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 ) 5طبائع املصریین: أسباب تغیر الشخصیة املصریة ( 

 محمد فتحي النادي

أن  نجد  وتبدالت،  �غي��ات  من  اع��اها  ما  مالحظ�ن  مراحل  عدة  إ��  واالجتما��  السيا�ىي  مصر  تار�خ  قسمنا  إذا 

ا�حطة األبرز �� عملية التغي�� تلك؛ إذ �انت  م �انت ��  1952مرحلتھ األخ��ة وال�ي �ستطيع أن نحددها بانقالب  

تلك   وشهدت  العثمانية،  ا�خالفة  سقوط  �عد  العر�ي  العالم  مستوى  ع��  جذري  �غي��  ملرحلة  تالية  املرحلة  تلك 

توقفت حر�ات    -حّد ما-املرحلة �شوء دول جديدة مستقلة، ذات سيادة وحدود، وذات طا�ع سيا�ىي محدد، و���  

 ي �انت تحدث بأر�حية داخل ا�حدود العر�ية؛ لتنغلق �ل دولة ع�� س�ا��ا باعتبارهم مواطن��ا.ال�جرة والتنقل ال�

الدولة   بنية  طالت  وتأث��ا��ا كذلك، فكما  �انت وت����ا سريعة جّدًا،  الف��ة  تلك   �� ال�ي عصفت بمصر  التغي��ات 

 العقلية املصر�ة وشّ�ل��ا من جديد.  -أيضًا و�قوة-ونظامها فقد طالت 

 1952الحالة ما قبل انقالب یولیو 

"�ان ا�حماس الوط�ي قبل الثورة يمأل عقل و�يمان الشباب، و�حفزه ع�� االستشهاد �� سبيل الوطن، و�عالء �لمتھ، 

 وتخليصھ من االستعمار، والوقوف �� وجھ الظلم والطغيان.

البيئة املصر�ة من الفنون إ�� العلوم   الرموز الثقافية وا�حة، والقدوة محفورة �� �ل مجال داخل  -أيضاً -و�انت  

 واآلداب، تحيطها درجة عالية من الكفاءة والهيبة واالح��ام.

و�ان هناك حركة جيل متفاعلة تحمل لواء فكر و�بداع وو��، واستمرت هذه الشعلة ال�ي تحمل الشباب جذو��ا  

 .)1(إ�� ما �عد الثورة، ولكن بدرجات مختلفة"

ة نفق مظلم دخلتھ مصر ولم تخرج منھ ح�ى اآلن؛ فبالرغم من م�اسب و�نجازات انقالب  هو بواب  52�ان انقالب  

 يوليو، إال أن نكسا��ا وهزائمها وما جرتھ وجنتھ ع�� الشعب املصري أعظم من أي تصور.

 

 ).47الشخصية املرصية تحديات الحارض وآفاق املستقبل املنظور، كتب عربية، ص() د. سامية خرض صالح: 1(
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خصية �� دراستھ يرصد د. محمد املهدي أبرز العوامل "الرئيسة ال�ي أدت إ�� تلك التغ��ات �� السمات األصلية لل�

 املصر�ة، وم��ا:  

ثورة يوليو وما صاح��ا من �غي��ات جذر�ة (�عضها إيجا�ي وهو ما يتصل بالتحرر الوط�ي وطرد املستعمر،   -1

وأك��ها سل�ي وهو ما يتصل با�حكم االستبدادي البولي�ىي) أدت إ�� �غ��ات �� البناء السيا�ىي واالجتما��  

ِقيمًا استبدادية قهر�ة، وأرست قواعد االعتمادية ع��    واالقتصادي، وهزت البنية القيمية؛ حيث أشاعت

النظام، والسلبية، والفهلوة، وادعاءات البطولة الزائفة، والس�� وراء الزعيم بأع�ن مغمضة وأصوات هاتفة  

 وقلوب مليئة با�حماس ا�جارف بال دليل.

 لل�خصية املصر�ة.باختصار أحدثت الثورة ورجالها تناقضات هائلة �� البنية النفسية 

، وقد �انت قمة التعب�� عن خداع الذات والتسليم لزعامات �ار�زمية �عيدة عن التخطيط 1967نكسة يونيو    -2

السليم واملوضوعية. حدث �عدها صدمة و�غ��ات جذر�ة أخرى �� ال�خصية املصر�ة حيث راحت تبحث عن هو�ة 

 دى ��ا زعماء الثورة ومنظروها. دينية �عد فشل الهو�ة القومية االش��اكية ال�ي نا

كعدو   -3 إسرائيل  حول  املفاهيم  من  لكث��  ومفاجئة  سريعة  �غ��ات  من  تبعها  وما  إسرائيل  مع  السالم  معاهدة 

أسا�ىي، واالرتماء �عد ذلك �� ا�حضن األمر��ي، وما تبعھ من �غ��ات ثقافية واجتماعية بناء ع�� التفاعل مع ثقافات  

ال�خصية �ستقبلها  وهضم   غر�بة  استيعاب   �� وطبيع��ا  طر�ق��ا  من  أسرع  و�ش�ل  متناقضة  بمشاعر  املصر�ة 

 وتمص�� الثقافات األخرى.

االنفتاح االقتصادي املنفلت، وما تبعھ من تنامى القيم االس��الكية، والرغبة �� ال��اء السريع دون جهد حقيقي،   -4

 وشيوع قيم ا�خفة والفهلوة وان��از الفرص. 
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بالد ا�خليج وغ��ها من الدول العر�ية، وما تبع ذلك من �غ�� األنماط االس��الكية والثقافية والدينية السفر إ��    -5

تبعًا للنموذج ا�خلي��، مما أدى إ�� �عتعة استقرار النماذج القائمة واملستقرة منذ قرون لصا�ح النموذج السلفي 

 .)2(من ناحية، أو النموذج املستغرب من ناحية أخرى"

بفعل   1967د. سامية خضر صا�ح ما ذهب إليھ د. املهدي، فتقول: "ا�شطرت ال�خصية املصر�ة �� عام    وتؤ�د

لكن التغ��ات العاملية ضغطت ع�� ا�جتمع املصري    1973ا�حرب، وفقدان الثقة ال�املة �� القيادة، ورغم انتصار 

وفداء   الفكر  �غذاء  مشغوًال  ليس  الشباب  من  آخر  جيًال  وخلفت  �غذاء  بأكملھ  ولكن  املستقبل،  وتنمية  الوطن 

 -خاصة ملن ير�د أن يبدأ حياتھ-البطون والبحث عن مسكن يأو�ھ، ومع ارتفاع األسعار للمنازل �ش�ل استفزازي  

ضعفت قيم الوالء واالنتماء وزاد السفر وأحالمھ للدول النفطية، وتاهت فكرة الهو�ة ما ب�ن محاوالت لذبح التار�خ  

�� عظمة ا�حضارة املصر�ة القديمة وانتما��ا لساك�ي وادي النيل، وما ب�ن قيم غر�بة يحملها  املصري والتشكيك  

�عض املصر��ن العائدين من العمل �� دول املنطقة، �عضها غي�ي و�عضها اس��ال�ي و�عضها مفرغ من الثقافة، مما  

سياسة االنفتاح االقتصادي    -أيضاً -أكسب ال�خصية املصر�ة صفات غر�بة ع�� ا�جتمع املصري ساهمت ف��ا  

 واالتجاه إ�� ا�خ�خصة. 

وع�� ف��ات غ�� متباعدة سواء من محافظ�ن أو رؤساء مجالس إدارات وا��امهم -كما أثار �ساقط �عض املسؤول�ن 

العام، خاصة �عد مدة خدمة طو�لة املال  أثر�اء    -بتبديد  ا�حسنة، كذلك هروب  الثقة والقدوة  النفوس، وأضاع 

بناء صروح االنفتاح    �� بأموالهم  الذين ساهموا  املالية �عد ترك صغار أفراد الشعب  امل�اسب  بكميات هائلة من 

 .)3(هؤالء اللصوص، �ل ذلك �ساهم �� الوغزات االجتماعية لل�خصية املصر�ة، و�ضفي ألوانًا باهتة عل��ا"

، وفتح األسواق ل�ل ما هو جديد، وفتح  "العوملة وما أدت إليھ من فتح السموات للقنوات الفضائية واإلن��نت  -6

 شهية املتلقي للمز�د من ا�جديد والغر�ب واملث��.

 

 الشخصية املرصية، موقع واحة النفس املطمئنة. ) 2(
 ) باختصار.48-47الشخصية املرصية، ص() 3(
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قانون الطوارئ الذي امتد العمل بھ، بحيث أدى إ�� شيوع حالة من القهر وا�خوف، وا�عدام الثقة ب�ن السلطة   -7

ات الوظائف ع�� �ل املستو�ات، والشعب، وأطلق يد السلطة األمنية �� �ل صغ��ة وكب��ة �� حياة الناس (�عيين

وال��قيات، واختيار الوظائف القيادية، واالنتخابات، والبعثات، و�ل �ىيء)، وأطفأ النبض ا�حقيقي ع�� املستو�ات  

السياسية والفكر�ة والدينية واالجتماعية، وأتاح الفرصة لتغلغل الفساد ا�حت�ي بالسلطة، ووصول عناصر تفتقر  

�� مراكز عليا تحت سقف الطاعة والوالء، �� نفس الوقت الذي ابتعدت فيھ (أو استبعدت)  إ�� الكفاءة والضم�� إ

العناصر املوهو�ة واملتم��ة عن مراكز التأث�� والتوجيھ، أما بقية الناس فقد تحولوا إ�� أغلبية صامتة �س�� إ�� أن 

مظلة قانون الطوارئ �جأت إ��   تحصل ع�� لقمة عيشها وعيش أبنا��ا، ول�ي تتقي سطوة السلطة املطلقة تحت 

�علم مهارات الفهلوة والتحايل والكذب وااللتواء والتخفي والتنازل عن أشياء �ان �ع�� ��ا املصر�ون مثل: الكرامة 

والضم�� والصدق والشهامة، واستبدل �ل هذا بحالة من: ا�خنوع وا�خداع والنفاق والتحايل ومد اليد �سوًال أو  

 .)4(رشوة أو سرقة"

ثورات الر�يع العر�ي، وال�ي جاءت �� وقٍت ظن ا�جميع أن الشعوب العر�ية قد ماتت، واستيأست من التغي��،   -8

وأن تلك األنظمة السياسية الضعيفة ال�ي �عت�� احتالًال داخلّيًا سوف تبقى جاثمة ع�� صدور الشعوب ح�ى يوم 

 القيامة. 

أ��ا قادرة ع�� التغي��، وأن بذور الثور�ة ��ا موجودة، وأ��ا قابلة   جاءت تلك الثورات لتحيي �� الشعوب األمل، وتثبت

املبادرة، وقادرة ع�� قيادة نفسها، وفرض رؤ���ا ع�� ا�ح�ام، وأ��ا قادرة ع��  للتثو�ر، وأ��ا قادرة ع�� أخذ زمام 

 االنفالت من قبضة الداخل وا�خارج.

ليجية امللكية بالثورات العر�ية، وعملت ع�� إعادة األنظمة م، لم �سّلم العسكر والدول ا�خ2013انقالب يوليو  -9

 السابقة، ليس بالضرورة بأ�خاصها، بل أسالي��ا. 

 وعادت فعًال بأش�ال أك�� فجاجة �� القهر والديكتاتور�ة واالنبطاح أمام ا�خارج، واالستئساد ع�� الداخل.
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حتل بطر�قة غ�� مباشرة لنا إ�� ا�حر�ات اإلسالمية وغ��ت بوَصلة العداوة من اإلسرائيلي�ن والصهاينة والغرب ا�

 السياسية وا�جهادية املقاومة.

 فإسرائيل أ�حت صديقة، واإلسالميون هم العدو ا�حقيقي.

الشعب، وولغت   ب�ن  واال�شقاق  االنقسام  للمعارضة   -ألول مرة-وعّمقت  إال  جر�رة  أد�ى  بال  املعصومة  الدماء   ��

 السياسية. 

 االنقالب أعاد ا�خوف والقهر، وأع�� سفلة القوم وجعل م��م القدوات. هذا 

إ��ا ستأ�ي ع�� ص�� هللا عليھ وآلھ وسلم: "-فاالنقالب قلب املواز�ن األخالقية الِقَيمية، وصدق �� أفعالھ قول الن�ي  

ا�خائن، ف��ا  وُ�ؤَتمن  الصادق،  ف��ا  ب  وُ�كذَّ ال�اذب،  ف��ا  ق  ُيصدَّ خداعة  سنون  األم�ن،   الناس  ف��ا  ن  وُ�خوَّ

 ". و�نطق ف��ا الرو�بضة

 قيل: وما الرو�بضة؟ 

 .)5("السفيھ يت�لم �� أمر العامةقال: "

"ورغم التحوالت ا�حادثة �� السمات لل�خصية املصر�ة إال أن ال�خصية املصر�ة �عت�� �سبّيًا أك�� ثباتًا خاصة �� 

أخرى قد ذابت تمامًا أو ت�اد �� النظام العاملي ا�جديد ب�ل   مواجهة �غ��ات العوملة، حيث نجد أن مجتمعات عر�ية

 سلبياتھ و�يجابياتھ.

 .)6(ور�ما �عود ذلك الثبات النس�ي لل�خصية املصر�ة إ�� تراكم سما��ا �� طبقات حضار�ة ع�� عصور طو�لة"

       

 

 )، وقد حّسن إسناده شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل "املسند". 7912يرة ريض الله عنه"، ح(أخرجه أحمد يف "مسند أيب هر) 5(
 الشخصية املرصية، موقع واحة النفس املطمئنة. ) 6(
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 التراث اململوکي وأثره يف الفرد والهیکل التنظیمي للدولة

�عت�� ف��ة ا�حكم اململو�ي �� األطول �� تار�خ مصر, و�عود جذورها إ�� ف��ة ا�حكم اإلخشيدي والطولو�ي، أما ف��ة  

ة سنة   ��ا 1250هـ/ 648املماليك الفعلية فقد بدأت ُمنُذ ُسُقوط الدولة األيو�ّيِ ة ُذروة ُقوَّ ى بلغت الدولة الُعثمانيَّ م، ح�َّ

ا ل  األوَّ سليم  الُسلطان  سنة وضمَّ  ة  الر�دانيَّ معركة   �� املماليك  هز�مة  �عد  دولتھ  إ��  ة  واملصر�َّ ة  اميَّ الشَّ لديار 

م. لكن رغم ذلك ظل املماليك ممسك�ن بزمام األمور �� مصر ح�ى قيام محمد ع�� بمذبحة القلعة 1517هـ/ 923

 م. 1811عام 

له  �ان  �� مصر  اململوكية  الف��ة  أن  ف��ا  يقرر  ع.  ع.  للدكتور  �� �شكيل �� دراسة  األك�� واألثر األعظم  النصيب  ا 

الكث�� من الظواهر والسمات السلبية   ب�ن املواطن وا�ح�ومة، و�رى أن  العقلية املصر�ة، وتحديد ش�ل العالقة 

معظم من تو�� حكم مصر  -ترجع إ�� تلك الف��ة اململوكية ال�ي تو�� ف��ا حكم البالد أناس غر�بون بال�لية عن مصر  

غر�بًا عن أهل البلد، إضافة إ�� أ��م �انوا مبتوري النسب مقطوع�ن الصلة بالشعب املصري؛ فاململوك تقر�بًا �ان 

معظم ا�حاالت؛ لذا لم يكن يرا�� �� كث�� من األحاي�ن حرمة أو اح��امًا للعائلة، ف�ل - لم يكن ُ�عرف لھ أب أو أم  

 ف والء إال لھ أو ملن بيده زمام ا�حكم.تر�يتھ �انت ع�� يد معلمھ أو سيده اململوك األك��، وال �عر 

سنة، وظل العبيد األبيض    1200يقول ع. ع.: "يرجع حكم الرقيق األبيض أو العبيد البيض للدولة املصر�ة ألك�� من  

هو ا�حاكم الرس�ي والفع�� ملصر طوال ألف سنة بال انقطاع. ح�ى عندما استطاع أهل مصر تنحيتھ عن العرش، 

األبيض أن يصبح هو ا�حاكم الفع�� رغم فقدانھ عرش مصر من الناحية الرسمية، فقد ظل استطاع هذا العبد  

 .)7(العمدة وشيخ البلد، ومدير املدير�ة ومحافظ ا�حافظة ومسؤول الشرطة والوز�ر" -بالضرورة-هو 

اء ع��  و�ضيف: "وح�ى عندما استطاع شعب مصر قتل �عٍض من هؤالء العبيد البيض، فإنھ لم ينجح �� القض 

 .)8(ترا��م وأف�ارهم وخ��ا��م �� ا�حكم ال�ي تورا��ا ع��م أبناؤهم جيًال �عد جيل"

 

 ). 8م، ص(1995: تراث العبيد يف حكم مرص املعارصة دراسة يف علم االجت�ع التاريخي، املكتب العريب للمعارف، مرص، د.ع.ع )7(
 السابق، نفس الصفحة.   )8(
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 التوغل اململوکي يف أجهزة الحکم والسیطرة یلع مفاصل الدولة

�عد مذبحة املماليك ال�ي قام ��ا محمد ع�� "استبقى أوالد املماليك ووزعهم ع�� أفراد أسرتھ وأتباعھ ليجعلوا م��م 

يك لهم، كما استبقى لنفسھ عددًا م��م، وأوالد املماليك هؤالء هم الذين شّ�لوا ا�جهاز اإلداري املصري �� غالبھ ممال

�� عصر األسرة العلو�ة �ش�ل وا�ح ح�ى أيام امللك أحمد فؤاد، واستمر وجودهم �عد دخول عناصر من أصول  

 . )9(م"1952عر�ية وفالحية وأورو�ية �عد ثورة 

ملو�ي الذي يرمي إليھ الدكتور ع. ع. ينصب ع�� تور�ث الثقافة اململوكية ال�ي سادت أجهزة ا�حكم ال�ي فالتأث�� امل

�� ا�جتمع املصري إال أن 1952تولوا إدار��ا من عهد محمد ع�� ح�ى   اندماج األعراق وانصهارها  م. فبالرغم من 

هو ا�حاكم واملسيطر، خاصة مع تو�� العبيد ملناصب  الثقاقة اململوكية �� ا�حكم ظلت سائدة، وظل ال��اث اململو�ي  

 هامة وحساسة كجهاز الشرطة خاصة �� العهد العثما�ي.

يقول ال�اتب: "�ان شرق أورو�ا مستودعًا للرقيق من خالل ما عرف بضر�بة الدم (الدقشرمة)؛ إذ �ان العثمانيون 

و�خضع ير�و��م  ثم  الصغار،  األطفال  ع��  املناطق  هذه  من  وتدر�بات  يحصلون  عسكر�ة،  شاقة  لتدر�بات  و��م 

 إدار�ة، ثم ي�حقو��م با�جيش أو باملناصب اإلدار�ة الهامة. 

وقد وصل إ�� مصر عدد غ�� قليل من هؤالء مع ا�حاميات العثمانية أو مع محمد ع��، ومكثوا �� مصر وتزوجوا  

 وتناسلوا. 

الق الذين زاروا مصر منذ مطلع  �� وقد أجمع �ل الرحالة األجانب  رن السادس عشر ع�� أن الدقشرمة (ممثل�ن 

 .)10(رجال الشرطة واملوظف�ن ا�ح�ومي�ن) �عاملون أهل البالد معاملة قاسية، و�كنون لهم احتقارًا شديدًا"

للمواطن  والتحق��  اإلهانة  ع��  تقوم  وال�ي  هذا  يومنا   �� والشرطة  املواطن  ب�ن  السيئة  بالعالقة  ال�اتب  ويعود 

و�اتب هذه -ھ من جانب الشرطي إ�� تلك الف��ة وال��اث اململو�ي، فيقول: "وليس سّرًا أن املصري  واالستعالء علي

 

 ).31السابق، ص( )9(
 ) باختصار.61السابق، ص( )10(
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يخ�ىى دخول قسم الشرطة ألي سبب �ان، ح�ى لو �ان للسؤال عن كيفية استخراج البطاقة   -السطور مصري 

 ال�خصية، أو العائلية، و�خ�ىى الدخول شاهدًا. 

وال بد أن ينتظر املقبوض عليھ جمع من ن أن يتسّ�ح بكروت التوصية واملعارف،  و�ذا أراد الدخول شاكّيًا فال بد م

 أقار�ھ وأصدقائھ، وحبذا لو �ان �عرف معرفة �خصية أحد العامل�ن �� قسم الشرطة فهذا أد�� لألمان. 

ف  الدقشرمة،  تراث  أمام  إنھ  اآلخرون  و�صبح  (ح�ومة)  يصبح  الرسمية  البدلة  املسؤول  يلبس  أن  ناظر�ھ بمجرد 

كما قلنا، وأصبح املسؤولون هم أهلنا و�خواننا وأبناءنا إال أن تراث العبيد البيض  -(أها��)، ومع أن األعراق اندمجت  

 .)11(أو تراث (ا�جاليب) أو تراث الدقشرمة ما زال قائمًا"

ًا عن أيامنا هذه، و�صف ال�اتب طر�قة �عامل شرطة الدقشرمة قديمًا مع املواطن املصري، وال�ي ال تختلف كث�� 

وهو رحالة زار مصر �� -فينقل ع�� لسان أحد الرحالة ما شاهده �عينيھ �� جنبات مصر: "يقول ر�تشارد ب��تون  

النصف الثا�ي من القرن التاسع عشر: إن املصري إذا �عامل مع ضابط الشرطة أو دخل مركز الشرطة ألي أمر �ان 

 قفاه ح�ى قبل أن تثبت عليھ ال��مة.فال بد أن يضر�ھ الضابط أو املسؤول ع�� 

يقول ب��تون: إنك تمر مع امل��م�ن اآلخر�ن ليأخذ �ل م��م (قفا)، فإذا جاء دورك أخذت الذي أخذوا، والقفا خاص 

 .)12(باملصري دون سواه، فإذا كنت أجنبّيًا تحرزوا �� إعطائك القفا، وأحالوك إ�� قنصلية بالدك"

ا هذا ينت�جون تلك السياسة البغيضة من تلفيق القضايا وعمليات اإليذاء البد�ي والزال رجال الشرطة ح�ى يومن

والنف�ىي، وعمليات الرشوة والفساد، ونظرات االستعالء ع�� املواطن بصفتھ "أها��"، أما الشرطي فهو "ح�ومة"  

 أو "باشا". 

 

 ). 62-61السابق، ص( )11(
 ).62السابق، ص( )12(
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راطية املصر�ة، و�رجع إليھ نظام وال يتج�� ال��اث اململو�ي �� جهاز الشرطة فقط، بل �� مختلف جوانب الب��وق

ا�جموعة املوالية ل�حاكم أو ا�حافظ أو املدير، أو كما وصفها ال�اتب بفكرة "البتاع"، ف�ل مسؤول جديد ال بد أن 

 يح�ي نفسھ من خالل مجموعة ينشرها حولها يطلق عل��ا "بتوعھ". 

جيل، و�� ما زالت موجودة ع�� نحو أو آخر، فمن يقول ال�اتب: "ظلت فكرة (البتاع) و(البتوع) ُتتوراث جيًال �عد  

ا�حال محو أك�� من ألف عام من ال��اث اململو�ي. فال بد للمدير العام أن ي�ون لھ (بتوع) غ�� بتوع املدير العام 

 .)13(اآلخر"

 وال �ىيء غ��ه. و�الطبع االختيار هنا لن ي�ون بمعيار الكفاءة وا�خ��ة، بل املعيار الوحيد ا�حاسم ي�ون هو الوالء 

ونالحظ تف�ىي ال��اث اململو�ي داخل ا�جماعات اإلسالمية خاصة اإلخوان وتقديمهم ألهل الوالء والثقة ع�� أهل 

ا�خ��ة والكفاءة؛ فالع��ة هنا لست بمن هو كفء أو صاحب مهارة أو فكر ما، املعيار هنا ي�ون: هل أنت م�� بال�لية 

 ال؟أم لست م��، هل أنت تا�ع بال�لية أم  

يضيف ال�اتب: "من ا�حال إذن أن يمارس (مدير) أو (مدير عام) أو (محافظ) عملھ، و�باشر اختصاصھ �� ظل 

 القانون فقط، أو وفقًا لبنود الالئحة، هذا محال �� ظل تراث الرقيق األبيض. 

الرعب   قوامها  معينة  ظروف   �� إال  القيادة  وتوج��ات  ألوامر  حساسة  اإلدارة  جهاز  قاعدة  ت�ون  أن  ا�حال  ومن 

وا�خوف، و�ذا طال العهد بمسئول اإلدارة (أصبح لھ أقدمية �� امل�ان) نجح �� ت�و�ن مجموعة مملوكية خاصة بھ، 

ا� هذه  بفضل  اإلدارة)  (توج��ات  لتوج��اتھ  االستجابة  الرأس فتتم  فإن  اإلدارة،  رأس  فتغ��  حدث  و�ذا  جموعة، 

 .)14(ا�جديد سرعان ما �غ�� مجموعة مملوكية بمجموعة أخرى ح�ى �ستطيع �سي�� العمل ع�� نحو أعوج

و�� ظل هذه الظروف ال�ي ال يكشفها وال يو�حها سوى علم االجتماع التار���، هل تصبح القوان�ن فّعالة؟ وهل �� 

 وحدها تكفي؟ 

 

 ).14السابق، ص( )13(
 كذا.  )14(
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اضرات ا�حاضر�ن عن اإلدارة الناجحة، ومقوما��ا تجدي �� هذه ا�حال، أم أننا ننقل بذورًا لم ن�ئ لها تر�تنا  وهل مح

 اإلدار�ة ��يئة �املة. 

وقد عّ�� الفكر الشع�ي عن ذلك و�ّخصھ دون معرفة جذوره التار�خية؛ إذ يقال دائمًا: "نحن نخاف ومنختشيش"، 

 حياء.بمع�ى: أننا نخاف لكن ينقصنا ا�

فقد الحظ املفكر الشع�ي أن املوظف ال يؤدي عملھ إال خوفًا من مديره، واملدير البد أن ي�ون لديھ دافع �خ�ىي 

ملباشرة العمل غ�� راتبھ الذي يتقاضاه وحوافزه ال�ي يحصدها، واملدير بدوره يمكن أن يصدر أوامر مخالفة للقانون 

خفيھ؛ فقد أمر أحد ا�حافظ�ن سائق قطار سريع بالتوقف �� طنطا  والنظام إذا ضمن العاقبة، ولم يكن هناك ما ي

و�� ليست محطة وقوف، مع ما قد ي��تب ع�� ذلك من إخالل بجدول السكك ا�حديدية �لھ، و�ر�اك قد يؤدي  

�حوادث مؤسفة. �ل ذلك �ي ين�ل هو �� محطة طنطا، وليس ألي أمر اس��اتي�� أو ح�ى تكتي�ي ��م القوات املس�حة 

 ثًال). (م

فالعالقات اململوكية أساسها ا�خوف: ا�خوف من أم��هم، وا�خوف من مماليك األم�� اآلخر، وخوف السلطان من 

مماليكھ هو �عد أن يصل إ�� السلطنة، وخوف مماليكھ هم أنفسهم منھ خوفًا من ت�و�ن مجموعة أخرى، ومن  

فقد �شاركهم كميات ال�حوم وا�خ�� وا�حلوى ال�ي الطبي�� أال يرحب املماليك القدامى بمملوك آخر ينضم إل��م؛  

 توزع عل��م فتقل أنصب��م تبعًا لذلك، وقد تز�د حظوتھ عن حظو��م عند (أستاذهم) أو أم��هم. 

للمملوك ا�جديد ع�� نحو ما تنظر الزوجة القديمة للزوجة ا�جديدة ال�ي قد تحظى  فاملماليك الُقدامى ينظرون 

 �، وقد يم�� أبناءها و�ح��م أك�� من حبھ ألوالد (القديمة).بحب زوجها أك�� مما تحظى �

وهذا أحد األسباب ال�ي يحارب املصر�ون �عضهم �عضًا إذا عاشوا �� بالد الغر�ة، بدًال من التكتل، وهو رّد الفعل 

البيض؛  منطقّيًا، لكنھ لو حدث ل�ان غ�� منطقي، و�ان خروجًا عن منطق مجتمع العبيد    -ألول وهلة-الذي يبدو  

ففي بالد الغر�ة يتنافس املماليك لكسب رضا (األستاذ) أو (األم��)، وهو هنا صاحب العمل األجن�ي، و�� بالد الغر�ة 
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العمل)  رب  (أو  لألم��  السلطة  وأصبحت  الرؤوس،  �ساوت  فقد  �عضًا؛  �عضهم  يخشون  املصر�ون  �عد  لم 

 .)15(األجن�ي"

 ابن النظام لکنه یعطله

�ر�يھ عليھ أن يتفا�ى �� خدمة هذا النظام؛ فهو و�� �عمتھ، لكن هذه القاعدة ال تنطبق تمام من يصنعھ النظام و 

 االنطباق ع�� ا�جهاز اإلداري �� الدولة، وُ�رجع ال�اتب ذلك ألمر�ن: 

لكن (عم أن ا�جهاز اإلداري لم �عد حساسًا إزاء أوامر اإلدارة العليا، فلُتصدر اإلدارة العليا ما �شاء من قرارات،    -1"

عوض�ن) �� مركز الشرطة أو ا�جمارك أو غ�� ذلك من الهيئات ينفذ ما �شاء هو، ال ما تر�ده اإلدارة العليا، وذلك  

 بطر�قتھ ا�خاصة ودون خرق وا�ح وال مخالفة صر�حة للسلطة. 

�ي تبدو �� الظاهر  ففي مصر (االح��ام واجب) �� �ل األحوال، وهذا هو املضمون االجتما�� لهذه العبارة ا�خط��ة، ال

و�أ��ا نوع من (األدب) أو (اللياقة)، أو أ��ا تجسيد (ألخالق القر�ة)، لم �عد الهرم اإلداري م��ابطًا إال �� الظاهر، ولم 

 �عد القاعدة حساسة ومتفهمة لألوامر. 

ا�جهاز اإلداري؛ ف  -2 أفراد  �� نفوس  اململو�ي  ال��اث  الرواتب واألجور ع�� إطالق  أوامر  وساعدت قلة  ينفذ  هو ال 

ذها لتحقق عكس أهدافها (ع�� قد فلوسهم) (هم بيّدونا حاجة) (ُدولة   اإلدارة العليا إال بتل�ؤ شديد، أو هو ينّفِ

 وا�ل��ا) (�لھ ما�ىي) (كّ�� مخك) (خليك مفتح). 

 .)16((اضطرارًا)"واألصل أن اململوك ال �عمل إال �حساب نفسھ، وهو (مضطر) للعمل �حساب اآلخر�ن 

 املجامالت والنفاق

 ت�لمنا أنھ �� �عض األحيان ي�ون التوسع �� الصفات اإليجابية سبيًال إ�� الوقوع �� الصفات السلبية. 

 

 ). 16-15السابق، ص( )15(
 ) باختصار. 66-65السابق، ص( )16(
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، لكن إن �انت �لمة طيبة للتغطية ع�� سلبية، أو  )17("ال�لمة الطيبة صدقةفالكالم الطيب نحتاجھ �� حياتنا؛ فـ" 

 دليًال ع�� النفاق وا�جاملة ال�اذبة، ف�ي خرجت من �و��ا طيبة إ�� �ىيء آخر.   فرارًا من املواجهة، أو

فنحن نحتاج إ�� العدل �� �عض األوقات الفاصلة، ونحتاج إ�� �لمة ا�حق كذلك �� أوقات �عي��ا، فت�ون ال�لمات  

�الرصاصة القاتلة للمظلوم،   املعسولة ال�ي ال �شفي عليًال، وال تداوي جر�حًا، وال تأ�ي بحق، وال تدفع ظلمًا، �� 

 وكُقبلة ا�حياة للظالم، أو تصبح ��جيعًا لھ ع�� ظلمھ و�طشھ وُغشمھ. 

األ  السمة   �� �انت  وال�ي  مجتمعنا،   �� والنفاق  ا�جامالت  ظاهرة  تف�ىي  إ��  ال�اتب  ب�ن ويش��  للتعامل  ساسية 

ليست عالقة (صداقة) ع�� ا�حقيقة، وال    -يقصد املماليك-الطوائف اململوكية ا�ختلفة، فيقول: "العالقات بي��م  

 شك أن أم��هم أو أستاذهم أو صاح��م أو مالكهم �ان يراقب �ع�ن ا�حذر أي تكتالت أو صداقات بي��م.

إنما �� عالقات يحكمها (ا�خوف) و(الضرورة) رغم غطاء ا�جامالت السميك سماكة ا�خوف ال�امنة، وال�لمات  

�امن والغ��ة ال�افية، لذلك نجد �� ا�جتمعات ال�ي �عمق ف��ا تراث املماليك كّمًا  العسلية اللزجة لزوجة ا�خوف ال

منستغناش عنك    -�عوزوا ترابك    -أعطيك عيو�ي    -هائًال من �لمات ا�جاملة والنفاق، وجميعها غ�� صادق: عيو�ي  

 مل إيھ... وهذا قليل من كث��. مش عارف�ن من غ��ك كنا ح �ع -أنت أجدع راجل  - يا ُفل  -يا عسل  -يا نوارتنا  -

جانب كب�� إذن من عالقات املصر��ن ذوي ال��اث اململو�ي تحكمھ الضرورة بحكم ال��اث، باإلضافة لضيق امل�ان 

إن �ان لك جار سيئ فالفرج قد يأ�ي برحيلھ -(اص�� ع�� جارك السّو (السيئ) يا يرحل، يا مصيبة تاخده)، أي: اص��  

مر صعب بحكم أزمة اإلس�ان)، أو أن تأتيھ مصيبة، (أي: يموت ونرتاح منھ، أو يقبض عليھ، (إ�� م�ان آخر، وهذا أ 

 وما إ�� ذلك). 

 ومن هنا �ان (االح��ام واجب)، و�� عبارة ذات مضمون غ�� ما يظهر من �لما��ا.

 

 ريض الله عنه. -) من حديث أيب هريرة 2989جزء من حديث أخرجه البخاري يف "الجهاد"، باب: "َمْن أََخَذ بِالرِّكَاِب َونَْحِوِه"، ح( )17(
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من ظلمك أو سرقك؛ �ع�ي مجرد الش�ليات، أي أنك تخطئ إذا لم تلق السالم ع��   -أيضاً -و(السالم بتاع ر�نا)، و��  

فالسالم (بتاع ر�نا)، وال عالقة لھ بأنھ ظلمك، و�ذا اجتمع من يحكم �� خالف كنت أنت مخطئًا؛ ألنك لم تلق السالم، 

 . )18(أما ظلمھ لك فهذه مسألة أخرى �سو��ا معھ"

 فشل الدیمقراطیة يف الشرق

الديكتاتور�ة املظلم إ�� فضاء ا�حر�ة الواسع، �ان �لما حاولت هذه األمة أن تأخذ بزمام أمورها، وأن تخرج من نفق  

 الفشل حليفها، �أن الديكتاتور�ة �انت قدرًا مقدورًا عل��ا.

و�� املقابل هناك أمم خطت ُخطى واسعة نحو تحقيق العدل وتثبيت ا�حر�ة املنضبطة املسؤولة، و�قرار املساواة 

 �� الفرص وأمام القانون. 

الديمقراط  فشل  ال�اتب  الغرب  و�فسر   �� كمثيل��ا  نجاحها  وعدم  الشرق   �� لقوان�ن -ية  الشرق  است��اد  مع  ح�ى 

تراث هدام   -الغرب وتطبيق غالبي��ا الشرقية؛ فهو  البيئة   �� املتأصل والرا�خ  املماليك والدقشرمة  تراث  �سبب 

�ي يقوم �� األساس ع�� سل�ي قاتل لإلبداع والفكر، �عمل ع�� خلق آالت �شر�ة يتحكم ف��ا ا�حاكم؛ فال��اث اململو 

يت�خص �� إتقان فن الصراع، وفن التكتل ضد ا�جموعات    -ع�� العصور -ال��اث اململو�ي  الصراع، يقول ال�اتب: "

التار�خ اململو�ي مملوك مهندس كب��، أو مملوك مفكر كب��، أو مملوك    �� األخرى، وفن االستقطاب، ولم يظهر 

 .)19(فهم و�خدم��م مهندسون وفنانون وعلماء"فنان كب��، و�ن �ان قد عمل تحت إشرا

و�قول �� موضع آخر ذاكرًا �عضًا من أف�ار الرحالة األجن�ي ر�تشارد ب��تون: "إن الفرد �� الشرق غ�� الفرد �� الغرب، 

 و�ن ت�و�ن مجتمع الشرق غ�� ت�و�ن مجتمع الغرب. 

�� هذا، إنھ ال��اث اململو�ي أو تراث الدقشرمة    وقد فطن كث��ون لهذا الفرق، لك��م �� الواقع لم يدر�وا السبب

 الذي �غطي أك�� من نصف التار�خ املؤثر والفاعل �� كث�� من بالدنا العر�ية واإلسالمية.

 

 ). 17-16تراث العبيد، ص( )18(
 ). 104السابق، ص() 19(
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 إن هذا ال��اث هو الذي يحول ب�ن أن ت�ون الديمقراطية �� الشرق لها النتائج نفسها لديمقراطية الغرب. 

ت�ون التنظيمات املنقولة من الغرب إ�� بالد الشرق، لها املردود نفسھ للتنظيمات    وهذا ال��اث هو الذي يحول ب�ن أن

 �� الغرب.

(الفرد)   ل��ضة الغرب، و�ال فبم تفسر أن  ال�ي �انت أساسًا  ال��اث نفسھ هو الذي غّ�� املفاهيم اإلسالمية  وهذا 

 قرانھ األورو�ب�ن واألمر�كي�ن؟ الشر�� إذا ان��ع من تراثھ اململو�ي وعاش �� الغرب حقق تفوقًا ع�� أ

التفس�� هو أنھ ان��ع تمامًا من تراث الدقشرمة والعبيد البيض، و�ان لديھ هو �خصّيًا استعداد ل�حياة �� بيئة 

 .)20(خالية من هذا ال��اث"

 سیاسة تجویع الشعب والتحکم يف االقتصاد

لوصول إ�� السلطة هو السيطرة ع�� االقتصاد، �انت إحدى األدوات الرئيسة "ال�ي �ستخدمها مجموعة املماليك ل

 و(تجويع) السوق أو الناس، فتحدث االضطرابات و�نضم الناس لهم ضد ا�جموعة األخرى ا�حاكمة. 

و�انت عمليات (التجويع) تتم بقسوة؛ ألن املماليك (مماليك) واألها�� (أها��)، وال يتحرك شعور اململوك قيد أنملة 

من   واحد  تلّوى  ا�ختلفة إذا  السلطة  وهو  الوافدة،  السلطة  وهو  (السلطة)،  هو  فاململوك  أمامھ؛  جوعًا  األها�� 

عن سائر الناس، وظل هذا الفكر نفسھ إ�� عهد قر�ب، ور�ما إ�� اآلن؛ فال�خص ح�ى إذا لم يكن مملو�ي   )21((عرقًا)

 .)22(ن فئة أخرى"األصل بمجرد انتقالھ إ�� (مجموعة) السلطة نظر للناس ع�� أ��م (أها��) م

قبل   السلع    6/ 30وما حدث  واختفاء �عض  املشا�ل االقتصادية،  تف�ىي  ع. من  ع.  الدكتور  قالھ  تمامًا ما  يطابق 

واملواد التمو�نية، باإلضافة إ�� أزمة الوقود الطاحنة، وال�ي أثارت وهيجت الكث�� من ا�جماه��، وحرك��ا ضد جماعة 

 لقادة االنقالب للتحرك واإلطاحة بحكم اإلخوان.اإلخوان، مما أوجد ظه��ًا شعبّيًا 

 

 ).69السابق، ص( )20(
 بقيّاً واجت�عيّاً بعد ذلك بفعل السلطة. مختلفة ط) و 21(
 ).88السابق، ص( )22(
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ولعل ذلك السبب يفسر حرص املؤسسة العسكر�ة �� مصر ع�� االستحواذ ع�� الكث�� من شر�ات األغذية والزراعة  

وال��وات ا�حيوانية والسمكية والكث�� من املنتجات ا�حيو�ة. فمن خالل ذلك تصبح �� املتحكمة �� زمام األمور، 

 ات أ�عشت السوق أو خنقتھ وتحكمت �� األسعار بالز�ادة أو بالنقصان، بتوف�� السلع أو إخفا��ا. فم�ى أراد

 التراث اململوکي قاعدة أساسیة أم ظواهر طارئة؟

يجدر بنا طرح سؤال هنا: هل ال��اث اململو�ي �� مصر يمثل قاعدة أساسية؟ أم هو مجرد ظواهر طارئة سرعان ما  

 الوحيدة ال�ي تنفرد بتلك الظواهر السلبية؟  ستنت�ي؟ وهل نحن الدولة

أن ال��اث اململو�ي توغل �� عمق ا�جتمع املصري ح�ى جذوره، وأصبحت ظواهره �� القاعدة األساسية   ا�حقيقة

 �� املواطن  ع��  والتعا��  الشرطة  أقسام   �� واإلهانة  األساس،   �� ا�ح�ومية  املصا�ح   �� فالرشوة  ا�جتمع؛   ��

 وقراطية القاتلة �� ا�حاكمة ع�� العمل ا�ح�ومي، إ�� غ�� ذلك من الظواهر السلبية. القاعدة، والب�� 

بينما لو عقدنا مقارنة �سيطة ب�ن مصر و��ن �عض الدول ال�ي نجت من تراث املماليك ستجد البون شاسعًا، ع�� 

 الرغم من اش��اك تلك الدولة معنا �� مساوئ كث��ة. 

ا�خليج   املثال-فدول  سبيل  اكتشاف    - ع��  قبيل  االقتصادية  وأوضاعها  القب��  ونظامها  ا�جغرا��  موقعها  بحكم 

الب��ول، ساهمت كث��ًا �� نجاة تلك الدول من تراث املماليك؛ لعدم خضوعها فعلّيًا �حكمهم مثلما خضعت مصر  

 والشام. و�ن �انت قد سقطت �� براثن ال��اث القب��. 

تثناء؛ فا�جهاز ا�ح�ومي هناك يخضع للنظام واالنضباط واالل��ام، فما أصبح �� مصر قاعدة يصبح �� ا�خليج اس

 وجهاز الشرطة �عامل املواطن �ش�ل مح��م وراق. 

بالطبع توجد استثناءات وشواذ لتلك القاعدة، وهذا مرادنا كما أسلفنا: "ما أصبح �� مصر قاعدة يصبح �� ا�خليج  

 استثناًء". 

ول لها نصطدم كث��ًا بواقع مر�ر تخللتھ تلك الظواهر و�عمقت بداخلھ وح�ن التعرض لتلك الظواهر والبحث عن حل

 وسيطرت عليھ �ش�ل �شع، ح�ى أصبح الف�اك م��ا �� نظر البعض شبھ مستحيل.
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ا�جتمع كما وصفها، فيقول:  أو رأس  السلطة  يد   �� يكمن  الوحيد  ا�حل  أن  البعض وم��م طارق ح��  يرى  بينما 

) �� هذا الوطن هو مصدر الظاهرة، إال أن التغي�� يبقى مستحيًال ما لم يبدأ من قمة ورغم �سلي�ي بأن (ا�ح�وم�ن"

 الهرم ا�جتم��؛ إذ إن البدء من القاعدة مستحيل؛ لعمق الظاهرة ومدى ا�ساعها. 

وأع�ي أن رأس ا�جتمع هو القادر ع�� البدء �� بث قيم أخرى مختلفة �� هذا ا�جال، قيم تناسب حقيقة العالقة 

�ن الطرف�ن (كما آلت إليھ مع التطور اإل�سا�ي)، وتناسب القيم ال�ي استقرت �� ا�جتمعات ذات ا�حظ الوافر من  ب

 .)23(الديموقراطية"

 الفاعلیة عند الشعب املصري

 االنقالبات. سبق وأن تناولنا السلبية عند املصر��ن، وأن (حزب الكنبة) يمثل الكتلة ا�حرجة �� الثورات أو 

 وهذه السلبية قد ت�ون بابًا من أبواب املقاومة السلبية للنظام.

لكن السلبية ليست خّطًا متصًال ال انقطاع فيھ، بل ينقطع �� أحاي�ن، فيتغ�� ذلك املناخ السل�ي و�حل مناخ إيجا�ي  

ن خاللها يمكن ا�حصول �ش�ل يذهل املراقب لألمور، وتظهر فاعلية مجتمعية لم يكن يتصورها أحد من قبل، وم

 م��م ع�� إنتاجية عالية وحراك مجتم�� هائل. 

 وا�حرك نحو الفاعلية يتج�� �� أمور: الدين، والشعور باالنتماء واملسؤولية تجاه قضية ما، ووجود حافز قوي سواء. 

من محسو�ية ورشوة ونالحظ اختفاء الفاعلية �� ا�جهاز اإلداري للدولة، حيت يتف�ىى الفساد ب�ل طرائقھ وأش�الھ،  

فيجد  بواجبا��ا،  القيام  الدولة عن  أجهزة  وتقاعست  الرقابة  ضعفت  �لما  بوضوح  ذلك  و�تج��  وسرقة وغ��ها، 

 غالبية املوظف�ن أنفسهم بال رقيب أو حسيب. 

ومع ا�عدام املسؤولية الفردية تصاب تلك املؤسسات بحاالت شنيعة من الفساد اإلداري، أو ع�� أقل تقدير تصاب  

 حالة من ال��دي والتقاعس عن أداء الوظيفة بصور��ا املطلو�ة.ب

 

 ). 159نقد العقل العريب، ص() 23(

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 17 of 20 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 19, 2022      

: "ثمة فارق جوهري ب�ن ا�جهاز اإلداري العثما�ي وا�جهاز اإلداري �� غرب أورو�ا، رغم أ��ما �انا  .يقول الدكتور ع. ع

ثنا عن ذلك، يقول من الناحية الش�لية متشا���ن، ولندع واحدًا من املهتم�ن باألف�ار االجتماعية �� التار�خ يحد

ر��وت   الهولندي  القوى   Raycotاملراقب  ب��وقراطية  مع  متواز�ًا  �ان  ونموها  العثمانية  الب��وقراطية  توسع  إن   :

األورو�ية مع وجود فارق واحد هام؛ فإن اإل�سان إذا تأمل �سيج (ت�و�ن) ا�ح�ومة العثمانية ك�ل فسيجدها مصنعًا  

ركز�ة بالرق وجعلھ أساس النظام العثما�ي العسكري واإلداري، وليس للرقيق  للرقيق، وقد أدى اهتمام السلطة امل

 .)24(أن يفكر �� األحوال العادية، و�نما عليھ انتظار أوامر السلطان"

من هنا �ستطيع تفس�� ظواهر كث��ة �عا�ي م��ا أجهزة الدولة، أهمها غياب اإلبداع وتف�ىي الروت�ن بصورة قاتلة؛ 

مجرد أداة �� يد مديره، ينفذ مشيئتھ فقط، و�توقف مدى تنفيذه لألوامر والتعليمات ع��   فاملوظف يتحول إ��

وجود ا�حافز أو ا�خوف من العقاب، أما إذا افتقدهما تصبح تلك األوامر بال فاعلية وال قيمة، و�لقي ��ا �� درج 

 مكتبھ بال مباالة. 

يجد أ��م استطاعوا حشد مئات    -اصة اإلخوان املسلم�نخ-املالحظ واملتا�ع لتار�خ ا�حر�ات اإلسالمية �� مصر  و 

التأث�� الدي�ي، وشعور هؤالء   اآلالف من صفوفهم، وانصياعهم التام ألوامر ا�جماعة بال قيد أو شرط من خالل 

 األفراد بمسؤولية دينية تقع ع�� �اهلهم. 

اآلالف �� بضع ساعات، وتحر�كهم كيفما  و�ان من املستغرب ع�� الكث�� قدرة ا�جماعة املذهلة ع�� حشد عشرات  

 شاءت. 

��ا �شدة, ويعتقدو��ا   والتفس�� الوحيد لذلك هو شعور هؤالء األفراد بمسؤولية وواجب تجاه قضية ما يؤمنون 

 واجبًا دينّيًا.

 25ورة  والشعور الوط�ي الدافع إ�� الفاعلية أقل من الدافع الدي�ي، لكن املالحظ للمشهد السيا�ىي وا�جتم�� �عد ث

إ�� مشاركة  بھ  أدت  املصري،  الشعب  انتابت قطاعًا عر�ضًا من  الفاعلية  يونيو يجد حالة من  انقالب  يناير ح�ى 

 

 ).59تراث العبيد، ص() 24(
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سياسية فعالة حسمت جميع االستحقاقات االنتخابية ال�ي أجر�ت من �عد الثورة إ�� قبيل االنقالب لصا�ح التيار 

 نظر البعض مناوئًا للنظام القديم.  اإلسالمي الذي �انت ترى فيھ ممثًال للثورة، أو ��

فخالل تلك الف��ة شهدت مصر حالة من ا�حر�ات ر�ما لم �شهدها من قبل، مما ولد لدى الكث��ين شعورًا بأ��م 

 أ�حاب قرار ورأي �� وط��م، وهو ما دفعهم إ�� املشاركة بفاعلية. 

سلبية ثانية، وظل متصدرًا املشهد الفعالية  تراجعت تلك الفاعلية الوطنية وحلت م�ا��ا ال  6/ 30لكن �عد انقالب  

 الدينية.

بيد أن تلك الفاعلية الدينية القائمة ع�� مبدأ السمع والطاعة واالمتثال لألوامر �عميانية شديدة، ساهمت �� خلق  

� طر�قة ديكتاتور�ات ودولة عميقة داخل تلك ا�جماعات اإلسالمية، ما جعلها �� ال��اية ال تختلف كث��ًا عن النظام �

 اإلدارة القائمة ع�� االنفراد بالرأي وعدم االعتداد بالشورى. 

وضرب صميم   -ع�� الرغم من مقاومتھ لذلك ال��اث طو�الً -و�� ال��اية نال التيار اإلسالمي نصيبھ من تراث العبيد  

 تلك ا�جماعات بقوة, وا�شطرت إ�� تكتالت وفرق مناوئة لبعضها البعض. 

 اث العبیدالحرکة اإلسالمیة وتر

 -مثال اإلخوان -ر�ما يجدر بنا إلقاء نظرة سريعة ع�� كيفية تأخر انتشار ال��اث اململو�ي داخل ا�حر�ات اإلسالمية  

 ثم تمكنھ م��ا �عد ذلك وضر��ا �� صميمها. 

  بداية نجح حسن البنا �� ت�و�ن ا�جماعة من فئات مختلفة من الشعب املصري لم تطغ فيھ فئة ع�� فئة، بل �انت

عسكر)، ولم يجنح البنا    -قضاة    -مؤهالت عليا    -فالح�ن    -ا�جماعة شب��ة لصورة مصغرة من ت�و�ن الشعب (عمال  

 إ�� الصدام مع الدولة املصر�ة �ش�ل فج (الصدام أسلوب مملو�ي)، بل ظل مسايرًا لها رافضًا الصدام معها. 

االمتثال لقرار حل   48من اإلخوان املتطوع�ن �� حرب    ور�ما يجدر بنا طرح �ساؤل تار��� هام: ملاذا طلب حسن البنا

 ا�جماعة وعود��م من فلسط�ن إ�� املعتقالت مباشرة؟ ألم يكن األجدر بھ تركهم �� فلسط�ن الستكمال ما بدأوه؟
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 -أيضاً -أن البنا �ان يرى عدم الصدام مع الدولة ��ائّيًا، ور�ما يفسر ذلك    -من وجهة نظرنا-التفس�� الوحيد لذلك  

 غضبتھ �عد مقتل النقرا�ىي وتصر�حھ الشه�� عن قتلتھ "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلم�ن". 

 أول صدام کان مع عبد الناصر

�عت�� عالقة جمال عبد الناصر باإلخوان من العالقات الغامضة للغاية، وال�ي لم ُيكشف عن أسرارها �ش�ل �اف، 

 .1952ر أثمر �� ��ايتھ عن انقالب لكن املؤكد أنھ �ان بي��ما تحالف ما �ش�ل أو بآخ

وهنا بدأ الصراع اململو�ي ب�ن الطرف�ن لالستحواذ ع�� السلطة، ولسنا هنا �غرض إيضاح أسبابھ؛ لكن �� ال��اية 

 �انت الغلبة للماليك القدامى (العسكر), األك�� قوة وشكيمة وحنكة. 

داخلّيًا بنائّيًا وفكرّ�ًا متماسكة �ش�ل مذهل,   طوال تلك الف��ة من صراع اإلخوان مع عبد الناصر ظلت ا�جماعة 

 ونجحت �� تجاوز أزم��ا �عد وفاة عبد الناصر وقيام السادات باإلفراج عن معظم �وادرها ومنتسب��ا. 

و�ان الت�و�ن الثا�ي ل�جماعة �عد محنة عبد الناصر مؤثرًا �ش�ل كب�� �� �غي�� بني��ا القيادية والفكر�ة، فتصدر 

رجال أعمال) بينما اختفى �ش�ل كب�� وجود أي تمثيل قيادي ��   -مهندسون    -ا فئات محددة (أطباء  القيادة ف��

الشعب (مفكرون   لبا�� فئات  �� قرارات    -عمال    -ا�جماعة  املتحكمة  الفعلية  القيادة  نتحدث عن  فالح�ن). وهنا 

 ملتصدر�ن �� اإلعالم. ا�جماعة واملمسكة بخيوطها، وليس القيادة الش�لية �� ال��ملان أو �عض ا

ا�جدد ع��  القادة  البنيوي والفكري، فمن أجل سيطرة  التغي��  ا�جماعة حالة من   �� ا�جديدة  التغ��ات  أحدثت 

مقاليد ا�جماعة تم اختيار ال�وادر الداخلية للمناصب الهامة بناًء ع�� قاعدة الوالء ال قاعدة ا�خ��ة والكفاءة. ما 

و�لة لم تتكشف للكث��ين إال مؤخرًا، ورأينا كيف تمت اإلطاحة بالبعض خارج أحدث تكتالت داخلية وصراعات ط 

 ا�جماعة، وكيف تم إ�عاد البعض عن تو�� مناصب قيادية.

أضف إ�� ذلك االنقسام ال�خم الذي شق ا�جماعة نصف�ن مؤخرًا وشتت قواعدها فكرًا وانتماًء. ورأينا خاللھ تجليًا  

 التكتالت والتشرذمات والصراع الدائر من أجل السيطرة ع�� مقاليد ا�جماعة. صر�حًا ل��اث املماليك من خالل 
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 أخیرًا

لسنا �� بحثنا هذا �غرض النقد والتجر�ح �� الشعب املصري، فنحن منھ، ورفعتھ رفعة لنا، وتقز�مھ تقز�م لنا، بل 

السلبية ال�ي ضر�ت صميم الشعب  هدفنا البحث عن م�امن الداء والفساد ملعرفة الدواء الناجع لتلك الظواهر  

 املصري ونالت من �خصيتھ وشّوه��ا.

قبل��م  يرو��ا  وغ��هم  فاإلسالميون  وأف�ارهم؛  توجها��م  اختالف  ع��  املصر��ن  ع��  الكث��  ليؤّملون  العرب  إن 

إذا ��ضت  الفكر�ة، وعيو��م متعلقة ��م، و�رون أن التغي�� يأ�ي من ناحي��م، ويعت��ون مصر �� القاطرة لهم، ف

مصر ��ضوا معها، و�ذا انبطحت انبطحوا معها. فإذا �انت القاطرة معطلة فالقطار سي�ون ساكنًا ال حراك فيھ. 

واالستفادة  الضعف،  نقاط  ع��  التغلب  فنحاول  والقوة؛  الضعف  م�امن  ع��  أيدينا  وضعنا  قد  ن�ون  ولعلنا 

 القصوى من نقاط القوة.
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