة �ضد الكتلة اال�شرتاكية ،وتفكك هذه الكتلة
من داخلها و�إعادة ا�ستيعابها فى ت�ضاعيف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية للغرب.
فالنتيجة املبا�رشة لهذا االنت�صار هى انهيار القيمة اال�سرتاتيجية لبع�ض املواقع اجليوبولتيكية
املهمة فى العامل الثالث ،وخا�صة تلك التى ت�سيطر على مواقع موا�صالت �أو ات�صاالت مهمة فى
العامل القدمي� .أو تلك التى تقع على التخوم الفا�صلة بني الكتلة ال�رشقية اال�شرتاكية والعامل القدمي،
وذلك بعد �أن زالت احلاجة ملنع متدد الكتلة اال�شرتاكية.
مل يعد العامل الثالث – با�ستثناءات قليلة على ر�أ�سها ال�صني والهند واململكة العربية ال�سعودية
وب�ضعة بلدان كبرية �شبه قارية فى �أمريكا الالتينية ،وتلك الآخذة فى النمو االقت�صادي ال�رسيع
بجنوب �رشق �آ�سيا – يهم الغرب كثريا من زاوية م�صاحله االقت�صادية واال�سرتاتيجية ،و�أهم من
ذلك �أن هناك خوفا زاحفا ،بل رعبا كامنا فى الوعي الغربى من العامل الثالث ،ويكمن هذا الرعب
خلف االنت�شار ال�رسيع ملقولة �رصاع احل�ضارات ،وينزلق الوعى اجلماهريى فى الغرب يوما بعد
يوم �إىل �إدراك العامل املحيط بالغرب كغابة متوح�شة حتيط بالغرب كجزيرة ثقافية �شبه منعزلة من
كل جانب.
فى �سياق هذه التغريات املو�ضوعية وفى الوعى اجلماهريى فى الغرب� ،صار ما يدعو �إليه �سمري
�أمني وبع�ض �أعالم مدر�سة التبعية ،من فك االرتباط بالغرب �أمرا ممكنا من الناحية املو�ضوعية،
فيما لو �شاءت �أقطار معينة اتخاذه كا�سرتاتيجية لتطورها اخلا�ص .لكن �إذا جتاوزنا قليال قواعد
اللياقة والدبلوما�سية فى ال�صياغة اللغوية ،لأدركنا �أن فك االرتباط يحدث اليوم بالفعل ،ال ب�سبب
امتالك جمتمعات العامل الثالث �أو �أغلبيتها للإرادة والوعى الالزمني لت�أ�سي�س ا�ستقالل ح�ضارى
حقيقى ،و�إمنا ب�سبب ميل الغرب �إىل جتاهل هذه املجتمعات �أ�صال.
وهذا التغري ال يك�شف عن م�ضمون قهرى وا�ستغالىل فى العالقات الكوكبية بني ال�شمال
واجلنوب ،و�إمنا عن الإهمال واال�ستغناء من جانب ال�شمال ،وعلى �سبيل املثال انهار ن�صيب العرب
فى التجارة الدولية من نحو  9فى املائة فى نهاية ال�سبعينات �إىل ما ال يزيد كثريا عن واحد فى
املائة فى نهاية الثمانينات ،وعلى الرغم من ا�ستمرار حاجة الغرب للنفط كم�صدر ال يزال �أقل تكلفة
للطاقة .ويكفى ت�أكيدا على طبيعة توازنات احلاجة ال�سترياد النفط باملقارنة بت�صديره� ،أن الدول
املنتجة للنفط مل تكف فقط عن التهديد با�ستغالله ك�سالح �سيا�سى ،و�إمنا �صارت تنا�ضل لإلغاء
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�رضيبة الكربون التى ت�ستهدف تقلي�ص الطلب على ا�سترياده مع الوقت.
لقد نبه علماء كثريون حلقيقة التهمي�ش املتزايد للعامل الثالث فى العالقات االقت�صادية الدولية،
غري �أن القليلني منهم فقط �أدركوا ما يعنيه ذلك التهمي�ش من حيث الأهمية الن�سبية للعامل الثالث �أو
لأغلبية مناطقه و�أقطاره بالن�سبة للغرب ،وهى الأهمية التى تتدهور على نحو �رسيع ومطرد وعلى
العك�س ،تعرب �أغلبية خرباء العامل الثالث عن خ�شيتها العميقة من تقلي�ص امل�ساعدات املالية والغذائية
الغربية للعامل الثالث ل�صالح زيادة هذه امل�ساعدات ال�ستيعاب الكتلة اال�شرتاكية �سابقا فى �شبكة
العامل الغربى.
فى هذا ال�سياق ،يتعر�ض اخلطاب التقليدى الذى ينتجه مثقف التحرر الوطنى لأزمة حقيقية فى
ال�سيا�سة العملية� ،إذ ي�صبح من ال�صعب عمليا �إثبات �أن ا�ستمرار الفقر والتخلف يعود �إىل ا�ستمرار
الهيمنة الغربية� ،أو �إىل عالقة ا�ستغالل وقهر بني ال�شمال واجلنوب ،كما ي�صري من ال�صعب القول �إن
الغرب ي�شكل عائقا دون انتهاج ا�سرتاتيجيات م�ستقلة للتطور االقت�صادى واالجتماعى �أو للأ�صالة
الثقافية واحل�ضارية ،ذلك �أن الغرب مل يعد له دافع حقيقى فى �رضب التجارب امل�ستقلة اقت�صاديا
�أو ثقافيا �أو الع�صف بها بو�سائل ع�سكرية ،ولو اعتربنا �أن جتربة الثورة اخلمينية فى �إيران بحث
عن �صياغة للتطور احل�ضارى والثقافى امل�ستقل ،ف�إن �إحدى احلقائق الرئي�سية للعالقات الدولية
لهذه الثورة �أن الدول الإمربيالية الكربى مل توجه لها �رضبة ع�سكرية ،بل مل تفر�ض عليها عقوبات
�سيا�سية كبرية� ،إال كرد فعل ملبادرات �إيرانية �سلبية حمددة جتاه هذه الدولة الكربى �أو تلك .والأمر
االدهى �أن �إيران هى التى ت�سعى للعودة �إىل االرتباط االقت�صادى مع الغرب .و�إن هذا ال�سعى ال
يقابل بحما�سة كبرية من جانب �أهم الدول الغربية الكربى ،وذلك ميكن تف�سريه بب�ساطة ب�أن حاجة
�إيران للغرب �أ�شد كثريا من حاجة الغرب لإيران؛ ولهذا ف�أغلب الدول الغربية يتبع بب�ساطة �سيا�سة
الإهمال الق�صوى لإيران ،ولكن لي�س عزلها �أو �رضبها من اخلارج.
هذا النموذج يك�شف عن مفارقة كبرية بني موقف الغرب منذ عقدين �أو ثالثة ،وموقفه الآن
من احلركات الراديكالية والتوجهات الثورية فى العامل الثالث .فالغرب الذى يتجاهل �إيران الآن.
ولكنه مل ي�رضب جتربتها الثورية مل يكن ميكنه احتمال م�رص النا�رصية وجتربتها الثورية فى عقد
ال�ستينات ،بالرغم من �أن هذه الأخرية كانت �أقل عداء للغرب من الأوىل مبا ال يقا�س.
وفى خ�ضم ذلك كله� ،آن الأوان لالعرتاف ب�أن التجربة الثورية الإيرانية مل حتقق بعد �أكرث من
عقد ون�صف العقد �أى جناح يذكر فى جمال االقت�صاد �أو الثقافة ،والعك�س يبدو �صحيحا متاما،
فهناك كارثة اقت�صادية .وكارثة �أ�شد و�أنكى فى جمال الثقافة الإيرانية بعد ما جنح اخلمينيون فى
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الت�صفية اجل�سدية لالنتلجن�سيا الإيرانية التى ا�ستغرق بنا�ؤها نحو قرن من الزمان.
وهذا بحد ذاته يلقى �ضوءا قويا على احلاجة مل�ضمون جديد كلية حلركة التحرر الوطنى.
فاالنف�صال واال�ستقالل عن االقت�صاد �أو عن ال�سيا�سة والثقافة العاملية ،مل يعد �أمرا ممكنا �أو مفيدا،
بل �صار بكل ت�أكيد �سالحا للأقوياء فى الغرب ولي�س �سالحا لل�ضعفاء فى اجلنوب .وهناك �أدلة كثرية
تربهن على �أن ثمة عالقة طردية بني قوة االنخراط فى االقت�صاد العاملى وم�ستويات النمو املحقق
للناجت املحلى الإجماىل والناجت ال�صناعى الإجماىل فى عدد من الدول الآخذة فى النمو ال�رسيع ،وعلى
ر�أ�سها ال�صني ودول جنوب �رشق �آ�سيا.
�إن هذا النجاح ال ميكن تف�سريه بافرتا�ض �أن االنفتاح االقت�صادى بحد ذاته ي�ؤدى �إىل النمو
ال�رسيع ،و�إمنا فقط بقدرة النخب احلاكمة واملجتمع االقت�صادى وال�سيا�سى فى البلدان التى
ت�سجل جناحات كبرية .مثل ال�صني ،على الت�أقلم املبدع مع الظروف واملعطيات العاملية عن طريق
ابتكار ال�صياغات املنا�سبة لدفع النمو فى الداخل ،وهذا النجاح فى م�ستويات الأداء الداخلى يتيح
فر�صا حقيقية ال�ستثمار فر�ص النمو الكامنة فى التفاعل الأقوى مع االقت�صاد العاملى ،وخا�صة
من خالل التمدد فى الأ�سواق الغنية والف�سيحة فى الغرب ،واحل�صول على مدخل منتظم ومنهجى
للغرب من التكنولوجيات الغربية و�أقلمتها مبا يتفق مع �صياغات وم�ؤ�س�سات التطور الداخلى.
واال�ستنتاج الذى نخل�ص �إليه من هذه املناق�شة ب�سيط ووا�ضح� :أن امل�ضمون احلقيقى الناجح
مل�رشوع التحرر الوطنى مل يعد من املمكن �أن ينه�ض على ال�صدام مع الغرب (اال�ستعمار والإمربيالية
�سابقا) .و�إمنا ميكن �إقامته فقط على الأداء الداخلى الناجح فى جماالت النمو والتقدم كافة ،وكل
�إجناز داخلى فى ميادين ال�صحة والتعليم والتكنولوجيا والثقافة واالقت�صاد هو خطوة م�ؤكدة
وم�ضمونة على طريق التحرر الوطنى.
ووراء الأداء الداخلى الناجح بحد ذاته عملية حترر عمالقة من عالقة ال�ضدية احلاكمة (على
نحو عك�سى) بني جتربة وطنية ما من ناحية ،والغرب من ناحية �أخرى ،وي�ستحيل �أن ت�ستكمل
عملية التحرر هذه �أال بالعودة �إىل املنطق الطبيعى لأى اختيار� :أى قيا�س عائد وتكلفة �أى اختيار،
ومدى اقرتابه �أو ابتعاده عن قيم �سامية لعموم الإن�سانية .وهكذا ي�سقط فى �سياق التحرر العقلى
منط الربهنة الذى �أقامه مثقف التحرر الوطنى والذى يقي�س م�رشوعية �أية فكرة �أو اختيار بو�ضعه
فى عالقة ال�ضدية واخل�صومة مع الغرب .فالتحرر العقلى ال يعنى فقط بت�صفية العبودية الذهنية
للغرب ،حيث يكون كل ما �أنتجه الغرب �صاحلا ومفيدا بال�رضورة لكل ما عداه ،و�إمنا �أي�ضا بت�صفية
العبودية الذهنية العك�سية له ،حيث يكون كل ما �أنتجه فا�سدا و�ضارا بال�رضورة.
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� -2إنه «وطنى» حيال اخلارج فقط ،لكنه «عرقى» �أو «طائفى» فى الداخل !

بعد �أن تناولت حلقة الأم�س تغري م�ضمون الوطنية من ال�صدام اخلارجى �إىل �إعادة البناء فى
الداخل .هنا التتمة:
فى ظل املتغريات العميقة التى �أملت بالهيكل الأ�سا�سى للعالقات الدولية فى عقد الثمانينات ،يحدث
انتقال مو�ضوعى فى طبيعة حركة التحرر الوطنى� ،إذ ينتقل معنى الوطنية احلقة وم�ضمونها من
ال�صدام مع الإمربيالية الغربية �إىل العملية ال�شاملة لبناء الأوطان و�إعادة بنائها والنمط الكال�سيكى
ملثقفى التحرر الوطنى الذى ال يت�أقلم مع هذا االنتقال فى طبيعة املهمة الوطنية لن تكون له وظيفة
�إيجابية �أو تقدمية تاريخيا من الآن وحتى �إ�شعار �آخر.
وقد حاولنا الربهنة على �صدق هذا الر�أى فى اجلزء الأول من هذا املقال كالآتى� :إن هيمنة
الغرب على العامل الثالث مل تنته ،بل رمبا توطدت .غري �أن رغبة الغرب فى الهيمنة �أو ال�سيطرة
على العامل الثالث قد ا�ضمحلت كثريا من الناحية املو�ضوعية ،وذلك لأن حاجة العرب االقت�صادية
واال�سرتاتيجية لأغلب �أقاليم العامل الثالث وللأكرثية ال�ساحقة من دوله قد ا�ضمحلت .وبالتاىل بد�أت
طبيعة العالقة وم�ضمونها بني ال�شمال واجلنوب عموما تتغري تغريا عميقا من كونها عالقة ا�ستغالل
وقهر �إىل عالقة �إهمال وتوج�س ،وعلى امل�ستوى الذاتى مل يعد العامل الثالث –بالن�سبة للر�أي العام
ال�شعبى �أو حتى الر�سمى فى �أكرث البالد الغربية– مدركا باعتباره م�ساحة للتمدد احلر واملجانى،
و�إمنا باعتباره �أرخبيال من امل�شكالت امل�ستع�صية على احلل والتى ميكن ت�صديرها �إىل الغرب ذاته.
وعلى العك�س .ف�إن حاجة العامل الثالث للغرب �أو ال�شمال الغنى املتقدم قد تعاظمت كثريا خالل
العقدين املن�رصمني .لقد برهنت وقائع هذين العقدين على �أن االحتفاظ بعالقات طيبة مع الغرب
لي�س �ضمانا للتقدم .غري �أن من لديه �إبداعات حقيقية فى املجال االقت�صادى �أو فى جمال الثقافة
والتنظيم االجتماعى من بني الدول الفقرية ي�ستطيع �أن ي�ستثمر فر�صا حقيقية متاحة فى عالقة
ت�شابك وتفاعل �إيجابى مع الغرب .وتعد ال�صني منوذجا حيا على تلك احلقيقة التى كانت جتربة
دول جنوب �رشق �أ�سيا قد دلت عليها بو�ضوح من قبل .وفى املقابل ،ف�إن العزلة عن التفاعل احلى
والإيجابى مع الغرب غالبا ما تتعر�ض لركود اقت�صادى و�أحيانا لتف�سخ �سيا�سى وعزلة ثقافية.
امل�س�ألة �إذن فى جملتها هى :هل تبدو مواهب وموارد وطاقات املثقف فى �صدامات �سيا�سية
وا�سرتاتيجية مع الغرب �أم يعاد توجيهها لإبداع معادالت ومرتكزات و�صياغات تطلق قوى التطور
فى الداخل؟! مثقف التحرر الوطنى الكال�سيكى �أخذ باالختيار الأول.
وكان ذلك منا�سبا متاما لفرتة معينة �شهدت الن�ضال من �أجل اال�ستقالل ال�سيا�سي ،غري �أن هذا
االختيار �صار عظيما �إىل حد كبري بعد �أن بد�أت ت�صدعات التجارب ال�سيا�سية واالقت�صادية التى
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طبقت فى البالد بعد اال�ستقالل فى الربوز �إىل حد الف�ضيحة فى حاالت كثرية .و�صار من املحتم �أن
ين�ش�أ منط جديد للمثقف وتوجه جديد للممار�سة الثقافية يفجر الإبداعات املخزونة لدى ال�شعوب
ونخبها املثقفة ،ولإعادة البناء فى الداخل فى كل املجاالت.
وقد يقال –اعرتا�ضا على هذه الفكرة– �إن احلاجة للن�ضال �ضد الهيمنة الغربية تعاظمت ومل
تقل .ففى املجال االقت�صادى على �سبيل املثال ال �سبيل �إىل القول �إن الغرب قد �أقلع عن ممار�سات
الهيمنة ،بل رمبا قيل �إنه -الغرب� -شدد من هيمنته �إىل احلد الذى يربز القول بعودة اال�ستعمار
مبعنى العودة �إىل ال�سيطرة املبا�رشة على ر�سم ال�سيا�سة واتخاذ القرار فى البالد الفقرية واملتخلفة.
وال �أدل على ذلك من الإ�رشاف املبا�رش الذى ميار�سه �صندوق النقد الدوىل ومعه البنك الدوىل للإن�شاء
والتعمري على ر�سم وتطبيق ال�سيا�سة االقت�صادية فى البالد املتخلفة.
هذا املثل الأخري ي�صلح �إىل حد ما لإثبات �أن الهيمنة الغربية على العامل الثالث مل تنته ،بل
تعاظمت .ولكنه ي�صلح �أي�ضا لإثبات �أن املعنى احلقيقى للوطنية قد انتقل من ال�صدام مع الغرب
وم�ؤ�س�ساته �إىل عملية �إعادة البناء التقدمى داخل جتمعات العامل الثالث.
والواقع �أن ال�صندوق يهيمن على ال�سيا�سة االقت�صادية لأكرثية بالد العامل الثالث الآن با�سم
الأغنياء ولي�س با�سم الغرب� :أى با�سم الدول ذات امل�ساحات الأكرب فى ر�أ�سماله ،والأهم من ذلك هو
املنا�سبة �أو ال�رشط الهيكلى الذى ميكن ال�صندوق من ممار�سة هذه الهيمنة .فال�صندوق يزج بنف�سه
فى عملية �صنع القرار االقت�صادى للدول التى ت�أتى �إليه طواعية طلبا للقرو�ض ،وطلبا ل�شهادات عن
جدارتها االئتمانية .و�أغلب هذه الدول يعانى من عجز ممتد فى ميزان املدفوعات (وغالبا املوازنة
العامة للدولة) ال ب�سبب تخلفها ب�شكل عام و�إمنا ب�سبب فو�ضى ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية
فيها ،والف�ساد ال�ضارب فى �أعماقها وتف�ضيلها لإيجاد حلول خارجية لأزماتها االقت�صادية العميقة،
وذلك باملقارنة باحللول الداخلية الواجبة .وكل ما يفعله ال�صندوق هو ا�ستخدام �أ�ساليب تقليدية
لو�ضع البيت االقت�صادى للدول امل�ستدينة على طريق اجلدارة االئتمانية ،وهذا ما يفعله �أى بنك.
ذلك �أنه ال يوجد م�رصف �أو م�ؤ�س�سة ائتمانية قادرة على –�أو راغبة فى– �إقرا�ض �أية دولة �أو
م�ؤ�س�سة �أو �شخ�ص دون �أن يكون لديه ال�ضمانات الأولية بقدرته على ال�سداد فى امل�ستقبل.
ف�إذا كنا نرف�ض هيمنة ال�صندوق على و�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية واتخاذ القرار االقت�صادى
فى البالد الفقرية واملتخلفة ،فال يكفى مطلقا؛ بل قد ال يكون مفيدا من الأ�صل �إهدار طاقاتنا فى
�شجب �صندوق النقد �أو البنك الدوىل و�إدانة هيمنته .والأ�سلوب الوحيد القادر على التحرر من
الهيمنة – فى هذا املجال – هو �ضمان ح�رص حاجة الدول املتخلفة لهذا ال�صندوق فى حدود
ظروف طارئه ،ولي�س لأ�سباب اختالل مزمن ،ولن ميكن لهذه الدول حتقيق هذا الهدف – �أى �إعادة
التوازن والنظام لبيتها االقت�صادى – دون تفجر �إبداعات فكرية منهجية على �أرقى م�ستوى مبا
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يكفل �إن�شاء مناذج عقالنية وعاملية للإدارة االقت�صادية .ذلك �أن الوجه الآخر لقدرة ال�صندوق على
الهيمنة هو افتقار الدول امل�ستدينة لآليات عقالنية ل�ضبط الأداء االقت�صادى وللتنمية امل�ستمرة
واملطردة وافتقادها لآليات ال�سيطرة على الفو�ضى والت�سلط االقت�صادى والف�ساد� ،أى �أن الأ�سلوب
الوحيد للتحرر الوطنى من الهيمنة اخلارجية هو حل امل�شكالت االقت�صادية –وغريها– فى الداخل
وب�إمكانات وقدرات هذا الدخل.
وت�صدق تلك القاعدة نف�سها فى وجه ما يقال عن الهيمنة الثقافية� ،إذ �أن الأ�سا�س املو�ضوعى
احلقيقى للهيمنة الثقافية الغربية �أو اخلارجية عموما هو االفتقار للقدرة الوطنية على الإبداع
و�إ�شباع احلاجات الثقافية .وفى هذا املجال بالذات ال توجد قوة – �أيا كانت – ت�ستطيع �أن جترب
�شخ�صا على التفكري على نحو معني �أو اتخاذ تف�ضيالت ما دون غريها لأ�ساليب احلياة �أو لإ�شباع
احلاجة للإبداع واجلمال �أو لبناء الرموز .و�إمنا ت�ستطيع ثقافة ما النفاذ �إىل عقول �أبناء غريها
من الثقافات عندما ت�ستكني هذه الأخرية للمجد والركود تاركة احلاجات اجلديدة للنا�س ليتطلعوا
لإ�شباعها من خارجها.
غري �أن هناك �أ�سبابا �أخرى �أعمق كثريا ،ال�ضمحالل النمط الكال�سيكى ملثقف التحرر الوطنى،
وهى �أ�سباب عملية و�أخالقية وفل�سفية.
ورمبا كانت �أهم الأ�سباب العملية �أن غالبية دول وجمتمعات العامل الثالث دخلت حقبة �أزمة
ممتدة تت�سم قبل كل �شىء باالنخفا�ض املذهل فى مقايي�س الأداء االقت�صادى واالجتماعى والثقافى،
وتدهور حتى هذه املقايي�س املنخف�ضة �أ�صال .وهناك عدد كبري جدا من �أفكار العامل الثالث وخا�صة
فى �أفريقيا و�آ�سيا يواجه �أعرا�ضا خطرية لهذه الأزمة ،ت�شمل فيما ت�شمل ،وجود نزعة قوية للتمزق
االجتماعى واالنق�سامات وال�رصاعات العرقية والدينية والطائفية والقبلية والتحلل امل�ؤ�س�سى فى
�سياق من العنف وال�رصاع والفو�ضى .وتعرب هذه املظاهر كلها عن نف�سها فى االمتداد الزمنى
واالنت�شار املكانى للحروب الأهلية التى يكاد بع�ضها يع�صف بالوجود املادى ملجتمعات ب�أ�رسها.
لقد كانت تظاهرات �شتى للتناق�ضات فى الرتكيب االجتماعى والثقافى كامنة ،بل وظاهرة فى
عدد كبري جدا من املجتمعات امل�ستعمرة ،وخا�صة فى �أفريقيا و�آ�سيا .غري �أن حركة التحرر الوطنى
جنحت فى دعوة كل �أق�سام املجتمع للن�ضال امل�شرتك �ضد اال�ستعمار .وقد كانت تلك اللحظة هى
احلالة القيا�سية للنجاح الباهر –وال�رضورة التاريخية– ملثقف التحرر الوطنى الكال�سيكى .غري
�أن اخلط�أ القاتل الذى وقع فيه هذا املثقف هو �أنه ظن �أن جمرد جناحه فى الدعوى للن�ضال امل�شرتك
قد حتول �إىل وحدة حقيقية وع�ضوية فى الن�سيج االجتماعى لبالده ،وحيث �إن الت�صدعات كانت
قد بد�أت تدب فى املجتمع فى �أعقاب اال�ستقالل مبا�رشة ،و�أحيانا فى �سياق هذا الن�ضال نف�سه،
فقد كان وا�ضحا متاما �أن التوحد فى الن�ضال �ضد خ�صم خارجى هو �أمر ال يكفى مطلقا ل�ضمان
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االندماج االجتماعى ،و�صيانته وتعميقه مع الزمن .لقد كان من الوا�ضح متاما �أن م�س�ألة االندماج
والتكامل� ،أى ا�ستكمال بناء وطنية حقيقية ،هو �أن يحتاج لإبداع ثقافى و�سيا�سى� ،أى ما يكر�س
كامل االجتهاد فى �إيجاد القوالب والأبنية والروابط التى ت�شتمل على هذا االندماج وتعيد غر�سه
فى الوجدان اجلماعى.
وفى مقابل ذلك ،يبدو �أن النمط الكال�سيكى من مثقف التحرر الوطنى قد ا�ستمر جناحه امل�ؤقت،
وظن �أنه هو الطريق امل�ضمون لبناء الأمة وا�ستكمال بناء الوطن .وهكذا وجد نف�سه متحركا ب�شدة
فى ا�ستمرار التحري�ض �ضد اال�ستعمار والغرب ،حتى بعد �أن رحل اال�ستعمار� .صحيح �أنه كانت
هناك مهمة عمالقة وهى تطوير النظام الدوىل لتحقيق العدالة االقت�صادية و�أكرب قدر ممكن من
التحرر االقت�صادى والثقافى – غري �أن هذه العملية التاريخية مل يكن من املمكن �أن تتم مبجرد
التحري�ض �أو ا�ستمرار ال�صدام اخلارجى .و�إمنا كانت حتتاج لعمل �صبور وطويل النف�س ومبدع
ال�ستكمال البناء الداخلى وال�ستنها�ض القدرات الوطنية وابتكار النظم وامل�ؤ�س�سات الوطنية الكفيلة
ب�إجناز هذه املهمة .وعلى العك�س .ف�إن ا�ستمرار التهييج �ضد النظام الدوىل الظامل مل يقدم �أ�سا�سا
كافيا لدعم االندماج الداخلى ،ومل يحدث �أن �أهدرت طاقات هذا املثقف بعيدا عن املهمة احلقيقية
وهى ا�ستكمال بناء الوطن و�إبداع م�ؤ�س�سات للدمج واال�ستيعاب االجتماعى فح�سب ،بل �إن مثقف
التحرر الوطنى الكال�سيكى حتول �رسيعا هو نف�سه �إىل مثقف طائفته �أو جماعته العرقية والدينية
فى الداخل وهكذا� ،صار هذا املثقف وطنيا فى خطابه املتعلق بعالقة اخلارج والداخل ،وعرقيا فى
خطابه املتعلق بعالقة الداخل بالداخل.
ومن ناحية ثانية ،ف�إن �أحد التوجهات املركزية للنمط الكال�سيكى ملثقف التحرر الوطنى ،وهو
متركزه حول مفهوم الدولة .قد انتهى �إىل ما ي�شبه الف�ضيحة الأخالقية وال�سيا�سية فى معظم جتارب
العامل الثالث ،التقدمى منها والرجعى على ال�سواء� .إن دوافع هذا التمركز �أو التعلق الأحادى
بالدولة كانت عديدة بالن�سبة ملثقف التحرر الوطنى ،غري �أن �أهم هذه الدوافع كان التوق ال�سرتداد
الكرامة؛ وذلك بانتزاع رمز الإهانة ،وهو احلكم من يد الأجنبى ،و�إعطائها م�ضمونا مناق�ضا لهذا
الأجنبى ،والتعجيل فى �إحداث التغريات االجتماعية واالقت�صادية التى تتفق مع مفهوم هذا املثقف
للتنمية وللهيبة فى ال�ساحة الدولية ،وذلك با�ستخدام �أهم الأدوات التعبوية ،وهى جهاز الدولة.
وفى �سياق البحث عن بناء دولة وطنية ،برر مثقف التحرر الوطنى ا�ستخدام القوة القهرية
�سواء لتعبئة املوارد �أو لت�صحيح االختالالت االجتماعية �أو لفر�ض هيبة واحرتام اال�ستقرار
والنظام العام .وفى �سياق ذلك ن�ش�أت فى ظل اجتهادات مثقف التحرر الوطنى ،دولة مركزية �شديدة
الت�سلط� ،سعت لإلغاء التعددية االجتماعية والثقافية ،وحاولت فر�ض التجان�س العام وحطمت ما
تبقى من م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى وتعبرياته امل�ستقلة .وقد مت ذلك با�سم التقدمية مثلما مت با�سم
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اال�ستقرار والوطنية والرتاث.
لقد ف�شل هذا التوجه ف�شال ذريعا� ،إىل حد الف�ضيحة كما قلنا من قبل؛ فقد �أثبتت الدولة الت�سلطية
�أنها ال تخدم �إال ذاتها ،وبدال من �أن تكون الدولة هى �أداة املجتمع للتحرر ،ا�ستعبدته هى ذاتها ،وبدال
من �أن تكون �أداته للتنمية� ،صارت هى �أهم وكاالت ا�ستغالله ،وبدال من �أن توحد وتدمج املجتمع
قامت بب�ساطة على حتطيمه .وفى النهاية كان حتطيم املجتمع املدنى وقتل خالياه احلية مقدمة
طبيعية فى حاالت عديدة لتحطيم الدولة لذاتها؛ �إذ انفجرت الدولة الت�سلطية من الداخل واخلارج
دافعة املجتمع كله �إىل احلرب الأهلية� ،أو التحلل الأخالقى �أو كليهما .فالواقع �أن حاالت رواندا
وبوروندى وليبرييا وال�صومال ولبنان واليمن والعراق واجلزائر لي�ست �سوى درجات متطرفة
على مقيا�س املر�ض ال�شائع نف�سه فى طائفة �أ�ضخم عددا بكثري من الدول الأفريقية والآ�سيوية.
لقد كان ذلك بالتحديد ما حذر منه فيل�سوف عظيم مثل فرانز فانون الذى راقب ب�أ�سى �شديد
موقف الوراثة الفا�صل بني مرحلة اال�ستعمار ومرحلة اال�ستقرار� :أى وراثة حركة التحرر الوطنى
ل�سلطة الدولة التى بناها اال�ستعمار وا�ستغاللها هذه ال�سلطة بدرجة �أكرب من العنف وفى مقابل
امتيازات غري مربرة .وجممل توجهات النمط الكال�سيكى ملثقف التحرر الوطنى قد �أخذ رويدا
رويدا ي�أ�رسه فى ورطات �أخالقية معقدة.
لقد عرب هذا املثقف فى خ�ضم الن�ضال من �أجل اال�ستقالل ال�سيا�سى عن براءة وبطولة �شعوب
تنه�ض للدفاع عن حقها فى احلرية والكرامة املتا�صلة فى الإن�سان وال�شعوب ،وكان فى تلك
املرحلة ميلك جاذبية �أخالقية هائة �إىل الدرجة التى جعلت القوى التقدمية فى الغرب تتوجه �إىل
حركات التحرر الوطنى �أم ًال فى خال�ص الب�رشية ،غري �أن ا�ستفحال تناق�ضات الدولة فى �أكرث
جمتمعات العامل الثالث �رسعان ما انتهت �إىل م�أ�ساة �أخالقية مروعة ،يعد النمط الكال�سيكى ملثقف
التحرر الوطنى م�سئوال عنها جزئي ًا على الأقل .والآن مل يفقد هذا املثقف براءته فح�سب .بل �صار
�أي�ضا مغرو�سا فى الوحل الذى �صارت �إليه الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية فى بالده ،و�أ�سهمت
الت�صفيات الدورية بني �أق�سام النخبة الثقافية وال�سيا�سية با�ستخدام جهاز الدولة فى تعميق تلك
الورطة الأخالقية .ف�أف�ضل �أمنيات املثقف الذى يخ�شى بجدية على حياته �أو حريته فى بالده وفى
مواجهة دولته هى التحول �إىل الجئ �سيا�سى فى الغرب الذى خ�ص�ص حياته ملهاجمته و�إدانته ،وال
يبدو ذلك م�صريا ا�ستثنائيا ،يحتكره املثقف املعار�ض؛ فالتحوالت امل�ستمرة فى �أمزجة القائمني على
احلكم كانت كفيلة بتحويل مثقف ال�سلطة �إىل مثقف معار�ض �أو العك�س.
لقد �صارت هذه احلال ممكنة؛ ب�سبب �أن �أجندة مثقف التحرر الوطنى كانت حافلة فقط بامل�سائل
اال�سرتاتيجية وال�سيا�سية العليا ،وفى جانبها اخلارجى ب�صفة رئي�سية ،ومل يكن هناك مكان
حقيقى فى هذه الأجهزة لتمكني املجتمع من ال�سيطرة على �رشوط حياته والتفاو�ض على نحو
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مفتوح و�سلمى حول ال�سيا�سات ،وتعليمه مهارات حما�سبة الدولة و�أجهزتها والرقابة عليها و�إعادة
توجيهها ل�صاحله.
ولهذا ال�سبب �صار من امل�ستحيل حما�سبة الدول ،بل �صار من امل�ستحيل املحافظة على االندماج
واال�ستيعاب االجتماعى ،بل جمرد �صيانة االهتمام بالأمور العامة ،وتعلم مهارات هذا االهتمام،
بعيدا عن الغرائز املبا�رشة لأق�سام حمبطة من املجتمع ،تندفع الفرتا�س بع�ضها البع�ض.
فقد �أهمل مثقف التحرر الوطنى املجتمع الفردى ،واحلى الدينى ،والنقابة واجلمعية الأهلية
والروابط الثقافية واملدنية ،وجل ما قنع بامل�شاركة فيه هو احلزب ال�سيا�سى الذى كان فى العادة
معزوال فى العا�صمة �أو املدن الكربى .غري �أن احلزب ال�سيا�سى – �سواء كان فى احلكم �أو فى
املعار�ضة– �رسيعا ما �صار دوالبا معلقا فى الهواء ،لأنه مل يجد ما يرتبط به ،ويرتكز عليه من
م�ؤ�س�سات مدنية و�سيا�سية للمجتمع .وفور �إلغاء احلزب ال�سيا�سى �أو �شل حركته لأ�سباب قهرية
�أو ذاتية ،مل يكن مثقف التحرر الوطنى يجد مكانا له �سوى املقهى �أو العمل فى املنتديات واملنظمات
الدولية ،وتتعمق امل�أ�ساة بالن�سبة للأجيال الأحدث والعنا�رص الأقل موهبة �أو الأقل �شهرة من
املثقفني .فاملنتج الأ�سا�سى للممار�سة الثقافية النمطية فى العامل الثالث موجه للخارج� ،أو متمركز
�إيجابا و�سلبا نحو الدولة� .أما �أكرثية املثقفني الذين ي�ستهلكون هذا املنتج �أو ين�ضبطون به فال
يكون �أمامهم �سوى م�ضغ الإحباط العام دون �أن يفعلوا �شيئا فى مواجهته ،وذلك �أنهم مل يتعلموا
املبادئ الأ�سا�سية ملمار�سة ثقافية �أو �سيا�سية خمتلفة حتتم عليهم االن�ضمام الع�ضوى للمجتمعات
وبناء وتطوير م�ؤ�س�سات املجتمع للرقابة على جهاز الدولة وامل�شاركة فى و�ضع وتطبيق ال�سيا�سات
العامة .وتبد�أ �أغلبية املثقفني فى فقدان احليوية كلية مع فقدان املجتمع كله لالهتمام وملهارات
الرقابة واملحا�سبة وامل�شاركة.
�إن مثقف التحرر الوطنى من النمط الكال�سيكى قد يزدهر لفرتة �أو فرتات الن�ضال الوطنى
امل�رشوع �ضد الهيمنة الأجنبية �أو العدوان الغربى .ولكنه �رسيعا ما يعود للإحباط عندما تتحول
الدولة عن ال�سيا�سات ال�صدامية مع الغرب ،وتكر�س نف�سها لل�صدام مع املجتمع وال�سيطرة عليه
و�إخالئه من احلياة واحليوية ،لأنه مل ي�ضع على ر�أ�س جدول �أعماله الوالء للمجتمع والدفاع عن
م�ؤ�س�ساته و�إبداع املهارات ال�رضورية للم�شاركة فى �صنع وتطبيق �سيا�سة بالده.
�إن مثقف التحرر الوطنى قد �صار �إىل نفى ذاته.

رواق عربي العدد 53

وثيقة

163

 -3فى ال�شروط املطلوبة لثقافة التحرر ال�شامل وموا�صفاتها فى �سائر امليادين!

بعد �أن تناولت حلقة �أم�س الأول مثقف الوطنى كـ»وطنى» حيال اخلارج ،و»عرقى» �أو «طائفى»
فى الداخل ،هنا التتمة الأخرية.
مل تعد دعوة مثقف التحرر الوطنى الكال�سيكى جمتمعة للقطيعة مع النظام االقت�صادى العاملى �أو
التفاعالت الثقافية العاملية تلقى ا�ستجابة جادة ومن�سقة من جانب غالبية املجتمع ،وال يكاد يت�صور
�أحد �أن ُت ْقدِم �أية �أمة على و�ضع اختيار القطيعة مع النظام ال�سيا�سى الدوىل مو�ضع التطبيق� .إ�ضافة
لذلك كله برهنت �أحداث التاريخ القريب �أن ا�سرتاتيجية الت�شابك واالرتباط البناء واحلوار الفعال
�أجد و�أف�ضل من ا�سرتاتيجية فك االرتباط وال�صدام والعزلة والقطيعة وغري ذلك من ا�سرتاتيجيات،
وذلك عندما يكون لدى الأمة �إرادة ال تلني على �صنع التقدم على �أرا�ضيها وال�صياغات الر�صينة
واملبتكرة لتفتح كل املواهب والإبداعات فى املجاالت الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ككل.
معنى ذلك بب�ساطة �أن معنى الوطنية وم�ضمونها قد تغري من ال�صدام مع اخلارج �إىل الإبداع
و�صنع التقدم فى الداخل .وعبقرية وثقافة وخ�صو�صية كل �أمة ميكن �أن تتفتح وتزدهر تبعا لقدرتها
على توظيف معطياتها ومواهبها الثقافية ومواردها االقت�صادية وقياداتها ال�سيا�سية واالجتماعية
فى بناء و�إعادة بناء خالق مل�ؤ�س�سات العمل االقت�صادى والثقافى وال�سيا�سى.
وهذا كله ما مل يتطرق �إليه كثريا النمط الكال�سيكى من مثقف التحرر الوطنى .وما مل ي�ضعه
على جدول �أعماله �إال على نحو انتقائى للغاية وتبعا لل�صدف .ولهذا ال�سبب ف�إن هذا النمط للمثقف
مل يعد لديه ما يعطيه فى �ضوء املعطيات العاملية والإقليمية اجلديدة .ويتبقى من النمط الكال�سيكى
ملثقف التحرر الوطنى نوع العاطفة التى يتبناها ،وتوجهه الفل�سفى والقالب الرئي�سى ملمار�سته فى
املجالني ال�سيا�سى والثقافى.
والعاطفة الوطنية ميكن �أن تكون من �أنبل و�أرقى توجهات الوجدان الب�رشى؛ غري �أنها ميكن
�أي�ضا �أن ت�ساق �إىل �أحط التوجهات و�أدنى امل�شاعر و�أكرثها وح�شية .واملعيار احلاكم لهذا الفارق
هو ما �إذا كانت الوطنية جت�سيدا ملعنى الإن�سانية ،ومدخال خا�صا لها ،وم�ساهمة فى �إثراء دالالتها
وتنوع خرباتها� ،أم على العك�س من ذلك كله؟!
وال تعوزنا �أمثلة كثرية على جانبى تلك ال�صورة .فالفا�شية والنازية والإمربيالية هى كلها
تعبريات �سيا�سية و�أيديولوجية �ساقت العاطفة الوطنية �إىل موقف يعار�ض معنى الإن�سانية
ويرف�ضها ويحتقرها ل�صالح �أفكار التفوق العن�رصى �أو عقدة التفوق الثقافى .وفى املقابل ،عرب
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مفكرون عديدون وقياديون بارزون حلركات معينة للتحرر الوطنى عن �أرقى معانى الوطنية عندما
نظروا �إليها كنهو�ض مبعانى الإن�سانية وكرامتها ،وكتعبري عن م�رشوع �سيا�سى و�أخالقى يدفع
بالإن�سانية �إىل التطور والرقى .ذلك �أن حركات التحرر الوطنى بد�أت فى الأ�صل من �إدراك عميق
للم�ساواة والكرامة املت�أ�صلة فى كل ال�شعوب والأمم وحقها الكامن فى التعبري احلر عن هذه
الكرامة ,ومثلت هذه احلركات رافعة لتقدم الإن�سانية� ،إذ �صار حلم امل�ساواة والتوا�صل القائم على
الكرامة واحلرية بني �شعوب و�أمم العامل حقيقة ممكنة على امل�ستوى القانونى كما هو وا�ضح فى
ميثاق الأمم املتحدة .وما زال الن�ضال من �أجل الت�ساوى الفعلى بني الأمم وال�شعوب �أمرا ممكنا عرب
عمليات البناء و�إعادة البناء والتنمية .ومع ذلك ف�إن مثقف التحرر الوطنى خا�صة فى الأمم الكبرية
والرا�سخة يراوح بني معنيني ومدلولني للوطنية/الإن�سانى والفا�شى .وقد �صارت هذه املراوحة
�إىل ا�ستقطاب وا�ضح بحيث تدهور قطاع معني من مثقفى التحرر الوطنى �إىل ر�ؤية عاملية �أقرب �إىل
الفا�شية وال�شمولية ،على حني اختار قطاع �أخر الن�ضال من �أجل تف�سري �إن�سانى للوطنية وللحق
الوطنى .وهذا القطاع الأخري �أخذ يدرك بالتدريج �أن ا�ستكمال التحرر الوطنى ال يتم عن طريق
ال�صدام واحلرب والكراهية ،و�إمنا عن طريق �إعادة بناء العامل ،والبحث عن منط جديد للح�ضارة
الإن�سانية� ،أى �صار يدرك حترر بالده ال كعملية انف�صال ب�سيطة و�إمنا كعملية حترر �شاملة.
ويتخذ معنى انحياز العاطفة الوطنية �إىل الفا�شية وال�شمولية �شكال خا�صا فى البالد الأكرث فقرا
وهو العاطفة العرقية.
�أما فى البالد الأكرث تطورا وحيثما توجد �أمم را�سخة وذات مرياث ثقافى طويل وممتد ،فقد
ينهار معنى الوطنية �إىل عقدة تفوق �أو فى احلد الأدنى �إىل دعوة لقطيعة ثقافية مع العامل .والواقع
�أن هذا امليل للتطرف كان كامنا فى حركات كثرية للتحرر الوطنى ،ويقوم هذا امليل على منح �أمة
�أو نظام ثقافى �أو معتقدى لقوة معرفية و�أخالقية متفردة .وعلى امل�ستوى املعرفى ،ن�ستطيع �أن
ن�شري �إىل وجود �أ�سطورة با�سم االب�ستمولوجيا القومية �أو الدينية ،عندما ي�شري قطاع كبري ومتنا ٍم
من املثقفني �إىل ا�ستحالة وجود م�رشوع معرفى موحد للإن�سانية ككل ،مثل م�رشوع العامل احلديث
مثال ،ويربطون �إمكانية املعرفة وخا�صة فى حقل املجتمع والإن�سانيات بالأ�صول واملعطيات
اخلا�صة واملتجذرة للثقافة القومية .هذا النمط من التوجه فى ميدان املعرفة والأخالق نعرفه بني
املثقفني والنمطيني فى الأمم التى مار�ست الإمربيالية اخلارجية .غري �أنه يزدهر الآن فى بع�ض الأمم
التى عانت من هذه الإمربيالية .وتعد النزعة القائلة ب�رضورة ت�أ�سي�س علوم عربية �أو �إ�سالمية �شكال
خا�صا لهذا التوجه.
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وقد تهافت عدد كبري من مثقفى التحرر الوطنى فى البالد العربية �إىل �إ�شاعة هذه الأ�سطورة،
واىل الدعوة لقطيعة معرفية – ولي�ست �سيا�سية �أو اقت�صادية فح�سب – مع الغرب ،وال ن�ستطيع �أن
نعد هذه النزعة جمرد خديعة للنف�س ،ف�إذا ما حا�سبناها من وجهة نظر التاريخ الواقعى ف�إن تطورات
العقود الثالثة املن�رصمة تربهن بقوة على �أن الأمم التى يزعم لها التفرد املعرفى �أو الأخالقى هى
�أكرث �ضحايا هذا املفهوم للذات وللعامل و�أخ�رس اخلا�رسين من عمليات التجريب ال�سيا�سى والثقافى
التى تدفع بها.
ذلك �أن الطابع الأخالقى لأ�سطورة التفرد املعرفى والأخالقى – املن�سوب لأمة �أو دين معني –
عادة ما متثل مدخال فل�سفيا لإن�شاء وتربير �أنظمة �سيا�سية مطلقة وقهرية و�شديدة العنف ال �ضد
العامل اخلارجى فح�سب ،بل �ضد الأمة ذاتها وثقافتها و�أخالقها على نحو �أم�ضى.
والتجربة النازية لي�ست �سوى تعبري متطرف ووح�شى عن مر�ض �شائع بني �صفوف الوطنيني
والقوميني الأ�شد جمودا  ULTRANATIONALISTبل ميكننا �أن جند بع�ض معطيات هذا
املر�ض فى ت�ضاعيف الر�ؤية الكونية النمطية ملثقف التحرر الوطنى الكال�سيكى حيثما ال يكاد هذا
امل�رشوع يرى العامل :زمانا ومكانا� ،إال من عيون وطنه وحده �أو نظامه املعتقدى املغلق.
�إن مفهوم الوطن ذاته يتحول لدى قطاع جتريدى كبري من مثقفى التحرر الوطنى الكال�سيكى
�إىل مقولة كليانية �شديدة الإبهام والتجريد وفاقدة احل�سا�سية للحياة احلقيقية وللحاجات احلقيقية
لل�شعب الذى يج�سد معنى الوطن فى التاريخ املعا�ش ،والدليل على ذلك �أن كثريا من الأنظمة
ال�سيا�سية التى عربت عن هذا اجلنوح التجريدى فى فهم معنى الوطن والوطنية كانت تبدى
ا�ستعدادا مذهال للمخاطرة بحياة �شعب ب�أ�رسه �أو على الأقل �أق�سام كبرية منه بالزج بها فى حروب
�ضارية وممتدة ال يكاد يكون لها �أدنى مربر �سوى الولع مبعانى العظمة والفخار الوطنى .وحتى
لو مل ي�صب مثقف التحرر الوطنى بتلك اللوثة التى جتعله يندفع للدعوة �أو لتربير نظم مطلقة ،ف�إنه
يبدو فى معظم الأحوال م�أخوذا بالكليات املبهمة التى تف�سح ف�ضاء وا�سعا للغاية لنبالة رومان�سية.
ولهذا ،ف�إن �أجندة هذا املثقف و�أ�سلوب ممار�سته ال�سيا�سية والثقافية هى من حيث الأ�سا�س قومية
مرتبطة ارتباطا ع�ضويا بالدولة ،منا�رصة �أو معار�ضة .وقد انتهى ذلك يف معظم التجارب بانك�سار
�رسيع ،ومن ثم با�ستقالة �سيا�سية ،ونفى �إجبارى �أو اختيارى ،وفى مقابل هذا النمط الكال�سيكى
ملثقف التحرر الوطنى ن�ستطيع �أن نلمح تبا�شري – و�إن كانت ال زالت جد حمدودة – لنمط جديد من
املمار�سة الثقافية التى قد يتولد معها مثقف للتحرر ال�شامل.
لقد ظن مثقف التحرر الوطنى �أن جمرد احل�صول على اال�ستقالل وهزمية الإمربيالية �سوف
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ت�ضمن لأمته التقدم االجتماعى والنمو االقت�صادى والرفعة ال�سيا�سية .واملفاج�أة �أن ذلك مل يتحقق،
بل كانت ح�صيلة اال�ستقالل ال�سيا�سى فى حاالت كثرية خميبة للآمال ،وتعود خيبة الأمل هذه للحلم
التحررى �إىل عوامل عديدة منها اال�ستغالل االجتماعى والفوارق الطبقية واجلهوية واجليلية
الكبرية ،وتفاهة وانحطاط موهبة النخبة االقت�صادية وال�سيا�سية ،هذا �إىل جانب �ض�آلة املوارد
وق�سوة وجتاهل النظام العاملى للأمم الفقرية وال�ضعيفة .غري �أن ال�سبب الرئي�سى وراء خيبة الأمل
�إمنا يكمن فى �أن اال�ستقالل ال�سيا�سى ارتبط ب�إن�شاء نظم �سيا�سية ت�سلطية �أو �شمولية ،عملت بد�أب
و�إ�رصار غريب على تدمري كل م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى� ،أى على �إخماد �إبداعات اجلماهري بدال من
العمل على تفجريها وتفتحها.
�إن �إدراك هذه اجلذور والأ�صول خليبة الآمال املو�ضوعة على هدف التحرر الوطنى هو نقطة
انطالق منا�سبة لنقد وجتاوز منط املمار�سة الثقافية التى قادت �إىل تدمري �أو �إهدار طاقات املجتمع
املدنى ،وبالتاىل ي�صبح التوجه املنطقى للممار�سة الثقافية التى حتتاجها ب�شدة الأمم ال�ضعيفة
والفقرية فى العامل الثالث هو التوجه للمجتمع املدنى بكل �أق�سامه وخا�صة �أق�سامه الأ�ضعف
والأفقر� ،صاحبة امل�صلحة فى م�رشوع متكامل للتحرر ال�شامل .والداللة الرئي�سية لهذا التوجه هى
احلاجة ال�ضطالع املثقف بعبء رئي�سى فى بناء م�ؤ�س�سات اجلماهري :م�ؤ�س�سات الرقابة وامل�شاركة:
�أى امل�ؤ�س�سات التى ال جتعل النا�س احلقيقيني الذين ي�شكلون الأمة مو�ضوعا مل�رشوع تنموى �أو
حتى حتررى و�إمنا الذات التى ت�ضع وتطبق هذا امل�رشوع بنف�سها ولنف�سها �أي�ضا.
ونحن نتحدث عن بناء م�ؤ�س�سات اجلماهري وهياكلها املنظمة باعتبارها املهن املركزية ملثقف
التحرر ال�شامل لأن عملية بناء امل�ؤ�س�سات تفرت�ض –�ضمنا– برنامج عمل وكفاءة ات�صالية و�إبداعا
فى تفريخ الأ�شكال التنظيمية وخياال وابتكارا فى �إيجاد احللول للم�شكالت االجتماعية ال�سيا�سية
املت�ضمنة فى هذه العملية ذاتها (مثال حل التناق�ضات ب�صورة �سلمية) وللم�شكالت الفنية التى
تواجه الأداء الرقابى وامل�شارك للجماهري.
�إن ح�سم توجه املثقف للجماهري وللمجتمع املدنى بدال من توجهه للدولة وان�شغاله القطعى
ب�أمور ال�سيا�سة العليا لي�س فكرة جديدة بحد ذاتها .فغرام�شى نادى مبا �سماه املثقف الع�ضوى
واعتاد بع�ض املارك�سيني املحدثني احلديث عما �سموه مبثقف اجلماهري �أو مثقف الطبقة العاملة.
وهناك مدر�سة حديثة فى عامل ال�سيا�سة تنادى مبا ا�صطلح عليه بـ “ال�سيا�سة من �أدنى” ،غري
�أن مدلول فكرة مثقف التحرر ال�شامل تتجاوز هذه الناحية فى �أكرث من جانب واحد .ف�أوال� :إن
مثقف التحرر ال�شامل لي�س جمرد مثقف ع�ضوى من حيث �إن الأخري حملى �إىل حد كبري ،ولي�س
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حم�صورا فى نطاق “ال�سيا�سة من �أ�سفل” مبعنى م�شاركة اجلماهري موقعها ومو�ضعها من العمل
الرقابى والتنموى ،و�إمنا هو �أي�ضا مثقف كوكبى يدرك �أن حترر �أمته وجماهريه قد �صار بحد
ذاته فعال عامليا ولي�س جمرد فعل وطنى� .إن ملثقف التحرر ال�شامل م�رشوعا لإعادة بناء العامل ،وهو
بالتاىل يت�صور فعاليته فى �إطار حتالف عاملى ف�ضفا�ض ن�سبيا من �أجل ال�سالم وامل�ساواة والرفاه
للعامل كله� .إنه يتحدد من تلك الهيمنة الغربية اال�ستالبية واملعاك�سة� ،إذ يرى فى الغرب جماعات
تنا�ضل من �أجل ال�سالم وامل�ساواة والتنمية لكل �سكان هذا الكواكب ،وهو م�ستعد للتحالف مع هذه
اجلماعات حتى لو �ضد جماعات من بالده تقوم على �أهداف مناق�ضة لذلك كله .والأهم �أال يخت�رص
العامل فى الغرب ،و�أن يرى فى كل �سكان العامل من �أى عرق �أو ثقافة �أو دين �إخوة له.
و�إذا كان مثقف التحرر ال�شامل يرى التحرر فعال كوكبيا ف�إن دوره املبا�رش ميكن �أن يتم بتحفيز
عملية التحرير هذه على م�ستوى �أو فى نطاق قرية �أو حى مدنى �أو جماعة عاملية �أو مهنية �أو فى
جمال طاقة ما من الطاقات الإبداعية للب�رش .وهو يتوق لنظم فعالية الفعل االجتماعى التحررى على
هذا امل�ستوى والعمل الكوكبى من �أجل التحرر وال�سالم.
ثانيا� :إن مثقف التحرر ال�شامل على عك�س الداللة املارك�سية التقليدية “ملثقف اجلماهري” يقلع
بحزم عن الرغبة والواقع للوثوب �إىل �سلطة الدولة ،ناهيك عن احتكارها با�سم حزب �أو طبقة �أو
حتى با�سم الأمة� .إنه يت�صور جمتمعا مفتوحا تقوم فيه الدولة ب�أدوار جوهرية ولكنها ال ت�صبح
دولة غريبة عن املجتمع ،بل �أداته فى تنظيم العالقة بني �أق�سامه وم�ؤ�س�ساته وقواه .ومثقف التحرر
ال�شامل يوظف �إبداعاته �إحداث �أثر حمدد وهو التمكني �أو �إك�ساب النا�س القوة الالزمة لتفجري
�إبداعاتها مبا فى ذلك الرقابة على وامل�شاركة فى �صنع ال�سيا�سة العامة واتخاذ القرار على كل
امل�ستويات من خالل م�ؤ�س�سات للجماهري.
�إن هذه العملية الرقابية ميكن �أن ت�ستكمل ذاتها عرب �إعادة غزو �سلمى للدولة ،وذلك عندما ي�صري
من امل�ستحيل لبريوقراطية الدولة االنفراد باتخاذ القرار �أو �إدارة م�ؤ�س�سات جوهرية ل�صيانة حياة
النا�س وتطويرها دون م�شاركة ورقابة ه�ؤالء النا�س �أنف�سهم .ويختلف مثقف التحرر ال�شامل عن
الداللة التقليدية ملثقف اجلماهري فى اال�صطالح املارك�سى فى �أنه ال يتوق لقيادة “حركة مطلبية”
بني اجلماهري ،و�إمنا حركة �إبداعية من اجلماهري .فهذا املثقف ي�رشح للنا�س البدائل العقالنية
للإ�صالح فى كل املجاالت :ال�صحة والتعليم والإ�سكان والعمل وعالقاته والقرار ال�سيا�سى والثقافى
ومتطلباته ونتائجه ،وهو ينري حقل االختيار دون �أن يفر�ض اختياره هو .هو ينطلق بني �إعادة
�إدماج ال�شخ�ص الطبيعى واجلماعة باعتبارهم قوة عمل ومنتجني ورمبا �أ�صحاب �أعمال و�أ�صحاب
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قرار �أي�ضا ولو على نطاق حمدد.
ثالثا� :إن مثقف التحرر ال�شامل من حيث �إنه ال يطرح اال�ستيالء على ال�سلطة �أو احتكارها،
يخاطب فى النا�س تلك الطاقات والقدرات واملواهب املت�صلة بالبناء والإبداع ولي�س العنف
وال�صدام ،وهو بالتاىل يجعل ال�سلم وحق التطور ال�سلمى املتكامل �أحد �أهم حمددات ممار�سته
ال�سيا�سية والثقافية .وباعتباره كذلك فهو يطرح تفتح موهبته هو فى التو�صل �إىل �صياغات مبتكرة
لتعميق التوا�صل بني النا�س والتفاو�ض ك�آلية حلل التناق�ضات وال�رصاعات .وهو بالتاىل لي�س
ن�صريا �آليا لفكرة “احلرب العادلة” �أو الثورة واالنقالب كفريق للإ�صالح والتقدم �إال حيثما تكون
هذه قرارات �إجماعية للغالبية الكا�سحة من الأمة .وحيثما ال تنطوى على عنف بالغ �أو هتك لن�سيج
املجتمع �أو ت�سليم بحاالت معينة من الهي�سرتيا التى �أحيانا ما ت�صيب املغلوبني على �أمرهم وتدفعهم
دفعا وراء املغامرين والأفاقني من دعاة العنف وال�شمولية ال�سيا�سية والت�سلط والتع�صب وثقافة
النبذ والكراهية واحلرب.
رابعا� :إن مثقف التحرر ال�شامل يبدو وك�أنه من�شغل كلية باملجاالت النوعية ذات ال�صلة امل�سي�سة
بحياة النا�س مثل ال�صحة والتعليم والإ�سكان و�سوق العمل وعالقاته والتخطيط احل�رضى و�إنعا�ش
البيئة وجماليات احلياة اجلماهريية .غري �أن ذلك ال مينعه من �إيجاد طريق ي�صل بني همه املعرفى
اجلماىل الإن�سانى العام من ناحية وهذه الأخرية املتعلقة بالهموم اليومية للنا�س .وهو بالتاىل لي�س
�أ�سريا الختيار جامد بني “الثقافة العليا” و”الثقافة الدنيا” �أو “اجلماهريية” وال بني “العزلة”
واالعتكاف ال�رضورى لبناء ثقافة مبدعة و”االنخراط بني �صفوف اجلماهري” كطريق لتفعيل هذه
الثقافة.
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وثائق

مقدمة:

 -1ال بد �أن يبد�أ �أى مفهوم م�رصى للدميقراطية باالعرتاف ب�أن م�رص
هى جزء ال يتجز�أ من املجتمع الدوىل ,و�أن الدميقراطية التى نعنيها هى فى
اجلوهر تلك التى جربتها الب�رشية ،وطمحت لها فى دول كثرية من دول
العامل ,و�أنها تنبنى على خربات م�شرتكة بني خمتلف ال�شعوب ,ولي�ست
�شيئا يتم تعريفه لأول مرة ،وال هى مفهوم ًا ي�ؤخذ تع�سفا كما حدث مثال فى
دول حلف وار�سو ال�سابقة مع مفهوم الدميقراطية ال�شعبية� ,أو مع دول
�أخرى ال دميقراطية ا�ستخدمت املفاهيم للتمويه على ممار�سات �شمولية �أو
ت�سلطية بعيدة كل البعد عن الدميقراطية.
 -2البد �أب�ضا �أن يبد�أ �أى مفهوم م�رصى للدميقراطية باالعرتاف ب�أن
م�رص هى �أي�ضا كيان ثقافى متميز ومنت ٍم �إىل عدد من الدوائر احل�ضارية
* قدم الدكتور حممد ال�سيد �سعيد هذه الر�ؤية خالل فعاليات ندوة� ،شارك فيها ممثلون
عن التيارات والأحزاب والقوى ال�سيا�سية املختلفة ،وعقدت الندوة ،التي �أ�سهم الدكتور يف
تنظيمها ،حتت عنوان (نحو ر�ؤية م�شرتكة للدميقراطية بني التيارات ال�سيا�سية امل�رصية)،
وذلك يف عام .2006
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املتداخلة ,كما �أن لها ظروفها االقت�صادية واالجتماعية اخلا�صة ,وتقاليدها ال�سيا�سية املمتدة
واملتجذرة؛ وخا�صة فيما يتعلق بالت�أكيد على قيم العدالة ,و�أنها قادرة على �إثراء مفهوم الدميقراطية
والتمتع بتجربة �أ�صيلة ال تقوم على تقليد �أو ن�سخ لغريها من التجارب ,و�أن التوق لتجربة دميقراطية
�أ�صيلة ال ميكن �أن يعنى الإجحاف ب�أى �شكل من الأ�شكال بالقيم امل�شرتكة للإن�سانية �أو باملبادئ
واملعايري الأ�سا�سية للدميقراطية ,و�إمنا يعنى جت�سيد هذه القيم ب�صورة ت�ستجيب للحاجات الأ�صيلة
وامل�رشوعة لكل القوى االجتماعية الكربى ,وحلاجات البالد ككل ,ولل�رضورات التى ميليها التكوين
الثقافى الفريد مل�رص.
-3ومن املفيد �أن ن�ؤكد �أي�ضا على �أن الدميقراطية لي�ست جمرد نظام �سيا�سى �أو كيان قانونى
�شكلى فح�سب ,و�أن لها ماهية �أو فحوى يتلم�سها النا�س بالتجربة وباملمار�سة �أي�ضا ,و�أن كل
ا�ستخدام لقاعدة قانونية �شكلية دميقراطية ،لتحقيق نتائج معاك�سة للهدف منها �أو للغر�ض الذى
و�ضعت لتحقيقه هى غدر بالدميقراطية و�إجحاف بها؛ ومن هذا املنطلق ف�إنه يجب �أن ن�ضع ن�صب
�أعيننا الفحوى اجلوهرية للدميقراطية فى كل الع�صور ,وهى �أنها النظام الذى يقوم على �سلطة
ال�شعب و�سيادة الأمة.
-4وب�صورة عامة ف�إن املمار�سة الدميقراطية هى اجلانب الأكرث �أهمية ,وهى تتم على ثالثة
م�ستويات :مبادىء عامة و�أ�سا�سية ال يجوز خرقها ،وال يقبل �أن يتم تنظيمها ب�صورة ت�ؤدى �إىل
م�صادرتها ,وتنظيم حمدد للعالقة بني �سلطات الدولة واملجتمع ت�شمل تقريب ال�سلطة لل�شعب,
وبناء نظام نيابى ،يقوم على االنتخابات العامة الدورية والنزيهة ,ونظام حكم يقوم على مبد�أ حكم
الأغلبية مع االحرتام التام حلقوق الأقلية ,وو�ضع �ضمانات حتول دون تركيز ال�سلطة �أو احتكارها
�أو ت�أبيدها ,مع و�ضع الأ�س�س ال�سليمة التى ت�ضمن ممار�سة احلكم ب�صورة فعالة وفى حدود حكم
القانون.
-5وحتتاج الدميقراطية �إىل �رشوط متهيدية �أ�سا�سية ,وهى �رشوط ت�سمح بتطور دميقراطى
�سليم و�صحى دون �أن تكون بذاتها جزءا من تعريف الدميقراطية .وت�شمل هذه ال�رشوط العنا�رص
الأ�سا�سية التالية:
) أا�ستقالل الإرادة الوطنية� :إذ ي�ستحيل �أن تعي�ش الدميقراطية فى ظل فقدان اال�ستقالل
ال�سيا�سى واحلد الأدنى من اال�ستقالل االقت�صادى الوطنى .وبينما انتهى ع�رص اال�ستعمار
التقليدى ,وال تواجه م�رص خطرا داهما باحتالل جزئى �أو كلى لأرا�ضيها وترابها الوطنى ف�إنها
تعانى من م�ستوى مرتفع للغاية من التبعية االقت�صادية والتعر�ض اال�سرتاتيجي ,الأمر الذى يفقدها
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جانبا كبريا من ا�ستقالل القرار الوطنى .وبدون �إغالق نافذة االنك�شاف االقت�صادى واال�سرتاتيجى
ي�صعب ت�صور حتقيق الدميقراطية ,لأن القرارات احلقيقية التى ت�ؤثر على رفاهية الوطن واملواطن
ت�صدر فى هذه احلالة عن قوى خارجية مهيمنة� .إننا ن�ؤكد على �رضورة النهو�ض االقت�صادى
الذى يحقق احلد الأدنى من اال�ستقالل االقت�صادى ,كما ن�ؤكد على �رضورة بناء وتطوير املنعة
اال�سرتاتيجية امل�رصية� ،سواء ب�صورة منفردة �أو بالتعاون مع الدول العربية والدول املحبة لل�سالم.
) بالتوافق على القيم اجلوهرية للمجتمع و�أركان ثقافته الوطنية مع الوعى ،بالإ�ضافات
العظيمة التى ميكن �أن ت�ؤدى �إليها املمار�سة الثقافية اخلالقة والأ�صيلة التى ترتجم الأهداف
ال�سامية والأ�سا�سية للمجتمع والأديان ال�سماوية .ونعتقد �أن هناك �رضورة على التوافق على الدور
الكبري الذى يلعبه الإ�سالم ،وتلعبه امل�سيحية فى تكويننا الثقافى والأخالقى القومى� .إن تعزيز هذا
الدور مطلوب و�رضورى .ويجب البناء على القيم الأخالقية الرفيعة التى �أر�ستها امل�سيحية و�أكدها
اال�سالم فى �أر�ض م�رص ,وفى ن�سيجها احل�ضارى واملجتمعى� .إن جانبا من هذا التوافق يقوم على
ا�ستبعاد بناء دولة دينية مبعنى منح �أى جماعة -وخا�صة رجال العلم الدينى -امتياز حكم البالد.
وباملقابل ف�إن بناء الدولة ونظامها و�سيا�ساتها يجب �أال ي�صطدم �أو يتناق�ض مع قيم �أ�سا�سية للدينني
الإ�سالمى وامل�سيحى.
) ج وال �شك �أن التوافق على القيم ال�سيا�سية والأ�سا�سية فى كل املجتمعات الدميقراطية
ي�شكل �رشطا بديهيا .ويجب ب�صورة خا�صة التوافق على معانى االعرتاف بالآخر ،والت�سامح
ال�سيا�سى والفكرى وحقوق املواطنة املت�ساوية و�إقامة املمار�سة ال�سيا�سية على قاعدة امل�شاركة فى
الوطن وامل�ساواة فى حقوق املواطنة ،وا�ستبعاد كل �صور التمييز على �أ�سا�س الدين �أو اجلن�س �أو
الأ�صل العرقى �أو جهة امليالد والإقامة �أو �أى اعتبار غري �شخ�صى �آخر .ويجب ب�صورة خا�صة
�أن تتم مكافحة جميع �صور الطائفية وت�أكيد الوحدة الوطنية و�إبعاد امل�ؤ�س�سات الدينية عن املجال
ال�سيا�سى ,واعتبارها مرافق عامة مفتوحة ومتاحة للجميع ير�أ�سها �أ�شخا�ص يتمتعون باالحرتام
العام على �أال ي�سمح لهم مبزاولة الوظائف� ،أو الأدوار ال�سيا�سية احلزبية �أثناء �شغل وظائفهم
الدينية .وفى احلد الأدنى يجب �إقامة العالقات الدينية على �أ�سا�س الت�سامح واالحرتام املتبادل
وحت�صني املعتقدات الدينية من الهز�ؤ وال�سخرية �أو الإهانة ,دون �إجحاف بحق املناق�شة العاقلة
واملفيدة لكل الأفكار والن�صو�ص �أو املمار�سات فى �سياقات ت�ضمن حرية البحث والإبداع.
) د�إننا نعترب �أي�ضا �أن حتقيق احلد الأدنى من النهو�ض االقت�صادى واملجتمع �رشط �رضورى
ملوا�صلة وتنمية جتربة دميقراطية ذات معنى وقابلة للحياة واالزدهار .وفى هذا ال�سياق ,ف�إن �أى
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نظام دميقراطى فى م�رص يفقد جانبا كبريا من �رضورته �إن مل ميكن املجتمع من االنطالق النهو�ضى
فى املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية و�إحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.
�أوال :املبادىء الأ�سا�سية للحكم الدميقراطى

 -1يجب �أن يتم �إقرار جميع احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،واملن�صو�ص عليها فى ال�رشعة الدولية
حلقوق الإن�سان ,وب�صورة خا�صة فى العهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية باعتبارها مبادىء جوهرية فى النظام الدميقراطى فى م�رص.
 -2وب�صورة خا�صة يجب تقنني االعرتاف بحقوق التعبري -وخا�صة فى ال�صحافة ومنابر الإعالم
املختلفة -واحلق فى املعلومات ،وحقوق التجمع والتنظيم املدنى وال�سيا�سى مبا ي�ضمن ويعزز فى
الوقت نف�سه التعددية ال�سيا�سية .يعنى ذلك احلق فى ت�أ�سي�س وامتالك ال�صحف والقنوات الإذاعية
والتلفازية ,واحلق فى ت�أ�سي�س اجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ,وال�صالونات والتجمعات
واملنابر الثقافية والنقابات العمالية واملهنية ،وغريها من املنظمات واجلمعيات ال�سيا�سية واملدنية
بحرية وبدون حاجة للح�صول على ترخي�ص ,على �أن تتم مزاولة هذه احلقوق ب�صورة �سلمية وعلى
وجه ال يجحف بحقوق الآخرين.
-3ميثل مبد�أ حكم القانون حجر الزاوية فى النظام الدميقراطى ,ويجب القيام ب�إ�صالحات
ت�رشيعية �شاملة ،لتطهري التقنينات املرعية فى م�رص من كل اخلروق اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
واحلريات العامة ومبادىء العدالة وامل�ساواة ,ومتكني النظام الق�ضائى من امتالك �آلياته اخلا�صة
فى تطبيق القانون ومد حمايته للجميع بدون ا�ستثناء وعلى قدم امل�ساواة ,و�إجنازعدالة ناجزة
و�رسيعة .ويجب �أن ي�سمح النظام ال�سيا�سى بفتح الباب �أمام احلق فى رفع – �أو حتريك -الدعوى
العمومية لتحقيق �أغرا�ض و�أهداف عامة ،تتفق مع القيم املرعية فى املجتمعات الدميقراطية ,وال
ت�صادر على �أى نحو احلريات واحلقوق الأ�سا�سية للإن�سان� ,أو تتدخل فى احلياة اخلا�صة� ،إال فى
�أ�ضيق احلدود ،ومبا يتفق مع �أف�ضل املعايري فى جميع النظم القانونية.
-4ت�شمل احلقوق الأ�سا�سية فى املجتمع الدميقراطى ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات الدينية ,و�صدور
قوانني تفتح الباب �أمام االختيار احلر� ،سواء بالت�صويت �أو الرتا�ضى �أو الو�سائل الأخرى املنا�سبة
مل�ستوياتها القيادية.
-5ال ميكن الف�صل بني احلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية ,بل هما
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غري قابلني للف�صل ومتكامالن ،وف�ضال عن االعرتاف بامللكية اخلا�صة وامللكية التعاونية والعامة,
يجب �أن يلتزم �أى نظام دميقراطى ب�أولوية اقتالع الفقر ,و�ضمان مد مظلة الت�أمني ال�صحى و�شبكة
الأمن االجتماعى للجميع مبا ي�ضمن احلاجات الأ�سا�سية ،تتقدم املمار�سة الدميقراطية بت�أكيد
و�صيانة التوازن فى امل�صالح بني القوى االجتماعية املختلفة ,وذلك من خالل تعدد �أ�ساليب الإنتاج
و�ضمان �أعلى م�ستوى ممكن من عدالة التوزيع.
ثانيا :احلكم الدميقراطى

 -1تعنى الدميقراطية �سيادة و�سلطة الأمة وال�شعب ,ويجب �أن حتتفظ املمار�سة ال�سيا�سية
الفعلية على هذا املعنى بكل الو�سائل املمكنة .ف�إ�ضافة �إىل الو�سائل النيابية ،يجب �أن ت�شجع
القوانني واملمار�سات الفعلية على م�شاركة املواطنني ك�أفراد وباعتبارهم هيئات �أو جمعيات عمومية
للم�ؤ�س�سات العامة فى اتخاذ القرارات و�صنع ال�سيا�سات� .إن م�ستويات معينة من الدميقراطية
املبا�رشة �صارت ممكنة بل و�رضورية لرتجمة مبد�أ �سيادة ال�شعب ,و�سلطته ,من خالل كل الو�سائل
ال�رضورية للتعرف على �آرائه فى ال�سيا�سات املختلفة.
-2تقوم التجربة الدميقراطية امل�رصية على تقريب ال�سلطة لل�شعب ب�شتى الو�سائل ،وعلى ر�أ�سها
نظام فعال للحكم املحلى يتيح للمجتمع على م�ستوياته القاعدية فر�صة ال�سيطرة على ال�رشوط
املبا�رشة للحياة االجتماعية و�سلطة اتخاذ قرارات �أ�سا�سية حل�شد وتعبئة القدرات من �أجل التنمية
و�إطالق قدرات النه�ضة .ويتم انتخاب جميع م�ستويات االدارة واحلكم املحلى من عمد القرى حتى
املحافظني ،كما يتم و�ضع خطط لتعزيز الرتابط املجتمعى وا�ستعادة ح�س اجلماعة واالنطالق منها
لتحقيق النهو�ض مبا فى ذلك الأ�شكال املختلفة للت�ضامن االجتماعى وتوفري الأمن واحلماية ,دون
�إجحاف بالفرد �أو حقوقه وحرياته .تفريب ال�سلطة من النا�س هى �أهم جمال لالجتهاد والإ�ضافة
�إىل التجربة الدميقراطية امل�رصية ,ويجب فتح باب االجتهاد فى هذا احلقل �إىل �أق�صى حد ممكن.
-3تقوم التجربة النيابية امل�رصية على ت�أكيد �سلطة ال�شعب ,وذلك من خالل ت�أكيد ال�صلة
املتوا�صلة واحلميمة بني النواب وناخبيهم ,وفتح الباب �أمام الناخبني ملحا�سبة نوابهم فى �أى
وقت ,والتزام النواب با�ست�شارة ناخبيهم حول خمتلف الق�ضايا الت�رشيعية والرقابية ،وتتمتع
امل�ستويات النيابية املختلفة ب�سلطات حقيقية ت�رشيعية ورقابية.
-4ويت�أ�س�س النظام الد�ستورى امل�رصى على مزج مالئم بني خ�صائ�ص النظامني الرئا�سى
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والربملانى ،مبا يعزز �سلطات الربملان ،وي�ضمن فى نف�س الوقت �أكرب قدر ممكن من توازن ال�سلطات.
وتت�شكل احلكومة من احلزب �أو الأحزاب التى تتمتع ب�أغلبية فى الربملان ,حتى لو كان رئي�س
اجلمهورية منتخبا ،ويتمتع ب�صالحيات حقيقية فى جماالت ي�سميها الد�ستور .ويجب و�ضع د�ستور
جديد ينقل م�رص اىل النظام الدميقراطى ب�صورة حا�سمة ,وذلك بوا�سطة جمعية د�ستورية تت�شكل
بن�سبة الثلثني باالنتخاب العام ,وبن�سبة الثلث من �شخ�صيات عامة وعلمية وفكرية و�شخ�صيات
�أخرى م�شهود لها بالدور البارز فى احلياة املجتمعية� ,أو ب�إجنازات خارقة �أو متثيل قطاعات
ا�سرتاتيجية من املجتمع.
 -5يجب فى كل الأحوال �ضمان اال�ستقالل التام للنظام الق�ضائى ,ويكون النائب العام حماميا
لل�شعب ،وحافظا حلقوقه املدنية وال�سيا�سية .ويتم انتخابه �إما فى ت�صويت �شعبى عام �أو من جانب
اجلمعية العمومية ملحكمة النق�ض �أو بو�سائل �أخرى ت�ضمن �أن يتمتع باال�ستقالل عن ال�سلطة
التنفيذية ,و�أن يقوم بدوره العداىل مبا يتفق مع ن�ص وروح القانون والد�ستور واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�سان.
-6يت�أ�س�س جمل�س الوزراء من احلزب �أو الأحزاب ذات الأغلبية فى الربملان ,ويح�صل على
ثقته ،وميكن للربملان �إقالة احلكومة �أو �أى وزير منها ،ويجب �أن يكون للمجل�س اخت�صا�صات ذاتية
وخا�صة به وم�ستقلة عن الرئي�س حتى فى ظل نظام يحمل مالمح رئا�سية .وميكن للرئي�س واملجل�س
�أن يت�شاورا حول الوزارات ال�سيادية ,ولكن م�رص تتطلع لليوم الذى يكون فيه جميع الوزراء
والتنفيذيني الآخرين مدنيني ,وقت اختيارهم �أو انتخابهم لتوىل وظائفهم.
-7ال ميكن الإجحاف بحقوق الأقلية فى النظام الدميقراطى ،وميكن للأقلية الربملانية �أن
ت�شكل حكومة ظل ,و�أن ت�شارك بفعالية فى الرقابة على �أداء احلكومة الفعلية ،و�أن تقرتح القوانني
والت�رشيعات ف�ضال عن كل الوظائف النيابية الأخرى.
-8يجب �أن ي�ضمن النظام الدميقراطى �أن تتمتع الإدارة العامة بقدرات حقيقية ,و�أن متثل
عنوانا �سليما ال�ستمرار الدولة مع تغري احلكومات .وتتطلع الأمة امل�رصية �إىل موقف م�ستقبلى،
ميكن الإدارة العامة من القيام بوظيفتها خري قيام باعتبارها القيادة الطبيعية للتنمية والنهو�ض
الوطنى ,وهو ما يجب �أن يتم من خالل �إعادة بناء منظومة دولة ذكية ,جتند لوظائفها �أعلى م�ستويات
املهارة املمكنة ,وال تعامل كم�ستودع للموظفني� ،أو ك�آلية المت�صا�ص البطالة .ويتم �إعادة تعريف
دور الدولة دوري ًا مبا ي�ضمن �أن تقوم ب�أدوارها التقليدية والتنمية بكفاءة عالية ،و�أن ت�شكل قاطرة
للمجتمع ,وخا�صة فيما يت�صل بالتنمية الب�رشية ,وحفز وت�شجيع الإبداع التكنولوجى والعلمى
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والثقافى ,وتوفري املعلومات واملكونات الأخرى ال�رضورية الطالق قدرات النه�ضة فى م�رص.
ثالثا :ال�ضمانات الأ�سا�سية للنظام الدميقراطى

 -1يجب �إيجاد �آلية د�ستورية ت�ضمن عدم امل�سا�س �أو الإجحاف بالنظام الدميقراطى حتى من
جانب �أغلبية برملانية منتخبة ،ولو كانت ت�سيطر على �أو حتتكر الربملان .ودون االجحاف باحلياد
ال�سيا�سى للقوات امل�سلحة وقوات الأمن يجب �أن تقوم هذه القوات بحماية النظام الد�ستورى
الدميقراطى ,و�أن ت�ضمن عدم حتريف �آلياته الد�ستورية مل�صلحة حزب �أو حركة �أيا كانت .وميكن
ل�ضمان هذا الغر�ض �أن يت�شكل جمل�س د�ستورى ،ي�ضم فعاليات متنوعة وت�شمل رجال ق�ضاء
وع�سكريني بحكم منا�صبهم حلماية الد�ستور �أو للقيام مببا�رشة مهام ال�سيادة العليا.
-2ي�ؤكد النظام الدميقراطى على مبد�أ امل�ساءلة ,ويكون جميع من يتولون الوظائف العامة
التنفيذية والنيابية م�سئولني �أمام ال�شعب والهيئات النيابية ،و�أمام الق�ضاء عن جميع ت�رصفاتهم
�أثناء توىل وظائفهم ,وميتنع عليهم ممار�سة �أى نوع من الأعمال اخلا�صة �أو �إجراء عمليات �أعمال
�أثناء توىل وظائفهم .وميتنع على �أوالدهم و�أقاربهم من الدرجة الأوىل القيام ب�أعمال ترتبط �أو
تختلط مع وظائف �آبائهم العامة� ,أو العك�س.
 -3يتم و�ضع حدود ق�صوى على مدد توىل الوظائف العامة ,مبدتني فقط� ,أو ع�رش �سنوات
مت�صلة �أو متقطعة.
-4يجب توفري �آلية ت�ضمن متثيل الن�ساء فى خمتلف امل�ستويات النيابية والتنفيذية بن�سبة ال تقل
عن الربع/اخلم�س.
-5يعد الأقباط جز ًء ال يتجز�أ من ن�سيج الأمة ,ويجب �ضمان �أن يتم انتخاب واختيار �شخ�صيات
نيابية قبطية على جميع امل�ستويات من خالل �آليات ،ال ت�سمى �أو ينظر �إليها بال�رضورة باعتبارها
نوع ًا من التمثيل الن�سبى.
-6ت�شكل �سلطة م�ستقلة لإجراء االنتخابات العامة على كل امل�ستويات ,وتتمتع هذه ال�سلطة
بحماية د�ستورية ,ومبوارد يقررها ت�رشيع يحافظ لها على هذا اال�ستقالل.
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