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مرك���ز �لقاهرة لدر��سات حق���وق �لإن�سان هو منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حق���وق �لإن�سان 

و�لدميقر�طي���ة، وحتليل �سعوبات تطبيق �لقانون �ل���دويل حلقوق �لإن�سان، ون�رش 

ثقاف���ة حقوق �لإن�سان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملرك���ز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلق���وق �لإن�سان، و�لقيام باأن�سطة بحثي���ة، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حق���وق �لإن�سان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا 

�حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأط���ر�ف �ملعنية 

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

حلقوق �لإن�سان.  

 يتمتع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأمم 

�ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز 

ع�س���و يف �ل�سبكة �لأوروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل 

�ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعب���ري )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

وجنيف. وحا�سل على جائزة �جلمهورية �لفرن�سية حلقوق �لإن�سان لعام 2007.         

�ملدير �لتنفيذي

معتز الفجريي

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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تقدمي

مدير مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان
*

م�ضاهمة حممد ال�ضيد �ضعيد

فى تطوير فكر حقوق االإن�ضان

املق�صود بهذا العنوان هو الدعوة لل�رشوع بهذه املهمة البحثية احليوية، والالزمة لتطوير كل 

حقوق  ق�ضايا  يف  الأكادميي  البحث  وكذلك  العربي،  العامل  يف  الإن�ضان  حقوق  منظمات  ن�ضاط  من 

اأخالقي ووطني وعلمي  اأداء واجب  لي�صت م�ص�ألة  اإنه�  املنطقة.  الدميقراطي يف  الإن�ص�ن والتحول 

جتاه مفكر متفرد فح�ضب، بل اإنها اأي�ضا مهمة ل تنف�ضل عن تطوير فكر ون�ضاط حقوق الإن�ضان يف 

الع�مل العربي. 

ومن ناحية اأخرى، فاإن كل من �ضياأخذ على عاتقه مهمة امل�ضاهمة يف تطوير فكر حقوق الإن�ضان 

يف العامل العربي، لن ي�ضتطيع ذلك دون النكباب على درا�ضة امل�ضاهمة الأكرث اأهمية، اأي درا�ضة فكر 

ون�ضاط حممد ال�ضيد �ضعيد امليداين، واإل خاطر باإهدار اأهم امل�ضاهمات الفكرية يف العامل العربي يف 

هذا املجال خالل الن�ضف الثاين من القرن الع�رشين.

مثل هذه املهمة قد تتطلب تفرغ عدد من الباحثني املقتدرين، الذين عليهم اأن يت�ضدوا ملهمة غري 

بهي �لدين ح�سن*
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تقليدية، ودرا�ضة �ضخ�ضية تاريخية متفردة، ناأمل اأن يجود الزمان يف العامل العربي مبثلها. 

اأكادميي ارتبط بعالقة  اأو  اإنه مل يكن جمرد مفكر  ال�ضيد �ضعيد يف  يتمثل تفرد م�ضاهمة حممد 

فكرية بق�ضايا حقوق الإن�ضان -رغم اأن هوؤلء عددهم حمدود للغاية يف العامل العربي- ولكننا اإزاء 

مفكر جمع اأي�ضا مع ذلك امل�ضاهمة امليدانية يف الن�ضاط 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�ضورة اأعمق، 

العامل والباحث  الراقى بني �ضخ�س  اأن حممد قد »جمع فى �ضخ�ضه وعقله ووجدانه  حني لحظ 

الذى يتقن ا�ضتثمار اأدواته املعرفية واملفهومية والنظرية، وبني �ضخ�س املنا�ضل والنا�ضط الواثق 

واملتيقن من عدالة الق�ضايا التى يوؤمن بها ويدافع عنها. مل يبهره منوذج املثقف املعتكف واملتاأمل ملا 

يجرى حوله ولكنه معزول عنه، اأو منوذج املنظر للتحولت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية التى 

ت�ضق جمراها فى املجتمع والثقافة، بل اختار اأن يكون فى خ�ضم هذه التحولت واأن يقف ب�ضخ�ضه 

وعقله فى قلبها، واأن ي�ضهم فى تكري�س اآثارها الإيجابية، ويدفع بها مع الآخرين نحو غاية معينة، 

األ وهى تفكيك الأطر والهياكل التى حتب�س التطور نحو العدل والكرامة واملدنية«. ويف نف�س الجتاه 

يقول عبد الغفار �ضكر »اأنه ج�ضد فى �ضخ�ضه وحدة الفكر والن�ضال من اأجل الدميقراطية«.

وبهذا املعنى، فاإنه قد اأتيحت ملحمد ال�ضيد �ضعيد –واأي�ضا للمدافعني عن حقوق الإن�ضان، خا�ضة 

يف م�رش- فر�ضة اختبار اأفكاره، واإغنائها باملمار�ضة وتطويرها، نظرا لأنه كان يف نف�س الوقت يلعب 

دورا قياديا فكريا يف تطوير هذه املمار�ضة.

لقد كان حممد جت�ضيدا لنمط املثقف الع�ضوي امللتحم مبجتمعه -الذي �ضاغ مالحمه جرام�ضي- 

وقد كان هذا النمط منوذجا ملهما ب�ضورة مهيمنة على فكر و�ضلوك حممد. اأو كما قال خليل العناين 

“كان حممد يتماهي �ضعوريا وفكريا مع هذه النظرية –يق�ضد نظرية املثقف الع�ضوي- من فرط 
قناعته بها”.

غري اأن املهمة العملية الأوىل التي �ضتواجه هوؤلء الباحثني، هى جمع اأعماله العديدة املتناثرة 

يف ع�رشات الكتب واملجالت الفكرية وال�ضحف، وجمالت ون�رشات منظمات حقوق الإن�ضان، ف�ضال 

عن الأوراق )بالعربية والإجنليزية( غري املن�ضورة، التي قدمها يف موؤمترات وندوات وور�س عمل 

اأو حقوقية، ف�ضال عما ن�رش عن م�ضاهماته ال�ضفهية )غري املكتوبة( يف ن�رشات وتقارير  اأكادميية 

ومنظم�ت حقوق الإن�ص�ن يف م�رش.

على ال�ضعيد الفكري املبا�رش، كانت اأبرز م�ضاهمات حممد ال�ضيد �ضعيد يف الق�ضايا والإ�ضكاليات 

الت�لية:

م�ضاهمة حممد ال�ضيد �ضعيد فى تطوير فكر حقوق االإن�ضان
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اأو ما ي�ضميه د.عبد  •اإ�ضكالية اخل�ضو�ضية الثقافية يف العامل العربي وعاملية حقوق الإن�ضان، 
العليم حممد “امل�ضاحلة بني الإ�ضالم واحلداثة العلمية وال�ضيا�ضية والقانونية واحلقوقية”.

•التحديات الثقافية والفكرية والعملية لبناء وتفعيل منظمات حقوق الإن�ضان يف العامل العربي.
•جذور عدم احرتام حقوق الإن�ضان وال�ضتبداد يف الثقافة العربية.

•اأزمة تكوين النخب ال�ضيا�ضية يف م�رش.
•اإ�ضكالية عالقة رجال الأعمال بق�ضايا حقوق الإن�ضان والدميقراطية.

•تاأ�ضيل العالقة اجلدلية بني الكفاح من اأجل الدميقراطية، وبني الكفاح من اأجل احرتام حقوق 
الإن�ضان )م�ضاهمته الأخرية حول “احلق يف التنظيم” قبل وفاته باأيام تندرج حتت هذا العنوان(.

•تاأ�ضيل العالقة بني الكفاح من اأجل احرتام حقوق الإن�ضان والكفاح الوطني.
•درا�ضة �ضريورة حتول الأقباط اإىل “اأقلية” يف م�رش.

•تاأثريات العوملة على تعزيز حقوق الإن�ضان.
من اأبرز املحطات يف الن�ضاط امليداين ملحمد ال�ضيد �ضعيد:

• دوره التاأ�ضي�ضي يف املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان. وبرغم اأن حممد رمبا مل يكن ع�ضوا 
موؤ�ض�ضا للمنظمة يف حلظة اإن�ضائها، اإل اأن طبيعة الدور التنظيمي واحلركي الذي لعبه منذ التحاقه 

 للمنظمة يف اأغ�ضط�س 1988، كان له اأثر بالغ على اإعادة ت�ضكيل �ضورة ودور 
)1(

بالأمانة التنفيذية

املنظمة منذ ذلك التاريخ، من خالل م�ضاهمته املتميزة يف و�ضع اخلطط العملية، واأ�ض�س الت�ضورات 

امل�ضتقبلية لن�ضاط املنظمة، وخا�ضة الن�ضاط الثقايف والعمل امليداين والعالقات الدولية. وهو بهذا 

املعنى يعترب ع�ضوا موؤ�ض�ضا، بل من اأهم موؤ�ض�ضي املنظمة، وحركة حقوق الإن�ضان يف م�رش.

• يف عام 1993 و�ضع حممد الوثيقة الفكرية املوؤ�ض�ضة ملركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، 
الذي بداأ ن�ضاطه يف العام التايل. وعك�س مركز القاهرة ب�ضورة اأو باأخرى طبيعة عالقة حممد بق�ضايا 

حقوق الإن�ضان، فقد قام مركز القاهرة على فكرة املزج بني الن�ضاط الفكري والأكادميي والن�ضاط 

العملي يف جمال حقوق الإن�ضان.

 يف يوليو 1988 اختار جمل�س اأمناء املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان كاتب املقال كاأمني عام للمنظمة، غري اأن الكاتب ربط 
)1(

قبوله التكليف، بت�ضكيل اأمانة تنفيذية من خارج اأع�ضاء جمل�س الأمناء برئا�ضة الأمني العام، تتوىل اإدارة العمل اليومي، 

ر�ضحهم  –الذين  اأع�ضائها  اأن  حيث  الت�ضويت،  حق  لهم  يكون  اأن  دون  الأمناء،  جمل�س  اجتماعات  اأع�ضائها  ويح�رش 

الكاتب- لي�ضوا اأع�ضاًء مبجل�س الأمناء، با�ضتثناء الأمني العام. وكان حممد ال�ضيد �ضعيد اأحد اأع�ضاء هذه الأمانة التنفيذية.

بهي الدين ح�ضن
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• اإىل جانب ذلك �ضاهم حممد يف تقدمي الدعم الفكري واملعنوي وامل�ضورة الدائمة ملنظمات حقوقية 
اأخرى نا�ضئة، ويف تقدمي عدد من الباحثني ال�ضباب اإليهم. هذا ف�ضال عن دوره التاريخي يف امل�ضاهمة 

يف تاأ�ضي�س حركة “كفاية” كحركة �ضيا�ضية لعبت دورا مهما، خا�ضة خالل �ضنوات 2004- 2006 

يف تعزيز الدفع نحو الدميقراطية.

التحرير  –رئي�س  ال�ضيد �ضعيد  اأوىل لقراءة حممد  هو حماولة  “رواق عربي”،  العدد من  هذا 

اإ�ضعاعها، وخا�ضة يف جمال  املوؤ�ض�س لها- وماذا ميثل، كحقيقة حا�رشة م�ضتمرة مل ولن يتوقف 

حقوق الإن�ضان، فكرا ون�ضاطا ميدانيا.

لقد ك�نت “رواق عربي” اإحدى اأهم قنوات حممد يف بث اأفكاره وتاأمالته العميقة يف هذا املجال، 

ويف تقريب احلقوقيني للحقل الأكادميي. كما اأنها كانت بحد ذاتها جت�ضيدا للدور التاريخي الذي قام 

به حممد، للدفع بحقوق الإن�ضان اإىل احلقل الأكادميي، ويف حث الأكادمييني على الهتمام بحقوق 

الإن�ضان فكرا ون�ضاطا. وقد كانت “رواق عربي” ج�رش هذا التفاعل اخلاّلق.

م�ضاهمة حممد ال�ضيد �ضعيد فى تطوير فكر حقوق االإن�ضان
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 باحث �أول – مركز كارنيجي لدر��سات �ل�رشق �لأو�سط ببريوت.
*

افتتاحية

اأن�ضنة املجتمع وال�ضيا�ضة

و�ضية الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد لوطنه وللعرب

د. عمرو حمز�وي*

لي�ضت اأبًدا باملهمة الي�ضرية تلك التي اأوكلها يل فريق حترير دورية “رواق عربي”؛ حني طالبني 

مب�ضاهمة حول اأفكار واأعمال العزيز الراحل الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد. فدوما ما نظرت للدكتور 

ح�رشة  يف  يل  لي�س  الأول،  الطراز  من  حقوقي  ومنا�ضل  جليل  �ضيا�ضة  وعامل  ملهم  كاأ�ضتاذ  �ضعيد 

كتاباته الأكادميية وال�ضحفية، التي ات�ضمت برثاء وعمق ا�ضتثنائيني، �ضوى موقع القارئ ال�ضغوف 

والتلميذ املن�ضت. حظيت كذلك خالل الأعوام املا�ضية بتوا�ضل مل ينقطع مع الدكتور �ضعيد، �ضمح يل 

بالتعرف على �ضخ�ضيته الرقيقة الراقية واإن�ضانيته امللتزمة بهموم الوطن والعامل، وهو ما و�ضعني 

والإعجاب  الكاتب  ب�ضخ�س  النبهار  بني  الف�ضل  �ضعوبة  ماأزق  يف  جمدًدا،  اليوم  وي�ضعني  دوًما، 

املو�ضوعي باأفكاره واأعماله. اأما املاأزق الآخر فريتبط بتحدي الإملام املنظم بكتابات الدكتور �ضعيد 

يعد �رشط  ما  ا�ضتثنائيني، وهو  بعمق وثراء  ال�ضبعينيات  منذ  ات�ضمت  التي  الأكادميية وال�ضحفية 

�رشورة لتناولها باجلدية الفكرية والدقة املنهجية التي ت�ضتحقهما قامة الدكتور �ضعيد رحمه اهلل.
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اإزاء هذين املاأزقني، �ضعوبة الف�ضل بني النبهار ال�ضخ�ضي والإعجاب املو�ضوعي وحتدي الإملام 

يف  من جهة  املقال رمبا متثل  هذا  لإعداد  الُف�ضلى  ال�ضبيل  اأن  ت�ضورت  وثرية،  عميقة  بكتابات  املنظم 

التعويل على جمموعة حمدودة من كتابات الدكتور �ضعيد مل ي�ضبق يل الإطالع عليها. وهو ما قد ي�ضعني 

–كقارئ- يف موقع املتلقي ال�ضغوف، ويقلل من احتمالية منط القراءة ال�ضرتجاعي، اأي املعتمد على 
اأخرى، بدت يل حتمية  الدكتور �ضعيد. ومن جهة  اأفكار واأعمال  ال�ضابقة عن  مالحظاتي وانطباعاتي 

العربي؛  العامل  يف  الإن�ضان  حقوق  تناولت  التي  لتلك  الكتابات  جمموعة  اختيار  حني  الأولوية  اإعطاء 

ك�رشط اأ�ضا�س لالإملام املنظم باأفكار العزيز الراحل واأعماله حول الق�ضية التي ا�ضتحوذت على ال�ضق 

الأكرب من اهتمامه منذ الت�ضعينيات. من هنا قررت العتماد على الفتتاحيات التي كتبها الدكتور �ضعيد 

على مدار الأعوام املا�ضية لدورية “رواق عربي” املعنية بو�ضعية حقوق الإن�ضان وبواقع الدميقراطية 

يف العامل العربي، فلم يكن قد �ضبق يل الإطالع عليها على نحو منظم وهي تقدم يف �ضموليتها وات�ضاقها 

فر�ضة رائعة لتجديد الزيارة لعامل الأفكار والأعمال ال�ضعيدي.

اأول ما ي�ضتدعي النظر حني قراءة الفتتاحيات هو القدرة الفائقة للدكتور �ضعيد على طرح ق�ضايا 

حقوق الإن�ضان على امل�ضتويات املحلية والإقليمية والدولية، داجما يف هذا ال�ضياق التحليل التف�ضيلي 

لو�ضعية حقوق الإن�ضان يف م�رش مبالحظات نقدية ومنظمة حول حالة احلركة احلقوقية العربية ككل، 

وكذلك حول اأدوار القوى اخلارجية واملوؤ�ض�ضات الدولية.

كتب العزيز الراحل اأكرث من مرة را�ضدا التطور التاريخي للحركة احلقوقية العربية ورعيلها الأول 

املتمثل يف جيل الأربعينيات واخلم�ضينيات ثم رعيلها الثاين، جيل ال�ضبعينيات، الذي عاد له الف�ضل يف 

ماأ�ض�ضة احلركة يف �ضكل جمعيات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإن�ضان على امتداد املجتمعات العربية 

وله انتمى الراحل كابن جليل ال�ضبعينيات. 

تعر�س  العربية  احلقوقية  احلركة  حول  �ضعيد  الدكتور  افتتاحيات  معظم  اأن  من  الرغم  على 

واإخفاق  العربية  وال�ضمولية  ال�ضلطوية  هيمنة  الإجناز يف ظل  غياب  مقدمتها  الكربى، ويف  ملع�ضالتها 

احلركة بجمعياتها ومنظماتها يف اإك�ضاب ق�ضايا حقوق الإن�ضان اجلماهريية التي ت�ضتحقها وحتتاجها 

للتحول اإىل قوة �ضاغطة على نخب حكم �ضلطوية و�ضمولية غري راغبة يف التزام احرتام كامل حلقوق 

املجتمعات  بع�س  يف  حتققت  التي  الإيجابيات  اإىل  الإ�ضارة  يتجاهل  مل  اأبدا  فاإنه  وحرياته،  الإن�ضان 

العربية. ارتبطت اأبرز تلك الإيجابيات يف قراءته بالتوعية العامة التدريجية بحقوق الإن�ضان، والربط 

تعرث  وا�ضتمرار  الإن�ضان  حقوق  انتهاكات  بني  العربي  واملرئي  املكتوب  الإعالم  يف  العام  النقا�س  يف 

الدميقراطية والتنمية بني ظهرانينا، وو�ضع العرب على خريطة احلوار العاملي حول حقوق الإن�ضان 

والن�ضال من اأجلها يف اأرجاء املعمورة املختلفة.

اأن�ضنة املجتمع وال�ضيا�ضة.. و�ضية الدكتور حممد لوطنه وللعرب



11

العدد 53رواق عربي

تناولت  التي  الفتتاحيات  ميز  املو�ضوعية  والواقعية  الكا�ضف  النقد  بني  الطرح  يف  املزيج  ذات 

اأدوار القوى اخلارجية واملوؤ�ض�ضات الدولية يف الدفع نحو، اأو يف تعويق تطور حقوق الإن�ضان يف العامل 

اأبرزها بدء النتفا�ضة  املا�ضية،  اأكرث من حمطة زمنية خالل الأعوام  الدكتور �ضعيد يف  العربي. ركز 

الثانية، على كارثة الحتالل الإ�رشائيلي لالأرا�ضي الفل�ضطينية وانتهاكات �ضلطات الحتالل الوا�ضعة 

حلقوق الإن�ضان الفل�ضطيني وتواطوؤ الغرب بقيادة الوليات املتحدة مع تل اأبيب بحمايتها من تطبيق 

قرارات ال�رشعية الدولية التي انت�رشت حلقوق الفل�ضطينيني وحماية حكامها من املالحقة الق�ضائية 

الدولية. بيد اأن توجيه النقد امل�رشوع للغرب على تواطئه مع اإ�رشائيل، وكذلك لزدواجية معايريه يف 

التعاطي مع جممل ق�ضايا حقوق الإن�ضان يف العامل العربي الذي يربطه بحكامه ال�ضلطويني م�ضالح 

ا�ضرتاتيجية و�ضيا�ضية واقت�ضادية يف مقابل و�ضوح املعايري ودفاع الغرب عن حقوق الإن�ضان يف حالت 

اأخرى كو�ضوفو وتيمور ال�رشقية، مل يحل دون انت�ضار الراحل على نحو مبهر فكريا و�ضيا�ضيا ملعنيني 

التي  الإن�ضان  ملبادئ حقوق  الكربى  القيمة  الأول هو  الدويل؛  ال�ضعيد  على  الإن�ضان  �ضاميني حلقوق 

حتويها املواثيق والعهود الدولية ودورها يف �ضياغة �ضمري الب�رشية، وتثبيت الن�ضال من اأجل حقوق 

اعتربه  الذي  العاملي  العام  الراأي  هو  والثاين  املختلفة،  الأر�س  �ضعوب  بني  اأعظم  كم�ضرتك  الإن�ضان 

فل�ضطني  يف  العرب  –ومازالت-  اأوقعت  التي  املعايري  ازدواجية  ماأ�ضاة  ليدرك  يتطور  �ضعيد  الدكتور 

طالب  ثم  ومن  ت�ضتحقها؛  ل  حماية  الع�ضكرية  واآلتها  اإ�رشائيل  واأعطت  �رشاكها  يف  والعراق  ولبنان 

باأهمية اأن ت�ضتمر جمعيات ومنظمات حقوق الإن�ضان العربية واجلماعة املثقفة يف التوا�ضل مع الراأي 

العام العاملي ل�رشح حقيقة اأو�ضاعنا ودعوته للت�ضامن الفعال معنا. 

يف واحدة من افتتاحيات “رواق عربي” �ضاغ الراحل روؤيته العميقة يف هذا ال�ضدد بطرح الت�ضاوؤل 

ازدواجية  وبوؤ�س  ال�ضيا�ضة  �ضوء  من  العاملية  الإن�ضان  حقوق  قيم  اإنقاذ  ميكن  كيف  التايل:  املزدوج 

نتعر�س  ونحن  معنا  بالت�ضامن  ونطالبه  العاملي  العام  الراأي  مع  نتوا�ضل  اأن  لنا  وكيف  معايريها، 

قيمة  عن  رائع  لدفاع  انربى  ثم  العراق؟  يف  والأمريكي  فل�ضطني،  يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  ل�رشا�ضة 

مواثيق حقوق الإن�ضان العاملية و�رشورة اإميان ال�ضمري العربي بها وعن م�ضداقية واإمكانية توازن 

الراأي العام العاملي على املدى الطويل رغم التدلي�س الإ�رشائيلي والأمريكي املعول على ال�ضيطرة على 

قطاع وا�ضع من الإعالم العاملي.

اأهمية كتابات الدكتور �ضعيد حول الأبعاد الإقليمية والدولية لق�ضايا حقوق  اإدراك  اأن  واحلقيقة 

الإن�ضان يف العامل العربي، وكذلك قيمة انت�ضاره للمبادئ العاملية، ول�رشورة التوا�ضل الن�ضايل مع 

الراأي العام العاملي اإمنا يقت�ضي التذكري باأن الكثري من الإنتاج الفكري والأكادميي العربي حول حقوق 

الإن�ضان اكتفى اأ�ضحابه بتقريع الغرب على ازدواجية املعايري، وب�ضحب كامل امل�ضداقية عن الراأي 

د. عمرو حمزاوي
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العام العاملي دون تقدمي ت�ضورات بديلة لكيفية الدفاع عن حقوق الإن�ضان يف العامل العربي يف ظل هذه 

الظروف ال�ضاغطة. يف املقابل، مثلت الدعوة اإىل تثبيت الإميان باملبادئ العاملية وبالطبيعة اخلرية للراأي 

العام العاملي من جهة حماولة لإنقاذ العرب من فخ التقوقع على الذات ومعاداة العامل، ومن جهة اأخرى 

تغليبًا للقراءة الن�ضالية امل�ضتندة اإىل حتمية التوا�ضل والنخراط واحلوار مع الآخر العاملي، والتي 

دوما ما دافع عنها الراحل، على القراءة الراف�ضة املكتفية فقط بتوجيه التهام واللوم ثم الإعرا�س.

حقوق  ملبادئ  انت�ضاره  عليهما،  يح�ضد  فكرية  وجراءة  ذهني  ب�ضفاء  �ضعيد،  الدكتور  اأكمل  ثم 

العربي برف�س ع�ضكرة احلركة  العامل  الإقليمية والدولية كما تتبدى يف  اأبعادها  الإن�ضان حني تناول 

احلقوقية العربية ومطالبته باعتماد ا�ضرتاتيجيات واأدوات الكفاح ال�ضلمي والن�ضال املدين يف مواجهة 

انتهاكات حقوق الإن�ضان، والنطالق دوما من اأخالقية الدعوة حلقوق الإن�ضان. 

طوع الراحل هنا مفهوم “الأن�صنة” ليطالب بالتزام حركات مقاومة املحتل وجمعيات ومنظمات 

الدفاع عن حقوق الإن�ضان على امتداد العامل العربي ب�ضلمية املبادئ العاملية حلقوق الإن�ضان يف فعلها 

وعدم الن�ضياق نحو ع�ضكرة اأدواتها، واأتبع ذلك يف بع�س الفتتاحيات التي تلت زمنيا اأحداث احلادي 

اأوروبا، ثم الغزو الأمريكي للعراق  اإرهابية �ضهدتها  2001 وما تالها من عمليات  ع�رش من �ضبتمرب 

ا�ضتقر من  لل�ضق الأكرب؛ مما  ال�ضلمية  للعنف والطبيعة  الإ�ضالمي  الدين  للغاية على نبذ  بت�ضديد مهم 

�رشوح فقهية ملبادئه وتعاليمه، دون اأن ينفي ح�ضور عدد من الإ�ضكاليات يف الفقه الإ�ضالمي من منظور 

حقوق الإن�ضان اأبرزها تلك املتعلقة بحقوق املراأة وقوانني الأحوال ال�ضخ�ضية وو�ضع الأقليات الدينية 

غري امل�ضلمة. هنا اأي�ضا، ندر اأن يجد الباحث واملتابع يف الإنتاج الفكري والأكادميي العربي مثل هذا 

الطرح ال�ضجاع الداعي لأن�ضنة املقاومة وال�ضاعي للتاأ�ضي�س ل�ضلمية الن�ضال من اأجل حقوق الإن�ضان 

اأي�ضا بال�ضتناد للرتاث الإن�ضاين للفقه الإ�ضالمي. 

اأما جلهة الهتمام بالأبعاد الداخلية لق�ضايا حقوق الإن�ضان، فتك�ضف افتتاحيات “رواق عربي” 

عن معاجلة متواترة، وحتليل عميق لل�ضاأن امل�رشي، واإن مل يتم القت�ضار عليه. فقد رتب الت�ضابه بني 

الدول العربية فيما خ�س غياب حقوق الإن�ضان وا�ضتمرار تعرث خطوات التحول الدميقراطي نزوع 

الراحل اإىل املقارنات العربية-العربية، خا�ضة على �ضعيدي املعوقات وا�ضرتاتيجيات التغيري املمكنة. 

بنقد لذع واإن مل يخل من الدقة واملو�ضوعية، حمل الدكتور �ضعيد نخب احلكم واأجهزتها الأمنية يف 

دول كم�رش والأردن و�ضورية واليمن م�ضئولية انتهاكات حقوق الإن�ضان وحريات املواطنني، وا�ضفا 

ذلك بالأداة املركزية ل�ضمان ا�ضتمرار هيمنة النخب على مقدرات جمتمعاتها، كما اأ�ضار اإىل اأن جممل 

الدول العربية تعاين من تهافت تفعيل ال�ضمانات الد�ضتورية والقانونية حلماية حقوق الإن�ضان؛ اإما 

والأمنية  التنفيذية  ال�ضلطات  لتغول  اأو  عقودا،  يكن  مل  اإن  اأعوام  منذ  بها  املعمول  الطوارئ  حلالت 

اأن�ضنة املجتمع وال�ضيا�ضة.. و�ضية الدكتور حممد لوطنه وللعرب
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املالحظات  الفتتاحيات، تطورت هذه  بع�س  ال�ضتقرار. ويف  املجتمع؛ بحجة حماية  يدها يف  واإطالق 

التحليلية اإىل طرح اأ�ضمل باجتاهات ثالث، اأولها يربط بني اأدوار الأجهزة الأمنية وقوانني الطوارئ 

وتهافت ال�ضمانات الد�ضتورية والقانونية وبني ال�ضعف البني الذي تعاين منه املوؤ�ض�ضات الت�رشيعية 

والق�ضائية العربية، وعجزها عن ممار�ضة الرقابة واملحا�ضبة على ال�ضلطات التنفيذية و�ضاغلي املن�ضب 

العام.

الإن�ضان  حقوق  ثقافة  انت�ضار  حمدودية  م�ضاألة  �ضعيد  الدكتور  به  فناق�س  الثاين  الجتاه  اأما 

بالعمل  املثقفة  الإن�ضان واجلماعة  العربي، مطالبا جمعيات ومنظمات حقوق  العامل  والدميقراطية يف 

اجلماهريي والجتهاد لتعليم حقوق الإن�ضان على م�ضتويات خمتلفة، ومواجهة “ثقافة اخلوف” التي 

اأبعدت املواطنني عن الهتمام بال�ضاأن العام بجانب اجلهد الكبري املبذول يف ر�ضد النتهاكات والتعقب 

القانوين والق�ضائي للمنتهكني والدفاع عن املواطنني.

فقط  اأنها مهمومة  بزعم  العربية  للحركة احلقوقية  الرائج  التهام  الفتتاحيات  بع�س  فند  ثالثا، 

بحقوق الإن�ضان ال�ضيا�ضية وحرياته املدنية، وتتجاهل احلقوق القت�ضادية والجتماعية للمواطنني يف 

الدول العربية؛ وهو ما رتب هام�ضيتها وعدم جتذرها. 

الإن�ضان  حقوق  ومنظمات  جمعيات  ومواقف  بيانات  ر�ضد  اإىل  هنا  العزيز  الراحل  دفاع  ا�ضتند 

العربية  الدول  من  عدد  يف  وكذلك حماولتها  والجتماعية،  القت�ضادية  احلقوق  عن  املدافعة  العربية 

لالنفتاح على النقابات العمالية والتنظيمات املهنية وال�ضرتاك معها يف طرح املطالب امل�رشوعة للفقراء 

وحمدودي الدخل واملهم�ضني وغريهم من القطاعات ال�ضعبية ال�ضعيفة، وهو ما عوقته حقيقة تبعية 

العديد من تلك النقابات والتنظيمات لنخب احلكم وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها. 

اأنه وبجراأته الفكرية املعهودة مل يتوان عن توجيه النقد البناء للحركة احلقوقية على خلفية  بيد 

ما ر�ضده من تراجع يف اهتمامها باحلقوق القت�ضادية والجتماعية خالل الأعوام الأوىل من الألفية 

بني  الفجوة  بها  وتتحول  الفقر،  معدلت  بها  ترتفع  جمتمعات  يف  ذلك  عواقب  من  حمذرا  اجلديدة، 

الأغنياء والفقراء اإىل هوة �ضحيقة اإزاء ت�ضاعد ن�ضب تركيز الرثوة. 

ويف ال�ضياق ذاته طور الدكتور �ضعيد مالحظات نقدية بالغة الدقة حول خطر “ال�ضمولية الليربالية” 

باملقاربات  املتاأثر  النزوع  هو  هنا  واملق�ضود  العربي،  العامل  يف  الإن�ضان  حقوق  ونقا�ضات  خطاب  يف 

الليربالية الغربية نحو اإعالء القيمة الأخالقية للحقوق ال�ضيا�ضية واحلريات املدنية، يف مقابل تهمي�س 

احلقوق القت�ضادية والجتماعية، واعتبار مهمة الدفاع عن الأخرية لحقة بل موؤجلة اإىل حني حتقق 

الأوىل.

د. عمرو حمزاوي
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كذلك مل يكن للدكتور �ضعيد ب�ضمولية طرحه وات�ضاق فكره اإل اأن ي�ضع الأبعاد الداخلية لتدهور 

و�ضعية حقوق الإن�ضان يف العامل العربي يف عالقة ارتباطية باأبعادها الإقليمية والدولية. وعلى الرغم 

من �ضطوة دور القوى اخلارجية يف عاملنا اإن بدفاعها مزدوج املعايري عن اإ�رشائيل وانتهاكاتها حلقوق 

الإن�ضان، اأو لتاأييدها لنخب حكم عربية �ضلطوية التكوين وال�ضيا�ضة دفاعا عن م�ضاحلها، على الرغم 

وال�ضومال  بالعراق  متبوعني  ولبنان  فل�ضطني  يف  اإن  الإقليمية  الأو�ضاع  وتفجر  خطورة  من  اأي�ضا 

وال�ضودان وغريهم، وتداعيات ذلك �ضديدة ال�ضلبية على و�ضعية حقوق الإن�ضان، فقد مت�ضك الراحل 

باأولوية الأبعاد الداخلية على كل ما عداها، م�ضددا يف اأكرث من مو�ضع على اأن الداخل هو مفتاح التغيري، 

يف  اأجنزت  التي  الغرب  خارج  الدميقراطي  للتحول  الناجحة  اخلربات  تلك  ال�ضدد  هذا  يف  وم�ضتلهما 

مواجهة ظروف اإقليمية ودولية غري مواتية.  

افتتاحيات  فعاجلت  �ضعيد،  الدكتور  ووجدان  عقل  واأوجاعها  اأو�ضاعها  �ضغلت  التي  م�رش  اأما 

“رواق عربي” العديد من ق�ضايا حقوق الإن�ضان بها على نحو رام التحليل التف�ضيلي مل�ضاألة اإخفاق 
الدميقراطية  نحو  التحول  اإجناز  يف  مبجتمعها  الوطنية  الهوية  وا�ضتقرار  دولتها  عراقة  على  م�رش 

ومن ثم �ضمان احرتام حقوق الإن�ضان. تنوعت م�ضتويات النظر واملقاربات ال�ضعيدية للحالة امل�رشية 

وامتزج بها الكلي باجلزئي والطرح املو�ضوعي الناقد بالأ�ضى ال�ضخ�ضي يف خليط اإن�ضاين مبهر لكيفية 

ع�ضق الوطن ومتني نه�ضته وتقدمه ثم التاأمل لرتاجعه اأو مراوحته يف مكانه. 

تناول الدكتور �ضعيد بالتحليل البيئة الت�رشيعية والقانونية املقيدة للحريات وحلقوق الإن�ضان يف 

م�رش، كما ف�ضل يف �رشح معوقات املناف�ضة ال�ضيا�ضية املتمثلة يف هيمنة النخبة وف�ضاد قوانني النتخابات 

وتالعب الأجهزة الأمنية بها. ويف حني �ضاعدته مطالبة الق�ضاة امل�رشيني با�ضتقالل اجلهاز الق�ضائي 

عن ال�ضلطة التنفيذية على التذكري باأولوية الرقابة والتوازن بني ال�ضلطات، حذر قوى املعار�ضة مدنية 

بالأحزاب  الإ�ضالميني  برعت يف �رشب  التي  ت�ضد احلكومية  فرق  �ضيا�ضة  وراء  الن�ضياق  من  ودينية 

الليربالية والي�ضارية ثم النق�ضا�س على هوؤلء للحد من دورهم ال�ضيا�ضي وتهمي�ضهم. 

الدولة  ب�ضيطرة  دورها  ا�ضتقاللية  فقدت  التي  واملهنية  العمالية  النقابات  و�ضعية  يف  بحث  اأي�ضا 

عليها، ووظائف حركات ومنظمات املجتمع املدين مبا فيها جمعيات حقوق الإن�ضان البعيدة عن التاأثري 

املبا�رش يف اجلماهري والعاجزة من ثم عن توليد �ضغط �ضعبي يطالب بالتحول الدميقراطي، وتداعيات 

ذلك على حال ال�ضيا�ضة واملجتمع يف م�رش. 

جمرد  جتاوز  عنها،  يتخل  مل  اأبدا  التي  بن�ضاليته  الراحل،  العزيز  حاول  الأ�ضعدة  هذه  كل  على 

العالج.  و�ضبل  ا�ضرتاتيجيات  حول  املنظم  التفكري  باجتاه  امل�رشي  التعرث  اأ�ضباب  وتو�ضيف  حتديد 

فرتب هذا الهتمام الأ�ضيل بنهو�س وتقدم م�رش درا�ضات تف�ضيلية، جمعت بني عالجات املدى الطويل 
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والعالجات الآنية، بني بحث من جهة يف دور تعليم م�ضتند اإىل قيمة النقد الذاتي يف بناء جيل م�رشي 

الرغم  على  م�رش  يف  احلقوقي  الن�ضال  يف  ال�ضتمرار  وحتمية  والدميقراطية  الإن�ضان  بحقوق  يوؤمن 

من حمدودية الإجناز ثقة يف انت�ضار مبادئ حقوق الإن�ضان يف نهاية املطاف، و�ضعي حثيث من جهة 

اأخرى اإىل تفعيل املعار�ضة لنخبة احلكم ال�ضلطوية بدعوة اأحزابها وحركاتها اإىل التوافق على اأجندة 

وطنية لالإ�ضالح الد�ضتوري وال�ضيا�ضي، والكف عن التناحر فيما بينها، وتبني قيم مواطنة احلقوق 

املت�ضاوية، وال�ضغط من اأجل �ضمان نزاهة العمليات النتخابية.

حقوق  واحرتام  الدميقراطي  التحول  نحو  م�رش  دفع  اإىل  �ضعيد  الدكتور  دعوة  اأن  الأمر  وواقع 

ال�ضلطوية اجلاثمة  ال�ضيا�ضة واملجتمع من  لإنقاذ  والفكري دعوة  املعريف  �ضكلت يف جوهرها  الإن�ضان 

التي اأفرغتهما من حيوية احلا�رش، وباعدت بينهما وبني تفاوؤل امل�ضتقبل. 

نعم، اأدرك العزيز الراحل الأولوية املطلقة لتداول ال�ضلطة والف�ضل بني ال�ضلطات وامل�ضاركة ال�ضعبية 

يف انتخابات نزيهة، اإل اأن كل ذلك كان مبثابة عالمات كربى على الطريق الذي اختطه عقله ووجدانه 

اإن�ضانية ال�ضيا�ضة واملجتمع يف م�رش، والتاأ�ضي�س ملجتمع املواطنني احلديث؛ لذا مل يكن ملا  ل�ضتعادة 

حدث املرة تلو الأخرى خالل العقود املا�ضية من قمع منظم للمطلبية الدميقراطية وللحركة احلقوقية 

الد�ضتورية والتالعب بالنتخابات على  الطوارئ والتعديالت  باأدوات كتمديد قانون  وانقالب متكرر 

يحبطه  اأن  اإل  له  يكن  مل  الإن�ضان،  حلقوق  كامل  احرتام  نحو  يتطور  وطنهم  روؤية  يف  امل�رشيني  حق 

ويخترب طاقته الإميانية والتفاوؤلية بق�ضوة.

التعرث  اإزاء  اإحباطه  عن  احلقوقي  النا�ضط  ب�رشاحة  �ضعيد  الدكتور  افتتاحية حتدث  من  اأكرث  يف 

عن  مدافع  كمثقف  له  يتعر�س  الذي  اليومي  �ضبه  الختبار  بق�ضوة  واعرتف  والعربي،  بل  امل�رشي، 

حقوق الإن�ضان لإنقاذ القليل من تفاوؤله ومن ثم توازنه النف�ضي. فاأ�ضار بداية اإىل بع�س الإ�ضرتاتيجيات 

النف�ضية-التحايلية التي يعتمدها ن�ضطاء حقوق الإن�ضان واملثقفون املدافعون عنها ويتنا�ضحون بها؛ 

كالبتعاد املوؤقت عن اأجواء العمل، والهتمام باحلياة اخلا�ضة اأو التلهي اجلزئي عن ال�ضورة ال�ضلبية 

ملجتمع ل يتقدم ويرف�س اإعطاء العمق اجلماهريي الذي ت�ضتحقه ق�ضايا حقوق الإن�ضان بقراءات اأدبية 

ومتابعات فنية وغريها. بيد اأنه اأ�ضاف اإىل مثل هذه ال�ضرتاتيجيات التحايلية روؤية اإنقاذية موؤطرة يف 

الواقع جوهرها من جهة الحتفاء بالإجنازات ال�ضغرية واجلزئية التي بلغتها احلركة احلقوقية يف 

الدفاع عن حقوق الإن�ضان ون�رش مبادئها، وم�ضتندة من جهة اأخرى اإىل الإميان الفل�ضفي باأن غالبية 

تبدو هنا جمددا  العي�س يف ظل نظم وحكومات حتفظ حقوقهم وحترتم حرياتهم.  الب�رش يرغبون يف 

قدرة الدكتور �ضعيد املبهرة على املزج بني مقت�ضيات النظر الربجماتي املحتفي عن حق بحماية مواطن 

واحد من التعذيب اأو بتعقب جالديه كانت�ضار للحركة احلقوقية امل�رشية يف بيئة �ضلطوية، و�رشوط 

د. عمرو حمزاوي
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القراءة الفل�ضفية ال�ضاملة املنطلقة من الطبيعة اخلرية لبني الإن�ضان ورغبتهم يف متاهي حيواتهم معها. 

وهو يف كل هذا داوم على التنقل بني التمو�ضع تارة كم�ضتحث لن�ضطاء ومثقفي حقوق الإن�ضان على 

ال�ضتمرار يف الن�ضال والحتفاظ بالتفاوؤل، وتارة اأخرى توظيف فكره وقلمه للتعبري عن اإحباطات هذا 

اجليل ال�ضبعيني الرائع الذي بداأ اهتمامه بال�ضاأن العام يف اأعقاب ماأ�ضاة 1967 وتنقل رموزه اأمال يف 

م�ضتقبل اأف�ضل للوطن بني يافطات اإيديولوجية وحركية متنوعة، وحط رحال العديد منهم عند حقوق 

الإن�ضان والدميقراطية كمناط التغيري الإيجابي، وعانوا عرب كل هذه املراحل من �ضلطوية جاثمة راأت 

وتعاطت معهم زورا وظلما بدرجات خمتلفة من القمع كمف�ضدي احتفالية  بهم خطرا على “الأمن”، 

“ال�ضتقرار والتنمية” يف م�رش!
حمل الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد للنقا�س حول حقوق الإن�ضان يف م�رش والعامل العربي بحثه -كما 

الفل�ضفي  بناءه  وترك  والتقدم  النهو�س  �ضبل  عن  ينقطع  مل  الذي  عربي”-  “رواق  افتتاحيات  تدلل 

باأولوية احلق واحلرية والدميقراطية  الليربالية  القناعة  والفكري ير�ضد كتاباته واأعماله، وبها مزج 

بالتزام ابن الي�ضار امل�رشي والعاملثالثي بالدفاع عن احلقوق القت�ضادية والجتماعية للمواطنني وحد 

اأدنى من العدالة الجتماعية وق�ضايا التحرر الوطني. 

اأي�ضا اأدواته املعرفية واملنهجية، املتمثلة يف النقد الذاتي واجلراءة الفكرية  حمل العزيز الراحل 

والربط بني الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية للظواهر حمل النظر والتحليل، اإىل احلركة احلقوقية 

امل�رشية والعربية، ومل يتوان عن تبيان نواق�ضها ومع�ضالتها اأو الت�ضديد على حتمية البدء بالإ�ضالح 

والتغيري الداخلي يف املجتمعات العربية قبل لوم وتقريع الآخر اخلارجي، واإلقاء عبء الإخفاق على 

ك�هل الظروف الإقليمية. 

الإن�ضان  حقوق  اأجل  من  �ضلميا  ينا�ضل  كنا�ضط  املزدوج  متو�ضعه  �ضعيد  الدكتور  يغري  مل  واأبدا 

الق�ضري  املديني  على  تعرثها  عالج  �ضبل  يف  والتدبر  مبادئها،  لن�رش  ي�ضعى  ومثقف  والدميقراطية، 

والطويل. واحل�ضيلة هي تراث رائع، ومعني لن ين�ضب من الكتابات والأعمال، خيطه الناظم هو الدعوة 

ال�ضيا�ضة واملجتمع يف  لأن�ضنة  الإن�ضان والدميقراطية ك�ضبيل وحيد  اأجل حقوق  ال�ضلمي من  للن�ضال 

م�رش والع�مل العربي.

لهم  يقدر  باأن  والعرب  الرقيق، ورحم م�رش  واملنا�ضل احلقوقي  العزيز  الأ�ضتاذ  اأيها  اهلل  رحمك 

من بني املدافعني عن حقوق الإن�ضان والدميقراطية من قد يقرتب من �ضفاء ذهنك و�ضمو فكرك ورقي 

اإن�ص�نيتك.
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 م�ساعد مدير مركز �لدر��سات �ل�سيا�سية و�ل�سر�تيجية بالأهر�م.
*

قليلون فى حياتنا هم اأولئك الذين يتمتعون بالقدرة واجلراأة واملعرفة، التى توؤهلهم لخرتاق 

احلواجز والغو�س فى الأعماق وعدم الكتفاء بالوقوف عند �ضطح الظواهر والأ�ضياء وجتلياتها 

الظاهرية واملرئية، وكان حممد ال�ضيد �ضعيد من ذلك الطراز الفريد والفذ من الباحثني واملفكرين، 

العلمية،  واملنهجية  العميقة  واملعرفة  الدرا�ضة  �ضقلتها  التى  واملوهبة،  القدرة  بهذه  حظى  وقد 

وال�ضتباك الدائم مع الق�ضايا والتحديات التى يواجهها تطور م�رش ال�ضيا�ضى والثقافى.

كانت هذه الق�ضايا والتحديات من منظور الراحل الكبري حممد ال�ضيد �ضعيد مرتابطة بطبيعتها 

فى الواقع امل�رشى والعربى ال�ضيا�ضى والثقافى، وكان يرى اأن معاجلتها وحتليلها و�ضرب اأغوارها، 

ي�ضب فى النهاية فى حم�ضلة التقدم والكرامة والعدل، والتحرر من ربقة الأطر والهياكل املعرفية 

التقليدية التى حتجر التطور والنه�ضة، ومن ثم فاإنه خا�س وجال بعلمه ومعرفته ومنهجيته فى 

والثقافة،  الإن�ضان  والجتماع وحقوق  والقت�ضاد  ال�ضيا�ضة  فى  ولكنها مرتابطة  عديدة،  جمالت 

وفى كل من هذه املجالت النوعية كان له اإ�ضهامه املتميز واإ�رشاقاته الذكية وامل�ضيئة.

مقال

 على �ضفاف م�ضروع املفكر الفذ

حممد ال�ضيد �ضعيد

د. عبد �لعليم حممد*
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جتاوز الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد، بعلمه وثقافته، حدود التخ�ض�س الأكادميى ال�ضيق واملتعاىل 

عن الواقع، وزاوج بني النظر والعمل، بني الفكرة والواقع، وبني النظرية والتطبيق. مل يكتف اأبًدا 

اأهم �ضوره وجوانبه. جمع فى  بالإنتاج النظرى، بل حر�س على ال�ضتباك الدائم مع الواقع فى 

�ضخ�ضه وعقله ووجدانه الراقى بني �ضخ�س العامل والباحث الذى يتقن ا�ضتثمار اأدواته املعرفية 

واملفهومية والنظرية وبني �ضخ�س املنا�ضل والنا�ضط الواثق واملتيقن من عدالة الق�ضايا التى يوؤمن 

بها ويدافع عنها، مل يبهره منوذج املثقف املعتكف واملتاأمل ملا يجرى حوله ولكنه معزول عنه، اأو 

منوذج املنظر للتحولت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والثقافية التى ت�ضق جمراها فى املجتمع والثقافة، 

بل اختار اأن يكون فى خ�ضم هذه التحولت واأن يقف ب�ضخ�ضه وعقله فى قلبها، واأن ي�ضهم فى 

تكري�س اآثارها الإيجابية، ويدفع بها مع الآخرين نحو غاية معينة، األ وهى تفكيك الأطر والهياكل 

التى حتب�س التطور نحو العدل والكرامة واملدنية.

فى جميع الق�ضايا التى عاجلها وتناولها بالتحليل والنقد كان يعمد دائًما اإىل تو�ضيح الأ�ضول 

واملفاهيم والأ�ض�س النظرية التى ت�ضتند اإليها معاجلاته، ثم يدلف اإىل ال�ضت�ضهاد بالواقع والوقائع 

الق�ضايا وامل�ضائل مو�ضوع  بنيتها ومغزاها مع  تت�ضابه فى  التى  التاريخية واملعا�رشة،  والأمثلة 

البحث واملعاجلة، ويخل�س من ذلك اإىل مقرتحات وتو�ضيات عملية وقابلة للتنفيذ وممكنة فى اإطار 

الت�ضخي�س الذى قام به للم�ضكالت املطروحة.

من  والدوريات،  واملجالت  العلمية  املحافل  فى  الكبري  للراحل  م�ضاهمة  اأو  درا�ضة  اأية  تخل  مل 

هذه املقرتحات والتو�ضيات للمعنيني باملجال الذى تن�ضب على معاجلته هذه الدرا�ضات والأبحاث 

باخت�ضار. لأنه كان معنًيا بق�ضية التغيري، تغيري الواقع ودفعه لالإف�ضاح عن اإمكانياته امل�ضمرة؛ 

فهو مل يكتف اأبًدا مبهمة ال�رشح النظرى وتقدمي منوذج للتف�ضري العلمى للظواهر والق�ضايا، بل كان 

يدلف اإىل و�ضف العالج وتقدمي احللول اأو عنا�رش لهذه احللول املمكنة واملقبولة.

الكبري  للراحل  وال�ضيا�ضى  الفكرى  امل�رشوع  عن  بالتفا�ضيل  احلديث  ال�ضعب  من  يكون  وقد 

الفكرى  امل�رشوع  هذا  اأن  بينها  من  عديدة،  ال�ضعوبة  هذه  �ضعيد، وم�ضادر  ال�ضيد  الدكتور حممد 

وال�ضيا�ضى مل يتبلور بعد فى جملدات تت�ضمن اأعماله الكاملة، فاإذا ما ا�ضتثنينا بع�س الكتب؛ فاإن 

واملداخالت  والدرا�ضات  الأبحاث  من  كبري  عدد  فى  تتوزع  الفكرى  امل�رشوع  هذا  ركائز وجتليات 

واملقالت، فى عدد كبري من الدوريات واملجالت فى م�رش والوطن العربى، وكذلك فى عدد كبري من 

الأطراف  الكبري مرتامى  الراحل  فاإن م�رشوع  اأخرى  العلمية والفكرية. من ناحية  املعرفة  حقول 

ويغطى حقوًل متنوعة من املعارف العلمية والجتماعية من القت�ضاد اإىل ال�ضيا�ضة اإىل الثقافة، اإىل 
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اجلانب احلقوقى والقانونى املتعلق بحقوق الإن�ضان، وذلك يعنى اأن كال من هذه املجالت العلمية 

التى ارتادها الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد بحاجة اإىل باحثني فى هذه التخ�ض�ضات املختلفة.

ومع ذلك فاإنه مبقدورنا اأن ن�ضع عناوين بارزة لهذا امل�رشوع الفكرى وال�ضيا�ضى، الذى وهبه 

الراحل حياته وعا�س ونا�ضل من اأجله، وانخرط فيه بكل ما كتب؛ فقد كان واعًيا منذ بداية رحلته 

ر له اأن يوؤديها،  الفكرية وال�ضيا�ضية بامتالكه نواة مل�رشوع فكرى و�ضيا�ضى، واأنه �ضاحب ر�ضالة ُقدِّ

وتطورت هذه النواة وات�ضحت اأبعادها برتاكم اخلربة واملعارف ومرور الزمن.

ا و�ضيا�ضيًّا، مبفكرى ع�رش النه�ضة العربية فى حلقاتها  ا�ضرت�ضد م�رشوع الراحل الكبري، فكريًّ

املختلفة وباأجيال مفكريها النه�ضويني الذين متيزت حياتهم باخل�ضوبة والرثاء وغياب النف�ضال 

عن الواقع والنف�ضام بني الفكر والعمل، كانت الثقافة والفكر بالن�ضبة لهوؤلء دلياًل ومر�ضدًا للعمل 

واإيقاظ الروح اجلماعية والفردية، وكذلك كانت بالن�ضبة ملحمد ال�ضيد �ضعيد؛ فلم ينعزل اأى ن�ضاط 

ال�ضيا�ضى والجتماعى،  ال�ضعيد  الواقع على  الدائم مع  اليومية وال�ضتباك  املمار�ضة  يقوم به عن 

فى  والإ�ضهام  موؤ�ض�ضات  بناء  فى  اأي�ًضا  انخرط  والقيم،  واملثل  الأفكار  عامل  فى  انخراطه  وبقدر 

ال�ضحفى  واملجال  احلقوقى  املجال  مثل  امليادين،  من  العديد  يف  اأعمالها  جداول  وو�ضع  تقوميها 

اأن  بنائها وو�ضع مواثيقها. مل يكن يرى  اأ�ضهم بخربته فى  التى  الأهلية،  واجلمعيات واملنظمات 

العزلة ت�ضنع مثقًفا اأو منا�ضاًل، بل كان يرى اأن اللتحام بالواقع املعا�س وباملواطنني احلقيقيني، 

ولي�ضوا الفرتا�ضيني، هو ما يخلق اجلدل بني النظر والعمل، بل هو ما ي�ضنع املثقف واملنا�ضل، 

اأنبل تقاليد مفكرى ع�رش النه�ضة والنموذج  وهكذا ا�ضتلهم م�رشوع الراحل حممد ال�ضيد �ضعيد 

الذى �ضنعوه للمثقف الذى ي�ضاهم فى اإيقاظ الروح وال�ضمري اجلمعى.

العلمية  الإ�ضالم واحلداثة  ال�ضيد �ضعيد بامل�ضاحلة بني  اآخر، اهتم م�رشوع حممد  على �ضعيد 

وال�ضيا�ضية والقانونية واحلقوقية، وحاول جتاوز تلك الثنائيات املوروثة التى مل يتم التفكري فيها 

بطريقة جدية وجادة، حول ال�رشق والغرب، والإ�ضالم فى مواجهة احلداثة، والروح فى مواجهة 

املادة، والفرد فى مواجهة اجلماعة، تلك الثنائيات التى بدا اأنها اأقرب اإىل قوانني الطبيعة منها اإىل 

اإبراز  عرب  والقيمية  الفكرية  واحلداثة  الإ�ضالم  بني  املزج  م�رشوعه  عرب  حاول  الو�ضعى.  التفكري 

اجلوانب العقالنية فى الرتاث الإ�ضالمى، واإظهار القيم العقلية والكونية والإن�ضانية امل�ضمنة فى 

الرتاث الإ�ضالمى، وحاول اأن يبني على نحو دقيق اأن الإ�ضالم بتاأكيده قيمة امل�ضاواة والعدل بني 

�ضاهمت  التى  الروافد  اأحد  يعد  اإمنا  وثقافاتهم،  واألوانهم  معتقداتهم  عن  النظر  ب�رشف  الب�رش، 

�ضعيد  ال�ضيد  حممد  م�رشوع  وانتقد  الفل�ضفية.  وم�ضادرها  الإن�ضان  حقوق  منظومة  تكوين  فى 
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املفكرين الغربيني الذين حاولوا ق�رش الروافد التى نهلت منها ثقافة حقوق الإن�ضان على امل�ضادر 

الغربية، وقد �ضاعده على ذلك معرفته بالثقافة الغربية والثقافة الإ�ضالمية. ا�ضتوعب م�رشوعه فهم 

الثقافة الغربية، وما تت�ضمنه من القيم العقلية والإن�ضانية، بعيًدا عن نزعات العن�رشية وال�ضتعالء 

وال�ضتعمار والهيمنة، كما ا�ضتوعب اأي�ًضا الإ�ضالم احل�ضارى واملعا�س بتنوعه الإن�ضانى واملذهبى 

والفكرى والقيم الكونية والإن�ضانية التى ا�ضتمل عليها بعيًدا عن التطرف واملغالة. 

ا�ضتهدف م�رشوع الراحل حممد ال�ضيد �ضعيد حترير العقل امل�رشى والعربى من القيود التى 

التحرر  وكان  احلديث،  الزمن  قلب  فى  والدخول  للم�ضتقبل  انطالقته  وتعوق  املا�ضى  اإىل  ت�ضده 

املعرفى فى هذا الإطار حتررا �ضيا�ضًيا واإن�ضانًيا من �ضطوة ال�ضتبداد والطغيان، الذى ا�ضتوعب 

ق�ضور احل�ضارة الغربية، واقت�رش فهمه لالإ�ضالم على الطقو�س الظاهرة اأكرث من م�ضمون الر�ضالة 

الإن�ضانية والكونية لالإ�ضالم.

مل يقت�رش ا�ضتيعاب الراحل للكلية التحليلية الغربية، اأي منظومة املعارف واملفاهيم والنماذج 

الغربية فى م�ضرية تطور العلوم الجتماعية الغربية، على تطبيقها على املجتمع امل�رشى والق�ضايا 

ال�ضيا�ضية العربية والثقافية ال�ضائدة؛ بل كان يعيد تفكيك هذه الكلية التحليلية وي�ضخ�س عنا�رشها 

وينقدها ويعيد تركيبها، وي�ضتبعد ما ل يتالءم مع احلالة امل�رشية والعربية، ويعيد بناءها من جديد، 

لكى تالئم اخل�ضو�ضية امل�رشية والعربية التاريخية، ذلك اأن �ضالحية هذه الكلية التحليلية ل ينبغى 

فى نظره اأن تتجاهل هذه اخل�ضو�ضية التاريخية فى التطور القت�ضادى والجتماعى وال�ضيا�ضى 

فى احلالة العربية.

اأفرد الراحل حممد ال�ضيد �ضعيد للعلم والتكنولوجيا والتقنية حيًزا كبرًيا فى م�رشوعه، ومنحهما 

اأهمية مطلقة للتقدم والتغيري الذى كان ين�ضده؛ ذلك اأن العلم ب�ضقيه الجتماعى والطبيعى يلعب دوًرا 

مهًما فى تقدم الأمم، والعقل العلمى احلديث هو الذى و�ضع الكثري من الأمم فى موقع ال�ضدارة 

الراب�س فى  القوة  الأمم مكنون  لهذه  العلم  تبدو مو�ضدة، وك�ضف  كانت  التى  الأبواب  لها  وفتح 

اأعماقها، وال�ضفرة التى تغلف الكثري من الظواهر الطبيعية والجتماعية، واأتاح لهذه الأمم م�ضادر 

جديدة للرثوة تفوق فى اأهميتها تلك املوارد الطبيعية لدى بع�س الدول اأ�ضعاًفا م�ضاعفة.

ولن يكون من املمكن فى م�رشوع حممد ال�ضيد �ضعيد اأن يجد العلم مكانه، دون املبادرات التى 

لثقافة علمية وا�ضعة النت�ضار،  العلم وخلق نواة  التى ت�ضتهدف تب�ضيط  العلمية،  تطلقها اجلماعة 

وحتفيز العلماء على اإطالق اأفكارهم ومبادراتهم اخلا�ضة وحث الدولة على تبنيها.
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للفرد  الكرامة  حتقيق  اإىل  يهدف  كان  �ضعيد  ال�ضيد  ملحمد  وال�ضيا�ضى  الفكرى  امل�رشوع  اإن 

واملواطن، وحتريره من ربقة ال�ضتبداد، وحتقيق ا�ضتقالل الإرادة الوطنية من اأطر الهيمنة الغربية، 

الراحل حممد  بخيوطه  اأم�ضك  الذى  الفكرى،  امل�رشوع  هذا  اأن  على  اأ�ضدد  اأن  هنا  يفوتنى  ل  لكن 

ال�ضيد �ضعيد، قد انطوى على بعد جماىل وا�ضح؛ حيث كانت ال�ضيا�ضة والفكر فى منظور الراحل 

تعنى، �ضمن اأ�ضياء اأخرى، رفع الت�ضوه عن العامل، واإ�ضفاء م�ضحة جمالية على النا�س والأ�ضياء، 

فى لوحة فنية فريدة وغنية بالتعدد والتنوع والتنا�ضق بني عنا�رشها. وقد كان ذلك وا�ضًحا فى 

– بني لغة  – وفى تنا�ضق وتناغم فريد  اأعماله؛ حيث جمعت هذه اللغة  اللغة التى كان يكتب بها 

العلوم الجتماعية ولغة الأدب، مبا تنطوى عليه من �ضور فنية وجمازية، ل تخل باملعنى والأفكار 

بل ت�ضفى عليهما ثراًء وغنى وت�ضويًقا، ُيجّنبهما الرتابة واجلفاف، وذلك لأنه باخت�ضار كان يكتب 

بعقله وقلبه، فى اآن مًعا.

اأما على ال�ضعيد ال�ضيا�ضى والعملى، فقد كان الراحل الكبري يوؤمن ب�رشورة العمل اجلبهوى 

لتحقيق الأهداف املمكنة فى التغيري، تلك اجلبهة العري�ضة التى ت�ضم جميع الفاعليات والتيارات 

الليرباىل  والتيار  وال�ضرتاكى،  الي�ضارى  والتيار  احل�ضارى،  الإ�ضالم  مثل  والفكرية،  ال�ضيا�ضية 

وروافدها  امل�رشية  الوطنية  التى متثل جوهر  التيارات  وهى  القومى،  العروبى  والتيار  الوطنى، 

امل�ضاركة  من  طرف  اأى  واإق�ضاء  ا�ضتبعاد  اأي  وال�ضتبعاد،  الإق�ضاء  مبداأ  �ضد  كان  الأ�ضا�ضية. 

ال�ضيا�ضية واملجتمعية الوا�ضعة، وكان يوؤمن ب�رشورة ت�ضافر وتاآلف جميع مدار�س الفكر والعمل 

امل�رشيني.  كل  اإرادة  وا�ضتقالل  والكرامة  العدل  ت�ضتهدف حتقيق  التى  امل�رشية،  الوطنية  لإحياء 

يوؤمله  كان  الذى  امل�ضهد  ذلك  اأي�ًضا  عزائه  وحلظة  الأخري  مثواه  اإىل  وداعه  حلظة  �ضهدت  ورمبا 

وين�ضده فى الفكر والعمل.

جديدة  واأ�ضاليب  والتاأثري،  للتغيري  جديدة  لقنوات  الكت�ضاف  دائم  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  كان 

ومبتكرة للفاعلية، مل يقف حائًرا اأو منده�ًضا اإزاء التغريات املحلية والعاملية التى اأف�ضت اإىل تقلي�س 

وانهيار الأ�ضاليب والبنى التقليدية للن�ضال من اأجل التقدم. بل ومل يعان اأى فراغ من جراء انق�ضاء 

اإىل  اأجلها، عرف الطريق دائًما بفطرته وعبقريته ومعرفته العلمية  مفعول هذه الأ�ضاليب وانتهاء 

التغيري نحو الأف�ضل، ونحو الكرامة  اأجل  للن�ضال واملمار�ضة والفعل والتاأثري من  اأ�ضكال جديدة 

والعدل.

متثلت جوانب عبقريته فى اأنه كان يرى ما ل يراه غريه فى واقعنا، وكان يك�ضف دائًما اأن واقعنا 

زاخر باإمكانيات كبرية على التغيري والديناميكية واحلراك. كان ينتقل من جمال اإىل اآخر ب�ضهولة 
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وي�رش من ال�ضيا�ضة اإىل القت�ضاد اإىل الثقافة اإىل حقوق الإن�ضان؛ لأنه كان يرى فى كل منها جماًل 

لالإ�ضهام والتاأثري والفاعلية، واأن الرتابط بني هذه املجالت النوعية يجعل من الإ�ضهام املتميز اأحد 

روافد الرتاكم الكمى والنوعى، من اأجل فهم الواقع وتلم�س �ضبل تغيريه واأدوات هذا التغيري. 

اإىل قوة الروح والفطرة  اإن هذه اجلوانب العبقرية فى �ضخ�ضية حممد ال�ضيد �ضعيد ا�ضتندت 

الذى تنخرط فيه،  الأ�ضياء والن�ضق  املبكر، ملعرفة نظام تغري  اإىل الكت�ضاف  التى تقوده  والإبداع 

و�ضبل التاأثري فى هذا النظام وتغريه، هذه اجلوانب العبقرية الغام�ضة التى يحار العلماء حتى الآن 

فى تف�ضريها وحتديد حمتواها؛ فهى قدرات حباها اهلل لبع�س الأ�ضخا�س دوًنا عن الآخرين الذين 

قد ميتلكون املوهبة، ولكنهم ل ميلكون تلك الروح وهذه القوة الفطرية والروحية التى يتميز بها 

بع�س املفكرين والباحثني.

يذهب بع�س الباحثني والعلماء فى معاجلتهم لهذه اجلوانب العبقرية اإىل اأن اأ�ضحاب هذه القدرات 

اأو غالبيتهم على الأقل يتميزون بالنفور من العالقات ال�ضخ�ضية وامليل اإىل العزلة والعتكاف؛ ب�ضبب 

ظروف معقدة للغاية انطوت عليها ن�ضاأتهم وتربيتهم، اإل اأن حممد ال�ضيد �ضعيد كان على العك�س 

من ذلك متاًما، فقد ات�ضع قلبه وعقله ووجدانه للعالقات الإن�ضانية وال�ضخ�ضية الدافئة واملتدفقة 

م�ضكلة،  اأية  يواجهون  عندما  بجانبهم  دائًما ويقف  عنهم  وي�ضاأل  باأ�ضدقائه  يهتم  فكان  والدائمة، 

اأو تعرت�س طريقهم العقبات، كان يهتم باأ�ضدقائه كما لو كانوا جزًءا منه، اأو جزًءا ل يتجزاأ من 

عمله وهمومه، كان لطيف املع�رش ومتوا�ضًعا وراقًيا، عندما كنا نلتقى بامل�ضادفة عند باب امل�ضعد 

كان يدفعنى اأمامه للدخول قائال: »اأنت �ضيخنا« لأنى اأكربه باأربعة اأعوام ومل يكن ا�ضتخدامه لهذا 

التعبري لأنه دارج و�ضائع، بل لأنه كان يدرك متاًما مكانة »ال�ضيخ« فى الثقافة العربية الإ�ضالمية، 

�ضواء كانت مكانته ترجع لعلمه ب�ضئون الدين وتفقهه فيها، اأو بحكم خربة ال�ضنني وحكمتها التى 

يحملها على ظهره.

جمع حممد ال�ضيد �ضعيد فى �ضخ�ضه وم�ضريته الفكرية والن�ضالية بني ال�ضيا�ضى النبيل والذكى 

والفنان واملرهف واحلقوقى البارز والعامل املتوا�ضع، ومل تتناق�س اأى من هذه الوجوه املختلفة مع 

الوجوه الأخرى، بل تاآلفت وتعاي�ضت وان�ضجمت وان�ضهرت فى �ضخ�ضه، ومل يكن اأى منها طارًئا 

فى ن�ضاأته وتربيته ومعارفه ودرا�ضته، حيث وجدت نواة هذه الأوجه املختلفة فى �ضخ�س وعقل 

حممد ال�ضيد �ضعيد وتوىل هو ح�ضانتها وتنميتها، واختار التوقيت املنا�ضب واملالئم لظهور اأى منها 

وفق الظروف واملالب�ضات التى اأحاطت به وبنا وبواقعنا، وخرج كل من هذه الوجوه قوًيا با�ضًقا 

وفعاًل وموؤثًرا، كما اأراد وكما عهدنا ذلك منه.

على �ضفاف م�ضروع املفكر الفذ حممد ال�ضيد �ضعيد
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كان �ضاحب نظرية ال�ضتباك الدائم مع الواقع، وكاأن النف�ضال عن الواقع عدو له يحذره دوًما. 

كان م�ضتعًدا للذهاب اإىل اأق�ضى نقطة فى وادى م�رش ودلتاها للقاء مع ال�ضباب، اأو لإلقاء حما�رشة 

فى اإحدى اجلامعات اأو املدار�س. كما يرى اأن هذه امل�ضاهمات وال�ضتباكات ت�ضكل دعائم نظريته فى 

التغيري ا�ضتناًدا اإىل مفهوم التالزم بني القول والفعل، ما بني النظر والعمل، اأو اإن �ضئت بني النظرية 

والتطبيق وبني الفكرة والواقع.

لو اأمهل القدر الراحل العزيز، لكى يتمكن من الكتابة عن مرحلة »التكوين« الأوىل التى �ضاهمت 

فى ت�ضكيل وعيه وعقله و�ضخ�ضيته؛ ملا تردد اأبًدا فى اإفراد جزء كبري من هذه املرحلة، بل اجلزء 

الأكرب لتاأثري اأخيه الأكرب الأ�ضتاذ �ضيد ال�ضيد �ضعيد املخرج ال�ضينمائى املعروف واملثقف والناقد، 

ومنوه  حياته  حلظات  جميع  فى  ولزمه  اأظفاره،  نعومة  منذ  وفكرًيا  ثقافًيا  رعايته  توىل  الذى 

العقلى والفكرى وال�ضيا�ضى؛ فكان له مبثابة »الأب الروحى«، ولكن اأبوته مل تكن على ذلك النمط 

البطريركى من الأبوة الذى يفر�س الو�ضاية الروحية، وي�ضع املعايري التى ل ينبغى جتاوزها فى 

ال�ضلوك والفكر، بل اأبوة من نوع اآخر متاًما ل عالقة لها بذلك النمط ال�ضائد فى جمتمعاتنا ال�رشقية 

والعربية، كانت اأبوة �ضيد �ضعيد لبنه حممد ال�ضيد �ضعيد حتفز على التفكري والإبداع واخلروج عن 

املاألوف وال�ضائد والدارج فى الأن�ضاق الفكرية والثقافية القائمة، اأبوة حتث على احلوار والت�ضاوؤل 

وال�ضك النقدى واملنهجى؛ بهدف الو�ضول اإىل الأف�ضل والأن�ضب والأقرب اإىل الواقع واحلقيقة.

كان �ضيد �ضعيد فى حياة اأخيه الراحل حممد ال�ضيد �ضعيد منوذًجا رائًعا لالأخوة والأبوة والندية 

اقًا ملعرفة الجتاهات الي�ضارية والنقدية فى الفن وال�ضيا�ضة على حد  فى الفكر والثقافة، وكان �ضبَّ

�ضواء، وكان فى ا�ضتباك دائم وخ�ضب مع اأخيه فى احلوار والنقا�س.

متميًزا  ومناًخا  منا�ضبة  بيئة  والفن؛  والثقافة  ال�ضيا�ضة  فى جمال  �ضعيد،  �ضيد  اأ�ضبقية  وفرت 

لزدهار الراحل حممد ال�ضيد �ضعيد وتفتح موهبته وعبقريته مبكًرا، اإىل حد اأن اأ�ضبح ابن الأم�س اأبا 

ملن تعهده بالرعاية. كان منزل �ضيد �ضعيد فى تلك الآونة املبكرة مزاًرا وملتقى للعديد من املهمومني 

بالتغيري والباحثني عن م�ضتقبل اأف�ضل مل�رش من املنظور ال�ضيا�ضى الي�ضارى وال�ضرتاكى، واأ�ضبح 

بع�ضهم الآن جنوما فى جمالت احلياة العامة ال�ضيا�ضية والفكرية فى ال�ضحافة والفكر والثقافة، 

املو�ضيقى  فى  اجلمال  وتذوق  والفن  وال�ضفافية  الوطنية  فى  مدر�ضة  �ضعيد  �ضيد  كان  باخت�ضار 

وال�ضعر واحلياة، عرفها وانخرط فيها حممد ال�ضيد �ضعيد ونحن معه.

واأبيه  و�ضديقه  اأخيه  عن  والكثري  الكثري  لكتب  �ضعيد  ال�ضيد  الراحل حممد  الأقدار  اأمهلت  لو 

وابنه �ضيد �ضعيد، واأكتفي بهذا التنويه عن دور �ضيد �ضعيد فى مرحلة »التكوين« والن�ضاأة الأوىل 

د. عبدالعليم حممد
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التى اأحاطت ب�ضديقنا الراحل العزيز حممد ال�ضيد �ضعيد موؤماًل اأن ت�ضنح له الفر�ضة اأو ت�ضنح لنا 

لكتابة هذه املرحلة بروح وروحية تقرتب من لغة واأفكار الراحل العزيز.

اأفكاره  اأن  رحم اهلل �ضديقنا الغاىل حممد ال�ضيد �ضعيد واأ�ضكنه ف�ضيح جناته، وعزاوؤنا جميًعا 

واأعماله ومبادئه باقية بيننا لالأجيال القادمة، اأما عنى وعن زوجته وولده واأهله واأ�ضدقائه وحمبيه 

فاإنى اأطلب لهم “�ضرًبا جمياًل” يوؤهلهم، ويوؤهلنا لتحمل هذا امل�ضاب اجللل. 

على �ضفاف م�ضروع املفكر الفذ حممد ال�ضيد �ضعيد
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 م�ساعد مدير مركز �لدر��سات �ل�سيا�سية و�ل�سر�تيجية بالأهر�م.
**

  تبدو �ضخ�ضية �ضديقي احلبيب حممد ال�ضيد �ضعيد لوهلة،   ب�ضيطة ودودة وعذبة يف تعبرياتها اللغوية 

املجنحة  والإن�ضانية  الرومانتيكية  وبع�ُس   من  كانوا !  ال�ضال�ضة  اأيا  لالآخرين  املجاملة  بعطر  الفواحة 

�ضيوع  من  باأ�س  بالب�ضاطة !  ول  ال�ضهل  النطباع  هذا  اأعطت  ثم  ملحمد،   ومن  مائزة  �ضفة  �ضكلت  التي 

اأية حال ي�ضتعيد بع�ضا من رائحة ومو�ضيقي واإيقاعات   هذا الإح�ضا�س املريح حول �ضديقي،   فهو علي 

» اأن�ضودة الب�ضاطة «  لأ�ضتاذنا يحيي حقي .  هذا الوجه والروح الغريية واملحبة لالإن�ضان مطلق الإن�ضان،  

تكوينه  يف  والأ�ضيلة  واملركبة،   والعميقة  العديدة  وجوهه  اأحد  اخل�ضو�س،   هي  وجه  علي   والب�ضطاء 

النف�ضي،   والفكري والجتماعي الذي جاء من روافد فل�ضفية وروحية و�ضيا�ضية وجمالية بالغة التميز 

ي�ص�أل،   وينطبق  اأن  اأحد،   ك�ن يعطي دون  واخل�ضو�ضية،   اإن�ضانية رحبة،   وحمبة ومعطاءة بال منّ   علي 

دة بالطيبة  اإن�ضانية معمَّ علي �ضلوكه املنوايل تعبري بالغي معتق ل تعرف ي�ضاره ما تعطيه ميينه !  نزعة 

الذكية الالمعة،   ول تقت�رش عطايا حممد وكرمه علي الب�ضطاء،   واإمنا ثمة في�س من العطايا والكرم العلمي 

والفل�ضفي والفكري،   حيث يغدق الأفكار   غري امل�ضبوقة علي زمالئه اإذا طلبوا راأيًا،   اأو طرحوا �ضوؤاًل،   اأو 

هذا املقال ُن�رش يف جريدة )اأخبار الأدب( يف 18 اأكتوبر 2009.
* 

مقال

 ال�ضـلطــة املـعـرفـيـة    
فى خـدمة احلـرية واحلـيـاة*

نبيل عبد �لفتاح**
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اإ�ضكالية،   اأو ا�ضتع�ضت عليهم مقاربة ما ملو�ضوع اأو فر�ضية نظرية،   اأو اأزمة ما �ضكلت مو�ضوعاً   ملقالتهم 

اأو درا�ضاتهم �ضواء داخل جماعة البحث يف مركز الدرا�ضات ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجية بالأهرام،   اأو يف اأي 

حمفل اأكادميي،   اأو ثقايف اأو �ضيا�ضي يف م�رش،   اأو خارجها . 

كان كرمياً   يف اأفكاره اخلالقة،   التي يوزعها علي الباحثني واملثقفني كبارهم،   ومتو�ضطيهم،   و�ضبابهم،  

 ويف احلي�ة بال اأثرة،   اأو �ضح كما يفعل اآخرون،   ك�نوا ول يزالون،   و�ضيظلون �ضحيحي العطاء الفكري 

والبحثي يف عالقاتهم بزمالئهم،   وب�لأجي�ل   ال�ص�بة !  الفارق بني موقفي ال�ضخاء والأريحية الفكرية لدي 

والراأ�ضمال  والوعي  املعرفة  من  املوقف  يف  كرُث،   يكمن  اآخرين  �ضعيد،   وبني  ال�ضيد  الكبري حممد  املفكر 

اخلرباتي،   هل يراكمهم املفكر والباحث ل�ضالح الأمة واأبنائها ولتطويرها اأم اأنها من اأجل تاأ�ضي�س �ضلطة 

معرفية تهيمن علي الآخرين؟ ! ،   ول تعطي بع�ضا من معارفها اإيل الآخرين اإل بح�ضاب؟ !  العزيز الغايل 

حممد ال�ضيد �ضعيد كان �ضمن قلة راأت اأن معرفتها وتكوينها الفل�ضفي والتاريخي وال�ضيا�ضي والثقايف 

وال�ضو�ضيولوجي،   هو راأ�ضمال فكري يتم تطويره واإمناوؤه دائماً   من اأجل تطوير احلياة،   ودعم الفئات 

الأكرث فقراً   وتهمي�ضًا،   ومن اأجل زرع روح وح�س العدالة الجتماعية والنزاهة بني الأغلبية ال�ضعبية .  ك�ن 

حممد �ضمن قلة راأت اأنها ل حتتكر �ضلطة املعرفة من اأجل ذاتها،   اأو الرتبح من ورائها،   واإمنا كي تفيد 

النا�س،   والباحثني،   ولكي ت�ضيع املعرفة والوعي والأنوار يف عتمة الروح والعقل والوعي .  كان حممد مثالً  

 متفرداً   علي الغريية وروح العطاء العلمي بال حدود،   ومن ثم �ضاعد علي وجه التحديد وجوهاً   متعددة من 

الأجيال ال�ضابة من الباحثني،   بع�ضهم اأ�ضبح ملء ال�ضمع والب�رش يف احلياة العامة الأكادميية،   اأو الإعالم 

وال�ضحافة حتديدًا،   اأو يف جمال احلركة احلقوقية العاملة يف الأن�ضطة الدفاعية حلقوق الإن�ضان . 

�ضعيد  ال�ضيد  حممد  البارز  املفكر  عطايا  اأحد  كان  والن�ضطاء  الباحثني  �ضباب  يف  املعريف  ال�ضتثمار 

لأمته ودولته امل�رشية،   وهو ما كان يعك�س درجة مرهفة من احل�ضا�ضية باأهمية التوا�ضل بني الأجيال،  

اأيا  اإزاء ال�رشائح اجليلية ال�ضابة   وتعبرياً   عن احل�س الأخالقي وال�ضيا�ضي لديه بامل�ضئولية الجتماعية 

كانت انتماءاتها الجتماعية وحظوظها من الي�رش اأو الع�رش،   وخا�ضة هوؤلء القادمني من اأ�ضفل الهرم 

الجتم�عي،   ويعانون من تهمي�ضات ال�ضيا�ضة والرثوة وال�ضتبعاد املمنهج من هياكل امل�ضاركة ال�ضيا�ضية 

والجتم�عية،   ول ميتلكون قب�ضا من الأمل حول م�ضتقبل مغاير ومفتوح نحو حراك ما مغاير لواقع مثُقل 

ال�ضباب  للباحثني  دعمه  يف  تتجلي  كانت  العالية  وهمته  والوثابة  اليقظة  حممد  والآلم .  روح  باجلروح 

اأف�ضال  وجحد  ونكران  ن�ضيان  موهبة  ميتلكون  الذين  اأو  بف�ضله  اعرتفوا  الذين  هوؤلء  اأ�ضا�ضاً   �ضواء 

الآخرين وعطائهم لهم يف حياتهم،   وهم كرثة كاثرة يف زماننا !. 

من اأبرز جتليات العطاء الرثي ملحمد هو توزيعه امل�ضتمر للمعرفة علي الباحثني واملثقفني والنا�س،  

اإمكانية  هو  الأكرب  العائد  اأن  يعرف  والذكاء،   وكان  والطيبة  واملحبة  املعرفة  توزيع  عن  يتوقف  ل   كان 

تطوير الأمة والدولة احلديثتني .  من هنا نحن اإزاء وطنية ذات وجه وتوجه ان�ضانوي مفتوح لدي حممد 

ال�ضلطة املعرفية فى خدمة احلرية واحلياة
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ال�ضيد �ضعيد،   ورمبا لهذا ال�ضبب كان عطاوؤه العام يف الب�رش اأو بناء املوؤ�ض�ضات هو جزء من ت�ضور متكامل 

لتطوير الهياكل ال�ضيا�ضية،   وال�ضفوة احلاكمة،   والإن�ضان امل�رشي . 

ال�ضاري علي زمن  العدالة واحلرية والنفتاح  �ضعيد،   هو  ال�ضيد  لدي حممد  امل�ضتمر  الهاج�س  كان 

العامل وعلي تاريخ بالده واأمته امل�رشية .  من هنا كان تركيز العزيز الغايل حممد ال�ضيد �ضعيد علي �رشورة 

بتعبري  الن�ضيط  واجلهل  ال�ضلطوي  الجتماعي،   والطغيان  ال�ضتغالل  نري  من  امل�رشي  الإن�ضان  حترير 

اأحمد بهاء الدين رحمه اهلل .  هذا الفكر والإدراك واحل�س وامل�ضئولية الأخالقية وال�ضيا�ضية التي �ضاهمت 

يف تطوير اخلطاب ال�ضيا�ضي والجتماعي الي�ضاروي لدى حممد ال�ضيد �ضعيد انطالقاً   من بنية من املفاهيم 

حتاول  نقدية  مراجعات،   ومواقف  اإجراء  �رشورة  ال�ضارخة،   اإيل  املارك�ضية  الإيديولوجية  واملقولت 

حممد جمدداً   اإيديولوجي� 
ُ
م�ضاءلة املوروث الفل�ضفي والإيديولوجي واللغوي اخل�ضبي للمارك�ضية .  ك�ن   

العدايل  اجلوهر  حترير  اإيل  الفكري،   وي�ضعي  التجديد  اإيل  يرمي  ونقدي  ديناميكي  ي�ضاري  خطاب  وذا 

والتاريخي والفل�ضفي واجلديل اخلالق للمارك�ضية من جمودها،   ومقولت الكهنة والكرادلة والأكلريو�س 

الإيديولوجي،   الذين حاولوا دائماً   فر�س قوائم من التحرميات والعقاب والنبذ علي املجددين والثائرين 

علي ال�ضلطة الإيديولوجية الكهنوتية وقانونها املقد�س !. 

الإيديولوجي،   ول  والأكلريو�س  والبطاركة  الباباوات  ل�ضغوط  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  يخ�ضع  مل 

لبتزازاته وتهديداته،   ول لأتباعهم واإمعاتهم،   لأن عقله الفل�ضفي وال�ضيا�ضي الوثاب والنقدي،   كان اأكرب 

من الوقوع يف دائرة الن�ضياع والمتثال اأو الغواية .  من هنا كان ولعه وذائقته اللغوية وقدرته اخلالقة 

علي اإبداع الإ�ضطالحات والرتكيبات اللغوية املغايرة ت�ضكل اأحد اأبرز اإجنازاته علي امل�ضتوي الفكري 

والبحثي،   ورمبا كان التجديد والإبداع الإ�ضطالحي هو اأحد اأبرز مالمح هذا اجليل ال�ضبعيني الرائد،  

 وبالأحري بع�ُس   مفكريه البارزين . 

قدرات حممد ال�ضيد �ضعيد علي الو�ضف والتحليل والتف�ضري والرتكيب ا�ضتثنائية وفذة،   ونادرة يف 

اأجيال عديدة قبله وبعده،   هو وقلة ا�ضتثنائية يف جيله بال نزاع . 

تفكريه  واأ�ضاليب  مالحمه  من  بع�س  ا�ضتعارة  تقليده،   اأو  كرُثاً   حاولوا  اأن  نالحظ  اأن  ال�ضيق  من 

اإل لكي يكون مبثابة عقل م�ضخ،   اأن بع�ضهم مل يكن ي�ضلح  اأرادوا،   حتي  وكتابته ولكنهم اأخفقوا فيما 

 وكتابته ميكن اأن تو�ضف باأنها �ضائهة وم�ضطربة وركيكة !  بع�س الباحثني والكتاب يبدو علي بع�ضهم 

�ضمات الآخرين وروحهم وهوياتهم،   يف �ضخو�ضهم وكتاباتهم،   بحيث يبدون،   وكاأنهم لي�ضوا ُهم،   واإمنا 

همُ   كائنات م�ضتن�ضخة وكتاباتهم اأي�ضاً   من بع�س الكتابات الأ�ضيلة الأخري،   وبع�ُس   الكتاب البارزين . 

 حممد ال�ضيد �ضعيد اأ�ضهم يف بث روح خمتلفة مغايرة ومتمردة وقلقة وبناءة لدي تالميذه وزمالئه وعاريف 

ف�ضله،   ومل ي�ضع خللق تابعني واإمعات،   وهو ما يعك�س م�ضئوليته الأخالقية جتاه الأجيال البحثية ال�ضابة 

يف م�رش . 
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احلقوقية  للمنظمات  التاأ�ضي�ضي  دوره  هو  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  الغايل  العزيز  عطاءات  اأبرز  من 

للموؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�ضي  والطفل .  دور  املراأة  الإن�ضان عموما،   وحقوق  العاملة يف جمال حقوق  والدفاعية 

اإنتاج واأقلمة الأفكار  التي تعتمد علي الفكرة املوؤ�ض�ضية واآلياتها وقواعدها وثقافتها،   واأي�ضاً   يف جمال 

احلقوقية داخل بنية الثقافة امل�رشية دومنا تنازل اأو مواءمات توؤدي اإيل تعطيل تطبيق حقوق الإن�ضان 

من اأجل �ضعارات اإيديولوجية ودينية و�ضعية تطرح اخلطاب الغام�س واملعمم عن خ�ضو�ضية ا�ضتثنائية 

يف التاريخ،   للثقافة الدينية الإ�ضالمية الو�ضعية اأو امل�ضيحية، ت�ضمح للقوي ال�ضيا�ضية الرافعة لل�ضعارات 

الدينية الو�ضعية اأن تعطل    -  ناض�نإلا قوقح س�عب قيبطت  ةينايغطلا ةيض�ايض�لا تاطلض�لا عم ؤوطاوتبو -  

يف هجاتنإل ةيخيراتلا لحارملا يدحإا يف هقفلا نم تليق ةيرش�ب ةيهقف تلوقم عم يفانتت اهنأل ،ةيروحملا 

 .  من هنا دافع حممد ال�ضيد �ضعيد عن حقوق الإن�ضان،   وعنامهدودح يفو هرش�ع فراعمو ةلئض�أا ءوض� 

حق الإن�ضان يف األ يكون مو�ضوعاً   للتعذيب واحلط من كرامته؛   وهو الأمر الذي اأدي اإيل اعتقاله وتعذيبه 

الثقافية  امل�رشي،   واجلماعة  الوطني  ال�ضمري  ترويع  اإيل  اأدي  نحو  علي  ال�ضيا�ضية  املراحل  بع�س  يف 

و�ضحفيي  لكتاب  �ضهري  بيان  علي  التوقيع  اإيل  حمفوظ  جنيب  اأ�ضتاذنا  دفع  امل�رشية،   مما  والأك�دميية 

الأهرام منددين فيه باعتقاله ومطالبني بالإفراج عنه،   وهو ما حتقق كنتاج للتاأثري الدويل البارز لبيان 

كتاب الأهرام واملوقعني عليه؛ وعلى راأ�ضهم عميد الرواية العربية الأكرب جنيب حمفوظ،   الذي ذهبت اإليه 

يف مقهي فندق �ضهرزاد بالعجوزة،   وعر�ضت عليه اأفكار البيان و�ضياغته،   واملوقعني عليه،   وغالبهم كانوا 

يعربون عن راأي احلكم يف م�رش،   وال�ضتثناءات املعار�ضة وذات اخلطاب النقدي امل�ضتقل هم قلة القلة 

داخل مركز الدرا�ضات ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجية . 

ومطالبه،   البيان  بنية  يف  توؤثر  مل  ووجيزة  اأخرية  فقرة  حذف  العربية  الرواية  عميد  اأ�ضتاذنا  طلب 

 وقمت بحذفها،   وقامت الدنيا بعد توقيعه علي البيان،   مما ولدّ   اإحراجا ملن قاموا بالقب�س عليه،   وتعذيبه 

من اأ�ضف،   واأ�ضي معاً ! 

عملية  حممد  احلبيب  الغايل  ال�ضجاع،   تذكر  ال�ضتثنائي  اإرادة  ك�رش  وحماولة  التعذيب  عملية  اأثناء 

اإرادته �ضلبة ل تلني،   ول  القوات الإ�رشائيلية .  ومع ذلك كانت  اأ�ضرياً   لدي  �رشبه وتعذيبه عندما وقع 

تنك�رش،   واإمنا كان �ضنوا للكرامة وال�ضجاعة واحلرية والكربياء ال�ضخ�ضي اأمام �ضغار !  

الإن�ضانية عموماً   وللم�رشيني علي وجه اخل�ضو�س،   هي قيم  كانت قيم احلرية والعدالة والكرامة 

حاكمة ل�ضلوكه ال�ضخ�ضي والعام وال�ضيا�ضي،   واإحدي اأبرز عالمات التزامه الفكري والبحثي بال نزاع . 

كتابات حممد ال�ضيد �ضعيد عديدة ورائدة و�ضباقة يف جمالها،   خذ علي �ضبيل املثال كتابته عن ال�رشكات 

املتعددة اجلن�ضيات،   واأثرها علي بنية النظام الدويل والعالقات القت�ضادية الدولية،   حيث كانت ول تزال 

من الأعمال البحثية اجلديدة والرائدة يف درا�ضة املتغريات والتحولت يف احلياة الدولية،   ويف بدايات تاآكل 

ال�ضيادة،   والأ�ضواق وحدودها،   وبروز  القومية كمفهوم  بالدولة  التي ارتبطت  التقليدية  املفاهيم  بع�س 
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الأ�ضواق واحلدود وتلتف علي  اأ�ضكال وكائنات اقت�ضادية وجتارية وا�ضتثمارية مركبة جديدة، تك�رش 

مفاهيم ال�ضيادة باأ�ضكال واأفكار مبتكرة ! 

ثمة موؤلَّف مهم اآخر كتبه �ضديقي حممد يف اأعقاب حرب اخلليج الثانية حول النظام العربي،   وهو 

العربي وتفاعالته،   وم�ضاراته وم�ضتقبله من منظور  النظام  عليه  ما يطلق  اأمام در�س  الباب  كتاب فتح 

نقدي . 

ل �ضك اأن الباحث واملفكر الكبري حممد ال�ضيد �ضعيد كانت لديه قدرات ا�ضتثنائية علي ا�ضت�رشاف نذر 

عمليات التحول ال�ضيا�ضي والثقايف والجتماعي يف عاملنا وداخل جمتمعنا،   وير�صد    اإرها�ضاتها وعمليات 

ت�ضكلها وتطورها،   واآثارها مبكراً !  من هنا كانت هذه امللكة متكاملة مع ملكة التحليل النقدي،   والتفكيك 

والرتكيب اخلالق !  هي ملكات و�ضمات نادرة احل�ضور والتكامل لدي باحث ومفكر واحد .  تعود القدرة 

التحليلية لدي حممد ال�ضيد �ضعيد اإيل تكوينه املعريف املتعدد يف اأكرث من فرع من فروع العلم الجتماعي،  

 والأهم براعته يف ت�ضفري وتو�ضيج وغزل روافد املعرفة علي تعددها يف اإطار من املقاربة املنهجية املفتوحة 

علي تعدد املداخل املعرفية واملنهجية .  قدرات ا�ضتثنائية �ضمن ال�ضتثنائيني،   ناهيك عن موهبة   غري ع�دية 

ورفيعة امل�ضتوي واملقام . 

ومعانيه،   العامل  �ضانعة  للعامل،   بو�ضفها  واإدراك  كبناء  للغة  ح�ضا�ضية  يعك�س  اللغوي  اإبداعه  اإن 

اللغة ال�ضتثنائية والق�ضوي  اأهمية  ا�ضتثنائية من جيله،  اأدرك حممد يف وقت مبكر، ومعه قلة   ومن ثم 

اللغة  من  وحتريره  والراديكايل  النقدي  اخلطاب  والأهم  والأكادميي  العلمي  والإنتاج  املعاين  جتديد  يف 

اخل�ضبية املثقوبة العاجزة عن اإنتاج الدللت واملعاين اجلديدة واملغايرة .  لغة انقالبية متمردة علي املتون 

وال�رشوح والعنعنات والكال�ضيهات الكتابية وال�رشدية ال�ضائعة . 

حممد اأحد الالآلئ الثمينة والنادرة يف جيل ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي؛ اجليل الذي يقف بع�س 

واآللمها،   البالد  واقع  علي  تلني  ل  �ضلبة  واإرادة  �ضجاعة  يف  وناقدين  �ضاهدين  ال�ضتثنائيني  مفكريه 

 وظلوا ول يزالون يحملون هموم اأمتهم دون كلل .  جيل ا�ضتثنائي يف تطور الوطنية امل�رشية الإن�ضانية 

امل�رشعة علي تعددياتها الداخلية،   وعلي ع�مله� املعومل املتعدد،   جيل ا�ضتطاعت قلة من مفكريه البارزين اأن 

تكون علي اأرفع م�ضتويات املعرفة والتكوين والوعي النقدي،   والقدرات الإبداعية،   وعلي ات�ضال بعاملها 

وم�ضادر اإنتاج معرفته، و�ضاركت بفعالية يف حواراته املحورية . 

جيل ا�ضتع�ضى بع�س مثقفيه ومفكريه على ك�رش الإرادة،   وعلي حماولت النكرات والأمعات واخلدم 

داخله ا�ضتبعادهم،   لأنهم اعتمدوا ول يزالون علي �ضلطة املعرفة التي هي ال�ضلطة العليا التي ل تعلوها 

�ضلطة ال�ضيا�ضي ورجل الأمن وخ�ضيان الأمراء وال�ضيوخ ورجال الأعمال .  جيل �ضجاع ل يخ�ضي متائم 

لل�ضلطات  راف�س  الدين .  جيل  عليه رجال  يطلق  ما  الو�ضعية،   ول  الدينية  ودعاوي اخلطابات  وطقو�س 
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الدينية وال�ضيا�ضية الت�ضلطية،   وف�ضح تواطوؤاتهما علي روح م�رش وامل�رشيني .  جيل يرف�س الن�ضياع 

للب�رشيناك ايأا -   �رشعية  ل  ا�ضم،    لأنه  باأي  الدين    -   اأو  با�ضم  طغيانية،   تنطق  �ضلطة  لأية  واخل�ضوع 

الو�ضعي با�ضم الدين علي روح النا�س وحرياتهم،   ولأنه اإ�ضالمياً   ل �ضلطة لرجال الدين اأيا كانوا،   لأنه ل 

و�ضاطات بني اهلل جل جالله وعلت قدرته و�ضاأنه وبني عباده .  كان حممد ال�ضيد �ضعيد ابنا لروح هذا اجليل 

اإرادته فولذية  اأو التعذيب،   لأن  اأو الت�ضلطية  النقدي،   واآرائه احلرة وممار�ضاته التي ل تخ�ضي القمع 

ل تقهر .  كان مثالً   للمنا�ضل الوطني والإن�ضانوي من اأجل احلرية والعدالة،   يف ممار�ضاته اإزاء ال�ضلطة 

ورموزها .  عندما اأ�ضدر جريدة البديل،   كانت �ضوت الي�ضار والقوي الداعية للعدالة واحلرية والداعمة 

حلقوق الأغلبي�ت ال�صعبية امل�صحوقة يف بالدن� .  البديل كانت �ضحيفة ذات �ضوت متميز يف حياتنا ال�ضحفية 

الوبيلة واملو�ضومة باخلطايا واجلهل واخلروج علي تقاليد وقيم املهنة واأخالقياتها .  كان حممد ال�ضيد 

�ضعيد من روؤ�ضاء التحرير ذوي التوجه الدميقراطي،   واحلوار مع املحررين دومنا ا�ضتعالء اأو �ضلطوية 

علي نحو ما نعرف ون�ضاهد يف احلياة ال�ضحفية والإعالمية امل�رشية املعطوبة،   واملثقلة ب�لختاللت . 

�ضكل التوجه الإ�ضالحي لدي حممد ال�ضيد �ضعيد ذروة تاألقه الفكري وال�ضيا�ضي،   لأنه عك�س راأ�ضمال 

اخلربة واملعرفة والتجربة لديه،   بل وتطور خطابه ال�ضيا�ضي .  اإن موؤلفه عن الإ�ضالح  ) مرييت للن�رش ( ،  

 هو تعبري عن الن�ضج ال�ضيا�ضي واملعريف ملحمد ال�ضيد �ضعيد،   حيث القدرة الفذة علي الو�ضف والت�ضخي�س 

والتفكيك والتحليل النقدي،   والقدرة الإبداعية علي تقدمي ا�ضرتاتيجيات التعامل مع امل�ضكالت،   واحللول 

املالئمة لها . 

�ضخ�س ا�ضتثنائي يف ال�ضتثناء      غري هذا املو�ضع -  ومن ناحية اأخري ميتلك نبله اخلا�س، يف تلق امك -  

 ورقته املتناهية،   واإن�ضانيته الودودة .  مل يكن �ضخ�ضاً   ب�ضيطًا،   واإمنا كانت الب�ضاطة اأحد وجوهه الرثية،  

 ولكنها ب�ضاطة يقف وراءها عمق وتركيب وثراء اإن�ضاين وعذابات �ضخ�ضية نبيلة . 

�ضديقي احلبيب حممد وعطاوؤه واإنتاجه وح�ضوره الإن�ضاين املتوهج ع�ضي علي الرحيل اإيل الأبدية،  

 لأنه حا�رش ومتوهج الأفكار والقيم مثله مثل اأن�س م�ضطفي كامل،   واأحمد عبد اهلل رزة واآخرين �ضعدوا اإيل 

ال�صم�ء،   ولكنهم حا�رشون يف حياة اأ�ضدقائهم،   ويف الأفكار العميقة التي اأبدعوها يف بحوثهم وكتاباتهم . 

�ضديقي حممد ال�ضيد �ضعيد حا�رش يف وجود �ضحبة ا�ضتثنائية وفريدة ونبيلة وغالية من مثيل اأخيه 

�ضيد �ضعيد املخرج واملثقف الكبري،   واأ�ضدقاء جيله من املثقفني البارزين من اأمثال �ضيد كراوية،   و�ضمري 

كراوية،   وعوين اأبو زيد وحممد القليوبي واآخرين كرُث من جيلنا جيل ال�ضبعينيات حيث ل تزال م�رش 

بهم،   حّية وحا�رشة ومقاومة لالنهيار وقادرة علي النهو�س والتقدم واحلركة نحو امل�ضتقبل . 

طيَّب اهلل ثراك يا �ضديق .  

ال�ضلطة املعرفية فى خدمة احلرية واحلياة
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 باحث ومفكر عر�قي.
*

مقال

اأوجاع احلزن الذهبي

د. عبد �حل�سن �سعبان*

ال�رشاع  �ضئم من  اأن  بعد  �ضعيد،  ال�ضيد  امل�رشي حممد  املفكر  للموت،  بهدوء  ا�ضت�ضلم  اأخريًا 

العبثي لأكرث من عامني مع املر�س اللعني. قرر حممد ال�ضيد �ضعيد عقد �ضداقة مع احلقيقة املطلقة، 

املوت هو احلقيقة  اأن  الفل�ضفي،  بال�ضك  اململوء  تيّقن وهو  اأن �ضعى لرتوي�ضها وتقّبلها، حني  بعد 

املطلقة التي ل ميكن نق�ضها فـ”كل نف�س ذائقة املوت” وهو الأمر الذي ل مرّد له منذ بدء اخلليقة 

حتى اإ�ضعار اآخر.

كانت مقاومة حممد ال�ضيد �ضعيد للموت، مقاومة الفكر، وقرع احلجة باحلجة، حاول املر�س اأن 

يراوغه وحاول هو اأن يزوغ عنه، بالتاأجيل اأو بالتاأخري، اأخريًا قررا، هو واملوت، اأن يت�ضاحبا حيث 

ل غالب ول مغلوب، فهو مل يكن ليتقبل الهزمية حتى واإن كانت حتمية. لهذا ارت�ضى الرحيل بهدوء، 

بعد اأن عا�س يف قلب العا�ضفة منذ �ضعود احلركة الطالبية اإىل من�ضة الأحداث يف ال�ضبعينيات، حيث 

كان اأحد قادتها الأَُول.
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لعل �ضفيع حممد ال�ضيد �ضعيد اأنه حاول جتديد حياته املفعمة باحليوية وال�ضرب، ل�ضيما خالل 

فرتة �رشاعه مع املر�س ومن ثم تعاي�ضه معه، اإىل اأن اجته اإىل ركن يتاأمل ما يجري وهو الذي دّوى 

�ضوته يف حارات القاهرة ومنتدياتها وجامعاتها وف�ضائياتها و�ضحافتها وجمتمعاتها، ولعله كان 

من الأ�ضوات الأكرث جراأة واإ�ضكالية يف ح�رشة امل�ضئولني من احلكام ويف اإطار املجتمع املدين، يف 

املعار�ضة ويف نقدها اأحيانًا، تقاطعًا اأو ا�ضتقطابًا، مع النخب ويف و�ضع م�ضافة بينه وبينها، لكنه يف 

كل مّرة كان اهتمامه يتزايد بالراأي العام، ويف كل حماولته تلك، كان يحاول الجتهاد واإن اأخطاأ.

يوم وقف اأجنلز اأمام قرب رفيقه الأثري مارك�س: هتف وكاأنه غري م�ضّدق للرحيل: اأي فكر قد 

انطفاأ، واي قلب قد توقف عن اخلفقان؟ ووا�ضل اأجنلز ر�ضالة مارك�س وحاول تطويرها، باعتبار 

اأو كاملة، ومل يكن مارك�س واأجنلز من بعده، �ضوى مرحلة  املارك�ضية نقدية و�ضعية، غري متامية 

من مراحلها، متوقفًا عند املنهج، الأ�ضا�س يف املارك�ضية، وهو الذي ميكن افتتاحه اليوم كقراءات 

متعددة ملارك�س، حاول بع�س املفكرين العرب، ورمبا من بينهم حممد ال�ضيد �ضعيد، قراءاته، كقارئ 

والتغيري،  وال�ضتيعاب  للتطور  قابل  ومنهج  عنه  غنى  ل  معريف  كمنت  ذلك  كل  وقبل  وناقد  وكاتب 

ولي�س حقائق �رشمدية ثابتة، مغلقا عليها باب املعرفة والعلم. وميكنني اعتبار حممد ال�ضيد �ضعيد 

اأحد املجددين يف الفكر ال�ضرتاكي واملارك�ضي، يف اإطار الي�ضار العربي، فهو مل يتقّبل حتويل التعاليم 

اأو تعاويذ ت�ضلح لكل زمان ومكان، وهو ما فعله العديد من قادة  اأدعية  اأو  اإىل معّلبات  املارك�ضية 

اإىل  املارك�ضية  فحّولوا  املنهج،  واأهملوا  بالتعاليم  مت�ضكوا  حني  الكال�ضيكية،  ال�ضرتاكية  املدر�ضة 

عك�س منهجها، وهو ما نطلق عليه املارك�ضلوجيا وهو الوجه الآخر لال�ضالملوجيا والقوملوجيا.

متتد عالقتي املبا�رشة مبحمد ال�ضيد �ضعيد اإىل نحو عقدين من الزمان، التقينا فيها يف ظروف 

والي�ضار  املارك�ضية  �ضوؤون  يف  متوا�ضلة  حوارات  وبينه  بيني  وجرت  وخمتلفة،  متنوعة  ومدن 

والثقافة  واملثقفني  م�رش  ودور  وال�ضتبداد  واحل�ضار  والعراق  املدين  واملجتمع  والدميقراطية 

طيلة  معه  اتفقت  من  اأجد  اأن  اأ�ضتطيع  ل  ولعلي  امل�ضري،  تقرير  والأكراد وحق  وفل�ضطني  واملنفى 

العقدين املا�ضيني اأكرث منه، وحتى واإن اختلفنا فقد كانت نقا�ضاتنا متتد وتتجدد ونتبادل املواقف 

اأحيانا ون�ضّوب لأنف�ضنا وبع�ضنا للبع�س.

كنت اأجد فيه الأكرث �ضدقية واإخال�ضًا، ولعل اأهم امتيازاته كانت تتعلق بعقله وقلبه، كان عقله 

اأن  بّد  فال  تناق�ضات،  اأو  انقالبات  اأو  تغيريات  ثمة  واإن ح�ضلت  متقدًا ومتجددًا،  مفتوحًا وفكره 

نخ�ضعها ل�ضياقها التاريخي وللظروف املحيطة وال�ضاغطة، واإىل رغبته يف الجتهاد والتمّيز حتى 

اإيجابيات الآخر والرتكيز  اإىل  اأخطاأ. وكان يحمل قلبًا ناب�ضًا بحب اخلري والت�ضامح والنظر  واإن 

اأوجاع احلزن الذهبي
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اأن قرر جمع من الأ�ضدقاء ورمبا  عليها، ل�ضيما بتوّفر ح�ضن ال�رشيرة وال�ضدقية. واأتذكر مرة 

يف فورة غ�ضب اأو رّدة فعل “مع�قبة” �ضديق و�ضاحب فكر وموقف، خلطاأ كان قد وقع فيه، واإن 

املعاجلة، ل�ضيما  باأ�ضلوب  اختلفنا  لكننا  بهذا اخلطاأ،  نقّر  اإىل جانبه  واأنا  �ضعيد  ال�ضيد  كان حممد 

حماولة عزل الزميل اأو اإخراجه من دائرة العمل والتعاون واملجتمع املدين اأو اإرغامه على التنازل 

املذل، الأمر الذي مل نكن نقّره، بل رف�ضناه وحاولنا مع الأغلبية ال�ضاحقة لإقناعها بالكتفاء بالنقد 

والت�ضامح، ومع الزميل �ضماع مربراته والإقرار باخلطاأ، دون قبولنا تقدمي تنازل جمحف اأو مهني.

الأ�صل”:  هو  “الإن�ص�ن  بعنوان  له  كتاب  تقدمي  يف  الفكري  املوقع  ي�ضاطره  �ضديق  عن  كتب 

واأخل�س  اأقدم  من  فاملوؤلف هو واحد   ،.... الدكتور  وال�ضديق  لالأخ  الكتاب  هذا  اأقدم  اأن  ي�ضعدين 

واأن�ضط املنا�ضلني والدعاة العرب حلقوق الإن�ضان، وتنت�رش م�ضاهماته يف رقعة وا�ضعة للغاية من 

الأن�ضطة الن�ضالية النظرية والعملية، فهو موؤلف غزير الإنتاج، وهو كذلك منا�ضل زاخر باحليوية 

يف املمار�ضة امليدانية. وهو من ذلك النوع من املنا�ضلني املفكرين وامليدانيني الذين تولد لديك عاطفة 

احلب والتقدير لهم منذ اأن تلقاهم، وهو من ذلك النوع النادر من هوؤلء الذين يظل حبك وتقديرك 

لهم ينمو باطراد كّلما طالت زمالتك لهم وتعّرفك عليهم.

العرب  �ضاعر  اجلواهري  ب�ضحبة  كنت  يوم  فذات  ُيقال،  كما  ُيذكر  بال�ضيء  ال�ضيء  كان  واإذا 

النا�رش  عبد  الكبري جمال  العربي  القائد  بحق  ال�ضهرية  ق�ضيدته  اإىل  احلديث  بنا  وتطّرق  الأكرب، 

والتي األقاها يف احتفالية خا�ضة يف القاهرة العام 1971 ون�رشتها جريدة الأهرام يف عددها اخلا�س 

مبنا�ضبة الذكرى الأوىل لوفاة عبد النا�رش وكان يقول فيها:

اخلالدون عِهدُتهم اأحياَء اأكربُت يوَمك اأن يكوَن رثاَء  

فيما مييُل عوا�ضفًا هوجاَء يا اأُيها الن�رُش املحلُِّق يتقي  

وي�ضيُده اإذ ُيح�ضن الإبطاَء ينق�سُّ عجالنًا فيفِلت �ضيُدُه  

كم اأف�ضد املتعّبدوَن ثناَء اأُثني عليك وما الثناء عبادة  

واأ�ضاء، جنَب مكرثِّ واأ�ضاَء ِدَيُة الرجال اإ�ضاءتان:  مقِلٌل     

كان العظيم املجد والأخطاء  ل يع�ضم املجُد الرجال واإمنا   

ما فاَت من وَثباته الإح�ضاَء حت�ضى عليه العاثرات وح�ضُبه   

د. عبداحل�ضني �ضعبان
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وعندما انتهى اجلواهري بنربته احليوية ال�ّضاجة؛ قلت له لو مل تكتب هذه الق�ضيدة بحق عبد 

النا�رش، فلمن تتمنى اأن تكتبها، فاأجابني على الفور، اإن عبد النا�رش ي�ضتحقها ولو اأردت اأن اأمتنى 

اأن اأهديها اإىل اأحد، فلرمبا كنت اأمتنى اأن يكتبها �ضاعر بحقي، ولكن اأين هو؟

طلبًا  واملدنية  الجتماعية  احلركات  اأ�ضد  هي  احلقوقية  احلركة  اإن  �ضعيد:  ال�ضيد  حممد  يقول 

من  اآخر  طراز  اأي  مثل  مثلهم  هم  احلقوقيني  املنا�ضلني  ولكن  واملبدئية،  الأخالقية  لال�ضتقامة 

املنا�ضلني، معّر�ضون ل�ضغوط احلياة بوجه عام، ومعّر�ضون اأكرث لتاأثري اجلماعات املرجعية، التي 

انتموا اأو ينتمون اإليها، والتي ت�ضغط لإجبارهم على تكييف مواقفهم تبعًا للم�ضالح والأهواء. هنا 

ال�ضخ�س  التناق�س بني  اإىل  بالتحديد  اأ�ضري هنا  للتناق�س.  تقريبًا-  �ضاعة  جند م�ضدرًا مفّجرًا كل 

التاريخي الذي يتكون يف جمتمع ما وعرب انتماءات بعينها من ناحية، وال�ضخ�س الأخالقي الذي 

اأهوائه وم�ضاحله هو: اأي ال�ضخ�س الذي ل يحيد عما تتطلبه مهمته  اأمام  ل ي�ضعه حتى الت�ضليم 

الإن�ضانية من توّحد مع املاهية الإن�ضانية املجردة.

لحظوا هنا اأن حممد ال�ضيد �ضعيد كاأنه يتحدث عن نف�ضه ُمعليًا من دور العامل الأخالقي ولعله 

لوجدانيته و�ضميميته هو ذاته ذلك ال�ضخ�س الأخالقي. ومي�ضي للقول: اإن احلركة احلقوقية تتطلب 

بناء هذه النوعية الأخرية من الأ�ضخا�س، ولكني اأظن اأن تلك النوعية بالتحديد ل تنتج وي�ضتحيل 

اكتمال بنائها بدون فعل يومي �ضاق مع النف�س، واأحيانًا مع اأقرب الرفاق والأ�ضدقاء ورمبا الأهل، 

فال توجد ع�ضمة لأحد من الوقوع يف الهوى والزلل، فاملحافظة على ال�ضتقامة الأخالقية واملنطقية 

لي�س اأمرًا هّينًا ولي�س لها �ضمان نهائي، لأننا جميعا ب�رش من حلم ودم ... ويوا�ضل حممد ال�ضيد 

�ضعيد قوله:  ولكن اهلل وهب عددًا حمدودًا جدًا من النا�س تلك املوهبة الفريدة حلل هذا التناق�س 

بب�ضاطة متناهية. اإنهم يت�رشفون مببدئية وبح�س اأخالقي على نحو �ضبه غريزي، واأنا اأظن اأن ... 

ينتمي اإىل هذا الطراز النادر من النا�س.

كنت اأمتنى اأن اأكتب مثل هذه الكلمات بحق حممد ال�ضيد �ضعيد، ولو �ضئلت مثل اجلواهري، فيما 

اإذا كان حممد ال�ضيد �ضعيد قد كتبها عني، فاإين كنت اأمتنى اأن تكتب بحق حممد ال�ضيد �ضعيد ويكون 

يل �رشف كتابتها.

يف فكرته عن املثقف الكوين التقى حممد ال�ضيد �ضعيد مع املفكر العراقي الرتاثي هادي العلوي، 

ولعلهما كانا الأكرث ُزهدية وتوا�ضعًا واإن�ضانية، فكالهما كما اأ�رشت اإىل ذلك يف بحث قدمته يف لندن 

الثقافة العربية« يف جامعة �ضو�س »كلية الدرا�ضات ال�رشقية«، بعيدان عن الإغراق يف  اإىل »جمعية 

وكان  واجلن�س،  واملال  ال�ضلطة  بذلك  ويق�ضد  العلوي،  هادي  عليها  يطلق  كما  الثالث  اخل�ضا�ضات 

اأوجاع احلزن الذهبي
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املثقف  ُيف�ضد  ما  اأكرث  لأن  الداخليني واخلارجيني،  الأغيار  اإزاء  الرتفع  املثقف  كالهما يطلبان من 

هو اقرتابه من احلاكم، حيث �ضي�ضطر اإما اإىل حرق البخور له اأو تزيني خطابه، وقد ابتلعت دائرة 

ال�ضلطة ع�رشات املثقفني واملبدعني بو�ضائل ناعمة.

وكان حممد ال�ضيد �ضعيد وهادي العلوي �ضديدي التماهي مع النا�س يف حياتهما، وهما اأقرب 

ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  �ضلطات:  ثالث  مواجهة  يف  جرام�ضي  اأنطونيو  ح�ضب  الع�ضوي  املثقف  اإىل 

اأ�ضيف  اأن  البالية، وميكنني  الجتماعية  والتقاليد  العادات  و�ضلطة  الدينية  الثيوقراطية  وال�ضلطة 

اأن انت�ضارهما الأول كان على �ضلطة النف�س الإمارة بال�ضوء اأحيانًا، اإذ ل ميكن للمثقف اإجناز عمل 

اإن�ضاين كبري دون النت�ضار على نف�ضه وتروي�ضها، مبا يخدم متطلبات ثقافته ومعرفته، فاملعرفة 

قوة اأو �ضلطة ح�ضب الفيل�ضوف فران�ضي�س بيكون وهي �ضلطة عليا، وعلى املثقف األ يتنازل عنها اأو 

يطّوع و�ضيلته الإبداعية خلدمة الغري �ضيا�ضيًا كان اأم دينيًا، بقدر خدمة وظيفته الإن�ضانية.

من القاهرة اإىل الرباط اإىل لندن اإىل بريوت وعمان و�ضنعاء و�ضيول وكوبنهاغن وماملو وبروك�ضل 

نوا�ضل  باأننا  نحلم  وكنا  مت�ضلة،  كانت حواراتنا  املدن،  والإ�ضكندرية وع�رشات  وباري�س ومدريد 

حواراتنا يومًا يف بغداد وعلى �ضاطئ نهر دجلة. قلت له ميكن اأن مندد اأرجلنا على اإحدى �ضفتي 

النهر وناأكل رطبًا عراقيًا برحيًا ذهبيًا، و�ضمكًا م�ضكوفًا وننام بكل هدوء، ل يحر�ضنا �ضوى �ضماء 

بغداد، ومل  احتالل  يوم مت  تك�رّشت  تلك  اأحالمنا  لكن  اأحالم وردية،  وباقة  زرقاء وجنوم م�ضيئة 

تذهب الدكتاتورية اإىل اجلحيم فح�ضب، بل ذهبت الدولة العراقية بكل مرافقها.

اأ�ضد  اأنه كان من  اإزاء الدميقراطية املوعودة رغم  مل ي�ضعر حممد �ضيد �ضعيد للحظة باأي وهم 

اأن�ضار التحّول الدميقراطي، لكنه مل يكن معّوًل على احل�ضار اأو التدخل والغزو، لأنه كان يدرك اأن 

الدميقراطية التي تاأتي على ظهر دبابة اأو جناح طائرة اأو براأ�س �ضاروخ، ل ميكن معها اأن ت�ضتقيم 

الأمور، ويتحقق التغيري املن�ضود، رغم عدائه لال�ضتبداد وعبادة الفرد، ولذلك ظّل متحفظًا وحماذرًا، 

وهو ما �ضاطرته منذ اليوم الأول، وما عرّبت عنه يوم حفل تكرميي يف القاهرة الذي �ضادف يوم 

العدوان على العراق، 20 اآذار )مار�س( 2003.

اإىل  �ضفره  ع�ضية  ذلك  وكان  الهوية،  ملعرفة  �رشوريًا  املنفى  يف  العي�س  ي�ضبح  هل  مرة  �ضاألني 

وا�ضنطن  لتويل م�ضوؤولية مكتب الهرام، قلت له اإّل اإذا اعتقدنا اأن املنفى هو فكرة خال�ضية، مثل ما 

ذهب مو�ضى وامل�ضيح وحممد ولينني واخلميني واآخرين.

املنفى يعطينا قدرة على التاأمل واملراجعة والنقد، ميكننا اأن نلعق جراحنا اأحيانًا، ولكن النفي 

ح�ضب اإدوارد �ضعيد »ل ميكن اأبدًا اأن يكون يف حالة ر�ضا عن النف�س واطمئنان وا�ضتقرار...« وهو 
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موحدة  وحدة  يف  والهوية  الكتابة  ا�ضتح�رش  عندما  كونراد  جوزيف  هو  كبري  روائي  عنه  عرّب  ما 

متنوعة وخمتلفة »الكتابة عندي فعل ا�ضتذكار وهي اإىل ذلك فعل ن�ضيان«.

اإىل العودة،  اإنهاء الدرا�ضة  مل يقَو ال�ضيد �ضعيد على املنفى حتى واإن كان طوعيًا، ف�ضارع بعد 

وبعد �ضنة م�ضنية و�ضاقة يف وا�ضنطن كما و�ضفها يل عاد �رشيعا اإىل قاهرة املعز، لأنه يدرك اأن ثمة 

النف�س ووطنها  بني  اأي  تنج�رش،  اأن  ل ميكن  الأ�ضلي،  الب�رشي وموطنه  الكائن  بني  ق�رشية  هّوة 

احلقيقي كما يقول لإدوارد �ضعيد.

املنفى يعطيك الإح�ضا�س بالفقد، بالُيتم، بالقلق، لن ي�ضاويه اأي اإح�ضا�س بال�ضعادة لالإجناز، ولعل 

ذلك �ضعور عام من �ضموئيل بيكت اإىل اأين�ضتاين اإىل اإدوارد �ضعيد اإىل اجلواهري ومظفر النواب وعبد 

الرحمن منيف واأديب دميرتي وحممود دروي�س وهادي العلوي واآخرين، لعل العزاء الوحيد ملنفاهم 

هو اإبداعهم، ول يوازي هذا باأي حال من الأحوال عذاباتهم التي ل حّد لها. املنفي ي�ضعر بالت�ضظي؛ 

ولذلك يدافع اأحيانًا ب�رشا�ضة عن ن�ضتولوجيا الهوية وم�ضاعر اجلماعة، وقد يختار اجتاهًا خاطئًا 

بفعل النطواء والعزلة والت�ضبث مبا لديه واأحيانًا ب�ضبب كراهية الآخر اأحيانًا.

ل اأت�ضور اأن حممد ال�ضيد �ضعيد قد فارقنا. لكنه ذلك القدر الغا�ضم الذي اختطفه منا. لعل الذئب 

الذي ظّل يرت�ّضده بكل لوؤم وحقد وت�ضفي متّكن اأخريًا من اأن ي�ضع حدًا حلياته. لقد ا�ضتهدف ذلك 

اأجد يف ال�رشيف الر�ضي خري من ينطق  اللعني الفكر و�ضعاعه املنري، ويف مثل هذا امل�ضاب اجللل 

با�ضمنا حني يقول: 

اإذا اأ�ضابت من حُتب ما اأخطاأتك النائباُت   

ومثلما يقول اجلواهري: 

يُد الأيام طوع يد امل�ضيب يظل املرء مهما اأدركته   

ومثلما كان ملحمد ال�ضيد �ضعيد خ�ضوم كثريون، على �ضعيد الفكر واملمار�ضة، لكنني اأعتقد اأنه 

مل يكن له عدوٌّ واحد.

لقد حّلق حممد يف �ضماوات بعيدة طائرًا جمياًل، بنظراته الذكية وقلبه الوا�ضع ال�ضمح وعقله 

الراجح اخلالق. العزاء احلار لعائلته واأ�ضدقائه ورفاقه.

ال�ضديق حممد ال�ضيد �ضعيد: ل نقول وداعًا.

املفكر حممد ال�ضيد �ضعيد: نقول ا�ضتياًقا. 

اأوجاع احلزن الذهبي
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 باحث ومفكر �سوري.
*

مقال

املثقف اال�ضتثنائي 

حني يحلم بالتغيري

د. برهان غليون*

اكت�ضفت حممد ال�ضيد �ضعيد من خالل مداخالته ومقالته ال�ضحفية، قبل اأن جتمعنا �ضداقة الفكر 

نادرة  علمية  بنزاهة  متيز  لمعا  باحثا  نظري  يف  حممد  وكان  والإن�ضاين.  ال�ضيا�ضي  العمل  وممار�ضة 

وب�ضداد راأي ا�ضتثنائي. فهو اأحد اأملع املفكرين العرب املعا�رشين واأبرز مثقفي جيله واأكرثهم ن�ضاطا 

واإخال�ص� و�صدقية.

حتلم  كانت  الذي  التقدم  طريق  �ضلت  اأنها  اأبنائها  غالبية  ت�ضعر  اأو  �ضلت  عربية  جمتمعات  ففي 

الق�ضم  يتعّر�س لالإحباط والياأ�س. وبينما اختار  الراأي مل  اأ�ضحاب  اأو  املثقفني  اأن قليال من  به، جند 

القومية  التغيريية،  اأحالمهم  الو�ضع متخلني عن  الواقع، وم�ضايرة  لالأمر  الأكرب من هوؤلء النحناء 

اأو ال�ضرتاكية اأو الدميقراطية، وانقلب ق�ضم اآخر على مواقفه ال�ضابقة اأو تنكر لها با�ضم الواقعية اأو 

التحولت التاريخية اأو النفتاح على العامل، ور�ضي ق�ضم اآخر بالن�ضحاب والنكفاء على النف�س، بقيت 

اأقلية من املثقفني، ومنها حممد ال�ضيد �ضعيد، ُت�رّش على الختيارات التي األهمت احلركات الجتماعية 

الن�ضف  يف  النه�ضة  ا�ضم  عليه  نطلق  ما  اأو  العربية،  النه�ضة  بداية  منذ  العربية  البالد  يف  والوطنية 
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الثاين من القرن التا�ضع ع�رش، اأعني الميان باإمكانية حتويل العامل العربي والرتقاء به اإىل م�ضاف 

املجتمعات احلديثة وجتديد بنياته القت�ضادية والجتماعية وال�ضيا�ضية والفكرية. 

وبعك�س املثقفني الآخرين الذين تخلوا ب�ضكل اأو باآخر، وعلى طريقتهم اخلا�ضة، عن اأحالم التغيري 

وم�ضاريعه، اأو اأولئك الذين احتفظوا بعك�س الأوائل، باأفكارهم ومواقفهم كما هي ورف�ضوا العرتاف 

بالأمر الواقع، طرح هذا املوقف منذ البداية ول يزال، اأعني موقف التم�ضك مب�رشوع التغيري والتجديد 

والتحديث، حتديا نظريا وعمليا كبريا، �رشف حممد ال�ضيد �ضعيد، كما فعلت القلة القليلة التي �ضلكت 

الطريق نف�ضه يف م�رش وغريها من البالد العربية، كل وقتهم ملواجهته والرد عليه. فبينما ل ت�ضتدعي 

م�ضايرة الأمر الواقع القائم �ضوى ت�ضغيل ملكة التكيف الب�ضيط، التي تربرها الواقعية والبتعاد عن 

يتطلب  جديد،  ت�ضاوؤل  اأي  التقليدية  املواقف  على  احلفاظ  يطرح  ول  حتقيقها،  ميكن  ل  التي  الأحالم 

احلفاظ على حلم التغيري، يف �ضياق النكفاء والردة وانح�ضار الآمال، جهدا ا�ضتثنائيا، وهذا ما ن�ضميه 

بالتكيف اأو التكييف الإبداعي بني احللم والواقع، وما يرتتب عليه من مراجعة مزدوجة يتعلق جزء 

منها باإعادة تقومي احللم نف�ضه ومراجعة فكرته، واجلزء الآخر باإعادة حتليل الواقع نف�ضه والتمعن يف 

ما تبدل فيه وجعل الأفكار وال�ضعارات املطروحة يف مرحلة ما مقطوعة عنه اأو بعيدة املنال.

والثقافية،  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  العربي،  التغيري  معركة  يف  ال�ضتمرار  ميكن  كيف  باخت�ضار، 

ونزعة  املحافظة  الأفكار  و�ضيطرة  القدمية  اأحالمها  عن  نف�ضها  املجتمعات  وتراجع  الهزمية  واقع  يف 

الرتداد عن م�رشوع احلداثة وعليها �ضعيا وراء هوية ثابتة اأو اأ�ضالية؟ ومبعنى اآخر كيف ميكن احلفاظ 

على حلم التغيري وقيمه، واإبقاء �ضعلة التحرر الن�ضاين قائمة يف مواجهة موجة الياأ�س الكا�ضحة، التي 

ل تعني �ضيئا اآخر يف نهاية التحليل �ضوى الت�ضليم لالأمر الواقع وال�ضت�ضالم؟ الرد على هذا التحدي  

هو الذي �ضكل حمرك تفكري حممد ال�ضيد �ضعيد وحمتوى ن�ضالته العملية وغايته يف اآن. وهو الذي ل 

يزال ي�ضكل حمور تفكري وعمل الكثري من املثقفني الآخرين الذين رف�ضوا القبول بالهزمية، اأي الت�ضليم 

بالأمر الواقع والتعامل مع اإجها�س م�رشوع احلداثة العربية كما لو كان اأمرا حمتما ونهائيا.

ويف �ضياق هذا الرد ان�ضبت جهود هوؤلء، ويف مقدمهم حممد ال�ضيد �ضعيد على حمورين:

املحور الأول، اإعادة البناء النظري مل�رشوع التغيري نف�ضه وتر�ضيده؛ اأي اإخ�ضاعه للنقد التاريخي 

والعقلي واإبراز ما كان جوهريا فيه يرتبط بحاجات اندراج املجتمعات يف ع�رشها وتاريخ ح�ضارتها، 

وما كان ثانويا اأي ثمرة الظرف اخلا�س الذي ولد فيه ومل يعد موجودا ول راهنا ول مهما. ولي�س 

عن  م�ضافة  اأخذ  على  مقدرة  ي�ضتدعي  فيه  التقدم  اأن  ذلك  والوا�ضح؛  الب�ضيط  بالأمر  العمل  هذا  مثل 

اأفكارنا امل�ضبقة وعن العقائديات والت�ضورات ال�ضابقة التي درجنا على تربيرها والدفاع عنها اأو على 

النماذج  عن  الرتفاع  على  موازية  مقدرة  من  حتقيقه  ي�ضعب  ما  وهذا  طويلة.  حقبة  خالل  تقدي�ضها 
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عملية  وحده  عليها  احلفاظ  يربر  التي  العليا  واملقا�ضد  القيم  �ضوء  على  اإليها  النظر  واإعادة  املجردة 

الت�ضحية بها والتجروؤ على تبديلها. هكذا مل يكن من املمكن، على �ضبيل املثال، مراجعة فكرة القومية 

ال�ضيا�ضية  ال�ضعب والأمة وحقوقها  اإبراز فكرة  بالوحدة والقوة وال�ضتقالل من دون  ارتبطت  التي 

واملدنية، اأي من دون ال�ضرت�ضاد باملواطنية كقيمة �ضيا�ضية واأخالقية وطنية معا. وما كان من املمكن 

التخلي عن النماذج ال�ضوفييتية و�ضبه ال�ضوفييتية التي ارتبطت بال�ضرتاكية من دون العودة اإىل قيم 

تاأ�ض�ضت عليها �ضيا�ضة  التي  ال�ضيا�ضية والأخالقية واأخالقيات احلرية  العدالة الجتماعية وامل�ضاواة 

الأمم احلديثة. وباملثل ما كان من املمكن مراجعة الفكرة العربية، كما تبلورت يف اخلم�ضينيات واأ�ضكال 

جت�ضيدها و�ضبل العمل لتحقيقها، كما خطت على يد اأ�ضحاب الدعوة القومية يف ال�ضتينيات وال�ضبعينات 

من القرن الع�رشين، وقادت اإىل اإخفاقات وخيبات اأمل كفرت قطاعات وا�ضعة من الراأي العام العربي، 

اأقول ما كان من املمكن ذلك من دون اإعادة بناء فكرة العروبة بارتباطها بالقيم الع�رشية اجلديدة التي 

حولتها اإىل حمور ل�ضرتاتيجية تقارب وتقريب بني الأقطار العربية وتاأ�ضي�س جلغرافية �ضيا�ضية تفتح 

اآفاق التنمية القت�ضادية وتر�ضخ اأ�ض�س ال�ضتقرار وال�ضالم يف املنطقة، وبني ال�ضعوب العربية. 

واملحور الثاين، جتديد اأ�ض�س املمار�ضة واأ�ضاليب العمل واأهدافه املرحلية. وكما كان الرجوع اإىل 

اإل لأ�ضحاب املباديء طريقا لإعادة النظر يف الت�ضورات وال�ضيغ  قيم التغيري وغاياته، مما ل يتوفر 

والنماذج اجلاهزة املوروثة للتغيري، كان الرجوع اإىل معيار النجاعة والفاعلية والتوا�ضل مع الكتلة 

الجتماعية امل�ضتهدفة يف اأي م�رشوع تغيري منطلقا لتجديد اأ�ضاليب العمل واإبداع مقاربات ا�ضرتاتيجية 

�ضعيد  على  العمل  اكت�ضاف  اإىل  بنا  اأدى  ما  وهذا  وتقدمها.  التغيري  حركة  ا�ضتمرار  ل�ضمان  جديدة 

املجتمع املدين، وتطوير و�ضائل التوا�ضل املختلفة مع جمهور ي�ضكل عزله وتهمي�ضه واإ�ضكاته، ال�رشط 

الأول لإعادة اإنتاج النظم الجتماعية وال�ضيا�ضية القائمة.

رائدا.  �ضك  اأدنى  دون  كان حممد من  القائم،  للو�ضع  والعملي-  املزدوج -النظري  النقد  هذا  يف 

وقد كانت جريدة البديل التتويج الأخري لفكره وعمله. ول ت�ضري البديل هنا اإىل نظام اآخر غري النظام 

باملعنى  وللمعار�ضة  العملي  للنقد  اأو  النقدي  للعمل  اآخر  بديل  اإىل  ولكن  فح�ضب،  القائم  الجتماعي 

اجلديد اأي�ضا.

فمن باب الوفاء لفكرة العدالة وامل�ضاواة اأعاد حممد ال�ضيد �ضعيد النظر يف اأمناط التفكري ال�ضرتاكي 

والي�ضاري عموما، وربطها بالدميقراطية وباملجتمع املدين، حتى جعل من هذه الأبعاد الأخرية حمور 

عمله ون�ضاطه، ال�ضيا�ضي واملدين. ومن باب الوفاء لقيم احلداثة والتنمية وال�ضتقالل الوطني وال�ضيادة 

القومية اأعاد النظر اأي�ضا يف الفكرة القومية العربية النا�رشية وغري النا�رشية، ومل يوفر فر�ضة لتاأكيد 

الراأي  واأ�ضحاب  املثقفني  من  الكثري  وبعك�س  العربية  البالد  بني  والندماج  والتكامل  التقارب  خيار 
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اإىل النخراط يف ما ينبغي ت�ضميته نزعة العداء للهوية والفتتان  الذين دفعهم اكت�ضاف الدميقراطية 

بالنزعة الليربالية ال�ضتعمارية اأو �ضبه ال�ضتعمارية، دافع حممد بكل قوة واقتناع عن الرتباط الذي 

ل ينف�ضم بني قيم احلرية الفردية والعدالة الجتماعية. وبعك�س الكثري من املثقفني الذين مرت عليهم 

خدعة م�ضاريع الدمقرطة التي اأطلقتها اإدارة الرئي�س بو�س الأمريكية، واأيدتها الدول الأوروبية، بقي 

اميان حممد ل يتزعزع يف ا�ضتقاللية حركة التغيري العربية، ويف الرتباط الذي ل ينف�ضم بني مطلب 

الدميقراطية ومطلب ال�صي�دة الوطنية.

كان من الطبيعي واحلالة هذه اأن يتخطى حممد خطوط الف�ضل القاطعة التي ا�ضطنعها مثقفونا 

بتكري�ضها  اأي�ضا،  القائم  الو�ضع  اإنتاج  اإعادة  تكر�س  التي  تلك  ال�ضيا�ضية،  جمتمعاتنا  يف  واأحزابنا 

وال�ضرتاكيني،  والليرباليني  وال�ضالميني،  والعلمانيني  والقطريني،  القوميني  بني  والعداء  القطيعة 

التغيري  معياره  معا،  بينها  ويجمع  املواقف  هذه  يتجاوز  ذلك،   وراء  ما  يف  موقعا  لنف�ضه  يبني  واأن 

والنجاعة والفعل، واأن يطمح من خالل ذلك اإىل حترير اأجيال ال�ضباب من روا�ضب �رشاعات املا�ضي 

امليت ونقا�ضاته املكبلة، وي�ضعى اإىل تعبئتهم و�ضدهم اإىل معركة التغيري وجتديد جمتمعاتهم، ب�رشف 

النظر عن انتماءاتهم املذهبية. بهذا املعنى كان حممد ال�ضيد �ضعيد، كما ذكر هو عن نف�ضه، ي�ضاريا بني 

الو�ضل  اأي �ضلة  القوميني،  القطريني وم�رشيا بني  الي�ضاريني، قوميا بني  الليرباليني وليرباليا بني 

بينهم اأي�ضا. وجوهر هذه ال�ضلة هو ابتداع خطة عملية لدفع عملية التغيري، مبعناه العميق، اأي تغيري 

الواقع نف�ضه ل فكرته. 

اأي�ضا احلركة املدنية وينخرط فيها، كما مل يفعل اأي  وهذا التغيري هو الذي جعل حممد يكت�ضف 

الواقع،  يف  للتاأثري  فر�ضة  للكلمة، مل يرتك  باملعنى احلقيقي  وثوريا  عمليا  مفكرا  كان  لقد  منا.  واحد 

املنا�ضبات  كل  يف  حا�رشا  اأي�ضا  ال�ضبب  لهذا  وكان  وي�ضتثمرها.  ي�ضتغلها  مل  عملية،  اأم  كانت  نظرية 

الن�ضالية، واثقا من عمله متفائل العقل، بالرغم من �ضعوبات العمل وحتديات الواقع الكبرية جميعها. 

ولأنه وهب نف�ضه مل�رشوع تغيري الواقع العربي فلم يرتك ميدانا للعمل مل ينخرط فيه، من املقالة 

اإىل ال�ضيا�ضة اإىل املقاومة واملظاهرة وال�رشاب. لكن اإخال�ضه ملبادئه وذكائه ال�ضتثنائي الذي جنبه 

خداع الذات وتغذية الأوهام التي غالبا ما يقع فيها النا�ضطون العموميون، ال�ضيا�ضيون واملدنيون، عن 

اأنف�ضهم وعن الآخرين وعن الواقع الجتماعي اأي�ضا جعلت منه رجل ب�ضرية ا�ضتثنائيا. فكان بامتياز 

ال�ضيا�ضية والفكرية، ورجل �ضيا�ضة  الأيديولوجية والختيارات  التجرد عن  رجل علم من دون ادعاء 

ال�ضلطة. لقد كان رجل قيادة فكرية باملعنى احلقيقي للكلمة، مثقف الكلمة  اأي تطلع ملواقع  من دون 

احلرة والفكرة الثورية واملنهج احلواري والعقالين الهاديء والويف يف الوقت نف�ضه. رجل الت�ضحية 

وال�ضجاعة والتوا�ضع وامل�ضئولية ونكران الذات.

املثقف اال�ضتثنائي حني يحلم بالتغيري
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 حقوقي م�رشي ومدير ق�سم �سمال �أفريقيا باملركز �لدويل للعد�لة �لنتقالية- نيويورك.
*

مقال

كنز وطني

هاين جملّي*

اأنه يف حني ل تزال  لعله من عجب املقادير، ومن املفارقات التي تبعث على احل�رشة والأ�ضى، 

م�رش جتوب الآفاق بحًثا عن اآثارها الوطنية املنهوبة؛ فاإنها تبدو يف غفلة عن كنز وطني فقدته يف 

عقر دارها برحيل �ضديقنا الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد. 

التي خا�ضها ب�ضجاعة مع مر�س �رش�س م�ضتبد،  فحني ما كان �ضعيد يخ�رش معركته الطويلة 

مثلما هو فتاك، وبينما كان راقًدا يف �رشير املوت يف م�ضت�ضفى موح�س بباري�س، وبجواره زوجته 

نور، كان امل�ضئولون امل�رشيون، غري بعيدين عنه، منهمكني يف اإثارة زوبعة دبلوما�ضية، يزجمرون 

فيها ويهددون بقطع العالقات مع متحف اللوفر ب�ضبب خالف على جدارية م�رشوقة. ويف الوقت 

الذي عاد فيه �ضعيد اإىل م�رش على عجل لتوديع اأ�رشته واأ�ضدقائه، قبل اأن يوارى جثمانه الرثى يف 

م�ضقط راأ�ضه ببور�ضعيد، كان امل�ضئولون يف �ضغل �ضاغل عنه؛ فلم تكن اأب�ضارهم ترى �ضوى قطع 

اأثرية اأخرى هنا وهناك، ترجى عودتها اإىل الوطن بعد طول غياب، مثل التمثال الن�ضفي لنفرتيتي 

من برلني، وحجر ر�ضيد من لندن.
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غري اأن �ضيًئا من هذا ينبغي األ يثري فينا العجب؛ فمحمد -كما قال الكاتب �ضالمة اأحمد �ضالمة- »مل 

يكن اأبًدا ممن تغريهم �ضهوة املال اأو املن�ضب. ومل يكن ممن يكتمون احلق مهما كانت العواقب«، ومل يكن 

»من الذين تلتوي الأقالم بني عقولهم واأ�ضابعهم موالة اأو جماراة اأو متلًقا، ومل تكن من الذين تغريهم 

املنا�ضب وهو اأحق بها«، ومل يكن »قريبًا من ال�ضلطة ول هو من دراوي�ضها وال�ضاعني يف دهاليزها«.

كال، مل يكن �ضيئًا من ذلك، كما يعرف الكثريون من اأ�ضدقائه واملعجبني به، بل ظل متم�ضًكا مببادئه، 

يقول كلمة احلق لأ�ضحاب ال�ضلطة دون اأن يخ�ضى يف ذلك لومة لئم. واأم�ضى حياته يف الدعوة للدميقراطية 

اأحياًنا  كلفه  مما  امل�ضت�ضعفني،  واأ�ضعف  املحرومني  عن  للدفاع  ا  مت�ضديًّ الإن�ضان،  حقوق  �ضاأن  واإعالء 

اأثمانًا باهظة بلغت حد تعر�ضه لل�ضجن والتعذيب. ول يجهل زمالوؤه يف ال�ضجن ما كابده وراء الق�ضبان، 

وملاذا اخت�ضته ال�ضلطات دوًنا عن غريه مبزيد من العقاب. ثم نقول -وكاأننا بحاجة لأن ن�ضوق دلياًل اآخر 

على توا�ضعه واإن�ضانيته- اإنه كان كلما �ضئل عن املعاملة التي لقاها يف ال�ضجن، تهرب من ال�ضوؤال موؤثًرا 

الرتكيز على معاناة الآخرين ودوافع احتجاجهم.

لقد رثا حممًدا اأقرانه وزمالوؤه يف م�رش واخلارج، من الذين حزنوا لرحيل رجل اأجمعوا على و�ضفه 

برائد املفكرين من جيله؛ وقد كان اأي�ًضا رجاًل ياأخذ نف�ضه بذات ال�رشامة النابعة من مبادئه يف �ضلوكه 

اليومي، كما كان يفعل يف حتليله للتطورات ال�ضيا�ضية اأو يف توجيهه لطالبه. بل اإنه ذهب اإىل اأبعد من ذلك 

يف ن�ضاطه احلقوقي عندما اأ�ضهم يف تاأ�ضي�س املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان، ومركز القاهرة لدرا�ضات 

حقوق الإن�ضان، ثم اأخرًيا احلركة امل�رشية من اأجل التغيري »كفاية«؛ ذلك هو حممد النا�ضط املتفاين الذي 

عرفته عن قرب على مدار �ضنوات طويلة.

عندما التقيت به اأول مرة، كانت تخاجلني ال�ضكوك، اإذ كنت اأنظر بعني الريبة اإىل املزج بني الن�ضاط 

اأهمها  لأ�ضباب  الأول  يقّو�س  الثاين  اأن  اعتبار  على  م�رش؛  يف  ال�ضيا�ضي  والن�ضاط  اخلال�س  احلقوقي 

افتقاره �ضمًنا لال�ضتقالل واحلياد. وبنظرة ملوؤها الإ�رشار واليقني كان يو�ضح يل ملاذا يعتقد اأن هذين 

النوعني من الن�ضاط متالزمان ل ينف�ضل اأحدهما عن الآخر؛ بل اإنه كان يت�ضاءل اإن كان بالإمكان اأن تقوم 

للمجتمع املدين قائمة ما مل تتوافر له م�ضاحة من الن�ضاط ال�ضيا�ضي. 

اأما فيما يتعلق بق�ضية اأخرى �ضاخنة من ق�ضايا الع�رش، وهي ق�ضية متويل اأن�ضطة حقوق الإن�ضان يف 

م�رش، ويف املنطقة العربية، فقد كان يدرك اإدراًكا مرهًفا كيف تعمد بع�س احلكومات، والأطراف الفاعلة 

ال�ضيا�ضية، بل حتى بع�س الأطراف الفاعلة يف املجتمع املدين، اإىل التالعب بهذه الق�ضية واتخاذها مطّية 

لتحقيق ماآربها اخلا�ضة. وكان ما يقلقه هو اأنهم جميًعا ل يجدون باأ�ًضا ول غ�ضا�ضة يف قبول »التمويل 

الأجنبي«، ومن النفاق اإذن اأن يعيبوا ذلك على غريهم وينتقدوه. كما اأنه كان يف طليعة من قالوا اإن التمويل 

متي�رش داخل الوطن يف اإطار جمتمع رجال الأعمال، باعتبارهم –كما كان يقول- من العوامل الرئي�ضية 

كنز وطني
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للتغيري يف املنطقة، اإذ يطالبون بالإ�ضالحات القانونية، وحرية احل�ضول على املعلومات وتداولها، وحرية 

تكوين اجلمعيات اأو النتماء اإليها. 

وكان يعرب عن اأ�ضفه لتقّل�س الروح التطوعية التي كانت مبثابة القوة املوجهة حلركة حقوق الإن�ضان 

غياب  النقا�س حول  اإىل  بنا  عاد  بل  التمويل وحده،  اإىل  التقل�س  هذا  يعُز  ولكنه مل  بدايتها،  يف  امل�رشية 

احلريات ال�ضيا�ضية، واإن كان قد األقى بع�س اللوم مبا�رشة على حركة حقوق الإن�ضان الدولية يف عمومها، 

وعلى غلوها اأحياًنا يف العتماد على ال�ضغوط اخلارجية. كان حممد يوؤمن اإميانًا را�ضًخا باأن التغيري اإمنا 

ياأتي من الداخل، وكيف ل وقد كانت له جتربته يف النخراط يف حركات الحتجاج الطالبية والعمالية 

ع�مي 1968 و1972، واأ�ضهم يف تاأ�ضي�س حركة حقوق الإن�ضان امل�رشية يف الثمانينيات.

وبعد ذلك ب�ضنني، عندما اأطاح التدخل الأجنبي بالنظام الديكتاتوري ل�ضدام ح�ضني يف العراق، عدنا 

من جديد اإىل النقا�س حول التغيري النابع من الداخل ل من اخلارج. كان هذا عام 2003، بعد اأ�ضابيع قليلة 

من �ضقوط النظام البعثي، وكان حممد غاية يف الو�ضوح، فقد راأى اأوًل هزمية الهيمنة العاملية الأمريكية، 

وانهيار الفرتا�س القائل باأنها ميكن اأن تقوم بدور ال�رشطي يف العامل؛ فلئن كانت جتاهد مب�ضقة وع�رش 

اإيران؟  مثل  بلد  مع  ت�ضنع  اأن  ع�ضاها  فماذا  بالية،  اأ�ضلحة  �ضوى  ل ميلك  بلد  على  �ضنتها  لك�ضب حرب 

اأو مع عدد �ضغري من البلدان يف حال احتدت مع بع�ضها البع�س؟ كما راأى اأن هذه احلرب هزمية على 

التاأييد الدويل الالزم يف جمل�س الأمن الدويل؛  ال�ضعيد الأخالقي؛ لأن الوليات املتحدة مل حت�ضل على 

وف�ضاًل عن هذا فاإنها هزمية للمحافظني اجلدد يف الإدارة الأمريكية الذين لن يلبثوا طوياًل حتى يتبني 

اأنهم �ضللوا ال�ضعب الأمريكي. لقد تنباأ حممد باأن يكون التغيري احلادث يف الوليات املتحدة اأكرب منه يف 

العراق – وكاأنه كان من بع�س النواحي يتنباأ عام 2003 ب�ضعود اأوباما؛ ومن بني تنبوؤاته الأخرى األ 

2003 كتب  يفلت من العقاب اأولئك امل�ضئولون عن الوح�ضية التي تك�ضفت اأمام اأعيننا؛ ففي اأبريل عام 

مقاًل يف جريدة »الأهرام ويكلي« قال فيه »اإن الإجماع املذهل املنعقد بني النا�س يف �ضتى اأنحاء العامل حول 

ال�رشورة امللحة ملقاومة هذا اخلطر الهائل اجلديد الذي يهدد ال�ضلم والعدل مل ي�ضبق له قط اأن كان مبثل 

هذه الفعالية والعفوية، ولو اأنه ل يزال اأمامه �ضوط بعيد ل بد اأن يقطعه؛ فال تزال الب�رشية بحاجة لك�ضب 

تاأييد اأغلبية ال�ضعب الأمريكي، وا�ضتمالتها اإىل جانبها، وقد ل ننتظر طوياًل حتى نرى حتقق هذا؛ حينئذ 

احلرب  عن طريق  اإمرباطورية وح�ضية  فر�س  راودهم حلم  -الذين  هوؤلء  ينال جمرمو احلرب  �ضوف 

والإكراه- �ضوف ينالون عقابهم بكل تاأكيد«.

حرية  دعم  يف  التجربة  يخو�س  اأن  وهو  الأكرب،  حلمه  لتحقيق  ال�ضعي  حممد  بداأ   ،2007 عام  ويف 

هي  »البديل«  جريدة  تكون  اأن  الهدف  وكان  م�رش؛  يف  التغيري  لقوى  منربًا  تتيح  وطنه،  يف  ال�ضحافة 

ال�ضوت املطالب بالعدالة الجتماعية، والناطق با�ضم من ل منرب لهم؛ واأن تكون منرًبا لالأ�ضوات اجلديدة 

هاين جمّلي
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والنا�ضئة التي تنا�ضل من اأجل الفقراء، وتناه�س الف�ضاد، وتطالب بال�ضفافية واملحا�ضبة؛ واأن تكون اأداة 

حل�ضد الطاقات وتعبئة اجلهود من خالل �ضوت خمل�س ونزيه، �ضحذه حممد وهذبه مبا لديه من مهارات 

حتريرية. وترقبنا جميًعا هذا احلدث بلهفة، عندما �رشع يف هذه املهمة التي اأخذها على عاتقه، واإن بدا 

من الوا�ضح اأن �ضحته كانت اآخذة يف التدهور التدريجي. غري اأنه جتاهل هذه الدلئل، موا�ضاًل العمل بال 

كلل اأو ملل من اأجل حتقيق حلمه؛ وجنح املر�س فيما ف�ضلت فيه حكومة قا�ضية م�ضتبدة �ضعت لإيقافه ما 

و�ضعتها احليلة، اإذ خذلته �ضحته يف النهاية، واأثقل عليه املر�س بق�ضوته.

الإ�ضالحات  هي  وها  احلريات،  اأجل  من  والن�ضال  امل�ضرية  ملوا�ضلة  بيننا  حممد  يعد  مل  واليوم 

الدميقراطية التي طاملا انعقدت عليها الآمال، وامتدت اإليها حبال الرجاء، ها هي تنح�رش �ضيًئا ف�ضيًئا، 

هذا  تر�ضخ  فكلما  بالبارحة؛  الليلة  اأ�ضبه  ما  ولكن  لالنتخابات.  ا�ضتعدادًا  قب�ضته  النظام  يحكم  بينما 

 ،2001 الإدراك يف الوعي، تر�ضخ معه خطر ال�ضعور باحل�رشة والياأ�س وال�ضفقة على الذات؛ ففي عام 

قال حممد اإن اأكرب م�ضدر لالكتئاب الوطني هو غياب املثل الأعلى اأو غياب اإدراك الجتاه ال�ضحيح؛ فقد 

اأن يروا  اأ�ضبح النا�س مييلون اإىل التفكري من منظور الياأ�س والف�ضل، وبات باإمكان املاليني من النا�س 

باأعينهم اأن ثمة دوًل اأخرى كانت ذات يوم متخلفة عن م�رش، واإذا بها  قد حققت قفزات هائلة من التقدم؛ 

بل حتى باملقارنة مع الدول العربية الأخرى، مل تعد م�رش تنتج اأف�ضل املطربني، ول اأف�ضل املوؤلفني، ول 

اأف�ضل تعليم، ول حتى اأف�ضل اأفالم كوميدية. ول متلك م�رش اأف�ضل اقت�ضاد ول اأف�ضل �ضناعة يف العامل 

العربي. اإن كل النقا�ضات تتطرق اإىل املوؤامرات اأو ل�ضخ�ضيتنا الوطنية؛ لكن َمْن ينبغي اأن نحمله اللوم 

على هذا الف�ضل؟

ثم قال حممد »اإننا ن�ضرتك يف هذه الأزمة مع اأمم اأخرى كثرية اأ�ضبح واقعها الراهن �ضديد البوؤ�س 

واإرادته  ال�ضعب  وجدان  اإثراء  على  القادرة  الإلهام  م�ضادر  اإىل  تفتقر  اأي�ًضا  اإنها  م�ضبوق.  غري  ب�ضكل 

الوطنية، وهم مثلنا يفتقرون اإىل اإدراك وا�ضح لالجتاه الذي ي�ضريون فيه، وهو اإدراك يحتاج حتديده 

و�ضياغته اإىل ال�ضجاعة واحلكمة و�ضفاء الذهن. وهم اأي�ًضا يفتقرون اإىل اأنظمة جديرة بامل�ضداقية وغري 

منحازة مل�ضالح الأقوياء والنتهازيني. فهل هناك حقًا خمرج من هذا؟ هل ميكننا اأن نتعافى من ال�ضفقة 

على الذات والياأ�س؟ بكل تاأكيد؛ نحن ل�ضنا يف ذلك وحدنا«. 

نحن اإذن مدينون لك بال�ضكر يا حممد؛ فقد ذكرتنا باأنه حتى يف اأحلك الأوقات واأحزنها ل ينبغي لنا 

اأن ن�ضت�ضلم للياأ�س؛ اأوًل لأن ما نواجهه من حتديات لي�س مق�ضوًرا على م�رش وحدها، وثانًيا لأنك تركت 

لنا كنًزا وطنيًّا من الأفكار والكتابات والدرا�ضات ن�ضرت�ضد بها، كما كنت منوذًجا من ال�ضلوك القائم على 

املبادئ، جديًرا باأن نرت�ضمه ونقتدي به. واأخرًيا، ولي�س باآخر، فاإنك ا�ضتبقيت لنا �ضداقتك التي نعتز 

بها، ونحملها بني جوانحنا، لنتخذها نربا�ًضا ي�ضيء لنا الطريق يف اأحلك حلظاتنا بينما نوا�ضل ن�ضالنا 

من اأجل احلرية والعدالة. 

كنز وطني
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 رئي�سة حترير جريدة �لأهايل- م�رش.

*

مقال

مثقف مو�ضوعي 

فى زمن التفتت

فريدة �لنقا�ص*

يف  ونا�ضًط�  نق�بًي�  ومنا�ضال  وكاتًب�  ب�حًث�  ع�ًم�،  ع�رشين  قبل  ال�صعيد  ال�صيد  حممد  عرفت  منذ 

يف  عمود  كاتب  اإىل  لالأهرام،  ر�ضائله  عرب  وا�ضنطن  يف   � �ضحفيًّ مرا�ضال  ثم  الإن�ص�ن،  حقوق  ميدان 

جريدة البديل التي اأ�ض�ضها وراأ�س حتريرها؛ كنت ل اأكف عن الت�ضاوؤل، ول يزال ت�ضاوؤيل معلًق� حتى 

من بعد رحيله املبكر الفاجع.

م� هو �رش هذا القلق العميق يف �ضخ�ضية »حممد«؟ القلق الذي و�صل به يف بع�س الأحي�ن اإىل 

تناق�س املواقف، والتقلب ال�رشيع املده�س الذي ميكن اأن يثري حرية قرائه ومعارفه.

ك�ن  داخلي  ففي  الر�ضا؛  بعدم  كبري  �ضعور  قطعه  ت�ضاوؤيل،  على  رد«  »م�رشوع  بلورت  وكلم� 

هناك اإدراك عميق ل�صدق »حممد« يف كل مواقفه واأفكاره وكتاباته، حتى وهي تتناق�س فيما بينه�. 

فهو مل يكن يكتب اأو ي�صلك وفًق� لهوى اأو ماأرب �ضخ�ضي اأو ابتغاء م�صلحة خ��صة، بل ك�ن هناك 

دائًم� هدف عام يحركه، وق�صية موؤرقة تدفعه لتخاذ هذا املوقف اأو ذاك، اأو هذا املوقف ونقي�ضه 

يف  �ضواء  ع�مة،  منا�ضبات  يف  عنه  يدافع  اأو  يكتبه  مل�  طويلة  مت�بعة  بعد  يل  تبني   ثم  اأخرى،  اأحي�ًن� 
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نق�بة ال�ضحفيني اأو يف منظم�ت حقوق الإن�ص�ن، اأو يف عالقاته مع حمرري جريدة »البديل« وبع�س 

التو  يف  روؤيته  يبني  ك�ن  اأنه  الأهرام،  يف  وال�ضرتاتيجية  ال�ضيا�ضية  الدرا�ضات  مرءو�ضيه يف مركز 

واللحظة، ا�ضتناًدا اإىل اآخر م� و�صل اإليه من املعارف، وهي كثرية جًدا، فقد ك�ن قارًئ� نهًم�، ومت�بًع� 

اإمكانيات  من  الت�ضال  ثورة  تتيحه  وبف�ضل م�  الأفكار،  يجري، خ��صة يف ميدان �رشاع  دءوًب� مل� 

غري حمدودة، ك�نت معرفته تبلغ كل جديد يف العالق�ت الدولية على ال�ضعيدين العملي والفكري.

�ضكل  بدا يف  الذي  ذلك  هو  �ضعيد«،  ال�صيد  تطور »حممد  �ضهده  فكري  انقالب  اأكرب  ك�ن  ورمبا 

مغادرة للمارك�ضية وال�ضرتاكية العلمية، اإىل الليربالية التي لحت ك�أنه� مو�ضة الع�رش خ��صة بعد 

اإنهيار املع�ضكر ال�ضرتاكي؛ ولكنه ظل اأبرز هوؤلء املغادرين موؤقًت� اإىل الليربالية، من الذين عجزوا 

القت�ضادي  الواقع  ظل  اإذ  اجلدلية؛  للم�دية  الع�مة  والقواعد  املنهج  علمية  من  الإفالت  عن  متاًم� 

الجتم�عي باآلمه يطاردهم، وهم يحلقون يف اآفاق حرية ال�صوق وقوانني العر�س والطلب، وحتى 

و�صول بع�ضهم اإىل تبني اأطروح�ت الليربالية اجلديدة، لكنه هو مل يفعل وظل وعيه النقدي متاأجًج�، 

الكادحني  اأو�ضاع  لتدهور  اإدراكه  وظل  الكربى،  الوجودية  اأ�ضئلته  وتوؤرقه  م�صتعال،  قلقه  وظل 

والفقراء غ�صة يف احللق؛ لذلك كله و�ضف البع�س »حممد« باأنه الليربايل بني املارك�ضيني واملارك�ضي 

بني الليرباليني. ولعله ك�ن من اأكرث اأبن�ء جيله معرفة باأفكار املارك�ضية التحليلية، التي ا�ضتمدت من 

القيم الليربالية يف مراحله� الأوىل -حني ك�نت مثله� العلي� متقدة- م�دة لبن�ء مملكة احلرية التي 

�ضتتجاوز مملكة ال�رشورة يف الأفكار املارك�ضية الكال�ضيكية التي تربي عليه�، يف اأول حياته العملية 

كمنا�ضل �ضيوعي، ويف تاأ�ضي�ضه الفكري املبكر الذي اأ�ضهم فيه �ضقيقه الأكرب ال�صيد �ضعيد ب�لق�صط 

الوافر.

الت�ضورات،  �صلب  يف  والجتم�عية  ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  باإدماج  للع�مل  العلمية  نظرته  ومتيزت 

وحترير هذه الت�ضورات من النزعة الت�أملية الباردة التي ميزت اأعم�ل بع�س الباحثني الأكادمييني 

الذين تلقوا مثله تعليًم� رفيًع�، لكن مل ت�ضبح املعرفة ب�لن�صبة له ميدان� م�صتقال قائًم� بذاته للوج�هة 

التاريخية،  واملمار�ضة  املتحول  الواقع  مع  واأبًدا  دائًم�  متداخلة  بقيت  بل  الجتم�عي،  والرتقاء 

مثقًف�  منه هو  ويجعل  ويجعل منه� انتق�ل يف الوعي،  وظيفتها النقدية،  املعرفة العلمية  يك�ضب  مما 

تلك  اأو  الدرجة  بهذه  مرتبًط�  جرام�صي،  لتعريف  طبًق�  اأفكاره  ممار�ضة  يف  منخرًط�  اأي  ا؛  ع�صويًّ

بالفئات الجتم�عية التي يدافع عنه�.

الإ�ضالمي، وهي  العربي  بالتاريخ  معرفة جيدة  على  �ضعيد  ال�صيد  حممد  كت�ب�ت  بع�س  وتدلنا 

�ضيء نادر يف اأو�ضاط الباحثني من اأبن�ء جيله والأجي�ل الت�لية، واأك�صب تلك املعرفة كتاباته عمًق� 

مثقف مو�ضوعي فى زمن التفتت
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تاريخًي�، ف�ضال عن الثقة يف درو�س التاريخ التي تقول اإن احلروب �ضجال، واإن املنطقة التي نعي�س 

فرتات  اأحلك  يف  حتى  ا�ضتطاعت  �ضعوبها  واأن  للغزاة،  مطمًع�  كثرية-  -لأ�ضباب  ك�نت  ط�مل�  فيها 

التاريخ اأن تكت�ضف الأ�ضاليب املالئمة للمق�ومة، التي مل يح�رش »حممد« معن�ه� اأو اأدواتها يف �ضكل 

واحد ب�صيط، بل راأى فيها تنوًع� وثراًء مده�ًص� ومفتوًح� للمزيد من البتكارات، معترًبا اأن امتالك 

العلم واملعرفة هو اأداة مق�ومة.

ال�ضرتاكية،  مدر�ضة  يف  الأول  تدريبهم  تلقوا  الذين  واملنا�ضلني  املفكرين  كل  �ضاأن  �ضاأنه  وهو 

التاريخ  اأن الثب�ت يف  راأى  �ضنة 1973،  الظافرة  اأكتوبر  حرب  كمجند يف  ا�ضرتاكه  ذلك  اإىل  اإ�ضافة 

لي�س اإل وهًم� خ�ل�ًصا؛ لأنه خلف هذا الثب�ت الظاهري تكمن حركة دائبة تدفع بهذا الواقع لتجاوز 

ذاته عرب تفاعل تناق�ضاته الداخلية وحركته� الدائمة، ولو تالم�ضت هذه احلركة مع وعي الفاعلني 

الجتماعيني واملنا�ضلني ال�ضيا�ضيني، فاإن م�ضار التاريخ الإن�ضاين يتغري اإىل الأف�ضل.

دفعه ا�ضرتاكه يف حرب اأكتوبر وخربته ب�حلي�ة الداخلية للجي�س اإىل تو�ضيع اآفاق معرفته ببنية 

الدولة، والكتابة املتعمقة يف هذا املو�ضوع عن عالقة اجلي�س ب�لدولة يف البلدان الن�مية، وهو املو�ضوع 

الذي ان�ضغل به ابن جيله ورفيق ن�ضاله يف مراحله الأوىل واأحد ق�دة احلركة الطالبية »اأحمد عبد اهلل 

رزة«، الذي م�ت بدوره موًت� فاجًع� ومبكًرا، بعد اأن ك�نت قد حا�رشته قوى القمع حلد ا�ضتنزاف 

جزء هائل من طاقاته الفذة كم� حدث مع موهوبني كثريين وخمل�ضني من الأجي�ل كافة.

بكل هذه املكونات والهتم�م�ت الوا�ضعة والعميقة، برز »حممد ال�صيد �ضعيد« كمثقف مو�ضوعي 

وع�ضوي. مو�ضوعي يف زمن ات�ضم بغلبة التخ�ض�س الدقيق، ويف ظل هيمنة فل�ضفات م� بعد احلداثة 

العمل ونه�ية  التاريخ ونه�ية  نه�ية  ب�لنه�ي�ت،  املولعة  العدمية  للتفتت والت�صظي بروحه�  الداعية 

على  والتعايل  ال�ضيا�ضة  واحتقار  اللتزام،  بعدم  املب�ه�ة  زمن  يف  وع�ضوي  الكربى،  احلكايات 

وح�س  عن مواجهة  ال�ص�مل  الإن�ضاين  العجز  من  الالمب�لة. وك�أنن� ب�صدد ح�لة  ومديح  املمار�ضة، 

ثورة  اأطلقته  الذي  الراأ�ضمالية  لتجاوز  الأول  الإمربيالية بعد هزمية امل�رشوع  ل  وتغوُّ الحتكارات 

اأكتوبر ال�ضرتاكية يف رو�ضيا يف اأول القرن الع�رشين ثم انهارت يف اآخره، لتخرج فل�ضفات م� بعد 

احلداثة ك�صل�صلة من املراثي لع�مل ل اأمل فيه، لكن مثقفًا من نوع »حممد ال�صيد �ضعيد« يرد العتبار 

لالأمل.

امليادين  يف  ملمار�ضاته  الغنية  واخلربة  �ضعيد،  ال�صيد  ملحمد  املتنوعة  الفكرية  الإ�ضهامات  ولعل 

املختلفة، ميكن اأن تكون جميعه� جت�ضيًدا لدعوة املفكر املارك�ضي الإيطايل اأنطونيو جرام�صي، حني 

ق�ل م� معن�ه »حني يحا�رشين ت�ضاوؤم الذك�ء األوذ بتفاوؤل الإرادة«. 

فريدة النقا�ص
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امل�رشي والعربي  الواقع  ليعرف حقيقة  يكفي؛  يكفي، ونزيه� مب�  � مب�  ذكيًّ وقد ك�ن »حممد« 

للنظم  الب�ط�صة  الأمنية  والف�ضاد والقب�صة  والطفيلية  الحتكار  ظل هيمنة  فيها، يف  لب�س  بطريقة ل 

وتعّر�س  الآمال عليه�،  من  الكثري  التي عّلق هو  الكادحة  للجماهري  الكثيف  ال�ضتغالل  اأو  الت�بعة، 

لهذه  اأهدى  اأن  بعد  م�ت  ثم  الثم�نيني�ت،  نه�ية  يف  لن�ص�له�  م�ضاندته  ب�صبب  والتعذيب؛  لل�ضجن 

اجلماهري جريدة هي »البديل«، تنطق با�ضمها وت�ضاند احتجاجاتها، قبل اأن تت�ضبب مناورات وقوى 

غ�م�صة وممار�ضات �ضغرية، يف اإغالقه� يف ذروة عنفوانها.

فح�ضب  ل  العمل،  يوا�صلون  �ضوف  دربه،  على  وال�ضائرين  وحمبيه  تالمذته  اأن  يبقى  ولكن 

لال�ضتنارة  جديدة  من�بر  خلق  اأجل  من  اأي�ًص�  واإمنا  وكّت�به�،  لقرائها  »البديل«  ا�ضتعادة  اأجل  من 

والعقالنية، تعلي من �ضاأن الكادحني وترفع اأ�ضواتهم لعن�ن ال�صم�ء، وهم يكافحون من اأجل ع�مل 

الراأ�ضمالية،  املناه�س للعوملة  املنتدي الجتم�عي  ال�ضعار  �ضاغ  ممكن كم�  اأف�ضل، وهو ع�مل  جديد 

والداعي لعوملة جديدة �ضوف تفتح الطريق لال�ضرتاكية يف اآخر املط�ف.  

لن نقول وداع� ي� حممد فنحن على الدرب �ضائرون.

مثقف مو�ضوعي فى زمن التفتت
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* كاتب وباحث م�رشي، جامعة دورهام - بريطانيا

مقال

فى اأ�ضالة الفكر 

وعبقرية املنهج 

خليل �لعناين*

مل يكن الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد جمرد كاتب اأو مثقف، واإمنا بب�ضاطة كان ظاهرة اإن�ضانية وفكرية 

نادًرا ما يجود الزمان مبثلها. فهو رجل من زمن العمالقة وقد يكون اآخرهم، ول ميكن و�ضعه بحال يف 

الُعمرى فح�ضب. فقد كان �ضابًقا جليله �ضيا�ضًيا،  التزامن  اإل مبعيار  باأقرانه،  اأو م�ضاواته  زمرة جيله 

ومتقدًما على نظرائه فكرًيا ومنهجًيا.

وبعيًدا عن اجلانب الإن�ضاين والأخالقي البديع يف �ضخ�ضية الراحل العظيم، والذى لن تزيده كلمات 

�ضيظل  وال�ضيا�ضي  الفكري  عطائه  من  بقي  ما  فاإن  الالحمدود،  الوجداين  عطاوؤه  بها  يزدان  قد  عابرة 

نربا�ًضا يهتدي به احلائرون يف ظلمات اجلهل املعرفى، ومالًذا للباحثني عن خمرج جاد وواقعى لالأزمة 

الطاحنة التي متر بها الأمة امل�رشية التي وهبها عقله وعمره وج�ضده.

اعتماد  تتطلب  البحث  فمقت�ضيات  ظاهرة؛  كان  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  باأن  �ضلًفا  قررت  قد  كنت  واإذا 

ال�ضيا�ضية حتى  ب�ضماته  املعرفى وحتليل  تناول عطائه  اأجل  ذلك، من  واإن �ضُعب  منهجية مو�ضوعية، 

ميكن ك�ضف جتلياته العقلية وال�ضتفادة من ثروته الفكرية. وهنا اأكاد اأجد نف�ضي اأمام حالة ت�ضخي�ضية 
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“املثقف  )1891-1937( يف نظرية  “اأنطونيو جرام�صي”  ال�ضهري  الإيطايل  املفكر  ملا و�ضعه  وا�ضحة 

الع�ضوي”، ول اأبالغ اإذا ما قلت اإن حممد ال�ضيد �ضعيد كان يتماهي �ضعورًيا وفكرًيا مع هذه النظرية من 

فرط قناعته بها. ولتاأخذ مثاًل حيويته ال�ضيا�ضية منذ �ضّب عن الطوق والتحق باجلامعة فكان ثوراًنا ل 

يهداأ، وكتلة من الأفكار وامل�ضاعر تبحث دائًما عن متنَف�س، فكان اأحد الأعمدة الأ�ضا�ضية للحركة الطالبية 

اأي�ضا من  انطالًقا  الفقراء والعمال،  املدافعني ب�رشا�ضة عن حقوق  اأي�ًضا من  ال�ضبعينيات، وكان  اأوائل 

اأفكار جرام�ضي عن تقييد الراأ�ضمالية ودفاًعا عن الأ�ضكال التقليدية للتنظيمات ال�ضيا�ضية مثل الحتادات 

العم�لية والنق�ب�ت املهنية.

النحاتون وفنانو اخلزف،  )اأو متثاًل( فكرًيا و�ضيا�ضًيا، كما يفعل  وكاأن جرام�ضي و�ضع ت�ضميًما 

فجاء حممد ال�ضيد �ضعيد وتلب�ّضه، بل اأ�ضاف عليه الكثري بلمعته الفكرية وملحاته الإن�ضانية �ضليمة الفطرة. 

واإذا كان من غري املن�ضف اأن تتم الإحاطة بامل�رشوع الفكرى للراحل الكبري يف هذا املقال العابر، فاإن ذلك 

ل مينعنا من اإعطاء وم�ضات �رشيعة حول اأهم النقاط املحورية يف هذا امل�رشوع من حيث الأفكار واملنهج.

ال�ضفرة الفكرية

لكل عبقرى “�ضفرة فكرية” تكون مبثابة �ضعاع ال�ضوء الكا�ضف للخريطة اجلينية لالأفكار والتجلّيات 

الإبداعية، وميكن القول اإن ال�ضفرة الفكرية للدكتور �ضعيد كانت تتمثل يف كلمة واحدة هي “م�رش”، بكل 

ما حتمله هذه الكلمة من معاٍن فل�ضفية واإن�ضانية. وهي كلمة ميكن اأن ت�ضبقها اأي كلمات اأخرى حتوى 

التحرر والرخاء والزدهار والتقدم واحلرية والعدالة واملواطنة  العتزاز والكرامة والرغبة يف  معاين 

والدميقراطية مثل )حرية م�رش، وكرامة م�رش، ودميقراطية م�رش، وعدالة م�رش، ومواطنّية م�رش ... 

اإلخ(. وهو بذلك و�ضع نف�ضه يف قائمة العظماء الذين مّروا على تاريخ م�رش، وكانت هي �ضغلهم ال�ضاغل 

واملخزن الأ�ضا�ضي لأفكارهم وطموحاتهم، اأمثال عمر مكرم ورفاعة الطهطاوى وم�ضطفي كامل و�ضعد 

زغلول وجمال حمدان واأحمد عبد اهلل رزة واإبراهيم �ضحاتة و�ضعيد النجار وجالل اأمني وطارق الب�رشى 

وغريهم من الكبار.

فقد كان الراحل يوؤمن متاًما باأن هذا البلد ي�ضتحق اأف�ضل مما هو فيه، وكان اإميانه ل يتزعزع بقدرة 

امل�رشيني على حتقيق كل ما هو مده�س ومعٍجز يف الوقت نف�ضه. لذا فقد كانت كتاباته جميًعا مبثابة تدفق 

الذى ن�رشه  “حكمة امل�رشيني”  اأن تقراأ كتابه الرائع  غري حمدود لالأفكار اجلريئة واجلديدة. ويكفي 

2000، كي تدرك عمق احل�س  عام  اأف�ضل كتاب  الإن�ضان وحاز جائزة  لدرا�ضات حقوق  القاهرة  مركز 

الأنرثوبولوجي والإن�ضانوى للراحل، ويبدو الكتاب مبثابة خمطوطة ت�رشيحية للعقل امل�رشى ب�ضقيه 

فى اأ�ضالة الفكر وعبقرية املنهج
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الر�ضمي وال�ضعبي.

وعلى عك�س غريه من املثقفني، مل يكن �ضعيد رومان�ضًيا حاملًا كما كان يبدو ظاهرًيا، كما اأنه مل يكن 

مت�ضائماَ اأو متثاقاًل من كاآبة الواقع ومع�ضالته، فقد كان ينطلق من الواقع بكل ماأ�ضاويته و�ضوداويته 

كي يحّلق يف ف�ضاء احللول اخلاّلقة التي مل يجار فيها اأحد. وهو ما و�ضح بجالء خالل الأعوام اخلم�ضة 

الأخرية. فقد بدا الراحل وكاأنه على موعد مع القدر، فعلى مدار ربع قرن كان �ضعيد، وقلة من رفاقه، 

والعدالة الجتماعية، يف وقت  اأجل احلريات  ينا�ضل ويدافع من  �ضبه ميت،  يف ج�ضد  “النافخ”  مبث�بة 

كان امل�رشيون يعانون فيه من مر�س “اخلوف” وال�ضمت على انهيار الأو�ضاع، اإىل اأن بداأت جهوده 

توؤتي ثمارها عام 2004 حني مت تد�ضني حركة كفاية وانتقلت معها البالد، �ضمن عوامل اأخرى، اإىل اأفق 

جديد من الديناميكية واحلركة. وهنا و�ضلت جتلّيات العبقرى �ضعيد اإيل اأق�ضى درجاتها، فكانت مقالته 

واأن�ضطته الفكرية وتعليقاته الإعالمية اأ�ضبه ب�ضندوق اأفكار انفتح على م�رشاعيه. 

ركز الراحل مقاربته الفكرية خالل الأعوام الأخرية يف ق�ضيتني اأ�ضا�ضيتني، اأولهما �رشورة و�ضع 

حد لال�ضتبداد والت�ضلط ال�ضيا�ضي الذى اأو�ضل البالد اإىل درجة التعفن والتحلل ال�ضيا�ضي. وثانيتهما، 

مواجهة النزعة الراأ�ضمالية التي تهيمن على الفكر القت�ضادي امل�رشي وموؤ�ض�ضاته، وتكاد تع�ضف مبا 

تبقي من عدالة اجتماعية وتوازن طبقي.

بالن�ضبة الأويل، كانت الق�ضية الد�ضتورية هي مبثابة الرافعة لرتجمة اأفكار الدكتور �ضعيد واقعيًا، 

وذلك باعتبارها املدخل الأ�ضيل لتحويل م�رش اإىل دولة دميقراطية حقيقية؛ لذا فقد كان �ضّباقًا يف الدعوة 

اإيل �رشورة و�ضع د�ضتور جديد ينقل البالد من حالة ال�ضكون وال�ضمت اإيل احليوية والدينامية ال�ضيا�ضية. 

اأن ذلك ترقيع ل طائل من ورائه. لذا فقد دعا القوى  ومل يكن مقتنًعا بتعديل الد�ضتور احلايل باعتبار 

والأحزاب ال�ضيا�ضية وعموم املثقفني اإىل �رشورة فتح حوار جاد حول و�ضع د�ضتور جديد، حمّفًزا اإياهم 

ب�رشورة ال�ضغط واملطالبة بذلك بجميع الطرق ال�ضلمية. وقد كان مقتنًعا باأن الفائدة الكربى من و�ضع 

د�ضتور جديد، لي�ضت جمرد اإ�ضدار وثيقة بقدر ما هي اإثارة النقا�س العام حول هذه الوثيقة بحيث تكون 

نتاجًا لعملية حراك جمتمعي اأو كما �ضّماها يف اأحد مقالته “عملية تثقيف �ضيا�ضي جّبارة مير بها ال�ضعب 

املبادئ  اإر�ضاء  ي�ضتهدف  حمدد  د�ضتور  و�ضع  اإىل  يدعو  كان  كما  جديًدا”.  د�ضتوًرا  لنف�ضه  ي�ضع  وهو 

واإمنا  بالدعوة  يكتف  مل  وهو  العامة.  احلريات  ويحمى  الأمة،  �ضيادة  مبداأ  راأ�ضها  وعلى  الدميقراطية، 

بادر اإىل اتخاذ خطوات فعلية، من خالل امل�ضاركة يف املنتديات وال�ضالونات الثقافية، بالإ�ضافة اإيل ور�س 

العمل، وامل�ضاهمة من خالل الف�ضاء الإعالمي الوا�ضع؛ كي ت�ضل اأفكاره واأطروحاته اإىل اجلميع.

اأما بالن�ضبة للق�ضية الثانية فهى ترتبط بامل�ضاألة القت�ضادية ويف القلب منها م�ضاألة العدالة الجتماعية. 

وهي ق�ضية كانت دوًما علي اأجندة الراحل �ضعيد، وقد دفع ثمًنا باهًظا لها بالعتقال وال�ضجن والتعذيب. 

خليل العناين
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فقد كان على يقني تام باأن ال�ضيا�ضات الراأ�ضمالية التي مت الأخذ بها خالل العقد املا�ضي اأدت اإيل كوارث 

عديدة، كان اأهمها بالن�ضبة له هو انهيار الطبقتني الدنيا والو�ضطي، و�ضياع تقاليد الإنتلجين�ضيا امل�رشية 

التي مت تاأميمها من قبل احلزب احلاكم. وقد كان على قناعة باأن هذه ال�ضيا�ضات �ضاهمت يف تخريب عقول 

الطبقة الو�ضطى وت�ضتيت جهودها، وتدمري النخبة املثقفة. وهو قد اأ�ضار اإىل ذلك يف اأحد مقالته البديعة 

البلد لن ترتدد  اأ�ضاتذة اجلامعات فى هذا  النا�س �ضاأنا، ومنها  اأعلى  الكا�ضحة من  “الغالبية  اإن  ب�لقول 

كثريا اإذا عر�ضت عليها وظيفة حكومية اأو وظيفة مهمة فى احلزب الوطنى لقاء الت�ضفيق اأو ال�ضمت على 

الواقع املرير للوطن بغ�س النظر عن تاريخها الفكرى لو اأن لها تاريخا، اأو حتى انتماءاتها احلا�رشة 

لو اأن له� انتم�ءات”. 

العبقرية املنهجية

على  يقوم  والذي  الع�ضوي،  للمثقف  “جرام�صي”  منوذج  �ضمن  نف�ضه  �ضعيد  الدكتور  يح�رش  مل 

وثانيهما  الت�ضاوؤم،  يف  الإفراط  دون  ور�ضانة  مبو�ضوعية  الذاتي  النقد  على  القدرة  اأولهما  اأمرين؛ 

النتقال من العقلي اإىل العملي، والقيام بالدور املجتمعي املطلوب كي تتحقق ر�ضالة املثقف، بل اأ�ضاف 

لهذا النموذج �ضمات خا�ضة تعك�س ذاتيته الفكرية، و�ضخ�ضيته الوطنية. لذا فقد جتاوز الدكتور �ضعيد 

ال�ضندوق املارك�ضي الذي �ضنعه جرام�ضي للمثقف الع�ضوي، ونحت لنف�ضه طريًقا منهجًيا متفرًدا. وهو 

منهج يجمع بني املدر�ضة التفكيكية  De-Structuralism التي ازدهرت على اأيدي تالمذة جرام�ضي 

ونعوم  �ضعيد  واإدوارد  هاريف  وديفيد  زين  وهوارد  هابرما�س  ويورجن  دريدا  وجاك  فوكو  مي�ضيل  مثل 

Post- بنيوي”  بعد  “ما  بالأحرى  اأو  بنيوي  يحتفظ مبنهج  كان  نف�ضه  الوقت  يف  ولكنه  ت�ضوم�ضكي، 

structuralism ي�ضعى من خالله اإىل اإعادة تركيب اجلزئيات يف اإطار اإن�ضانوي ما بعد حداثي.

ففي تناوله مل�ضاألة التغيري يف م�رش مل ينطلق حممد ال�ضيد �ضعيد من الكليات اأو الق�ضايا الكربى التي 

قد تبدو لوهلة ع�ضية على التحقيق، ودافعة للياأ�س والإحباط. واإمنا كانت لديه قدرة نادرة على روؤية الكل 

من خالل اجلزء. فالتحول الدميقراطي الذي كان ين�ضده ل ياأتي من خالل تغيري �ضامل من اأعلى الهرم، 

واإمنا ينطلق اأ�ضا�ًضا من الفرد، الذي يعد بالن�ضبة ل�ضعيد الفاعل الرئي�ضي يف اأي عملية اجتماعية حتررية، 

اإذا ما �ضلُحت تربيته وتن�ضئته، بات مادة جاهزة للتغيري؛ لذا فقد راهن يف م�رشوعه الفكرى على القدرة 

الذاتية للمواطن، باعتباره مناط التغيري اأو ال�ضكون؛ وهو ما دفعه للتفكري يف اإن�ضاء جريدة »البديل« كي 

تعيد بناء الوعي الذاتي للم�رشيني. 

وقد حَمَل الراحل بعنف على ما فعله نظام يوليو يف ال�ضخ�ضية امل�رشية التي باتت م�ضكونة بهواج�س 

فى اأ�ضالة الفكر وعبقرية املنهج
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والتحلل.  الرتاجع  اإىل  اأدت  واإن  حتي  عليه  هى  ما  على  الأو�ضاع  بقاء  يف  وراغبة  التغيري  من  اخلوف 

لذا فقد حلّل برباعة ما فعله النظام احلايل من تدمري ل�ضبكة العالقات الجتماعية �ضواء على امل�ضتوى 

اجلغرايف )الريفي واملديني( اأو على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي والوظيفي؛ ب�ضبب ال�ضيا�ضات التي اتبعها طيلة 

العقود الثالثة املا�ضية، وبالن�ضبة له فاإن امل�ضتوى املتدنى الذي و�ضلت اإليه النخبة امل�رشية )ا�ضتخدم 

هذا التعبري جماًزا( مل يحدث يف التاريخ احلديث واملعا�رش مل�رش. وقد خل�ضه يف م�ضطلح معرّب للغاية هو 

»ديكتاتورية الالموهبة وامل�ضالح اخلا�ضة«.

وكان اأبرز جتلّيات هذا املنهج التحليلي تقدمي �رشح عميق للحال الراهنة التي تعي�ضها البالد، وهو ما 

ن�رشه يف �ضل�ضلة مقالت حملت عنواًنا مو�ضيقًيا ل ميكن اأن ُين�ضى هو )توازن جمتمع متوا�ضع الأداء(، 

وقد كنت حمظوًظا ب�ضكل �ضخ�ضي اأن اأن�رش هذه املقالت يف جريدة »امل�رشى اليوم« يف بواكريها الأوىل. 

وهي مبثابة لوحة �ضو�ضيولوجية مت ر�ضمها بعناية فائقة، وبح�س مرهف، قّدم فيها الراحل و�ضفًا 

اأكاد اأملح موؤ�رشاتها الآن فيما  �ضو�ضيولوجيًا وحتلياًل رفيعًا لطبيعة الأزمة التي تعي�ضها م�رش، والتي 

الناب�س. وهي جت�ضيد  بح�ضه  امل�ضتقبل  يقراأ  كان  وكاأنه  �ضنوات،  قبل خم�س  �ضعيد  ال�ضيد  خّطه حممد 

مثايل للمنهج )التفكيبنيوي(؛ فقد انطلق من م�ضئولية الفرد امل�رشى عن الأزمة الراهنة بقوله »دعونا 

نعرتف بالإ�ضكالية احلقيقية لالإ�ضالح فى م�رش فى احلقبة الراهنة: قليلون جدا يعملون اأو م�ضتعدون 

للت�ضحية من اأجل حتقيق هذا ال�ضالح. بل واأغلب املنا�ضلني من اأجل الإ�ضالح يعملون من اأجله بن�ضف 

قلب«، ويف جتّرد عودنا عليه مل ي�ضتثن نف�ضه من هذه الطائفة، باعتبار ذلك قاعدة عامة باتت حتكم املثقفني 

والنخبة يف م�رش. وعرج بعد ذلك اإىل تف�ضري حال التوازن العجيب الذي يعي�ضه املجتمع امل�رشي بجميع 

طوائفه وطبقاته، وهو توازن كما و�ضفه متوا�ضع الأداء؛ اأي ل يقوم على اأ�ضا�س �ضليم، واإمنا هو توازن 

الأو�ضاع اخلاطئة التي تراكبت وتعقّدت حتى و�ضلت اإيل ما هي عليه. 

وبرغم نزعته التفاوؤلية، فقد اأكد الدكتور �ضعيد اأن مثل هذا التوازن »متوا�ضع الأداء« قابل للحياة 

لفرتة طويلة رمبا ت�ضل اإىل قرون، م�ضتح�رًشا فرتات �ضابقة من تاريخنا احلديث، و�ضلت فيها الأو�ضاع 

اأو ح�ضبما قرره يف مقالته »لقد ا�ضتمر الركود  اإبان عهد املماليك.  اإىل مثل ما هى عليه الآن كما حدث 

ال�ضيا�ضى فى ظل احلكم العثمانى اململوكى لثالثة قرون مت�ضلة. بل واأظن اأنه ل يزال م�ضتمرا حتى الآن. 

ولكن ما ا�ضتمر لي�س التوازن واإمنا النكما�س املطرد والتحلل املخيف والتخلف املروع للمجتمع، وهذا 

هو ما نخ�ضاه حقيقة طاملا غابت اإرادة ال�ضالح والتغيري والنطالق«.

وبرغم ذلك فقد كان �ضعيد متمرًدا على التف�ضريات التى تركن اإىل افرتا�س ال�ضكون يف ال�ضخ�ضية 

امل�رشية، وهو هنا يوجه نقًدا وا�ضًحا لأطروحة جمال حمدان حول هذه ال�ضخ�ضية التي ترف�س التغيري 

واملغامرة. وهو يقرر بكل يقني اأن فرتات ال�ضتقرار وال�ضكون يف م�رش هي الأكرث من فرتات الفو�ضى 

خليل العناين
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والتحلل وال�ضمحالل؛ لذا فهو يف�رش �ضكون امل�رشيني الراهن؛ بتف�ضيلهم لال�ضتقرار، حتى واإن جاء 

علي ح�ضاب اأمور اأخرى كالدميقراطية والكفاءة البريوقراطية. وبالن�ضبة اإليه فاإن ال�ضبب الرئي�ضي لهذا 

ال�ضكون ورف�س املغامرة بالتغيري يكمن يف معادلة ب�ضيطة مفادها، كما حددها هو، »اأن املعادلة التع�ضة 

لل�ضيا�ضة فى م�رش رمبا طوال تاريخها جتعل التعاي�س مع الظلم و�ضوء الأداء اختيارا اأف�ضل من الن�ضال 

من اأجل التغيري والإ�ضالح عرب امل�ضاركة واملبادرات ال�ضعبية؛ لأن هذا الختيار الأخري يكاد يت�ضاوى مع 

الثورة مهما تكن الإ�ضالحات املطلوبة ب�ضيطة وجزئية ومن داخل اأطر النظام. ويعى املجتمع فى اأعماقه 

هذه املعادلة البائ�ضة، ويت�رشف على هداها«؛ لذا يبدو التوازن الراهن يف احلالة امل�رشية توازنا وهميا 

وخادعا؛ لأنه »من حيث امل�ضمون لي�س �ضوى ا�ضتبداد القطاعات الأقل موهبة واقتدارا ورغبة فى التقدم 

اأو املخاطرة ل�ضنع عامل اأف�ضل. وهو توازن الكتبة الذين يفتقرون للمعرفة، ول يتقنون �ضوى الإمالء 

تراجيديا  تكمن  باأنف�ضهم، وهنا حتديدا  ن�ضو�س جديدة  التفكري فى  من  وياأنفون  الإمالئية  والعالقات 

املجتمع امل�رشى وال�ضخ�ضية امل�رشية على ال�ضواء«، وذلك ح�ضب ما يقرر الدكتور �ضعيد.

فى انتظار املعجزة التاريخية

كما قررنا �ضلًفا فقد كان الدكتور �ضعيد متجاوًزا ملجرد طرح امل�ضكلة دون التفكري يف حلول لها. وقد 

لعبت �ضماته ال�ضخ�ضية دوًرا موؤثًرا يف ذلك من خالل قدرته املده�ضة على توليد الأفكار ب�ضكل ي�ضعب 

الف�ضل فيه بني �ضخ�ضيته وم�رشوعه. فقدرته العميقة على حتليل وتفكيك عنا�رش الأزمة الراهنة كانت 

هي ذاتها الباعث احلقيقي على التفكري اخلاّلق يف اإيجاد احللول العملية لهذه الأزمة. وبقدر ق�ضوته يف 

ت�رشيح الأزمة وحتميل كل طرف م�ضئوليته فيها، بقدر ما كانت لديه قدرة على الولوج الناعم للحلول 

وتوزيع الأدوار وامل�ضئوليات؛ فقد كان يراهن بالأ�ضا�س على الكتلة التاريخية التي ميكن بناوؤها جمتمعًيا 

وح�ضارًيا، وقد و�ضع بيديها اإمكانية اإجناز حتول دميقراطي ناجع، اأو ما ميكن ت�ضميته »بالربوليتاريا 

والتفكك،  التلف  اأ�ضابها  التي  القرى  يف  الفالحني  طبقة  من  تبداأ  التاريخية  الكتلة  وهذه  الواعية«. 

متلك  التي  الأعمال  رجال  بطبقة  مروًرا  اأ�ضا�ضية،  غري  ق�ضايا  يف  املنخرطة  املدنى  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 

بيديها مفاتيح التنظيم، ولكنها ل متلك م�رشوًعا �ضيا�ضًيا، يتجاوز منافعها اخلا�ضة وم�ضاحلها ال�ضيقة. 

وقد و�ضع م�ضئولية التغيري يف رقبة هذه الفئات بالإ�ضافة اإىل الإنتلجين�ضيا النزيهة التي مل تلوثها مغامن 

ال�صلطة.

مل يفقد الدكتور �ضعيد، الأمل يوًما يف قدرة امل�رشيني على اإجناز التغيري املرجو، وقد بدا قبل مر�ضه 

ووفاته كما لو اأنه اأودع »م�رش« اأمانة يف اأعناق املجتمع ككل، خمرّيه بني »التحلل والتال�ضي على املدى 

الطويل اأخالقًيا وح�ضارًيا، اأو اأن حتدث معجزة �ضيا�ضية اأو مدنية تنقذه وتنطلق به، واملعجزة التى حتدث 

عنها »ل ميكن اأن تكون �ضوى من �ضنع املجتمع نف�ضه«، وهذه هى الو�ضية التي تركها لنا الفقيد الراحل.

فى اأ�ضالة الفكر وعبقرية املنهج
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 كاتب وباحث م�رشي.
*

مقال

 معمل اأفكار

ة للإن�ضان حمبَّ

�سيد �سيف �هلل*

بنا،  الثقافة لالإيقاع  اإل حفرة حفرتها  اأعتربهما  الرثاء والتاأبني؛ لأنني ل  ط يف  اأتورَّ األ  اأمتنى 

اأن يبقى كل �ضيء على ما يرام بعد رحيل »الدكتور«،  دة، بغر�س  رة ومتمرِّ اإن�ضانية مفكِّ ككائنات 

مبعنى  اإن�ضاًنا  مواطًنا  يكون  كيف  املحكوم  ويعلِّم  اإن�ضاًنا،  حاكًما  يكون  كيف  احلاكم  يعلِّم  الذي 

اخللق،  ودماثة  وال�رشف  النبل  ملعاين  الأوىل  للوهلة  ت�ضري  كانت  واإن  »الإن�ضانية«  و�ضفة  الكلمة. 

فاإنها ت�ضري، اإذا ما تعمقنا يف ظالل معانيها، اإىل اإعمال العقل النقدي؛ ك�ضفة فارقة بني من ينتمي 

من بني الب�رش لثقافة »كتم ال�ضوت« وحتويل املواطنني اإىل قطيع، وبني من ينتمي منهم لقيم ثقافية 

�ضحيحة، اأذكر منها قيمتني : 

1- قيمة التحولت املعرفية املربرة التي ت�ضري لوجود مفكر حي.

2- قيمة اإ�ضقاط امل�ضافة بني القول والفعل، التي ت�ضري لوجود مثقف ي�ضتحيل ا�ضتدراجه لأن 

يكون من »خّدام ال�ضتبداد« كعادة اأغلب مثقفينا. 
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اإن �ضفة »الإن�ضانية« واإن كانت م�ضتقة لغوًيا من الن�ضيان، فاإنها عندما تقرتن بالثقافة يف حديث 

اإىل مراجعات  ال�ضيد �ضعيد، ف�ضوف ترتبط عندي بالقلق املعريف الذي  يقود »الدكتور«  عن حممد 

نقدية لي�س لأفكار انتمى اإليها فح�ضب، واإمنا لأفكار اأنتجها ذات يوم، كما ترتبط �ضفة الإن�ضانية 

اأبناء   اإذا كان من  نيل حقوقه، ل�ضيما  القادر على  ال�ضعيف غري  الغري، خا�ضة  بالقلق على  عندي 

مع�ضوقته »م�رش«. واأ�ضتميحكم عذًرا لأنني اأرف�س ا�ضتخدام الفعل املا�ضي عند احلديث عن حممد 

ال�ضيد �ضعيد؛ فلي�س مقبوًل اأن اأر�ضخ لثقافة لغٍة ت�ضاوي بني هذه القيم واجل�ضد فتحيلهما اإىل مقربة 

الفعل املا�ضي »كان«. 

مثقف تكدير االأمن العام

عندما كنت اأقراأ لإدوارد �ضعيد عن �ضور املثقف، كنت اأدرك اأن املثقف الذي ي�ضعى لأن يكونه 

اإدوارد �ضعيد لي�س اإل حممد ال�ضيد �ضعيد. فقد كان اإدوارد �ضعيد يرى اأن وظيفة املثقف دائًما هي 

اإل  و�ضع  عن  ير�ضى  ول  عليها،  وينقلب  اإل  لفكرة  ي�ضتكني  اأن  ل ميكن  العام، حيث  الأمن  تكدير 

ويحلم بتغيريه لالأف�ضل. ومل يكن حممد ال�ضيد �ضعيد اإل مكّدًرا لأمن املثقفني اأوًل، واأمن ال�ضلطويني 

امل�ضتبدين �ضيا�ضًيا ثانًيا، ولأمن ال�ضلطويني امل�ضتبدين دينًيا ثالثاَ، ولأمن الأغلبية ال�ضامتة رابًعا. 

الإف�ضاح  يرف�ضون  كانوا  لكنهم  اأمنهم،  يكدر  من  عقول  يف  -�رًشا-  يزداد  تقديره  اأن  واملفارقة 

اأنهم  واهمني  ج�ضده،  »غياب«  بعد  فقط  كله  ذلك  يعلنون  فاأخذوا  وغروًرا،  مكابرة  والعرتاف 

�ضي�ضرتيحون من معمل اأفكاره املحبَّة لالإن�ضان، الراف�ضة خلدمة امل�ضتبدين، غري امل�ضاومة على وطن 

ع�ضقه واأخل�س له، منذ حلظة ان�ضمامه حلركة الطلبة عقب النك�ضة للمطالبة باأخذ الثاأر مل�رش، لي�س 

من العدو فقط، واإمنا من كل من ق�رّش يف اأداء واحبه جتاه م�رش. ال�ضاب حممد ال�ضيد �ضعيد يتبنى 

الفكر املارك�ضي لكن دون الجنراف لتاأليه مارك�س اأو لينني، بل ينمو داخله تدريجًيا وعي نقدي جتاه 

الإجابات التي قدمتها املارك�ضية يف القرنني الثامن ع�رش والتا�ضع ع�رش، ومدى مالءمتها للمجتمع 

امل�رشي يف الن�ضف الثاين من القرن الع�رشين، فيجد اأنها اإجابات ناق�ضة وبع�ضها جتاوزتها حركة 

التاريخ الإن�ضاين فيتخفف من مارك�ضيته دون �ضخب ودون مراهقات فكرية وقع فيها جل من اأراد 

الليرباليني، ومل  »الدكتور« يف ح�ضن  يرمِت  فلم  والدولية،  املحلية  الجتماعية  التغريات  يواكب  اأن 

املرياث  اإحياء  فاإن  وبالتايل  معريف؛  كمرياث  املارك�ضية  مع  تعامل  واإمنا  الدينية.  الأ�ضولية  يهادن 

يكون بالتفاعل النقدي معه لتجديده، ولي�س بالعي�س يف جلبابه واخلروج من التاريخ. وهذه الطريقة 

اإل القادر على اإعمال العقل النقدي يف موروثات الذات من  يف التعامل مع املارك�ضية ل يقدر عليها 

معمل اأفكار.. حمبة للإن�ضان
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بديهيات وم�ضلمات، كمقدرته على اإعمال عقله النقدي اأي�ًضا لروؤية بديهيات وم�ضلمات الآخر على 

ال�ضفة الأخرى من العقل، بقدر كبري من املرونة والتفاعل الإيجابي. 

النتهازية  �ضبهة  الوقوع يف  ن �ضاحبها فح�ضب من  توؤمِّ ل  املعريف  التحول  الطريقة يف  اإن هذه 

الأفكار اجلاهزة، ذلك  تاأليه  الوقوع يف فخ  التي يتحول عنها من  الفكرة  وال�ضطحية، واإمنا توؤمن 

اأن الأفكار املجمدة  الفخ الذي ي�ضبه ثالجة كبرية خم�ض�ضة لتجميد الأفكار، رغم معرفة اجلميع 

اأفكار ميتة ل حياة فيها ول اأمل يف بعثها للحياة اإل بنقدها. ينقد الدكتور ال�ضرتاكية ليبعث بها اإىل 

احلياة ا�ضرتاكية اإن�ضانية خالية من مرياث الديكتاتورية ال�ضيا�ضية والطبقية، وبريئة من النماذج 

املا�ضوية للدولة املن�ضودة.

بع�س  املدين  املجتمع  تفعيل  يف  يكون  اأن  »الدكتور«  ياأمل  والت�ضعينيات  الثمانينيات  مرحلة  يف 

حلقوق  امل�رشية  املنظمة  فيوؤ�ض�س  ال�ضامت؛  واملجتمع  املتوح�ضة  الدولة  ماأزق  من  للخروج  احلل 

الإن�ضان ثم مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان. ينظر »الدكتور« للعمل احلقوقي يف بلد يكاد 

يكون الأفق فيه م�ضدوًدا على اأنه نوع من ال�ضت�ضهاد ولي�س رفاهية فكرية اأو و�ضيلة لزيادة الدخل، 

فيكتب بيان املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان مت�ضامًنا وم�ضتنكًرا دخول البولي�س مل�ضنع احلديد 

وال�ضلب والقب�س على بع�س العمال املعت�ضمني، يكتب »الدكتور« البيان بروح ال�ضهيد، فقد كان 

زكي بدر – اأكرث وزراء الداخلية �رشا�ضة يف ذهن املواطن امل�رشي – هو وزير الداخلية حينذاك، 

ور�ضم اجلالدون ب�ضياطهم على ج�ضد »الدكتور« خيوًطا من الأمل، مل تلبث اأن يحّولها »الدكتور«، يف 

معمل اأفكاره، اإىل خيوط من احلب والأمل والإ�رشار، ي�ضل بها بني اليوم والغد املن�ضود. 

لكن »الدكتور« يدرك  جيًدا اأن نخبة املجتمع املدين اجلديدة لي�ضت اإل من ن�ضيج ثقافة نخبوية، 

غري قادرة على اإعمال العقل النقدي يف م�ضلمات وبديهيات الثقافة املحيطة بها، وغري قادرة يف الوقت 

اأو  ي�ضيطر  الذي  للعقل  الثقايف  التكوين  يف  املتغلغل  ال�ضتبداد  داء  من  ب�ضهولة  التخل�س  على  ذاته 

يحكم، حتى لو كان حاكًما على منظمته احلقوقية اأو حتى اأ�رشته! ف�ضاًل عن تباين القدرة بينها 

يجعله  الذي  الأمر  املمولني.  من  املتدفقة  الأموال  اأمام  الب�رشية  النف�س  �ضعف  من  التخل�س  على 

يحلم بحركة اجتماعية اأكرث قدرة على الت�ضال باملجتمع ال�ضامت، لتعمل على اإخراجه من �ضمته 

الطويل. ي�ضع »الدكتور« بع�س اأمله يف »كفاية« لتقول ل للتجديد ول التوريث، كما ي�ضع بع�س اأمله 

اأفكارهم،  التعبري عن  اأن ميار�ضوا  يريدون  ل�ضباب  نافذة  لتكون  اأ�ض�ضها  التي  »البديل«  يف جريدة 

بعيًدا عن الو�ضاية الأبوية لعقول جتمدت اأو حتنطت على كرا�ضيها. 

اإن هذه التحولت املعرفية »للدكتور« ل حتدث من طرف واحد، واإمنا ي�ضرتك فيها »الدكتور« 

�ضيد �ضيف اهلل
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والفكرة التي يتحول عنها والفكرة التي يتحول اإليها، اإذ يبدو اأن الفكرة التي يتحول عنها تكاد تطلب 

منه على ل�ضان اأ�ضحابها املتعبدين بها اأن يرتكها، لأن الفكرة اأو بالأحرى لأن اأ�ضحابها ل يتحملون 

دماثة خلقه ورقيه الإن�ضاين وقوته النقدية يف اآن. حيث يقّدم »الدكتور« نف�ضه باأنه »الي�ضاري بني 

الليرباليني، والليربايل بني الي�ضاريني«. بل الأكرث من ذلك، رغم اأن فكرة الدولة الدينية واحتمالية 

حتققها يف م�رش كانت م�ضدر قلقه الأكرب على م�رش خلطورتها على احلريات واحلقوق الإن�ضانية 

للمواطنني، فاإن دفاعه عن حق الإ�ضالميني يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية ودفاعه احلقوقي عن معتقليهم  

الذي مل ي�ضعف حلظة واحدة؛ جعل ال�ضلطويني يدركون اأنه  غري �ضالح للتوظيف ال�ضيا�ضي �ضد 

التيارات الدينية مثل كثريين غريه من رموز التنوير احلاليني يف م�رش �ضواء يف احلزب احلاكم اأو يف 

الأحزاب املعار�ضة �ضكاًل، املتواطئة جوهًرا. 

فى مواجهة الرئي�ص

مع« الدكتور« ت�ضقط امل�ضافة بني الفعل والقول، فرغم نهمه املعريف ورهانه على اأن اإنتاج املعرفة 

ينتجه  الذي  املعرفة  منط  فاإن  امل�رشي،  باملجتمع  حتيط  التي  الظلمات  من  للخروج  ال�ضبيل  هو 

الدكتور وي�ضعى لأن ينتجه تالميذه هو املعرفة من اأجل حياة اأف�ضل للم�رشيني، وهذه املعرفة ل 

يتوقف اإنتاجها على الكتابة فح�ضب، واإمنا يلزم على املفكر – كما يف حالة حممد ال�ضيد �ضعيد – اأن 

يقوم بتو�ضيلها للمنازل، واأن يكون يف خدمة املجتمع امل�رشي على مدى الأربع والع�رشين �ضاعة. 

تطبيق  اأن  فاملالحظ  »للدكتور«  يومية  وممار�ضات  �ضلوكيات  يف  النقدية  املعرفة  تتج�ضد  حني 

بال�ضوء(، حيث تعاين نف�س  الذات )النف�س املغرورة والأّمارة  اأوًل على �ضلطان  تلك املعرفة يكون 

اأن  لها  لي�ضت مثلها مثل كل نف�س يحق  اإذ  الذي يلجمها به »الدكتور«،  اللجام  »الدكتور« من ذلك 

عن  بالزهد  وياأمرها  فتتوا�ضع،  بالتوا�ضع  ياأمرها  الذي  »الدكتور«  نف�س  فهي  وترغب،  ت�ضتهي 

املن�ضب واملال فتزهد، وياأمرها بالعفة عن طلب العالج جل�ضد اأنهكه املر�س فتعف. فهل ميكن لأحد 

و�س لنف�ضه اأن يخ�ضى �ضلطان اجلماهري اأو �ضلطان احلاكم فيرتدد اأن يواجه  اأن يتوقع من ذلك املرِّ

الأعور ويخربه بحقيقته بكل اأدب؟

ينتقدوهم  واأن  اجلماهري،  يف  املتمثل  الجتماعي  ال�ضلطان  ينافقوا  اأن  مفكرينا  اأغلب  اعتاد  لقد 

يف الغرف املغلقة خوًفا من بط�س بع�ضهم اأو حرماًنا من �ضعبية زائفة. لكن »الدكتور« يواجه هذا 

ال�ضلطان الجتماعي/اجلماهري بحقيقته املّرة وعرب �ضا�ضات التليفزيون، وهي م�ضئولية اجلماهري  

مبا�رشة   الهواء  على  »الدكتور«  يدين  امل�ضتويات حيث  على جميع  املجتمع  املختلة يف  املوازين  عن 

معمل اأفكار.. حمبة للإن�ضان
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– لي�ضبحوا جنوم  للجميع  – مع الحرتام  راق�ضة  اأو  قدم  احتفاء هوؤلء اجلماهري بالعب كرة 

ل  الذين  ومفكريها  علماءها  اجلماهري  تلك  تتجاهل  اأو  جتهل  بينما  واأثرياءهم،  وقدوتهم  املجتمع 

يجدون اأحياًنا ثمن م�ضاريف اأولدهم الدرا�ضية اأو ثمن عالجهم اإذا مر�ضوا، ف�ضاًل عن عدم معرفة 

اأحد بهم رغم اأنهم ق�ضوا اأجمل �ضنوات عمرهم يف خدمة العلم واملجتمع. 

اأما مواجهته للرئي�س مبارك يف لقائه باملثقفني والكّتاب ال�ضحفيني، باحلقيقة التي مل يجروؤ على 

النطق بها يف ح�ضور الرئي�س اإل »الدكتور«، فقد كانت من وجهة نظري تاأكيًدا على اأنه مل يف�ضل 

بني دور »املثقف« ودور« ال�ضهيد«. فكالهما ي�ضقط امل�ضافة بني الفعل والقول، حيث يقدم كالهما 

من  لي�س  ال�ضلطان  مع  الختالف  اإن  العواقب.  ماأمونة  غري  مواجهة  حلظة  يف  للوطن  فداًء  نف�ضه 

عادة مثقفينا، الذين يفهمون الثقافة على اأنها و�ضيلة للح�ضول على املن�ضب اأو و�ضيلة لال�ضرتزاق 

اإن  واحلالت.  الأحوال  جل  يف  ومعاونيه  ال�ضلطان  ر�ضا  على  يراهنون  فهم  وبالتايل  وال�ضهرة، 

اأراد  حياتية  ل�ضتعارة  رف�س  هي  ري�س«،  يا  �ضحيح  »غري  بقوله  للرئي�س«  »الدكتور«  مواجهة 

امل�رشيني،   بها جميع  يحيا  التي  ال�ضتعارة  هي   تكون  اأن  لديه،  الوعي  ت�ضكيل  واأجهزة  الرئي�س 

وهذه ال�ضتعارة تقول »اإن اخلبز اأهم من احلرية، واأن مهمة الرئي�س اإطعام اأكرث من �ضبعني مليون 

بطن جائع«. لكن رف�س »الدكتور« لهذه ال�ضتعارة وحيثياتها التي قدمها الرئي�س مل يكن رف�ًضا 

لراأي فرد، واإمنا كان رف�ًضا ملجمل خمزون ثقايف متوارث على مر عقود وقرون لكنه مل يجد من يقول 

له »غري �ضحيح يا ري�س«. بهذه املواجهة يقّدم »الدكتور« للحاكم واملحكوم على ال�ضواء، ا�ضتعارة 

حياتية اأخرى بديلة، وهي الأجدر بتبنيها والعمل على حتقيقها، لتكون واقًعا. اإنها ال�ضتعارة التي 

قالها امل�ضيح من قبل، لكنها حتمل دللت خمتلفة حني ينطق بها »الدكتور« يف مواجهة الرئي�س، 

حيث يقول –فعاًل وقوًل– : »لي�س باخلبز وحده يحيا الإن�ضان«.

�ضيد �ضيف اهلل
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 كاتب �سوري، ومدير مركز دم�سق لدر��سات حقوق �لإن�سان.
*

مقال

ما يعّلمه اإيانا احلب

د. ر�سو�ن زيادة*

التقيت بالدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد للمرة الأوىل عام 2000 خالل زيارتي الأوىل للقاهرة. كان 

الدكتور حممد وقتها نائب مدير مركز الأهرام للدرا�ضات ال�ضرتاتيجية، وقد ا�ضتقبلني يف املركز 

وعرفني على اأق�ضامه واأن�ضطته. حينها اأح�رشت له ن�ضخة من كتابي الأول “م�صرية حقوق الإن�ص�ن 

يف الع�مل العربي” الذي ن�رش يف بريوت. يف احلقيقة، كانت تلك زيارتي الأوىل للقاهرة، ومل ي�ضبق يل 

اأن ات�ضلت باأي من املنظمات احلقوقية امل�رشية العاملة يف جمال حقوق الإن�ضان، لكني ذهبت منذ 

و�ضويل القاهرة اإىل مركز الأهرام، وطلبت مقابلة الدكتور �ضعيد؛ الذي كنت اأقراأ له كثرًيا واأتابع 

كتاباته رغم �ضعوبة و�ضولها اإىل �ضوريا. فلم تكن �ضوريا يف تلك الآونة قد دخلت عامل النرتنت بعد، 

ف�ضاًل عن اأن كل املطبوعات التي تدخل اإليها تخ�ضع لرقابة �ضارمة، متنع اأي كتاب يتناول اأو�ضاع 

حقوق الإن�ص�ن.

اأذهلني يف الدكتور منذ لقائنا الأول؛ �ضدة توا�ضعه واأدبه اجلم مع ال�ضيف حتى  الأمر الذي 

مع وجود فارق عمري كبري، وهو ما انطبق علّي حينها. لكني اأدركت بعد فرتة اأن كل �ضخ�س قابل 
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�ضخ�ًضا  منه  بها، وجعلت  ا�ضتهر  التي  تلك  على خا�ضيته  الفور  على  يتعرف  كان  �ضعيد،  الدكتور 

يحظى دوًما باحرتام وحب اجلميع، �ضواًء ممن اختلف معه اأو اتفق. اإنها �ضفة اأقول اإنها نادرة 

للغاية خا�ضة يف الو�ضط الثقايف العربي.

بعدها تتالت زياراتي للقاهرة، ويف كل مرة كنت اأ�رش على لقائه وال�ضتمتاع ب�ضحبته ما �ضمح 

الوقت بذلك، ل �ضيما اأن اأفكاره كانت دائًما مما يت�ضف باجلدة واحليوية، وهو ما يجعلك تنخرط 

معه يف ريا�ضة ذهنية ممتعة للغاية، متنحك فر�ضة التحليق يف عامل الأفكار والنظريات، ف�ضاًل عن 

متكنه من نا�ضية اللغة وبراعته يف التعبري عن اأفكاره ب�ضال�ضة مذهلة.

 لقد كان طاقة جبارة، يدرك كل من عرفه عن قرب اأنه ي�ضتحيل عليه اأن يتنازل اأو ي�ضت�ضلم، دائم 

الن�ضاط، وهو ما ظهر ب�ضكل وا�ضح خالل فرتة احلراك الذي اأعقب تاأ�ضي�س حركة كفاية، التي كان 

واحًدا من موؤ�ض�ضيها ومنظرها الفكري.

واحد،  وقت  يف  مكانني  يف  يتواجد  الذي  بون�برت”؛  “ ن�بلبون  بــ  با�ضتمرار  اأ�ضبهه  كنت  لقد 

كرمز على عبقريته الع�ضكرية، وقدرته على اللتفاف على اأعدائه. فقد كنت مرة يف القاهرة مدعًوا 

التي  اجلل�ضة  رئي�س  وكان  الإن�ضان،  حقوق  لدرا�ضات  القاهرة  مركز  ينظمه  موؤمتر  يف  للم�ضاركة 

�ضوف اأحتدث بها هو الدكتور �ضعيد ذاته، واأنا يف القاهرة طالعت برناجًما لندوة اأخرى �ضيتكلم 

فيها الدكتور �ضعيد، يف التوقيت نف�ضه الذي �ضرياأ�س اجلل�ضة، فاأ�ضابتني احلرية؛ اإذ كيف �ضيتمّكن 

من امل�ضاركة يف ندوتني يف وقت واحد.

اأنه اأ�ضبح علًما  اأو اأكرث، ل �ضيما  اأن هذا داأبه با�ضتمرار، يحا�رش يومًيا يف ندوتني  ثم قيل يل 

له تاأثريه الكبري، وكان ح�ضوره قادًرا على جذب جمهور �ضئم �ضماع الكلمات والأفكار امل�ضتهلكة، 

لكنه كان يجد يف الدكتور �ضعيد اجلدة الدائمة واحل�ضافة يف التحليل والرباعة يف توظيف الكلمات.

اأبًدا �ضاحب  كان  ما  فاإنه  البديل،  تاأ�ضي�ضه جريدة  ا�ضتنزفته، خا�ضة مع  ال�ضحافة  اأن  ورغم 

ب�ضال�ضة  قلمه  امتاز  عميق.  وتفكري  تاأمل  عمود  �ضاحب  الدوام  على  كان  واإمنا  �ضحفية،  خاطرة 

يف  لها،  رائًدا  كان  التي  النظرية،  �ضاحب  اإنه  وطواعية.  ليونة  بكل  تتدفق  اأفكاره  جعلت  كبرية؛ 

التوفيق الثقايف واملعريف بني الإ�ضالم وحقوق الإن�ضان، كان قادًرا على �ضحب حجج كال اخل�ضمني، 

اأولئك الذي حتدثوا باأ�ضبقية الإ�ضالم على حقوق الإن�ضان، اأو اأولئك الذين مل يروا يف الإ�ضالم اإل 

ديًنا لهوتًيا وقرو�ضطًيا ل ين�ضجم مع الع�رش، فكانت كتاباته يف هذا املجال تعترب الأ�ضمل والأوفى 

والأقوى حجة.

ما يعلمه اإيانا احلب
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اأما موقفه من الرئي�س مبارك خالل معر�س الكتاب؛ فقد �ضارت به الركبان كما يقال، وهو براأيي 

تاأكيد على مدى �ضالبته حتى يف مواجهته رئي�س الدولة، وقد اأثار موقفه هذا احرتام اجلميع، ويف 

الوقت نف�ضه، خوفهم عليه. 

فاجاأين الدكتور �ضعيد ذات مرة باأنه مل يزر �ضوريا على الإطالق، رغم حبه  العميق للبلد الذي 

2005 يف مركز الأهرام ندوة مو�ضوعها »�ضوريا بني التحديات  كان مهموًما به، فقد نّظم يف عام 

الداخلية وال�ضغوط الدولية«، ودعا اإليها ما يفوق الع�رشة من املثقفني ال�ضوريني، وكنت من بينهم. 

واأذهلنا حينها اأن الدكتور �ضعيد قد توىل الإ�رشاف عليها �ضخ�ضيًّا، واهتم بكل ما له عالقة باإقامتنا 

وندوتنا. وكان يعرّب با�ضتمرار عن خوفه على �ضوريا وم�ضتقبلها رغم اأنه مل يزرها اأبًدا. 

ن�رشف  وكنا  ح�ضن،  الدين  بهي  ال�ضديق  مع  با�ضتمرار  اأزوره  كنت  باملر�س،  اإ�ضابته  وبعد 

الوقت يف احلديث والنقا�س، ورغم وطاأة املر�س عليه فاإنه كان يت�رشف دوًما، كاأنه ل يعنيه اأو كاأنه 

اأ�ضاب اأحدًا اآخر. لقد كانت الهموم التي يحملها اأ�ضد وطاأة من معاناته من املر�س ذاته؛ فقد كان 

م�ضغوًل مب�ضري احلراك ال�ضيا�ضي، يف ظل �ضيطرة ال�ضعور بالإحباط وان�ضداد الأفق، وهو ما كان 

يوؤثر على حركات املعار�ضة ون�ضاط املجتمع املدين يف العامل العربي في�ضيبهما بالوهن. فمع ازدياد 

نزعات  وتبزغ جمدًدا  املجتمع،  ت�ضعف وحدة  التغيري،  على  القدرة  وانعدام  بالالجدوى  ال�ضعور 

اخلال�س الفردية التي تعرب عن ذاتها يف اأكرث من اجتاه. 

بيد اأن الدكتور �ضعيد كان قادًرا ب�ضخ�ضيته التوافقية “ي�ضاريا بني الليرباليني، وليرباليا بني 

اأن يوحد ال�ضف ويطوي اخلالفات، ويعيد ت�ضديد البو�ضلة وتوجيهها، وكان يرى  الي�ضاريني”، 

�رشورة األ حتول اخلالفات ال�ضخ�ضية اأو الآراء احلزبية اأو الأيديولوجية دون الو�ضول اإىل الهدف 

امل�ضرتك وهو اإجناز التحول الدميقراطي املن�ضود.

وهنا اأي�ًضا ل بد اأن اأ�ضري اإىل اهتمام الدكتور �ضعيد بالدمقرطة يف املنطقة العربية، واإىل متابعته 

الدوؤوبة لتفا�ضيل ما يحدث يف �ضوريا وتون�س واجلزائر وغريها. لقد كان تدهور الأو�ضاع يف العامل 

العربي هًما يحمله يف كل حتركاته ويظهر يف م�ضاهماته وكتاباته. وكانت متابعته الدقيقة؛ متكنه من 

الكتابة العميقة بحكم اإملامه وعنايته بالتفا�ضيل، واأي�ًضا لقدرته على التحليل الإجمايل ومتتعه بنظرة 

مييزه  كان  ما  هذا  ورمبا  الواحدة،  اللوحة  اإطار  �ضمن  كلها  اجلزئية  التفا�ضيل  ت�ضع  بانورامية 

كمفكر؛ معرفة التفا�ضيل دون ال�ضتغراق فيها، واإدراك اللوحة ال�ضاملة دون طم�س تفا�ضيلها. لقد 

كانت كتاباته عن التحول الدميقراطي يف كثري من الدول العربية اأكرب تعبري عن هذا احل�س العميق 

وهذه النظرة املو�ضوعية النادرة.

د. ر�ضوان زيادة
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ورغم ان�ضغاله بالعمل ال�ضحفي اليومي، وانغما�ضه فيه؛ فاإن ذلك مل مينعه من الرتقاء بعموده 

اإىل م�ضتوى التحليل ال�ضرتاتيجي والتخطيط بعيد املدى. وهو ما كنت اأتابعه واأتعلم منه يف كتاباته 

من  ال�ضورية  اخلارجية  لل�ضيا�ضة  التدريجي  “الن�ضحاب  مفهوم  طور  عندما  حتديًدا؛  �ضوريا  عن 

الذي عرّب عنه  املفهوم  وهو  ا�ضرتاتيجية جديدة”.  القدمية والعمل على احتالل من�ضات  مواقعها 

خالل الندوة التي اأعدها عن �ضوريا ثم ن�رشها فيما بعد �ضمن كتاب �ضدر عن مركز الأهرام.

الأ�ضدقاء،  اأعز  كان يل واحًدا من  لفقده؛ حيث  ال�ضخ�ضي  اأعرب عن حزين  اأن  بد  ل  النهاية  يف 

و�ضاحًبا ممن تعز �ضحبته وتفيد، واأحد املفكرين الذين نحن باأ�ضد احلاجة لهم يف حميطنا الثقايف 

العربي ليطوروا مفاهيمها وحتليالتها. ومن ال�رشوري اأن اأذكر هنا اأنه نادًرا ما يجتمع على حب 

�ضخ�س كل هذه التيارات الأيديولوجية التي بنى معها �ضعيد كثريا من ال�ضداقات بكل حب واحرتام.

الإنرتنت،  القطرية على  بنباأ وفاته؛ زرت موقع قناة اجلزيرة  اأنه عندما علمت  اأذكر  اأن  يكفي 

وكانت قد اأبرزت النباأ يف �ضفحتها الأوىل، وتركت املجال مفتوًحا لزوار املوقع للتعليق؛ فذهلت من 

عدد التعليقات ونوعيتها التي اأ�ضيفت للخرب يف وقت ق�ضري للغاية، ومن اأنحاء خمتلفة من الوطن 

العربي، ومن اجتاهات �ضيا�ضية خمتلفة من م�رش، وكلها اأظهرت مدى احلب الذي حظي به هذا 

الرجل. 

رحمك اهلل يا دكتور حممد .. وعزاوؤنا اأن اأفكارك وكلماتك �ضتبقى بكل تاأكيد منارة ملهمة لنا 

على مدى الأجيال.

ما يعلمه اإيانا احلب
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 �ملن�سق �ل�سابق للحركة �مل�رشية من �أجل �لتغيري )كفاية(.
*

مقال

ر  الزاهد احلامل املُب�ضِّ

با�ضرتاكية ذات وجه اإن�ضانى

جورج �إ�سحق*

قليلون هم من يتمتعوا بالت�ضاق الذى قد ي�ضل اإىل حد التطابق بني الفكر والفعل، وهوؤلء يندر 

على حافة  باأننا  اأجزم  واأكاد  واملحببة،  الب�ضيطة  والتلقائية  بالعفوية  هذا  �ضلوكه  يت�ضم  من  بينهم 

ال�ضيا�ضى،  والن�ضاط  العام  للعمل  املت�ضدين  اأو�ضاط  من  الإن�ضانى  الأخالقى  النموذج  هذا  اختفاء 

والذى قد يفر�س عليهم فى بع�س الأحيان قدرا من الربجماتية والبعد بهم عما يحملون من اأفكار 

وقيم. اأقول هذا مبنا�ضبة فجيعتنا فى رحيل د. حممد ال�ضيد �ضعيد، والذى كان من بني القلة �ضديدة 

فقط  وقدوة  منوذًجا  حممد  د.  يكن  مل  ممار�ضتها.  مع  اأفكارها  ات�ضاق  على  حافظت  التي  الندرة 

للمفكر املنتمى اأو الع�ضوي كما يقول جرام�ضى، ولكنه كان اأي�ًضا من املفكرين القالئل فى واقعنا 

امل�رشى الذى كانت لديه قدرة فائقة على ا�ضتلهام الأفكار النبيلة، وروؤية الواقع ب�ضفافية ل حد لها 

وحتليله بعمق ور�ضانة، هذه القدرة التي ل تعك�س فقط امتالكه لأدواته البحثية واملعرفية، ولكن 

اأي�ًضا حل�ّضه الإن�ضانى العميق الذى اأ�ضاء ب�ضريته وقلبه ب�ضجاعة؛ جعلته يواجه الديكتاتور و�ضط 

اأبناءه فى  اإل بحبه للوطن والإن�ضان واحلقيقة، منادًيا بحرية الوطن وحق  حا�ضيته، غري مت�ضّلح 
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حياة كرمية، راف�ًضا الف�ضاد وال�ضتبداد الذى ياأخذ بخناق اجلميع. فعل ذلك ب�ضال�ضة وتلقائية مل 

تاأخذ الديكتاتور فقط على حني غّرة واأجلمته بال�ضمت اإل من ب�ضع غمغمات حاول اأن ينال بها من 

د.حممد ال�ضيد �ضعيد، ولكن فوجئ بها اأي�ًضا، وفى ذات اللحظة ذاتها، طابور طويل من املثقفني 

املطبلني للديكتاتور ومنهم جمايلون للدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد، بل اإن منهم من كان من قدامى 

املنا�ضلني. هكذا كان داأب د. حممد �ضعيد، فعلها وان�رشف فى هدوء، بل اإنه مل يتحدث عما فعله 

ومل يتخذه و�ضيلة لنيل بطولة اأو و�ضام اأو حتى كلمة ت�ضجيع، والأهم اأنه مل يدخل يف اأية ح�ضابات 

للمك�ضب اأو اخل�ضارة؛ كما هى طبيعة الزهاد.

كانت هذه الواقعة مدخال �رشوريا للتعرف على اجلوانب ال�ضخ�ضية لعزيزنا الراحل د. حممد 

عام   فى  بها  ولد  والتي  بور�ضعيد،  هى  واحدة  مدينة  كاأبناء  به  معرفتي  متتد  الذى  �ضعيد،  ال�ضيد 

ال�ضن  بحكم  العام  العمل  اإىل  �ضبقته  وكنت  ال�ضتينيات،  منت�ضف  فى  به  الأول  لقائي  كان   .1950

والرتباط بحركة الي�ضار. فى ظل اجلو البولي�ضي اخلانق وال�ضائد فى تلك الفرتة، كانت احل�ضا�ضية 

الأمنية ت�ضل اإىل حد مر�ضي فى بع�س الأحيان، وبينما كنت اأ�ضتقل اإحدى املركبات العامة واأقراأ فى 

جملة الطليعة، فوجئت مبن يجل�س بجانبي ي�ضاألني عما اقراأ؟. فعلها هو بب�ضاطة، ورددت اأنا عليه 

ا�ضرتكنا  لعقود،  امتدت  بداية �ضداقة عميقة  ال�ضوؤال. وكانت  بع�ضبية وح�ضا�ضية وا�ضتغراب من 

فيها فى حب مدينة بور�ضعيد، ووطننا م�رش. ورغم هجرتنا الق�رشية عن املدينة بعد عدوان 1967 

ولظروف الدرا�ضة والعمل، فلم ينقطع التوا�ضل مع د. حممد ال�ضيد �ضعيد الذى كان من اأبرز قادة 

احلركة الطالبية، قبل اأن يهب حياته ودمه دفاعا عن اأر�س الوطن كجندي حني �ضارك فى حرب 

1973، وذلك بعد تخرجه يف كلية القت�ضاد والعلوم ال�ضيا�ضية عام 1972.

ال�ضيد  بارًزا فى �ضخ�ضية د. حممد  اإن�ضانيًّا  للوطن والرتباط به، ملمًحا  كانت فكرة النتماء 

�ضعيد؛ فهو مل يدافع عنه فقط بالكلمة والدم،  بل جتاوز هذا الرتباط اإىل رف�س البتعاد التلقائي 

عن كل ما يوؤثر على �ضلته به، لهذا مل ي�ضتمر فى العمل البحثي والأكادميي فى الوليات املتحدة 

بعد ح�ضوله على درجة الدكتوراة من جامعة »نورث كارولينا«، وكان مو�ضوعها درا�ضة مقارنة 

العودة  ل  ف�ضَّ عليه؛  عر�ضت  التي  الفر�س  ورغم  اأفريقيا.  يف  الدميقراطي  للتطّور  جتارب  ل�ضبع 

لبالده. وحتى حينما ا�ضطر لل�ضفر كرئي�س ملكتب الأهرام بالوليات املتحدة، ورغم حاجته ال�ضديدة 

لمتيازات هذه الوظيفة؛ اإل اأنه كان �ضديد الرتدد فى قبولها، بل اأذكر اأن �ضفره فى النهاية مت حتت 

�ضغوط �ضديدة من العديد من اأقرب اأ�ضدقائه، وحتى بعدما �ضافر مل ي�ضتطع ال�ضتمرار اإل ب�ضعة 

ومباهجه؛  البعد  عن  احلياة،  و�ضعوبات  القرب  ف�ّضل  الوطن.  لأر�س  يعود  اأن  قبل  قليلة،  اأ�ضهر 

تن�ضيه مباهج احلياة وطنه ومعاناته، فيفقد  اأن  ال�ضديدة كزاهد حقيقى يخ�ضى  وذلك حل�ضا�ضيته 

الزاهد احلامل با�ضرتاكية ذات وجه اإن�ضاين
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وطنه ونف�ضه اإىل الأبد. اأذكر عند عودته حوارا دار بيني وبينه، عن �ضبب ا�ضتعجاله فى العودة رغم 

مالءمة الظروف لعمله البحثي والأكادميى وكان رده »كان منفى«.

كان الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد ميلك تاريخا طويال يف العمل ال�ضيا�ضي، منذ اأن كان طالًبا فى 

ما  هو  والدميقراطي،  الوطني  العمل  فى  اإ�ضافاته  اأهم  اأن  اإل  ال�ضيا�ضية،  والعلوم  القت�ضاد  كلية 

املنظمة  وهى  الإن�ضان،  حلقوق  امل�رشية  املنظمة  تاأ�ضي�س  فى  البارز  كدوره  احلقوقي  للعمل  قدمه 

الأم والأوىل فى جمال الدفاع عن حقوق الإن�ضان فى م�رش. وا�ضتطاع د. حممد بجهده ون�ضاطه اأن 

يطبع املنظمة بطابعها الحرتايف واحلقوقي، البعيد عن اأهواء النحياز اأو املداهنة ال�ضيا�ضية،  وهو 

1989؛ عقب كتابته بياًنا �ضدر با�ضم املنظمة ت�ضامنا مع عمال احلديد  ما ت�ضبب فى اعتقاله عام 

وال�ضلب الذين اعت�ضموا داخل م�ضنعهم، حيث تعّر�س لتعذيب ب�ضع، �ضارف فيه على املوت، لول 

وهي  عنه.  الإفراج  الأمن  اأجهزة  على  فر�ضت  التي  ال�ضحفيني  نقابة  وتدخل  الدولية  الف�ضيحة 

التجربة التي يتذكرها قائاًل: »كانت جتربة ب�ضعة. كّنا عدًدا كبرًيا من املثقفني واملنا�ضلني. تعر�ضنا 

للتعذيب وال�ضحل والإهانة وكل اأنواع ال�ضغوط. بع�ضنا اأ�رشف على املوت حتت وطاأة التعذيب«. 

لكن حممًدا، رغم كل ما جابهه، مل يرتاجع، ومل متنعه التجربة »الب�ضعة« من الظهور بعد ع�رشة 

اأعوام يف اإ�رشاب موظفي ال�رشائب العقارية، ثم على راأ�س ن�ضطاء حركة كفاية وفى تظاهراتهم، 

مع �ضبابها الذين كان يرى فيهم التعبري امل�رشي فى مواجهة ثقافة اخلوف وعودة الروح جل�ضد 

احلركة الوطنية والدميقراطية امل�رشية، رغم قلة خربتهم وب�ضاطة وعيهم، وهو ما كان د. حممد 

يتعامل معه ب�ضماحة و�ضعة اأفق، تبتعد متاًما عن لعب دور الأ�ضتاذ اأو املعلم.

وا�ضتمرارا لن�ضاطه احلقوقي؛ قام بعد ذلك، وبالتعاون مع عدد من جمايليه، بتاأ�ضي�س مركز 

احلقوقية  املوؤ�ض�ضات  اأهم  من  يعد  والذى  الت�ضعينيات،  فى  الإن�ضان  حقوق  لدرا�ضات  القاهرة 

الدكتور حممد، بطبيعته  لدى  الدرا�ضات والأبحاث احلقوقية. كانت  امل�رشية والعربية فى جمال 

الهادئة واحلاملة، القدرة با�ضتمرار على خو�س املغامرات واملبادرات التي يحتاجها الوطن، والتي 

مركز  اأو  امل�رشية  املنظمة  تاأ�ضي�س  فى  اإ�ضهاماته  تكن  ومل  امل�ضتحيالت،  من  الأوىل  للوهلة  تبدو 

القاهرة بعيدة عن طبيعته تلك، والتي جتددت وبحما�ضة ووقفت وراء حلم تاأ�ضي�س جريدة للي�ضار 

الدميقراطي. فالي�ضار امل�رشى رغم جذوره العميقة فى احلركة الوطنية، ورغم انتماء اأملع الكتاب 

وال�ضحفيني واملثقفني ل�ضفوفه منذ بداية ظهوره فى بدايات القرن املا�ضي، فاإنه افتقد طوال هذا 

التاريخ جريدة يومية تعرب عن انحيازاته للفقراء، ويطرح من خاللها خياراته من اأجل نه�ضة الوطن 

وتقدمه وانت�ضاره للعقالنية.

جورج اإ�ضحق
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اقرتن حلم الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد بتاأ�ضي�س هذه اجلريدة، مع حلمه و�ضعيه الدائم بحًثا 

عن ال�ضرتاكية ذات الوجه الإن�ضانى، التي يت�ضاوى فيها خيار العدالة الجتماعية مع خيار احلرية 

باأو�ضع معانيه. وكان جهده فى �ضياغة ال�ضيا�ضة التحريرية للجريدة و�ضعيه لأن تكون منرًبا لإعادة 

جيل  ولإعداد  ال�ضحافة،  ملجال  معانيها  باأف�ضل  وللمهنية  امل�رشى  الوعي  فى  للعقالنية  العتبار 

جديد من �ضباب ال�ضحفيني. كان مبثابة )الدينامو( الذى دفع العديد من اأبناء الي�ضار، لأول مرة 

التي راأ�س حتريرها،  البديل،  اإ�ضدار جريدة  للتجمع ودعم م�رشوعه فى  على اختالف ف�ضائلهم، 

اأن حتفر جمرى  العديد من رفاقه،  الدءوب وامل�ضني، مع  اأ�ضهر من عمله  لت�ضتطيع خالل ب�ضعة 

خا�ضا بها فى العمل ال�ضحفي، و�ضدت فراًغا مل ي�ضعر النا�س به اإل بعد اأن ا�ضطرت للتوقف حتت 

تاأثري الأزمة املالية.

اأبناء وطنه، عاك�ًضا  الفاجع، لرفاقه وتالميذه وحمبيه ومن  ال�ضيد �ضعيد  كان رحيل د. حممد 

لأزمة جمتمعنا ال�ضاملة، فيما يبدو واأنه حتى فى موته اجل�ضدي، اأراد اأن يبعث لنا جميعا بر�ضالة 

عن مدى وح�ضية ول اإن�ضانية هذا النظام، الذى �ضّن على اأحد مواطنيه، ولن نقول اأبرز مفكريه، 

بالعالج والذى هو اأحد حقوقه، وترك للحكومة الفرن�ضية، التي حتى مل يدر�س اأو يعمل بها حممد، 

مهمة القيام بهذا الواجب عرفانا مبا قدمه للفكر والإن�ضانية. 

العمل  اأو  الدرا�ضة  ب�ضبب  املهاجر  وعاد  بج�ضده،  عنا  قد رحل  �ضعيد  ال�ضيد  د. حممد  كان  اإذا 

ما  وهو  متوت.  ولن  حية  �ضتظل  واإ�ضهاماته  اأفكاره  فاإن  بور�ضعيد،  مدينته  تراب  اإىل  الن�ضال  اأو 

الوطن،  لهذا  كمحبني  ولكن  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  للدكتور  كمحبني  فقط  ل�ضنا  جميعا،  علينا  يطرح 

مهمة العمل على جمع كتاباته املبثوثة يف العديد من املقالت والدرا�ضات والأبحاث والكتب، واإعادة 

ت�ضنيفها ون�رشها واإخ�ضاعها للفهم واحلوار اجلاد؛ ففيها الكثري مما ميكن له اأن ي�ضهم فى تقدم 

اأولهما  ذلك،  على  قادرتان  موؤ�ض�ضتان وحيدتان  امل�رشية. وهناك  والدميقراطية  الوطنية  احلركة 

موؤ�ض�ضة الأهرام، واأنا هنا اأتوجه بالنداء اإىل زميله و�ضديقه د. عبد املنعم �ضعيد رئي�س جمل�س اإدارة 

موؤ�ض�ضة الأهرام، حيث ميكن اأن ت�ضدر جمموعة الأعمال الكاملة للراحل العزيز عن مركز الدرا�ضات 

ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجية بالأهرام الذى اأفنى عمره فيه. اأما اإذا تدخلت اعتبارات ال�ضيا�ضة وكونه 

كان حم�ضوبا على خ�ضوم هذا النظام؛ فال يتبقى اأمامنا اإل املوؤ�ض�ضة الثانية، وهي مركز القاهرة 

لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، الذي كان �ضعيد اأحد اأبرز موؤ�ض�ضيه، وهنا اأتوجه اإىل �ضديقه ورفيق دربه 

بهى الدين ح�ضن مدير املركز. وميكن اإطالق الدعوة حلملة تربعات لدعم  تكاليف الن�رش؛ فهذا اأقل 

ما ميكن اأن نقدمه للزاهد احلامل  با�ضرتاكية ذات وجه اإن�ضانى.

الزاهد احلامل با�ضرتاكية ذات وجه اإن�ضاين
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 كاتب م�رشي، ونائب رئي�ص مركز �لبحوث �لعربية و�لأفريقية.
*

مقال

نحو مفهوم م�ضري للدميقراطية

عبد�لغفار �سكر*

اأبدى الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد اهتماما خا�ضا بالتطور الدميقراطى للمجتمع امل�رشى، ومل 

الفكر  وحدة  �ضخ�ضه  فى  ج�ضد  بل  نظريا،  مبعاجلتها  التطور  هذا  لإ�ضكاليات  متابعته  فى  يكتف 

والن�ضال من اأجل الدميقراطية، وجمع بني اجلهد النظرى والفكرى واملواقف الن�ضالية، وكاد يدفع 

حياته ثمنا لهذه املواقف عندما تعر�س لأب�ضع اأنواع التعذيب �ضنة1989 فى املعتقل؛ ب�ضبب ت�ضامنه 

مع عمال احلديد وال�ضلب فى اإ�رشابهم الكبري اآنذاك. كما �ضارك فى تاأ�ضي�س احلركة امل�رشية من 

املفرو�س على  الأمنى  اأع�ضائها فى ك�رش احل�ضار  واأ�ضهم مع   ،2004 �ضنة  التغيري) كفاية(  اأجل 

حق املواطن امل�رشى فى التظاهر والتعبري اجلماعى عن راأيه مبختلف اأ�ضكال امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، 

اإقامة  يتطلب  املن�ضود  التغيري  اأن  من  احلركة  اإليه  تو�ضلت  الذى  ال�ضتنتاج  �ضياغة  فى  و�ضاهم 

نظام �ضيا�ضى دميقراطى جديد بديال عن النظام ال�ضلطوى القائم، ي�ضتند اإىل عقد اجتماعى جديد 

اأ�ضا�ضه العدل واحلرية، و�رشورة بدء مرحلة انتقالية حتكم فيها البالد وزارة ائتالفية متثل فيها 

كل التيارات والقوى ال�ضيا�ضية ملدة ترتاوح بني �ضنتني اأو ثالث �ضنوات تقوم خاللها بثالث مهام 

اأ�ضا�ضية:
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مثل  الدميقراطى،  للن�ضاط  املنظمة  والقوانني  للحريات  املقيدة  القوانني  تعديل  الأوىل:  املهمة 

قانون الأحزاب وقانون مبا�رشة احلقوق ال�ضيا�ضية وقانون اجلمعيات، وقانون النقابات وغريها.

املهمة الثانية: اإطالق احلريات، واإنهاء القيود املفرو�ضة على العمل ال�ضيا�ضى اجلماهريى.

النظام  معامل  يحدد  للبالد،  جديدا  د�ضتورا  ت�ضع  تاأ�ضي�ضية  جمعية  انتخاب  الثالثة:  املهمة 

الإطار  ويهيئ  الثالث،  ال�ضلطات  بني  التوازن  ويكفل  دميقراطية،  اأ�ض�س  على  اجلديد  ال�ضيا�ضى 

القانونى املالئم لبدء حياة �ضيا�ضية جديدة اأ�ضا�ضها امل�ضاركة ال�ضيا�ضية الفعالة للجماهري.

واإذا كانت هذه مناذج من مواقف الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد اإزاء التطور الدميقراطى للمجتمع 

امل�رشى، فاإنه مل يتوقف يوما عن الهتمام بهذه امل�ضاألة ومتابعتها نظريا، وكانت �ضغله ال�ضاغل 

حتى ال�ضاعات الأخرية من حياته، عندما اأملى على زوجته قبل رحيله باأيام بع�س اخلواطر حول 

حيث ناق�س اإحدى اإ�ضكاليات التطور الدميقراطى فى م�رش املتمثلة  “ال�ضيا�ضة وم�ضتقبل م�رش”، 
العالقة بني  “ثقافة  بعباراته  ال�ضيا�ضة هى  واأن  ال�ضيا�ضى،  النظام  امل�ضلحة من  القوات  فى موقع 

احلكم والقوة اأو احلكم وال�ضلطة الع�ضكرية” واأن النظرية الدميقراطية “حلت امل�ضكلة املتجددة فى 

التاريخ؛ باأن اأخ�ضعت القوة الع�ضكرية املنظمة اأى القوات امل�ضلحة لل�رشعية الد�ضتورية والقانونية” 

واأن “جميع الدميقراطيات الكربى ذهبت اإىل حد اإخ�ضاع الوزارات والهيئات الع�ضكرية والبولي�ضية 

لل�ضلطة املدنية ب�ضورة ل لب�س فيها ول غمو�س”.

يعود حممد ال�ضيد �ضعيد مرة اأخرى اإىل هذه الإ�ضكالية فى الن�س البديع الذى �ضاغه بعنوان 

، والذى مل يلتفت اإليه 
)1(

)نحو مفهوم م�رشى للدميقراطية(، املن�ضور يف هذا العدد من رواق عربي

2006 ندوة �ضارك فيها ممثلون  الكثريون رغم اأهميته الق�ضوى. فقد نّظم الدكتور حممد يف عام 

بني  للدميقراطية  م�ضرتكة  روؤية  )نحو  مو�ضوعها  ال�ضيا�ضية  والقوى  والأحزاب  التيارات  كل  عن 

التيارات ال�ضيا�ضية امل�رشية(، ومن واقع املناق�ضات التى دارت بني امل�ضاركني؛ قام ب�ضياغة هذه 

الوثيقة م�ضتندا اإىل نقاط التفاق فى املناق�ضات، فقّدم لنا �ضورة ملا يجب اأن تقوم عليه الدميقراطية 

فى م�رش، م�ضتفيدا يف ذلك من قدراته الفكرية واإبداعاته النظرية، وما ا�ضتقر فى وجدانه من قيم 

يراها �رشورية لتنظيم احلياة امل�ضرتكة للم�رشيني.

ينطلق د.حممد ال�ضيد �ضعيد فى �ضياغته للمفهوم امل�رشى للدميقراطية من اأنه رغم ما يتميز 

احل�ضارية  الدوائر  من  عدد  اإىل  ينتمى  متميز  ثقافى  وكيان  خ�ضو�ضية  من  امل�رشى  املجتمع  به 

املتداخلة، فاإن اإثراءه ملفهوم الدميقراطية �ضوف يبقى فى اإطار القيم امل�ضرتكة لالإن�ضانية واملبادئ 

)1( الن�س من�سور يف  ق�سم الوثائق.

نحو مفهوم م�ضري للدميقراطية
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واملعايري الأ�ضا�ضية للدميقراطية كما عرفتها الكثري من �ضعوب العامل. واأن جوهر الدميقراطية هو 

اأنه� “النظام الذى يقوم على �ضلطة ال�ضعب و�ضيادة الأمة”.

ال�شروط التمهيدية للدميقراطية:

يتفاعل حممد ال�ضيد �ضعيد مع احلالة امل�رشية، واأو�ضاع املجتمع امل�رشى، والظروف املحيطة 

اأ�ضا�ضية ت�ضمح بتطور  بعملية التحول الدميقراطى فى م�رش؛ فيطرح ما ي�ضميه �رشوًطا متهيدية 

دميقراطى �ضليم و�ضحى، دون اأن تكون بذاتها جزًءا من تعريف الدميقراطية، وت�ضمل هذه ال�رشوط 

العنا�رش الأ�ضا�ضية التالية:

اأن تعي�س الدميقراطية فى ظل فقدان ال�ضتقالل  الوطنية حيث ي�ضتحيل  الإرادة  ا�ضتقالل   -1

ال�ضيا�ضى واحلد الأدنى من ال�ضتقالل القت�ضادى الوطنى. كما اأن التبعية القت�ضادية توؤثر فى 

هذا ال�ضتقالل، وبدون اإغالق نافذة النك�ضاف القت�ضادى وال�ضرتاتيجى نتيجة لهذه التعبئة فاإنه 

ي�ضعب ت�ضور حتقيق الدميقراطية.

2- التوافق على القيم اجلوهرية للمجتمع واأهمية التوافق على الدور الكبري الذى يلعبه الإ�ضالم، 

وتلعبه امل�ضيحية فى تكويننا الثقافى والأخالقى القومى. واأن هذا الدور مطلوب و�رشورى، ويجب 

البناء على القيم الأخالقية الرفيعة التى اأر�ضتها امل�ضيحية واأكدها الإ�ضالم فى اأر�س م�رش، وفى 

ن�ضيجها احل�ضارى واملجتمعى. اإن جانًبا من هذا التوافق يقوم على ا�ضتبعاد بناء دولة دينية متنح 

اأى جماعة امتياز حكم البالد.

3- التوافق على القيم ال�ضيا�ضية والأ�ضا�ضية فى كل املجتمعات الدميقراطية باعتبارها �رشطا 

�رشوريا للبناء الدميقراطى فى م�رش، مثل العرتاف بالآخر والت�ضامح ال�ضيا�ضى والفكرى وحقوق 

املواطنة املت�ضاوية، واإقامة املمار�ضة ال�ضيا�ضية على قاعدة امل�ضاركة فى الوطن وامل�ضاواة فى حقوق 

املواطنة، وا�ضتبعاد كل �ضور التمييز على اأ�ضا�س الدين واجلن�س اأو الأ�ضل العرقى اأو جهة امليالد 

والإقامة، ومكافحة جميع �ضور الطائفية، وتاأكيد الوحدة الوطنية.

4- حتقيق احلد الأدنى من النهو�س القت�ضادى للمجتمع هو �رشط �رشورى ملوا�ضلة وتنمية 

جتربة دميقراطية ذات معنى، وقابلة للحياة والزدهار. وفى هذا ال�ضياق فاإن اأى نظام دميقراطى 

ن املجتمع من النطالق فى املجالت القت�ضادية  كِّ فى م�رش يفقد جانبا كبريا من �رشورته، اإن مل مُيَ

والجتماعية والثقافية واإحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.

عبدالغفار �ضكر
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وهكذا فاإن حممد ال�ضيد �ضعيد يطرح الدميقراطية فى م�رش فى اإطار حميط م�ضاند لتطورها 

وازدهارها، ي�ضمل ال�ضتقالل الوطنى والنهو�س القت�ضادى والعدالة الجتماعية والوحدة الوطنية 

على اأ�ضا�س املواطنة املت�ضاوية؛ حيث ل توجد فر�ضة لتطور دميقراطى حقيقى فى غياب هذا الإطار 

ال�ضيا�ضى والقت�ضادى والجتماعى والثقافى.

املبادئ االأ�ضا�ضية للحكم الدميقراطى:

حدد حممد ال�ضيد �ضعيد فى هذه الوثيقة املبادئ الأ�ضا�ضية للحكم الدميقراطى وفى مقدمتها:

1- اإقرار احلقوق الأ�ضا�ضية لالإن�ضان املن�ضو�س عليها فى املواثيق الدولية.

2- العرتاف باحلق فى التعبري، واحلق فى الو�ضول للمعلومات، وحقوق التجمع والتنظيم 

املدنى وال�ضيا�ضى، مبا ي�ضمن ويعزز فى الوقت نف�ضه التعددية ال�ضيا�ضية.

باإ�ضالحات  القيام  النظام الدميقراطى، ويجب  الزاوية فى  القانون حجر  3- ميثل مبداأ حكم 

ت�رشيعية �ضاملة لتطهري القوانني من جميع النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان واحلريات العامة 

ومبادئ العدالة وامل�ضاواة، ومتكني النظام الق�ضائى من امتالك اآلياته اخلا�ضة فى تطبيق القانون، 

ويف مد حمايته للجميع دون ا�ضتثناء وعلى قدم امل�ضاواة، ويف تطبيق عدالة ناجزة و�رشيعة .

وانتخاب  الدينية  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتقالل  الدميقراطى  املجتمع  الأ�ضا�ضية فى  4- ت�ضمل احلقوق 

قياداتها.

القت�ضادية والجتماعية، فهما  املدنية وال�ضيا�ضية واحلقوق  الف�ضل بني احلقوق  5- لميكن 

متكامالن، و�رشورة �ضيانة التوازن فى امل�ضالح بني القوى الجتماعية املختلفة، وذلك من خالل 

تعدد اأ�ضكال ملكية و�ضائل الإنتاج وتعدد اأ�ضاليب الإنتاج. و�رشورة اأن يلتزم اأى نظام دميقراطى 

باأولوية اقتالع الفقر، و�ضمان مظلة التاأمني ال�ضحى و�ضبكة الأمن الجتماعى للجميع مبا ي�ضمن 

احلاجات الأ�ضا�ضية.

احلكم الدميقراطي :

ينقل  ابتداء من و�ضع د�ضتور جديد  الدميقراطى  اأ�ض�س احلكم  الوثيقة  الق�ضم من  يتناول هذا 

م�رش اإىل النظام الدميقراطى ب�ضورة حا�ضمة، وذلك بوا�ضطة جمعية د�ضتورية، وتاأ�ضي�س النظام 

نحو مفهوم م�ضري للدميقراطية
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الد�ضتورى امل�رشى على مزج مالئم بني خ�ضائ�س النظامني الرئا�ضى والربملانى، مبا يعزز �ضلطات 

اأو  احلزب  من  احلكومة  وت�ضكيل  ال�ضلطات،  توازن  من  اأكرب  نف�ضه  الوقت  فى  وي�ضمن  الربملان، 

الأحزاب التى تتمتع باأغلبية فى الربملان. كما يوؤكد �ضعيد على �ضيادة و�ضلطة ال�ضعب ومتكينه من 

ال�ضلطة ب�ضتى الو�ضائل، مبا فى ذلك اإبداع نظام فعال للحكم املحلى، يتيح للمجتمع على م�ضتوياته 

القرارات  اتخاذ  و�ضلطة  الجتماعية  للحياة  املبا�رشة  ال�رشوط  على  ال�ضيطرة  فر�ضة  القاعدية، 

التام  ال�ضتقالل  و�ضمان  امل�ضتويات  جميع  على  املحلى  احلكم  قيادات  وانتخاب  املحلية،  للتنمية 

للنظام الق�ضائى، كما اأبدى �ضعيد حر�ضه ال�ضديد على عدم الإجحاف بحقوق الأقلية.

ال�ضمانات االأ�ضا�ضية للنظام الدميقراطى: 

تعالج الوثيقة ال�ضمانات الكفيلة بحماية النظام الدميقراطى، وعلى راأ�ضها اإيجاد اآلية د�ضتورية 

ت�ضمن عدم امل�ضا�س بالنظام الدميقراطى، حتى من جانب اأغلبية برملانية منتخبة ولو كانت ت�ضيطر 

وت�ضمل  متنوعة  فعاليات  ي�ضم  د�ضتورى  ت�ضكيل جمل�س  الوثيقة  وتقرتح  الربملان،  اأو حتتكر  على 

ال�ضيا�ضى  احلياد  ذلك  مي�س  اأن  دون  الد�ضتور،  حلماية  منا�ضبهم  بحكم  وع�ضكريني  ق�ضاء  رجال 

النظام  بحماية  اآلياته  اإطار  وفى  للد�ضتور  وفقا  تلتزم  اإنها  حيث  الأمن،  وقوات  امل�ضلحة  للقوات 

الد�ضتورى والدميقراطى.

ومن بني �ضمانات حماية النظام الد�ضتورى التى تقرتحها الوثيقة، تاأكيد مبداأ امل�ضاءلة جلميع 

من يتولون الوظائف العامة، وو�ضع حدود ق�ضوى على مدد توىل الوظائف العامة مبدتني فقط اأو 

ع�رش �ضنوات جمتمعة اأو متفرقة، ومتثيل الأقباط فى املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية من خالل اآليات ل ينظر 

اإليها باعتبارها نوعا من التمثيل الن�ضبي، وكذلك الن�ضاء، وت�ضكيل �ضلطة م�ضتقلة لإجراء النتخابات 

العامة على كل امل�ضتويات، وتتمتع هذه ال�ضلطة بحماية د�ضتورية ومبوارد يقررها الت�رشيع يحافظ 

لها على هذا ال�ضتقالل.

هذه هى اخلطوط العري�ضة لوثيقة )نحو مفهوم م�رشى للدميقراطية( التى اأبدعها حممد ال�ضيد 

اإقامة نظام دميقراطى حقيقي فى م�رش، وقد  اآماله فى  �ضعيد، واأودعها خال�ضة خرباته وجماع 

الوفد  حزب  مثل  النقا�س،  فى  امل�ضاركة  والأحزاب  املنظمات  ممثلى  مبوافقة  الوثيقة  هذه  حظيت 

ال�ضيوعى  واحلزب  امل�ضلمني  الإخوان  وجماعة  النا�رشى  واحلزب  الغد  وحزب  التجمع  وحزب 

امل�رشى، وعدد من املفكرين والباحثني وال�ضخ�ضيات امل�ضتقلة.

عبدالغفار �ضكر
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ومن يطالع هذه الوثيقة يالحظ اأنها تطرح مفهوما للدميقراطية ينطلق من احرتام اخل�ضو�ضية 

الثقافية والقيم الأ�ضا�ضية للدين، وتاأكيد الرتباط الوثيق بني احلقوق ال�ضيا�ضية واملدنية واحلقوق 

الإقت�ضادية والجتماعية والثقافية و�رشورة حتقيق العدالة الإجتماعية، والت�ضديد على حد اأدنى من 

النهو�س القت�ضادى واملجتمعى، والتاأكيد على اأن القيم ال�ضيا�ضية والأ�ضا�ضية للدميقراطية واحدة 

فى كل املجتمعات، وترف�س الوثيقة مفهوم اخل�ضو�ضية الذى ي�ضقط قيًما اأ�ضا�ضية للدميقراطية.

وبهذا فاإن ما تطرحه الوثيقة يعترب اأ�ضا�ضا جيدا للعمل امل�ضرتك بني القوى ال�ضيا�ضية الرئي�ضية 

فى م�رش حول الدميقراطية. ومما يعزز اللتفاف حول هذه الوثيقة؛ اأنها تطرح روؤية �ضليمة ملوقع 

فرتف�س  امل�رشى  املجتمع  فى  ال�ضعبة  الإ�ضكاليات  اإحدى  باعتبارها  والدولة،  املجتمع  من  الدين 

الدولة الدينية؛ لكنها توؤكد اأهمية القيم واملثل الدينية فى حياة املجتمع، كما اأنها تطرح اآلية د�ضتورية 

اأى حماولة لالنتكا�س عليه، وحتدد دور القوات امل�ضلحة فى  للحفاظ على النظام الدميقراطى من 

حماية النظام الد�ضتورى والدميقراطى من خالل الن�س عليه فى الد�ضتور، دون اأن يرتتب على ذلك 

تدخل القوات امل�ضلحة فى �ضئون احلكم.

مثل  الدميقراطية  املمار�ضة  تعميق  من خاللها  الوثيقة ميكن  اإليها  اأ�ضارت  مهمة  اآليات  وهناك 

حق الناخبني فى حما�ضبة النواب فى اأى وقت، وحق الأقلية الربملانية فى ت�ضكيل حكومة ظل، واأن 

ت�ضارك بفعالية فى الرقابة على اأداء احلكومة، وم�ضئولية جميع املتولني وظائف عامة ونيابية، اأمام 

حدود  وو�ضع  الوظائف،  توىل  اأثناء  فى  ت�رشفاتهم  كل  عن  والق�ضاء،  النيابية  والهيئات  ال�ضعب 

املجال�س  الن�ضاء والأقباط فى  اآلية ت�ضمن متثيل  العامة، واإيجاد  الوظائف  ق�ضوى على مدد توىل 

النيابية دون اأن يكون ذلك على اأ�ضا�س التمثيل الن�ضبى الطائفى.

ولي�س من �ضك فى اأن الجتهادات الواردة فى هذه الوثيقة، والتى تعترب من اإبداعات د. حممد 

ال�ضيد �ضعيد، ميكن اأن تكون بداية جيدة، من املهم البناء عليها وجتميع القوى حولها وتطويرها؛ 

لتكون اأ�ضا�س العمل امل�ضرتك جلبهة وا�ضعة من القوى ال�ضيا�ضية من اأجل بناء نظام دميقراطى فاعل 

فى م�رش. اإن الإخال�س لذكرى حممد ال�ضيد �ضعيد، واحلر�س على موا�ضلة النهج الذى بداأه �ضوف 

يكون اأف�ضل تكرمي له ولإبداعاته ون�ضالته وت�ضحياته، ولن نكون جديرين بالنت�ضاب اإليه مامل 

نوا�ضل م�ضريته من اأجل الدميقراطية.

نحو مفهوم م�ضري للدميقراطية
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كاتب وباحث م�رشي.
*

مقال

حني يغدو ال�ضدق م�ضروعًا فكرّيًا

هاين ن�سريه*

من ي�ضعل امل�ضباح؟. هكذا كتب حممد ال�ضيد �ضعيد يف افتتاحية اأحد اأعداد دورية رواق عربي. 

اإن هذا ال�ضوؤال لي�س اإل مفتاح �ضخ�ضيته ور�ضالته التي حملها وظل خمل�ًضا لها. اإنه الإجابة التي 

وهبني اإياها، حني اأردت اأن اختزل م�ضوار حياته يف كلمات؛ فقد حاول دوًما اأن ي�ضعل امل�ضباح، 

الظالم، واأ�ضعل  ياأكلها  اأجيال كاد  اأمال يف نفو�س  امل�ضباح  اأ�ضعل  املعرفة.  ال�ضدق و�ضموع  بوقود 

امل�ضباح حجة وحركة يف وجه ال�ضتبداد والف�ضاد، كما كان ي�ضعله دائًما نحو طرق ومعامل خمتلفة 

لأجل واقع وم�ضتقبل خمتلف!

مقدمة فى قراءته: 

مل يكن حممد ال�ضيد �ضعيد باحثا يقف به البحث عند الو�ضف والتو�ضيف، �ضاأن كثريين غريه، 

الكاتب  هذا  حممد  يكن  مل  بعيدا.  فيطويه  اخلرب  يلفه  اأو  اخلرب،  حول  يلف  �ضحافيا  يكن  مل  كما 

الذي يكتب اجرتارا اأو ا�ضطرارا، بل كان ممن ي�ضيفون وي�ضيئون ابتكارا، وما اأقل هوؤلء!.. كان 
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ي�ضتنطق الكلمات - املعاين والعالمات – وكذلك الأحداث كا�ضفا الأن�ضاق بعني تنظر لالأمام بعيدا، 

تفتح كوة �ضوء هنا وهناك.. حماول دائًما اأن ي�ضعل امل�ضباح! 

اأقدام وجذور يف  اأحالمه ذات  نعم؛ فقد كانت  امل�ضتقبل كانت �ضدقيته قبل واقعيته.  اأجل  من 

الأر�س غري منف�ضلة عنها، هذه واقعيته املتعقلة، ولكن قبلها كانت �ضدقيته الأخالقية، وهو من كتب 

يف الأهرام قبل عدة �ضنوات مقال مهما حتت عنوان »�ضجة يف النظام الأخالقي«. اإن مركز الأخالقية 

الطريق،  هو  وحده  ال�ضدق  يكون  الأمور  ت�ضتبه  وحني  دائما،  �ضاحبنا  به  اآمن  ما  وهو  ال�ضدق، 

وي�ضطع ال�ضوء يف جنبات ال�ضبه والزيف. قراأت هذه الأبيات فتذكرت حممدا: 

ْكَرَمَها ِنَتاَجا
َ
ْدُق اأ َفال�ضِّ       

)1(

َواإَِذا الأُُمـوُر َتَزاَوَجْت

ِّْدِق َتاَجا َحِليِفِه ِبال�ضـ ْدُق َيْعِقُد َفْوَق َراأْ�ِس       ال�ضِّ

اَجا يف ُكلِّ َناِحَيٍة �رِشَ ْدُق َيْقــَدُح َزْنَدُه       َوال�ضِّ

نعم.. ال�ضدق يقدح �رشاجا يف كل مكان.. يف كل زاوية.. يف كل مقالة وكتابة.. وما اأرزل الكاتب 

حني يكتب ما يطلبه امل�ضتمعون اأو احلاكمون، ما اأهون مو�ضعه..اإن الكاتب واملفكر احلقيقي لي�س 

اإل الأنوار ال�ضادقة ال�ضاطعة يف غيامات الظلم والظالم!  

مفكر اأواًل:

ينطلق كاتب هذه الدرا�ضة من قناعة رئي�ضية؛ هي اأن حممد ال�ضيد �ضعيد كان مفكرا نوعيا قبل 

اأن يكون اأي �ضئ اآخر، ومل يكن �ضبيله فيما كتبه من تنظريات اأو طرحه من روؤى وتاأ�ضي�ضات، اأو 

ما عر�س له من اأحداث تبدو حلظية عابرة اأو راهنة، اإل الفعل الفكري امل�ضتبطن والكا�ضف لأمناط 

املقومات والعوامل والعالقات والبنى يف جدلية الفكرة والواقع دائما، ونحن يف هذا نحرر الفكر من 

ذوق عربي م�ضتبد و�ضائد الآن، ح�رشه يف ان�ضغالت فكرية وتاريخية بعيدة غري مرتبطة بالواقع 

قدر ما هي مرتبطة باملثال التاريخي اأو املتخيل، ميينا وي�ضارا، دون كثري اعتناء مب�ضكالت الواقع 

اأو مع�ضالته.

بعيدان،  اأو  غريبان  الوافد، وكالهما  اأو  املوروث  ابنة  تظل  فاإنها  لهذه اجلهود  تقديرنا  ورغم 

اأو لالآخر- املختلف، قدر  اأما امل�رشوع الفكري ملحمد فلم يكن م�رشوعا م�ضتلبا ل لالأنا -املا�ضي 

ما كان وعيا بلحظتنا وراهنيتنا احلا�رشة، يتكئ باتزان دون اإفراط اأو تفريط على الطرفني: الأنا 

والآخر احل�ضاري معا، ومن خاللهما ين�ضغل بالك�ضف والتفكيك والبناء، بطرح �ضيناريوهات بديلة 

حني يغدو ال�ضدق م�ضروعا فكريا
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وا�ضرتاتيجيات ممكنة..!

هذه الن�ضغالت املمتدة، وهذه الإ�ضكالت الدائمة، التي تلتحم بالثقايف كما ترتبط بال�ضيا�ضي 

لـ )حممد  فكريا �ضخما  اإنتاجا  ربط  الذي  الرفيع  اخليط  كان  امل�ضتقبلي  الهم  وهذا  واحل�ضاري، 

ال�ضيد �ضعيد(، توزع بني املقالة والفتتاحية والدرا�ضة والكتاب واملحا�رشة، اإنتاج �ضخم بات�ضاع 

�ضاحبه وات�ضاع ثقافته، كان ل يكف عن التفكري، كما ل يكف عن الإنتاج، اأو قل ل يكف عن البناء.. 

وهو ما فعله طوال حياته رمبا حتى اأ�ضابه الإرهاق فا�ضرتاح! 

من هنا نرى اأن تركيز البع�س ممن كتبوا عن حممد عليه �ضحافيا فقط ظلم له واإجحاف به، كما 

اأنه اختزال لرتاث اأكرث ات�ضاعا واأكرث عمقا، كان حممد عارفا بذاته ونوعية طرحه وعمقه، وهو ما 

كانت تخفيه �ضمات التوا�ضع والتجرد والأدب اجلم التي كانت تلف خمتلف �ضلوكياته، حتى كان 

اأ�ضبه بال�ضويف اجلميل املتحد باملثال الأعلى، وهو يالطم عوائق الواقع ومعوقاته. 

املفكر امل�ضتقل: 

اإن حممدا ال�رشيح ال�رشاح مل يكن من هوؤلء الذين يجيدون منطق ال�ضلة الثقافية والفكرية 

التي ترفع �ضاحبها وتروجه، ورمبا لأن اجلماعة الثقافية امل�رشية �ضارت مرهقة حلد بعيد، فلم 

تعد ترفع حقيقة اأو ت�ضع زيفا! كما اأن اجلماعة الثقافية العربية دخلت منذ فرتة طويلة - بدرجة 

كبرية - دائرة ال�ضتعالء والإق�ضاء لكل ما هو حقيقي م�رشي، رمبا ل�ضوء وه�ضا�ضة الرموز التي 

ترهلت،  التي  الريادة  دعوى  اأثقلته  نف�ضي  لعامل  ورمبا  الثقافية،  املوؤ�ض�ضات  عرب  اإليها،  ن�ضدرها 

عن  ف�ضال  كبري،   ب�ضكل  عربيا  به  مرحب  اأو  مروج،  غري  م�رشيا  املتميز  النظري  الإنتاج  ف�ضار 

التحيزات التي تلف كثريا من املوؤ�ض�ضات الثقافية العربية، مما يجعل املثقف واملفكر امل�ضتقل �ضاأن 

حممد ال�ضيد �ضعيد قيمة م�ضتقلة عنها دائما. 

التفرغ  ال�ضيد �ضعيد من  اأخذ الهم الوطني والإن�ضاين والن�ضغال العملي بالتغيري حممد  رمبا 

الكامل مل�رشوعه الفكري، حيث �ضغلته الأزمة يف اأنظمة وجمتمعات ماأزومة، ومن هنا كانت حما�ضته 

لرتجمة كل ما اآمن به لأعمال وموؤ�ض�ضات ومنظمات ومواقف، ولول هذا ال�ضدق وحده، ولول هذه 

الطهرية، اأو الن�ضالية الروحية، لكنا اأمام اأحد اأكرث املفكرين العرب والأجانب اإنتاجا الآن. روحية 

تعنى التجرد والإخال�س للفكرة احلقوقية والإن�ضانية، ون�ضالية معرفية ت�ضتعد للت�ضحية والفداء. 

يقول حممد يف نقده للمتعة املعرفية ال�ضاكنة: “وي�ضتحيل يف نف�س الوقت اأن نكتفي باملتعة املعرفية 

ال�ضاكنة يف ال�ضدور؛ لأنها حتمًا تنقلب اإىل غم و�ضيق اإذا مل نت�رشف على اأ�ضا�ضها عندما نحتاجها 

هاين ن�ضريه
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يف  اختيار ممكن  باأف�ضل  والأخذ  املتاحة  الختيارات  اإدراك  وهو  فللمعرفة غر�س جوهري  حقًا.. 

. مل يتنازل حممد ومل يرتاجع بل كان موؤكًدا ب�ضوت عال اأن “حقوقنا الآن ولي�ضت 
حلظة بعينه�”)2(

؛ فاحلق الإن�ضاين يف امل�ضاواة والعرتاف حق ل يقبل التاأجيل كما ل يقبل امل�ضاومة؟ 
غدا”)3(

خارج الت�ضنيف يا �ضادة: 

وامتلك حممد  اجتذب  ما  اأكرث  واحلقوقية-  الدميقراطية  -املطلبية  والأن�ضنة  الدمقرطة  كانت 

اأنه  اأتى منه عابرا يف حديث �ضحايف ذات يوم،  اأميل لت�ضنيف �ضحايف، رمبا  ال�ضيد �ضعيد، ول�ضت 

ليربايل بني الي�ضاريني، اأو ي�ضاري بني الليرباليني، وتناقله العديد ممن كتبوا عنه فيما بعد، فظني 

يف  اإن�ضانيا  معرفيا  كان  لقد  الأيديولوجية،  القوالب  من  اأو�ضع  كان  كمثقف  حممد  اأن  ال�ضخ�ضي 

ال�ضنوات الأخرية  اأف�رش كثريا من مواقفه الحتجاجية واملعار�ضة يف  اأطروحاته. ول�ضت  خمتلف 

قبل وفاته، اإل ن�ضاطا عمليا ركز فيه على” البديل” والتغيري ال�ضيا�ضي يف م�رش. ورغم حدية اأو 

ال�ضيا�ضي  التحنط  ي�ضميه  كان  ما  اأو  التوريث  يخ�س  فيما  �ضواء  مواقف،  من  اأخذه  ما  راديكالية 

تفرقه، ومتيزه  نقاطا جوهرية ومعرفية ظلت  ثمة  فاإن  النظام واملعار�ضة،  يف م�رش على م�ضتوى 

ذات  احلركات  مع  “احلوار  ب�رشورة  قناعة  على  ظل  فقد  اجلاهزة،  الأيديولوجية  القوالب  عن 

والإحلاح على �رشورة دمج الإ�ضالميني يف عملية التعليم الدميقراطي واملمار�ضة  الإ�ضناد الديني”، 

الدميقراطية، كما ظل يوؤكد على اأهمية راأ�س املال اخلا�س يف عملية القت�ضاد، ثم ازداد ميله ملقولة 

القيمة  الجتماعية  بالعدالة  والإميان  للتغيري،  كحامل  الو�ضطى  والطبقة  الجتماعي  املال  راأ�س 

اأن  ي�ضح  ول  ي�ضارا،  اأو  القالب ميينا  يف  يختزن  مل  لكنه  اأكرث،  لي�س  املارك�ضي  الرتاث  من  الباقية 

ي�ضكنه الي�ضاريون زواياهم، اأو يلقيه الليرباليون بعيدا ملواقفه امل�ضادة للنظام؛ فقد كان اأو�ضع من 

اأغلب الأحيان، وخارج دوائر احل�ضابات دائما،  اجلميع، رمبا لأنه كان مثاليا واأكرث ت�ضاحمية يف 

فالدميقراطية كانت امل�ضاألة الأوىل يف تفكريه دائما، ول �ضك اأنها كانت �ضاأنا واأولوية قابلة لالإزاحة يف 

فكر الأيديولوجيني العرب، بدءا من القوميني وحتى الي�ضاريني واأخريا بع�س الليرباليني!

واهتمام حممد منذ زمن بالتحولت الجتماعية واحلركات الدميقراطية التي ت�ضتطيع ا�ضرتداد 

ال�ضيا�ضة  يحتكر  الذي  ال�ضيا�ضي،  الإقطاع  ترف�س  التي  الدميقراطية  عرب  للمجتمع،  ال�ضلطة 

واملمار�ضة، حتقيقا مل�ضاحله وطبقة امل�ضتفيدين فقط. اأذكر ورقته املهمة يف موؤمتر”م�ضتقبل الثقافة 

لغياب طبقة  ت�ضوره  فيها  والتي طرح  الثقافية”،  الو�ضطى  “الطبقة  1997 حول  �ضنة  العربية” 

و�ضطى ثقافية كالتي حملت م�رشوع التنوير والتحرر واحلرية يف ثورة 1919، حيث ك�نت ح�مل 

الفكرة وامل�ضتجيب لها، واجل�رش الذي ي�ضل بني الفكر التغيريي والقوى املجتمعية، وهو ما ل ميكن 

حني يغدو ال�ضدق م�ضروعا فكريا
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 اأو “اإنتاج نخب بديلة” اأو حتى م�رشوع 
ف�ضله عما كتبه بعد ذلك عن “قوة الدفع الدميقراطي”)4(

البديل الذي اأراده خروجا من ال�ضجال الفكري نحو اللتحام بقوة الدفع الدميقراطي يف ت�ضوري. 

م�ضروع متكامل: 

بجوارها  اهتم  فاإنه  واحلقوقية،  الدميقراطية  امل�ضاألة  على  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  تركيز  ورغم    

وبال�رشاع  العاملي،  النظام  وم�ضتقبل  العربي  النظام  وم�ضتقبل  والتعليم  والتكنولوجيا  بالتنمية 

مع  النقدي  بالتعاطي  حممد  اهتم  امل�رشية..كما  والأحوال  وباملجتمع  الإ�رشائيلي،  العربي 

بق�ضايانا  تعريفا  والغربي  الأمريكي  املجتمع  مع  لال�ضتباك  فدعا  والدولية،  العوملية  الأطروحات 

كان  لقد  على �ضفحات رواق عربي.  اإ�ضالمي  �ضالم  فدعا مل�رشوع  التحديات،  اإيجابيا مع  وتفاعال 

كثري من كتابات حممد ال�ضيد �ضعيد ياأتي يف اإطار “املبادرة” اأو دعوة ملبادرة، اأو طرحا ل�ضيناريو.. 

مل يكن هذا ال�ضاكن الذي يكتفي بالتلقي ولكن كان �ضباقا وا�ضت�رشافيا كما كان ا�ضتثنائيا دائما؟ 

 ينتمي حممد ال�ضيد �ضعيد ملدر�ضة النظم ال�ضيا�ضية، التي ميكن القول اإنها تلف عددا كبريا من 

باحثي ال�ضيا�ضة يف م�رش، ولكنه رمبا كان الوحيد بينهم، اأو على الأقل اأبرزهم، الذي التحم بالرتاث 

اإمكانية التوفيق بني الإ�ضالم وحقوق الإن�ضان، كما التحم  و والثقافة العربية الإ�ضالمية، فناق�س 

للم�ضاريع  وعر�س  الإ�ضالمية،  للحركات  املوؤ�ض�ضة  النظرية  الت�ضورات  مع  نقديا  مبكر  وقت  منذ 

الفكرية العربية يف هذه املو�ضوعات وغريها. 

نعم كان تخ�ض�ضه الرئي�س هو ال�ضيا�ضة والفكر ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، ولكن حممد احلامل، 

حممد ال�ضمري، الباحث عن �ضورة 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 

ال�ضيا�ضة  بعالقات  تارف  نخبوي  كان�ضغال  اإليها،  املنتمني  بع�س  التزمها  كما  ال�ضيا�ضة  يرى  اأن 

ال�ضيا�ضة يف  اأثرت  الثقافة.  اإليها من  املجتمع منطلقا  لها يف  اإن حممد كان معمقا  وال�ضا�ضة فقط! 

كتابته كثريا، فكان ينزع كثريا للو�ضوح ولي�س للغمو�س �ضاأن بع�س املنتمني لعامل الفكر، وات�ضمت 

معاجلته دائما بعمق املفكر اخلبري، واأذكر يف هذا ال�ضياق درا�ضة ن�رشها يف جملة العربي الكويتي 

“كيف تكون الثقافة العربية طوق النجاة” من اأجل نه�ضة عربية ثانية وثالثة، نعم اإنه امل�ضتقبل 
وم�ضتقبل  حا�رش  اأجل  من  الإن�ضان  وحقوق  والدميقراطية  التغيري  بل  التغيري..  فقط  ولي�س 

خمتلف، اأراد دائما اأن ي�ضع لهما املعامل للخروج من النفق املظلم الذي يلفهما، اقرتح فيها عددا 

اأو  من ال�ضيناريوهات وحدد امل�ضكالت، اأو ما كتبه يف رواق عربي عن “حتديات الثقافة العربية”، 
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قراءاته للتيارات الفكرية العربية وبخا�ضة التيارين القومي والإ�ضالمي، واأحيانا الليربايل، وهو ما 

يك�ضف اإىل اأي حد كان مت�ضعا، واإىل اأي حد يختزله من يراه باحثا �ضيا�ضيا فقط اأو من يراه �ضحافيا 

فقط، ومن يراه اإن�ضانيا فقط. لقد كان حلما وات�ضع ات�ضاع احللم، وكان مفكرا انخرط يف الهم كما 

جعل عينيه دائما �ضوب الأمل! 

�ضمات االأ�ضلوب: 

الغمو�س،  بالبتعاد عن  ين�ضحني  كان  ما  الكتابة. كثريا  باأ�ضلوب  كان حممد من�ضغال ومهتما 

الفكرة  اأن تت�ضح  اأفهمه ول يفهمه الآخرون، موؤكدا �رشورة  واأل ت�ضتغرقني الأفكار، فاأكتب ما 

للقارئ. وكنت األتزم ن�ضائحه، كما اأحفظ كلماته، فقد عرفت اأ�ضاتذتي بعد اأن كرهت املدار�س.. كنت 

اأ�ضعد بعد فرتة حني اأراه يقول يل هذا ما اأردت! وكنت اأطري ثقة حني يطلب مني مراجعة �ضئ  -واأنا 

التلميذ املحب امل�ضاغب-  وكان ي�ضتجيب ملا اأقرتحه من تعديل على عبارته اجلميلة.. كان ي�ضمنا يف 

عباءته، ل تفارقه البت�ضامة كما ل تفارقه الروحية املتوهجة، بعد اأن عرفت حممد وبع�س ال�ضحب 

-منهم من رحل �ضاملا ومنهم من ل يزال حيا متاألقا- تيقنت اأن هناك �ضيوخا كبارا يف هذه املدينة!

وبعدما عرفت حممد ال�ضيد �ضعيد، وبعد كل ما قراأته من اإبداعاته، ل�ضت اأدري اأيهما كان اأكرث 

ت�ضاحما.. كتابة حممد ال�ضيد �ضعيد، اأم �ضخ�س حممد ال�ضيد �ضعيد؟! ولكن هكذا يكون الأ�ضلوب هو 

الرجل كما يقول جورج بوفون. كان حممد ال�ضيد �ضعيد رغم قناعاته املختلفة مع بع�س التيارات 

حتفظ  حني  هنا  واأذكر  جتاهها،  اأو  حولها  وخطاباته  قراءته  يف  دائما  ومتزنا  مت�ضاحما  الفكرية، 

بعنوان  عربي  رواق  افتتاحيات  اإحدى  حممد  كتب  الإ�ضالمية،  احلركات  مع  احلوار  على  البع�س 

وكتب اأي�ًضا حتت عنوان “قوة الدفع الدميقراطي”،  “احلوار مع احلركات ذات الإ�ضناد الديني”، 
يتكفل  معه  اأن احلوار  التعاطي معه، وموؤكدا  اإ�ضالمي دميقراطي ميكن  على تطور خطاب  موؤكدا 

بنجاح عملية التعلم الدميقراطي كما ي�ضميه. 

�ضاأحاول الآن قراءة بع�س �ضمات اأ�ضلوب الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد، ولي�س كلها، فهو اأمر 

يحتاج م�ضاحة اأكرب، اأحاول به لي�س فقط تلم�س فرادة اأ�ضلوبه .. كيف كان يكتب، فهو قلم خمتلف، 

اأن ي�ضري  اأن البع�س كان ياأكل على فتاته، دون  اآ�ضفا  اأن يوقع با�ضمه،  رمبا عرفته و�ضممته دون 

اإليه! ولكن اأعر�س معه لفرادة اأفكاره.

حني يغدو ال�ضدق م�ضروعا فكريا
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1- املكا�ضفة الفكرية: 

كان حممد ينطلق يف كتابته من اإ�ضكالية فكرية، من جوانية ال�ضوؤال، ومن هنا اأتى عنوان عموده 

مهمة  النقطة  وهذه  لالإجابة،  حماولة  الدرا�ضة  اأو  املقالة  وتاأتي  “مكا�ضفات”،  الق�هرة  جريدة  يف 

فمحمد مل ين�ضغل -رمبا مطلقا- بال�ضتقراء والعر�س ال�ضتاتيكي لالآخرين، بل مل ي�ضع لاللتحام 

بن�ضو�س الآخرين الفكرية، اإل عرب التطوير لها �ضواء وافقها اأو خالفها، وكان من�ضغال دائما بالبنى 

الفكرية الكامنة يف اخلطاب اأو املوقف واإ�ضكاليات التعاطي من مدخل نقدي. 

و�ضنعر�س متثيال على ذلك، مبقالة ملحمد يف نقد تعبري “جمتمع املعرفة” الذي ا�ضتخدمه تقرير 

املعرفة،  مبجتمع  ي�ضمى  ما  احلقيقة  يف  “ليوجد  يقول:  حيث  الأول،  العربية  الإن�ص�نية  التنمية 

وامل�ضطلح نف�ضه نتج عن ح�رشة املثقف احلكيم يف جمتمع يحتقر املعرفة ول يعرف قيمتها.. املعرفة 

اإذن قيمة ولي�ضت عالقة ومثلها يف ذلك مثل الرثوة والقوة، كل تلك القيم تنتج عن نظام بعينه للعالقات 

 هكذا يبداأ حممد بطرح ومكا�ضفة فكرية يتجه بعد 
الجتماعية ولكنها لي�ضت هذه العالقات نف�ضها”)5(

ذلك للتدليل عليها، فيقول بعد ذلك: ل يعنى م�ضطلح “جمتمع املعرفة” الكثري.. وهناك �ضبب اأهم 

لنقد مفهوم “جمتمع املعرفة” فتوفر تدفق جبار من املعارف ل يعنى الإفادة بها فعاًل فيما له دللة 

ولكي  اختياراته،  اأو �ضواب  عدالته  عن  ناهيك  العامل،  يف  املجتمع وم�ضتقبله ودوره  هذا  قيم  على 

نحكم على جمتمع ما بهذه املعايري ل بد اأن ن�ضخ�س طبيعة عملية اإنتاج املعرفة وتوزيعها والأهم 

طبيعة عملية اإنتاج ال�ضلطة وتوزيعها وعالقتها باملعرفة ومنتجي املعرفة. 

ويطور حممد ال�ضيد �ضعيد اأطروحته يف ربطه بني ال�ضيا�ضة و�ضورة املجتمع امل�ضنوع واملرغوب، 

حيث تنتج معرفة ا�ضتبدادية للمجتمع امل�ضتبد، يقول: “الواقع اأن اأغلب املجتمعات تعرف العقالنية 

امل�ضتلبة مبعنى توظيف املعارف العلمية لتحقيق اأغرا�س ل �ضاأن لها باملعرفة اأو بالأخالق، وظاهرة 

بني  الفال�ضفة  هنا مييز  احلالة، ومن  لهذه  تقليدي  العدوانية هي جت�ضيد  احلرب وخا�ضة احلرب 

التعريف  حيث  من  املتقدمة  املجتمعات  ولأن  الأخالقية،  اأو  النقدية  واملعرفة  ال�ضتعمالية  املعرفة 

نبياًل  اأو  خريًا  ال�ضتعمال  هذا  من  الغر�س  يكون  اأن  دون  العلمية  املعرفة  ت�ضتعمل  التي  تلك  هي 

بال�رشورة، منت ثورة �ضد -اأو نزعة احتقار- هذه املعرفة بني طائفة من اأنبل العلماء واملفكرين 

العدد، ول متلك �ضوى نفوذ  الطائفة �ضغرية  املتقدمة، ولكن هذه  واحلكماء داخل هذه املجتمعات 

اأهم معرب  التي يرى ال�ضيا�ضة  “نزعة احتقار املعرفة”  وينحت حممد م�ضطلح  معنوي حمدود”. 

وتدفقاتها  املعرفة  وتوظيف  ت�ضكيل  يف  تتدخل  وهي  م�ضالح  عن  تعبري  “فال�ضيا�ضة  فيقول:  عنها 

الأ�ضكال على مدى ما  التنوع.. وتتوقف هذه  باأ�ضكال غاية يف  ال�ضميم  املعارف يف  اأب�ضط  اأو طعن 

ن�ضاأل  قد  واآخر  اختيار  بني  ن�ضاهي  فعندما  دميقراطي..  اإجناز  من  الأ�ضل  يف  جمتمع  اأي  حققه 

هاين ن�ضريه
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اختيار  فاأف�ضل  ملن؟  بالن�ضبة  اأف�ضل  اأي�ضًا:  ن�ضاأل  اأن  يجب  ولكننا  عائدًا،  واأكرث  تكلفة  اأقل  اأيهما 

بالن�ضبة للمجتمع ماأخوذ كاأنه فرد واحد لي�س بال�رشورة هو اأف�ضل اختيار بالن�ضبة ملختلف الأفراد 

والأق�ضام التي يت�ضكل منها املجتمع، وقد يكون اأف�ضل اختيار بالن�ضبة للمجتمع هو اأ�ضواأ اختيار 

التحليلية  واملفاهيم  الأدلة  موردًا  ذلك،  بعد  مقولته  حممد  ويطور   .
�رشائحه”)6( لبع�س  بالن�ضبة 

املختلفة لها، فيتحدث عن الإقطاع ال�ضيا�ضي الذي يحتكر ال�ضيا�ضة، كما ي�ضعى اإىل اأن يحتكر املعرفة 

ويرف�س دائما املعرفة النقدية والدميقراطية، ويوؤكد اأن الدميقراطية وحدها الكفيلة بتحقيق جمتمع 

املعرفة اأو الوعي الدميقراطي، حني ي�ضرتد املجتمع �ضلطته بعيدا عن هذا الإقطاع املحتكر لل�ضيا�ضة 

واملحتقر للمعرفة. 

ي�ضيعها،  بل  ينتج معرفة  اإقطاعيًا ولكنه  يكون  قد  “املجتمع  ذلك:  �ضعيد يف  ال�ضيد  يقول حممد 

فال�ضتبداد لي�س �ضد كل معرفة، واإمنا �ضد املعرفة النقدية وحدها والواقع اأن التطور الراأ�ضمايل 

اأمل حقيقي  يكاد يكون هناك  املعريف؛ حيث ل  الإقطاع  اأ�ضكاًل معينة من  اإىل احلياة  يعيد  املعا�رش 

يف ترجمة املعرفة اإىل خربات جمتمعية اإل بالقدر الذي حتدده وتقرره موؤ�ض�ضات الأعمال العمالقة 

الدميقراطية  الفكرة  وتنه�س  الأمني.  جهازها  وخا�ضة  الدولة  لبريوقراطية  اجلبارة  والهياكل 

اأف�ضل  القانون هما  ال�ضيا�ضي، فالدميقراطية وحكم  الإقطاع  للمجتمع من هذا  باعتبارها حتريرًا 

للطبقة  بالن�ضبة  اأو  للطغاة  بالن�ضبة  اختيار  اأف�ضل  لي�ضا  ولكنهما  ككل،  للمجتمع  بالن�ضبة  اختيار 

معينة  امتيازات  منها  ت�ضلب  الدميقراطية  لأن  وتع�ضفية،  ا�ضتبدادية  ب�ضورة  حتكم  التي  الفئة  اأو 

املواطنني وتغري  بقية  امتالك �ضلطة احلياة واملوت على  اإىل  العربية مثاًل-  الدول  ت�ضل -يف حالة 

الأ�ضخا�س  اأو طائفة من  ل�ضخ�س  امتيازًا  تكون  اأن  فبدًل من  ال�ضلطة،  الدميقراطية متامًا مفهوم 

وي�ضيف  يراه”،  ملن  احلر  باختياره  وي�ضحبها  املجتمع  مينحها  وظيفة  اأو  اجتماعيًا  عقدًا  ت�ضبح 

كما اأنها تغري متامًا ممار�ضة وظائف ال�ضلطة فبدًل من  عن حتويل الدميقراطية ملفهوم ال�ضلطة”، 

اأدائهم، وقد  اأداء خلدمة عامة، يحا�ضب من يوؤدونها على نوعية  اأمرًا من »�ضيد« ت�ضبح  اأن تكون 

يقومون  من  ويف�ضل  يعني  الذي  وهو  املجتمع،  هو  ال�ضلطة  �ضاحب  لأن  وظائفهم،  من  يخلعون 

بالوظائف العامة، والطغاة الع�رشيون ل يحتقرون املعرفة بال�رشورة كما اأكدنا، ولكنهم يحتقرون 

 .
حاملي املعرفة اأو منتجيها”)7(

كان حممد ال�ضيد �ضعيد يف جممل خطابه وطرحه راف�ضا للحلول ال�ضحرية والت�ضلب اخلطابي، 

اإليه عملية لها قواعد وخطوات تاأتي بنتائج مرجوة، يقول  فكل �ضئ عملية، وكل ما نريد ونطمح 

مثال عن الدميقراطية اإنها “لي�ضت �ضيئًا نهائيًا يتحقق وينتهي الأمر، بل هي ن�ضال دائم يف جمال 

منط  يتدخل  “هنا  ي�ضيف:  ثم  املجتمع”،  وهو  الأ�ضلي  �ضاحبها  من  ال�ضلطة  لتقريب  ال�ضيا�ضة 

حني يغدو ال�ضدق م�ضروعا فكريا
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وتوظيفها.  واختبارها  املعرفة  ن�رش  اأو  وتدوير  اإنتاج  اأ�ضلوب  وكذلك  واإدارتها،  الرثوة  وتوزيع 

الدميقراطية، حيث ميكن  اأعلى م�ضتويات  باإجناز  اإل  املعرفة  املعنى ل جمال لربوز جمتمع  وبهذا 

للجميع امل�ضاركة يف اإنتاج ومتحي�س املعرفة نقديًا، ولكن هذا امل�ضتوى مل يتحقق بالفعل والقول اإن 

الإنرتنت هي جت�ضيد ملجتمع املعرفة يتجاهل اأن هناك توزيعا نهائيًا لل�ضلطة داخل هذه ال�ضبكات ل 

. ولعل هذه الطريقة يف الكتابة التزمها حممد، فكثريا 
يتفق مع الدميقراطية التي نتحدث عنها”)8(

املو�ضوع  باقي  يف  يعوزها  ل  كلية  دائما  املقدمات  وتاأتي  ومبادرة،  طرحا  نف�ضه  العنوان  ياأتي  ما 

التفا�ضيل والدلئل اأو بتعبري اأدق احلجة..

 

2- اال�ضتباك النقدي: 

انطالقا من الهم ورف�ضا لالنعزال، حيث كان م�رشا على اللتحام دائما حتى يف اأدق مراحل اأزمته 

ال�ضحية، كانت كتابات حممد تاأتي م�ضيئة ومتوهجة بل وتاأ�ضي�ضية عرب ال�ضتباك النقدي. يف مقالة 

له بعنوان “الدميقراطية والأيديولوجي�” يقول منتقدا بع�س م�ضلمات خطابنا املعا�رش: “عجيب 

اأيديولوجية  اأية  اأن املوقف من ق�ضية الإ�ضالحات الدميقراطية يف العامل العربي يكاد ل يتفق مع 

بعينها، فهي تق�ضم اأن�ضار جميع الأيديولوجيات الكربى بني فريقني، الأول متحم�س لالنتقال اإىل 

وهذه  الدميقراطي”.  الدميقراطية ومعار�س لالنتقال  الدميقراطية، والثاين متخوف ومت�ضكك يف 

املقدمة ال�ضغرى التي حتمل مقرتحا كبريا بتق�ضيم التيارات الأيديولوجية العربية تق�ضيما كبريا، 

الأدلة  و�ضاردا  فيها،  متحكما  معها  حممد  ي�ضتبك  دميقراطيني”  ول  “دميقراطيني  دعوته  ميكن 

“اليوم ينق�ضم الليرباليون القت�ضاديون بني عدد من التيارات يف  عليها، فيبداأ بتو�ضيحها قائال: 

ويتم�ضك  �ضيا�ضية جوهرية  اإ�ضالحات  قبول  من  ينفر  اأكرثهم  ولكن  والعربية،  امل�رشية  ال�ضيا�ضة 

اأي�ضًا يف �ضفوف  يحدث  ذلك  من  و�ضيء  ليرباليًا.  يعد  اأن  الذي ل ميكن  القائم  ال�ضيا�ضي  بالواقع 

الي�ضار ال�ضرتاكي، فبع�ضه يرف�س النتقال احلا�ضم اإىل الدميقراطية، وبع�ضه ينا�ضل بان�ضجام من 

اأجل الدميقراطية حتى لو مل يكن له فيها م�ضلحة �ضيا�ضية موؤكدة من ناحية التمثيل ال�ضيا�ضي على 

الأقل، ثم اإننا ن�ضهد بدايات اأولية لنق�ضام التيار الإ�ضالمي بني جماعتني: الأوىل جديدة يف ال�ضاحة، 

بروؤية  يتم�ضك  والثاين  الإ�ضالم،  مع  يتفق  الذي  للحكم  الأمثل  ال�ضكل  هي  الدميقراطية  اأن  وترى 

 وهو م� يح�ول 
الأغلبية.”)9( الدميقراطية ويف جانب وحيد منها وهو حكم  اإل عر�ضًا مع  تتفق  ل 

اأيديولوجية  تف�ضريه ورده اإىل عدد من العوامل منها، النتهازية ال�ضيا�ضية، ويفكك ما وراءها من 

حمافظة تخاف التغيري، وتقبل بالواقع دون رغبة يف تغيريه.
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اأي�ضا،  بال�ضتنباط  ولكن  فقط  والتف�ضري  بالتحليل  لي�س  اأبعد،  هو  مبا  ين�ضغل  حممد  ولكن 

العامل  يف  الدميقراطي  الإ�ضالح  ق�ضايا  من  للمواقف  املعقد  الفرز  هذا  نتائج  اأهم  “اأما  فيقول: 

العربي فهو م�ضاعفة �ضعوبات هذا النتقال، لأنه يفر�س بناء ائتالفات متناق�ضة من حيث تكوينها 

اأن  اأهمية وهي  تقل  املعاك�ضة ل  النتيجة  الأيديولوجي، بل ومن حيث خلفياتها الجتماعية، ولكن 

 .
النتقال الدميقراطي ـ ما اإن يتم ـ �ضيجد قبوًل من الأكرثية، وهو ما حدث يف جتارب اأخرى”)10(

هكذا يح�رش الوعي بال�ضعوبة يف ظل الختالف الأيديولوجي حول املطلبية الدميقراطية، ولكنها 

�ضعوبة ل تعني ال�ضتحالة ول تعنى التاأبيد!

وحتت عنوان” الدميقراطية بني خطابات متهافتة” بادئا بطرحه الفكري املثري لقارئه: “رمبا  

يكون النقا�س حول الدميقراطية يف ال�رشق الأو�ضط اأكرب مناظرة حول الدميقراطية يف التاريخ الثقايف 

العاملي، فلم يحدث اأن تركزت املناق�ضات حول الدميقراطية يف منطقة واحدة مثلما يحدث الآن، ومل 

. ويتحد حممد 
يحدث اأن بدت الق�ضية على درجة التعقيد التي تت�ضم به يف هذه املنطقة حتديدا”)11(

مبو�ضوعه كعادته، احتاد �ضاحب الر�ضالة بر�ضالته فيقول:” ل اأريد اأن اأخفي �ضعوري ال�ضخ�ضي 

بال�ضدمة حيال اخلطاب الر�ضمي العربي بل وجانب كبري من اخلطاب ال�ضادر عن مثقفني تقدميني 

التي تطرحها  الكبري،  الأو�ضط  ال�رشق  اأي�ضا نحو ما ي�ضمى مبادرة  ودميقراطيني وقوميني عرب 

اأمريكا وقد ت�ضاركها فيها اأوربا، ويف تقديري اأن هذا اخلطاب غري مقنع لأحد، واأنه بائ�س ومتهافت 

.
ن�ضا وممار�ضة”)12(

ويف هذا املقال/الفتتاحية يقراأ حممد بع�س مقولت اخلطاب املعار�س الراف�س لالإ�ضالح من 

ياأتي من  ل  الإ�ضالح  اأن  “حجة  قائال:  الواقعية  املنطقية وغري  وبناه غري  ملقولته  اخلارج، مفككا 

اخلارج خالبة لغويا براقة منطقيا، ولكن م�ضكلتها اأنها ل تتعامل مع املو�ضوع باملنطق، فليكن اإن 

الإ�ضالح ل ياأتي من اخلارج فلماذا اإذن ل ياأتي من الداخل؟ وملاذا ل ياأتي من الداخل بعد اأزمات 

كما يفند يف مقاله حججا اأخرى �ضاأن ق�ضية فل�ضطني  وزلزل كربى يف التاريخ احلديث للمنطقة؟”، 

التي و�ضعها احلكام العرب �ضماعة دائمة يف وجه الغربيني اإذا ما طالبوهم بالدميقراطية، كما داأبوا 

على رفع فزاعة الإ�ضالميني يف وجوههم، اإىل غري ذلك من حجج! 

للفهم  م�ضححا  وفككها،  اأبنيته  وحلل  امتلكه  اإل  مو�ضوع  عند  يقف  مل  حممد  فاإن  واأخرًيا؛ 

وم�ضيفا للوعي به.. فلم يكن متحيزا لغري املعرفة واحلقيقة، فانتقد اجلميع نقدا مو�ضوعيا ومل 

ينت�ضف �ضوى ل�ضمريه، هذا هو املثقف ال�ضمري.. كان حممد قادرا دائما على �ضنع واإطالق نقالت 

نوعية يف تفكرينا وقراءتنا لالأمور.. ولت�ضاع مو�ضوعه اأعرتف اأن مقال واحدا اأو كتابا واحدا رمبا 

يكون غري كاف، ويظل هام�ضا �ضغريا على منت كبري! رمبا ا�ضتكمله يف م�ضتقبل الأيام! 

حني يغدو ال�ضدق م�ضروعا فكريا
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 كاتب ونا�سط حقوقي م�رشي، مقيم يف فرن�سا.
*

مقال

يا اأهًل باملعارك

عادل جندي*

عندما كانت احلمى تهاجم حممد ال�ضيد �ضعيد يف ال�ضهور الأخرية ملر�ضه، فرتتفع درجة احلرارة 

اإىل الأربعني وما فوقها ويدخل يف »هلو�ضة«؛ كان ينطق بكالم، نابع من خمزونه العقلي الدفني، 

لفهم  الأول  املفتاح  هو  هذا  عودته....  و�رشورة  ذهب  واأين  الوطني«  »الن�ضال  حول  غالبا  يدور 

�ضبيلها كفار�س  باأحوالها مهموما مب�ضتقبلها، منا�ضال يف  الذي عا�س عا�ضقا مل�رش، مهتما  الرجل 

نبيل. 

مراجعة �رشيعة لبع�س مقالته التي بلغت اأكرث من ثالثمائة مقالة ن�رشها يف العقد ال�ضابق على 

يونيو 2007( متح�رشا على مرور  يكتب )4  اإليه مثال وهو  انظر  لتبني ذلك بجالء.  رحيله، تكفي 

اأربعني عاما »دون اأن نحقق النتقال الدميقراطي الذي ن�ضبو اليه لتمكني بالدنا من التجاوز اجلذري 

ملحنة هزميه يونيو  1967، ويعني ذلك اأن التناق�س الرئي�ضي الذي لف حياتنا ال�ضيا�ضية كلها منذ ذلك 

الوقت هو اأن الهزمية مل تنتج الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية العميقة التي كان يتحتم اإجنازها . ويبدو الأمر 

عجيبا وغريبا.. اإذ ت�رشفت بالدنا على عك�س القانون العام للهزائم ال�ضيا�ضية الكربي يف التاريخ«.
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مفتاح اآخر لفهمه: اأنه كان اأبعد ما يكون عن الدوجماتية اأو التحجر الأيديولوجي، وكان قادرا 

يف عقالنيته ال�ضادقة على اخلروج على ثقافة »القطعان«، وال�ضباحة �ضد التيار. خذ مثال واحدا 

فقط فيما كتبه يف 29 �ضبتمرب 2003 يف وقت كان هناك »اإجماع« على تاأييد اأعمال العنف يف العراق 

وفل�ضطني، مبا يف ذلك العمليات النتحارية، اإذا به يخرج قائال: »اإننا كعرب نحتاج ايل موقف فكري 

يتجاوز العنف حتي لو كان مقاومة م�رشوعة ... ولكننا لن نتجاوز العنف اإل عرب طرح م�رشوع بديل 

وملهم ل�ضعوبنا العربيه لتجاوز واقعنا املتخلف وامل�ضوه والتخرج اإيل حترر له معنى«.  ويدخل يف 

حتليل عقالين مف�ضل حول العائد ال�ضلبي الذي ترتب علي املقاومه امل�ضلحة خالل ال�ضنوات الثالث 

ال�ص�بقة . 

املفتاح الثالث، هو اإميان را�ضخ ل يلني، بحقوق الإن�ضان وباأ�ض�س الدولة »املدنية« احلديثة. وهو 

ما �ضنخ�ض�س باقي املقال لعر�س بع�س جوانبه.

التي  الد�ضتورية  التعديالت  »معمعة«  يف  بثقله  �ضعيد  نزل   2007 لعام  الأوىل  ال�ضهور  فرتة  يف 

كانت مطروحة اآنذاك، وكتب جمموعة مقالت بالغة الأهمية. بداأ بدر�س تاأ�ضيلي عن »روح الد�ضتور 

التجربة الرتاكمية للح�ضارات،  وكيف  اإىل حقيقة وجود كنز ثمني من  ومنوذج احلكم«، ينبه فيه 

يجب »اأن ن�ضاأل اأنف�ضنا ما اإذا كنا نبداأ رحلة جديدة يف التقدم ال�ضيا�ضي ،  والجتماعي انطالقا من 

خربات  من  نبدوؤها  اأم  امليالدي،  العا�رش  اأو  ال�ضابع  اأو  الثالث  القرن  وظروف  ومعارف  خربات 

ومعارف وظروف القرن احلادي والع�رشين« . 

عالقة  اجلوهر  يف  هو  الذي  الد�ضتور  اأو  القانون  بروح  التنوير  فال�ضفة  اأ�ضماه  ما  ي�رشح  ثم 

تقوم علي العقد الجتماعي ، حيث تتقيد الدولة بالقانون وتلتزم بحماية حقوق جوهرية غري قابلة 

للت�رشف حتى من جانب املجتمع نف�ضه ، وبناء نظام �ضيا�ضي يتيح للمجتمع ككل وملواطنيه الأفراد 

حتقيق اأق�ضي قدر ممكن من الن�ضجام احلر   وبناء التوافق من خالل اأوعية وهياكل معروفة تنظم 

التفاو�س الجتماعي على كل امل�ضتويات التحتية والعليا ، وي�ضبع حاجة املجتمع للتقدم؛ فطاملا اأن 

الد�ضاتري والقوانني احلديثة توؤكد احلقوق واحلريات العامة  ) مثل حق التجمع والتنظيم وت�ضكيل 

وحق  والعتقاد  ال�ضمري  حرية  والفردية  ) مثل  الإعالم (   وموؤ�ض�ضات  ال�ضحف  وتاأ�ضي�س  النقابات 

الراأي  يف  اختالفاتهم  عن  النا�س  يعرب  اأن  توقع  فعلينا  الجتماعية (   والرعاية  وامللكية  التعبري 

وامل�ضالح ، وهو ما يحتم اإيجاد طرق منهجية ومنظمة للتوفيق بني هذه امل�ضالح والآراء مبا يعزز 

معنى املجتمع وي�ضمن ا�ضتمراريته. ويخل�س �ضعيد اإىل اأن »النظام الدميقراطي وحده هو القادر 

على توفري منطلقات التقدم والنه�ضة امل�ضتدامة مع احرتام احلقوق واحلريات العامة واخلا�ضة يف 

يا اأهل باملعارك
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الوقت نف�ضه« .

يقيد  اأن  اأحد مواطن اخللل يف جمال احلريات، فالد�ضتور امل�رشي بدل من  يده على  ثم ي�ضع 

الت�رشيع القانوين بالتاأكيد علي حرمة املبادئ وا�ضتع�ضائها علي النتهاك اأو التقييد غري املربر، اإذا 

به كثريا ما فعل العك�س :  اأي قيد نف�ضه بالقانون الذي ي�ضدر عن ال�ضلطة الت�رشيعية . ويرى �ضعيد 

احلل يف �رشورة الن�س على اأن يحظر انتهاك احلقوق الواردة يف باب احلريات من خالل الت�رشيع ،  

واأن ينظم القانون كيفية الوفاء بهذه احلقوق يف احلدود املرعية يف املجتمعات الدميقراطية.

ثم يدخل �ضعيد اإىل »ع�س دبابري«: املادة الثانية يف الد�ضتور ، فيقول اإن ال�ضيغة الراهنة )مبادئ 

ال�رشيعة الإ�ضالمية امل�ضدر الرئي�ضي للت�رشيع( تن�ضاأ عنها م�ضكالت :  الأوىل وا�ضحة بذاتها؛ وهي 

اأن الن�س  مييز بني املواطنني علي اأ�ضا�س الدين مبجرد اأن ي�ضري اإىل دين دون الآخر . ويف اأعماق هذا 

التمييز جند تعار�ضا اأ�ضيال بني مفهومني للدولة الع�رشية:  الأول يقوم على تعريفها باأنها تنتمي 

لدين معني اأو اأ�ضول عرقية ما ،  والثاين يقوم علي اأنها تعبري عن وطن ي�ضمن امل�ضاواة بني اأع�ضائه 

اأو مواطنيه.  امل�ضكلة الثانية، والأو�ضع مدى، تتعلق بفقدان الن�ضجام الد�ضتوري بني الن�س على 

دين معني و�رشيعة بذاتها للدولة، وبني بقية ن�ضو�س الد�ضتور التي تنه�س علي فكرة الدولة املدنية 

الد�ضتورية احلديثة. وينبه ملفارقة اأنه لو قام حزب �ضيا�ضي على اأ�ضا�س يعار�س ن�س املادة الثانية 

ويدعو مثال لف�ضل الدين عن الدولة، ل�ضار احلزب مناه�ضا ملباديء الد�ضتور!  

ويعود ليوؤكد اأن »التعار�س بني ن�س املادة الثانية وبقية ن�ضو�س الد�ضتور عميق للغاية تاريخيا 

وفل�ضفيا .  فالد�ضاتري امل�رشية احلديثة تقوم علي مفهوم الدولة املدنية.  والجتاه الرئي�ضي للحياة 

ال�ضيا�ضية والفكر الد�ضتوري احلديث يف الوطن امل�رشي يقوم علي م�رشوع بناء دولة دميقراطية 

حديثة تقوم على حكم القانون وتن�رش العدل وتدفع حركه النهو�س الوطني«.  

الفل�ضفي  التعار�س  حلل  طريقة  الآن  حتي  يبتكر  مل  امل�رشي  الد�ضتوري  الإرث  اأن  يرى  واإذ   

بني التاأكيد علي دور الدين يف احلياة للم�رشيني وت�رشيعاتهم من ناحية، والتعلق يف الوقت نف�ضه 

ويف  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  مبادئ  على  بالن�س  حتتفظ  توفيقية  �ضيغة  يقرتح  املدنية؛  الدولة  بفكرة 

الوقت نف�ضه ت�ضري اإىل امل�ضيحية مبا ي�ضتبعد التمييز الديني متاما ويوؤكد دور امل�ضيحية يف ح�ضارتنا 

امل�رشية ، مع الإ�ضارة اإىل املواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان مبا ي�ضتبعد اأي تف�ضري يكون من �ضاأنه 

املخاَطب  القانون .  ويظل  اأمام  امل�ضاواة  يف  راأ�ضها احلق  العامة، وعلى  انتهاك احلقوق واحلريات 

ع الذي يتوجب عليه اأن يراعي الأخذ ب�ضياغات لأي ت�رشيع ل تتناق�س مع هذه  بهذه املادة هو امل�رشِّ

امل�ضادر الأ�ضا�ضية. 
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)ونفتح هنا قو�ضا لنقول اأن هذا القرتاح قد اأثاره الفقيد العزيز يف ندوة اأدارها يف ذلك الوقت 

مبركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، لكن كاتب هذه ال�ضطور اأبدى راأيا خمالفا مفاده اأنه مع 

اأخرى  الت�ضليم بنبل القرتاح، فاإن عالج م�ضكلة املرجعية الدينية ل يكون باإ�ضافة مرجعية دينية 

الإ�ضالمية »م�ضدرا  ال�رشيعة  الوقت احلايل، ترك  الأف�ضل واقعيا، يف  )م�ضيحية(. ورمبا كان من 

اإ�ضافة »مبا ل يتعار�س مع مواثيق حقوق الإن�ضان الدولية«.  رئي�ضيا« )بدون الألف والالم( مع 

ونغلق القو�س(.

اأذهان الكثريين، وهي  اأ�ضار اإىل حقيقة تغيب عن   ،2007 26 فرباير  ويف مقال ن�رشه �ضعيد يف 

عملية حتديث  ب�ضال�ضة مده�ضة  قبل  فاإنه  التدين  �ضديد  كان  امل�رشي ككل  املجتمع  »رغم كون  اأنه 

التي  الفقهية  الأطر  لأن  احلديث؛  الجتماعي  والتنظيم  القانون  مباديء  با�ضتلهام  الت�رشيعات 

ورثها من القرون ال�ضابقة كانت تبدو بو�ضوح بالغ ول لب�س فيه م�ضئولة عن التخلف الجتماعي 

وال�ضيا�ضي الطويل للبالد، وبعيدة عن اإمداد الوطن بالدللت والتنظيمات ال�رشورية لبناء الدولة 

املدنية احلديثة وا�ضتكمال بناء المة امل�رشية، وتقبل املجتمع ب�ضورة �ضمنية اأي�ضا فكرة التمييز 

اإطار  فالدولة  اأخرى؛   ناحية  من  واأدوارها  الدولة  ر�ضالة  وتعريف  ناحية  من  الديني  النتماء  بني 

للوطنية وهيئة مدنية لتنظيم ال�ضئون امل�ضرتكة للمجتمع بكل مواطنيه، والدين اإميان فردي وجماعي 

قد ُيعني مرجعية ل�ضلوك النا�س يف احلياة املدنية، ولكنه ل يتحد بالدولة اأو اختياراتها ال�ضيا�ضية واإل 

انقلب بها احلال اإىل دولة دينية« . 

وياأتي اإىل اإ�ضكالية التعامل مع احلركات اأو الأحزاب الدينية ..ويرى الأخذ باحلل »التاريخي 

يتقدم  علنيا،  �ضيا�ضيا  حزبا  يوؤ�ض�ضوا  باأن  النا�س  من  معقول  عدد  لأي  »ي�ضمح  باأن  وال�ضيا�ضي« 

بربنامج �ضيا�ضي ي�ضمل اآراء حمددة حلل الق�ضايا وامل�ضكالت القت�ضادية والجتماعية وغريها يف 

اإطار د�ضتور دولة مدنية دميقراطية؛  ول يجوز اإلغاء هذا الد�ضتور اأو تعديل طبيعة الدولة باأية اأغلبية 

برملانية«.  هذا هو احلل الذي اأخذت به تركيا، ويراه منا�ضبا لنا من حيث املبداأ..

ويف 5 مار�س 2007 يتقدم �ضعيد خطوة اأخرى ملعاجلة مو�ضوع »ال�رشيعة وال�ضيا�ضة«؛ فيك�ضف 

ما ي�ضوره اأن�ضار ال�ضياغة احلالية للمادة الثانية وكاأنهم املتدينون احلقيقيون، حيث يرى اأن هذه 

احليلة املبتذلة هي امتداد وا�ضح للتوظيف ال�ضيا�ضي لل�رشيعة الإ�ضالمية خالل حقب تاريخية طويلة ، 

ثم يتابع م�ضرًيا اإىل اأن »القول باأن القراآن هو الد�ضتور، �ضواء بال�ضياغة التي تاأخذ بها بالفعل دولة 

عربية كبرية،  اأو بال�ضيغة التي مازالت حية يف التقاليد الهتافية لالإخوان امل�ضلمني واأن�ضار الإ�ضالم 

ال�ضيا�ضي ب�ضورة عامة، يعني األ تلتزم الدولة باأي �ضيء يف املجال ال�ضيا�ضي مقابل التزام املجتمع 
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بالطاعة الكاملة للدولة حتي لو كانت فا�ضدة وظاملة« . ويرد على ما قد يقول البع�س اإن ما ي�ضنعه 

امل�ضتبدون بال�رشع الإ�ضالمي قد ي�ضنعونه باأي ت�رشيعات اخري ،  باأن »هذا قول �ضحيح ، لكن يف 

احلالة الأوىل يوظف الدين يف اإ�ضفاء ال�رشعية بل والقد�ضية على هذه الت�رشيعات واملمار�ضات..«.

عندما تعّر�س �ضعيد لربنامج جماعة الإخوان لحظ ال�ضياغة امل�ضو�ضة يف جوانب اأ�ضا�ضية فيه 

وخا�ضة الروؤية التي ي�ضتند عليها ، اإذ »يجمع بني  املرجعية الإ�ضالمية والآليات الدميقراطية،  ويطنب 

يف �رشح الأوىل على ح�ضاب معاجلة �ضديدة الإيجاز والبت�ضار للثانية«.  ول يقبل الزعم الذي اأطلقه 

الربنامج بثقة عمياء تقريبا باأن  »هذا الإ�ضالم ل بد له من دولة تقيمه وحتر�ضه وتلتزم منهاجه..«. 

ويالحظ جلوء الربنامج حلل مت�رشع ولغوي بحت ول يقوم علي بنية منطقية.. اإذ ي�ضف الدولة التي 

يريدها باأنها   »دولة مدنية قامت وتقوم لتنفيذ ال�رشيعة واإقامة حدود اهلل«..  فف�ضال عن »ا�ضطراب 

حقب  معظم  يف  الدولة  قامت  حيث  العك�س،  �ضهد  قد  التاريخ  فاإن  للمنطق ،   التعبري  هذا  وافتقار 

التاريخ الإ�ضالمي على اأ�ضا�س من تربيرات دينية من حيث ال�ضكل، بينما كانت دولة اإقطاعية وطبقية 

وا�ضتغاللية وعنيفة  من حيث امل�ضمون وحمتوى ال�ضيا�ضات«. 

من بني اآخر اإ�ضهاماته، قبل اأن يداهمه املر�س، ويحد من قدراته القتالية، م�ضاركته يف املوؤمتر 

الوطني الأول للمواطنة الذي اأقامته جماعة م�رشيون �ضد التمييز يف اأبريل 2008، وذلك بكلمة له 

عن »التمييز الرمزي بني بناء الأمم وحتطيمها«.

يبداأ �ضعيد كلمته مبالحظة حزينة وكا�ضفة عن واقع بالدنا التي »تواجه خطر الفنت الطائفية 

منذ عام 1971، ولكن امل�ضكلة قد تفلت من ال�ضيطرة وتتحول اإيل ت�ضدع حقيقي واإيل انك�ضار فعلي 

للمجتمع الذي تخيلناه متما�ضكا وموحدًا لالأبد... ويعني ذلك اأننا نعاين من تناق�س خطري بني تعاظم 

الأحداث الطائفية وعمقها، وعجز القوي الوطنية والدميقراطية عن قطع الطريق عليها وعالجها من 

ناحية، وكرثة الكالم عن الن�ضيج الوطني الواحد من ناحية اأخري«.

وينتقد الفكر الذي »يعاين من نزعة �ضكونية تفرت�س بقاء الأ�ضياء علي حالها عرب مئات اأو اآلف 

اأو عن املجتمع، مهملني دور  الوطنية  الذات  البع�س ل�ضتدعاء �ضور مثالية عن  ال�ضنني... ومييل 

عوامل وحمركات التغري املادية والأيديولوجية يف كل ع�رش«. ويحذر هواة دفن الروؤو�س يف الرمال 

من اأنه »ل توجد دولة ول يوجد جمتمع لديه ع�ضمة اأو حماية م�ضبقة اأمام عوامل النق�ضام �ضوى 

وعيه وعدالته. اإن بناء الأمة امل�رشية الراهنة ا�ضتغرق قرنني اأو اأكرث. وحل�ضن احلظ فاإن موؤ�ض�ضي 

الدولة امل�رشية احلديثة عملوا بوعي نافذ على بناء الأمة.. اأما زعماء النظام ال�ضيا�ضي احلاليني فلم 

يظهروا القدرة نف�ضها علي بناء الأمة وتعزيز متا�ضكها. بل يده�س املرء من ت�ضاهلهم اأو م�ضاركتهم 
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يف اإ�ضعال الفنت الطائفية«. وي�ضتند اإىل اأبحاث مدر�ضة التعددية الهيكلية يف علم الجتماع التي توؤكد 

اأ�ضا�س  الدمج الجتماعي على  باأداء موؤ�ض�ضات  للغاية،  اإىل حد بعيد  يتعلق،  »اأن م�ضري املجتمعات 

فم�ضريها  ومتييزية  معاك�ضة  بطريقة  تعمل  كانت  اأو  املوؤ�ض�ضات،  هذه  تعمل  مل  فاإن  امل�ضاواة... 

لت�ضدعها  اأي�ضًا  الأمر  ينتهي  ورمبا  وطائفية..  دينية  اأو  عرقية  اأ�ض�س  على  النق�ضام  اإىل  �ضيكون 

وانق�ضامها ال�ضيا�ضي... وانطالقا من هذه الفرتا�ضات، فاإن امل�ضاواة تعد ال�رشط الأ�ضا�ضي لعملية 

الندماج الجتماعي. وعلى العك�س فاإن التمييز وعدم امل�ضاواة هو الطريق املوؤكد للت�ضدع«. 

ويعرف التمييز ال�ضيا�ضي باأنه »الإعالء من �ضاأن رموز جماعات معينة واإنكار اأو اإخفاء اأو حتقري 

اأو تنزيل مكانة رموز جماعة اأو جماعات اأو هويات فرعية اأخري«، ثم يعّرف التمييز الرمزي باأنه 

جلماعة  معينة  �ضمات  على  الرتكيز  نتيجة  واأقلية؛  اأغلبية  عالقات  تكون  اإيل  يوؤدي  معنوي  »متييز 

الأغلبية واعتبارها هي الأ�ضا�س يف تكوين الدولة والولء لها«.

امل�رشية،  الوطنية  تطور احلركة  التي جاءت مع  الوطني يف م�رش  الندماج  اإىل جذور  ويعود 

التاأكيد علي م�رش كوطن  1919 »�ضار الولء والنتماء مل�رش يتم عن طريق  اأنه مع ثورة  وكيف 

الوطنية  الهوية واحلقوق والن�ضالت  العام على  التاأكيد من رموز. وركز اخلطاب  وما يعزز هذا 

اإنهم �ضعب واأمة  علنًا  لأنف�ضهم  املناطقية والدينية. ولأول مرة يقول امل�رشيون  كبديل لالنتماءات 

م�ضتقلة، واأن الدين هلل والوطن للجميع... فالوطنية امل�رشية هي الوعاء الوحيد اجلامع، واملواطنة 

هي القاعدة الد�ضتورية للدولة، وامل�ضاواة هي املعيار واملحك. والرمز هو الهالل مع ال�ضليب«.

وي�ضل اإىل الفرتة النا�رشية فيلحظ ظهور عوامل »يف جمال التمييز الرمزي، وبالذات يف اخلطاب 

الع�ضور  تهمي�س  ومت  والعربية.  امل�رشية  للهوية  الإ�ضالمية  امل�ضادر  علي  ركز  الذي  الإعالمي.. 

يزال  ول  امل�ضيحي...  والع�رش  الفرعونية  احل�ضارة  فيها  مبا  م�رش  ح�ضارة  لتكوين  التاريخية 

ال�ضكوك  هو  املتعلمة  الو�ضطي  الطبقة  من  امل�رشيني  الأقباط  وجدان  يف  للتمييز  الأ�ضا�ضي  الوجه 

املثارة حول انتمائهم يف الإذاعة والتليفزيون ف�ضال عن غيابهم اأ�ضال يف هذا احلقل«. 

وي�ضع يده على �ضعور الأقباط امل�رشيني اأن ثمة �ضيئا مهينا و�ضاذا متاما يف وجود اإدارة اأمنية 

يعيق  اأو  يرف�س  اأو  ي�ضمح  الذي  هو  الأمن  »اأن  كيف  وي�ضتنكر  القبطي«.  الن�ضاط  »متابعة  با�ضم 

عمليا اأحيانا، حتى بعد اأن مينح الرتخي�س الالزم، اإقامة وبناء الكنائ�س. ومتثل املماحكات الأمنية 

الطويلة واخلطط املعقدة املطبقة لإ�ضاعة الوقت رمزا دال علي ال�ضتبعاد. ول ميكن ت�ضور مدى 

الأمل والتعا�ضة اأو الغرتاب وال�ضعور بالتمييز النابع عن هذه املعاملة الأمنية وحدها«. 

ويعترب اأن ما ن�ضميه بـ»الفنت الطائفية« ميثل بع�س اأ�ضواأ جوانب التمييز الرمزي: »ففي جميع 

يا اأهل باملعارك
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الأول  الرمز  مع  �ضلبية  ب�ضورة  بالذات  التعامل  ويتم  الكنائ�س  علي  العدوان  يتم  تقريبا  احلالت 

للم�ضيحيني امل�رشيني، وهو ال�ضليب، من قبل املتع�ضبني«. ويرى اأنه ل يقل عن ذلك �ضيا�ضة »متثيل 

الأقباط يف احلكومة.. حيث يرتبط تويل الوزارة بالطاعة والولء للحاكم، بدخول واكت�ضاب ع�ضوية 

احلزب الوطني«. 

بخطاب  ال�ضيا�ضي  انقالبه  ال�ضادات  »عزز  وكيف  العام..  الف�ضاء  اأ�ضلمة  اإ�ضكالية  اإىل  ويعود 

اأيديولوجي، يركز علي الإ�ضالم، ويهم�س الوطنية امل�رشية. وكان هذا النقالب الأيديولوجي هو 

اأ�ضا�س التحالف بينه وبني التيار الإ�ضالمي«. 

وير�ضد كيف »تراجع الرئي�س مبارك جزئيا عن التحالف مع الإخوان امل�ضلمني، لكنه باملقابل 

الف�ضاء  احتكار  ال�ضيا�ضي من  الديني  التيار  ن  مكَّ ما  الوطني، وهو  اإحياء اخلطاب  يف  ف�ضل متاما 

الرمزي كلية، تقريبا، مبا فيه الإعالم احلكومي«. وعلى العك�س، اأهمل اخلطاب الأيديولوجي للدولة 

الرموز الكربى متاما... »ويف احلدود التي ل بد فيها من الرموز مل يكن ثمة غمو�س اإطالقا يف اأن 

الدين ـ ولي�س الوطنية اجلامعة ـ هو حمور النتماء«. 

ومع �ضعود حركات الإ�ضالم ال�ضيا�ضي والثقايف »بدا تعريف الوطن ذاته وكاأنه مفهوم ديني، اأو 

بدا اأن املحور الرئي�ضي للوجود الجتماعي ـ ومن ثم احلقوق والولءات ـ هو الدين. واأب�ضط اإطالع 

اإىل احلد  والدين،  والأر�س  الوطن  التام بني  الن�ضهار  تاأكيد  اإىل  يقودنا  الإ�ضالمية  الكتابات  على 

الذي ت�ضمى فيه الأر�س امل�رشية باأنها »اأر�س امل�ضلمني« )..( وهيمنت عملية اأ�ضلمة املجال الرمزي 

كله اإيل احلد الذي ل بد اأن ي�ضعر الأقباط بالهام�ضية... ومت جعل الدين حمور املمار�ضة ال�ضيا�ضية، 

خا�ضة فيما يتعلق بالنتخابات العامة، وهو الأمر الذي اأدى اإىل انكما�س خطري يف ح�ضور الأقباط 

يف املوؤ�ض�ضات النيابية«. 

احلركة  من  يحتاج  الأمر  »اإن  الياأ�س:  ببع�س  باأمل ممتزج  كلماتها  ت�ضي  التي  بو�ضيته  ويختم 

اأوًل  امل�ضرتكة  الرموز  ومكانة  احرتام  على  بالتاأكيد  خطابها  تغني  واأن  بذاتها  تعي  اأن  الوطنية 

الوقت  يف  التهمي�س  اأو  بالغرتاب  ت�ضعر  التي  اجلماعات  من  وغريهم  لالأقباط  النوعية  والرموز 

احلايل، ويجب اأن تهتم الوطنية امل�رشية بالرموز لأنها هي العامل احلاكم للوجدان.... اإن العودة 

لإحياء الوطنية امل�رشية هي الطريق املاأمون فعال لالندماج الوطني ولنه�ضة بالدنا«. 

وذكر  الفقيد  بنعي  �ضنكتفي  اأم  �ضعيد..؟  ال�ضيد  حممد  لكالم  حقا  �ضين�ضت  من  هناك  هل  لكن 

حما�ضنه، مع التاأكد من دفن اأفكاره ون�ضيان حتذيراته ومتزيق و�ضاياه؟

عادل جندي
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 قيادي يف جماعة �لإخو�ن �مل�سلمن.
*

مقال

 املفكر الذي مل مينعه االختلف

عن االإن�ضاف

د. ع�سام �لعريان*

مل اأكن لأتاأخر عن الكتابة عن د. حممد ال�ضيد �ضعيد، ذلك املفكر والباحث الفريد الذى �ضطر الكثريون 

عن مناقبه، وحتدث اجلميع عن ماآثره، ومل يعد هناك من مزيد للقول فيه وعنه. فما الذى متيز به د. حممد 

ال�ضيد �ضعيد عن اأقرانه، وجعل كل م�رش ت�ضرتك فى رثائه الذى تدفق عرب ال�ضحف واملنابر الإعالمية 

فى �ضورة قّل اأن جندها فى م�رش؟

لقد ا�ضرتك اجلميع فى ذكر اأهم هذه امليزات، ول اأجد حرجًا فى تكرارها هنا باخت�ضار، من زاوية 

قد يكون اأغفلها البع�س، ومن �ضخ�س ينتمى اإىل مع�ضكر فكرى وحركى يراه البع�س فى اجلهة املناوئة 

للمع�ضكر الذى انتمى اإليه الراحل الفقيد. وهنا ل اأ�ضت�ضهد بالقول املاأثور “الف�ضل ما �ضهد به الأعداء” 

فيعلم اهلل اأننى مل اأكّن له فى حياته ول بعد مماته اأى عداء، بل جمعنا احرتام متبادل وثقة فى الآخر، وقد 

كان ميكن اأن ترتقى اإىل مرتبة ال�ضداقة لو امتد به العمر وطال به الأجل، مع كل الختالف فى الراأى، 

وهذا من املرات القليلة التى حظى بها خمالف بكل هذا الحرتام من جميع خمالفيه وهم فى الغالب من 

جمايليه اأي�ضًا، فالأ�ضل اأن يحل احل�ضد والغرية بني املجايلني حمل التقدير والحرتام، وكذلك املناف�ضة 
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والتجريح بني املختلفني حمل الثقة والحرتام.

لقد متيز د. حممد ال�ضيد �ضعيد بني اأقرانه من املفكرين والباحثني واخلرباء فى العلوم ال�ضيا�ضية 

والجتماعية بعدة ميزات رفعته فوق اجلميع. فقد كان متوا�ضعا زاهدا ب�ضيطا ب�ضو�ضا م�ضتمعا باهتمام 

ياأتى دائما باجلديد وكاأن الأفكار طوع ميينه، وكان  اأنه كان  اإليه، جمددا ذكيا متاألقا فوق  ملن يتحدث 

متنوعا فى اهتماماته ل يح�رش نف�ضه فى جمال واحد من جمالت العلوم ال�ضيا�ضية والجتماعية، ول 

اأن�ضى مقال له فى يوم عيد يتحدث عن غياب بهجة العيد من النفو�س.

ومع  متعددة،  ق�ضايا  املت�ضلة حول  الفكرية واحلوارات  الندوات  على  بالراحل  معرفتى  اقت�رشت 

ذلك فاإن الأثر الذى تركه فى نف�ضى ل ُينكر دون غريه من امل�ضاركني. فقد كان قادرًا على اإيجاد ج�ضور 

للود واملحبة دون تكلف، وكنت من اجلهة املقابلة اأعترب اأن التطرق اإىل اجلانب الإن�ضانى فى املفكرين من 

الأهمية مبكان، فتجراأت ل�ضوؤاله عن اأحواله الجتماعية و�ضعدت بزواجه واإجنابه ملروان بقدر ما حزنت 

على ابتعاد مروان عنه بعد ذلك، ثم كان زواجه الأخري من ال�ضحفية الناجحة والوفية “نور الهدى زكى” 

التى خففت عنه اأمل املر�س والغربة، وكانت بجواره ال�ضهور الطويلة الأخرية من حياته، فلها منى ولبنه 

مروان ولأ�رشته جميعا خال�س العزاء.

ول اأن�ضى هنا زيارة قمت بها للراحل “اأحمد بهاء الدين” فى اأخريات عمره فى مكتبه بالأهرام، فى 

اإطار �ضل�ضلة من اللقاءات والزيارات لرموز م�رشية حر�ضت عليها اأنا واإخوانى لتقدمي اجليل اجلديد 

من الإخوان، واإذا بن�ضف ال�ضاعة املقررة ت�ضتنفد فى احلديث عن مر�ضه ورحلته العالجية الأخرية اإىل 

اإ�ضبانيا لعالج عينيه وخرجت را�ضيًا متامًا حيث اأفرغ الراحل الكبري �ضحنة اإن�ضانية كان لبد اأن يجد من 

ي�ضتمع اإليه فيها، ومل األقه بعد ذلك حيث رحل اإىل جوار اهلل.

قليل جدًا ممن تلقاهم فى املجالت احلوارية الفكرية من ت�ضتطيع اأن تقيم ج�رشًا اإن�ضانيًا بينك وبينه، 

اأهم  من  اجلانب  هذا  اأن  ومل�ضت  عنه،  كتب  مما  كثريا  قراأت  وقد  هوؤلء.  من  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  وكان 

الإن�ضانى واللم�ضات الجتماعية والود الطبيعى غري  البعد  اأثرًا فى املحيطني به:  التى تركت  اجلوانب 

املتكلف.

كنت حري�ضًا على قراءة ما يكتبه عن الإخوان باهتمام، وال�ضتماع اإىل ن�ضائحه لهم ونقلها اإليهم 

ودعوته اإىل زيارات لإخوان املحافظات لال�ضتفادة باحلوار معهم، وقد لبى الدعوة وقام فعاًل بزيارة اإىل 

دمياط فيما اأذكر ول اأدرى هل تكررت اأم ل؟

ال�ضبب وراء حر�ضي هذا اأنه كان من املخل�ضني فى الن�ضح، ولي�س من الكارهني للمختلفني معه، بل 

يريد اخلري لكل النا�س، وكان ي�ضع نف�ضه مو�ضع الآخرين فيقدر لن�ضحه قدره، فال يتحول الن�ضح اإىل 

املفكر الذي مل مينعه االختلف عن االإن�ضاف
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جلٍد لالآخرين واإنكار حلقوقهم.

وف�ضاًل عن كل ما �ضبق، فقد كان حممد ال�ضيد �ضعيد ملتزما مبا يقول، ويعمل مبا يقتنع به ولو كان 

فى ذلك ت�ضحيات ج�ضام ويكفى فى ذلك موقفان:

ال�ضهري  اإ�رشابهم  ال�ضكك احلديدية فى  لعمال  ب�ضبب منا�رشته  للتعذيب وال�ضجن  تعر�ضه  الأول: 

نهاية الثمانينيات، ولول تدخل نقيب ال�ضحفيني بعد روؤيته له فى ال�ضجن ملكث فى ال�ضجن ب�ضع �ضنني.

اآمال  عن  يعرّب  حقيقى  ومفكر  مثقف  بني  نادر  حوار  فى  اجلمهورية  رئي�س  اأمام  موقفه  الثانى: 

امل�رشيني فى الإ�ضالح ورئي�س دولة يحاول اجلميع تربئته من تبعة تدهور الأمور فى البالد، ويلقون 

بالتبعة على غريه من امل�ضئولني، وكان الراحل الفريد متاألقا متدفقا فى الكالم م�ضتعدا للموقف مبذكرة 

�ضافية وافية، وقوبل با�ضتهزاء �ضديد مل مينعه من بيان روؤيته، ومل ي�رشفه عن ا�ضتكمال حديثه، ثم مل 

يوقفه عن ال�ضتمرار فى ن�ضاطه بعد اللقاء من اأجل اإ�ضالح هذا الوطن املنكوب بنخبته احلاكمة ونخبته 

املثقفة التى متاىلء احلكام، ول تقول لهم كلمة احلق ال�رشيحة ولو كانت مرة .

منهم  اأذكر  الواحدة  اليد  اأ�ضابع  على  يعد  عدد  اإل  يقفه فى م�رش احلديثة  الأخري مل  املوقف  وهذا 

ال�ضيخ الغزاىل رحمه اهلل مع الرئي�س عبدالنا�رش فى موؤمتر الحتاد القومى، وال�ضيخ عا�ضور )مع كل 

التحفظات( مع الرئي�س ال�ضادات فى جمل�س ال�ضعب، والأخوين الكرميني حمدين �ضباحى وعبداملنعم اأبو 

الفتوح فى لقاء احتاد الطالب مع ال�ضادات فى ال�ضبعينيات، والكاتب الكبري حممد �ضيد اأحمد الي�ضارى 

 4 نحو  منذ  الثانية  الألفية  منت�ضف  فى  �ضعيد  ال�ضيد  وحممد  الت�ضعينيات  اأوائل  مبارك  اأمام  املعروف 

�ضنوات.

وتلقاه  �ضنة  من  اأكرث  منذ  اأ�ضابه  الذى  املوؤمل  امل�ضنى  املر�س  بعد رحلة  يتوقع رحيله  كان اجلميع 

يتمنى  كان  اجلميع  ولكن  �ضعوبة،  الأوقات  اأ�ضد  فى  حتى  �ضفتيه  الب�ضمة  تفارق  ومل  وت�ضليم،  بر�ضا 

فريدا  منوذجا  فيه  ويرى  وثباته  قوته  منه  ي�ضتمد  الكل  لأن  بينهم  حممد  تبقى  اإلهية  معجزة  حدوث 

املثقفون لغواية  النبالء وا�ضتنوق فيه اجلمال وخ�ضع فيه  للنبل والكربياء، فى وقت عّز فيه  ومقيا�ضا 

ال�صلط�ن واإغراء امل�ل.

عندما بلغنى نباأ الوفاة الذى طريته الف�ضائيات ور�ضائل املحمول ومواقع الإنرتنت توقفت من اأجل 

الدعاء له وهنا تو�ضلت اإىل اهلل تعاىل ببع�س ما اأعرفه عن حممد ال�ضيد �ضعيد ، وا�ضتح�رشت هوؤلء الذين 

تذكرت  اهلل عظيمة،  عند  عادية وهى  نظنها  باأعمال  تعاىل  اهلل  اهلل ور�ضوله وكيف غمرتهم رحمة  ذكرهم 

وقوفه بجوار ال�ضعفاء، ودفاعه عن اأ�ضحاب احلقوق ال�ضائعة، ون�رشته امل�ضتمرة للفقراء وامل�ضاكني، 

وقوله احلق ولو كان مرا، وجهره بال�ضدق فى وجه �ضلطان جائر وحاكم ظامل مل يخ�س بط�ضه وجربوته، 

د. ع�ضام العريان
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ون�ضحه امل�ضتمر من اأجل هذا الوطن ، واإميانه القوى برحمة اهلل و�ضربه الطويل عن املر�س اخلطري، 

واملحبو�ضني  املعتقلني  �رشاح  باإطالق  الدائمة  ومطالبته  ابتالء،  من  اأ�ضابه  مما  وتذمره  تربمه  وعدم 

القوى  لكل  اإ�ضدائها  فى  و�ضعا  يدخر  مل  التى  ون�ضائحه  للمدنيني  الع�ضكرية  املحاكمات  �ضد  ووقوفه 

ال�ضيا�ضية خا�ضة لالإخوان امل�ضلمني، وترحيبه الدائم باحلوار مع املختلفني معه ودعوته لل�ضلم الأهلى 

وامل�ضاحلة بني جميع امل�رشيني ، ..... و ...... و ..... اإلخ. 

ومع ا�ضتح�ضارى نية الدعاء تذكرت كيف رحم اهلل رجال �ضقى كلبا فى ال�ضحراء اأ�ضابه العط�س، 

وكيف ذكر اهلل ق�ضة موؤمن اآل فرعون فى القراآن، وهي لرجل من حا�ضية احلاكم دافع عن نبى اهلل مو�ضى 

عليه ال�ضالم وكيف دخل اجلنة كثريون باأعمال نظنها عادية ول تدخل �ضمن العبادات املعروفة ول الذى 

األفه املتدينون من اأعمال اخلري والطاعات ولكن اكتنفتها نية خال�ضة، و�ضدرت عن نف�س م�رشقة موؤمنة، 

وجاءت بها ال�ضنة النبوية لتذكرنا اأن رحمة اهلل وا�ضعة واأنه ل ي�ضتطيع ب�رش اأن يحيط ب�ضعتها ول اأن 

يحجرها على اأحد.

�ضتفتقد ال�ضاحة امل�رشية والعربية مفكرا فريدا من طراز نادر، كما افتقدت من قبل اأمثال حممد �ضيد 

اأحمد وعبد الوهاب امل�ضريى ومن قبلهما جمال حمدان، و�ضيخ�رش املدافعون عن حقوق الإن�ضان منا�ضال 

ال�ضحافة  و�ضتخ�رش  الإن�ضان.  حقوق  بق�ضية  املتاجرين  من  كرثة  وجود  ظل  فى  متفردا  زاهدا  قويا 

امل�رشية والعربية معلقا ومراقبا ومدققا عّز وجود مثيله الآن.

بلده بور�ضعيد و�ضارك  الراحل والفقيد فى  الفكرية وال�ضيا�ضية جنازة  التيارات  لذلك ح�رشت كل 

الإخوان النائبان اأكرم ال�ضاعر واأحمد اخلولنى و�ضافر الأخ د. �ضعد عمار من دمياط لوداع الفقيد.

كما راأيت فى عزاء الأهرام ممثلني لكل القوى والتيارات وجل�ضت بجوار املر�ضد العام الأ�ضتاذ حممد 

مهدى عاكف ن�ضتمع اإىل اآيات الذكر احلكيم، ونتذكر مناقب الفقيد و�ضط ح�ضد من املثقفني وال�ضيا�ضيني 

واخلرباء الذين اأمتنى اأن يفكروا جميعا يف يوم رحيلهم.. فماذا �ضيقول النا�س عنهم؟ وماذا �ضيقدمون 

بني يدى اهلل يوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �ضليم.

اأن قلبك كان �ضليما من الغ�س واخلداع والنفاق  اأ�ضهد يا حممد ال�ضيد �ضعيد على قدر معرفتى بك 

ولل�ضلطان. ول اأن�ضى، ونحن فى غياهب ال�ضجن بعد املحكمة الع�ضكرية عام 1995، كيف كنا ننتظر كلمة 

من�ضفة فى حقنا؛ وفوجئنا بعمود ملحمد ال�ضيد �ضعيد فى الأهرام يطالب بالإفراج عنا فى حني امتنع 

الكثريون عن جمرد ذكر اأ�ضمائنا اأو التطرق لق�ضيتنا واملطالبة باأب�ضط احلقوق لنا وهو احلق فى احلرية.

يتكرر  ملاذا  اأدرى  ول  �ضعيد”،  ال�ضيد  “حممد  وال�ضحفية  واحلقوقية  الفكرية  ال�ضاحة  �ضتفتقد 

اإح�ضا�ضنا بالفقد لهوؤلء الراحلني فن�ضارع اإىل تكريهم بعد وفاتهم، وملاذا يكون تكرمينا لهم جمرد تكرار 

ملاآثرهم وحما�ضنهم دون ال�ضتفادة مبا تركوه من تراث وفكر عظيم؟! 

املفكر الذي مل مينعه االختلف عن االإن�ضاف
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 نا�سط حقوقي م�رشي، وحمام بالنق�ص.
*

مقال

 اإ�ضاءات على جوانب �ضخ�ضية نادرة 

مل تفارقنا رغم الرحيل!

جناد �لربعي*

رمبا ل اأكون من القادرين على حتليل وتناول امل�رشوع الفكري للدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد اأو 

نقده. قد اأكون من الذين تعلموا منه اأو على يديه، رغم اأن الفارق بني عمرينا خم�س �ضنوات فح�ضب، 

ولكن امل�رشوع الفكري للرجل يحتاج يف تقييمه وحتليله وعر�ضه اإىل مفكرين يف طول قامته وعمق 

امل�رشوع  ذلك  لنا  يعر�ضوا  اأن  ومبقدورهم  اأ�ضدقائه،  من  وجلهم  بالدنا،  يف  ُكرث  وهوؤلء  تفكريه، 

الفكري كدر�س ميكن لبالدنا اأن ت�ضتفيد به اإن قررت التعاطي بجدية مع جهود علمائها ومفكريها. 

اإن ما اأ�ضتطيعه يف هذه ال�ضفحات هو ت�ضليط ال�ضوء على بع�س من اجلوانب ال�ضخ�ضية للرجل، من 

خالل ا�ضتعرا�س عدد من مواقفه التي عاينتها بنف�ضي، حيث اأ�ضهد باأن حممد ال�ضيد �ضعيد كان من 

تلك القلة النادرة التي ل ينهى اأ�ضحابها عن خلق وياأتون مبثله، ف�ضاًل عن اأنه مل يكن يوًما من الذين 

يدعون اإىل �ضئ ول يطبقونه على اأنف�ضهم اأوًل.

امتدت �ضداقتي بالرجل اإىل اأكرث من ع�رشين عاًما، واأظنها ممتدة حتى من بعد رحيله، فمن كان 

مثله �ضوف يظل بيننا، واأظن اأين كلما �ضيحزبني اأمر اأو ت�ضغلني فكرة؛ فاإين �ضاأرجع اإىل ما كتب، 
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اأو �ضاأ�ضتعيد ن�ضيحة اأهداها يل اأو ل�ضديق، اأو �ضاأمتثل موقًفا اتخذه. وهكذا رمبا يكون من قبيل 

فاإن حممد يف �ضفر  اأ�ضدقائه ورفاق طريقه،  “م�ت”؛ فبالن�ضبة يل، ولكثري من  اإنه  القول  املبالغة 

طويل، مثل اليوم الذي تركنا فيه و�ضافر مديًرا ملكتب الأهرام يف وا�ضنطن. الفارق الوحيد هذه املرة 

اأنه لن يعود اإلينا، ولكننا بالقطع ذاهبون اإليه يوًما ما ع�ضى اأن يكون قريًبا.

 

تد�ضني حركة حقوق االإن�ضان امل�ضرية:

اأعتاب مرحلة جديدة متاًما. كانت  الإن�ضان على  1990 واملنظمة امل�رشية حلقوق  نحن يف عام 

ببع�س  وتتمتع  الإن�ضان،  حلقوق  العربية  املنظمة  مقر  يف  حجرة  ت�ضغل  احلني  ذلك  يف  املنظمة 

الت�ضهيالت الإدارية نتيجة هذا التواجد، لكن �ضغوط الأ�ضقاء العرب على حممد فائق، الأمني العام 

للمنظمة العربية اآنذاك، دفعته اإىل اأن يطلب من املنظمة امل�رشية البحث عن مقر اآخر م�ضتقل، يت�ضع 

لن�ضاطها املتزايد من ناحية، ومينحها ال�ضعور بال�ضتقالل املايل والإداري من ناحية اأخرى، ف�ضاًل 

عن اأن هذا الإجراء كفيل بتقليل حجم ال�ضغوط التي متار�ضها فروع املنظمة العربية، التي كانت 

تكن  مل  مايل  بدعم  العربية  املنظمة  ملطالبة  تكئة  الرئي�ضي،  باملقر  امل�رشي  الفرع  وجود  من  تاأخذ 

البدء يف  لها  يتيح  املنظمة امل�رشية تتمتع بو�ضع قانوين  لها. مل تكن  اأن توفره  الأخرية  ت�ضتطيع 

حمالت وا�ضعه جلمع املال من الداخل، ومل يكن التمويل الأجنبي على اأجندة املنظمة امل�رشية بعد؛ 

فقد كان اأغلب اأع�ضاء جمل�س الأمناء وقتها يرف�ضون اللجوء اإليه، وكان من بينهم، بل ويف مقدمتهم 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد.

تعمل  التي  البيئة  من  متويل  عن  تبحث  اأن  عليها  يتعني  امل�رشية  املنظمة  اأن  يري  الرجل  كان 

فيها، وتخدمها، واأن عليها بذل كل جهد ممكن يف هذا الجتاه. ويف مناق�ضاتي معه كان ي�ضلم باأن 

اأر�س بور، حيث ل نقابات ول جمعيات، كما كان ي�ضلم باأن ال�ضتبداد  املنظمة امل�رشية ن�ضاأت يف 

ال�ضيا�ضي �رَشف امل�رشيني عن الت�ضدي لالإنفاق على الأن�ضطة ذات الطبيعة الجتماعية التي تنظر 

حتظى  التي  اخلريية  الطبيعة  ذات  الأن�ضطة  اإىل  جهدهم  كل  ووّجه  بارتياب،  دائما  ال�ضلطة  اإليها 

بر�ضا ال�ضلطة وت�ضجيعها. وا�ضتجابة ل�ضغوطه املتكررة �ضّكل جمل�س الأمناء يف ذلك الوقت جلنة 

اأر�ضتقراطية وفدية ورائدة  �ضيدة  امل�ضئولية ومعه  الرجل  للمنظمة، وحتّمل  املحلية  املوارد  لتنمية 

من رائدات العمل الأهلي هي ال�ضيدة منى قر�ضي، بالإ�ضافة اإىل اأ�ضتاذ قانون متمر�س و�ضخ�ضية 

�ضيا�ضية بارزة هو الدكتور نور فرحات. 

كانت منى قر�ضي تتمتع بعالقات وا�ضعة مع طبقة من رجال املال والأعمال من الذين اأفاء اهلل 

اإ�ضاءات على جوانب �ضخ�ضية نادرة مل تفارقنا رغم الرحيل
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عليهم من نعمه ظاهرة وباطنة، ف�ضال عن اأن املبلغ املطلوب جمعه كان متوا�ضًعا اإىل درجة ت�ضمح 

باأن يتحّمل �ضخ�س واحد فقط اإمكانية تدبريه. وهكذا بدا التمويل الداخلي يف متناول اليد؛ فاملنظمة 

كانت يف اأوج ن�ضاطها، ويتوافر لإحدى ع�ضواتها عالقات مهمة مع من ميلكون املال. كانت التجربة 

الأوىل مليئة بخيبات الأمل، وقد رواها يل الرجل -رحمه اهلل– يف اإحدى جل�ضاتنا وقتها، فقال: 

“ذهبنا اإىل ).....( وتلفُت حويل فاإذ بالأثاث ينم عن فخامة وعراقة وثراء وا�ضح تنطق به كل 
اأهمية املنظمة ودورها،  قطعة يف الق�رش املنيف، وانتظرنا قليال حتى ح�رش ).....(؛ ف�رشحنا له 

واأهمية اأن تعتمد يف متويلها على امل�رشيني وحدهم، مع حكايات مكررة عن دور راأ�س املال امل�رشي 

يف متويل معهد املو�ضيقى العربية واجلامعة الأهلية واجلمعية اجلغرافية. د�ّس الرجل يده يف جيبه 

واأخرج مائة جنيه واأعطاين اإياها؛ فاعتذرت عنها باأدب وغادرت”.

 واإن ن�ضيت فلن اأن�ضى ابت�ضامة �ضاخرة ارت�ضمت على وجهه وهو ي�ضتطرد “ لو اأعطاين ثمن 

الفازة التي كانت خلف مقعده لأغنت املنظمة لعام كامل”.

الإحباطات-  على كرثة  اأبًدا  نف�ضه  الياأ�س من  ن  كِّ مُيَ –وهو من مل  يياأ�س حممد  ذلك، مل  ورغم 

فاتفق مع منى قر�ضي على تنظيم غداء خريي يف عزبة اأحد اأ�ضدقائها يف �ضقارة بريف اجليزة، بحيث 

تتربع مني قر�ضي وغريها من حمبي املنظمة، وكان من بينهن الأ�ضتاذة املنا�ضلة الكاتبة اأمينة �ضفيق 

بتحّمل تكاليف الطعام، يف حني ي�ضدد املدعوون ثمن تذكرة، مل تكن قيمتها ت�ضاوي حينها الكثري، 

توجه اإىل ميزانية املنظمة. وما زلت اأذكر –كنت وقتها اأميًنا لل�ضندوق– اأن التجربة ف�ضلت ف�ضال 

ذريًعا، فلم ي�ضرت التذاكر اأحٌد ممن وجهنا اإليهم الدعوة، وتوالت العتذارات وف�ضلت اخلطة. 

كان املجتمع امل�رشي غري جاهز لتمويل مثل تلك الأعمال والأن�ضطة، بالإ�ضافة اإىل اأنه مل يكن 

من ال�ضهل على رجل اأعمال اأن يقوم بتمويل منظمة تقوم على متابعة انتهاكات ال�ضلطة التنفيذية 

حلقوق الإن�ضان، يف وقت كانت فيه احلكومة ل تت�ضامح مع مثل تلك الأن�ضطة، كما اأن جمع الأموال 

من �ضعب فقري حمتاج، مل تنمو لديه روح دعم العمل ذي الطبيعة الجتماعية والثقافية، كان اأمًرا 

م�ضتحياًل.

مهند�ص �ضوابط قبول التمويل اخلارجي:

و�ضيًكا.  اأ�ضبح  قد  اخلارجية  املنح  بقبول  القرار  اتخاذ  اأن  بدا  وقد   1992 عام  يف  الآن  نحن 

ت�ضدى الرجل مرة اأخرى مل�ضئولياته، واأ�رش هو وعدد من اأع�ضاء جمل�س الأمناء على و�ضع عدد من 

جناد الربعي
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ال�ضوابط التي ميكن يف اإطارها فقط قبول املنح اخلارجية. كان املحدد الأول هو م�ضدر التمويل، فما 

كان م�ضدره منظمات غري حكومية ل باأ�س به، اأما احلكومات فال ميكن قبول اأي متويل منها، وحتى 

ا�ضتهرت  التي  العالية،  ال�ضدقية  ذات  املنظمات  تلك  من  تكون  اأن  يتعني  احلكومية  غري  املنظمات 

ا�ضتبدادي،  اأو  ت�ضلطي  باأي نظام  لها  الإن�ضان ب�ضكل جمرد ونزيه، ول عالقة  بالدفاع عن حقوق 

كما ينبغي اأن تكون هذه املنظمات، التي نقبل منها املنح، من اجلهات التي متّول بانتظام منظمات 

فل�ضطينية تعمل يف الأرا�ضي املحتلة، وفوق كل ذلك فمن غري امل�ضموح اأن يتم منح التمويل لربنامج 

بعينه بل ملجمل برامج املنظمة، وبعد التاأكد من ا�ضتيفاء تلك ال�رشوط يتم عر�س حالت التمويل حالة 

اإثر حالة على جمل�س الأمناء للموافقة عليها. وكان قرار قبول التمويل، يف �ضوء تلك ال�ضوابط، هو 

الذي اأطلق حركة حقوق الإن�ضان امل�رشية من عقالها؛ لتت�ضع على النحو الذي نراه اليوم. 

وتك�ضف تلك الق�ضة، التي دارت علي مدار عامني، عن بع�س من جوانب �ضخ�ضية الرجل وفكره، 

كاللتزام والإ�رشار واملتابعة وعدم الياأ�س، ف�ضاًل عن الإميان باملبادئ واملثل، على الرغم من اأنه 

اأ�ضتاذ يف علم ال�ضيا�ضة التي تعترب املبادئ هي اآخر �ضيء ميكن للمرء اأن يتعلمه فيها. كما تك�ضف 

تلك الق�ضة عن التزام فطري واأ�ضا�ضي يف �ضخ�ضيته جتاه الق�ضية الفل�ضطينية، التي كان يري اأنها 

الق�ضية التي ل ميكن الو�ضول اإىل الدميقراطية يف اأي قطر عربي بغري الو�ضول اإىل حل لها. اإن اأهم 

ما ميكن اأن ن�ضتخل�ضه من تلك ال�ضوابط هو رف�س حممد لأي �ضئ ميكن اأن يوؤدي من وجهة نظره 

اإىل التبعية من ناحية، كما يربز نظرته املت�ضككة للحكومات ب�ضكل عام من  ناحيه اأخرى. كان هاج�س 

ال�ضتقاللية يوؤرقه، ومل يكن يوؤمن باأن ال�رشورات تبيح املحظورات، ورغم اأنه كان دائما ما يلتم�س 

لغريه الأعذار، اإل اأنه كان مت�ضدًدا للغاية مع نف�ضه واأكرث �رشامة.

اكت�ضاف وت�ضجيع الباحثني ال�ضباب:

و�ضلنا اإىل عام 1998. يف ذلك الوقت كان قد مر عامان على تاأ�ضي�س جماعة تنمية الدميقراطية 

التي �ضكلتها جمموعة �ضّمت ال�ضفري جنيب فخري والأ�ضتاذ عبد العزيز حممد والأ�ضتاذ ح�ضنني 

كروم والأ�ضتاذ حافظ اأبو �ضعدة والأ�ضتاذة �ضميحة الكفراوي وكاتب هذه ال�ضطور، بالإ�ضافة لعدد 

اآخر من الزمالء. يف ذلك العام رغبنا يف اأن نعقد موؤمتًرا علميًّا، يناق�س م�ضتقبل التطور الدميقراطي 

يف م�رش، ومل جند اأف�ضل من الراحل الكرمي ليكون م�ضت�ضاًرا علميا للموؤمتر. ات�ضلت به فوافق، 

والتقيت به، وخ�ضت معه حواًرا ثقياًل، على نف�ضه ونف�ضي، حول ما ي�ضتحقه من اأجر لقاء اجلهد 

الباحثني  “كل  يقول  وهو  ابت�ضامة،  �ضفتيه  وعلت  طفولية،  نظرة  اإيّل  نظر  �ضيبذله،  الذي  امل�ضني 
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الرئي�ضيني من ال�ضباب ..هذا اأجري.. اأنتم جماعة �ضابة، واجب عليكم اأن تعملوا مع ال�ضباب”.

يكونوا  الذين مل  ال�ضباب،  الباحثني  من  املوؤمتر  اأوراق  يكتب  من  كل  يكون  اأن  الرجل  ا�ضرتط 

معروفني يف ذلك الوقت – بع�ضهم اليوم اأكرث �ضهرة لدى العامة حتى من حممد ال�ضيد �ضعيد نف�ضه 

- وملن ل يعرفون، فاإن مهمة امل�ضت�ضار العلمي ملوؤمتر يكتب اأوراقه باحثون متخ�ض�ضون، تكون 

اأكرث �ضهولة، من القيام بذات املهمة يف موؤمتر يكتب اأوراقه هواة �ضغار يخطون على الورق اأوىل 

حماولتهم. فالباحث املتمر�س يكون اأكرث قدرة على الكتابة والتعبري املبا�رش والنفاذ اإىل الفكرة، من 

الباحث ال�ضاب الذي كثريا ما ين�ضاق خلف اأفكاره، ول ي�ضتطيع ال�ضيطرة عليها ب�ضهولة؛ وبالتايل 

تقع على امل�ضت�ضار العلمي مهمة اإعادة �ضياغة تلك الأوراق، وعقد العديد من الجتماعات مع كتابها 

لتوجيههم اإىل الوجهة ال�ضحيحة. “�ضباب يف �ضباب” قلت له وا�ضتطردت “اإن كانت لديك القدرة 

كان الرجل يهوى اكت�ضاف املواهب واإبرازها  على اأن تقود تلك املغامرة في�رشفني اأن اأكون معك”. 

وتقدميها، وكثرًيا ما قدم يل �ضباًبا اأ�ضبحوا جنوًما بارزين فيما بعد.

 

الرتفع عن االإ�ضاءات:

�س الرجل  و�ضلنا اإىل بدايات الألفية اجلديدة، وبال �ضبب معروف -اأو ب�ضبب معروف!- تعرَّ

الكرمي اإىل حملة �ضحفية قا�ضية، �ضنها عليه رئي�س حترير جريدة الأ�ضبوع م�ضطفى بكري، والذي 

رغم اأنه كان ع�ضًوا مبجل�س اأمناء املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان - قبل اأن يرزقه اهلل رخ�ضة جريدة 

اأ�ضبوعية يف وقت عّز فيه احل�ضول على ترخي�س مماثل – اإل اأن �ضفحات جريدته تخ�ض�ضت، لي�س 

فقط يف الهجوم على املوؤ�ض�ضات احلقوقية، ولكن على العاملني والن�ضطاء فيها. ا�ضتخدمت اجلريدة 

وتناولت  وم�ضللة،  كاذبة  معلومات  املرموق-  والكاتب  البارز  –احلقوقي  الرجل  �ضد  حملتها  يف 

اأموًرا �ضخ�ضية ب�ضكل يجّرمه القانون؛ باعتبارها اإ�ضاءة لالأفراد وخد�ضا ل�ضمعة العائالت. وعلى 

الرغم من عمق جراحه و�ضدمته ال�ضديدة، فقد رف�س اأن يلجاأ للق�ضاء لين�ضف نف�ضه و�ضمعته من 

ظامليه، وقال يل “لن اأفعلها.. لن اأكون ال�ضخ�س الذي ير�ضل اإىل ال�ضجن زميال �ضحفيًّا مهما يكن”. 

وكنت اأ�ضاحكه واأقول له قولة نقيب املحامني املرحوم اأحمد اخلواجة “م�ضكلة النقابات املهنية اأن 

ا كان- يعترب نف�ضه زميال لك مهما يكن قدره و�ضاأنه ومهما تكن  كل من قيد نف�ضه يف جدولها –اأيًّ

اأخالقه ومبادئه”.

جناد الربعي
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التهيوؤ للرحيل:

م�ضفًقا  اأخرى  بعد  مرة  زيارته  اأوؤجل  مري�س، ظللت  الرجل   ،2008 عام  نهايات  يف  الآن  نحن 

على نف�ضي وعليه، حتى غلبني �ضوقي فذهبت اإليه يف منزله املتوا�ضع بالعجوزة، كان معي حافظ 

اأبو �ضعدة واأحمد عبد احلفيظ واأماين الق�ضا�س. دخلت عليه فاإذ بوجهه وقد حتول اإىل كرة لهب 

من �ضدة الحمرار، وقد تورمت اأطرافه، ولكن روحه الوادعة كانت كما هي. نال املر�س اخلبيث 

من ج�ضده ال�ضعيف، ولكن روحه القوية ظلت ت�ضع كما كانت تفعل منذ عرفته. �ضحكنا معه ومع 

زوجته الكاتبة ال�ضحفية القديرة نور الهدى زكي، وتكلمنا لفرتة ن�ضينا فيها املر�س والأمل، قبل 

اأن تعود م�رش واأحوالها ت�ضيطر على حديث املجتمعني. جلجلت ال�ضحكات وكاأننا جميًعا ن�رشق 

حلظات حب من زمن غادر خمادع. قلت له واأيدين اجلميع “يجب اأن تعود اإىل الكتابة يف البديل”.. 

“ل ي�ضح اأن تعتذر كل اأ�ضبوع”. ظل يتحجج باملر�س ونور معنا ت�ضغط عليه حتى يعود اإىل الكتابة. 
حدثته عن دوره واأهمية اأن يقول كلمته للنا�س الذين ينتظرون �ضماع كلمات عاقلة و�ضط هذا الكم من 

اجلنون الذي تفي�س به �ضفحات جرائدنا، وتركناه على وعد بلقاء مل يتم. بعدها باأ�ضبوعني فقط، 

ح�ضبما اأذكر، عادت كلماته تنري البديل وات�ضل بي حافظ وقال “�ضفت �ضمع كالمك”!!

و�ضلنا ايل �ضبتمرب 2009، الرجل يف باري�س، ات�ضلت بزوجته نور اأ�ضاأل عن اأخباره، فقالت يل 

اأن يعود اإىل م�رش، واأنهم �ضيجربون الطب البديل.  اإنها غري مطمئنة، واإن الفرن�ضيني طلبوا منه 

ت�ضورت اأنه لي�س بجوارها، لكنها فاجاأتني وهي تخربين اأنه معها واأنه �ضيكلمني. وجاء �ضوته كما 

هو هادئ مطمئن، داعبته ودعوت له، وقلت له اإننا �ضنلتقي يف القاهرة، و�ضوف نتحدث عن بع�س 

امل�رشوعات املهمة. اأنهيت املكاملة واأنا موقن من اأننا لن نلتقي جمدًدا.

يف اأكتوبر 2009 رحل حممد ال�ضيد �ضعيد وحده، وكاأن ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، كان 

يعنيه عندما قال قولته ال�ضهريه لأبي ذر الغفاري اأو عنه “يرحم اهلل اأبا ذر، مي�ضي وحده وميوت 

وحده ويبعث وحده”. ويف ظني اأن حممد ال�ضيد �ضعيد فيه الكثري من �ضمات ذلك ال�ضحابي اجلليل؛ 

دخلها  كما  الدنيا  من  العداء، وكالهما خرج  الأغنياء  نا�ضبه  الفقراء، وكالهما  عن  دافع  فكالهما 

غريبا.. وطوبى للغرباء. 

ل َتَخاُفوا 
َ
ُل َعَلْيِهُم امْلاََلِئَكُة اأ ُ ُثمَّ ا�ْضَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا اهللَّ ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم “اإِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ

ْنَيا َويِف الآِخَرِة َوَلُكْم  َياِة الدُّ ْوِلَياوؤُُكْم يِف احْلَ
َ
ِة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن. َنْحُن اأ نَّ وا ِباجْلَ ْب�رِشُ

َ
َزُنوا َواأ َول حَتْ

ِحيٍم” �ضدق اهلل العظيم.  ْن َغُفوٍر رَّ ُعوَن. ُنُزل مِّ نُف�ُضُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَّ
َ
ِفيَها َما َت�ْضَتِهي اأ
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 كاتبة �سحفية م�رشية.
*

مقال

 �ضياغة الد�ضتور الفكرى

جلريدة البديل

كرمية كمال*

كان كل �ضىء فى املكان يعك�س طبيعته املختلفة عن كل الأماكن امل�ضابهة، من الألوان الزاهية 

التي كانت تزين احلوائط اإىل اللوحات امللونة ال�ضخمة التى حملت ن�ضًخا من اأعمال فنية م�ضهورة 

ملحمود �ضعيد واجلزار وغريهما. عندما وطاأت قدماي املكان للمرة الأوىل انتابتنى م�ضاعر خا�ضة 

جًدا، ربطت بني هذا املكان يف اأعلى عمارة يف ميدان باب اللوق وبني مبنى روزاليو�ضف يف �ضارع 

ق�رش العينى. الفارق الزمنى كبري بني بدايتى فى جملة “روزاليو�ضف” وبدايتى فى هذا املكان 

الذى ُعرف فيما بعد با�ضم جريدة “البديل”. 

الروؤو�س  الذي كان جمرد حلم يدور فى  املكان  الوقت مل تكن قد ات�ضحت بعد مالمح  يف ذلك 

وينتظر التحقق. لكن اأجواء هذا املكان اأعادتنى �ضنوات للوراء وذكرتنى باأجواء “روزاليو�ضف” 

منذ �ضنوات بعيدة خلت.. اأجواء تعك�س حالة خا�ضة جدا ل�ضحافة ل ت�ضعى ملجرد املهنة بقدر ما 

ت�ضعى لإحداث تغيري.. �ضحافة حتمل اأفكارا وتوجها خا�ضا.. ل ت�ضدر ملجرد ال�ضدور، بل ت�ضدر 

عام  ب�ضكل  ال�ضحافة  بل رمبا فى  امل�رشية،  ال�ضحافة  كلمتها، وهذه حالة خا�ضة جدا فى  لتقول 
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فى كل اأنحاء العامل. وهذه احلالة فى العادة ت�ضتقطب من ميلكون مثل هذه الرغبة ويت�ضاركون يف 

الأفكار، �ضواء من العاملني بها واملنتمني اإليها، اأو حتى من قرائها. فبب�ضاطة يجد كل منهم الآخر. 

يعربون عن مكنون �ضدورهم و”خبيئة” عقولهم ك�ضحفيني وكتاب وقراء. 

اأذكر جيدا تلك الزيارة الأوىل للمقر. كان املكان خاليا يتنف�س هذه احلالة اخلا�ضة جدا، وفى هذه 

الزيارة التقيت للمرة الأوىل اأي�ضا بالدكتور )حممد ال�ضيد �ضعيد(. كنت قد اعتدت على قراءة مقاله 

كل يوم اثنني فى جريدة “الأهرام”، حيث كان ميلك منهجه اخلا�س وروؤيته املميزة فى التحليالت 

ال�ضيا�ضية. وظللت هكذا ل�ضنوات دون اأن األتقي به، حتى كان هذا الجتماع الأول فى مقر جريدة 

حيث كنا جمموعة �ضغرية �ضمتنا حجرة فى املقر اخلاىل. حني قدمنى اإليه اأحدهم، بدا  “البديل”، 
يل مرحبا متوا�ضعا دمًثا، وعندما امتدت بنا اللقاءات ثم توالت الجتماعات، بدا اأنه كان مهموًما 

بالعديد من الأفكار والتى ل يجد لها �ضدى فى اأى مطبوعة حوله. مل يكن ي�ضعى اإىل اإ�ضدار جريدة 

بقدر ما كان يحلم باأن تغري هذه الأفكار النا�س واملجتمع من حوله. كان يريد لهذه الأفكار اأن ت�ضل 

للنا�س واأن توؤثر فيهم. بب�ضاطة كان يريد اأن يقول كلمته، وهى لي�ضت كلمة �ضخ�ضية فردية بقدر 

فى  فكرته  جاءت  هنا  من  اأي�ضا.  واإن�ضانيا  اجتماعيا  بل  �ضيا�ضيا  فقط  لي�س  “اجتاها”،  ك�نت  م� 

تخ�ضي�س م�ضاحة فى اجلريدة الوليدة للمجتمع وهى م�ضاحة مل تعرفها �ضحافتنا من قبل؛ فقد 

يديه  على  وال�ضهرات.  واملنا�ضبات  احلفالت  واأخبار  �ضور  جمرد  هو  ال�ضحافة  فى  املجتمع  كان 

ولدت فكرة هذه امل�ضاحة التي حّملني م�ضئولية اإخراجها اإىل النور، واأراد لها اأن تكون نافذة يطل 

منها القراء والنا�س على هذه الأفكار التى �ضكنته و�ضكنتنا. 

مل تكن اجتماعاتنا تدور حول املادة التى ميكن اأن ت�ضتهوى القارئ، بقدر ما كانت النقا�ضات 

لها. كان دوما  اأن تتعر�س  التى يجب  التعبري، عنها والق�ضايا  التى نريد  الأفكار  ت�ضتغرقنا حول 

“من املهم اأن نعرب عن ق�ضايا الأقباط”.  يو�ضينى بق�ضايا معينة، مثل “ل تن�ضى ق�ضايا املراأة”.. 

اأي  التى حتكم  العادة هى  كان ميّثل حالة خا�ضة جدا فى ال�ضحافة امل�رشية؛ فاملهنة وحدها فى 

اإ�ضدار، وقواعد املهنة هى التي ت�ضنع الت�ضور اخلا�س به. اأما اأن يحكمك اجتاه، واأن ت�ضعى للتعبري 

عن فكرة، فهي م�ضاألة ت�ضتدعي طريقة اأخرى فى التفكري واأ�ضلوبًا خمتلفًا فى الإدارة والتنفيذ. 

البحتة  املهنة  بني  ال�رشاع  وا�ضحا  بدا  “البديل”  لإ�ضدار  لالإعداد  الأوىل  الجتماعات  منذ 

اأن  من  يتخوفون  الأفكار  واأ�ضحاب  اأوًل،  املهنة  اإىل  ينحازون  املهنة  اأ�ضحاب  املجردة.  والأفكار 

يخذل النحياز اإىل املهنة اأفكارهم ويذهب باجلريدة اإىل منحى اآخر، وبدا اأنه ل بد من حماولة لعقد 

م�ضاحلة جتمع الثنني معا. 

�ضياغة الد�ضتور الفكري جلريدة البديل
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كانت الجتماعات الأوىل ت�ضهد مناق�ضة لكل هذه الأفكار، وكان الدكتور “حممد ال�ضيد �ضعيد” 

مالمح  ويلخ�س  اجلريدة،  لها  تت�ضدى  اأن  يجب  التى  الق�ضايا  اأهم  على  والرتكيز  �رشحها  يتوىل 

اأنه م�ضكون بهذه الأفكار، ومهموم بها ب�ضكل حقيقى، واأتذكر الآن  اأ�ضعر  اجتاهها. كلما �ضمعته 

اأنني دونت خالل تلك الجتماعات عدًدا هائاًل من ال�ضفحات التي حتوى اأفكارا غزيرة. اأعتقد اأن 

ولأن اأفكاره انعك�ضت  حممد ال�ضيد �ضعيد قد �ضنع باأفكاره فى هذه الجتماعات د�ضتور “البديل”، 

ب�ضكل وا�ضح على �ضفحات اجلريدة؛ فقد حظيت “البديل” ب�ضدى وا�ضع بني النا�س وبخا�ضة بني 

من يوؤمن بذات الأفكار. بب�ضاطة كان للبديل د�ضتور فكرى يحكمها وكان “حممد ال�ضيد �ضعيد” هو 

وا�ضع هذا الد�ضتور، قواعده وبنوده ومواده.

مل يكن �ضعيد يطرح اأفكاًرا جمردة بقدر ما كان يعرب عن مبادئ يوؤمن بها ويعتنقها، وكان يعلم 

اأن هناك من ي�ضاركه الإميان مبثل هذه الأفكار، ويبحث عن �ضحافة تعرب عنها وتعتنقها، لكن هل 

كان تقديره لعدد هوؤلء دقيًقا ؟! هل ت�ضورهم اأكرب عددا مما هم عليه حًقا؟... اأم اأنهم موجودون 

بالفعل لكنهم تائهون يف جمتمع اختلفت فيه القناعات و�ضلبت الجتاهات وطغى فيه ال�ضائد املزيف 

على احلقيقي والقيمي؟!

انفردت “البديل” فى عمرها الق�ضري بتفاعل النا�س معها؛ لأنها كانت ت�ضتند اإىل الد�ضتور الذى 

و�ضعه “حممد ال�ضيد �ضعيد”. كانت تتحدث وتدافع وتعرب عنهم، عن اآمالهم واأحالمهم واأوجاعهم. 

التميز والختالف فى �ضفحات “البديل” نتج عن الأفكار التى طرحها �ضعيد فى هذه الجتماعات 

الأوىل، التى تبدو الآن بعيدة زمنيا رغم اأن مل مير عليها �ضوى ب�ضع �ضنوات قليلة.

كان  التحرير،  واملفكر ورئي�س  والباحث  الكاتب  البديل،  د�ضتور  وا�ضع  الأفكار،  هذه  �ضاحب 

يتعامل مع الواقع حوله �ضواٌء على م�ضتوى عقله اأو على م�ضتوى عواطفه وم�ضاعره.. حينما يعرب 

عن اأفكاره يبدو واثقا منها وحينما تغلبه م�ضاعره يبدو طفال... والغريب فى الأمر اأنك ل ميكن اإذا 

عرفته عن قرب، اأن ت�ضدق اأنه عا�س عمره املهنى و�ضط بالط �ضاحبة اجلاللة؛ فقد بدا بعيدا جدا 

اأنه  اإدراك هذا العامل. وعندما تدرك عمق حتليالته وا�ضتغراقه ال�ضديد يف عامل الأفكار؛ تدرك  عن 

عا�س داخل اأفكاره اأكرث مما عا�س داخل واقع عامل ال�ضحافة، فلم ينهمك يف دوامات �رشاعاتها. ول 

اأ�ضتطيع اأن اأن�ضى نظراته املنده�ضة امل�ضدومة اإذا ما وجد نف�ضه و�ضط حلبة �رشاع ما فى دوامة 

اأفكاره  حالة من ال�ضد واجلذب ت�ضتغرقه  “البديل”  اأيامه فى  العمل ال�ضحفى اليومى؛ لذا كانت 

النهاية  فى  اأجنبت  متع�رشة  ولدة  حالة  كانت  اأنها  اأ�ضهد  اآخر.  حينا  املهنة  دوامة  وت�ضحبه  حيًنا 

وليدا ذا مالمح خمتلفة. كان ميكنك بب�ضاطة اأن تدرك حقيقة هذا الختالف اإذا ما دخلت اإىل موقع 

كرمية كمال
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اجلريدة على �ضبكة النرتنت؛ لتجد من ميدح “البديل”، وجتد من ي�ضبها، ومن يتهمها ب�ضتى التهم 

املتعار�ضة. فقد كانت اجلريدة حمل جدل �ضديد فى هذه التعليقات التى كانت ت�ضجل كل يوم على 

موقعها الإلكرتوين، وهو جدل يدل على ما ميكن اأن يحدثه اإلقاء حجر فى املياه الراكدة. وللحق فقد 

كان من األقى هذا احلجر هو “حممد ال�ضيد �ضعيد”، حجرا من الأفكار التى اأ�ضحت غريبة على هذا 

املجتمع، حجرا من القناعات التى غابت دهرا عنه، حجرا من التنبيه ملجتمع غاب عنه عقله وخمدت 

حركته وا�ضت�ضلم للموت.

مل تكن اأهمية “حممد ال�ضيد �ضعيد” فى عموده اليومى فى “البديل”، ول فى رئا�ضته لتحريرها، 

بل كانت اأهميته فى الد�ضتور الفكرى الذى و�ضعه للبديل فى تلك الجتماعات الأوىل، التي �ضمت كل 

من ارتبط بتجربة “البديل” من موؤ�ض�ضني ومالكني وحمررين، بل وقراء اآمنوا بالد�ضتور الفكري 

الذى و�ضعه “حممد ال�ضيد �ضعيد”. وحينما تكون موؤمنا حًقا بقناعاتك، ومتم�ضكًا باأفكارك، ي�ضبح 

هذا اللقاء على الورق حلظة فارقه قد ت�ضتمر طويال، وقد تنتهى �رشيعا؛ لكن هذا ل يلغى اأنها وجدت 

يوم�.

 رحل “البديل” ورحل “حممد ال�ضيد �ضعيد”؛ لكن فكرة اأن تلعب ال�ضحافة دورا فى التغيري، 

ا يحمله كل �ضاحب قلم، وكل من يعرف حقيقة اأ�ضل هذه املهنة. يجب اأن تظل همًّ

�ضياغة الد�ضتور الفكري جلريدة البديل
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 �أمن عام ونائب رئي�ص �سابق للر�بطة �لتون�سية حلقوق �لإن�سان، ونائب برملاين �سابق يف تون�ص.
*

مقال

املنا�ضل الذي عرفته

خمي�ص �ل�سماري*

يحدث على درب الن�ضال اأن يفقد الواحد منا �ضديقا اأو زميال، و اأن نحاول التعبري عن ال�ضعور 

األبي اقرتاح الأخ بهي  اأن تلك لي�ضت نيتي اليوم. حيث  الذي ينتابنا يف �ضيغ ماألوفة للتاأبني، غري 

الدين ح�ضن تلقائيا ودون تردد، للم�ضاهمة يف الإدلء ب�ضهادة حول الفقيد حممد ال�ضيد �ضعيد كما 

عرفته.

ك�ن اأول لق�ء لن� يف مدينة Syracuse �ضنة 1988، اإذ دعانا الأ�ضتاذ �رشيف الب�ضيوين للم�ضاركة 

يف  التي تطرحها  وامل�ضائل  والق�ضايا  الإن�ضان  ال�ضنوية حول منظومة حقوق  لقاءاته  يف واحد من 

اإطار ما �ضمي  دام �ضنوات عديدة يف  تبلور بعد خما�س  الذي  الدويل،  الق�ضاء  عالقة مع مو�ضوع 

مبيثاق روما املوؤ�ض�س للمحكمة اجلنائية الدولية.

ويف هذا الإطار، كان يل �رشف اكت�ضاف ثلة من منا�ضلني ومثقفني عرب، ن�ضاء ورجال، �ضدين 

اإليهم عمق اأطروحاتهم ومدى انغما�ضهم يف منظومة حقوق الإن�ضان، واأخ�س منهم الفل�ضطينية منى 
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ر�ضماوي التي كانت ت�ضتغل اآنذاك مبنظمة احلق برام اهلل، والتي تعمل اليوم باملفو�ضية ال�ضامية 

حلقوق  امل�رشية  املنظمة  موؤ�ض�ضي  من  وهو  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  والأخ  بجينيف  الإن�ضان  حلقوق 

الإن�ضان. وكان هذا اللقاء بداية لعالقة مد وجزر على امل�ضتوى الفكري، جتعلني اأح�س اليوم مبدى 

الإفادة التي ح�ضلت يل من هذه العالقة.

التقيت حممد ال�ضيد �ضعيد بعد ذلك يف منا�ضبات عديدة يف بيته يف القاهرة ويف العديد من الندوات، 

ويف مكتبه مبركز درا�ضات الأهرام، ومازلت اأذكر اإىل اليوم النقا�ضات حامية الوطي�س التي كانت 

تدور بيننا بح�ضور وم�ضاركة املرحوم لطفي اخلويل.

الأكيد اأن عالقتنا مل تكن مبثابة النهر الطويل الهادئ، حيث كانت هناك حمطات اختلفنا فيها يف 

التقييم، مثلما كان الأمر بخ�ضو�س الأزمة بني ال�ضلطة التون�ضية ورابطة حقوق الإن�ضان بني �ضنتي 

اإيجاد حل للخروج من الأزمة التي تتهدد وجود  1991 و1994 حيث كنت، �ضخ�ضيا، منكبا على 

الرابطة، وتنذر بانهيارها. فيما كان الفقيد حممد ال�ضيد �ضعيد مت�ضبثا مببداأ عدم قبول اأي �ضيغة 

ت�ضوية مع النظام.

كما حدث اأن اختلفنا اأي�ضا بخ�ضو�س متوقع مكونات حركة حقوق الإن�ضان العربية يف املنظمات 

وال�ضبكات الدولية غري احلكومية حلقوق الإن�ضان من الفيدرالية الدولية اإىل منظمة العفو الدولية، 

قبل بعث هيومن رايت�س وات�س، ويف املوؤ�ض�ضات املخت�ضة يف املو�ضوع مثل موؤ�ض�ضة فورد وغريها..

اإل اأن اخلالف، وحدة النقا�س، اأحيانا، مل يتجاوزا اإطالقا حدود احلوار الإيجابي، ومرد ذلك 

اأ�ضا�ضا اإىل اأن حممد ال�ضيد �ضعيد كان ميزج على طريقته اخلا�ضة، بني نوع من الت�ضلب يف ما يخ�س 

املبادئ وطبيعته التلقائية يف احلوار، اإ�ضافة اإىل قدرته الفائقة على الإن�ضات. وتاأتي هذه اخل�ضال 

لت�ضاف على مت�ضكه ومعرفته العميقة للجذور الثقافية والفكرية ملنظومة حقوق الإن�ضان جعلت من 

حممد مرجعا اأ�ضا�ضيا يف هذا املجال؛ خا�ضة، اأن ب�ضا�ضته التلقائية وقدرته على التحكم يف النف�س 

كانت ت�ضمح له يف اأغلب الأحيان باأن يتفادى النزلق يف املزايدات الأيديولوجية واملجادلت العقيمة.

نحن  فيما  اإليه  احلاجة  اأم�س  يف  اليوم  نحن  مهاما،  توازن  وعن�رش  �ضديقا  برحيله  فقدنا  لقد 

نواجه انعكا�ضات النظم ال�ضلطوية العربية على مت�ضي حركات حقوق الإن�ضان التي تعي�س يف الوقت 

نف�ضه اأزمة هوية تعمقت مع الحتكاك، يف جمال مناه�ضة القمع والتعذيب وال�ضتبداد بح�ضا�ضيات 

وتيارات فكرية تنتمي اإىل مرجعية دينية وذات قراءة اأ�ضولية لهذه املرجعية. ولقد كان حممد ال�ضيد 

�ضعيد، يف اعتقادي، مبثابة املنارة والبو�ضلة يف هذا املجال. هكذا كان الفقيد كما عرفته.

املنا�ضل الذي عرفته
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واأتوجه مرة اأخرى، بكل خ�ضوع وعاطفة، بتعازي ال�ضادقة لإخوانه على درب الن�ضال احلقوقي 

يف م�رش ويف العامل العربي، ورفيقة حياته نور التي واجهت معه بكل باأ�س واأريحية امتحان املر�س 

ال�ضعب والأليم الذي اأ�ضابه منذ اأكرث من عام. ولهذه الأ�ضباب وافقت تلقائيا على فكرة اأن يحمل 

اأحد الربامج  الأ�ضا�ضية للموؤ�ض�ضة الأورومتو�ضطية للدفاع عن ن�ضطاء حقوق الإن�ضان ا�ضم حممد 

ال�ضيد �ضعيد.

خمي�ص ال�ضماري
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»اآن الأوان ل�قف عذابات هذا البلد واإنهاء ب�ؤ�ضه و�ضعفه.. اآن الأوان لأن مننح هذا البلد مناعة 

حقيقية �ضد غ�ائل الزمن وافرتاء الطغاة من الداخل واخلارج.. اآن الأوان لأن نقطع دابر الياأ�س 

ونعيد الأمل بربيقه وروعته اإىل م�ضر وامل�ضريني.. اآن الآوان لأن ن�ضتعيد مل�ضر �ضعادتها وجمدها 

و�ض�ؤددها.. واأن ن�ضنع م�ضتقباًل يليق بالبلد الذي ولدت فيه احل�ضارة، وابتداأ فيه التاريخ«.

حممد ال�ضيد �ضعيد       

كان الدافع وراء اجلهد الذي بذله الدكتور �ضليم ح�ضن يف تقدمي ترجمته الرائعة واملُحكمة لكتاب 

“فجر ال�ضمري” ذائع ال�ضيت جليم�س هرني بر�ضتيد والذي �ضدر يف ثالثينيات القرن املن�رشم؛ هو 
اأن يقدم لقارئ العربية بحثا علميا ر�ضينا ملوؤرخ خم�رشم در�س ح�ضارات الأمم ال�رشقية القدمية 

كلها، وانتهى اإىل اأن م�رش هي منبت ن�ضوء ال�ضمري والبيئة الأوىل التي منت فيها الأخالق، واأنها 

)م�رش( اأ�ضل مدنيات العامل ومهد احل�ضارة.

مراجعات  

وعرو�ص

 مدير حترير “رو�ق عربي”.
*

م�ضر فى �ضمري 

حممد ال�ضيد �ضعيد

رجب �سعد طه*
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�ضدرت ترجمة “فجر ال�ضمري” اإىل اللغة العربية يف بدايات الن�ضف الثاين من القرن الع�رشين. 

وبعد مرور عدة عقود، ويف الوقت الذي كانت فيه �ضم�س القرن تتهياأ للغروب، وي�ضتعد العامل لدق 

باب األفية جديدة بكل ما حتمله من اأمل لكثري من الأمم وال�ضعوب يف م�ضتقبل يقيم قطيعة مع مرياث 

التخلف وال�ضتبداد، يف ذلك الوقت كان حممد ال�ضيد �ضعيد املفكر والباحث امل�رشي يق�ّس م�ضجعه 

ال�ضيا�ضة  جمالت  يف  حققته  مبا  تنت�ضي  التي  املتقدمة  للمجتمعات  هائلة  منجزات  من  يطالعه  ما 

كثمرات  التكنولوجي،  والتطور  والإن�ضانية  الطبيعية  والعلوم  والفنون  والتنمية  والقت�ضاد 

والجتماعية  والقت�ضادية  وال�ضيا�ضية  املدنية  احلقوق  وتعزيز  والعدالة  واحلرية  للدميقراطية 

والثقافية. يف حني اأن م�رش، مهد احل�ضارة وفجر ال�ضمري، تعاين من وطاأة التخلف والفقر، مبا 

يجعلها عر�ضة ملزيد من التهديدات واملخاطر التي حتيط بها يف ظل نظام دويل غا�ضم و�ضديد الق�ضوة، 

يهيمن عليه الأقوياء والأغنياء.

كان مفكرنا �ضعيًدا دون �ضك مبنجزات العلم التي ت�ضب يف ر�ضيد تقدم الب�رشية و�ضعادة الإن�ضان 

و�ضون كرامته، لكن ما كان يوؤرقه هو التدهور الذي يتبدى يف اأحوال م�رش. كان مهموًما مبعاناة 

اأبنائها الذين مل ت�ضمح لهم تركة ال�ضتعمار وال�ضتبداد والظلم، باأن يطلقوا العنان لطاقاتهم واأن 

ي�ضتكملوا ما �ضيده اأجدادهم من ح�ضارة عظيمة، ابتداأ عندها التاريخ، وظلت حلقب طويلة يف الزمن 

اأ�ضاءت الطريق لكثري من احل�ضارات الأخرى،  التي  ال�ضحيق �ضعلة املعرفة واحلكمة وال�ضمري، 

اإ�ضهاماته  وهج  انكما�س  عنه  نتج  الذي  الأمر  واخلمول؛  الوهن  امل�رشي  املجتمع  ي�ضيب  اأن  قبل 

املعرفية والعلمية، وانح�ضار بريق ح�ضارته يف الع�ضور احلديثة ليظل مدفوًنا يف بطون كتب التاريخ 

القدمي ل يغادرها.

ما العمل؟

لالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل امل�ضكون بهاج�س القلق على م�ضتقبل م�رش؛ و�ضع حممد ال�ضيد �ضعيد، 

و�ضدر يف  مب�ضاركة كوكبة من الباحثني والأكادمييني والأدباء، كتاًبا بعنوان “حكمة امل�رشيني”، 

الهيئة  كتاب من  اأف�ضل  ليحوز جائزة  الإن�ضان،  لدرا�ضات حقوق  القاهرة  2000 عن مركز  العام 

امل�رشية العامة للكتاب. حمل الكتاب بني دفتيه روؤية �ضعيد اخلاّلقة التي برز فيها اإملامه الوا�ضع 

بتاريخ احل�ضارة امل�رشية، وا�ضتيعابه العميق لإ�ضهامات املوؤرخني العظام اأمثال بري�ضتيد وح�ضن. 

فقد راح يجتهد يف التنقيب فيما هو متاح من �ضفحات التاريخ؛ لتحديد �ضمات ومعامل ال�ضخ�ضية 

امل�رشية التي ت�ضكلت عرب الزمن، وبرع يف ا�ضتك�ضاف اأ�ضباب ال�ضعف والقوة يف املجتمع امل�رشي 

م�ضر فى �ضمري حممد ال�ضيد �ضعيد
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وال�ضتبداد،  بالتخلف  املاأزوم  م�ضمارها  من  النهاية مقرتحه خلروج م�رش  يف  لي�ضوغ  املعا�رش، 

�ضيغة  “اأية  اأن  على  موؤكًدا  التليد،  جمدها  وا�ضتعادة  والع�رشين،  الواحد  القرن  اإىل  والدخول 

اجتماعية تهمل الق�ضية ال�ضيا�ضية، وحتديًدا ق�ضية الدميقراطية واحلريات العامة �ضيكون م�ضريها 

الف�ضل”.

مل تكن م�ضاهمة �ضعيد ن�ضا جديدا يف التاريخ، بل تاأمال عميقا يف مظاهر حتولته الكربى، وكانت 

حماولة ل�ضنع امل�ضتقبل بو�ضاطة قراءة عميقة يف تاريخ هذه الأمة. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن �ضعيد مل 

ينهمك يف حماكمة املا�ضي، بقدر ما كانت رغبته م�ضتعرة يف البحث عن �ضبل جناة م�ضتقبل هذا البلد 

من م�ضري خميف، لن يتفاداه امل�رشيون �ضوى بال�ضتفاقة ال�رشيعة من غفوتهم التي طال اأمدها، 

وراأى اأن اجلهد املطلوب منهم للقطيعة مع الفقر والتخلف وال�ضعف، والو�ضول اإىل الكفاية والتقدم 

امل�رشية،  اأ�ض�س احل�ضارة  الذي  الأول  الفعل احل�ضاري  يبلغ حجم  يكاد  والعزة، هو جهد خارق 

واحل�ضارة الإن�ضانية ب�ضكل عام. 

كيف تتهياأ م�ضر للم�ضتقبل؟

العاملية  املتغريات  با�ضتعرا�س  قام  القومية،  النه�ضة  مل�رشوع  ملقرتحه  �ضعيد  يتطرق  اأن  قبل 

العربي  العامل ويف جمالها احليوي  يف  واختياراتها  مكانة م�رش  على  التاأثري  التي ميكنها  الكربى 

خالل القرن الواحد والع�رشين، وبدا �ضعيد وكاأنه ا�ضتحال اإىل العني التي يب�رش بها الوطن تعقيدات 

ثابتة  يتقدم بخطى  لي�ضعها يف ح�ضبانه وهو  العاملية،  والثقافية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املجالت 

نحو املكانة التي ل ي�ضتحقها �ضواه. ويف �ضبيل ذلك تاأمل �ضعيد ثورة تكنولوجيا ما بعد ال�ضناعة 

ودورها يف تاأ�ضي�س منط جديد لالقت�ضاد مل تكتمل معامله بعد، وكذلك التو�ضع الكبري يف الت�رشيع 

الدويل، وعدم حتقيق العوملة للم�ضاواة بني الأمم ب�ضكل عادل، يف ظل التحديات التي تخلقها للدول 

الهائل بني  التناق�س  لالإن�ضانية، مثرًيا ذلك  امل�ضرتكة  بامل�ضئولية  الفقرية وال�ضعيفة. واهتم �ضعيد 

الإمكانات واملوارد الوفرية على م�ضتوى الكوكب، وبني ات�ضاع نطاق الفقر وت�ضاعف عدد الب�رش 

الذين يفتقرون لالإحتياجات الأ�ضا�ضية يف جنوب العامل. كما راأى اأن الإخفاق يف حتقيق العدالة مل 

يكن على م�ضتوى توزيع املوارد والرثوات فح�ضب، بل اإنه امتد اإىل ف�ضل املجتمع الدويل يف اإنهاء 

حروب الإبادة اجلماعية والتطهري العرقي، وا�ضتمرار احلروب الدينية والعنف بني ال�ضعوب، با�ضم 

ال�ضارم  التطبيق  لغياب  كنتيجة  لها؛  �ضحايا  والأبرياء  املدنيون  يقع  والتي  الهويات،  عن  الدفاع 

والنزيه للقانون الدويل، واملعايري املزدوجة. كما اأ�ضار �ضعيد اإىل ظاهرة ال�ضتعمار عن بعد، والتي 
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تنتج عن تنامي الفجوة الهائلة بني الدول القوية واملتفوقة وبني الدول ال�ضعيفة والفقرية؛ حيث 

لالحتالل  احلاجة  دون  اخلارجية،  ومواقفها  الداخلية  و�ضئونها  الثانية  مقدرات  يف  الأوىل  تتحكم 

الع�ضكري.

 كذلك عرّب �ضعيد عن اآماله يف اأن ت�ضهد الب�رشية تنظيما �ضيا�ضيا عامليا جديدا، عن طريق تطوير 

واإ�ضالح منظمة الأمم املتحدة، ومتكينها من لعب دور “احلكومة العاملية”؛ اإل اأنه مل يغفل وجود 

عوامل الإحباط املتمثلة يف رغبة الدول املتقدمة وعلى راأ�ضها الوليات املتحدة يف تاأ�ضي�س نظام عاملي 

يخ�ضع لهيمنتها، يف ظل تقاع�س وعجز دول العامل الثالث عن اإنتاج بديل ميكنه اإنقاذ واإ�ضالح الأمم 

املتحدة. ورغم ذلك فلم يحل ذلك الإحباط بينه وبني تاأمل ن�ضاأة ما و�ضفه بالتطور التقدمي الذي 

يتمثل يف “بزوغ الوعي بوحدة امل�ضري الإن�ضاين واحلاجة لتعميق التفاهم بني ال�ضعوب والن�ضال 

واحتفى �ضعيد بتكون “الأخالق  امل�ضرتك من اأجل الرتفاع بنوعية احلياة على الكوكب الأر�ضي”. 

حتقق  مل  القيم  هذه  اأن  ين�ضى  اأن  دون  وكرامته،  الإن�ضان  حقوق  احرتام  يف  تربز  التي  الع�ملية” 

النت�ضار الكامل يف اأي اأمة، حيث تظل امل�ضالح هي املوجه الرئي�ضي لل�ضيا�ضة الداخلية واخلارجية، 

ال هو ال�ضمانة الالزمة لتحقق هذه القيم والأخالق. ل على اأن وجود تنظيم �ضيا�ضي عاملي فعَّ وعوَّ

الثمانينيات  عقدي  اندلعت يف  التي  الدميقراطي  التحّول  فورة  ر�ضد  على  �ضعيد  ولذلك حر�س 

منجزات  ا�ضتيعاب  يف  العميقة  الرغبة  عن  تعبرًيا  فيها  وراأى  الع�رشين،  القرن  من  والت�ضعينيات 

ومنزلتها  والجتماعية  القت�ضادية  ظروفها  اختالف  على  ال�ضعوب  خمتلف  بني  الدميقراطية 

احل�ضارية؛ اإل اأنه مل يكن يرى �رشورة “تقليد” نظام احلكم الدميقراطي يف الغرب، بل عرب عن 

توقه اإىل اإنتاج معاٍن جديدة للممار�ضة الدميقراطية، باأن يكون املجال مفتوًحا اأمام جماعات ب�رشية 

باملجتمع  ي�ضمى  والذي  الطوعي  والقبول  بالتوافق  بينهم  فيما  اأمورهم  بتدبري  للقيام  مرتابطة 

املدين. وو�ضع �رشًطا رئي�ضًيا لإجناز هذه النقلة النوعية، وهو ن�ضاأة املواطن ومبداأ املواطنة ومتتع 

حيز معني من احلقوق اخلا�ضة مبناعة �ضد انتهاكات احلكومات وال�ضلطات، مقابل ا�ضطالع هذا 

املواطن الذي يحظى بحماية عاملية وقومية بالتزام قانوين واأخالقي اأمام العامل، وهو ما يطلق عليه 

“امل�ضئولية املدنية”.
يف خ�ضم هذه اخلريطة العاملية املعقدة واملت�ضابكة، كان �ضعيد يرى اأنه على م�رش، التي يفر�س 

عليها قدرها وعلى غريها ا�ضتحالة تهمي�ضها، اأن ت�ضطلع بدورها؛ لكنه ظل واقعًيا وهو يوؤكد اأنه ل 

توجد امتيازات جمانية، حيث اإن على م�رش بذل جهد هائل ملعاجلة انكما�س دورها وا�ضرتداد قوتها 

ال�ضيا�ضية وعنفوانها القت�ضادي وريادتها الثقافية واحل�ضارية.
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ينبغي اأن ت�ضرتد م�ضر عافيتها اأواًل:

حتديد  اإىل  وانتهى  العاملية،  ال�ضاحة  يف  امل�رشي  القومي  الأداء  موؤ�رشات  ر�ضد  �ضعيد  حاول 

جودة وقوة هذا الأداء يف ثالثة م�ضتويات، حيث و�ضع الأداء يف املجال الثقايف والإبداعي يف املرتبة 

الأف�ضل، ثم الأداء يف املجالني ال�ضيا�ضي والجتماعي الداخليني يف املرتبة الثانية، ثم الأداء يف املجال 

القت�ضادي الذي احتل املرتبة الأخرية. الر�ضد املو�ضوعي ملوؤ�رشات الأداء، دفع �ضعيد اإىل حتديد 

اأن  كما  عام،  ب�ضكل  والإخفاق  الأف�ضلية  حيث  من  الأداء  م�ضتويات  وفقها  حدد  التي  القوة  نقاط 

املو�ضوعية اقت�ضت منه النتباه للجوانب ال�ضلبية التي �ضابت كل املجالت مبا فيها الأكرث جودة.

الن�ضجام  من  مده�س  بقدر  طويلة  لفرتات  متتعوا  امل�رشيني  اأن  �ضعيد  يرى  الثقايف،  املجال  يف 

والتجان�س، الناجم عن توافر عدد من القيم الإيجابية، مثل الت�ضامح وعمق م�ضاعر اخلري وبغ�س 

العنف والرتابط الأ�رشي والتدين ال�ضامي والتكافل الجتماعي، اإل اأن هذه ال�ضورة املبهجة اأخذت 

يف التاآكل خالل العقود الأخرية، وهو ما تزامن مع تراجع م�ضاحات الت�ضامح ومتدد نطاق التع�ضب 

نهايات  خالل  جحيم  اإىل  امل�رشيني  حياة  اأحال  الذي  الإرهاب  عنه  متخ�س  الذي  الديني  واجلمود 

القرن الع�رشين. كما ت�ضاحب ال�ضتالب ال�ضيا�ضي مع انح�ضار الهتمام بال�ضئون العامة، وامليل 

لالنغالق على الذات، و�ضعف ال�ضغف باملعرفة والقراءة وتراجع تذوق الآداب والفنون، وانتعا�س 

النزعة ال�ضتهالكية يف ظل غياب الثقافة القت�ضادية. 

ويف املجال ال�ضيا�ضي والجتماعي، يحيل �ضعيد عدم مقدرة التطور ال�ضيا�ضي على تاأ�ضي�س قاعدة 

وال�ضيا�ضية  املدنية  احلقوق  وبني  واملجتمع،  الدولة  “بني  التوازنات  اختالل  اإىل  للمواطنة،  قوية 

وتوحيده  املجتمع  قدرات  كل  وتعبئة  ل�ضتنفار  احلاجة  وبني  والجتماعية،  القت�ضادية  واحلقوق 

واتهم �ضعيد  من اأجل حتقيق النه�ضة، والإقرار باحلاجة اإىل التنوع والت�ضامح والتعدد الفكري”. 

1952 بالت�ضبب يف عدم التمكن من خلق جمتمع مدين حقيقي،  الطابع الالدميقراطي لثورة يوليو 

ين�ضاأ على حقوق املواطنة وامل�ضاركة املت�ضاوية يف اإدارة ال�ضئون العامة وامل�ضاءلة. وهو الأمر الذي 

ترتب عليه اإزهاق روح امل�ضاركة، وافتقاد املجتمع لآليات النقد واملحا�ضبة، والتمويه على امل�ضكالت 

بدل من و�ضع احللول لها. كما اأن عملية التحول اإىل نظام �ضيا�ضي تعددي والتي بداأت يف ال�ضبعينيات، 

مل ت�ضل اإىل �ضيغة د�ضتورية دميقراطية كاملة. ول تتجاوز احلياة ال�ضيا�ضية احلقيقية املناظرات يف 

ال�ضحف، وانح�رشت امل�ضاركة ال�ضيا�ضية؛ ب�ضبب عدم تداول ال�ضلطة وال�ضك يف نزاهة النتخابات، 

وحتولت الأحزاب اإىل جمرد مقار و�ضحف، وتعطل العديد من النقابات املهنية، يف ظل عدم وجود 

موؤ�ض�ضات �ضيا�ضية قادرة على ا�ضتيعاب طاقات اجلماهري وتطلعاتها عرب قنوات ر�ضمية م�رشوعة.
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اأما يف املجال القت�ضادي، فريى اأن الأداء القومي قد تردى، وعجزت م�رش عن اللحاق بكثري 

اإىل  اأرجعه �ضعيد  ما  الفقر، وهو  الق�ضاء على  التنمية القت�ضادية، وف�ضلت يف  الدول يف جمال  من 

املمتازة.  العقول امل�رشية  القدرة على ال�ضتفادة من  الت�ضنيع، وعدم  الزراعة والق�ضور يف  ركود 

ويف حديثه عن اإ�ضالح الأداء القت�ضادي قال �ضعيد اإن اإجناز ثورة �ضناعية وتكنولوجية والنهو�س 

بالقت�ضاد يعتمد على الثقافة اأكرث مما يحتاج للمال، يف اإ�ضارة اإىل �رشورة تغيري اأمناط ال�ضتهالك، 

لتحقيق  املجال  يف�ضح  مبا  بالزراعة،  الهتمام  وا�ضتعادة  ال�ضناعي  القطاع  تنمية  على  والرتكيز 

النه�ضة القت�ضادية املرجوة، والتي لن تقوم للم�رشيني قائمة دون اإجنازها. 

كما يوؤكد �ضعيد على اأن الأطروحة امل�رشية لبد واأن ت�ضمل روؤيتها مل�ضتقبل العامل باأ�رشه، ولي�س 

وم�رشوعها  القومي  م�رش  طموح  واأن  العربي.  الإقليم  �ضورة  وبخا�ضة  فح�ضب،  الأمة  م�ضتقبل 

حل  واإيجاد  اإ�رشائيل،  يف  العن�رشي  الحتاليل  النظام  ت�ضفية  م�ضاألة  يطرح  واأن  “لبد  للم�صتقبل 

ن ال�ضعب الفل�ضطيني من ممار�ضة حقوقه  لل�رشاع العربي الإ�رشائيلي يقوم على مبادئ العدل، وميكِّ

لكن املفتاح احلقيقي لهذا الن�ضال لبد واأن ينه�س على بناء  ال�ضيا�ضية والتاريخية بدون انتقا�س”. 

م�ضتقبل م�رش ذاتها؛ فال ميكن اأن ت�ضاهم م�رش يف حتقيق العدالة والق�ضاء على الفقر على امل�ضتوى 

العاملي وتفعيل امل�ضئولية امل�ضرتكة لالإن�ضانية، يف حني اأنها هي ذاتها تفتقد اأوعية امل�ضاركة واآليات 

الن�ضطة  وال�ضيا�ضات  امل�ضرتكة،  الوطنية  امل�ضئولية  لأداء  ال�ضامن  الدميقراطي  والإطار  العدالة، 

للق�ضاء على الفقر حملًيا.

المباالة امل�ضريني واملجال ال�ضيا�ضي امل�ضّوه:

كانت ثقة �ضعيد عظيمة يف قوة العتبارات الأخالقية التي و�ضمت �ضلوك امل�رشيني عرب التاريخ. 

كما راأى اأن الدوافع الأخالقية املتعلقة بالتعامل مع الآخر فيما بينهم، لعبت الدور الأهم يف متتعهم 

بالتما�ضك، رمبا بدرجة اأكرب من دور التجان�س الثقايف والجتماعي. ويف حني اأبدى اإعجابه بقدرة 

امل�رشيني املده�ضة على حتّمل ال�ضدائد، وا�ضتعدادهم الفطري للت�ضحية، اإل اأنه انتبه كذلك اإىل اأن 

هذه ال�ضفة مل تكن اإيجابية على الدوام؛ حيث اأف�ضت اإىل مظاهر ال�ضتالب الجتماعي ول مبالة 

امل�رشيني بال�ضاأن ال�ضيا�ضي.

من اأبرز ما ر�ضده �ضعيد من مظاهر اخللل الهيكلي يف بنية املجتمع امل�رشي، هو ما اأطلق عليه 

اخللل بني املجالني ال�ضيا�ضي واملدين اأو بني املجالني العام واخلا�س؛ حيث يحوز الهتمام بتفا�ضيل 

العالقات الجتماعية وال�ضخ�ضية، قدًرا اأكرب منه يف املجال ال�ضيا�ضي والعالقة بني الدولة واملجتمع 
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وبني احلاكم واملحكوم، وكيفية اإدارة وتنظيم �ضئون احلكم. وهو ما ت�ضبب براأيه يف �ضعف وتراخي 

الفكر ال�ضيا�ضي والقانون الد�ضتوري لفرتات طويلة، با�ضتثناء الع�رش احلديث. وراأى �ضعيد اأن هذا 

اأدى بدوره اإىل حتلل الدولة من القيود القانونية ال�ضارمة يف عالقتها باملجتمع، مقابل توغلها هي 

ذاتها يف ن�ضيج املجتمع بناًء اأو تدمرًيا.

وكانت له مالحظة غري معتادة يف ر�ضد نتائج ال�ضلبية ال�ضيا�ضية للم�رشيني على مدار تاريخهم 

الطويل؛ اإذ مل ير اأن هذه ال�ضلبية قد �ضمنت للحكم ال�ضتقرار دوًما، بقدر ما اأ�ضهمت يف ا�ضطراب 

بنية احلكم ذاته؛ فف�ضاًل عن اأن تاريخ امل�رشيني افتقد وجود اآلية منا�ضبة مل�ضاركتهم يف املجال العام، 

فقد حرموا اأي�ًضا من توافر اآليات م�ضتقرة لتويل ال�ضلطة ولتداولها، حتى بلغ الأمر حالة من العبث 

ال�ضيا�ضي غري املاألوفة جت�ضدت ب�ضورة وا�ضحة يف الع�رش اململوكي، ما جعل �ضعيد يخل�س اإىل اأن 

لمبالة امل�رشيني، يف ظل غياب اآليات حمددة للتداول ال�ضلمي لل�ضلطة، ل تكفي وحدها لت�ضمن لنظم 

ا.  احلكم بقاًء �رشمديًّ

اأن ب�ضمات هذا اخللل اجل�ضيم ميكن مالحظتها بقوة يف  اأنه يعود ويوؤكد يف مرارة �ضديدة  اإل 

ع�رشنا احلايل؛ حيث يقل اهتمام امل�رشيني بال�ضاأن العام، كما مل يدركوا بعد اأن حقهم يف حما�ضبة 

احلاكم هو اأ�ضيل لهم، يف حني ا�ضتغّلت الدولة هذا اخللل يف اجلور على حقوق امل�رشيني وحرياتهم، 

اإىل املوقف الذي ت�ضبح فيه ال�ضلطة تظل تتوّلد عن  وانتهينا  “كعبيد اإح�ضاناتها”،  اإليهم  والنظر 

ال�ضلطة ولي�س عن ال�ضعب.

اآلة  به  اأ�ضيبت  الذي طاملا  العجز املزمن  وبالتايل فقد و�ضع �ضعيد يده على مكمن اخللل وعلة 

الدولة  اأجهزة  ال�رشعية، ووقوع  ات�ضاح قواعد  األ وهو عدم  املجتمع،  �ضئون  ت�ضيري  احلكومة يف 

اأ�ضرية مل�ضالح وقوى متعار�ضة، وتركيز �ضلطة احلكم يف قب�ضة �ضخ�س واحد هو الفرعون الذي 

يتوىل احلكم عن طريق الوراثة. وعلى الرغم من اإ�ضارة �ضعيد اإىل اأن العقد الجتماعي وال�ضيا�ضي 

“مبادلة بني ال�ضلطة املطلقة  اجلوهري الذي كان مبثابة القلب من الثقافة ال�ضيا�ضية امل�رشية هو 

العقد  هذا  اأن  يوؤكد  فاإنه  اأخرى”؛  ناحية  من  النا�س  بني  العدل  ون�رش  واإقامة  ناحية،  من  للحاكم 

ي�ضبح  اأن  اإىل  اأحيان كثرية  يف  اأدى  ما  تديره وت�ضونه وحتا�ضب احلاكم. وهو  اآلية  له  تتوافر  مل 

املجال مفتوًحا اأمام احلكام ملمار�ضة الظلم وانتهاك �رشوط هذا العقد غري املكتوب، وهم اآمنون من 

العقاب. لكن قراءة �ضعيد للتاريخ امل�رشي توؤكد اأن هذا مل مينع تكرار الهبَّات والثورات ال�ضعبية 

على موؤ�ض�ضات احلكم اجلائرة يف فرتات متباينة. ويحيل �ضعيد الأزمات وال�ضطرابات التي واجهها 

نظام احلكم، اإىل غياب ال�ضعب وممثليه عن نظام احلكم يف جميع ع�ضور التاريخ ال�ضيا�ضي، م�ضرًيا 
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اإىل اأن ما اأطلق عليه “احل�ضور املفاجئ” لل�ضعب عن طريق الثورات ال�ضعبية اأو الن�ضال الع�ضكري 

�ضد الغزاة، مل يتبلور حتى الآن يف �ضيغة عقد �ضيا�ضي جديد. 

الوحدة تتحقق عرب االعرتاف بالتنوع:

بالدين، حيث مل  التاريخ  لتاأثر وجدان واأخالق امل�رشيني على مدار  تقديًرا  اأبدى �ضعيد كذلك 

يتعاملوا مع الدين باعتباره جمرد تف�ضري للكون، وطريق اإىل احلياة بعد املوت، واإمنا نظروا اإليه 

اأي�ًضا باعتباره مر�ضًدا يف �ضئون احلياة. لكن هذا مل مينع �ضعيد من ر�ضد اأ�ضباب اخللل يف املوازنة 

بني �ضئون الدين والدنيا يف مراحل عديدة من التاريخ. حيث لحظ اأن فرتات اخللل هذه تزامنت مع 

اإىل ما يطراأ  ال�ضيا�ضي، بالإ�ضافة  العامة، ل �ضيما يف املجال  الدينية على احلياة  املوؤ�ض�ضات  هيمنة 

حينها من تبدلت دراماتيكية يف فهم الدين، فت�ضيطر النزعة ال�ضكلية والطقو�ضية ويغيب الت�ضامح 

بعينها  روؤى  �ضائعة يف فر�س  و�ضيلة  العنف  اإىل  اللجوء  ي�ضبح  ثم  الروحية. ومن  القيم  وترتاجع 

للدين والدنيا مًعا. فت�ضبح �ضيادة روح اجلمود الديني �رشًطا ل�ضعود جنم املوؤ�ض�ضات الدينية، وهو 

نفوره من  �ضعيد  اأي�ًضا يو�ضح  العامة. هنا  بالتايل ا�ضطراب �ضئون احلكم وال�ضئون  ما ي�ضاحبه 

تديني املجال العام، اأو اإ�ضفاء ال�ضبغات الدينية على احلركات املطالبة بالإ�ضالح والتغيري، ويوؤكد 

عدم جدواها؛ حيث لحظ اأن احلراك من اأجل وحول التغيري يف تاريخ م�رش، حني اتخذ �ضكاًل دينًيا 

�رشًفا، مل يف�س اإىل اأية اإ�ضالحات حقيقية، بل ومل ينقذ البالد من الغرق يف ال�ضطرابات اأو الوقوع 

يف اأ�رش ال�ضتعمار.

واإذا كانت فكرة التعددية واملواطنة والوحدة بني املواطنني ت�ضغل اأذهان الكثري من الباحثني 

وعلماء الجتماع ال�ضيا�ضي، باعتبارها ق�ضايا خا�ضة بالع�ضور احلديثة فح�ضب ومل يكن لها جذور 

يف التاريخ القدمي، فاإن �ضعيد كان له راأي مغاير؛ فقد اأ�ضار اإىل اأنها كانت ق�ضايا مطروحة يف م�رش 

�ضئون  ي�ضمل جميع  الذي  التنوع  اأنها جعلت  يف  امل�رشية متثلت  العبقرية  اأن  اإىل  واأ�ضار  القدمية. 

احلياة، مبا فيها الدين و�ضلطة احلكم، هو طريقها للو�ضول اإىل الوحدة. فلم يكن لدى امل�رشيني 

والآلهة  املختلفة،  الدينية  العقائد  بني  فيها  مزجوا  فريدة  �ضيغة  اأنتجوا  بل  ثابتة،  واحدة  عقيدة 

الوحدة  “حتقيق  يف  امل�رشيني  جناح  �ضعيد  عليه  اأطلق  ما  وهو  البالد.  اأنحاء  �ضتى  على  املوزعني 

من  امل�رشيني  متّكن  ليف�رّش  برباعة،  �ضعيد  �ضاغه  تعبري  وهو  وتقنينه”،  بالتعدد  العرتاف  عرب 

ما  وهو  ومعتقداتهم.  دياناتهم  تعدد  رغم  الزمن،  من  الوطنية خالل فرتات طويلة  ن�ضج وحدتهم 

على  م�رش  قدرة  انح�ضار  من  الأخرية  العقود  خالل  نعاينه  ما  تف�ضري  على  الكبري  مفكرنا  �ضاعد 
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الديني، وجتدد  والعنف  التع�ضب  موجات  مواجهة  يف  املتنوعة،  الثقافية  العنا�رش  وتوحيد  �ضهر 

الكبريتني،  الديانتني  اأتباع  للم�رشيني من  القومية  ال�ضبيكة  الطائفية، والت�ضدع يف  الفنت  حوادث 

ويالحظ  الإ�ضالم وامل�ضيحية؛ حيث يرجع �ضعيد ذلك اإىل “اخللل يف العالقة بني الوحدة والتنوع”. 

عنا�رشهم  والتاأليف بني  التوحيد  القيام مبهمة  عن  امل�رشيون  فيها  التي عجز  الفرتات  اأن  �ضعيد 

الدينية والجتماعية ملواجهة موجات الطائفية، هي الفرتات ذاتها التي �ضهدت ا�ضمحالل التكوين 

يف  امل�رشيني  اأخالق  على  الطارئ  التبدل  من  قلقه  يخفي  ل  ال�ضياق  هذا  ويف  امل�رشي.  احل�ضاري 

العقود الأخرية، وذعره من اأن يوؤدي تفاقم التوترات الطائفية بني امل�رشيني، اإىل ت�ضدع �ضبيكتهم، 

واأن يدفعهم التمييز فيما بينهم اإىل اإنكار التنوع؛ وبالتايل �ضياع الوحدة.

االإن�ضان هو االأ�ضل:

اإن حتقيق التقدم والتنمية اللذين ين�ضدهما �ضعيد مل�رش، هو عملية يقع الإن�ضان يف القلب منها؛ 

باحلرية وبحقوق  الفرد  تت�ضح يف متتع  للتقدم  الرتجمة احلقيقية  اأن  غايتها وهدفها. ويرى  فهو 

الإن�ضان، ويف مقدمتها حريات ال�ضمري والعتقاد والتعبري والتجمع وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية، واأن يبلغ 

احرتام و�ضيانة كرامة الإن�ضان درجة التقدي�س. كما راأى اأن اإحياء وبعث املواطنة هو مفتاح اإنقاذ 

البالد من براثن التخلف واإطالق �رشاح طاقاتها واإمكاناتها، واأن ذلك يكون عرب حتقيق الندماج 

فاإن  وبالتايل،  متباينة.  وجغرافية  دينية  انتماءات  لهم  مواطنني  بني  الجتماعي  وال�ضالم  القومي 

مقدمات ومداخل �ضناعة م�ضتقبل م�رش، ل بد واأن تتوافر لها ا�ضرتاتيجيات دميقراطية؛ عن طريق 

للم�ضاركة يف هذه  الفكرية وال�ضيا�ضية وحتفيز املجتمع  القوى  اإجراء حوارات مو�ضعة بني جميع 

املرجو  امل�ضتقبل  ل�ضنع  �رشورية  مداخل  فيها  يرى  اأفكار،  خم�س  على  �ضعيد  وركز  احلوارات. 

مل�رش، وهي الهتمام بالتنمية الب�رشية وال�ضتثمار يف الإن�ضان، وتوفري املوارد الالزمة لالنطالق يف 

جمال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كقاطرة للنهو�س القت�ضادي، والإ�ضالح الد�ضتوري 

الأهلية وتفعيل  املبادرات  اأمام  املجال  واإف�ضاح  ال�ضفافية واملحا�ضبة،  الدميقراطي، وتفعيل مبادئ 

دور املجتمع املدين، وبناء جمتمع التكافل بتحقيق امل�ضاواة يف فر�س النمو والتنمية بني املناطق 

اجلغرافية والطبقات والفئات الجتماعية املختلفة.

ويطرح �ضعيد الدميقراطية بو�ضفها “حاًل اأوليًّا” لإ�ضكاليات املجتمع هذه، لكنه يرى اأن احلل 

تقوم  باأن  معاجلتها  تتم  جديدة،  حتديات  ظهور  العتبار  يف  اآخًذا  نهائًيا،  حاًل  لي�س  الدميقراطي 

بتعبئة  وتقوم  الدميقراطية،  اآليات  بتطبيق  الجتماعية  احلياة  م�ضتويات  كل  يف  تنت�رش  موؤ�ض�ضات 
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املجتمع حلل امل�ضكالت، وتعمل على تقدمي احللول ال�ضلمية، وتفتح املجال اأمام كل الروؤى ووجهات 

باأنه  الثقايف وال�ضيا�ضي  للتقدم  ال�ضياق طرح �ضعيد تعريفه  التعبري. ويف هذا  النظر ملمار�ضة حرية 

“القدرة على اإبداع وت�ضحيح م�ضار موؤ�ض�ضات عامة؛ مدنية و�ضيا�ضية، للتعبئة و�ضيانة الندماج 
الجتماعي والوحدة الوطنية وجتديد اأ�ض�ضها ب�ضورة م�ضتمرة”.

لقد كانت ق�ضية حقوق الإن�ضان بالن�ضبة ل�ضعيد هي ق�ضية حياته، ول عجب اأنه يرى يف تعزيزها 

اأن  ملالحظة  وجهه  ما  وهو  وامل�رشيني.  مل�رش  والنه�ضة  التقدم  لتحقيق  املتني  الأ�ضا�س  و�ضونها 

اإن�ضانية  القومي والتفتح احل�ضاري يف م�رش، كانت �ضاهدة على احرتام  ال�ضعود واملجد  مراحل 

مع  تزامنت  قد  احل�ضاري  والتحلل  النحطاط  مراحل  اأن  حني  يف  امل�رشي،  املواطن  وكرامة 

ا�ضتباحة كرامة امل�رشيني، وحرمانهم من ال�ضمانات القانونية والفعلية التي توؤمنهم �ضد الع�ضف 

الأهمية  يف  غاية  م�ضارين  بني  التكامل  �رشورة  على  و�ضوح  يف  اأكد  النهاية  يف  فاإنه  وال�ضطهاد؛ 

مل�ضتقبل م�رش املن�ضود، وهما تعميق الندماج القومي، ومتتع امل�رشيني بحقوق الإن�ضان و�ضيانة 

كرامتهم وحرياتهم العامة وال�ضخ�ضية. 

كل  ورغم  اأعوام،  ع�رشة  بنحو  عاملنا  يغادر  اأن  قبل  لبالده  كتبها  التي  �ضعيد  و�ضية  تلك  كانت 

التطورات واملتغريات التي طراأت على الأو�ضاع الداخلية ويف العامل اخلارجي، فاإنها ل تزال روؤية 

الذي كان م�رشوًرا مبا  لنا �ضاحبها،  الذي قدمه  التحليل  للتعاطي معها، وال�ضتفادة من  �ضاحلة 

لحظه من اأن اللحظة التي ت�ضتعد فيها م�رش لوداع القرن الع�رشين، كانت ت�ضهد ان�ضغال اأبنائها 

الدميقراطي  التحول  لإجناز  الو�ضيلة  مبثابة  ويكون  عرثاتها،  من  البالد  يقيل  خمرج  عن  بالبحث 

الذي ت�ضتحقه. وهي اللحظة التي مل تتجاوزها م�رش بعد، رغم اأننا نو�ضك على وداع العقد الأول 

من القرن الواحد والع�رشين.

قال )بر�ضتيد( يف كتابه فجر ال�ضمري: “ل باأ�س اأن يكون ذلك قاعدة لأحالم �ضحى ل يزال يف 

وعندما نتاأمل املرياث الفكري الغزير  الواقع بعيًدا جًدا عنا ولكنه ل حمالة اآٍت وراء ذلك الفجر”. 

والنزعة  الطرح  وعمق  الهتمام  ميادين  وتباين  الأفكار  وطزاجة  باجلدية  ات�ضم  والذي  ل�ضعيد، 

الن�ضانية، مبا يجعله بحاجة اإىل جهد فريق كامل من الباحثني لقراءته وحتليله؛ حينها فقط رمبا 

اأو  الذي حتدث عنه بر�ضتيد،  ال�ضحى  ذلك  نور  �ضعاعا من  �ضعيد كان  ال�ضيد  اأن حممد  لنا  يت�ضح 

ب�ضارة اخلري بدنو ذلك الأمل.
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مراجعات  

وعرو�ص

 مدر�ص م�ساعد بكلية �لقت�ساد و�لعلوم �ل�سيا�سية يف جامعة �لقاهرة.
*

موقع رجال االأعمال 

فى عملية التحول الدميقراطي

عر�ص: ه�سام �سليمان*

تعد العالقة بني رجال الأعمال وال�ضلطة والتحول الدميقراطي واحدة من اأكرث العالقات جدل يف 

الواقع امل�رشي املعا�رش. ذلك اأنه من املفروغ منه اأن التحول نحو املزيد من الدميقراطية لن يتاأتى 

اإل بتوقيع املزيد من ال�ضغوط على النظام غري الدميقراطي بال�ضورة التي جتعل من ال�ضتمرار 

العوملة  ظل  ويف  املنافع.  من  يجلب  مما  اأكرث  املخاطر  من  معه  يحمل  الدميقراطي  غري  النهج  على 

وانت�ضار الليربالية والراأ�ضمالية يف �ضتى اأنحاء العامل، اأ�ضحى مالكو القوة القت�ضادية من اأع�ضاء 

طبقة الراأ�ضماليني واملديرين العامليني من بني الأبرز من حيث املكانة القت�ضادية وم�ضتوى القوة 

التي يتمتعون بها يف مواجهة القادة ال�ضيا�ضيني، وهو ما حدا بالكثريين لتوقع قيامهم ببذل املزيد 

من ال�ضغوط نحو حتقيق املزيد من الدميقراطية يف الواقع امل�رشي، وهو ما مل يحدث حتى اللحظة 

الراهنة، وبالتايل فقد خرجت تكهنات عديدة من قبل الكثري من املحللني واملهتمني بال�ضاأن ال�ضيا�ضي 

حول تزاوج امل�ضالح بني طبقة الراأ�ضمالية امل�رشية والقائمني على اإدارة ال�ضئون ال�ضيا�ضية. فكانت 

الدفع باجتاه املزيد من  الأعمال واملديرين اجلدد  لي�س من م�ضلحة رجال  اأنه  ال�ضيا�ضية  املح�ضلة 
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القوى  من  يجعلهم  ما  وهو  غيابها  يف  يكون  ما  كاأف�ضل  تتحقق  م�ضاحلهم  اأن  طاملا  الدميقراطية 

املناوئة لـ –ولي�س املطالبة-بـ التغيري والتحول الدميقراطي.

اأ�ض�س علمية مدرو�ضة  تاأ�ض�س هذه الفرتا�ضات والتكهنات على  املجتمع وعدم  لتعقد  وبالنظر 

ال�ضيد  حممد  للدكتور  الإن�ضان(  وحقوق  الدميقراطية  الأعمال:  )رجال  كتاب  جاء  فقد  بعناية، 

2001؛ ليقدم لنا حماولة رائدة  �ضعيد وال�ضادر عن مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان عام 

ور�ضينة لقتحام البعد ال�ضيا�ضي من عامل رجال الأعمال. فقد تعر�س ملنظورات رجال الأعمال حول 

الدميقراطية وحركة حقوق الإن�ضان يف املجتمع امل�رشي، وذلك بناء على ا�ضتطالع اأجري مع عدد 

من اأ�ضحاب امل�رشوعات –متفاوتة الأحجام– يف عام 1998. ويقع الكتاب يف اأربعة ف�ضول ا�ضتهلها 

املوؤلف مبقدمة حول اأو�ضاع وتطور احلركة احلقوقية يف املجتمع امل�رشي، والتي اأكد فيها التحام 

القائمني عليها بهموم جمتمعهم وم�ضاكله وتعاملهم معها – الأمر الذي ينفي عنها دعاوى النخبوية 

والعزلة التي طاملا وجهت اإليها. وهو ما جاء كنتيجة لتبني هذه احلركة “م�رشوع� حقوقي� م�رشي�” 

يهدف اإىل توفري بيئة ت�رشيعية وقانونية �ضاحلة ميكن يف ظلها للفرد واجلماعة اأن يتمتعا مبا هو 

من�ضو�س عليه من قوانني وحريات يف الد�ضتور وخمتلف التفاقيات الدولية املعنية.

وانطالقا من هذا الن�ضغال بق�ضايا املجتمع وهمومه، فقد قام الكتاب على اأ�ضا�س من درا�ضة 

من  كجزء  ياأتي  الكتاب  فاإن  عام،  وب�ضكل  املجتمع.  وم�ضكالت  توجهات  على  للتعرف  ا�ضتطالعية 

اأو�ضع لآراء بع�س قطاعات املجتمع حول هموم احلرية وق�ضايا الدميقراطية وتفاعلها  ا�ضتطالع 

مع الر�ضائل التي تبعث بها احلركة احلقوقية، وتاأتي يف مقدمة هذه الفئات رجال الأعمال، وذلك 

ب�ضبب ت�ضاعد جنمهم يف احلياة ال�ضيا�ضية من خالل حتالفاتهم مع رجال ال�ضيا�ضة اأو ممار�ضتهم لها 

باأنف�ضهم، هذا ف�ضال عن ال�ضور ال�ضلبية والأحكام النطباعية التي عادة ما تلحق بهم، وت�ضعهم يف 

خندق مناوئ للتحول الدميقراطي ملا قد يجلبه من اإ�رشار مب�ضاحلهم. وبعيدا عن هذه املنطلقات 

ال�ضلبية، فاإن الدرا�ضة حتاول التعرف على توجهاتهم كما هي ب�ضورة علمية حمايدة ت�ضاعد على 

تكوين ت�ضور وا�ضح حول من هم اأن�ضار هذا امل�رشوع احلقوقي.

ويبداأ الكتاب مبقدمة عامة با�ضتعرا�س الأدبيات التي تدر�س العالقة بني رجال الأعمال وال�ضتغال 

بال�ضيا�ضة مع التمييز بني تيارين عري�ضني، وهما املارك�ضي والليربايل. واإن كان د. �ضعيد قد اهتم 

بالتمييز بني مفهوم رجال الأعمال ومفهوم الربجوازية الذي يرتبط به ويتداخل معه. فالربجوازية 

ت�ضري مللكية راأ�س املال يف املجتمع الراأ�ضمايل، وهو مفهوم ل ينطبق بذات الدرجة على كل املجتمعات 

لختالف موقعها يف خريطة تبني املذهب الراأ�ضمايل وكذا لختالف مفهوم امللكية من جمتمع لآخر. 

اأما رجال الأعمال فهم يتقاطعون مع الربجوازية من ناحية اأنهم جمتمع العاملني يف جمال ال�ضوق 
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غري اأنهم لي�ضوا بال�رشورة مالكا، فهم قد يكونون مالكا اأو و�ضطاء اأو مديرين. وب�ضكل عام، فاإن 

التحليل املارك�ضي يت�ضكك يف الربجوازية وما يت�ضل بها لأنها تف�ضل مناذج للحكم يعوزها املكّون 

يعتمدان  اللذان  �ضكال احلكم  والكوربوراتية، وهما  البريوقراطية  الت�ضلطية  قبيل  الدميقراطي من 

على الدولة القمعية القوية واملتدخلة. اأما التحليل الليربايل فريى يف رجال الأعمال اأحد القوى املحركة 

للمجتمع الدميقراطي، وعلى الرغم من امتالكهم مقدرات القوة املادية، فاإنهم ل ميتلكون بال�رشورة 

الأغلبية التي قد متكنهم من التحّكم يف �ضكل النظام ال�ضيا�ضي. كما �ضكل عالقاتهم مع الدولة يتنوع 

مع  الدولة  فيه  تتعاون  ثاٍن  ونوع  الدولة،  �ضيطرة  مع  الإذعان،  ي�ضبه  فيما  التام،  التعاون  بني  ما 

بع�س رجال الأعمال على ح�ضاب اآخرين، ونوع اأخري يحدث فيه ف�ضل بني الدولة ككيان وبني رجال 

الأعمال، ولعله يكون النمط الأن�ضب يف التطبيق يف املجتمعات الدميقراطية احلقيقية. 

لالختبار  التي خ�ضعت  العينة  وتكوين  الراأي  ا�ضتطالع  �ضياغة  كيفية  �ضعيد  د.  ا�ضتعر�س  ثم 

وخال�ضات ونتائج امل�ضح، بدءا من ت�ضميم ا�ضتمارة ال�ضتبيان التي تكونت من 27 �ضوؤال جاءت 

معظمها موجزة حتى ل تثقل على اجلمهور املخاطب، ومب�ضطة؛ حتى ت�ضهل الإجابة عليها. ومت 

اختيار حجم عينة كبري ن�ضبيا وبطريقة ع�ضوائية لي�ضمن متثيال كافيا لقطاع الأعمال امل�رشي – وقد 

اأتت يف النهاية مركزة يف امل�رشوعات املحلية الب�ضيطة ال�ضغرية حجما والتجارية تخ�ض�ضا. ودارت 

معظم الإجابات حول الهتمام باحلياة ال�ضيا�ضية دون النغما�س فيها، من قبيل ع�ضوية الأحزاب 

اأو تويل منا�ضب �ضيا�ضية. كما كانت اآراء العينة متو�ضطة فيما يتعلق مبعايري توافر الدميقراطية، 

كذلك  للمواطنني.  الأ�ضا�ضية  احلقوق  وتوافر  النتخابات  ونزاهة  الربملان  وفاعلية  القانون  كحكم 

فقد اأتت معظم الردود اإيجابية على الأ�ضئلة التي تتناول احلالة احلقوقية مب�رش �ضواء فيما يتعلق 

باحلالة املرتدية حلقوق الإن�ضان يف م�رش اأو احلاجة حلركة حقوقية قوية وال�ضتعداد لدعمها، مع 

مالحظة هيمنة الهتمام باحلقوق القت�ضادية على نظرياتها ال�ضيا�ضية.

وحول دللت هذه التوجهات ودوافعها، قام الدكتور �ضعيد بتو�ضيح الأمناط العري�ضة لهذه 

التوجهات، واأهمها معار�ضة الت�ضحية بالتطور ال�ضيا�ضي يف مقابل النهو�س القت�ضادي اأو رف�س 

النموذج التنموي للنمور الآ�ضيوية الذي كان –ول يزال– اأحد اأجنح النماذج املعا�رشة يف التنمية، 

واإمنا اأن ي�ضري الثنان �ضواء ب�ضواء. وهو ما ميكن تف�ضريه يف �ضوء روؤية اأغلبية اأفراد العينة يف اأن 

م�ضاحلهم تتحقق ب�ضورة اأف�ضل يف ظل نظام اأكرث دميقراطية، وكانت �رشيحة اأ�ضحاب امل�رشوعات 

ال�ضغرية اخلدمية يف العينة من اأ�ضد املنا�رشين لهذا التوجه، واإن مل تت�ضم اإجاباتهم حول ت�ضوراتهم 

عن التحول الدميقراطي ومدى و�ضكل ا�ضتعدادهم للم�ضاهمة فيه بالو�ضوح الكايف. ويف داخل هذه 

الأغلبية جند اأن نحو ربع العينة يتم�ضك من حيث املبداأ –عالوة على امل�ضلحة– ب�لدميقراطية كنمط 

عر�ص: ه�ضام �ضليمان
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لتنظيم احلياة العامة، يف مقابل الربع الراف�س للدميقراطية امل�ضتفيد من الأمر الواقع.

واأخريا قام د. حممد ال�ضيد �ضعيد يف اجلزء الأخري من الدرا�ضة مبحاولة ت�ضكني هذه اخلال�ضات 

يف املجال الأرحب للجدالت الدائرة حول التحول الدميقراطي، وتبني امل�رشوع احلقوقي يف م�رش، 

فهو يرى ب�ضكل عام وجود انق�ضامات عميقة يف بنية طبقة رجال الأعمال، تعوق قيام حركة متجان�ضة 

تعرب عن توجهاتهم، وت�ضعى لتحقيق م�ضاحلهم. ولتجذير اأ�ضباب مثل هذه النق�ضامات الهيكلية، 

فقد تطرق البحث لنظريات تطور قطاعات الأعمال يف املجتمع امل�رشي ما بني املدر�ضتني التقليدية 

والت�ضحيحية. ل �ضيما مع تداخل الدولة مع عدد من كبار رجال الأعمال ومنحهم الق�ضط الأعظم من 

–وهي امل�رشوع�ت  الت�ضهيالت واللتفات عن القطاع الأكرب من امل�رشوعات القت�ضادية اخلا�ضة 

ال�ضغرية– والتي ل ترى فائدة من الو�ضع القائم. هذا ف�ضال عن اأن املناف�ضة احلرة هي جوهر 

الليربالية القت�ضادية واآليات ال�ضوق وبافتقادها يف ال�ضوق امل�رشي ينتفي احلافز وراء التجويد 

والتطور.

ولعل هذا ما يتوافق مع ما ذهب اإليه اآخرون من اأن رجال الأعمال يوؤمنون بالدميقراطية يف كل 

الظروف كعملية اأكرث منها قيمة. فالعديد من رجال الأعمال يعتربون من امل�ضتفيدين جراء الأبعاد 

ال�ضلطوية وال�ضمولية لل�ضورة احلالية للحكم يف م�رش؛ غري اأنه من املهم اإدراك اأن هذا اللتفات عن 

الدميقراطية ل يعني اأن غيابها لن يوجد املزيد من املخاطر لأعمالهم. فغياب الروؤية وعدم ال�ضفافية 

الأعمال، طاملا مل يكونوا يف مو�ضع �ضانع  باأي خطط طموحة لرجال  قد يكونان كافيني لالإطاحة 

ال�ضيا�ضة. مع مالحظة اأنه كلما تراجعت العدالة يف توزيع الرثوة وتركزت يف اأيدي قلة فاإن م�ضالح 

1

هذه القلة �ضتكون عادة يف التوجه بعيدا عن الدميقراطية.

حتتفظ  تزال  ل  ال�ضتطالعية  الدرا�ضة  هذه  ونتائج  خال�ضات  من  العديد  اأن  فيه  �ضك  ل  ومما 

تبني  لأنها  اإجرائها؛  تاريخ  على  كامل  عقد  على  يزيد  ما  الرغم من مرور  على  واأهميتها  بحجيتها 

الدميقراطية يف املجتمع  الأعمال جتاه ق�ضايا تر�ضيخ  الأ�ضا�ضية لتوجهات رجال  عددا من املالمح 

امل�رشي. غري اأنه قد يكون من املفيد ا�ضتكمال ما بداأته هذه الدرا�ضة من خالل تبني الدعوة املت�ضمنة 

القطاعات املختلفة من  اآراء  ا�ضتطالع  فيها لإعادة �ضياغة امل�رشوع احلقوقي امل�رشي وا�ضتكمال 

العقد املا�ضي؛ حتى يظل هذا  الآراء طيلة  التي حدثت يف هذه  املجتمع امل�رشي جتاهه والتغريات 

امل�رشوع خماطبا اليوم ل الأم�س، وقابال للتطبيق يف احلا�رش ولال�ضتمرار يف امل�ضتقبل.

 حمب زكي. “التنمية من منظور نخبة رجال الأعمال”. يف : �ضور املجتمع املثايل: مناذج التنمية يف فكر القوى الجتماعية 
)1(

�س   .2004 النامية،  الدول  وبحوث  درا�ضات  مركز  القاهرة:   .168-141 ال�ضيد،  كامل  م�ضطفى  د.  حترير:  م�رش.  يف 

.160-159
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مراجعات  

وعرو�ص

 كاتب وباحث م�رشي.
*

نحو فك اأ�ضر 

االنتقال الدميقراطي املحتجز فى م�ضر

عر�ص: حممد عبد �لعاطي*

اإن متركز ال�ضلطة ازداد، وتعمق على نحو غري م�ضبوق يف البالد منذ ع�رش حممد علي؛ فقد وا�ضلت 

النخبة ال�ضيا�ضية انكما�ضها، واأغلقت قنوات امل�ضاركة من اأ�ضفل ومن اأعلى علي ال�ضواء، وهيمنت الإدارة 

البريوقراطية والأمنية كلية على القرار ال�ضيا�ضي وعلى جميع اأبعاد وم�ضتويات احلياة ال�ضيا�ضية، وعلى 

احليز الأكرب من الف�ضاء العام، وانتهى بنا الأمر اإىل اإفراغ ال�ضاحة ال�ضيا�ضية ب�ضورة �ضبه كلية، وخروج 

املواطنني جميعا –تقريبا- من هذه ال�ضاحة و�ضيادة الالمبالة متاما على امل�رشيني، با�ضتثناء اجلماعات 

والتيارات الدينية املتطرفة، وبذلك تكّون ا�ضتقطاب ثنائي بني البريوقراطية الأمنية من ناحية، وبني تيار 

الإ�ضالم ال�ضيا�ضي من ناحية اأخري، ووفر هذا ال�ضتقطاب بدوره ذريعة ل�ضتمرار النكما�س يف احلياة 

ال�ضيا�ضية.

هكذا مي�ضي بنا الرائع الراحل حممد ال�ضيد �ضعيد م�ضخ�ضا احلالة الراهنة يف م�رش عرب  اأطروحته 

املهمة، النتقال الدميقراطي املحتجز يف م�رش، ال�ضادرة عن دار مرييت للن�رش واملعلومات يف عام 2006.

يف البداية ي�ضري املوؤلف اإيل اأن ق�ضية التحول والإ�ضالح الدميقراطي مل تبداأ مببادرة ال�رشق الأو�ضط 
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الكبري التي طرحتها اإدارة بو�س بنهاية العام 2003، واإمنا بداأ طرح الق�ضية ب�ضورة  جدية منذ انبثاق 

احلركة الطالبية والعمالية يف فرباير 1968 يف معار�ضة اأحكام املحكمة الع�ضكرية لل�ضباط امل�ضئولني عن 

لنظام يوليو، وذلك  اأو�ضع عملية نقد اجتماعي وذاتي  اإىل  هزمية يونيو1967، والتي �رشيعا ما حتولت 

بالرتكيز على غياب احلد الأدنى من احلريات الدميقراطية والإدارة العقالنية للدولة امل�رشية.

وعرب ثالثة ف�ضول �ضمت العديد من الق�ضايا املتنوعة ير�ضد من خاللها الدكتور حممد ال�ضيد �ضعيد 

اإ�ضكاليات ومعوقات الدميقراطية، منتقال من مفارقات النتقال الدميقراطي و�ضعوباته يف الف�ضل الأول، 

اآنذاك–  اأمريكا  –وزير خارجية  باول  بالأ�ضا�س حول مبادرة كولن  دارات  النتقال والتي  اإىل حوارات 

الأمريكية  ال�رشاكة  »مبادرة  الو�ضط والتي عرفت حتت م�ضمي  ال�رشق  الإ�ضالح والدميقراطية يف  حول 

ال�رشق اأو�ضطية«  يف الف�ضل الثاين، ثم الف�ضل الأخري املعنون بـ »فك الحتجاز«، والذي يعر�س ويناق�س 

واقع واآليات الإ�ضالح الدميقراطي، والذي ا�ضتحوذ على ما يقارب ن�ضف �ضفحات الكتاب البالغة 370 

�ضفحة من القطع الكبري.

الآخرون من  اعتربه  الت�ضليم مبا  املعرفة، ويرف�س  �ضعيد يف جانب  ال�ضيد  دائما يقف حممد  كعادته 

البديهيات، حماول جتذير املعرفة ومناق�ضة امل�ضلمات يف �ضياق العقل واإعالء قيم التنوع والختالف. فتحت 

عنوان »اأ�ضطورة الفرعونية ال�ضيا�ضية وال�ضتبداد ال�رشقي« يقرر اأن ثمة فارقا كبريا بني مزاج التغيري 

املرغوب  من  فلي�س  وبالطبع  وبراجمه،  مبحتواه  يتعلق  فيما  الروؤية  وو�ضوح  العربي  والعامل  م�رش  يف 

اأن »نتحد« على روؤية واحدة اأو على برنامج واحد للتغيري والإ�ضالح؛ فهذه الرغبة هي التج�ضيد احلي 

لل�ضمولية، ولكن املطلوب هو اأن تقوم املعرفة بدور كبري يف اإنارة املناظرات ورمبا ح�ضم بع�س الق�ضايا 

اخلالفية كلما توافر عليها دليل علمي. ودور املعرفة هنا نقل اجلدل الجتماعي وال�ضيا�ضي من م�ضتوى 

التعميمات اإىل م�ضتوى اأعمق، واأكرث قابلية لالختبار امليداين؛ ففي غياب هذا اجلدل املعريف ت�ضود اأ�ضاطري 

ثابتة ل تتعر�س لنور املعرفة فت�ضاعف الإبهام حول اأفكار الإ�ضالح وم�ضامينه، وقد تت�ضاعف اأي�ضا قوة 

الفّزاعات التي ت�ضادره اأو تخيف النا�س من نتائجه.

ومن ثم، من اأين ي�ضتمد ال�ضتبداد اأ�ضبابه وطاقاته املحركة؟. اإن اأ�ضهر التف�ضريات، واأكرثها �ضيوعا 

يف م�رش علي الأقل، هي اأ�ضطورة الفرعونية ال�ضيا�ضية، حيث يعزى ال�ضتبداد اأو التمركز اجلامد لل�ضلطة 

اإىل اأ�ضباب وعلل ثقافية ت�رشب بجذورها يف اأعماق التاريخ و�ضول اإىل اأ�ضلها الأول اأي الع�رش الفرعوين. 

العرب والأجانب يف  العلماء  اأبرز  اأغرق عدد من  الأ�ضطورة هيبة واحرتاما وا�ضعني وقد  ومل ل تكت�ضب 

تاأطري تلك الأ�ضطورة وتبجيلها واإك�ضابها احرتاما علميا كبريا، وقد بداأ هذا اجلهد )فيتفوجيل( بن�ضب 

الإنتاج  منط  مفهوم  على  ال�ضتبداد  فاأقام  مارك�س  وتبعه  النهري،  الري  اأنظمة  اإىل  ال�رشقي  ال�ضتبداد 

واأدبيات  اأعمال ومدار�س  الثقافية، وقامت  بالتف�ضريات  املغرمون  امل�ضت�رشقون  اأغرق فيه  ثم  الآ�ضيوي، 
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عربية رائعة تنطلق من احلتمية اجلغرافية مثل اأعمال جمال حمدان ومن احلتمية التاريخية مثل اأعمال 

اأحمد �ضادق �ضعد و�ضمري اأمني، ومن احلتمية الثقافية مثل توفيق احلكيم و�ضيد عوي�س.

الراهنة  الأمناط  فعزو  دليل،  عليها  يتوافر  ل  اأ�ضطورة  ذلك  مع  تبقي  ال�ضيا�ضية  الفرعونية  ولكن   

املنظرين  هوؤلء  اأن  والأهم  ذاته.  العلم  ملعني  وخرق  جتاوز  هو  التاريخ  يف  غائرة  تقاليد  اإىل  لال�ضتبداد 

ل  �ضائعة  اأقاويل  �ضوى  عليها  يقدموا  ومل  املو�ضوع،  حول  ال�ضائعة  التعميمات  اإىل  ا�ضتندوا  والكتاب 

معلومات منظمة بالطريقة املقبولة وال�ضحيحة للدليل العلمي. بل اإن �ضعيد ي�ضري اإىل اأن الأ�ضل احلقيقي 

لتلك الأ�ضطورة هو الرواية التوراتية اليهودية للتاريخ امل�رشي. وهي رواية ن�ضجت من منظور ديني ثقايف 

مغاير متاما للتجربة الأ�ضلية للم�رشيني، ذلك اأن التكوين احلديث للدولة املركزية البريوقراطية ي�ضتمد 

اأ�ضبابه وعوامله الدافعة من م�ضادر ومناهل �ضتي لي�س من بينها التقاليد ال�ضيا�ضية التاريخية.

ويعر�س املوؤلف لواحد من اأكرث املو�ضوعات اإ�ضكالية واإثارة للجدل يف تاريخ م�رش احلديث فيذهب اإىل 

اأنه مل ت�ضتند عملية تاأ�ضي�س الدولة املركزية ال�ضديدة يف م�رش اإىل تقاليد ال�ضتبداد ال�رشقي اأو الفرعونية 

ال�ضيا�ضية، واإمنا يرجع الأمر اإىل حممد علي موؤ�ض�س م�رش احلديثة والذي كان رجال ب�ضيطا بالغ التوا�ضع، 

فقد وجد نف�ضه يف القاهرة دون اإرادة منه، ثم وجد اأعيان البالد الذين اأ�ضهموا م�ضاهمة اأ�ضا�ضية يف هزمية 

نابليون نف�ضه ياأتون اإليه وي�ضلمونه �ضلطة احلكم؛ لأنهم مل يت�ضوروا اأنهم قادرون على اأداء تلك الوظيفة 

باأنف�ضهم. وهكذا تطورت �ضلطة مركزية طاغية يف �ضياق ا�ضتجابة حممد علي للمواقف والأو�ضاع التي 

وجدها واملعطيات التي طرحت نف�ضها يف ع�رشه كبديل للنظم العثمانية القدمية، وهو ما كان من �ضاأن اأي 

رجل طموح لديه خلفية ع�ضكرية اأن يفعله. ورمبا كانت اأ�ضد املفاجاآت بالن�ضبة لهذا الرجل اأنه وجد جمتمعا 

بقلة  املعروفون  اأنف�ضهم م�ضتعدين وهم  باأكرث مما ت�ضور وباأكرث مما كان جنوده  له  للخ�ضوع  م�ضتعدا 

الن�ضباط و�ضهوة ال�رشقة وحب الفو�ضى. وهو ما راآه �ضعيد قد تكرر يف ال�ضتينيات من القرن الع�رشين، 

من حيث ال�ضهولة الكاملة يف النفراد بال�ضلطة يف ظل �ضعف املعار�ضة وتبخرها ثم ركوع املجتمع كله اأمام 

احلاكم الفرد الذي �ضار مناط كل �ضئ، و�ضاحب املرجعية الوحيدة وتتويج كل حقيقة، ومثال كل حكمة.

بالتحلل  ي�ضمي  ملا  عقود  منذ  تتعر�س  والتي  الراهنة  امل�رشية  احلالة  مبلورا  الكتاب  بنا  ومي�ضي 

املطلوبة  الطفرات  اإحداث  على  قادرا  يعد  مل   1952 يوليو  يف  ن�ضاأ  الذي  ال�ضيا�ضي  فالنظام  ال�ضلطوي؛ 

لإنقاذ جمتمع يتورم �ضكانيا، ويعاين من ركود اجتماعي وه�ضا�ضة اقت�ضادية وحرمان طويل من احلرية 

ال�ضيا�ضية، بل من جمرد ال�ضعور بالكرامة والأمل، فالقدرات الإنتاجية للمجتمع ل تزيد كثريا، وبالرغم 

من التدفق املذهل للموارد اخلارجية فلم ينجح هذا النظام يف نقل القت�ضاد اإىل م�ضتوى اأعلى، بل العك�س 

هو ما حدث، فاملحتوي الفني لالإنتاج ينكم�س وال�ضناعة تتجه اإىل مزيد من اخلفة والبنية املهارية لقوة 

العمل ترتاجع والبناء املوؤ�ض�ضي يتلف ب�ضدة، وحتولت موؤ�ض�ضات البالد اإىل »عزب �ضخ�ضية« يحكم كل 

عر�ص: حممد عبدالعاطي
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منها، بل ميلك كل منها فعليا �ضخ�س واحد، ل �ضبيل اإىل مراجعته؛ اإل اإذا غ�ضبت عليه اأجهزة الأمن ل�ضبب 

اأو لآخر.

ويف ال�ضياق ذاته وبتوا�ضع العلماء يقول املوؤلف: دعونا نعرتف بالإ�ضكالية احلقيقية لالإ�ضالح يف م�رش 

يف احلقبة الراهنة فاإن قليلني جدا يعملون اأو م�ضتعدون للت�ضحية من اأجل حتقيق هذا الإ�ضالح، بل اإن 

اأغلب املنا�ضلني من اأجل الإ�ضالح  يفعلون ذلك بن�ضف قلب. وي�ضيف �ضعيد »ل�ضت ا�ضتثناء من قاعدة 

تبدو يل عامة«. يرى �ضعيد اأن احلركات الجتماعية يف م�رش غائبة والأحزاب ه�ضة و�ضعيفة وف�ضلت يف 

اإلهام املجتمع، اأو حتى جمرد لفت نظره، واحليز الأكرب من املجتمع املدين لي�س مهتما حقيقة بالق�ضايا 

الكلية، بل غارقا يف الق�ضايا الفرعية والال�ضيا�ضية، ول توجد ن�ضاطية اأو حالة ن�ضالية يف قاعدة املجتمع 

اأو م�ضتوياته الو�ضيطة.

ثم يعر�س املوؤلف يف حتليالت عميقة بعيدا عن ال�ضخب الإعالمي واملواقف ال�ضتباقية ملبادرة كولن 

باول »مبادرة ال�رشاكة الأمريكية ال�رشق اأو�ضطية«، والتي ي�ضفها باأنها جديرة باحلوار فيقرر اأنه ل ميكن 

ال�ضتجابة لهذه املبادرة ا�ضتجابة مثقفة، اإل اإذا فهمنا كيف تداعى ال�رشاع داخل الوليات املتحدة حول 

هذه امل�ص�ألة منذ 11 �ضبتمرب، وغ�ضنا  بعمق يف اإ�ضكاليات احلوار اأو ال�رشاع الداخلي الأمريكي حولها. 

ذلك اأن التفاق بني اليمني والي�ضار الأمريكي على اأن اأحداث 11 �ضبتمرب لها عالقة بغياب الدميقراطية يف 

العامل العربي ويف البلدان احلليفة للوليات املتحدة علي وجه التحديد، اختلف يف ال�ضتنتاجات واملطالب 

اإىل حد التناق�س، بني رف�س ال�ضعوب العربية لل�ضيا�ضات الأمريكية التي تعزز ال�ضتبداد، وتقف مع النظم 

القهرية �ضد الن�ضال الدميقراطي )الي�ضار( وبني قيام النظم ال�ضتبدادية العربية ب�ضغل الراأي العام عن 

اإ�رشائيل بل واأمريكا  م�ضاءلتها عن الأو�ضاع الداخلية املتدهورة برتكيز اهتمامه على عدو خارجي هو 

ذاتها؛ الأمر الذي يغذي التطرف ومن ثم الإرهاب )اليمني( وهو الذي كانت له الغلبة يف النهاية.

 ويرى �ضعيد اأن املبادرة قد و�ضعت املثقف العربي يف حرج بالغ؛ اإذ يتعني عليه اأن ينبذ مبادرة اأمريكية 

لأنها تتدخل يف ال�ضئون الداخلية العربية، اأو اأن يقبلها لأنها جاءت يف ال�ضياق العري�س ملطالبه التاريخية 

جتاه حكومات بالده، وال�ضوؤال املطروح هو: هل يدخل يف باب الوطنية اأو القومية رف�س مبادرة اأمريكية 

لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف اجتاه دميقراطي ولو جزئي؟. 

لتلك  التفاتا  نعري  اأن  دون  العربي  العامل  يف  الدميقراطية  اأجل  من  الن�ضال  يتوا�ضل  اأن  املحتم  من 

املبادرة، ولكن ال�ضعوبة احلقيقية تكمن لي�س يف رف�س املبادرة، بل يف »قوة الدفع« من اأجل الدميقراطية 

من الداخل؛ فالنظم ال�ضيا�ضية العربية تتالعب بامل�ضاعر الوطنية امل�رشوعة من اأجل رف�س الدميقراطية 

ذاتها، ويحاول بع�ضها القيام باإ�ضالحات جتميلية �ضئيلة ل تغري جوهر النظام ال�ضيا�ضي البعيد كل البعد 

عن الدميقراطية. بيد اأن املطلوب لي�س جمرد اإ�ضالح اأو انفتاح �ضيا�ضي �ضطحي اأو جزئي، واإمنا اإحداث 

حتولت عميقة يف طبيعة النظم ال�ضيا�ضية العربية، مبا ي�ضتجيب للحاجة العميقة ل�ضتعادة واإثراء م�رشوع 

نحو فك اأ�ضر االنتقال الدميقراطي املحتجز فى م�ضر
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النه�ضة والتقدم.

الق�ضايا مناط  لكثري من  �ضعيد  ال�ضيد  الدكتور حممد  يعر�س  بـ »فك الحتجاز«،  املعنون  ويف اجلزء 

الإ�ضالح يف بالدنا، فتحت عنوان »مبادئ جتديد امل�رشوع الوطني«، يقرر اأن الواقع املاأ�ضاوي الذي تعي�ضه 

الغالبية العظمى من ال�ضعوب العربية يف�ضح حقيقة الأداء املزري للنظم العربية يف اللحظة الراهنة، وكذلك 

التاريخ. فاملنطقة  الأخطاء واجلرائم اجل�ضيمة التي ارتكبتها بحق هذه ال�ضعوب وكرامتها ومكانتها يف 

جنوب  اأفريقيا  با�ضتثناء  العامل  اأقاليم  كل  بني  من  املجالت  جميع  يف  الأداء  �ضجل  يف  الأقل  هي  العربية 

ال�ضحراء؛ ففي املجال ال�ضيا�ضي تعي�س بالدنا العربية حالة من الركود والبط�س ال�ضيا�ضي، ل تقل اإن مل 

تزد �ضوءا عما �ضهدته حتى على يد اأ�ضواأ النظم ال�ضتعمارية. حيث اإن غالبية الدول العربية اإما ل تعرف 

معنى حكم القانون اأو تعي�س ب�ضورة ل تنقطع يف ظل الأحكام العرفية وقوانني الطوارئ، وت�ضيق ال�ضاحة 

ال�ضيا�ضية كل يوم، وتهيمن البريوقراطية واأجهزة الأمن على عملية �ضنع ال�ضيا�ضة، بل تفّو�س ب�ضورة 

كاملة يف الع�ضف باحلقوق الأ�ضا�ضية لالإن�ضان، يف جميع هذه البالد تقريبا يفتقد املواطنون احلد الأدنى من 

ال�ضمانات القانونية والق�ضائية والفعلية ملمار�ضة اأب�ضط احلقوق ال�ضيا�ضية واملدنية، وعلى راأ�ضها حرية 

الراأي والتعبري والتجمع والتنظيم ال�ضيا�ضي.

ومن جانبه يرى املوؤلف اأن النظام الدميقراطي يجب اأن يقام على م�رشوع د�ضتوري واجتماعي، �ضمن 

يوؤمن  للبالد  ال�ضيا�ضي والد�ضتوري، والتي تت�ضمن و�ضع د�ضتور جديد  الإ�ضالح  النه�ضة وفقا ملبادئ 

النتقال اإىل نظام برملاين يقوم على التوازن بني ال�ضلطات، و�ضمان ال�ضتقالل الكامل للق�ضاء، واإن�ضاء 

هيئة م�ضتقلة لإدارة النتخابات العامة بكل م�ضتوياتها وجمالتها، وكذلك حماية وتعزيز الطبيعة املدنية 

ال�ضعور  وتقوية  الجتماعية،  احلياة  وم�ضتويات  اأ�ضعدة  جميع  على  ال�ضفافية  ون�رش  امل�رشية،  للدولة 

الدميقراطية،  الربملانية  للرقابة  الد�ضتورية  الدولة  موؤ�ض�ضات  جميع  واإخ�ضاع  املجتمع،  اإىل  بالنتماء 

والف�ضاد  التعذيب  جرائم  على  العقوبات  وت�ضديد  ال�ضيا�ضية،  الوظائف  لتويل  زمنيا  اأق�ضى  حد  وو�ضع 

ال�ضيا�ضي واغت�ضاب ال�ضلطة والتالعب بالنظام الد�ضتوري والقانوين من جانب امل�ضئولني ال�ضيا�ضيني اأو 

املوظفني العموميني، ف�ضاًل عن الحرتام الكامل للمواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان واعتبارها جزًءا واجب 

التطبيق من الت�رشيع الداخلي.

ويف النهاية تبقي كلمة ..    

على  العاكفني  يف  جذوره،  الباحثني  بالإ�ضالح،  املوؤمنني  املعرفة،  كبري بني حاملي جذوة  فارق  ثمة 

تفكيك مع�ضالته، وبني حاملي املباخر يف جمال�س ال�ضلطان، رجال الطرقات املمهدة والدروب ال�ضالكة، 

الأعلى �ضوتا والأكرث �ضخبا.. 

ثمة فارق كبري بني حممد ال�ضيد �ضعيد.. والآخرين.

عر�ص: حممد عبدالعاطي
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مبا اأن العدد الذي بني يديك الآن عزيزي القارئ من »رواق عربي« هو 

الدكتور  امل�رشي  واملفكر  املوؤ�ض�س  حتريرها  برئي�س  خا�س  تذكاري  عدد 

حممد ال�ضيد �ضعيد؛ فقد حر�ضنا اأن نطل من خالل ق�ضم الوثائق على عدد من 

املحطات املختلفة يف حياة الدكتور التي حفلت باإ�ضهاماته الغزيرة يف جمالت 

وميادين متنوعة، على ال�ضعيدين العملي والنظري. 

الوثيقة الأوىل، ت�ضم بيان اأ�ضدرته املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان يف 

اأغ�ضط�س من عام 1989، ب�ضاأن قمع قوات الأمن امل�رشية لعت�ضام �ضلمي 

اآنذاك  الدكتور  وكان  بحلوان،  مبدينة  وال�ضلب  احلديد  م�ضنع  عمال  نفذه 

ع�ضو املجل�س التنفيذي للمنظمة امل�رشية واأحد املوؤيدين بقوة حلق العمال يف 

العت�ضام والإ�رشاب عن العمل حتى ينالوا حقوقهم. وقامت اأجهزة الأمن 

باعتقاله �ضمن جمموعة من املثقفني باعتبارهم حمر�ضني للعمال امل�رشبني. 

 ،1989 وحتتوي الوثيقة الثانية، وهي تقرير �ضدر عن املنظمة يف �ضبتمرب 

الوح�ضي خالل فرتة  للتعذيب  الدكتور ورفاقه عن تعر�ضهم  على �ضهادات 

اعتقالهم. 

وثائق

وثائق
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املفارقة اأن الدكتور قبل اأن يخو�س جتربة العتقال والتعذيب بفرتة وجيزة، كان قد كتب درا�ضة 

قّيمة حاول من خاللها اأن يقّدم تف�ضرًيا للجوء اأجهزة الأمن اإىل اأ�ضلوب احلمالت التاأديبية والعقاب 

اجلماعي، واأ�ضاف كعادته حتلياًل متميًزا ملا اأ�ضماه )ظاهرة ال�ضابط الفتّوة(، وهو ما �ضتطالعونه 

يف الوثيقة الث�لثة.

الع�رشين،  القرن  الأخري من  العقد  الدكتور يف  3 مقالت ن�رشها  فيها  الرابعة، جمعنا  الوثيقة 

حتت عنوان لفت وهو )نهاية مثقف التحرر الوطني(، حيث ي�ضتعر�س الدكتور �ضمات وحتولت 

وم�ضائر هذا النمط من املثقفني، باأ�ضلوب بانورامي �ضديد اجلاذبية.

الوثيقة اخلام�ضة، ت�ضم م�ضاهمة حديثة للدكتور يقدم فيها روؤيته ملا اأطلق عليه املفهوم امل�رشي 

للدميقراطية، وقد كتب الأ�ضتاذ عبد الغفار �ضكر قراءة لها يف هذا العدد.

واأخرًيا، قمنا باإتاحة ك�ضاف باإ�ضهامات الدكتور املن�ضورة يف مطبوعات مركز القاهرة لدرا�ضات 

العديدة،  الدكتور  لإ�ضهامات  تتبعهم  يف  الباحثني  تعني  البيبلوجرافيا  هذه  ولعل  الإن�ضان.  حقوق 

بالتاأكيد  يعمل على جمعها، وهو  تنتظر من  واأجنبية،  تنت�رش يف مطبوعات م�رشية وعربية  والتي 

عمل �ضاق، نتوقع اأن ينتهي باإ�ضدار عدد من املجلدات، وهو جهد مطلوب لي�س فقط لتكرمي الدكتور، 

واإمنا لأنه �ضيغدو هدية حقيقية لكل الراغبني يف حتليل وال�ضتفادة من هذا املرياث الفكري املتمّيز.

مقدمة الوثائق
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املوؤ�ضفة  الأحداث  بالغ  بقلق  الإن�ضان  حلقوق  امل�رشية  املنظمة  تابعت 

التى جرت فجر الأربعاء 20 اأغ�ضط�س فى م�ضانع احلديد وال�ضلب بحلوان، 

وقد راعها اأن يكون اعت�ضام العمال ال�ضلمى مب�ضنعهم ملطالب عمالية داعيًا 

لل�رشطة وقوات الأمن اإىل التدخل امل�ضلح لف�س هذا العت�ضام بالقوة وباإطالق 

النار الع�ضوائى على العمال وهو ما اأدى – وفقا للمعلومات الر�ضمية – اإىل 

م�رشع عامل على الأقل، واإ�ضابة 14 اآخرين بجراح خطرية.

موقف  من  دائمًا  تنطق  والتى  الإن�ضان  حلقوق  امل�رشية  املنظمة  اإن 

احلر�س على حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية وحرياته العامة ت�ضجل:

1- اأن حق الإ�رشاب ال�ضلمى هو حق مقرر فى املواثيق الدولية حلقوق 

الإن�ضان التى �ضدقت عليها م�رش، واأكد عليه الق�ضاء، امل�رشى فى حكمه 

ال�ضادر بتاريخ 1987/4/16 فى ق�ضية اإ�رشاب عمال ال�ضكك احلديدية.

على  اإطالق  ال�رشطة  وتعمد  امل�ضلحة  والقوة  العنف  ا�ضتعمال  اإن   -2

املعت�ضمني و�ضقوط العديد من ال�ضحايا واجلرحى اأمر ميثل ت�ضعيدًا جديدًا 

 بيان �ضادر فى 5/ 8 / 1989.
*

وثائق

بيان املنظمة امل�ضرية حلقوق االإن�ضان 

حول اأحداث حلوان التي اعتقل على خلفيتها 

حممد ال�ضيد �ضعيد

وثيقة
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فى انتهاك حقوق الإن�ضان.

3-اإن ال�رشطة واأفراد الأمن املركزى  قد تخفوا فى ثياب مدنية اأثناء اقتحامهم امل�ضنع الأمر 

الذى ي�ضكل خمالفة خطرية للقوانني والد�ضتور.

4-اأن اعتقال املئات ب�ضكل ع�ضوائى والتنكيل بهم فى ال�ضجون واأق�ضام ال�رشطة واإخ�ضاعهم 

لظروف بالغة ال�ضعوبة ل متكنهم من الدفاع القانونى عن اأنف�ضهم، متثل اإهدار لل�ضمانات املقررة 

فى القانون والد�ضتور ومواثيق حقوق الإن�ضان.

اإن املنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان، اإذ تالحظ تكرار ا�ضتخدام قوات الأمن للذخرية فى مواجهة 

–وهو ما �ضبق اأن ر�ضدته املنظمة فى ن�رشاتها، وعلى الأخ�س فى بيانها ال�ضادر فى  املواطنني 

اأغ�ضط�س 1988، حول اأحداث عني �ضم�س– تنا�ضد املنظمة ال�ضلطات العت�ضام بالقانون والد�ضتور 

الأحداث  فى  واملعتقلني  ال�ضحايا  عدد  عن  للك�ضف  تدعو  كما  الإن�ضان،  حلقوق  الدولية  واملواثيق 

الأخرية، ومتكني ممثلى املنظمة امل�رشية من اأداء دورهم فى تقدمي امل�ضاعدة القانونية الالزمة.

بيان املنظمة امل�ضرية حلقوق االإن�ضان حول اأحداث حلوان
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املعاملة  �ضوء  وقائع  عن  بتقرير  الإن�ضان  امل�رشية حلقوق   املنظمة  بعثت 

فى  معهم  املحتجزين  وكافة  املنظمة  قيادات  لها  تعر�ضت  التى  والتعذيب 

من  عدد  اإىل  اأغ�ضط�س   24 اخلمي�س  اعتقالت  موجة  فى  زعبل  اأبو  �ضجن 

املنظم�ت الدولية املعنية بحقوق الإن�ص�ن.

وفيما يلى ن�س التقرير:

وتعذيب  واأثار �رشب  وقائع  فى م�رش  العليا  الدولة  اأمن  نيابة  �ضجلت 

املحتجزين على ذمة ق�ضية ما ي�ضمى بحزب العمال ال�ضيوعى. واأثبتت النيابة 

و1989/8/30   29 والأربعاء  الثالثاء  يومى  الر�ضمية  حما�رشها  فى 

وذلك  زعبل(  )اأبو  �ضجن  فى  باملحتجزين  حلقت  التى  اجل�ضيمة  الإ�ضابات 

باأيدى �ضباط مباحث اأمن الدولة و�ضباط ال�ضجن وجنود الأمن املركزى.

وك�ن 3 من اأع�ضاء املجل�س التنفيذى للمنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان 

وقائع  حول  للتحقيق  العام  للنائب  بالغا  املا�ضى  الثالثاء  يوم  قدموا  قد 

التعذيب، وهم املحامون عادل عيد وعبد العزيز حممد وجناد الربعى.

 تقرير �ضادر فى 1989/9/1. 
*

وثائق

تقرير عن وقائع �ضوء املعاملة والتعذيب 

الذى تعر�ص له حممد ال�ضيد �ضعيد 
ورفاقه فى �ضجن اأبو زعبل*

وثيقة
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و�ضجلت التحقيقات التى قام بها ه�ضام حمودة وعادل اأدري�س وعمر ال�رشيف وح�ضن عبد اهلل 

وكالء نيابة اأمن الدولة العليا الإ�ضابات التالية:

د. حممد ال�ضيد �ضعيد: الكاتب ال�ضحفى واخلبري مبركز الدرا�ضات ال�ضيا�ضية وال�ضرتاتيجية 	•

بالأهرام وع�ضو املجل�س التنفيذى للمنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان، اإ�ضابات عديدة بالكتف 

الأمين والظهر عبارة عن �ضجحات وكدمات يتخللها جروح بطول حواىل 20�ضم.

اأمري �ضامل: املحامى وع�ضو املجل�س التنفيذى للمنظمة امل�رشية حلقوق الإن�ضان وجلنة احلريات 	•

بنقابة املحامني امل�رشية. لحظ وكيل النيابة اأنه ل ي�ضتطيع ال�ضري على قدميه حيث قام بع�س 

الأ�ضاتذة املحامني مب�ضاعدته على املثول اأمام النيابة. ولحظ كذلك اإ�ضابته ب�ضجحات برجله 

اليمنى واإ�ضابات بال�ضاقني وعالمات عر�ضية بالظهر وخلف الكتف، و�ضجحة طولية ب�ضاعده 

الأمين اأ�ضفل الكوع.

كمال خليل: )مهند�س مدنى( م�ضاب بكدمة زرقاء اللون بالرقبة من اخللف واأخرى بالكتف 	•

الأمن  جنود  اأحد  وقوف  نتيجة  والفخذين  بالإليتني  اأخرى  كدمات  كذلك  اخللف  من  الأي�رش 

املركزى على ظهره، بعد انبطاحه اأر�ضا والقفز بالأقدام عدة مرات على الظهر.

د. ماجد ال�ضاوى: )مهند�س( م�ضاب بكدمة زرقاء بالعني الي�رشى.	•

ه�ضام مبارك: )حمامى( فقد ال�ضمع بالأذن اليمنى نتيجة لل�رشب باليدين على الوجه والأذنني، 	•

مما اأ�ضفر عن نزيف دموى بالأذن اليمنى واآلم بالأذن الي�رشى –اآثار �رشب على الظهر باألوان 

30و40�ضم( نتيجة ال�رشب بالع�ضى  الأحمر القانى والأزرق والأ�ضود بخطوط طولية )بني 

بالعجز عن حتريك  بالع�ضى–  لل�رشب  نتيجة  الراأ�س  موؤخرة  دموية فى  –جتمعات  الع�دية 

ال�ضاق اليمنى نتيجة لل�رشب على العامود الفقرى.

واأ�ضار د. حممد ال�ضيد �ضعيد فى حم�رش التحقيقات اإىل اأنه اأ�ضيب ب�ضيق فى التنف�س، وتعر�س 

لالإغماء اأكرث من مرة نتيجة لعنف ال�رشب. واأنه قد جرى “�ضحله” من قدمه اليمنى مل�ضافة 20 

مرتا على اأر�س ال�ضجن، كما اأجرب على غمر وجهه اأكرث من مرة فى برميل مملوء بالقذارة.

العادية  الع�ضى  التعذيب:  فى  ا�ضتخدامها  جرى  التى  الأدوات  بني  اأن  املحتجزون  وك�ضف 

والع�ضى الكهربائية والهراوات والكرابيج بالإ�ضافة اإىل ال�رشب بالأيدى والركل بالأقدام

تقرير عن وقائع �ضوء املعاملة والتعذيب فى �ضجن اأبو زعبل
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حتت اإ�ضراف مباحث اأمن الدولة:

واأ�ضار املحتجزون اإىل اأن �ضباط مباحث اأمن الدولة قد اأ�رشفوا باأنف�ضهم داخل ال�ضجن على 

الأمن  جنود  عن  ف�ضال  الدولة  اأمن  و�ضباط  ال�ضجن  �ضباط  فيها  �ضارك  والتى  التعذيب  عمليات 

املركزي.

 20 بـ  اآخرين   9 وعدد  هو  تعذيبه  فى  �ضاركوا  الذين  عدد  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  الدكتور  وقدر 

ال�ضباط  اأول، ف�ضال عن عدد مماثل من  �ضخ�ضا يرتدون مالب�س ع�ضكرية بني رتبة عميد ومالزم 

يرتدون مالب�س مدنية. واأ�ضار اإىل اأن ماأمور ال�ضجن )عميد( كان يتلقى اأوامر التعذيب من مباحث 

اأمن الدولة )مبالب�س مدنية( اإل اأنه فى الوقت ذاته كان مينع و�ضول موجة التعذيب اإىل درجة اأعلى.

واأكد املحتجزون اأنهم قادرون على التعرف على الأ�ضخا�س الذين قاموا بتعذيبهم اإذا عر�ضوا 

عليهم.

وذكر املحتجزون كذلك اأن �ضابطا برتبة مالزم اأول يحمل ر�ضا�ضا كان ماثال فى مكان التعذيب 

البولي�ضية  الكالب  ا�ضتخدام  عن  ف�ضال  لل�ضحايا  التهديد  درجات  من  خطرية  درجة  ي�ضكل  مما 

لإرهابهم.

وتوؤكد الرواية التى �ضجلتها اأوراق النيابة الر�ضمية اأن العتداء على املحتجزين قد بداأ �ضباح 

1989/8/28 )الثنني ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا( داخل عنابر وزنازين ال�ضجن ف�ضال عن فنائه 

الداخلى. واأن عمليات ال�رشب قد تكررت مرارا لالأ�ضخا�س ذاتهم.

كما تعر�س املحتجزون لتهديدات بينها العتداء اجلن�ضى ف�ضال عن توجيه اأقذر اأنواع ال�ضباب 

لهم.

وطالب الدفاع واملتهمون بعر�ضهم على الطب ال�رشعى لتوقيع الك�ضف الطبى عليهم والتحقيق 

فى م�ضئولية وقوع التعذيب واإ�ضاءة املعاملة وتوفري الأدوية ونقلهم اإىل امل�ضت�ضفيات واأبعاد مباحث 

اأمن الدولة عن ال�ضجن اأو نقلهم ل�ضجن ل يخ�ضع لإ�رشاف املباحث.

و�ضجلت حما�رش النيابة كذلك ظروف العتقال ال�ضيئة التى خ�ضع لها املحتجزون وبينها و�ضع 

10 اأ�ضخا�س فى زنزانة 5 × 6 مرت دون اأغطية اأو فر�س، ثم نقلهم بعد التعذيب اإىل زنازين 2×1 

مرت وحب�س بع�ضهم انفراديا واإخ�ضاعهم “حلب�س التاأديب” ال�ضئ ال�ضمعة فى ال�ضجون امل�رشية.

ويقول طبيب وقع الك�ضف الطبى املبدئى على املهند�س كمال خليل فى مبنى النيابة العامة اأن 

وثيقة
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هناك ارتفاعا فى درجة حرارته وا�ضتباها فى اإ�ضابته بنزيف داخلى وك�ضور فى 3 �ضلوع.

وقد اأو�ضى الطبيب بو�ضعه حتت املالحظة الطبية واإجراء اأ�ضعة على ال�ضدر.

وحتى كتابة هذا التقرير مل يحول املهند�س كمال خليل اإىل امل�ضت�ضفى.

تقرير عن وقائع �ضوء املعاملة والتعذيب فى �ضجن اأبو زعبل
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تعطى  البولي�ضية  التاأديب  وحمالت  اجلماعى  العقاب  اأحداث  ا�ضتعرا�س  اإن   

انطباعا قويا باأن القرار املبا�رش بالقيام بحملة بولي�ضية اأو �ضن عمليات تاأديب 

واإقليمى،  حملى  م�ضتوى  على  كثرية  اأحيان  فى  يتخذ  والأحياء  للقرى  وغزو 

هناك  اأن  النطباع  هذا  ويوؤيد  حمددون.  �ضابط  املبا�رشة  م�ضئوليته  ويتحمل 

والظواهر،  الأحداث  لنف�س  الكبار  ال�رشطة  �ضباط  معاجلة  فى  كبريا  تفاوتا 

اآخر  اإىل  اأو تدرجه من م�ضتوى  وخا�ضة فيما يت�ضل مبقدار العنف وت�ضل�ضله 

بني الأقاليم، واأحيانا فى نف�س الفرتة الزمنية، اأو فى نف�س املواقع فى فرتات 

العنف  مفرط  باأ�ضلوب  تعالج  قد  مثال  اجلماهريية  فاملظاهرات  خمتلفة.  زمنية 

وفى  معينة،  حالت  فى  معقول  وتدرج  متهيد  دون  اأى  الأوىل؛  اللحظة  ومنذ 

حالت اأخرى مماثلة من حيث الطبيعة والظروف جند اأ�ضاليب اأخرى بها قدر 

)مقبول( من تدرج املواجهة والعنف. وفى اأحيان ثالثة اأمكن جتنب العنف اأ�ضال 

با�ضتخدام و�ضائل اإقناع �ضيا�ضية، اأو بقى عند احلد الأدنى. ويعود هذا التفاوت 

فى قدر ل باأ�س به اإىل �ضخ�ضية ال�ضباط الكبار امل�ضئولني عن النظام والأمن فى 

املواقع املختلفة وطبيعة �ضالتهم باملجتمع والبيئة التى يعملون فيها.

جزء من درا�ضة من�ضورة يف: »حقوق الإن�ضان يف م�رش: مداولت امللتقى الفكري الأول«، دار 
 *

امل�صتقبل العربي، الق�هرة 1990.

وثائق

ظاهرة ال�ضابط الفتوة*

وثيقة
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والواقع اأن وراء معظم اأحداث العقاب اجلماعى وخا�ضة حمالت التاأديب البولي�ضية منطا معينا 

من �ضباط ال�رشكة ميكن ت�ضميته )منط ال�ضابط الفتوة الإقليمى( وتت�ضم هذه ال�ضخ�ضية مبيل بالغ 

للعنف وال�ضتهتار بالقانون والرتكيز على الهيبة وتف�ضري )املهنية( مبعنى الإفراط فى ا�ضتخدام 

القوة للو�ضول اإىل النتائج النهائية، والعتقاد اأن القوة فقط –مهما تكن غري مقيدة بقانون– هى 

الو�ضيلة الوحيدة لفر�س الأمن فى جمتمع مثل جمتمعنا.

والواقع اأن انت�ضار �ضخ�ضية ال�ضابط الفتوة الإقليمى لي�ضت �ضدفة اأو ناجتا �ضيكولوجيا بل هو 

نتيجة لعاملني متناق�ضني فى �ضميم التطورات الجتماعية خالل الأعوام اخلم�ضة ع�رش املن�رشمة. 

القانون الر�ضمى وبروز دور )التوافقات( غري  اأهمية  اإىل تراجع  اأدت هذه التطورات  فمن ناحية 

فالقانون مل  الجتماعية.  للعالقات  كناظم  ما  قانون  تطبيق  للغاية  ال�ضعب  من  واأ�ضبح  الر�ضمية، 

يعد معقول من حيث قدرته على نظم العالقات اجلديدة، وهو حافل بعدد كاٍف من الثغرات بحيث 

الثقة فى  بعدم  ال�رشطة  وي�ضعر كثري من �ضباط  تطبيقه...  منه وجتنب  التهرب  دائما  املمكن  من 

يطبق  لن  لقانون  كبديل  القوة  ا�ضتخدام  اإىل  ال�ضباط  هوؤلء  معها  درج  التى  الدرجة  اإىل  القوانني 

على اأى حال. وقد ات�ضع اللجوء للقوة كبديل للقانون اإىل الدرجة التى اأ�ضبح معها عادة واأ�ضلوبا 

مميزا فى ظروف الفو�ضى. ومن ناحية ثانية ات�ضمت الفرتة املن�رشمة منذ اإعالن �ضيا�ضة النفتاح 

بعملية متوا�ضلة لتخ�ضي�س الدولة: اأى ال�ضتيالء على �ضلطاتها واأدواتها بوا�ضطة م�ضالح خا�ضة 

وللح�ضول على مزايا خا�ضة. وقد امتدت هذه الظاهرة جزئيا اإىل جهاز ال�رشطة حتت تاأثري نف�س 

الظروف القت�ضادية والجتماعية التى تتم بها فى هيئات واأجهزة الدولة الأخرى. وب�ضبب �ضاآلة 

وجمود مرتبات �ضباط ال�رشط الكبار، فاإن منفذهم الرئي�ضى لل�ضعود الجتماعى، واأحيانا ملجرد 

فى  الأكرب  الدور  تبا�رش  التى  اجلديدة  النفتاحية  الطبقة  مع  التحالف  هو  املعي�ضة  ق�ضاء حوائج 

عملية تخ�ضي�س الدولة واملال العام. ومن هنا نالحظ اأن كثريا من عمليات التاأديب اجلماعى ترتبط 

بتحقيق وفر�س اأغرا�س اقت�ضادية خا�ضة ل�ضالح م�ضئولني كبار اأو منظمات وجمعيات م�ضالح اأو 

�ضيا�ضيني لهم روابط قوية مع الهيئات التنفيذية. وقد قاد حمالت التاأديب كال النوعني من ال�ضباط 

)الفتو ة – املهنى(، و)الفتوة – الفا�ضد(.

التطور املميز جلهاز ال�ضرطة بني احلداثة والتقليدية:

اإذا كانت امل�ضئولية املبا�رشة فى قيادة حمالت التاأديب اجلماعى تقع على اأعناق �ضباط حمليني، 

فاإن ما ميكنهم من الت�رشف فى قوات كبرية تكفى لهذه احلمالت هو قيادات عليا فى جهاز ال�رشطة. 

ويبدو اأن ذلك يتم اأحيانا باأ�ضلوب فر�س الأمر الواقع على الوزارة بالقاهرة من قبل قيادات على 

ظاهرة ال�ضابط الفتوة
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م�ضتويات  اأعلى  من  باأوامر  كثرية  اأحيان  فى  اأي�ضا  تتم  تلك احلمالت  اأن  على  املحافظة.  م�ضتوى 

لفهم  الإطالق  على  يكفى  ل  ال�ضابق  التف�ضري  اأن  هنا جند  الداخلية. ومن  بوزارة  الإدارية  ال�ضلطة 

ظاهرة العقاب اجلماعى وحمالت التاأديب البولي�ضية العا�ضفة. وعلينا اأن نربط هذا التف�ضري بنوع 

الفل�ضفة ال�ضائدة داخل جهاز ال�رشطة ك�ضلك اإدارى مميز.

والواقع اأننا ن�ضتطيع اأن نلحظ انقطاعا وا�ضحا بني عام 1986 وما قبله ب�ضنوات قليلة فخالل 

انت�ضارها  درجة  وفى  التاأديب،  حمالت  عدد  فى  �ضاروخيا  ارتفاعا  جند   1988 –  86 ال�صنوات 

اأ�ضميناه  الذى  النمط  ذاته متثل  الداخلية  وزير  �ضخ�ضية  اأن  اإىل  بو�ضوح  ذلك  ويعود  اجلغرافى. 

�ضخ�ضية ال�ضابط الفتوة الإقليمى. وي�ضتطيع اأى مراقب اأن يلحظ الفارق اجل�ضيم بني وزير الداخلية 

ال�ضابق اأحمد ر�ضدى والوزير احلاىل ال�ضيد زكى بدر. وينعك�س هذا الفارق بني ما ينعك�س على درجة 

اللجوء اإىل اأ�ضلوب العقاب اجلماعى وقدر العنف امل�ضتخدم ملواجهة نف�س الظواهر الأمنية.

على اأن الفارق بني الوزيرين ال�ضابق واحلاىل لي�س اإل امتدادا لف ارق بني ما يبدو اأنه مدر�ضتان 

اأو معلومات حمددة حتى الآن عن  اأية درا�ضات  اأنه ل توجد لدينا  داخل جهاز ال�رشطة. والواقع 

التطور املهنى جلهاز ال�رشطة ك�ضلك وظيفى ذى طابع خا�س –وعلى الرغم من �ضعوبة مثل هذه 

الدرا�ضات، خا�ضة اإذا اقرتبت من املجال الجتماعى– املهنى جلهاز ال�رشطة، فاإن �رشورتها حتتم 

علينا دعوة الأكادمييني لأن يبذلوا جهدا فى هذا الجتاه.

واإذا حكمنا بال�ضواهد الظرفية ميكننا اأن نقول اإن جهاز ال�رشطة قد �ضهد خالل الأعوام اخلم�ضة 

ع�رش املا�ضية على الأقل تناف�ضا بني مدر�ضتني اأو اجتاهني. الجتاه الأول تقليدى ورث تركة مدر�ضة 

بال�ضبط،  باملقارنة  الإجها�س،  لعمليات  البالغة  والأهمية  القوة،  ا�ضتخدام  فى  الإفراط  على  تقوم 

الغر�س مبحا�رشة كل هوام�ضه وحميطه  تنال  الأمنية بحيث  ال�رشبات  نطاق  بتو�ضيع  والتحوط 

التاأديبية، وما قد  اأو  الإجها�ضية  ال�رشبات  اأبرياء فى �ضياق  اهتمام مبا قد ي�ضيب  املمكن ودون 

يرتتب على ذلك من عواقب قانونية، وفيما يبدو اأن هناك اجتاها اآخر يعطى وزنا للقانون ويحاول 

واجتماعيا.  �ضيا�ضيا  املرعية  والأ�ضول  القوانني  ومراعاة  الأمنية  الأهداف  اإجناز  بني  امل�ضاحلة 

الأداء،  حتديث  على  تقوم  امل�ضاحلة  وهذه  ال�ضلطة.  ا�ضتخدام  باإ�ضاءة  لالتهام  ح�ضا�ضية  ويظهر 

ودقيقة  حمددة  الأمنية  ال�رشبات  تاأتى  حتى  والتدريب؛  احلديثة  للتقنيات  الأكثف  وال�ضتخدام 

اأن  ودون هوام�س وا�ضعة، ومثبتة وموثقة ب�ضورة ل جتعل الإفالت من العقوبة �ضهال. والواقع 

تولية الوزارة اأخريا ل�ضخ�ضية من منط ال�ضابط الفتوة الإقليمى تعك�س انت�ضارا حا�ضما للمدر�ضة 

الأوىل وتراجعا وا�ضحا للمدر�ضة الثانية.
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ال�ضيا�ضات االأمنية للنظام ال�ضيا�ضى:

جلهاز  املهنى  ال�ضلك  بتطور  تت�ضل  التى  والعوامل  بل  ال�ضخ�ضية،  العوامل  وزن  يكن  ومهما 

ال�رشطة فاإن طبيعته اخلا�ضة تفر�س عليه اأن يطبق �ضيا�ضات الأمن الداخلى التى تو�ضع فى قمة 

ال�ضلطة فى البالد... وهذه ال�ضيا�ضة هى �ضاحبة الوزن الأكرب فى تف�ضري اللجوء للعقاب اجلماعى. 

اأو  ال�ضلطة قد عكفت على �ضياغة �ضيا�ضة تقوم على العقاب اجلماعى  اأن قمة  ولكن هل يعنى ذلك 

حمالت التاأديب. الواقع اأن ذلك غري �رشورى. بل قد ل تكون قمة ال�ضلطة التنفيذية على معرفة تامة 

اأو اأعطت موافقتها على غالبية عمليات العقاب اجلماعى اأو حمالت التاأديب اجلماعية. غري اأن هذه 

القمة اأو القمم م�ضئولة عن جمموعة من ال�ضيا�ضات التى تقود غالبا اإىل تف�ضى هذه الظواهر. ومن 

هذه ال�ضيا�ضات مثال التو�ضع فى تعريف ماهية املخاطر الأمنية الداخلية حتت تاأثري مفهوم متطرف 

املوؤ�ض�ضاتية  والآليات  ال�ضيا�ضية  الو�ضائل  مع  باملقارنة  البولي�ضية  الو�ضائل  وتف�ضيل  لال�ضتقرار، 

فى التعامل مع املطالب اجلماهريية وخا�ضة تلك املطروحة بدرجة معينة من احلدة. ويرتبط بذلك 

التو�ضع فى تفوي�س وزارة الداخلية بالت�رشف فى ق�ضايا الأمن الداخلى وبدون مراجعة دورية. 

�ضيادة هذه  ال�رشطة ميال حتميا مع  التقليدية داخل جهاز  املدر�ضة  اأو  للجناح  النت�ضار  وقد كان 

املفاهيم لالأمن الداخلى.

على اأن حمورا اأ�ضا�ضيا ل�ضيا�ضات الأمن يحتفظ مب�ضئولية اأ�ضا�ضية عن �ضيوع حمالت التاأديب 

�ضيا�ضية  وتيارات  جماعات  بت�ضخي�س  املحور  هذا  ويت�ضل  اجلماعى.  العقاب  واأ�ضاليب  اجلماعى 

اجلماعات  فاإن  وبالطبع  ا�ضتثنائى(.  م�ضتوى  ذات  اأمنية  خماطرة  )جماعات  باعتبارها  معينة 

والتيارات التى حتتل قمة قائمة املخاطرة ال�ضتثنائية تتغري من وقت اآخر.

اأية  تقبل  ال�ضيا�ضة  هذه  فاإن  يبدو  وفيما  املتطرفة.  الدينية  التيارات  احلاىل  الوقت  فى  وهى 

جتاوزات قانونية، اأو اإفراطا واإ�ضاءة ل�ضتعمال القوة فى مواجهة هذه اجلماعات، وهو ما يوؤدى 

بالطبع بجهاز ال�رشطة اإىل ا�ضت�ضهال التو�ضع فى �رشباته بدون �ضابط، وخا�ضة حيثما ل تكون 

املعلومات املتاحة دقيقة، وحيثما يت�ضم اجلهاز فى مواقع معينة بعدم الكفاءة ل�ضبب اأو اآخر.

جتاه  راحة  اأو  بر�ضا  ت�ضعر  مل  التنفيذية  ال�ضلطة  قمة  فى  ال�ضخ�ضيات  بع�س  اأن  املوؤكد  ومن 

جتاوزات معينة اأو �ضطط بالغ فى ا�ضتخدام العنف واأ�ضاليب القهر �ضد املواطنني الأبرياء ملا لذلك 

من انعكا�ضات �ضيا�ضية �ضلبية. على اأن جهاز ال�رشطة قد متكن فى مثل هذه احلالت من ال�ضمود 

فى وجه عالمات معينة لعدم الر�ضا اأول من خالل تاأكيده على �رشورة اأن يكون التفوي�س بق�ضايا 

الأمن الداخلى �ضبه كامل، وثانيا من خالل التالعب باملعلومات التى ت�ضل لقمة ال�ضلطة التنفيذية 
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فى البالد. فرتك احلبل على الغارب جلهات الأمن ي�ضجع على توح�س بع�س كوادرها، لعدم توقعهم 

امل�ضاءلة مهما تكن درجة اإ�ضاءة ا�ضتخدام ال�ضلطة، وحيث اإنه ل توجد عمليا جهة ت�ضتطيع مراجعة 

هذه اجلهات فى قراراتها وت�رشفاتها فاإنها غالبا ما تلجاأ لت�ضوير ممار�ضاتها الوح�ضية باعتبارها 

اأ�ضابعها  بني  من  الأمن  مهمات  وت�ضيع  هيبتها،  تخ�رش  ل  اإليه؛ حتى  ا�ضطرت  النف�س  عن  دفاعا 

وتتكرر حجة الدفاع عن النف�س مع كل حادث يهز ال�ضمري العام فى �ضحافة واإعالم الدولة عندما 

ت�رش لت�ضجيله ب�ضورة خربية.

علقات املواىل/املحا�ضيب كاأ�ضا�ص للم�ضاندة ال�ضيا�ضية:

وتعترب اإحدى خوا�س النظام ال�ضيا�ضى الراهن م�ضئولة اإىل حد كبري عن �ضيوع ظاهرة العقاب 

اجلماعى. فمن اأجل تعبئة قدر كاٍف من امل�ضاندة ال�ضيا�ضية والقيام بالتعبئة ال�ضيا�ضية ال�رشورية 

اإقليمية  اإىل جتنيد �ضخ�ضيات  التنفيذية  ال�ضلطة  العامة جلاأت  فى منا�ضبات معينة مثل النتخابات 

اأو  )اأ�ضياع(  خلق  من  ومتكينها  الريف  فى  وخا�ضة  تقليدى،  �ضعبى  اأو  ماىل  وزن  ذات  بارزة 

)حما�ضيب( من خالل اخلدمات واملنافع التى تقدمها هذه ال�ضخ�ضيات من بني الأثرياء الع�ضاميني 

ذوى املواهب اخلا�ضة وعنا�رش من املهنيني الكبار الذين خدموا من قبل فى جهاز الدولة، واأي�ضا 

من الأر�ضتقراطية العمالية. وتخ�ضع عملية التجنيد هذه لإ�رشاف دقيق من اأجهزة الأمن، وحتتفظ 

بالتاىل ب�ضالت وطيدة مع هذه الأجهزة. وكثريا ما اأ�ضبحت تلك ال�ضخ�ضيات منبتة ال�ضلة باأ�ضلها 

ال�ضعبى، وباتت تعمل حل�ضابها من الناحية القت�ضادية. واأحد م�ضادر الإثراء والنفوذ الذى تتمتع 

به هذه ال�ضخ�ضيات هو ال�ضتيالء على ممتلكات عامة واجلور على حقوق املواطنني فى مناطقهم؛ 

والنفوذ  الوثيقة  الروابط  وب�ضبب  مبا�رشة.  �ضعبية  م�ضالح  مع  �ضدام  فى  ي�ضعهم  الذى  الأمر 

الذى تتمتع به هذه ال�ضخ�ضيات مع جهات الأمن واأجهزة الدولة فاإنها غالبا ما ت�ضتطيع توظيفها 

التاأديب  حمالت  خالل  من  اأحيانا  املواطنني...  على  امل�ضالح  هذه  ولفر�س  اخلا�ضة  مل�ضاحلها 

اإن العمليات وا�ضعة النطاق التى انتهت بنهب ممتلكات عامة قد كانت وراء العديد من  اجلماعى. 

عمليات التاأديب الفردى واجلماعى. ومعظم الأحداث التى متت بالقرب من اأرا�ضى الدولة اخلا�ضعة 

للنهب اخلا�س ارتبطت ب�ضخ�ضيات من هذا النوع، حيث تعاونت عنا�رش معينة فى جهاز ال�رشطة 

مع هذه ال�ضخ�ضيات لفر�س تخ�ضي�س الأرا�ضى ل�ضاحلها، ورمبا كانت منطقة املطرية – دقهلية 

منوذجا فا�ضحا لهذه العمليات.

للموارد وال�ضتثمارات  اإقليميا  املتكافئة  التوزيع غري  عملية  يكمن خلف  نف�ضه  العامل  اإن هذا 
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واخلدمات العامة... الأمر الذى ينطوى على قدر كبري من العقاب اجلماعى ملناطق معينة.

االأزمة االقت�ضادية وتدهور اأداء الدولة الوظيفى:

اإىل  وجماعية  فردية  ب�ضورة  ال�رشطة  اأجهزة  ت�ضتخدمه  الذى  العنف  من  كبري  جزء  ويعود 

ا�ضتفحال التناق�ضات الجتماعية واتخاذها اأ�ضكال معقدة فى البناء الجتماعى وتفجرها باأ�ضكال 

 .1986 عام  مقتبل  منذ  البالد  تعي�ضها  التى  اخلانقة  القت�ضادية  الأزمة  تاأثري  حتت  مميزة  نوعية 

فالأزمة القت�ضادية قد اأظهرت احلقيقة التى موهتها فرتة الزدهار املاىل بني عامى 1979 و1986 

وهى تردى الأداء الوظيفى لأجهزة الدولة فى معظم املجالت. وقد ترتب على ذلك اأن العقلية الأمنية 

قد عادت لل�ضيطرة على عقل �ضناع القرار فى م�رش، عو�ضا عن التكيف ال�ضيا�ضى الذى ميز فرتة 

الزدهار املاىل الن�ضبى. ومع تردى الأداء الوظيفى اأ�ضبحت التوازنات الجتماعية على درجة كبرية 

اإن اأى حتريك لهذه التوازنات ينذر بعواقب عنف جماهريى وفى هذا ال�ضياق  من احلرج؛ بحيث 

اأ�ضبحت مهمة تاأمني النظام ال�ضيا�ضى تقوم ل على الكفاءة الوظيفية للدولة واإمنا على قوة اأجهزة 

لي�ضت ظاهرة  التاأديب والعقاب اجلماعى  فاإن حمالت  ال�ضياق،  الأخري. وفى هذا  الأمن فى املحل 

منعزلة عن �ضياق تطور العالقة بني ال�رشطة واجلمهور واإمنا تاأتى عادة كتتويج لتحر�ضات طويلة 

�ضابقة عليها.

ومن ناحية ثالثة، فقد متيز اقت�ضاد النفتاح بت�ضخم غري م�ضبوق لالقت�ضاد ال�رشى اأو الأ�ضود 

مثل جتارة املخدرات والعملة والتهريب وامل�ضاربة فى اأ�ضواق اجلملة وامل�ضاربة على الأر�س و�ضلع 

ال�ضتهالك اجلماهريى. ولهذا النوع من القت�ضاد عالقات اإنتاجية داخلية تقوم بدرجة اأو اأخرى 

على نوع من الت�ضامن امليكانيكى بني مماليك القت�ضاد ال�رشى وبطانتهم والهام�ضيني الذين ميتلئ 

بهم هذا القت�ضاد. وقد اأعاد ت�ضخم هذا القت�ضاد ال�رشى الطبيعة التقليدية للبنية الجتماعية اأو 

�ضكل قطاعا اجتماعيا يقوم على امل�ضئولية اجلماعية اإىل جانب القطاع القائم على امل�ضئولية التعاقدية 

الفردية التى تطورت مع تطور القت�ضاد احلديث. وفى اإطار هذا القت�ضاد وامل�ضئولية الت�ضامنية 

التى تنتج عنه تختفى احلدود بني القت�ضادي والجتماعى، وبني ال�ضيا�ضى واجلنائى. فهناك اأمثلة 

عديدة على ت�ضامن ميكانيكى �ضعبى مع �ضلوك اإجرامى مثل جتارة املخدرات اأو جتارة الأ�ضلحة. 

كما اأن هناك اأمثلة على مثل هذا الت�ضامن مع �ضلوك �ضيا�ضى اإجرامى، مثل ا�ضتخدام عنا�رش 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�ضكل مثل هذه الت�ضامنيات �ضعوبة حقيقية اأمام قوات ال�رشطة، حتى لو افرت�ضنا نزاهتها 

اأعمال التفتي�س والقب�س فى اإطار هذه الت�ضامنيات، وخا�ضة فى  اإذ ي�ضعب للغاية ح�رش  التامة؛ 

املناطق البعيدة عن قب�ضة ال�رشطة وال�ضلطة التنفيذية بدون املرور على كل مكونات هذه الت�ضامنيات.

ومع ذلك، فاإن الفل�ضفة ال�ضائدة الآن فى جهاز ال�رشطة تقوم على احلل الأ�ضهل، وهو الع�ضف 

بكل اجلماعات التى ت�ضكل ت�ضامنيات ب�ضدد اأنواع معينة من ال�ضلوك التى يجرمها القانون. غري اأن 

جهاز ال�رشطة ل يعى اأن مثل هذه العمليات تطي�س ب�ضواب اجلماعات املعنية، وتوؤدى اإىل ردود فعل 

عك�ضية و�ضلبية �ضيا�ضيا واأمنيا. فمن �ضاأن عمليات العقاب اجلماعى �ضيا�ضيا اأن توؤدى اإىل تو�ضيع 

�ضقة عدم الثقة املتبادلة بني الدولة واملواطنني واىل اجتهاد هوؤلء فى اإظهار الت�ضامن مع العنا�رش 

التى ترغب الدولة فى عزلها. ومن الناحية الأمنية فاإن املواطنني فى هذه الت�ضامنيات يجتهدون 

فى التمويه على جهات الأمن مبا يزيد من �ضعوبة ح�رش العنا�رش املعنية دون غريها واإثبات الأدلة 

اإن وجدت. وفى املقابل، فاإن احلل الأ�ضلم هو اأن تظهر ال�ضلطة التنفيذية قدرا كافيا من احل�ضا�ضية 

والوعى بهذه الأبعاد الجتماعية وال�ضيا�ضية مع انتهاج اأ�ضاليب �ضيا�ضية فى التعامل مع امل�ضكلة 

وحتديث جهاز ال�رشطة وزيادة كفاءته. وفى كل الأحوال، فقد برهنت التجارب العاملية املختلفة على 

اأن قبول قدر معني من املخاطرة الأمنية اأ�ضلوب اأف�ضل من تعظيم املخاطر ال�ضيا�ضية، هذا اإىل جانب 

ما تنطوى عليه الأ�ضاليب البائدة مثل العقاب اجلماعى من انتهاك �رشيح للقانون وحقوق الإن�ضان.

انعكا�ضات العقاب اجلماعى على النظام ال�ضيا�ضى:

غري  )ال�ضدف(  من  جمموعة  لي�ضا  اجلماعيني  والعقاب  التاأديب  حمالت  اأن  �ضبق  مما  يت�ضح 

تاأثري مدر�ضة داخل  ال�ضيا�ضة حتت  ت�ضكلت هذه  )ال�ضيا�ضة(. وقد  نوعا من  اأ�ضبحتا  بل  ال�ضعيدة 

جهاز ال�رشطة تتبنى مفاهيم الفتونة كاأ�ضلوب ومنهج اأمنى. وفى �ضياق العجز عن اإحداث تطوير 

وحتديث �ضامل لهذا اجلهاز فاإن العقاب اجلماعى يبدو هو الأ�ضلوب الأ�ضهل لفر�س هيبة هذا اجلهاز 

فى �ضياق ظروف �ضيا�ضية اأطلقت يديه فى الت�رشف فى ق�ضايا اأمن النظام وفى �ضياق تدهور الأداء 

ال�ضيا�ضى والوظيفى وتعاظم العتماد على اأمناط تقليدية للم�ضاندة ال�ضيا�ضية.

م�ضاألة  تتعدى  خطرية  �ضلبية  �ضيا�ضية  نتائج  بدون  متر  ل  اجلماعى  العقاب  �ضيا�ضة  اأن  على 

النظام ال�ضيا�ضى اإىل احتمالت جتريف الأمة ذاتها. فاأ�ضلوب العقاب اجلماعى لي�س بائدا ومن بقايا 

الع�ضور الو�ضطى فح�ضب. بل اإنه فى اجلوهر �ضل�ضلة من )اإعالنات احلرب الأهلية(. وقد عرب اأحد 

ال�ضباط الذين قادوا حملة التاأديب اجلماعية �ضد قرية ميت عنرت بالدقهلية عن هذا املعنى قائال – 

وثيقة
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فيما روت �ضحيفة 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�ضية. كل هذا اإ�ضارة 

ملقاومة اأى فئة تفكر اأن تتجاوز حدودها( )جريدة الأحرار فى 1986/12/15(.

ول �ضك اأن ات�ضاع نطاق وا�ضطراد تكرار تلك احلمالت و�ضيا�ضة العقوبات اجلماعية من �ضاأنه 

اأن يف�ضى اإىل تاآكل قاعدة امل�رشوعية للنظام ال�ضيا�ضى. ذلك اأن تلك ال�ضيا�ضة متثل نقي�ضا للدعوة 

ل�ضيادة القانون. ناهيك اأنها تك�ضف فى اأحيان كثرية عن عدم معقولية القانون ذاته مع ا�ضتمرارية 

التطورات  ي�ضاير  القانون مبا  تطوير  عن  النظام  هذا  احلكم وعجز  نظام  فى  ال�ضلطوية  اجلوانب 

القانون  ل�ضيادة  الدعوة  كانت  ولقد  البالد.  فى  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  العالقات  على  امل�ضتجدة 

والوعد باحرتام حقوق الإن�ضان والنفتاح ال�ضيا�ضى هى قاعدة امل�رشوعية التى افتتح بها رئي�س 

الدولة وليته للحكم فى 1981 –ول ريب اأن اللجوء املتزايد للعقوبات اجلماعية– جنبا اإىل جنب 

مع اأ�ضكال عديدة اأخرى لنتهاك احلريات املدنية وحقوق الإن�ضان – يقو�س اأ�ضا�س هذه ال�رشعية.

ومن ناحية اأخرى، فاإنه اإذا كانت العقوبات اجلماعية هى قيام جهات ال�رشطة التى يفرت�س فيها 

اأن حتمى القانون وتطبقه بخرق هذا القانون وانتهاك ن�ضو�ضه وروحه بال�ضتخدام املو�ضع للعنف 

مواجهة  فى  العنف  با�ضتخدام  املختلفة  ال�ضيا�ضية  وللتيارات  للجمهور  مفتوحة  دعوة  فاإنها متثل 

العنف. ومع اإر�ضاء تلك القواعد املنحرفة، فاإن كل زعم باإمكانية التطور ال�ضلمى للمجتمع والنظام 

ال�ضيا�ضى يتحول عمليا اإىل دعاية غري قابلة للت�ضديق.

ظاهرة ال�ضابط الفتوة
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وثيقة

وثائق

نهاية مثقف التحرر الوطني* 

- تغري م�ضمون الوطنية من ال�ضدام اخلارجى اإىل اإعادة  1

البناء فى الداخل: 

بني الطوابري الطويلة ل�ضحايا التغريات الكوكبية خالل عقد الثمانينات 

ن�ضتطيع اأن نلمح كيانا نحيال ولكنه يتمتع بربيق اآ�رش. هذا الكيان هو »مثقف 

التحرر الوطنى«: اأو النمط الذى �ضار القالب الأ�ضا�ضى حلركة الثقافة فى 

املجتمعات التى عانت ال�ضتعمار الأوروبى منذ القرن ال�ضاد�س ع�رش.

ولكن هل انتهى مثقف التحرر الوطنى ؟ هل مات بالفعل ؟

قد  الوطنى  التحرر  مثقف  منط  اأن  على  تربهن  عديدة  موؤ�رشات  هناك 

يوؤديه  ما  يعد هناك  اأنه مل  املو�ضوعية، مبعنى  الناحية  اأ�ضبح م�ضتنفدا من 

التاريخية، كما  الناحية  واإيجابية وتقدمية من  بناءة  واأغرا�س  من وظائف 

اأن هناك موؤ�رشات عديدة للحاجة اإىل منط جديد للمثقف: اأى توجه فل�ضفى/ 

التقدم  ومل�رشوع  فيه،  والفردية  اجلماعية  وللذات  للعامل  وروؤية  معرفى، 

املمكن فى املجتمعات املتخلفة فى ظل الأو�ضاع واملعطيات العاملية، واأ�ضاليب 

جديدة للممار�ضة العامة للمثقف، وبالتاىل مقايي�س جديدة لالأداء. ولو ق�ضنا 

 ن�رش يف جريدة احلياة الدولية على ثالثة اأجزاء يف 3و4و5 �ضبتمرب 1994.
*
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الأمر على املعايري املو�ضوعية ال�رشفة انطالقا من هذه الأبعاد للمثقف لقلنا اإن منط مثقف التحرر 

الوطنى التقليدى رمبا كان فى النزع الأخري.

جماهريية  لقطاعات  اجلماعية  ال�ضيكولوجية  �ضعيد  على  وبالتحديد  الذاتى،  ال�ضعيد  على  اأما 

ينتع�س  وكاأنه  يظهر  الوطني  التحرر  مثقف  فاإن  الثالث،  العامل  واأقاليم  مناطق  بع�س  فى  وا�ضعة 

ويزدهر بخطابه التقليدى. ونخفى هنا املنطقة العربية، رمبا باعتبارها ا�ضتثناء من اجتاه تاريخى 

عام وبعيد املدى نحو ا�ضتنفاد منط مثقف التحرر الوطنى.

وجتنبا ل�ضوء الفهم منذ البداية �ضوف نقدم تعريفا حمددا ملثقف التحرر الوطنى الذى نق�ضده 

فى �ضياق هذا املقال.

مثقف التحرر الوطنى هو قالب للممار�ضة الثقافية له طابع مميز وقومى فى التاريخ العاملى، 

من حيث تعلقه ببعد واحد للوجود الجتماعى، وهو الهوية الوطنية والنزعة لإك�ضاب هذه الهوية 

قوة معرفية واأخالقية متفردة، وتوجهه لإعطاء تف�ضري اأحادى لهذا البعد وهو النف�ضال عن الآخر، 

ويرتكز  الدولة،  وهو  لالنف�ضال  املعنى  لهذا  �ضيق  وجت�ضيد  املهيمنة،  الغربية  احل�ضارة  وخا�ضة 

م�رشوع هذا املثقف للتقدم على الدولة من خالل م�ضتوى واحد للممار�ضة الثقافية، وهو م�ضتوى 

»ال�ضيا�ضة العليا«، وب�ضفة اأخ�س جماليها اخلارجى وال�ضرتاتيجى. وتن�رشف مقايي�س اأداء هذا 

العامة  للتوجهات  والتجريدية  الكلية  ال�ضيغ  اإىل  امل�ضتوى  هذا  فى  معار�ضة  اأو  – توافقا  املثقف 

للدولة، ول تكاد تعطى اهتماما يذكر ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدنى.

ومثقف التحرر الوطنى هو ذلك الكائن الذى تفتح وعيه الكونى على �ضدمة ال�ضتعمار والهيمنة 

الغربية على عامله القومى. نقول تفتح وعيه الكونى لأن ال�ضتعمار ف�س – بعنف بالغ – �رشنقة 

العزلة التى امتدت لقرون اأحيانا بني الذات الثقافية والعامل اخلارجى. وقبل اأن يحدث ذلك مل يكن 

باملعنى احلقيقى  ثقافى  اأو  يكن هناك ركود فكرى  ثقافى غري مملوء، ومل  اأو جتويف  هناك فراغ 

الكامل للكلمة. وقد ك�ضفت درا�ضة بيرت غران مثال حول »الأ�ضول الإ�ضالمية للراأ�ضمالية« عن حيوية 

ذهنية مل تقدر ذاتها حق قدرها فى اأعمال �ضيوخ وعلماء الأزهر قبل احلملة الفرن�ضية، وكان ثمة 

حيوية لدى الطبقة املثقفة فى اأقاليم العامل الأخرى، وخا�ضة اآ�ضيا، قبل ال�ضتعمار الغربى، غري اأن 

هذه الطبقة كانت م�ضتغرقة كليا فى عاملها الثقافى اخلا�س. وكان هناك وعى ثقافى، وعى بالنوع 

والديانة والأ�ضول الثقافية، ووعى بالأ�ضواق الكبرية التى تفجرت من ينابيع »احلنني اإىل املا�ضى 

التليد«. غري اأن ذلك الوعى مل يكن كونيا، اأو كوكبيا، ومل يكن وعيا يقارن وي�ضت�رشف معرفة الآخر، 

وقد كان ذلك هو ال�ضبب الرئي�ضي للركود فى بحرية الفكر اأو الثقافة العربية قبل القتحام العنيف 

نهاية مثقف التحرر الوطني
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لالإمربيالية الغربية.

لقد اأنتج ال�ضتعمار الغربى مثقف التحرر الوطنى ككائن قومى جديد، رمبا فى تاريخ الإن�ضانية. 

قبل ذلك كان هناك مثقف املذهب، واملثقف العام، ومثقف املدينة اأو النوع العرقى، واملثقف الدينى 

اأن بداية ونهاية مثقف التحرر الوطنى يرتبط  اأمناط املثقفني، ومعنى ذلك  العاملى، وغري ذلك من 

ببداية ونهاية الهيمنة الغربية و�ضيطرتها على العامل، والأمر الأهم اأنه مرتبط باتخاذ حركة التحرر 

الوطنى ل�ضكل ومنط حمدودين يتفقان مع تركيبه واآفاق ومنط ممار�ضة الطبقة الو�ضطى احلديثة، 

وذلك حتى مرحلة معينة من تقادم الدولة امل�ضتقلة فى العامل الثالث امل�ضتعمر �ضابقا.

ولي�س من ال�ضحيح باملرة كما يروج اليوم اأدعياء املنت�ضبني ملدر�ضة التبعية وتالوينها املختلفة 

تابعا:  العنيف لالإمربيالية كان وعيا  املثقفة فى �ضياق القتحام  الطبقة  الذى تفتق لدى  الوعى  اأن 

مبعنى كونه �ضدى لثقافة ال�ضتعمار، ورمبا كانت م�ضكلة هذا الوعى بالتحديد –وهى امل�ضكلة التى 

�ضن�ضري اإليها لحقا لدى ا�ضتكمال تعريف مثقف التحرر الوطنى– هى اأنه قد اأدرك ذاته فى عالقة 

اأى  عك�ضية:  تبعية  فهى  املثقف،  هذا  تكوين  فى  تبعية  ثمة  كانت  واإذا  الغرب.  مع  للغاية  متوترة 

يتخذ  كونه  من  انطالقا  و�ضيا�ضية  جماهريية  ل�رشعية  النمط  هذا  من  املثقف  وفكر  وعى  اكت�ضاب 

موقف معاك�ضا للغرب.

وقد �ضغل الغرب حيزا هائال فى الوعى بالذات الوطنية، وفى �ضياغة م�رشوع خا�س بهذه الذات 

الجتماعى  التنظيم  جمال  فى  اأو  التكنولوجية  الغرب  باإجنازات  حقا  منبهرا  املثقف  كان  و�ضواء 

الغرب  يتخذ  كان  فاإنه  الإجنازات،  لهذه  ال�ضديد  مقته  يخفى  ل  يكاد  العك�س  على  اأو  وال�ضيا�ضى، 

كعدو  الغرب  اتخاذ  هو  الوطنى  التحرر  مثقفى  اأ�ضتات  لكل  اجلامع  والهم  خل�ضومته،  مقيا�ضا 

وخ�ضم، اأو على الأقل ك�ضد، وقد و�ضع املثقف النمطى حلركة التحرر الوطنى اأ�ضلوبا معينا لعر�س 

اأفكاره هو الربهنة على اأن فكره اأو �ضل�ضلة ما من الأفكار هى التى حتقق –دون غريه�– اأف�ضل 

ال�رشوط وال�ضبل ملناه�ضة الغرب، وكاأن مناه�ضة الغرب تعنى تلقائيا حترر الذات.

والفارق الرئي�ضى بني تيارات الثقافة فى العامل العربى مثال اأن التيار ال�ضلفى قد �ضعى للربهنة 

على ا�ضتحالة مناه�ضة الغرب اإل من خالل اأ�ضد واأحّد قطيعة معه، وهى قطيعة ل تتحقق من دون 

جمود  اأن  اعتربت  فقد  التحديثية  التيارات  اأما  املوروثة.  الثقافية  والقيم  الأفكار  ملنظومة  العودة 

ال�ضياغة القائمة على املوروث الثقافى اإمنا كانت وراء تدهور احل�ضارة العربية وتخلفها، مما مكن 

ال�ضتعمار الغربى من ال�ضيطرة عليها. وبالتاىل فال يوجد من �ضبيل حقيقى ملناه�ضة الغرب اإل من 

خالل ا�ضتعارة تقنياته واإجنازاته احلديثة، وهو ما ل ميكن اأن يتم �ضوى بالأخذ بالذهنية احلديثة 

وثيقة
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والعقل الو�ضعى املنطقى وخا�ضة فى جمال العلوم.

لقد قومت كل فكرة من منظر و�ضعها فى مثل تلك العالقة العدائية املتوترة بني العرب والغرب. 

والعربى هو الأكرث اهتماما باإبراز عالقة ال�ضدية هذه باملقارنة باأى مثقف فى اأى مكان اآخر من 

العامل. وهكذا �ضار للغرب مكانة كبرية فى تعيني اجتاهات تطور الفكر العربى، لي�س انطالقا من 

كون الأخري �ضدى للغرب، واإمنا انطالقا من كونه �ضدا له.

ال�ضتقالل  مع  تعاظمت  رمبا  بل  ت�ضمحل.  مل  عك�ضى«  نحو  على  »احلاكمة  املكانة  هذه  اإن 

الوطنى هى  التحرر  مثقف  فيها  للم�ضاهمة  وتطلع  عليها  ن�ضاأ  التى  املحورية  فالق�ضية  ال�ضيا�ضى. 

ق�ضية مناه�ضة الغرب ال�ضتعمارى، على نحو اأو اآخر، وقد تزايدت �ضدة التعبري عن هذه الق�ضية 

راأ�ضها  –وعلى  معينة  حالت  فى  وكادت  الوطنى،  ال�ضتقالل  م�رشوع  اإحباط  من  مرحلة  كل  مع 

احل�لة العربية– ُتق�ضى اإىل انغالق نف�ضى كامل واإىل نزوع للرف�س الكامل للغرب فى جمال الثقافة. 

و�ضارت احلجة القاتلة �ضد اأى فكرة اأو مقال فى احلوارات العربية – هذه الأيام – هى اإظهار 

علوم عربية  لبناء  التوق  اإظهار  كما �ضار  الغربية.  الأفكار  ملنظومة  املقال  اأو  الفكرة  انت�ضاب هذه 

وحتى اب�ضتمولوجيا عربية –منبتة ال�ضلة بالغرب– اإغراء مهما لإثبات اأ�ضالة كل مثقف واأهليته 

للتمتع بالر�ضا الوطنى العام وللم�ضداقية بني اأقرانه.

لقد كان هذا التعلق العك�ضى من جانب مثقف التحرر الوطنى بالغرب اأمرا مربرا متاما – حتى 

اإىل حقيقتني  يعود  ذلك  اأن  والواقع  قليلة خلت.  �ضنوات  – حتى  معرفية  له م�ضداقية  تكن  لو مل 

مرتابطتني ع�ضويا. احلقيقة الأوىل هى اأن عاملنا العربى، والعامل الثالث عامة كانا مو�ضوعا لفعل 

غربى كا�ضح، ي�ضتق قوته الدافعة من اهتمام حقيقى لدى املراكز الإمربيالية املهيمنة مبناطق معينة 

بوظيفة  يقوم  يزال  ل  كان  الوطنى  التحرر  مثقف  اأن  فهى  الثانية  احلقيقة  اأما  الثالث.  العامل  من 

تقدمية تاريخيا طاملا اأن قوة الدفع حلركة التحرر الوطنى مل تكن قد ا�ضتنفدت.

اأما اليوم، فقد ت�ضدعت هاتان احلقيقتان على نحو وا�ضح للغاية. وفى غ�ضون ال�ضنوات القليلة 

فبالن�ضبة  الثالث.  العامل  التى تواجهها جمتمعات  امل�ضكلة  انتقال جذرى فى طبيعة  املا�ضية حدث 

للحقيقة الثانية ميكن القول اإن اأحد اأهم حماور التغريات الكوكبية التى ع�ضفت بالعامل خالل عقد 

الثمانينات هو انهيار حركة التحرر الوطنى بعد اأن نفدت الطاقة الجتماعية القت�ضادية املحركة 

له�.

ما  بقدر  الباحثني،  اهتمام  الثمانينات  عقد  فى  الكوكبية  للتغريات  املحور  هذا  يلفت  مل  ورمبا 

لفت نظرهم انهيار التجربة ال�ضرتاكية فى الحتاد ال�ضوفياتى والكتلة ال�رشقية، ثم انهيار الحتاد 
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والكتلة بذاتهما، غري اأن هذا املحور للتغري رمبا كان اأ�ضد تاأثريا فى جمرى التطور العاملى باملقارنة 

بالدمار الذى حلق بالكتلة ال�ضرتاكية.

اأما ملاذا ا�ضمحلت حركة التحرر الوطنى. فذلك مو�ضع معقد للغاية، وقد يكفى فى �ضياق هذا 

املقال اأن ن�ضري اإىل اأن ممار�ضات الدولة امل�ضتقلة التى ورثت ال�ضتعمار والتى ج�ضدت اآمال وتطلعات 

حركة التحرر الوطنى كانت اأ�ضد اإحباطا للمجتمع باملقارنة مبمار�ضات ال�ضتعمار نف�ضه. وخا�ضة 

فى جمال احلقوق واحلريات املدنية وال�ضيا�ضية. وقد دفع ذلك اإىل ان�رشاف اأق�ضام كبرية جدا من 

النا�س عن م�رشوع التحرر الوطنى بعد نيل ال�ضتقالل، واليوم ل يجد اأكرث النا�س العاديني معنى 

جادا اأو حقيقيا فى ا�ضتمرار الهجوم على ال�ضتعمار بعد زواله – �ضكال على الأقل بنحو اأربعة عقود 

– ويف�رش اأغلب النا�س اأن هذا الهجوم هو حماولة لإيجاد �ضماعة لتعليق ف�ضل الدول واحلكومات 
والقادة واملثقفني اأنف�ضهم على عوامل خارجية �رشفة، ويعنى هذا الن�رشاف اأن الطاقة املحركة 

مل�رشوع التحرر الوطنى قد تبددت اإىل حد بعيد. و�ضوف نتناول العوامل التى �ضاعدت على تغيري 

اإدراك طبيعة امل�ضكلة التى يواجهها م�رشوع التقدم فى املجتمعات املتخلفة.

الهيمنة  اإن  يلى:  كما  الذى حلق  التغيري والنتقال  فاإنه ميكن ت�ضوير  الأوىل  للحقيقة  بالن�ضبة 

الغربية على العامل الثالث مل تنته. بل رما كان بع�س دواعيها واأ�ضبابها قد توطد بالفعل. فلم تعد 

هناك معار�ضة منظمة لهذه الهيمنة. غري اأن حاجة الغرب لفر�س هيمنته على العامل الثالث قد انتهت 

قليلة. ويت�ضم وعى  با�ضتثناءات  العامل  العظمى من دول هذا  للغالبية  بالن�ضبة  بعيد، وذلك  اإىل حد 

بغلبة الجتاهات  فيه  القرار  ذلك مثقفوه و�ضناع  الغربى مبن فى  العامل  �ضكان  اجليل احلاىل من 

الداعية اإىل انعزال احل�ضارة الغربية عن العامل الثالث.

واإذا اأقدمنا على ت�رشيح هذا الوعى لأدركنا اأنه يعك�س فتورا مطردا فى الهتمام حتى بال�ضيطرة 

على العامل الثالث، واإن القدر املتناق�س من الهتمام بالعامل الثالث قد �ضار يربر باحلاجة ملنع و�ضد 

ما يجلبه هذا العامل من م�ضكالت واأ�رشار للمجتمع الغربى، ولي�س باحلاجة ملا ميكن احل�ضول عليه 

من منافع التعامل مع هذا العامل. اإن هذا املحتوى لل�ضيطرة الغربية يبدو جديدا متاما، على الأقل 

اأربعة  من  لأكرث  تاريخية متتد  �ضابقا حلقبة  امل�ضتعمر  العامل  مع  العرب  تفاعالت  بالن�ضبة ملجموع 

قرون.

وميكننا اأن نعزو هذا التحول الكبري والنوعى فى مدى حاجة الغرب للعامل الثالث اإىل عاملني 

جوهريني:

املن�رشمني.  العقدين  الأخرية فى  املت�ضلة، وحلقاتها  التكنولوجية  الثورة  العامل الأول: هو 
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فاإحدى النتائج اجلوهرية لهذه الثورة اإحداث تقل�س منتظم فى حاجة دولب ال�ضناعة فى الغرب، 

وفى املجتمعات ال�ضناعية احلديثة عامة للمواد الأولية التى نه�س العامل الثالث على ت�ضديرها.

والعامل الثانى: انت�ضار الغرب فى احلرب الباردة �ضد الكتلة ال�ضرتاكية، وتفكك هذه الكتلة 

من داخلها واإعادة ا�ضتيعابها فى ت�ضاعيف املوؤ�ض�ضات القت�ضادية والثقافية وال�ضيا�ضية للغرب. 

اجليوبولتيكية  املواقع  لبع�س  ال�ضرتاتيجية  القيمة  انهيار  هى  النت�ضار  لهذا  املبا�رشة  فالنتيجة 

اأو ات�ضالت مهمة فى  الثالث، وخا�ضة تلك التى ت�ضيطر على مواقع موا�ضالت  املهمة فى العامل 

العامل القدمي. اأو تلك التى تقع على التخوم الفا�ضلة بني الكتلة ال�رشقية ال�ضرتاكية والعامل القدمي، 

وذلك بعد اأن زالت احلاجة ملنع متدد الكتلة ال�ضرتاكية.

مل يعد الع�مل الث�لث – با�ضتثناءات قليلة على راأ�ضها ال�ضني والهند واململكة العربية ال�ضعودية 

وب�ضعة بلدان كبرية �ضبه قارية فى اأمريكا الالتينية، وتلك الآخذة فى النمو القت�ضادي ال�رشيع 

بجنوب �رشق اآ�ضيا – يهم الغرب كثريا من زاوية م�ضاحله القت�ضادية وال�ضرتاتيجية، واأهم من 

ذلك اأن هناك خوفا زاحفا، بل رعبا كامنا فى الوعي الغربى من العامل الثالث، ويكمن هذا الرعب 

خلف النت�ضار ال�رشيع ملقولة �رشاع احل�ضارات، وينزلق الوعى اجلماهريى فى الغرب يوما بعد 

يوم اإىل اإدراك العامل املحيط بالغرب كغابة متوح�ضة حتيط بالغرب كجزيرة ثقافية �ضبه منعزلة من 

كل ج�نب.

فى �ضياق هذه التغريات املو�ضوعية وفى الوعى اجلماهريى فى الغرب، �ضار ما يدعو اإليه �ضمري 

الناحية املو�ضوعية،  اأمرا ممكنا من  التبعية، من فك الرتباط بالغرب  اأعالم مدر�ضة  اأمني وبع�س 

فيما لو �ضاءت اأقطار معينة اتخاذه كا�ضرتاتيجية لتطورها اخلا�س. لكن اإذا جتاوزنا قليال قواعد 

اللياقة والدبلوما�ضية فى ال�ضياغة اللغوية، لأدركنا اأن فك الرتباط يحدث اليوم بالفعل، ل ب�ضبب 

اأغلبيتها لالإرادة والوعى الالزمني لتاأ�ضي�س ا�ضتقالل ح�ضارى  اأو  امتالك جمتمعات العامل الثالث 

حقيقى، واإمنا ب�ضبب ميل الغرب اإىل جتاهل هذه املجتمعات اأ�ضال.

ال�ضمال  بني  الكوكبية  العالقات  فى  وا�ضتغالىل  قهرى  م�ضمون  عن  يك�ضف  ل  التغري  وهذا 

واجلنوب، واإمنا عن الإهمال وال�ضتغناء من جانب ال�ضمال، وعلى �ضبيل املثال انهار ن�ضيب العرب 

اإىل ما ل يزيد كثريا عن واحد فى  ال�ضبعينات  املائة فى نهاية  9 فى  الدولية من نحو  التجارة  فى 

املائة فى نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من ا�ضتمرار حاجة الغرب للنفط كم�ضدر ل يزال اأقل تكلفة 

للطاقة. ويكفى تاأكيدا على طبيعة توازنات احلاجة ل�ضترياد النفط باملقارنة بت�ضديره، اأن الدول 

لإلغاء  تنا�ضل  �ضارت  واإمنا  �ضيا�ضى،  ك�ضالح  با�ضتغالله  التهديد  عن  فقط  تكف  مل  للنفط  املنتجة 
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�رشيبة الكربون التى ت�ضتهدف تقلي�س الطلب على ا�ضترياده مع الوقت.

لقد نبه علماء كثريون حلقيقة التهمي�س املتزايد للعامل الثالث فى العالقات القت�ضادية الدولية، 

غري اأن القليلني منهم فقط اأدركوا ما يعنيه ذلك التهمي�س من حيث الأهمية الن�ضبية للعامل الثالث اأو 

لأغلبية مناطقه واأقطاره بالن�ضبة للغرب، وهى الأهمية التى تتدهور على نحو �رشيع ومطرد وعلى 

العك�س، تعرب اأغلبية خرباء العامل الثالث عن خ�ضيتها العميقة من تقلي�س امل�ضاعدات املالية والغذائية 

الثالث ل�ضالح زيادة هذه امل�ضاعدات ل�ضتيعاب الكتلة ال�ضرتاكية �ضابقا فى �ضبكة  الغربية للعامل 

العامل الغربى.

فى هذا ال�ضياق، يتعر�س اخلطاب التقليدى الذى ينتجه مثقف التحرر الوطنى لأزمة حقيقية فى 

ال�ضيا�ضة العملية، اإذ ي�ضبح من ال�ضعب عمليا اإثبات اأن ا�ضتمرار الفقر والتخلف يعود اإىل ا�ضتمرار 

الهيمنة الغربية، اأو اإىل عالقة ا�ضتغالل وقهر بني ال�ضمال واجلنوب، كما ي�ضري من ال�ضعب القول اإن 

الغرب ي�ضكل عائقا دون انتهاج ا�ضرتاتيجيات م�ضتقلة للتطور القت�ضادى والجتماعى اأو لالأ�ضالة 

الثقافية واحل�ضارية، ذلك اأن الغرب مل يعد له دافع حقيقى فى �رشب التجارب امل�ضتقلة اقت�ضاديا 

اأو ثقافيا اأو الع�ضف بها بو�ضائل ع�ضكرية، ولو اعتربنا اأن جتربة الثورة اخلمينية فى اإيران بحث 

عن �ضياغة للتطور احل�ضارى والثقافى امل�ضتقل، فاإن اإحدى احلقائق الرئي�ضية للعالقات الدولية 

لهذه الثورة اأن الدول الإمربيالية الكربى مل توجه لها �رشبة ع�ضكرية، بل مل تفر�س عليها عقوبات 

�ضيا�ضية كبرية، اإل كرد فعل ملبادرات اإيرانية �ضلبية حمددة جتاه هذه الدولة الكربى اأو تلك. والأمر 

اإىل الرتباط القت�ضادى مع الغرب. واإن هذا ال�ضعى ل  اإيران هى التى ت�ضعى للعودة  اأن  الدهى 

يقابل بحما�ضة كبرية من جانب اأهم الدول الغربية الكربى، وذلك ميكن تف�ضريه بب�ضاطة باأن حاجة 

اإيران للغرب اأ�ضد كثريا من حاجة الغرب لإيران؛ ولهذا فاأغلب الدول الغربية يتبع بب�ضاطة �ضيا�ضة 

الإهمال الق�ضوى لإيران، ولكن لي�س عزلها اأو �رشبها من اخلارج.

الآن  ثالثة، وموقفه  اأو  عقدين  منذ  الغرب  بني موقف  كبرية  مفارقة  عن  يك�ضف  النموذج  هذا 

من احلركات الراديكالية والتوجهات الثورية فى العامل الثالث. فالغرب الذى يتجاهل اإيران الآن. 

ولكنه مل ي�رشب جتربتها الثورية مل يكن ميكنه احتمال م�رش النا�رشية وجتربتها الثورية فى عقد 

ال�ضتينات، بالرغم من اأن هذه الأخرية كانت اأقل عداء للغرب من الأوىل مبا ل يقا�س.

وفى خ�ضم ذلك كله، اآن الأوان لالعرتاف باأن التجربة الثورية الإيرانية مل حتقق بعد اأكرث من 

الثقافة، والعك�س يبدو �ضحيحا متاما،  اأو  اأى جناح يذكر فى جمال القت�ضاد  العقد  عقد ون�ضف 

فهناك كارثة اقت�ضادية. وكارثة اأ�ضد واأنكى فى جمال الثقافة الإيرانية بعد ما جنح اخلمينيون فى 
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الت�ضفية اجل�ضدية لالنتلجن�ضيا الإيرانية التى ا�ضتغرق بناوؤها نحو قرن من الزمان.

الوطنى.  التحرر  حلركة  كلية  جديد  مل�ضمون  احلاجة  على  قويا  �ضوءا  يلقى  ذاته  بحد  وهذا 

فالنف�ضال وال�ضتقالل عن القت�ضاد اأو عن ال�ضيا�ضة والثقافة العاملية، مل يعد اأمرا ممكنا اأو مفيدا، 

بل �ضار بكل تاأكيد �ضالحا لالأقوياء فى الغرب ولي�س �ضالحا لل�ضعفاء فى اجلنوب. وهناك اأدلة كثرية 

تربهن على اأن ثمة عالقة طردية بني قوة النخراط فى القت�ضاد العاملى وم�ضتويات النمو املحقق 

للناجت املحلى الإجماىل والناجت ال�ضناعى الإجماىل فى عدد من الدول الآخذة فى النمو ال�رشيع، وعلى 

راأ�ضها ال�ضني ودول جنوب �رشق اآ�ضيا.

النمو  اإىل  يوؤدى  ذاته  القت�ضادى بحد  النفتاح  اأن  بافرتا�س  تف�ضريه  النجاح ل ميكن  اإن هذا 

التى  البلدان  فى  وال�ضيا�ضى  القت�ضادى  واملجتمع  احلاكمة  النخب  بقدرة  فقط  واإمنا  ال�رشيع، 

ت�ضجل جناحات كبرية. مثل ال�ضني، على التاأقلم املبدع مع الظروف واملعطيات العاملية عن طريق 

ابتكار ال�ضياغات املنا�ضبة لدفع النمو فى الداخل، وهذا النجاح فى م�ضتويات الأداء الداخلى يتيح 

العاملى، وخا�ضة  القت�ضاد  الأقوى مع  التفاعل  الكامنة فى  النمو  فر�ضا حقيقية ل�ضتثمار فر�س 

من خالل التمدد فى الأ�ضواق الغنية والف�ضيحة فى الغرب، واحل�ضول على مدخل منتظم ومنهجى 

للغرب من التكنولوجيات الغربية واأقلمتها مبا يتفق مع �ضياغات وموؤ�ض�ضات التطور الداخلى.

وال�ضتنتاج الذى نخل�س اإليه من هذه املناق�ضة ب�ضيط ووا�ضح: اأن امل�ضمون احلقيقى الناجح 

مل�رشوع التحرر الوطنى مل يعد من املمكن اأن ينه�س على ال�ضدام مع الغرب )ال�ضتعمار والإمربيالية 

�ضابقا(. واإمنا ميكن اإقامته فقط على الأداء الداخلى الناجح فى جمالت النمو والتقدم كافة، وكل 

موؤكدة  خطوة  هو  والقت�ضاد  والثقافة  والتكنولوجيا  والتعليم  ال�ضحة  ميادين  فى  داخلى  اإجناز 

وم�ضمونة على طريق التحرر الوطنى.

ووراء الأداء الداخلى الناجح بحد ذاته  عملية حترر عمالقة من عالقة ال�ضدية احلاكمة )على 

ت�ضتكمل  اأن  وي�ضتحيل  اأخرى،  ناحية  والغرب من  ناحية،  ما من  نحو عك�ضى( بني جتربة وطنية 

عملية التحرر هذه األ بالعودة اإىل املنطق الطبيعى لأى اختيار: اأى قيا�س عائد وتكلفة اأى اختيار، 

ومدى اقرتابه اأو ابتعاده عن قيم �ضامية لعموم الإن�ضانية. وهكذا ي�ضقط فى �ضياق التحرر العقلى 

منط الربهنة الذى اأقامه مثقف التحرر الوطنى والذى يقي�س م�رشوعية اأية فكرة اأو اختيار بو�ضعه 

فى عالقة ال�ضدية واخل�ضومة مع الغرب. فالتحرر العقلى ل يعنى فقط بت�ضفية العبودية الذهنية 

للغرب، حيث يكون كل ما اأنتجه الغرب �ضاحلا ومفيدا بال�رشورة لكل ما عداه، واإمنا اأي�ضا بت�ضفية 

العبودية الذهنية العك�ضية له، حيث يكون كل ما اأنتجه فا�ضدا و�ضارا بال�رشورة.
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2- اإنه »وطنى« حيال اخلارج فقط، لكنه »عرقى« اأو »طائفى« فى الداخل !

بعد اأن تناولت حلقة الأم�س تغري م�ضمون الوطنية من ال�ضدام اخلارجى اإىل اإعادة البناء فى 

الداخل. هن� التتمة:

فى ظل املتغريات العميقة التى اأملت بالهيكل الأ�ضا�ضى للعالقات الدولية فى عقد الثمانينات، يحدث 

انتقال مو�ضوعى فى طبيعة حركة التحرر الوطنى، اإذ ينتقل معنى الوطنية احلقة وم�ضمونها من 

ال�ضدام مع الإمربيالية الغربية اإىل العملية ال�ضاملة لبناء الأوطان واإعادة بنائها والنمط الكال�ضيكى 

ملثقفى التحرر الوطنى الذى ل يتاأقلم مع هذا النتقال فى طبيعة املهمة الوطنية لن تكون له وظيفة 

اإيجابية اأو تقدمية تاريخيا من الآن وحتى اإ�ضعار اآخر.

هيمنة  اإن  كالآتى:  املقال  هذا  من  الأول  اجلزء  فى  الراأى  هذا  �ضدق  على  الربهنة  حاولنا  وقد 

اأو ال�ضيطرة  اأن رغبة الغرب فى الهيمنة  الغرب على العامل الثالث مل تنته، بل رمبا توطدت. غري 

على العامل الثالث قد ا�ضمحلت كثريا من الناحية املو�ضوعية، وذلك لأن حاجة العرب القت�ضادية 

وال�ضرتاتيجية لأغلب اأقاليم العامل الثالث ولالأكرثية ال�ضاحقة من دوله قد ا�ضمحلت. وبالتاىل بداأت 

طبيعة العالقة وم�ضمونها بني ال�ضمال واجلنوب عموما تتغري تغريا عميقا من كونها عالقة ا�ضتغالل 

وقهر اإىل عالقة اإهمال وتوج�س، وعلى امل�ضتوى الذاتى مل يعد العامل الثالث –بالن�ضبة للراأي العام 

ال�ضعبى اأو حتى الر�ضمى فى اأكرث البالد الغربية– مدركا باعتباره م�ضاحة للتمدد احلر واملجانى، 

واإمنا باعتباره اأرخبيال من امل�ضكالت امل�ضتع�ضية على احلل والتى ميكن ت�ضديرها اإىل الغرب ذاته.

وعلى العك�س. فاإن حاجة العامل الثالث للغرب اأو ال�ضمال الغنى املتقدم قد تعاظمت كثريا خالل 

العقدين املن�رشمني. لقد برهنت وقائع هذين العقدين على اأن الحتفاظ بعالقات طيبة مع الغرب 

لي�س �ضمانا للتقدم. غري اأن من لديه اإبداعات حقيقية فى املجال القت�ضادى اأو فى جمال الثقافة 

ي�ضتثمر فر�ضا حقيقية متاحة فى عالقة  اأن  الفقرية ي�ضتطيع  الدول  والتنظيم الجتماعى من بني 

اإيجابى مع الغرب. وتعد ال�ضني منوذجا حيا على تلك احلقيقة التى كانت جتربة  ت�ضابك وتفاعل 

دول جنوب �رشق اأ�ضيا قد دلت عليها بو�ضوح من قبل. وفى املقابل، فاإن العزلة عن التفاعل احلى 

والإيجابى مع الغرب غالبا ما تتعر�س لركود اقت�ضادى واأحيانا لتف�ضخ �ضيا�ضى وعزلة ثقافية.

املثقف فى �ضدامات �ضيا�ضية  اإذن فى جملتها هى: هل تبدو مواهب وموارد وطاقات  امل�ضاألة 

وا�ضرتاتيجية مع الغرب اأم يعاد توجيهها لإبداع معادلت ومرتكزات و�ضياغات تطلق قوى التطور 

فى الداخل؟! مثقف التحرر الوطنى الكال�ضيكى اأخذ بالختيار الأول.

وكان ذلك منا�ضبا متاما لفرتة معينة �ضهدت الن�ضال من اأجل ال�ضتقالل ال�ضيا�ضي، غري اأن هذا 

التى  ال�ضيا�ضية والقت�ضادية  اأن بداأت ت�ضدعات التجارب  اإىل حد كبري بعد  الختيار �ضار عظيما 
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طبقت فى البالد بعد ال�ضتقالل فى الربوز اإىل حد الف�ضيحة فى حالت كثرية. و�ضار من املحتم اأن 

ين�ضاأ منط جديد للمثقف وتوجه جديد للممار�ضة الثقافية يفجر الإبداعات املخزونة لدى ال�ضعوب 

ونخبها املثقفة، ولإعادة البناء فى الداخل فى كل املجالت.

وقد يق�ل –اعرتا�ضا على هذه الفكرة– اإن احلاجة للن�ضال �ضد الهيمنة الغربية تعاظمت ومل 

تقل. ففى املجال القت�ضادى على �ضبيل املثال ل �ضبيل اإىل القول اإن الغرب قد اأقلع عن ممار�ضات 

الهيمنة، بل رمبا قيل اإنه -الغرب- �ضدد من هيمنته اإىل احلد الذى يربز القول بعودة ال�ضتعمار 

مبعنى العودة اإىل ال�ضيطرة املبا�رشة على ر�ضم ال�ضيا�ضة واتخاذ القرار فى البالد الفقرية واملتخلفة. 

ول اأدل على ذلك من الإ�رشاف املبا�رش الذى ميار�ضه �ضندوق النقد الدوىل ومعه البنك الدوىل لالإن�ضاء 

والتعمري على ر�ضم وتطبيق ال�ضيا�ضة القت�ضادية فى البالد املتخلفة.

بل  تنته،  مل  الثالث  العامل  على  الغربية  الهيمنة  اأن  لإثبات  ما  حد  اإىل  ي�ضلح  الأخري  املثل  هذا 

اأن املعنى احلقيقى للوطنية قد انتقل من ال�ضدام مع الغرب  اأي�ضا لإثبات  تعاظمت. ولكنه ي�ضلح 

وموؤ�ض�ضاته اإىل عملية اإعادة البناء التقدمى داخل جتمعات العامل الثالث.

والواقع اأن ال�ضندوق يهيمن على ال�ضيا�ضة القت�ضادية لأكرثية بالد العامل الثالث الآن با�ضم 

الأغنياء ولي�س با�ضم الغرب: اأى با�ضم الدول ذات امل�ضاحات الأكرب فى راأ�ضماله، والأهم من ذلك هو 

املنا�ضبة اأو ال�رشط الهيكلى الذى ميكن ال�ضندوق من ممار�ضة هذه الهيمنة. فال�ضندوق يزج بنف�ضه 

فى عملية �ضنع القرار القت�ضادى للدول التى تاأتى اإليه طواعية طلبا للقرو�س، وطلبا ل�ضهادات عن 

جدارتها الئتمانية. واأغلب هذه الدول يعانى من عجز ممتد فى ميزان املدفوعات )وغالبا املوازنة 

واملالية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  فو�ضى  ب�ضبب  واإمنا  عام  ب�ضكل  تخلفها  ب�ضبب  ل  للدولة(  العامة 

فيها، والف�ضاد ال�ضارب فى اأعماقها وتف�ضيلها لإيجاد حلول خارجية لأزماتها القت�ضادية العميقة، 

اأ�ضاليب تقليدية  وذلك باملقارنة باحللول الداخلية الواجبة. وكل ما يفعله ال�ضندوق هو ا�ضتخدام 

لو�ضع البيت القت�ضادى للدول امل�ضتدينة على طريق اجلدارة الئتمانية، وهذا ما يفعله اأى بنك. 

اأو  اأية دولة  اإقرا�س  –اأو راغبة فى–  ائتمانية قادرة على  اأو موؤ�ض�ضة  اأنه ل يوجد م�رشف  ذلك 

موؤ�ض�ضة اأو �ضخ�س دون اأن يكون لديه ال�ضمانات الأولية بقدرته على ال�ضداد فى امل�ضتقبل.

فاإذا كنا نرف�س هيمنة ال�ضندوق على و�ضع ال�ضيا�ضات القت�ضادية واتخاذ القرار القت�ضادى 

فى البالد الفقرية واملتخلفة، فال يكفى مطلقا؛ بل قد ل يكون مفيدا من الأ�ضل اإهدار طاقاتنا فى 

من  التحرر  على  القادر  الوحيد  والأ�ضلوب  هيمنته.  واإدانة  الدوىل  البنك  اأو  النقد  �ضندوق  �ضجب 

حدود  فى  ال�ضندوق  لهذا  املتخلفة  الدول  حاجة  ح�رش  �ضمان  – هو  املجال  هذا  – فى  الهيمنة 

ظروف طارئه، ولي�س لأ�ضباب اختالل مزمن، ولن ميكن لهذه الدول حتقيق هذا الهدف – اأى اإعادة 

التوازن والنظام لبيتها القت�ضادى – دون تفجر اإبداعات فكرية منهجية على اأرقى م�ضتوى مبا 
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يكفل اإن�ضاء مناذج عقالنية وعاملية لالإدارة القت�ضادية. ذلك اأن الوجه الآخر لقدرة ال�ضندوق على 

امل�ضتمرة  وللتنمية  القت�ضادى  الأداء  ل�ضبط  عقالنية  لآليات  امل�ضتدينة  الدول  افتقار  هو  الهيمنة 

واملطردة وافتقادها لآليات ال�ضيطرة على الفو�ضى والت�ضلط القت�ضادى والف�ضاد، اأى اأن الأ�ضلوب 

الوحيد للتحرر الوطنى من الهيمنة اخلارجية هو حل امل�ضكالت القت�ضادية –وغريه�– فى الداخل 

وباإمكانات وقدرات هذا الدخل.

وت�ضدق تلك القاعدة نف�ضها فى وجه ما يقال عن الهيمنة الثقافية، اإذ اأن الأ�ضا�س املو�ضوعى 

الإبداع  على  الوطنية  للقدرة  الفتقار  هو  عموما  اخلارجية  اأو  الغربية  الثقافية  للهيمنة  احلقيقى 

واإ�ضباع احلاجات الثقافية. وفى هذا املجال بالذات ل توجد قوة – اأي� ك�نت – ت�ضتطيع اأن جترب 

�ضخ�ضا على التفكري على نحو معني اأو اتخاذ تف�ضيالت ما دون غريها لأ�ضاليب احلياة اأو لإ�ضباع 

اأبناء غريها  عقول  اإىل  النفاذ  ما  ثقافة  ت�ضتطيع  واإمنا  الرموز.  لبناء  اأو  لالإبداع واجلمال  احلاجة 

من الثقافات عندما ت�ضتكني هذه الأخرية للمجد والركود تاركة احلاجات اجلديدة للنا�س ليتطلعوا 

لإ�ضباعها من خارجها.

غري اأن هناك اأ�ضبابا اأخرى اأعمق كثريا، ل�ضمحالل النمط الكال�ضيكى ملثقف التحرر الوطنى، 

وهى اأ�ضباب عملية واأخالقية وفل�ضفية.

اأزمة  دخلت حقبة  الثالث  العامل  دول وجمتمعات  غالبية  اأن  العملية  الأ�ضباب  اأهم  كانت  ورمبا 

ممتدة تت�ضم قبل كل �ضىء بالنخفا�س املذهل فى مقايي�س الأداء القت�ضادى والجتماعى والثقافى، 

وتدهور حتى هذه املقايي�س املنخف�ضة اأ�ضال. وهناك عدد كبري جدا من اأفكار العامل الثالث وخا�ضة 

فى اأفريقيا واآ�ضيا يواجه اأعرا�ضا خطرية لهذه الأزمة، ت�ضمل فيما ت�ضمل، وجود نزعة قوية للتمزق 

الجتماعى والنق�ضامات وال�رشاعات العرقية والدينية والطائفية والقبلية والتحلل املوؤ�ض�ضى فى 

الزمنى  المتداد  فى  نف�ضها  عن  كلها  املظاهر  هذه  وتعرب  والفو�ضى.  وال�رشاع  العنف  من  �ضياق 

والنت�ضار املكانى للحروب الأهلية التى يكاد بع�ضها يع�ضف بالوجود املادى ملجتمعات باأ�رشها.

لقد كانت تظاهرات �ضتى للتناق�ضات فى الرتكيب الجتماعى والثقافى كامنة، بل وظاهرة فى 

عدد كبري جدا من املجتمعات امل�ضتعمرة، وخا�ضة فى اأفريقيا واآ�ضيا. غري اأن حركة التحرر الوطنى 

جنحت فى دعوة كل اأق�ضام املجتمع للن�ضال امل�ضرتك �ضد ال�ضتعمار. وقد كانت تلك اللحظة هى 

احلالة القيا�ضية للنجاح الباهر –وال�رشورة التاريخية– ملثقف التحرر الوطنى الكال�ضيكى. غري 

اأن اخلطاأ القاتل الذى وقع فيه هذا املثقف هو اأنه ظن اأن جمرد جناحه فى الدعوى للن�ضال امل�ضرتك 

الت�ضدعات كانت  اإن  لبالده، وحيث  الن�ضيج الجتماعى  اإىل وحدة حقيقية وع�ضوية فى  قد حتول 

نف�ضه،  الن�ضال  �ضياق هذا  واأحيانا فى  ال�ضتقالل مبا�رشة،  اأعقاب  املجتمع فى  بداأت تدب فى  قد 

فقد كان وا�ضحا متاما اأن التوحد فى الن�ضال �ضد خ�ضم خارجى هو اأمر ل يكفى مطلقا ل�ضمان 
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الندماج الجتماعى، و�ضيانته وتعميقه مع الزمن. لقد كان من الوا�ضح متاما اأن م�ضاألة الندماج 

والتكامل، اأى ا�ضتكمال بناء وطنية حقيقية، هو اأن يحتاج لإبداع ثقافى و�ضيا�ضى، اأى ما يكر�س 

كامل الجتهاد فى اإيجاد القوالب والأبنية والروابط التى ت�ضتمل على هذا الندماج وتعيد غر�ضه 

فى الوجدان اجلماعى.

وفى مقابل ذلك، يبدو اأن النمط الكال�ضيكى من مثقف التحرر الوطنى قد ا�ضتمر جناحه املوؤقت، 

وظن اأنه هو الطريق امل�ضمون لبناء الأمة وا�ضتكمال بناء الوطن. وهكذا وجد نف�ضه متحركا ب�ضدة 

فى ا�ضتمرار التحري�س �ضد ال�ضتعمار والغرب، حتى بعد اأن رحل ال�ضتعمار. �ضحيح اأنه كانت 

من  ممكن  قدر  واأكرب  القت�ضادية  العدالة  لتحقيق  الدوىل  النظام  تطوير  وهى  عمالقة  مهمة  هناك 

اأن تتم مبجرد  التاريخية مل يكن من املمكن  العملية  اأن هذه  – غري  التحرر القت�ضادى والثقافى 

التحري�س اأو ا�ضتمرار ال�ضدام اخلارجى. واإمنا كانت حتتاج لعمل �ضبور وطويل النف�س ومبدع 

ل�ضتكمال البناء الداخلى ول�ضتنها�س القدرات الوطنية وابتكار النظم واملوؤ�ض�ضات الوطنية الكفيلة 

باإجناز هذه املهمة. وعلى العك�س. فاإن ا�ضتمرار التهييج �ضد النظام الدوىل الظامل مل يقدم اأ�ضا�ضا 

كافيا لدعم الندماج الداخلى، ومل يحدث اأن اأهدرت طاقات هذا املثقف بعيدا عن املهمة احلقيقية 

وهى ا�ضتكمال بناء الوطن واإبداع موؤ�ض�ضات للدمج وال�ضتيعاب الجتماعى فح�ضب، بل اإن مثقف 

التحرر الوطنى الكال�ضيكى حتول �رشيعا هو نف�ضه اإىل مثقف طائفته اأو جماعته العرقية والدينية 

فى الداخل وهكذا، �ضار هذا املثقف وطنيا فى خطابه املتعلق بعالقة اخلارج والداخل، وعرقيا فى 

خطابه املتعلق بعالقة الداخل بالداخل.

ومن ناحية ثانية، فاإن اأحد التوجهات املركزية للنمط الكال�ضيكى ملثقف التحرر الوطنى، وهو 

متركزه حول مفهوم الدولة. قد انتهى اإىل ما ي�ضبه الف�ضيحة الأخالقية وال�ضيا�ضية فى معظم جتارب 

الأحادى  التعلق  اأو  التمركز  هذا  دوافع  اإن  ال�ضواء.  على  والرجعى  منها  التقدمى  الثالث،  العامل 

بالدولة كانت عديدة بالن�ضبة ملثقف التحرر الوطنى، غري اأن اأهم هذه الدوافع كان التوق ل�ضرتداد 

الكرامة؛ وذلك بانتزاع رمز الإهانة، وهو احلكم من يد الأجنبى، واإعطائها م�ضمونا مناق�ضا لهذا 

الأجنبى، والتعجيل فى اإحداث التغريات الجتماعية والقت�ضادية التى تتفق مع مفهوم هذا املثقف 

للتنمية وللهيبة فى ال�ضاحة الدولية، وذلك با�ضتخدام اأهم الأدوات التعبوية، وهى جهاز الدولة.

القهرية  القوة  ا�ضتخدام  الوطنى  التحرر  بناء دولة وطنية، برر مثقف  البحث عن  وفى �ضياق 

ال�ضتقرار  واحرتام  هيبة  لفر�س  اأو  الجتماعية  الختاللت  لت�ضحيح  اأو  املوارد  لتعبئة  �ضواء 

والنظام العام. وفى �ضياق ذلك ن�ضاأت فى ظل اجتهادات مثقف التحرر الوطنى، دولة مركزية �ضديدة 

التعددية الجتماعية والثقافية، وحاولت فر�س التجان�س العام وحطمت ما  الت�ضلط، �ضعت لإلغاء 

تبقى من موؤ�ض�ضات املجتمع املدنى وتعبرياته امل�ضتقلة. وقد مت ذلك با�ضم التقدمية مثلما مت با�ضم 
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ال�ضتقرار والوطنية والرتاث.

لقد ف�ضل هذا التوجه ف�ضال ذريعا، اإىل حد الف�ضيحة كما قلنا من قبل؛ فقد اأثبتت الدولة الت�ضلطية 

اأنها ل تخدم اإل ذاتها، وبدل من اأن تكون الدولة هى اأداة املجتمع للتحرر، ا�ضتعبدته هى ذاتها، وبدل 

من اأن تكون اأداته للتنمية، �ضارت هى اأهم وكالت ا�ضتغالله، وبدل من اأن توحد وتدمج املجتمع 

مقدمة  احلية  وقتل خالياه  املدنى  املجتمع  كان حتطيم  النهاية  وفى  على حتطيمه.  بب�ضاطة  قامت 

طبيعية فى حالت عديدة لتحطيم الدولة لذاتها؛ اإذ انفجرت الدولة الت�ضلطية من الداخل واخلارج 

دافعة املجتمع كله اإىل احلرب الأهلية، اأو التحلل الأخالقى اأو كليهما. فالواقع اأن حالت رواندا 

لي�ضت �ضوى درجات متطرفة  وبوروندى وليبرييا وال�ضومال ولبنان واليمن والعراق واجلزائر 

على مقيا�س املر�س ال�ضائع نف�ضه فى طائفة اأ�ضخم عددا بكثري من الدول الأفريقية والآ�ضيوية.

لقد كان ذلك بالتحديد ما حذر منه فيل�ضوف عظيم مثل فرانز فانون الذى راقب باأ�ضى �ضديد 

موقف الوراثة الفا�ضل بني مرحلة ال�ضتعمار ومرحلة ال�ضتقرار: اأى وراثة حركة التحرر الوطنى 

العنف وفى مقابل  اأكرب من  ال�ضلطة بدرجة  بناها ال�ضتعمار وا�ضتغاللها هذه  التى  الدولة  ل�ضلطة 

رويدا  اأخذ  قد  الوطنى  التحرر  ملثقف  الكال�ضيكى  النمط  توجهات  وجممل  مربرة.  غري  امتيازات 

رويدا ياأ�رشه فى ورطات اأخالقية معقدة.

لقد عرب هذا املثقف فى خ�ضم الن�ضال من اأجل ال�ضتقالل ال�ضيا�ضى عن براءة وبطولة �ضعوب 

تلك  فى  وكان  وال�ضعوب،  الإن�ضان  فى  املتا�ضلة  والكرامة  احلرية  فى  حقها  عن  للدفاع  تنه�س 

اإىل  الغرب تتوجه  التقدمية فى  القوى  التى جعلت  الدرجة  اإىل  اأخالقية هائة  املرحلة ميلك جاذبية 

اأكرث  فى  الدولة  تناق�ضات  ا�ضتفحال  اأن  غري  الب�رشية،  خال�س  فى  اأماًل  الوطنى  التحرر  حركات 

جمتمعات العامل الثالث �رشعان ما انتهت اإىل ماأ�ضاة اأخالقية مروعة، يعد النمط الكال�ضيكى ملثقف 

التحرر الوطنى م�ضئول عنها جزئيًا على الأقل. والآن مل يفقد هذا املثقف براءته فح�ضب. بل �ضار 

اأي�ضا مغرو�ضا فى الوحل الذى �ضارت اإليه الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والجتماعية فى بالده، واأ�ضهمت 

الت�ضفيات الدورية بني اأق�ضام النخبة الثقافية وال�ضيا�ضية با�ضتخدام جهاز الدولة فى تعميق تلك 

الورطة الأخالقية. فاأف�ضل اأمنيات املثقف الذى يخ�ضى بجدية على حياته اأو حريته فى بالده وفى 

مواجهة دولته هى التحول اإىل لجئ �ضيا�ضى فى الغرب الذى خ�ض�س حياته ملهاجمته واإدانته، ول 

يبدو ذلك م�ضريا ا�ضتثنائيا، يحتكره املثقف املعار�س؛ فالتحولت امل�ضتمرة فى اأمزجة القائمني على 

احلكم كانت كفيلة بتحويل مثقف ال�ضلطة اإىل مثقف معار�س اأو العك�س.

لقد �ضارت هذه احلال ممكنة؛ ب�ضبب اأن اأجندة مثقف التحرر الوطنى كانت حافلة فقط بامل�ضائل 

مكان  هناك  يكن  ومل  رئي�ضية،  ب�ضفة  اخلارجى  جانبها  وفى  العليا،  وال�ضيا�ضية  ال�ضرتاتيجية 

نحو  على  والتفاو�س  حياته  �رشوط  على  ال�ضيطرة  من  املجتمع  لتمكني  الأجهزة  هذه  فى  حقيقى 
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مفتوح و�ضلمى حول ال�ضيا�ضات، وتعليمه مهارات حما�ضبة الدولة واأجهزتها والرقابة عليها واإعادة 

توجيهها ل�ضاحله.

ولهذا ال�ضبب �ضار من امل�ضتحيل حما�ضبة الدول، بل �ضار من امل�ضتحيل املحافظة على الندماج 

وال�ضتيعاب الجتماعى، بل جمرد �ضيانة الهتمام بالأمور العامة، وتعلم مهارات هذا الهتمام، 

بعيدا عن الغرائز املبا�رشة لأق�ضام حمبطة من املجتمع، تندفع لفرتا�س بع�ضها البع�س.

الأهلية  الدينى، والنقابة واجلمعية  الفردى، واحلى  التحرر الوطنى املجتمع  اأهمل مثقف  فقد 

والروابط الثقافية واملدنية، وجل ما قنع بامل�ضاركة فيه هو احلزب ال�ضيا�ضى الذى كان فى العادة 

اأو فى  – �ضواء كان فى احلكم  ال�ضيا�ضى  اأن احلزب  اأو املدن الكربى. غري  العا�ضمة  معزول فى 

�رشيعا ما �ضار دولبا معلقا فى الهواء، لأنه مل يجد ما يرتبط به، ويرتكز عليه من  املعار�ضة– 

موؤ�ض�ضات مدنية و�ضيا�ضية للمجتمع. وفور اإلغاء احلزب ال�ضيا�ضى اأو �ضل حركته لأ�ضباب قهرية 

اأو ذاتية، مل يكن مثقف التحرر الوطنى يجد مكانا له �ضوى املقهى اأو العمل فى املنتديات واملنظمات 

من  �ضهرة  الأقل  اأو  موهبة  الأقل  والعنا�رش  الأحدث  لالأجيال  بالن�ضبة  املاأ�ضاة  وتتعمق  الدولية، 

املثقفني. فاملنتج الأ�ضا�ضى للممار�ضة الثقافية النمطية فى العامل الثالث موجه للخارج، اأو متمركز 

فال  به  ين�ضبطون  اأو  املنتج  هذا  ي�ضتهلكون  الذين  املثقفني  اأكرثية  اأما  الدولة.  نحو  و�ضلبا  اإيجابا 

يكون اأمامهم �ضوى م�ضغ الإحباط العام دون اأن يفعلوا �ضيئا فى مواجهته، وذلك اأنهم مل يتعلموا 

املبادئ الأ�ضا�ضية ملمار�ضة ثقافية اأو �ضيا�ضية خمتلفة حتتم عليهم الن�ضمام الع�ضوى للمجتمعات 

وبناء وتطوير موؤ�ض�ضات املجتمع للرقابة على جهاز الدولة وامل�ضاركة فى و�ضع وتطبيق ال�ضيا�ضات 

وملهارات  لالهتمام  كله  املجتمع  فقدان  مع  كلية  احليوية  فقدان  فى  املثقفني  اأغلبية  وتبداأ  العامة. 

الرقابة واملحا�ضبة وامل�ضاركة.

الوطنى  الن�ضال  فرتات  اأو  لفرتة  يزدهر  قد  الكال�ضيكى  النمط  من  الوطنى  التحرر  مثقف  اإن 

امل�رشوع �ضد الهيمنة الأجنبية اأو العدوان الغربى. ولكنه �رشيعا ما يعود لالإحباط عندما تتحول 

الدولة عن ال�ضيا�ضات ال�ضدامية مع الغرب، وتكر�س نف�ضها لل�ضدام مع املجتمع وال�ضيطرة عليه 

واإخالئه من احلياة واحليوية، لأنه مل ي�ضع على راأ�س جدول اأعماله الولء للمجتمع والدفاع عن 

موؤ�ض�ضاته واإبداع املهارات ال�رشورية للم�ضاركة فى �ضنع وتطبيق �ضيا�ضة بالده.

اإن مثقف التحرر الوطنى قد �ضار اإىل نفى ذاته.
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3- فى ال�شروط املطلوبة لثقافة التحرر ال�شامل وموا�شفاتها فى �شائر امليادين! 

بعد اأن تناولت حلقة اأم�س الأول مثقف الوطنى كـ«وطنى« حيال اخلارج، و«عرقى« اأو »طائفى« 

فى الداخل، هنا التتمة الأخرية.

مل تعد دعوة مثقف التحرر الوطنى الكال�ضيكى جمتمعة للقطيعة مع النظام القت�ضادى العاملى اأو 

التفاعالت الثقافية العاملية تلقى ا�ضتجابة جادة ومن�ضقة من جانب غالبية املجتمع، ول يكاد يت�ضور 

اأحد اأن ُتْقِدم اأية اأمة على و�ضع اختيار القطيعة مع النظام ال�ضيا�ضى الدوىل مو�ضع التطبيق. اإ�ضافة 

لذلك كله برهنت اأحداث التاريخ القريب اأن ا�ضرتاتيجية الت�ضابك والرتباط البناء واحلوار الفعال 

اأجد واأف�ضل من ا�ضرتاتيجية فك الرتباط وال�ضدام والعزلة والقطيعة وغري ذلك من ا�ضرتاتيجيات، 

اأرا�ضيها وال�ضياغات الر�ضينة  اإرادة ل تلني على �ضنع التقدم على  وذلك عندما يكون لدى الأمة 

واملبتكرة لتفتح كل املواهب والإبداعات فى املجالت الثقافية والقت�ضادية والجتماعية ككل.

معنى ذلك بب�ضاطة اأن معنى الوطنية وم�ضمونها قد تغري من ال�ضدام مع اخلارج اإىل الإبداع 

و�ضنع التقدم فى الداخل. وعبقرية وثقافة وخ�ضو�ضية كل اأمة ميكن اأن تتفتح وتزدهر تبعا لقدرتها 

على توظيف معطياتها ومواهبها الثقافية ومواردها القت�ضادية وقياداتها ال�ضيا�ضية والجتماعية 

فى بناء واإعادة بناء خالق ملوؤ�ض�ضات العمل القت�ضادى والثقافى وال�ضيا�ضى.

وهذا كله ما مل يتطرق اإليه كثريا النمط الكال�ضيكى من مثقف التحرر الوطنى. وما مل ي�ضعه 

على جدول اأعماله اإل على نحو انتقائى للغاية وتبعا لل�ضدف. ولهذا ال�ضبب فاإن هذا النمط للمثقف 

مل يعد لديه ما يعطيه فى �ضوء املعطيات العاملية والإقليمية اجلديدة. ويتبقى من النمط الكال�ضيكى 

ملثقف التحرر الوطنى نوع العاطفة التى يتبناها، وتوجهه الفل�ضفى والقالب الرئي�ضى ملمار�ضته فى 

املجالني ال�ضيا�ضى والثقافى.

والعاطفة الوطنية ميكن اأن تكون من اأنبل واأرقى توجهات الوجدان الب�رشى؛ غري اأنها ميكن 

اأي�ضا اأن ت�ضاق اإىل اأحط التوجهات واأدنى امل�ضاعر واأكرثها وح�ضية. واملعيار احلاكم لهذا الفارق 

هو ما اإذا كانت الوطنية جت�ضيدا ملعنى الإن�ضانية، ومدخال خا�ضا لها، وم�ضاهمة فى اإثراء دللتها 

وتنوع خرباتها، اأم على العك�س من ذلك كله؟!

كلها  هى  والإمربيالية  والنازية  فالفا�ضية  ال�ضورة.  تلك  جانبى  على  كثرية  اأمثلة  تعوزنا  ول 

الإن�ضانية  معنى  يعار�س  موقف  اإىل  الوطنية  العاطفة  �ضاقت  واأيديولوجية  �ضيا�ضية  تعبريات 

اأو عقدة التفوق الثقافى. وفى املقابل، عرب  ويرف�ضها ويحتقرها ل�ضالح اأفكار التفوق العن�رشى 
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مفكرون عديدون وقياديون بارزون حلركات معينة للتحرر الوطنى عن اأرقى معانى الوطنية عندما 

اإليها كنهو�س مبعانى الإن�ضانية وكرامتها، وكتعبري عن م�رشوع �ضيا�ضى واأخالقى يدفع  نظروا 

بالإن�ضانية اإىل التطور والرقى. ذلك اأن حركات التحرر الوطنى بداأت فى الأ�ضل من اإدراك عميق 

هذه  عن  احلر  التعبري  فى  الكامن  وحقها  والأمم  ال�ضعوب  كل  فى  املتاأ�ضلة  والكرامة  للم�ضاواة 

الكرامة، ومثلت هذه احلركات رافعة لتقدم الإن�ضانية، اإذ �ضار حلم امل�ضاواة والتوا�ضل القائم على 

الكرامة واحلرية بني �ضعوب واأمم العامل حقيقة ممكنة على امل�ضتوى القانونى كما هو وا�ضح فى 

ميثاق الأمم املتحدة. وما زال الن�ضال من اأجل الت�ضاوى الفعلى بني الأمم وال�ضعوب اأمرا ممكنا عرب 

عمليات البناء واإعادة البناء والتنمية. ومع ذلك فاإن مثقف التحرر الوطنى خا�ضة فى الأمم الكبرية 

والرا�ضخة يراوح بني معنيني ومدلولني للوطنية/الإن�ضانى والفا�ضى. وقد �ضارت هذه املراوحة 

اإىل ا�ضتقطاب وا�ضح بحيث تدهور قطاع معني من مثقفى التحرر الوطنى اإىل روؤية عاملية اأقرب اإىل 

الفا�ضية وال�ضمولية، على حني اختار قطاع اأخر الن�ضال من اأجل تف�ضري اإن�ضانى للوطنية وللحق 

يتم عن طريق  الوطنى ل  التحرر  ا�ضتكمال  اأن  بالتدريج  يدرك  اأخذ  الأخري  القطاع  الوطنى. وهذا 

ال�ضدام واحلرب والكراهية، واإمنا عن طريق اإعادة بناء العامل، والبحث عن منط جديد للح�ضارة 

الإن�ضانية، اأى �ضار يدرك حترر بالده ل كعملية انف�ضال ب�ضيطة واإمنا كعملية حترر �ضاملة.

ويتخذ معنى انحياز العاطفة الوطنية اإىل الفا�ضية وال�ضمولية �ضكال خا�ضا فى البالد الأكرث فقرا 

وهو العاطفة العرقية.

اأما فى البالد الأكرث تطورا وحيثما توجد اأمم را�ضخة وذات مرياث ثقافى طويل وممتد، فقد 

ينهار معنى الوطنية اإىل عقدة تفوق اأو فى احلد الأدنى اإىل دعوة لقطيعة ثقافية مع العامل. والواقع 

اأن هذا امليل للتطرف كان كامنا فى حركات كثرية للتحرر الوطنى، ويقوم هذا امليل على منح اأمة 

اأن  اأو معتقدى لقوة معرفية واأخالقية متفردة. وعلى امل�ضتوى املعرفى، ن�ضتطيع  اأو نظام ثقافى 

ن�ضري اإىل وجود اأ�ضطورة با�ضم الب�ضتمولوجيا القومية اأو الدينية، عندما ي�ضري قطاع كبري ومتناٍم 

من املثقفني اإىل ا�ضتحالة وجود م�رشوع معرفى موحد لالإن�ضانية ككل، مثل م�رشوع العامل احلديث 

واملعطيات  بالأ�ضول  والإن�ضانيات  املجتمع  حقل  فى  وخا�ضة  املعرفة  اإمكانية  ويربطون  مثال، 

اخلا�ضة واملتجذرة للثقافة القومية. هذا النمط من التوجه فى ميدان املعرفة والأخالق نعرفه بني 

املثقفني والنمطيني فى الأمم التى مار�ضت الإمربيالية اخلارجية. غري اأنه يزدهر الآن فى بع�س الأمم 

التى عانت من هذه الإمربيالية. وتعد النزعة القائلة ب�رشورة تاأ�ضي�س علوم عربية اأو اإ�ضالمية �ضكال 

خا�ضا لهذا التوجه.
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وقد تهافت عدد كبري من مثقفى التحرر الوطنى فى البالد العربية اإىل اإ�ضاعة هذه الأ�ضطورة، 

واىل الدعوة لقطيعة معرفية – ولي�ضت �ضيا�ضية اأو اقت�ضادية فح�ضب – مع الغرب، ول ن�ضتطيع اأن 

نعد هذه النزعة جمرد خديعة للنف�س، فاإذا ما حا�ضبناها من وجهة نظر التاريخ الواقعى فاإن تطورات 

العقود الثالثة املن�رشمة تربهن بقوة على اأن الأمم التى يزعم لها التفرد املعرفى اأو الأخالقى هى 

اأكرث �ضحايا هذا املفهوم للذات وللعامل واأخ�رش اخلا�رشين من عمليات التجريب ال�ضيا�ضى والثقافى 

التى تدفع بها.

ذلك اأن الطابع الأخالقى لأ�ضطورة التفرد املعرفى والأخالقى – املن�ضوب لأمة اأو دين معني – 

عادة ما متثل مدخال فل�ضفيا لإن�ضاء وتربير اأنظمة �ضيا�ضية مطلقة وقهرية و�ضديدة العنف ل �ضد 

العامل اخلارجى فح�ضب، بل �ضد الأمة ذاتها وثقافتها واأخالقها على نحو اأم�ضى.

والتجربة النازية لي�ضت �ضوى تعبري متطرف ووح�ضى عن مر�س �ضائع بني �ضفوف الوطنيني 

هذا  معطيات  بع�س  جند  اأن  ميكننا  بل   ULTRANATIONALIST جمودا  الأ�ضد  والقوميني 

املر�س فى ت�ضاعيف الروؤية الكونية النمطية ملثقف التحرر الوطنى الكال�ضيكى حيثما ل يكاد هذا 

امل�رشوع يرى العامل: زمانا ومكانا، اإل من عيون وطنه وحده اأو نظامه املعتقدى املغلق.

اإن مفهوم الوطن ذاته يتحول لدى قطاع جتريدى كبري من مثقفى التحرر الوطنى الكال�ضيكى 

اإىل مقولة كليانية �ضديدة الإبهام والتجريد وفاقدة احل�ضا�ضية للحياة احلقيقية وللحاجات احلقيقية 

الأنظمة  من  كثريا  اأن  ذلك  على  والدليل  املعا�س،  التاريخ  فى  الوطن  معنى  يج�ضد  الذى  لل�ضعب 

تبدى  كانت  والوطنية  الوطن  معنى  فهم  فى  التجريدى  اجلنوح  هذا  عن  عربت  التى  ال�ضيا�ضية 

ا�ضتعدادا مذهال للمخاطرة بحياة �ضعب باأ�رشه اأو على الأقل اأق�ضام كبرية منه بالزج بها فى حروب 

�ضارية وممتدة ل يكاد يكون لها اأدنى مربر �ضوى الولع مبعانى العظمة والفخار الوطنى. وحتى 

لو مل ي�ضب مثقف التحرر الوطنى بتلك اللوثة التى جتعله يندفع للدعوة اأو لتربير نظم مطلقة، فاإنه 

يبدو فى معظم الأحوال ماأخوذا بالكليات املبهمة التى تف�ضح ف�ضاء وا�ضعا للغاية لنبالة رومان�ضية. 

ولهذا، فاإن اأجندة هذا املثقف واأ�ضلوب ممار�ضته ال�ضيا�ضية والثقافية هى من حيث الأ�ضا�س قومية 

مرتبطة ارتباطا ع�ضويا بالدولة، منا�رشة اأو معار�ضة. وقد انتهى ذلك يف معظم التجارب بانك�ضار 

�رشيع، ومن ثم با�ضتقالة �ضيا�ضية، ونفى اإجبارى اأو اختيارى، وفى مقابل هذا النمط الكال�ضيكى 

ملثقف التحرر الوطنى ن�ضتطيع اأن نلمح تبا�ضري – واإن كانت ل زالت جد حمدودة – لنمط جديد من 

املمار�ضة الثقافية التى قد يتولد معها مثقف للتحرر ال�ضامل.

اأن جمرد احل�ضول على ال�ضتقالل وهزمية الإمربيالية �ضوف  لقد ظن مثقف التحرر الوطنى 
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ت�ضمن لأمته التقدم الجتماعى والنمو القت�ضادى والرفعة ال�ضيا�ضية. واملفاجاأة اأن ذلك مل يتحقق، 

بل كانت ح�ضيلة ال�ضتقالل ال�ضيا�ضى فى حالت كثرية خميبة لالآمال، وتعود خيبة الأمل هذه للحلم 

واجليلية  واجلهوية  الطبقية  والفوارق  الجتماعى  ال�ضتغالل  منها  عديدة  عوامل  اإىل  التحررى 

املوارد  �ضاآلة  جانب  اإىل  هذا  وال�ضيا�ضية،  القت�ضادية  النخبة  موهبة  وانحطاط  وتفاهة  الكبرية، 

وق�ضوة وجتاهل النظام العاملى لالأمم الفقرية وال�ضعيفة. غري اأن ال�ضبب الرئي�ضى وراء خيبة الأمل 

اإمنا يكمن فى اأن ال�ضتقالل ال�ضيا�ضى ارتبط باإن�ضاء نظم �ضيا�ضية ت�ضلطية اأو �ضمولية، عملت بداأب 

واإ�رشار غريب على تدمري كل موؤ�ض�ضات املجتمع املدنى، اأى على اإخماد اإبداعات اجلماهري بدل من 

العمل على تفجريها وتفتحها.

اإدراك هذه اجلذور والأ�ضول خليبة الآمال املو�ضوعة على هدف التحرر الوطنى هو نقطة  اإن 

انطالق منا�ضبة لنقد وجتاوز منط املمار�ضة الثقافية التى قادت اإىل تدمري اأو اإهدار طاقات املجتمع 

ال�ضعيفة  الأمم  ب�ضدة  حتتاجها  التى  الثقافية  للممار�ضة  املنطقى  التوجه  ي�ضبح  وبالتاىل  املدنى، 

الأ�ضعف  اأق�ضامه  وخا�ضة  اأق�ضامه  بكل  املدنى  للمجتمع  التوجه  هو  الثالث  العامل  فى  والفقرية 

والأفقر، �ضاحبة امل�ضلحة فى م�رشوع متكامل للتحرر ال�ضامل. والدللة الرئي�ضية لهذا التوجه هى 

احلاجة ل�ضطالع املثقف بعبء رئي�ضى فى بناء موؤ�ض�ضات اجلماهري: موؤ�ض�ضات الرقابة وامل�ضاركة: 

اأو  الذين ي�ضكلون الأمة مو�ضوعا مل�رشوع تنموى  النا�س احلقيقيني  التى ل جتعل  اأى املوؤ�ض�ضات 

حتى حتررى واإمنا الذات التى ت�ضع وتطبق هذا امل�رشوع بنف�ضها ولنف�ضها اأي�ضا.

ملثقف  املركزية  املهن  باعتبارها  املنظمة  وهياكلها  موؤ�ض�ضات اجلماهري  بناء  عن  نتحدث  ونحن 

التحرر ال�ضامل لأن عملية بناء املوؤ�ض�ضات تفرت�س –�ضمنا– برنامج عمل وكفاءة ات�ضالية واإبداعا 

فى تفريخ الأ�ضكال التنظيمية وخيال وابتكارا فى اإيجاد احللول للم�ضكالت الجتماعية ال�ضيا�ضية 

التى  الفنية  وللم�ضكالت  �ضلمية(  ب�ضورة  التناق�ضات  حل  )مثال  ذاتها  العملية  هذه  فى  املت�ضمنة 

تواجه الأداء الرقابى وامل�ضارك للجماهري.

القطعى  وان�ضغاله  للدولة  توجهه  بدل من  املدنى  وللمجتمع  للجماهري  املثقف  توجه  اإن ح�ضم 

لي�س فكرة جديدة بحد ذاتها. فغرام�ضى نادى مبا �ضماه املثقف الع�ضوى  العليا  ال�ضيا�ضة  باأمور 

واعتاد بع�س املارك�ضيني املحدثني احلديث عما �ضموه مبثقف اجلماهري اأو مثقف الطبقة العاملة.

غري  وهناك مدر�ضة حديثة فى عامل ال�ضيا�ضة تنادى مبا ا�ضطلح عليه بـ “ال�ضيا�ضة من اأدنى”، 

اإن  اأكرث من جانب واحد. فاأول:  الناحية فى  ال�ضامل تتجاوز هذه  اأن مدلول فكرة مثقف التحرر 

اإىل حد كبري، ولي�س  اإن الأخري حملى  مثقف التحرر ال�ضامل لي�س جمرد مثقف ع�ضوى من حيث 

نهاية مثقف التحرر الوطني
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حم�ضورا فى نطاق  “ال�ضيا�ضة من اأ�ضفل” مبعنى م�ضاركة اجلماهري موقعها ومو�ضعها من العمل 

قد �ضار بحد  اأمته وجماهريه  اأن حترر  يدرك  اأي�ضا مثقف كوكبى  واإمنا هو  والتنموى،  الرقابى 

ذاته فعال عامليا ولي�س جمرد فعل وطنى. اإن ملثقف التحرر ال�ضامل م�رشوعا لإعادة بناء العامل، وهو 

بالتاىل يت�ضور فعاليته فى اإطار حتالف عاملى ف�ضفا�س ن�ضبيا من اأجل ال�ضالم وامل�ضاواة والرفاه 

للعامل كله. اإنه يتحدد من تلك الهيمنة الغربية ال�ضتالبية واملعاك�ضة، اإذ يرى فى الغرب جماعات 

تنا�ضل من اأجل ال�ضالم وامل�ضاواة والتنمية لكل �ضكان هذا الكواكب، وهو م�ضتعد للتحالف مع هذه 

اجلماعات حتى لو  �ضد جماعات من بالده تقوم على اأهداف مناق�ضة لذلك كله. والأهم األ يخت�رش 

العامل فى الغرب، واأن يرى فى كل �ضكان العامل من اأى عرق اأو ثقافة اأو دين اإخوة له.

واإذا كان مثقف التحرر ال�ضامل يرى التحرر فعال كوكبيا فاإن دوره املبا�رش ميكن اأن يتم بتحفيز 

عملية التحرير هذه على م�ضتوى اأو فى نطاق قرية اأو حى مدنى اأو جماعة عاملية اأو مهنية اأو فى 

جمال طاقة ما من الطاقات الإبداعية للب�رش. وهو يتوق لنظم فعالية الفعل الجتماعى التحررى على 

هذا امل�ضتوى والعمل الكوكبى من اأجل التحرر وال�ضالم.

ثانيا: اإن مثقف التحرر ال�ضامل على عك�س الدللة املارك�ضية التقليدية “ملثقف اجلماهري” يقلع 

بحزم عن الرغبة والواقع للوثوب اإىل �ضلطة الدولة، ناهيك عن احتكارها با�ضم حزب اأو طبقة اأو 

اإنه يت�ضور جمتمعا مفتوحا تقوم فيه الدولة باأدوار جوهرية ولكنها ل ت�ضبح  حتى با�ضم الأمة. 

دولة غريبة عن املجتمع، بل اأداته فى تنظيم العالقة بني اأق�ضامه وموؤ�ض�ضاته وقواه. ومثقف التحرر 

لتفجري  الالزمة  القوة  النا�س  اإك�ضاب  اأو  التمكني  اأثر حمدد وهو  اإحداث  اإبداعاته  ال�ضامل يوظف 

كل  على  القرار  واتخاذ  العامة  ال�ضيا�ضة  �ضنع  فى  وامل�ضاركة  على  الرقابة  ذلك  فى  مبا  اإبداعاتها 

امل�ضتويات من خالل موؤ�ض�ضات للجماهري.

اإن هذه العملية الرقابية ميكن اأن ت�ضتكمل ذاتها عرب اإعادة غزو �ضلمى للدولة، وذلك عندما ي�ضري 

من امل�ضتحيل لبريوقراطية الدولة النفراد باتخاذ القرار اأو اإدارة موؤ�ض�ضات جوهرية ل�ضيانة حياة 

النا�س وتطويرها دون م�ضاركة ورقابة هوؤلء النا�س اأنف�ضهم. ويختلف مثقف التحرر ال�ضامل عن 

الدللة التقليدية ملثقف اجلماهري فى ال�ضطالح املارك�ضى فى اأنه ل يتوق لقيادة “حركة مطلبية” 

العقالنية  البدائل  للنا�س  ي�رشح  املثقف  فهذا  اجلماهري.  من  اإبداعية  حركة  واإمنا  اجلماهري،  بني 

لالإ�ضالح فى كل املجالت: ال�ضحة والتعليم والإ�ضكان والعمل وعالقاته والقرار ال�ضيا�ضى والثقافى 

اإعادة  بني  ينطلق  هو  هو.  اختياره  يفر�س  اأن  دون  الختيار  ينري حقل  وهو  ونتائجه،  ومتطلباته 

اإدماج ال�ضخ�س الطبيعى واجلماعة باعتبارهم قوة عمل ومنتجني ورمبا اأ�ضحاب اأعمال واأ�ضحاب 
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قرار اأي�ضا ولو على نطاق حمدد.

احتكارها،  اأو  ال�ضلطة  على  ال�ضتيالء  يطرح  ل  اإنه  من حيث  ال�ضامل  التحرر  مثقف  اإن  ثالثا: 

العنف  ولي�س  والإبداع  بالبناء  املت�ضلة  واملواهب  والقدرات  الطاقات  تلك  النا�س  فى  يخاطب 

ممار�ضته  حمددات  اأهم  اأحد  املتكامل  ال�ضلمى  التطور  وحق  ال�ضلم  يجعل  بالتاىل  وهو  وال�ضدام، 

ال�ضيا�ضية والثقافية. وباعتباره كذلك فهو يطرح تفتح موهبته هو فى التو�ضل اإىل �ضياغات مبتكرة 

لي�س  بالتاىل  وهو  وال�رشاعات.  التناق�ضات  حلل  كاآلية  والتفاو�س  النا�س  بني  التوا�ضل  لتعميق 

ن�ضريا اآليا لفكرة “احلرب العادلة” اأو الثورة والنقالب كفريق لالإ�ضالح والتقدم اإل حيثما تكون 

هذه قرارات اإجماعية للغالبية الكا�ضحة من الأمة. وحيثما ل تنطوى على عنف بالغ اأو هتك لن�ضيج 

املجتمع اأو ت�ضليم بحالت معينة من الهي�ضرتيا التى اأحيانا ما ت�ضيب املغلوبني على اأمرهم وتدفعهم 

دفعا وراء املغامرين والأفاقني من دعاة العنف وال�ضمولية ال�ضيا�ضية والت�ضلط والتع�ضب وثقافة 

النبذ والكراهية واحلرب.

رابعا: اإن مثقف التحرر ال�ضامل يبدو وكاأنه من�ضغل كلية باملجالت النوعية ذات ال�ضلة امل�ضي�ضة 

بحياة النا�س مثل ال�ضحة والتعليم والإ�ضكان و�ضوق العمل وعالقاته والتخطيط احل�رشى واإنعا�س 

البيئة وجماليات احلياة اجلماهريية. غري اأن ذلك ل مينعه من اإيجاد طريق ي�ضل بني همه املعرفى 

اجلماىل الإن�ضانى العام من ناحية وهذه الأخرية املتعلقة بالهموم اليومية للنا�س. وهو بالتاىل لي�س 

اأ�ضريا لختيار جامد بني “الثقافة العليا” و”الثقافة الدنيا” اأو “اجلماهريية” ول بني “العزلة” 

والعتكاف ال�رشورى لبناء ثقافة مبدعة و”النخراط بني �ضفوف اجلماهري” كطريق لتفعيل هذه 

الثقافة.
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وثيقة

وثائق

نحو مفهوم م�ضرى للدميقراطية* 

مقدمة:

1- ل بد اأن يبداأ اأى مفهوم م�رشى للدميقراطية بالعرتاف باأن م�رش 

هى جزء ل يتجزاأ من املجتمع الدوىل، واأن الدميقراطية التى نعنيها هى فى 

دول  من  كثرية  دول  فى  لها  وطمحت  الب�رشية،  جربتها  التى  تلك  اجلوهر 

ولي�ضت  ال�ضعوب،  خمتلف  بني  م�ضرتكة  خربات  على  تنبنى  واأنها  العامل، 

�ضيئا يتم تعريفه لأول مرة، ول هى مفهومًا يوؤخذ تع�ضفا كما حدث مثال فى 

دول  مع  اأو  ال�ضعبية،  الدميقراطية  مفهوم  مع  ال�ضابقة  وار�ضو  حلف  دول 

اأخرى ل دميقراطية ا�ضتخدمت املفاهيم للتمويه على ممار�ضات �ضمولية اأو 

ت�ضلطية بعيدة كل البعد عن الدميقراطية. 

2- لبد اأب�ضا اأن يبداأ اأى مفهوم م�رشى للدميقراطية بالعرتاف باأن 

الدوائر احل�ضارية  اإىل عدد من  ثقافى متميز ومنتٍم  كيان  اأي�ضا  م�رش هى 

ممثلون  فيها  �ضارك  ندوة،  فعاليات  خالل  الروؤية  هذه  �ضعيد  ال�ضيد  حممد  الدكتور  قدم   
*

عن  التيارات والأحزاب والقوى ال�ضيا�ضية املختلفة، وعقدت الندوة، التي اأ�ضهم الدكتور يف 

التيارات ال�ضيا�ضية امل�رشية(،  تنظيمها، حتت عنوان )نحو روؤية م�ضرتكة للدميقراطية بني 

وذلك يف عام 2006.
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املمتدة  ال�ضيا�ضية  وتقاليدها  اخلا�ضة،  والجتماعية  القت�ضادية  ظروفها  لها  اأن  كما  املتداخلة، 

واملتجذرة؛ وخا�ضة فيما يتعلق بالتاأكيد على قيم العدالة، واأنها قادرة على اإثراء مفهوم الدميقراطية 

والتمتع بتجربة اأ�ضيلة ل تقوم على تقليد اأو ن�ضخ لغريها من التجارب، واأن التوق لتجربة دميقراطية 

باملبادئ  اأو  امل�ضرتكة لالإن�ضانية  بالقيم  الأ�ضكال  باأى �ضكل من  اأن يعنى الإجحاف  اأ�ضيلة ل ميكن 

واملعايري الأ�ضا�ضية للدميقراطية، واإمنا يعنى جت�ضيد هذه القيم ب�ضورة ت�ضتجيب للحاجات الأ�ضيلة 

وامل�رشوعة لكل القوى الجتماعية الكربى، وحلاجات البالد ككل، ولل�رشورات التى ميليها التكوين 

الثقافى الفريد مل�رش. 

3-ومن املفيد اأن نوؤكد اأي�ضا على اأن الدميقراطية لي�ضت جمرد نظام �ضيا�ضى اأو كيان قانونى 

كل  واأن  اأي�ضا،  وباملمار�ضة  بالتجربة  النا�س  يتلم�ضها  فحوى  اأو  ماهية  لها  واأن  فح�ضب،  �ضكلى 

ا�ضتخدام لقاعدة قانونية �ضكلية دميقراطية، لتحقيق نتائج معاك�ضة للهدف منها اأو للغر�س الذى 

و�ضعت لتحقيقه هى غدر بالدميقراطية واإجحاف بها؛ ومن هذا املنطلق فاإنه يجب اأن ن�ضع ن�ضب  

الذى يقوم على �ضلطة  النظام  اأنها  الع�ضور، وهى  للدميقراطية فى كل  الفحوى اجلوهرية  اأعيننا 

ال�ضعب و�ضيادة الأمة. 

ثالثة  على  تتم  وهى  اأهمية،  الأكرث  اجلانب  هى  الدميقراطية  املمار�ضة  فاإن  عامة  4-وب�ضورة 

اإىل  توؤدى  يتم تنظيمها ب�ضورة  اأن  يقبل  واأ�ضا�ضية ل يجوز خرقها، ول  م�ضتويات: مبادىء عامة 

لل�ضعب،  ال�ضلطة  تقريب  ت�ضمل  واملجتمع  الدولة  �ضلطات  بني  للعالقة  حمدد  وتنظيم  م�ضادرتها، 

وبناء نظام نيابى، يقوم على النتخابات العامة الدورية والنزيهة، ونظام حكم يقوم على مبداأ حكم 

الأغلبية مع الحرتام التام حلقوق الأقلية، وو�ضع �ضمانات حتول دون تركيز ال�ضلطة اأو احتكارها 

اأو تاأبيدها، مع و�ضع الأ�ض�س ال�ضليمة التى ت�ضمن ممار�ضة احلكم ب�ضورة فعالة وفى حدود حكم 

الق�نون. 

اأ�ضا�ضية، وهى �رشوط ت�ضمح بتطور دميقراطى  اإىل �رشوط متهيدية  الدميقراطية  5-وحتتاج 

�ضليم و�ضحى دون اأن تكون بذاتها جزءا من تعريف الدميقراطية. وت�ضمل هذه ال�رشوط العنا�رش 

الأ�ضا�ضية التالية:

أ ال�ضتقالل 	( فقدان  الدميقراطية فى ظل  تعي�س  اأن  ي�ضتحيل  اإذ  الوطنية:  الإرادة  ا�ضتقالل 

ال�ضتعمار  ع�رش  انتهى  وبينما  الوطنى.  القت�ضادى  ال�ضتقالل  من  الأدنى  واحلد  ال�ضيا�ضى 

التقليدى، ول تواجه م�رش خطرا داهما باحتالل جزئى اأو كلى لأرا�ضيها وترابها الوطنى فاإنها 

تعانى من م�ضتوى مرتفع للغاية من التبعية القت�ضادية والتعر�س ال�ضرتاتيجي، الأمر الذى يفقدها 

نحو مفهوم م�ضري للدميقراطية
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جانبا كبريا من ا�ضتقالل القرار الوطنى. وبدون اإغالق نافذة النك�ضاف القت�ضادى وال�ضرتاتيجى 

ي�ضعب ت�ضور حتقيق الدميقراطية، لأن القرارات احلقيقية التى توؤثر على رفاهية الوطن واملواطن 

القت�ضادى  النهو�س  �رشورة  على  نوؤكد  اإننا  مهيمنة.  خارجية  قوى  عن  احلالة  هذه  فى  ت�ضدر 

املنعة  وتطوير  بناء  �رشورة  على  نوؤكد  كما  القت�ضادى،  ال�ضتقالل  من  الأدنى  احلد  يحقق  الذى 

ال�ضرتاتيجية امل�رشية، �ضواء ب�ضورة منفردة اأو بالتعاون مع الدول العربية والدول املحبة لل�ضالم. 

أ بالإ�ضافات 	( الوعى،  مع  الوطنية  ثقافته  واأركان  للمجتمع  اجلوهرية  القيم  على  التوافق 

الأهداف  ترتجم  التى  والأ�ضيلة  اخلالقة  الثقافية  املمار�ضة  اإليها  توؤدى  اأن  ميكن  التى  العظيمة 

ال�ضامية والأ�ضا�ضية للمجتمع والأديان ال�ضماوية. ونعتقد اأن هناك �رشورة على التوافق على الدور 

الكبري الذى يلعبه الإ�ضالم، وتلعبه امل�ضيحية فى تكويننا الثقافى والأخالقى القومى. اإن تعزيز هذا 

الدور مطلوب و�رشورى. ويجب البناء على القيم الأخالقية الرفيعة التى اأر�ضتها امل�ضيحية واأكدها 

ال�ضالم فى اأر�س م�رش، وفى ن�ضيجها احل�ضارى واملجتمعى. اإن جانبا من هذا التوافق يقوم على 

ا�ضتبعاد بناء دولة دينية مبعنى منح اأى جماعة- وخا�ضة رجال العلم الدينى- امتياز حكم البالد. 

وباملقابل فاإن بناء الدولة ونظامها و�ضيا�ضاتها يجب األ ي�ضطدم اأو يتناق�س مع قيم اأ�ضا�ضية للدينني 

الإ�ضالمى وامل�ضيحى. 

أ الدميقراطية 	( املجتمعات  كل  فى  والأ�ضا�ضية  ال�ضيا�ضية  القيم  على  التوافق  اأن  �ضك  ول   

والت�ضامح  بالآخر،  العرتاف  معانى  على  التوافق  خا�ضة  ب�ضورة  ويجب  بديهيا.  �رشطا  ي�ضكل 

ال�ضيا�ضى والفكرى وحقوق املواطنة املت�ضاوية واإقامة املمار�ضة ال�ضيا�ضية على قاعدة امل�ضاركة فى 

الوطن وامل�ضاواة فى حقوق املواطنة، وا�ضتبعاد كل �ضور التمييز على اأ�ضا�س الدين اأو اجلن�س اأو 

اآخر. ويجب ب�ضورة خا�ضة  اعتبار غري �ضخ�ضى  اأى  اأو  امليالد والإقامة  اأو جهة  العرقى  الأ�ضل 

اأن تتم مكافحة جميع �ضور الطائفية وتاأكيد الوحدة الوطنية واإبعاد املوؤ�ض�ضات الدينية عن املجال 

ال�ضيا�ضى، واعتبارها مرافق عامة مفتوحة ومتاحة للجميع يراأ�ضها اأ�ضخا�س يتمتعون بالحرتام 

وظائفهم  �ضغل  اأثناء  احلزبية  ال�ضيا�ضية  الأدوار  اأو  الوظائف،  مبزاولة  لهم  ي�ضمح  األ  على  العام 

املتبادل  والحرتام  الت�ضامح  اأ�ضا�س  على  الدينية  العالقات  اإقامة  يجب  الأدنى  احلد  وفى  الدينية. 

اأو الإهانة، دون اإجحاف بحق املناق�ضة العاقلة  وحت�ضني املعتقدات الدينية من الهزوؤ وال�ضخرية 

واملفيدة لكل الأفكار والن�ضو�س اأو املمار�ضات فى �ضياقات ت�ضمن حرية البحث والإبداع. 

أ اإننا نعترب اأي�ضا اأن حتقيق احلد الأدنى من النهو�س القت�ضادى واملجتمع �رشط �رشورى 	(

ملوا�ضلة وتنمية جتربة دميقراطية ذات معنى وقابلة للحياة والزدهار. وفى هذا ال�ضياق، فاإن اأى 

وثيقة
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نظام دميقراطى فى م�رش يفقد جانبا كبريا من �رشورته اإن مل ميكن املجتمع من النطالق النهو�ضى 

فى املجالت القت�ضادية والجتماعية والثقافية واإحداث قطيعة نهائية مع الفقر والتخلف.

اأوال: املبادىء االأ�ضا�ضية للحكم الدميقراطى 

1- يجب اأن يتم اإقرار جميع احلقوق الأ�ضا�ضية لالإن�ضان، واملن�ضو�س عليها فى ال�رشعة الدولية 

واحلقوق  وال�ضيا�ضية  املدنية  للحقوق  الدوليني  العهدين  فى  خا�ضة  وب�ضورة  الإن�ضان،  حلقوق 

القت�ضادية والجتماعية والثقافية باعتبارها مبادىء جوهرية فى النظام الدميقراطى فى م�رش. 

2- وب�ضورة خا�ضة يجب تقنني العرتاف بحقوق التعبري- وخا�ضة فى ال�ضحافة ومنابر الإعالم 

املختلفة- واحلق فى املعلومات، وحقوق التجمع والتنظيم املدنى وال�ضيا�ضى مبا ي�ضمن ويعزز فى 

الوقت نف�ضه التعددية ال�ضيا�ضية. يعنى ذلك احلق فى تاأ�ضي�س وامتالك ال�ضحف والقنوات الإذاعية 

والتلفازية، واحلق فى تاأ�ضي�س اجلمعيات الأهلية واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة، وال�ضالونات والتجمعات 

واملنابر الثقافية والنقابات العمالية واملهنية، وغريها من املنظمات واجلمعيات ال�ضيا�ضية واملدنية 

بحرية وبدون حاجة للح�ضول على ترخي�س، على اأن تتم مزاولة هذه احلقوق ب�ضورة �ضلمية وعلى 

وجه ل يجحف بحقوق الآخرين.  

باإ�ضالحات  القيام  ويجب  الدميقراطى،  النظام  فى  الزاوية  القانون حجر  مبداأ حكم  3-ميثل 

الإن�ضان  حلقوق  اجل�ضيمة  اخلروق  كل  من  م�رش  فى  املرعية  التقنينات  لتطهري  �ضاملة،  ت�رشيعية 

واحلريات العامة ومبادىء العدالة وامل�ضاواة، ومتكني النظام الق�ضائى من امتالك اآلياته اخلا�ضة 

ناجزة  واإجنازعدالة  امل�ضاواة،  قدم  ا�ضتثناء وعلى  بدون  للجميع  القانون ومد حمايته  تطبيق  فى 

و�رشيعة. ويجب اأن ي�ضمح النظام ال�ضيا�ضى بفتح الباب اأمام احلق فى رفع – اأو حتريك- الدعوى 

اأغرا�س واأهداف عامة، تتفق مع القيم املرعية فى املجتمعات الدميقراطية، ول  العمومية لتحقيق 

ت�ضادر على اأى نحو احلريات واحلقوق الأ�ضا�ضية لالإن�ضان، اأو تتدخل فى احلياة اخلا�ضة، اإل فى 

اأ�ضيق احلدود، ومبا يتفق مع اأف�ضل املعايري فى جميع النظم القانونية. 

و�ضدور  الدينية،  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتقالل  الدميقراطى  املجتمع  فى  الأ�ضا�ضية  احلقوق  4-ت�ضمل 

قوانني تفتح الباب اأمام الختيار احلر، �ضواء بالت�ضويت اأو الرتا�ضى اأو الو�ضائل الأخرى املنا�ضبة 

مل�ضتوياتها القيادية. 

5-ل ميكن الف�ضل بني احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية واحلقوق القت�ضادية والجتماعية، بل هما 
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غري قابلني للف�ضل ومتكامالن، وف�ضال عن العرتاف بامللكية اخلا�ضة وامللكية التعاونية والعامة، 

يجب اأن يلتزم اأى نظام دميقراطى باأولوية اقتالع الفقر، و�ضمان مد مظلة التاأمني ال�ضحى و�ضبكة 

بتاأكيد  الدميقراطية  املمار�ضة  تتقدم  الأ�ضا�ضية،  احلاجات  ي�ضمن  مبا  للجميع  الجتماعى  الأمن 

و�ضيانة التوازن فى امل�ضالح بني القوى الجتماعية املختلفة، وذلك من خالل تعدد اأ�ضاليب الإنتاج 

و�ضمان اأعلى م�ضتوى ممكن من عدالة التوزيع.

ثانيا: احلكم الدميقراطى

ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  حتتفظ  اأن  ويجب  وال�ضعب،  الأمة  و�ضلطة  �ضيادة  الدميقراطية  تعنى   -1

ت�ضجع  اأن  يجب  النيابية،  الو�ضائل  اإىل  فاإ�ضافة  املمكنة.  الو�ضائل  بكل  املعنى  هذا  على  الفعلية 

القوانني واملمار�ضات الفعلية على م�ضاركة املواطنني كاأفراد وباعتبارهم هيئات اأو جمعيات عمومية 

الدميقراطية  اإن م�ضتويات معينة من  ال�ضيا�ضات.  القرارات و�ضنع  اتخاذ  العامة فى  للموؤ�ض�ضات 

املبا�رشة �ضارت ممكنة بل و�رشورية لرتجمة مبداأ �ضيادة ال�ضعب، و�ضلطته، من خالل كل الو�ضائل 

ال�رشورية للتعرف على اآرائه فى ال�ضيا�ضات املختلفة. 

2-تقوم التجربة الدميقراطية امل�رشية على تقريب ال�ضلطة لل�ضعب ب�ضتى الو�ضائل، وعلى راأ�ضها 

ال�رشوط  على  ال�ضيطرة  فر�ضة  القاعدية  م�ضتوياته  على  للمجتمع  يتيح  املحلى  للحكم  فعال  نظام 

املبا�رشة للحياة الجتماعية و�ضلطة اتخاذ قرارات اأ�ضا�ضية حل�ضد وتعبئة القدرات من اأجل التنمية 

واإطالق قدرات النه�ضة. ويتم انتخاب جميع م�ضتويات الدارة واحلكم املحلى من عمد القرى حتى 

املحافظني، كما يتم و�ضع خطط لتعزيز الرتابط املجتمعى وا�ضتعادة ح�س اجلماعة والنطالق منها 

لتحقيق النهو�س مبا فى ذلك الأ�ضكال املختلفة للت�ضامن الجتماعى وتوفري الأمن واحلماية، دون 

اإجحاف بالفرد اأو حقوقه وحرياته. تفريب ال�ضلطة من النا�س هى اأهم جمال لالجتهاد والإ�ضافة 

اإىل التجربة الدميقراطية امل�رشية، ويجب فتح باب الجتهاد فى هذا احلقل اإىل اأق�ضى حد ممكن. 

ال�ضلة  تاأكيد  خالل  من  وذلك  ال�ضعب،  �ضلطة  تاأكيد  على  امل�رشية  النيابية  التجربة  3-تقوم 

اأى  فى  نوابهم  ملحا�ضبة  الناخبني  اأمام  الباب  وفتح  وناخبيهم،  النواب  بني  واحلميمة  املتوا�ضلة 

وتتمتع  والرقابية،  الت�رشيعية  الق�ضايا  خمتلف  حول  ناخبيهم  با�ضت�ضارة  النواب  والتزام  وقت، 

امل�ضتويات النيابية املختلفة ب�ضلطات حقيقية ت�رشيعية ورقابية. 

الرئا�ضى  النظامني  خ�ضائ�س  بني  مالئم  مزج  على  امل�رشى  الد�ضتورى  النظام  4-ويتاأ�ض�س 
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والربملانى، مبا يعزز �ضلطات الربملان، وي�ضمن فى نف�س الوقت اأكرب قدر ممكن من توازن ال�ضلطات. 

رئي�س  كان  لو  حتى  الربملان،  فى  باأغلبية  تتمتع  التى  الأحزاب  اأو  احلزب  من  احلكومة  وتت�ضكل 

اجلمهورية منتخبا، ويتمتع ب�ضالحيات حقيقية فى جمالت ي�ضميها الد�ضتور. ويجب و�ضع د�ضتور 

جديد ينقل م�رش اىل النظام الدميقراطى ب�ضورة حا�ضمة، وذلك بوا�ضطة جمعية د�ضتورية تت�ضكل 

و�ضخ�ضيات  وفكرية  وعلمية  عامة  �ضخ�ضيات  من  الثلث  وبن�ضبة  العام،  بالنتخاب  الثلثني  بن�ضبة 

قطاعات  متثيل  اأو  خارقة  باإجنازات  اأو  املجتمعية،  احلياة  فى  البارز  بالدور  لها  م�ضهود  اأخرى 

ا�ضرتاتيجية من املجتمع. 

5- يجب فى كل الأحوال �ضمان ال�ضتقالل التام للنظام الق�ضائى، ويكون النائب العام حماميا 

لل�ضعب، وحافظا حلقوقه املدنية وال�ضيا�ضية. ويتم انتخابه اإما فى ت�ضويت �ضعبى عام اأو من جانب 

ال�ضلطة  عن  بال�ضتقالل  يتمتع  اأن  ت�ضمن  اأخرى  بو�ضائل  اأو  النق�س  ملحكمة  العمومية  اجلمعية 

التنفيذية، واأن يقوم بدوره العداىل مبا يتفق مع ن�س وروح القانون والد�ضتور واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�ص�ن. 

على  ويح�ضل  الربملان،  فى  الأغلبية  ذات  الأحزاب  اأو  احلزب  من  الوزراء  جمل�س  6-يتاأ�ض�س 

ثقته، وميكن للربملان اإقالة احلكومة اأو اأى وزير منها، ويجب اأن يكون للمجل�س اخت�ضا�ضات ذاتية 

وخا�ضة به وم�ضتقلة عن الرئي�س حتى فى ظل نظام يحمل مالمح رئا�ضية. وميكن للرئي�س واملجل�س 

الوزراء  جميع  فيه  يكون  الذى  لليوم  تتطلع  م�رش  ولكن  ال�ضيادية،  الوزارات  حول  يت�ضاورا  اأن 

والتنفيذيني الآخرين مدنيني، وقت اختيارهم اأو انتخابهم لتوىل وظائفهم.  

اأن  الربملانية  لالأقلية  وميكن  الدميقراطى،  النظام  فى  الأقلية  بحقوق  الإجحاف  ميكن  7-ل 

ت�ضكل حكومة ظل، واأن ت�ضارك بفعالية فى الرقابة على اأداء احلكومة الفعلية، واأن تقرتح القوانني 

والت�رشيعات ف�ضال عن كل الوظائف النيابية الأخرى. 

متثل  واأن  حقيقية،  بقدرات  العامة  الإدارة  تتمتع  اأن  الدميقراطى  النظام  ي�ضمن  اأن  8-يجب 

اإىل موقف م�ضتقبلى،  عنوانا �ضليما ل�ضتمرار الدولة مع تغري احلكومات. وتتطلع الأمة امل�رشية 

ميكن الإدارة العامة من القيام بوظيفتها خري قيام باعتبارها القيادة الطبيعية للتنمية والنهو�س 

الوطنى، وهو ما يجب اأن يتم من خالل اإعادة بناء منظومة دولة ذكية، جتند لوظائفها اأعلى م�ضتويات 

اإعادة تعريف  اأو كاآلية لمت�ضا�س البطالة. ويتم  املهارة املمكنة، ول تعامل كم�ضتودع للموظفني، 

دور الدولة دوريًا مبا ي�ضمن اأن تقوم باأدوارها التقليدية والتنمية بكفاءة عالية، واأن ت�ضكل قاطرة 

والعلمى  التكنولوجى  الإبداع  وت�ضجيع  الب�رشية، وحفز  بالتنمية  يت�ضل  فيما  للمجتمع، وخا�ضة 
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والثقافى، وتوفري املعلومات واملكونات الأخرى ال�رشورية لطالق قدرات النه�ضة فى م�رش. 

ثالثا: ال�ضمانات االأ�ضا�ضية للنظام الدميقراطى 

1- يجب اإيجاد اآلية د�ضتورية ت�ضمن عدم امل�ضا�س اأو الإجحاف بالنظام الدميقراطى حتى من 

جانب اأغلبية برملانية منتخبة، ولو كانت ت�ضيطر على اأو حتتكر الربملان. ودون الجحاف باحلياد 

الد�ضتورى  النظام  بحماية  القوات  هذه  تقوم  اأن  يجب  الأمن  وقوات  امل�ضلحة  للقوات  ال�ضيا�ضى 

الدميقراطى، واأن ت�ضمن عدم حتريف اآلياته الد�ضتورية مل�ضلحة حزب اأو حركة اأيا كانت. وميكن 

ق�ضاء  رجال  وت�ضمل  متنوعة  فعاليات  ي�ضم  د�ضتورى،  جمل�س  يت�ضكل  اأن  الغر�س  هذا  ل�ضمان 

وع�ضكريني بحكم منا�ضبهم حلماية الد�ضتور اأو للقيام مببا�رشة مهام ال�ضيادة العليا.  

العامة  الوظائف  يتولون  من  جميع  ويكون  امل�ضاءلة،  مبداأ  على  الدميقراطى  النظام  2-يوؤكد 

التنفيذية والنيابية م�ضئولني اأمام ال�ضعب والهيئات النيابية، واأمام الق�ضاء عن جميع ت�رشفاتهم 

اأثناء توىل وظائفهم، وميتنع عليهم ممار�ضة اأى نوع من الأعمال اخلا�ضة اأو اإجراء عمليات اأعمال 

اأو  ترتبط  باأعمال  القيام  الأوىل  الدرجة  من  واأقاربهم  اأولدهم  على  وميتنع  وظائفهم.  توىل  اأثناء 

تختلط مع وظائف اآبائهم العامة، اأو العك�س. 

�ضنوات  اأو ع�رش  العامة، مبدتني فقط،  الوظائف  يتم و�ضع حدود ق�ضوى على مدد توىل   -3

مت�صلة اأو متقطعة.

4-يجب توفري اآلية ت�ضمن متثيل الن�ضاء فى خمتلف امل�ضتويات النيابية والتنفيذية بن�ضبة ل تقل 

عن الربع/اخلم�س.

5-يعد الأقباط جزًء ل يتجزاأ من ن�ضيج الأمة، ويجب �ضمان اأن يتم انتخاب واختيار �ضخ�ضيات 

نيابية قبطية على جميع امل�ضتويات من خالل اآليات، ل ت�ضمى اأو ينظر اإليها بال�رشورة باعتبارها 

نوعًا من التمثيل الن�ضبى. 

ال�ضلطة  هذه  وتتمتع  امل�ضتويات،  كل  على  العامة  النتخابات  لإجراء  م�ضتقلة  �ضلطة  6-ت�ضكل 

بحماية د�ضتورية، ومبوارد يقررها ت�رشيع يحافظ لها على هذا ال�ضتقالل. 
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ك�ضاف بـاإ�ضهامات 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

ال�ضادرة عن مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان

اأوال: رواق عربي 

افتتاحيات

- هذه املجلة/ العدد الأول – ين�ير 1996.

- حقوق الإن�ضان : املثال واملمار�ضة يف الوطن العربي/ العدد 2 – اأبريل1996.

- نحو التطبيق والتنفيذ الفعلي ملبادئ حقوق الإن�ضان/ العدد 5 – ين�ير1997.

- الدفاع اجلماعي ال�رشعي �ضد الإرهاب يجوز اأو ل يجوز/ العدد 7 – يوليو1997.

- �رشورة احلوار مع احلركات ذات الإ�ضناد الديني / العدد 9 – ين�ير 1998.

- فل�ضفة التعليم/ العدد 10 – اأبريل 1998 .

- تاأمالت حول التعليم والتمكني / العدد 11 – يوليو 1998.

- متكني املجتمع العربي اأم »هد حيله« / العدد 12 – اأكتوبر 1998.

- مدر�ضتان يف بناء الدولة الفل�ضطينية / العدد 13 – ين�ير 1999.

- من ي�ضعل هذا امل�ضباح: حقوق الإن�ضان بني الرجاء وعدم اليقني / العدد 14 – اأبريل 1999.

 – اخلطاب احلقوقي: التوازن بني احلزن وال�ضتب�ضار/ العددان 15و16 –يوليو/ اأكتوبر 1999.

- من اأجل اإنتاج نخب عربية بديلة / العدد 17-يناير 2000

- مهام حركة حقوق الإن�ضان يف ظل العوملة / العدد 18- اأبريل2000.

- مهام حركة حقوق الإن�ضان/ العدد 19- يوليو2000.
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- النتفا�ضة وال�ضيا�ضة والغرب/ العدد20- اأكتوبر 2000 .

- حقوق الإن�ضان تفكيك اأم اإعادة بناء/ العدد 21- يناير 2001 .

- هل ي�ضتمع اأحد / العدد 22- اأبريل 2001 .

- �رشاع احل�ضارات :نبوءة م�ضوؤومة قد ت�ضبح واقعا/ العدد 23- مايو 2001 .

- التعاي�س الثقايف والقانون الغائب/ العدد 24- اأكتوبر 2001 .

- فكرة حقوق الإن�ضان يف اأزمة / العددان 25و26- يناير/اأبريل 2002 .

- حول اخلطوة املقبلة يف الن�ضال الفل�ضطيني / العدد 27 – خريف 2002.

- احلرب وحقوق ال�ضعوب.. اأو ملاذا نعار�س احلرب �ضد العراق ؟ / 28 – �ضتاء 2002.

- املقاومة.. وتكّون م�رشوع وطني جديد/ العددان 29و30- ربيع/ �ضيف 2003.

- نحو اأ�ضا�س ثقايف جديد للنظام العربي/ العدد 31- خريف 2003.

- الدميقراطية بني خطابات متهافتة)1(/ العدد 32- �ضتاء 2003.

- اأين جند قوة الدفع الدميقراطي/ العدد 33- ربيع 2004.

- الدميقراطية بني خطابات متهافتة)2(/ العدد 34- �ضيف 2004.

- نحو فل�ضفة جديدة للتعليم يف العامل العربي/ العدد 35- خريف 2004.

- اإ�ضكاليات التلقي.. حتولت املجتمع والثقافة/ العدد 36- �ضتاء 2004.

- ال�ضرتاتيجيات الدولية وحقوق الإن�ضان/ العدد 37- ربيع 2005.

- الأ�ضئلة الكبرية للمجتمع امل�رشى من املنظور احلقوقى/ العددان 38و39- 2005.

- النتخابات لي�ضت دائما دميقراطية/ العددان 40و41- 2006/2005.

- انتفا�ضة الق�ضاة امل�رشيني: اأنبل ظواهر الن�ضال/ العدد 42- 2006.

- حول م�رشوع �ضالم اإ�ضالمي)1-2(/ العدد 43- 2006.

- حول م�رشوع �ضالم اإ�ضالمي)2-2(/ العدد 44- 2007.

- ل تعليم حقيقي دون احرتام اآدمية املواطن العربي/ العدد 45- 2007.

- امل�ضتقبل املبا�رش حلركة اجلهاد: ازدهار اأم انح�ضار؟/ العدد 46- 2008.

- النتخابات الأمريكية وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي)1-2(/ العدد 47- 2008.

- النتخابات الأمريكية وم�ضتقبل العرب واخلطاب احلقوقي)2-2(/ العدد 48- 2008.

- احلق يف التنظيم/ العدد 52-  2009.
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درا�ضات:

- الإ�ضالم وحقوق الإن�ضان/ العدد 1 –ين�ير 1996

- امل�ضاكل الداخلية للحركة العربية حلقوق الإن�ضان/  العدد 3- يوليو 1996

ق�ضايا:

- دور املراأة يف �ضنع ال�ضيا�ضة العامة من خالل الت�رشيع/ العدد 2 – اأبريل 1996 

- دعوة حقوق الإن�ضان يف �ضياق احلالة الثقافية الراهنة/ العدد 6- اأبريل 1997 

مناظرات:

املجتمع املدين ونظرية املوؤامرة!!/ العدد 23- 2001

رفاق رواق:

-نقد رواق عربي/ العدد 9 –1998

جدل:

- حتولت الثقافة العربية من منظور حقوق الإن�ضان/ العدد 51- 2009.

ثانيا: موؤلفاته للمركز

كتـب:

- مقدمة لفهم منظومة حقوق الإن�ضان/ 1997.

املوؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  )حمررا(  العربي.  الوطن  يف  الدميقراطي  التحول  تعرث  اإ�ضكاليات   -

الفل�ضطينية لدرا�ضة الدميقراطية )مواطن(/ 1997.

- ال�ضمولية الدينية وحقوق الإن�ضان- حالة ال�ضودان 1989 – 1994/ )1998(.

- حكمة امل�رشيني )حمررا(/ 2000.

- رجال الأعمال: الدميقراطية وحقوق الإن�ضان/2001.
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كتابة تقدمي للكتب االآتية:

- حرية ال�ضحافة من منظور حقوق الإن�ضان/ 1995.

- ال�ضمولية الدينية وحقوق الإن�ضان- حالة ال�ضودان 1989 – 1994/ )1998(.

- حكمة امل�رشيني/ 2000.

- ق�ضايا التحول الدميقراطي يف املغرب- مع مقارنة مب�رش واملغرب/ 2001.

- الإن�ضان هو الأ�ضل: مدخل اىل القانون الدويل الإن�ضاين وحقوق الإن�ضان/ 2002.

- حقوقنا الآن ولي�س غدًا- املواثيق الأ�ضا�ضية حلقوق الإن�ضان/ 2003.

- م�رشوع لالإ�ضالح الد�ضتوري يف م�رش/ 2004.

- ال�ضحفيون والدميقراطية يف الت�ضعينيات- طاقة دميقراطية مهدرة/ 2005.

- حممود عزمي.. رائد حقوق الإن�ضان يف م�رش/ 2006.

اال�ضرتاك فى تاأليف الكتب االآتية:

- �ضمانات حقوق الإن�ضان يف ظل احلكم الذاتي الفل�ضطيني/ 1994.

- جتديد الفكر ال�ضيا�ضي يف اإطار الدميقراطية وحقوق الإن�ضان: التيار الإ�ضالمي واملارك�ضي والقومي/ 1995.

- حتديات احلركة العربية حلقوق الإن�ضان/ 1997.

- اأزمة حقوق الإن�ضان يف اجلزائر/ 1999.

- متكني امل�ضت�ضعف/ 2000.

- العرب بني قمع الداخل وظلم اخلارج/ 2000.

- ل حماية لأحد-دور جامعة الدول العربية يف حماية حقوق الإن�ضان/ 2006.

- وطن بال مواطنني!: التعديالت الد�ضتورية يف امليزان/ 2007.

- حركات التغيري الدميقراطي بني الواقع والطموح- خربات من اأوروبا ال�رشقية والعامل العربي/ 2007.
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ثالثا: مقاالت

ن�ضرة �ضوا�ضية:

1-�ضبح الأجنبي يف املناظرات حول املنظمات الأهلية/ �ضوا�ضية العدد 24-23/ 1998.

2-التمويل الأجنبي مرة اأخرى/ �ضوا�ضية 26-25/ 1999.

افتتاحيات اأو تقدمي ملجلة روؤى مغايرة:

1- ملاذا روؤى مغايرة؟/ العدد 1 / 1997.

2- تركيا: درو�س بناء وا�ضمحالل الدولة الكمالية/ العدد 2- 1997.

3- تقدمي/ العدد 3- 1997.

4- تقدمي/ العدد 4- 1997.

5-افتتاحية/ العدد5- 1998.

6-افتتاحية/ العدد6- بدون تاريخ.

7- نحن واأمريكا/ العدد 7- بدون تاريخ.

8- العوملة الن�ضوية وال�ضيا�ضة الوطنية/ العدد 8- بدون تاريخ.

9- الرقابة على النتخابات يف العامل العربي/ العدد 9- بدون تاريخ.

10-تقدمي/ العدد 10- بدون تاريخ.

11- عقوبات الدمار ال�ضامل/ العدد11- 2001.
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