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ارفعوا أيديكم عن اإلصالحيني
واشنطن /مجدي خليل
يف كـت ـ ــابه "ط ـ ــريق م ـصـ ــر لـلقـ ــدس" كـتـب د.
بـ ـطـ ـ ــرس غـ ـ ــالــي" :يف مـ ـصـ ـ ــر م ــن العـ ـصـ ـ ــور
الفــرع ــوني ــة حت ــى اليــوم ،م ــازالت الـتق ــاليــد
متجد احلاكم ،فاملـرء إما أن يكون من احلكام
أو ال شـيء ،وب ــالـت ــالـي أعل ــى مـنـصـب يـطـمح
إلــيه الف ــرد ه ــو خ ــدم ــة احل ــاكــم" .لعل ه ــذه
النـصـيحــة الــواضحــة ك ــانت أم ــام اجملمــوعــة
اإلصالحـيــة ،يف جلـنــة ال ـسـيــاســات بــاحلــزب
ال ــوطـنـي مـثل عـب ــد املـنعـم سعـي ــد ،وأس ــام ــة
الغــزالـي حــرب ،وهــالــة مـصــطفـي وغـيــرهـم،
وبـاملنـاسبــة معظـمهم كـانــوا تالميـذ للـدكتـور
بطـرس بطرس غـالي سواء يف كليـة االقتصاد
بجـ ــامعـ ــة الق ــاه ــرة أو يف مـجل ــة ال ـسـي ــاس ــة
الدولية .ووجدوها فرصة مناسبة أن يحققوا
ملـص ــر شـيـئ ــا مـن خالل رؤي ــاهـم اإلصالحـي ــة
ويحققـوا ألنفسـهم أيضـا قفـزة ونقلـة نوعـية
مــن خالل اق ـتـ ـ ــرابهــم مــن ال ـ ــرئ ـيـ ــس وجنـله،
واعتبروا ذلك نافـذة جيدة فتحها لهم جمال
مبـارك بعـد أن أغلق أسـامـة البــاز ومجمـوعـة
الـرئيـس العتيق الـباب أمـام أي وجوه جـديدة
لصـالح شلـة الزمـته منـذ بـدايـة حكـمه حتـى
ظهرابنه على الساحة السياسية.
األزم ـ ــة ب ـ ــدأت ع ـن ـ ــدمـ ـ ــا شع ـ ــرت اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
اإلصـالحيــة أنهــا لـم حتقق أيـ ـ ًا من أهــدافهــا
داخل جلنة الـسياسـات ،فرؤيتهـم اإلصالحية
اسـتخــدمـت اجــراء جتـمـيلـي ـ ًا وخــاصــة أمــام
الغــرب ،ولـكن األهـم أن جلنــة الــسيــاســات لم
حتقـق لهم أيـ ًا مـن طمـوحــاتهم الـشخـصيـة،
وكـانـت اللحـظـة املـؤملــة لهــذه اجملمـوعــة عنـد
تعـيني الـقيـادات الـصحـفيــة يف العـام املــاضي
وجــاءت يف معـظـمهــا مـن الكف ــاءات املت ــدنيــة
واألقل مـنهـم كفــاءة مبــراحل ،ولـكن األخـطــر
اتضح أن املعيـار األهم يف التعيني هو العالقة
بـأجهـزة األمن يف درجـاتهـا الـدنيــا ،أي صبيـة
األجهــزة األمـنـيــة وكـتـبــة الـتقــاريــر ،والــذيـن
يـ ــدافع ــون عـن الـنـظ ــام ب ـشـكل فج صـبـي ــانـي
منفر.
يف حوار جلريدة العربي الناصري عدد ""968
يف متـوز  2005سئُل أسـامة الغـزالي حـرب ملاذا
ل ــم جتل ـ ــس علـ ـ ــى مق ـ ــد ح ـ ـس ـنــني ه ـيــكل يف
التغييرات الصحفية األخيرة؟ وكانت إجابته
مبـرارة :يـسـأل يف هـذا الــذين اتخـذوا القـرار.
ويف حــديثه مع االسـوشـيتـدبـرس قـال أسـامـة
الغ ـ ــزالــي ح ـ ــرب بع ـ ــد اســتق ـ ــالــته :ع ـن ـ ــدم ـ ــا
انضممت لهذه اللجنة كنت أعتقد أنها تنوي
إجــراء عـملـي ــة إصالح دميــوقــراطـي حقـيقـي
ولكـن اتـضح أن األمــور ت ـسـيــر يف اجتــاه آخــر
متاما .قدم حـرب استقالته معلنا ال ميكن أن
نـبقــى كمـجمـوعـة إصـالحيـة كـالــسنــدويتـش
محـ ـشـ ــوريـن بـني احلـ ــزب احلـ ــاكـم واألخـ ــوان
املسلمني.
ويف نف ــس الـ ــوقــت وجهـت هـ ــالـ ــة م ـص ــطفـي
رئيس حترير فصلية الدميوقراطية انتقادات
أكـثر حـدة وصراحـة للجنـة السـياسـات،والتي
ال ت ــزال عـض ــوا فـيه ــا ،معـتـب ــرة أنه ــا تخــضع
لــسيـطــرة شلــة تــرتبـط بــشكـل مبــاشــر بـنجل
الرئيس ،وانتقادات أخف لهجة لبطء مسيرة
اإلصالح وبيروقراطـية الدولة جاءت من عبد
املــنعــم سعـيـ ــد والـ ــذي م ـ ــازال يح ـ ــدوه األمل
بـإشـراكه بـشكل أو بـآخـر يف احلـكم وتعــويضه
عن التجاهل السابق.
طبعـا لم يكـن من املتــوقع أن يسـكت إعالميـو
احلكومـة وفرسان أجهـزتها األمنيـة على هذه
االنـتقــادات ،ف ـشـنــوا حـمل ــة عل ــى مجـمــوعــة
اإلصالحـيـني يف جلـن ــة ال ـسـي ــاس ــات وقـيل أن
هــالــة مـصـطفـي اشـتكـت لــوزيــرة اخلــارجـيــة
األمـ ــريكـي ــة يف الق ــاه ــرة ب ــأن أجه ــزة اإلعالم
احلكـومية يف مصر أصبحـت مسخرة لتشويه
ص ـ ـ ـ ــورة اإلصـالحـ ـي ــني واملـ ـثـقـف ــني األح ـ ـ ـ ــرار
املطالبني باإلصالح احلقيقي.
ك ــان أعــنف هج ــوم هـ ــو الهج ــوم امل ــوجه ض ــد
هـالــة مصـطفي ويف اجلـريـدة الـتي يعـتبـرهـا
الــبع ــض ل ـ ـس ـ ــان ح ـ ــال جل ـن ـ ــة ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــات
واألجهـزة األمـنيـة املـرتـبطـة بـأهـدافهــا وهي"
جــريــدة روزاليــوسـف اليــوميــة" ،والتـي يتــردد
أنهـ ــا ممـ ــولـ ــة مـن أحـمـ ــد عـ ــز ملـك احـتـكـ ــار
احلديد واألكثر قربا من من جنل الرئيس.
وضمن سلسلة الهجمات على هالة مصطفي
كـانـت أعنف سلـسلـة مقـاالت هي الـتي كـتبهـا
عـمرو عـبد الـسميع يف خـمس حلقـات من 23
 – 27ايار املـاضي حتت عنوان "الـهالة طني"،
معلال الهجوم علـى هالة ألنهـا قبلت دعوة أن
تـكون باحـث ًا زائر ًا ملـدة شهر خالل ايـار املاضى
يف معهـد واشنـطن لـسيـاسـات الشـرق األدنـى،
وإلنه نـشــر لهــا يف نفـس الــوقت ورقــة بحـثيـة
عن "الــدميقــراطيــة اللـيبــراليـة" يف مـؤسـسـة
الـ ــدفـ ــاع عـن الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـيـ ــة يف واشـن ـطـن
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وقد استفـزتني مقاالت عمرو عبد السميع ملا
حتـويـه من مغــالطـات ولغـة جـارحــة وشتــائم
ال يعــاقـب علـيه القــانــون ،ويـكفـي
تعــد تـط ــاو ً
عنـوانهـا والــذي يعكـس شكل االنحـدار الـذي
تـردت إليه لغــة الصحـافـة املصـريـة ،ولغـة من

يعتبرون أنفسهم مثقفني.
أوال :ي ـســتهل عـم ــرو عـب ــد ال ـسـمــيع مق ــاالته
مبعلـومـة غيــر صحيحـة ومغــالطـة مـنهجيـة،
فـيقــول أن رم ــوز معهــد واشـنـطـن هـم مــارتـن
أنـ ــديـك ودانـيــيل بـ ــايـب ــس واحلقــيقـ ــة أن أي ـ ـ ًا
مـنهمـا ال يعـمل يف معهــد واشنـطن ،حـيث أن
ب ــايـبــس ي ــرأس مـنـت ــدى ال ـش ــرق األوســط يف
فالدلـيفيـا ،ورمبــا أيضـا هـو خلـط بني مــارتن
أنـديك ودينـيس روس فـالـذي يـعمل يف معهـد
واشـن ـطـن هـ ــو ديـنـي ــس روس مـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ــر
اخلــارجـي ــة يف عه ــد كلـيـنـتــون وم ــؤلف كـتــاب
"ال ــسالم املـفقـ ــود" .وقـ ــد اخـتـ ــار عـمـ ــرو عـبـ ــد
الـسـميـع اسم ب ــايبـس لـيقــول أن ه ــذا املعهــد
يضم رموز اليمني اليهودي الداعم إلسرائيل،
وهــذه حقيقـة معـروفـة دون تقـدمي معلـومـات
غيـر صـحيحــة ،ولكـن اطمــأ َّن عمـرو أن هـالـة
ليـست األولـى التي تـزور معهـد واشنـطن ولن
تكون األخيرة فهـناك مصريون كثيرون جاءوا
ضـيــوفــا عل ــى معهــد واشـنـطـن مـنهـم أسـمــاء
قــريـبــة مـن الــسلـطــة يف مـص ــر ،وشخـصـيــات
فلسطينـية قادمـة من رام اهلل ،والذي أحب أن
أوضـحه أن واش ـن ـطــن مج ـتــمع مـك ـ ـش ـ ــوف ال
تـختـفي فـيه ش ــاردة وال واردة وينـطـبق علـيهــا
وصف بـطــرس غــالـي "بـيـت مـن زج ــاج" ،ففـي
نفــس وقـت زي ــارة ه ــال ــة ك ــان هـن ــاك وف ــد مـن
اجمللــس املـص ــري لل ـش ــؤون اخل ــارجـي ــة ي ــزور
واشنـطن يضم الـسفراء عبـد الرؤوف الـريدي
ومحمد شـاكر والـسيدة أنـيسة عـصام حسـونة
وقـد اتـصلـوا بـرمــوز معهــد واشنـطن أنفــسهم
بل وأكثــرهم تـشــدد ًا مثـل ديفيـد مـاكـوفـسـكي
وطلبـوا منهم أن يـتوسـط لهم لتـرتيـب بعض
الـلقـ ـ ــاءات واملقـ ـ ــابالت يف واش ـنـ ـطــن ،وال ـ ــذي
اتصـل بديفيـد هو وليـد محمود عـبد النـاصر
من الــسفــارة املـصــريــة ب ــواشنـطـن .بل وأقــول
أكثــر من هـذا أن الــسفيــر نبـيل فهـمي يجـري
أي ـض ـ ــا ات ـص ـ ــاالت بـ ــشخ ـص ـي ـ ــات مــن مـعه ـ ــد
واش ـن ـطــن وشخ ـص ـيـ ـ ــات يه ـ ــودي ـ ــة أخ ـ ــرى يف
واشنــطن لـتتــوسـط لــدى صحـيفــة واشنــطن
بـوسـت والكــاتب جـاكـسـون ديـل لتهـدئـة حـدة
انـتقاداتهـم للنظـام املصـري ،والرئيـس مبارك
يف كل زيـ ــاراتـه يح ـ ــرص عل ـ ــى لقـ ــاء الـ ــرمـ ــوز
الـيه ــودي ــة ومـنهـم أع ـض ــاء االيـب ــاك ومـعه ــد
واشـنـطـن والــوكــالــة الـيهــودي ــة والكــوجنــرس
اليهــودي وكل األطيــاف اليهـوديـة يف أمـريكـا،
بل وأقـ ــول لك أكـث ــر مـن ه ــذا أن ش ــارون قـبل
مــرضه تــوسـط لـتهــدئــة الـنف ــور يف العالقــات
املصـريـة األمـريـكيــة بنـاء علــى طلب الـنظـام
املـصــري ولــذلـك وصفه الــرئـيــس مـب ــارك إنه
رجل دولة وقادر على صنع السالم.
أمـ ــا املغـ ــال ـطـ ــة املـنـهجـيـ ــة فــيقـ ــول ان هـ ــالـ ــة
اسـتـ ــدعـيـت ملـعهـ ــد واشـن ـطـن -الحــظ كلـمـ ــة
اسـتدعيـت -من أجل الورقـة التي تقـدمت بها
إل ــى م ــؤس ـس ــة ال ــدف ــاع عـن ال ــدمي ــوق ــراطـي ــة
ونـ ـ ـش ـ ـ ــرت يف وقــت وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا يف واش ـن ـ ـطــن.
املفـروض أن ألف باء من يعرفون سـياسة نشر
األبح ــاث يف الغ ــرب أنه ــا ت ــأخ ــذ شه ــورا وق ــد
تـصـل ألكثــر مـن سنــة من بــدء املــوافقــة علــى
البحث حتـى اعتمـاد نسخـته النهائـية للنـشر
مـرورا بـسلـسلـة مـن التعـديالت قبـل أن يظهـر
يف شـكـلـه ال ـنـه ـ ـ ــائــي ،وق ـ ـ ــد نـ ـ ـش ـ ـ ــرت بـح ـث ـ ـ ــا
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national Affairsيف آذار امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي
أسـتغ ــرق أكـث ــر مـن أربع ــة أشه ــر قـبل ن ـش ــره،
وبـحـ ــث آخـ ـ ـ ـ ــر جملـلـ ـ ـ ـ ــة Contemporary
Reviewالبــريطـانيـة سـيصـدر يف سـبتـمبـر
القادم اسـتغرق سـتة أشهـر من حلظـة إرساله
حـتـ ــى حتـ ــديـ ــد مـ ــوعـ ــد نـ ـشـ ــره ،بل وقـ ــال لـي
مسؤول التحرير يف مجلة فورين افيرزمؤخرا
Foreign Affairsأن قـ ــائـمـ ــة األنـت ـظـ ــار
لديـه أكثر من سنة ،فكيف تكون هالة يف زيارة
ملعهد واشـنطن وتنـشر بحـث ًا يف معهـد آخر يف
نفــس الــوقـت هل يـعقل ه ــذا؟! ولكـن األرجح
كـم ــا ه ــو مـتـبـع أن تك ــون أرسلـت الـبحـث قـبل
عـدة أشهر ونـشر بـاملصـادفة أثـناء وجـودها يف
واشنطن.
ث ــانيــا:يق ــول عم ــرو عبــد الــسمـيع أنه حـصل
علـى ورقة هـالة مـصطفي التي عـلق عليها يف
مــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالتــه مـ ـ ــن زمــالئــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف م ـجــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
"الــدميــوق ــراطيــة"،هل ميـكن أن يـصــدق أحــد
ه ــذا؟! أن يـتــصل الع ــامل ــون يف مكـتـب ه ــال ــة
بـعم ــرو عبــد الــسمـيع بــالــذات يف مـصـيفه يف
بـرج العرب ليقـولوا له أحلق هـالة كـتبت ورقة
عن اللـيبــراليـة الـدميـوقــراطيـة أرجــوك علق
عليهـا!!؟ .إن اجلهة التي طلبت منه مهاجمة
ه ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة بـه ـ ـ ـ ـ ــذه الـق ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوة واالس ـ ـتـف ـ ـ ـ ـ ــزاز
والالمــوض ــوعيــة هـي التـي أرسلـت له الــورقــة
لتكون تكئـة لينهال بـشتائمه علـى هالة .وهل
عـم ــرو عـب ــد ال ـسـمــيع يق ــرأ ويـتـ ــابع كل شـيء
حـتــى يعــرف أن هــالــة قــدمـت ورقــة ملــؤسـســة
الدفـاع عن الـدميوقـراطيـة؟ والتي رمبـا سمع
عــنهـ ــا ألول مـ ــرة مـن أولـئـك الـ ــذيــن أرسلـ ــوا
وكتبـوا له املعلـومـات التـي وصلته يف مـصيفه

يف برج العرب.
ورمبـا هــذا يقــودني إلـى قـصـة طــريفـة ،فـفي
عــام  99نـشــرت كتــابـي "أقبــاط املهجــر" وكــان
ع ـمـ ـ ــرو وق ــتهـ ـ ــا مـ ـ ــديـ ـ ــرا ملـك ـتــب األهـ ـ ــرام يف
واشنـطن ،وكـنت قـد قــرأت له كتـاب ـ ًا بعنـوان "
األقـبـ ــاط والـ ــرقـم ال ــصعـب ..حـ ــوارات حـ ــول
املـستـقبل" هــو عبـارة عـن مجمـوعـة ،حـوارات
قــد أجــراهــا مع عــدد مـن األقبــاط ،فقـلت أن
املـسألة تستحق أن أرسل له نـسخة من كتابي
كـ ــإهـ ــداء وكـنـت وقــتهـ ــا أقـيـم يف نـيـ ــويـ ــورك،
وعلـمت بعد ذلك من صديـق مصري أمريكي
ه ـ ــو محـم ـ ــود خلــيل ،وال ـ ــذي ك ـ ــان يعــمل يف
مـكـتـب األهـ ــرام بـنـيـ ــويـ ــورك أن عـمـ ــرو أرسل
الكتـاب ومـعه طبعـا مـالحظـاته إلـى مـسـؤول
اخملـابــرات املصـريـة بـبعثــة مصـر بـنيـويـورك،
وق ــال لي مـحم ــود أنتـبه فـهم يـســألــون عـنك
وقـ ـ ــد سـ ـ ــألـ ـ ــونــي ع ــن تفـ ـ ــاص ــيل ع ـنـك وعــن
ن ـش ــاطـك ،فقلــت له( :ايه اخلـيـب ــة دي مـنه)،
فـالكتاب مـطبوع يف القـاهرة وتـوزعه مؤسـسة
األهــرام التـي يعـمل فـيهــا عمـرو وأنــا حيــاتي
كـلها مكشوفة متـاما وال تستحق من عمرو أو
غيـره كتـابـة تقـريـر أو خالفـه ولم أفعل شـيئـا
يف حيـاتي يخـالف ضمـيري الـوطني أو يـضر
بـبلـدي مـصـر ،وبــاملنــاسبـة مت فـصل مـحمـود
خليل بعد ذلك من األهرام.
ثــالـثــا :متـتلـئ سلــسل ــة مقــاالت عـمــرو عـبــد
الـ ـسـمــيع عـن ه ــال ــة م ـصــطفـي ب ــالـ ـشـت ــائـم
واالتهـامــات ،وهي سلـسلــة من الــردح وليـست
نقـ ـ ــدا لـ ـ ــورق ـ ـ ــة عل ـم ـيـ ـ ــة ،وسـ ـ ــأنـقل لـلقـ ـ ــارئ
مقتطفات من هـذه الشتائم حتـى يعرف إلى
أيـن وصلـنــا ":ي ــواصل أســام ــة الغــزالــي خلع
مالبـس ارتبـاطه الـوطـني يف حـالـة ستـربـتيـز
سياسي ..مشهـد ساقط ولكن األكثـر سقوطا
منه هو ادعاء هالة مصطفي لدوائر أمريكية
أيـض ــا أن أجه ــزة األمـن املـص ــري ــة ت ــراقـب كل
شـاردة وواردة تــأتيهـا""،تـبغي هـالــة أن تتحـول
الـدميـوقـراطيـة إلــى عمل سـري (علـى القـد)
بني الــسيــد األمــريكـي وبعـض أفــراد النـخبــة
الـسياسية بـالضبط مثل القعـدات التي تدبر
مـن بعــض النـســوة الـســاقـط ــات لثــري ع ــربي
بغ ـيـ ـ ــة اس ـتـالب فلـ ـ ــوسـه" " ،أن عل ـ ـ ــى بع ــض
األغـبـي ــاء يف أمـ ــريك ــا ال ــذيـن يـنـصـت ــون إل ــى
بالهات أو عبـاطات هالة مـصطفي أن يعرفوا
أن هنـاك معـاييـر لإلصالح تخـتلف من دولـة
إل ــى أخ ــرى" "،أن أجه ــزة األمـن ت ــركـت ه ــال ــة
تشقشق وتزقـزق ..وهي حرة أن تنشئ ما تراه
مـن عالق ــات ع ــامـ ــة أو شخ ـصـي ــة ،حـتـ ــى مع
ال ــسفـي ــر األمـ ــريكـي ال ـسـ ــابق ديفـي ــد وولــش
والتـي وصلت آفـاقـا غيـر مـسبـوقـة"!!" ،مجـرد
كلـب ينتظـر قرار الـتعيني من األمـريكان وكل
مه ـمــته أن ي ـنــبح يف مـ ـ ــواجه ـ ــة أعـ ـ ــدائه ـ ــا أو
يتمـسح حتت قـدميـها بـرقاعـة"" ،أشيـر إليك
يــا سـت هــالــة يــا مـن احـتــرفـت كــذبــا ،ادعــاء
اخلـ ــوف واالرتعـ ــاش أمـ ــام األمـ ــريـكـيـني ممـ ــا
تـ ــدعـيــنه مـن مـالحقـ ــات أمـنـيـ ــة تـتـ ــرصـ ــدك
وتــتق ـصـ ــدك" ...بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى املفـ ــرادات
املتنـاثرة من (عـينة الهـالة زفت ،الهـالة طني،
األمريـكان والد الـفرطـوس ،النبـاح الليبـرلي،
أذن ــاب أمـ ــريك ــا ،ج ــواري أمـ ــريك ــا) ...وأت ــرك
القارئ ليتأمل هذه األلفاظ.
أم ــا االتهــام ــات فحــدث وال ح ــرج فلـم يـتــرك
تهمـة إال وألـصقهـا بهــا مثل جتـايف االنـتمـاء
للـبلــد ونـظ ــامه الــوطـنـي ،تــدعـيـم الهـيـمـنــة
األمـريكيـة ،وتصعيـد العمالء للـسيطـرة على
مقــاليـد األمـور ،الـتحـريـض بـالـضغـط علـى
السلطة الوطنية ،إرضاء السادة يف واشنطن،
طلـب الـتـم ــويل مـن واشـنـطـن .ويف الـنه ــاي ــة
وجه رسـالة حتريـضية للرئـيس الذي يفصله
بني قـريته يف بـرج العرب واسـتراحـة الرئـاسة
كمـا يقـول مجـرد سـور ،أن مــا تفعله هـالـة يـا
ريـس زبـد وسـوف يــذهب جفـاء ولـسـان حـاله
يق ــول لق ــد ق ــدمـت املــطل ــوب مـنـي والـب ــاقـي
عليك يا ريس وعلى أجهزتك.
رابعا :أمـا ما يتعلق بـنقد عمـرو للورقـة ذاتها
فال يـ ـسـتـحق االلــتفـ ــات إلــيه،ولـم يـكـن هـ ــذا
غـرضه مـن كتـابـة مقـاالته ،فـالـورقـة واضحـة
ال أمينـ ًا للواقع املصرى
ومميـزة وتعكس حتلي ً
وي ــتفـق عل ـ ـ ــى مج ـمـله ـ ـ ــا أغلــب املـ ـصـلحــني
والليـبراليـني احلقيقيني ..وهـا هي معـروضة
أمــام الق ــارئ مت ــرجم ــة بنـصهــا ..املـســألــة يف
النهـايــة أن عمــرو نفـذ كــالتلـميـذ املـطيع مـا
طلبوه منه بفجاجة تثير السخرية.
املـ ـسـ ــأله بـبـ ـسـ ــاطـ ــة أن هـ ــالـ ــة وأصـ ــدقـ ــاءهـ ــا
اك ـت ـ ــشفـ ـ ــوا زيـف اإلصالح الـ ـ ــذي ي ـن ـ ـ ــادي به
الـنظـام ،ومـا هــو إال ستـار لـسـيطـرة األجهـزة
األمنيـة على كل شيء يف مصـر لتدعيم حكم
الشلة احلالي واملستقبلي.
املــشهــد يف مـصــر واملـنـطق ــة العــربـيــة يــدعــو
للحــزن معـركــة تكــسيـر عـظــام بني فــاشيـتني
أح ـ ــداهـم ـ ــا تـ ـســتعــمل الــتخ ـ ــويـن ال ـ ــوطـنـي
واالخرى التكفيـر الديني(،العـسكر واألخوان
يف مصـر)(،فـتح وحمـاس)( ،األخـوان والـبعث
يف ســوريــا)( ،كله ضــد كله يف لـبنــان يف بــوادر

حلــرب جــدي ــدة) ....وكل مـن الفــاشـيـتـني يف
حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــداء مـ ـ ـ ــزم ــن مـع دعـ ـ ـ ــاةاألصـالح
والـدميـوقـراطيـة واللـيبـراليـني.نظــام يضـرب
شع ــبه ب ـ ــاحل ـ ــذاء يف ال ـ ــسجـ ـ ــون واملع ـتـقالت
وأقـســام الـشــرطــة وحتــى يف شــوارع القــاهــرة
وبـديل يوعـدنا بحـذاء آخر ،الفـرق بني حذاء
العــسكــر وحــذاء مــرشــد األخ ــوان أن األخيــر
حـذاء حـالل!!!.ويف النهـايـة يلـومـون أمـريكـا
بحجـة تراجع دعـمها لألصالح...لـصالح من
تـتـ ــدخل أمـ ــريـكـ ــا يف هـ ــذا امل ــشهـ ــد العـبـثـي،
معارضة تطلب حمايتـها ليال وتشتمها نهارا
ونـظــام حكـم يتــوسل الـيهــا ســرا ويلعـنهــا يف
وســائل إعالمه جهـرا ...نفــاق يعكـس عبـثيـة
املـشهـد ،.ومـن ضمـن عبـثيـة املـشهـد العـربـى
ن ـظـ ــام يق ــاوم األخ ــوان يف س ــوريـ ــا ويف نفــس
ال ــوقت يـســاعــد قــوة ديـني ــة هي حــزب اهلل يف
لبنان.
الـذين يـستحقـون الـدعم فـعال ومسـانـدة من
القـ ــوى الـ ــدولـيـ ــة هــم اللـيـبـ ــرالـيـ ــون ودعـ ــاة

األصالح احلـقيـقي واألقـليــات احملــروم ــة من
حقوقها واملثقفون املستقلون.
أتـ ـص ـ ــور أن الـ ــطالق بــني ه ـ ــال ـ ــة مـ ـصـ ــطفــي
والـن ـظ ــام تـ ــوج يف مق ــالـته ــا اجل ــريـئ ــة الـتـي
كتـبتهـا يف الـواشنـطن بـوست  24كـانـون األول
املــاضـي عـن سـيـطــرة األجهــزة األمـنـيــة علــى
احلياة الـسياسـية وغيـر السـياسيـة يف مصر..
واحلـنـق علـ ــى هـ ــالـ ــة يعـ ــود لـكـ ــونهـ ــا لـ ــديهـ ــا
صـداقات متميـزة مع شخصيات كثـيرة مؤثره
يف واشـنطن سـواء كانـوا سيـاسيني أو بـاحثني
أو صـحفـيـني وكـ ــذلك يف أوروب ــا والـن ـظ ــام يف
مـص ــر ي ــزعجه ج ــدا أي شخــص يقـت ــرب مـن
املـلف األم ـ ــريـكــي أو اإلس ـ ــرائــيلــي فه ـ ــذا مــن
اختـصـاص مـؤسـسـة الـرئـاسـة ،فـهم يــدللـون
ويـتــوسلــون للـيـمـني األم ــريكـي واإلســرائـيلـي
علـى أوسـع نطـاق أمـا إذا سلـم أمين نـور علـى
مـادلـني اولبــريت أو كـونــدليـزا رايـس يف قـلب
القــاه ــرة فهــو عـمـيل ،وإذا قـبلـت هــالــة دعــوة
زي ــارة علـمـي ــة فهـي ضــد مـصــر ،وإذا حــصلـت

جـمعيــة أهليــة علــى دعم مـالـي من جـمعيـة
غـربية مستقلة يلقى صاحبها يف السجن يف
الـ ـ ـ ــوق ــت الـ ـت ــي تـ ـنـفـق مـ ـئـ ـ ـ ــات املـالي ــني م ــن
البتـرودوالرات النـفطيـة سنـويـا لتخـريب كل
شيء يف مصر .هل سمعتـم عن إتهام مصرى
بــالـعمــالــة لــدولــة إسـالمي ــة أو بتـهمــة تلـقي
أموال من دولة إسالمية؟!!.
وهكذا بعد أن مت تـدميرواضطهاد املصلحني
واللـيـب ــرالـيـني خ ــارج الـن ـظ ــام ي ــسع ــون إل ــى
القضـاء على املصـلحني داخل النظـام لتظل
الساحة محـصورة بني النظام واألخوان وهم
على حد وصف صديقي عادل جندي " أخوة
يف الرضاعة"..
مــا كـتبـه عمــرو عبــد الــسمـيع ضــد هــالــة ،ال
أتـ ـص ـ ـ ــور أنه بـ ـ ـس ـبــب ك ـتـ ـ ــاب ــتهـ ـ ــا ورقـ ـ ــة عــن
"ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراط ـيـ ـ ــة الل ـي ـب ـ ــرال ـي ـ ــة" ولـكـ ـ ـ ـ ــن
النتقـادها ألجهـزة األمن والتي بلـغت ذروتها
يف مق ـ ــال ال ـ ــواش ـنـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــت ي ـ ــوم 24
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نداء إلى أغنيائنا:

حاكوا (BILL GATES

)

العفيف األخضر
"إذا قتل الفقر اليتيم ولم يجد معيال فإن األغنياء جناة"

(شاعر النيل حافظ إبراهيم
مترجم كتاب البؤساء)

يف  2006 / 6/ 17نشـرت اليـوميـة الفـرنسـية "لـوفيغـارو" يف صفحتـها
األولــى الـعن ــوان الت ــالي" :بـيل غـيتــس يغــادر مـيكــروس ــوفت خلــدمــة
اإلنسانية" قائلة" :املؤسس والزعيم العاملي لبرامج ميكروسوفت ،بيل
غـيتـس سـيغـادر تـدريـجيـ ًا وظــائفـه يف قيــادة اجملمـوعـة مـن هنـا إلـى
 2008كي يستطيع تكريس نفسه للمؤسسة اخليرية التى أنشأها مع
زوجته Melinda.أراد اإلنسـان األغنـى يف العـالم ،لـكن أكبـر واهب
عل ــى وجه األرض ،أن يقـضـي وقتـ ـ ًا أكثــر يف العـمل مـن أجل الـصحــة
والـتعليم" .واألكـثر إثـارة للعجـب واإلعجاب قـراره الثـاني والفـريد يف
تـاريـخ أغنيـاء العـالم املعـاصـرين علـى حـد علـمي :تخـصيـص %95من
ثــروته األسـطــوريــة للـعمـل اخليــري وتــوريـث أطفــاله الـثالثــة  %5من
ثروته فقط" .مـؤسسة غيتس" وهـبت حلظة تأسيـسها  29مليار دوالر
خلدمة اإلنـسانية املتأملة .أنفقت منها حتى اآلن على العمل اخليري
 9مليــارات منهــا  5.5مليــار ملكــافحـة األمــراض يف العـالـم .كلمــا ح ّل
هذا الـواهب النـادر ،تالحظ اليـومية الفـرنسـية ،يف نيـودلهي أو أكر أو
جـوهـانـسبـرج يـنصــرف ألحيـاء الـصفيـح فيهـا لـلتعــرف بنفـسه علـى
حالـة فقرائهـا .الـ 29مليـار اخملصصـة للمـؤسسـة تسـاوى نصف املبلغ
الــذي تقــدمـه جمـيع دول العــالـم الغـنيــة كـل سنــة ملـســاعــدة الـبلــدان
الفقـي ــرة بعـن ــوان "امل ـس ــاع ــدة عل ــى الـتـنـمـي ــة" .يف عـ ــام  2004أنفقـت
املـؤسـسـة مـبلغـ ًا مـسـاويـ ًا ملــا أنفـقتـه منـظمـة الـصحــة العــامليــة علـى
مـكـ ــافحـ ــة املـ ــرض .مـكـ ــافحـ ــة املالريـ ــا،ال ــسل،اإليـ ــدز وعلـ ــى حــمالت
التطعيم.
ال ــزوج ــان غـيـتــس ي ــؤمـن ــان ،كـمـ ــا تق ــول ل ــوفـيغ ــارو ،ب ــأن "الـتـنـمـي ــة
االقتصـادية مستحيلة دون سكان يف صحـة جيدة" .وهكذا استطاعت
مـؤسسة غـيتس تطعـيم  55مليون طفـل ضد األمراض .قـرر الزوجان
احملـسنـان الـقضــاء يف حيــاتهمـا علـى املالريـا ،والـدفـتيـريــا"اخلنـاق"،
واإليـدز .الـزوجـان احملـسنـان يعـرفــان صنـاعـة القـرار احلــديثـة الـتي
مـازالت شـبه غائـبة يف أرض اإلسـالم .وهكذا أحـاطا نفـسيهمـا بفريق
من أكثـر العلمـاء كفـاءة وخبـرة لتحـريـر بـرامـج علميـة لـتحقيق هـذا
الهدف كما جنحا يف ضم مستشاري إدارة كلينتون لفريقهما.
كثيـر من األغنيـاء ،تالحظ لـوفيجـارو ،تهكمـوا على غـيتس مـتهمينه
بــأنه يــري ــد تبــرئــة ذمـته بــالـعمـل اخليــري الــذي يخـصـص له نــسبــة
متـواضعـة من ثـروته .أمـا اآلن وقـد قـرر الـزوجـان تخـصيـص  %95من
ثــروتهمــا الطـائلــة ،مئــات مليـارات الـدوالرات ،لإلنفـاق علـى الـصحـة
والتعليم يف العالم فقد قطعت جهين ٌة قول كل خطيب.
يــا أغـنيــاء العــالـم الع ــربي أرجــو أن تخــاطـب مبــادرة هــذا األمــريـكي
الـعظيم وعيـكم السيـاسي وضمـيركم األخـالقي لالنخراط يف مـسعى
خـيــري مم ــاثل .قـنــاعـتـي العـمـيقــة واملــدروســة هـي أن الع ــامل األول
النهـي ــارات العــالـم العــربـي املـتالحق ــة وعجــزه عـن مــواكـبــة مــوجــات
احلداثة الـتي تتدفق علـى العالم منـذ نهايـة احلرب العـاملية الثـانية،
وخاصـة منـذ سقوط جـدار برلـني الذي كـان آخر جـدار صينـي تطيح
به احلـداثة أرضـاً ،هو سـوء صناعـة القرار .يف الـدول املتقدمـة ،القرار
تصـنعه املـؤسـسـات وخـاصـة املـؤسـســة العلـميـة :اجلـامعـات واملعـاهـد
املتخـصصة حـصر ًا يف صنـاعة القـرار .أما يف العـالم العربـي فيصنعه
الهذيـان :هذيان احلكم الفـردي الذي غالب ًا مـا يجد يف جمهور أمته،
الـتـي ال تقل عـنه هــذيــان ـاً ،خـيــر مـشـجع للـمـضـي يف هــذيــانه حـتــى
النهـايـة الكـارثيــة :إعالن عبـد النـاصـر احلـرب يف  ،1967وضم صـدام
للـك ـ ــويـت ع ـ ــام  ،1990وإعالن ع ـ ــرف ـ ــات –أو عل ـ ــى األقل تـ ــشجـيـعه –
لالنتفاضة الفلسـطينية سنة  ،2000وإصـرار صدام عام  2003على أن
أمـريكــا لن حتـاربه وإذا حــاربته فـسيهـزمهــا جيـشه شـر هـزميـة .هـذه
بعـض األمـثلــة الـصــارخ ــة علــى ه ــذا الهــذيــان امل ـشـتــرك بـني األمــة
وحكمها الفردي.
بــإمكــانكـم ،أيهـا األغـنيــاء ،تاليف الـنتــائج الكــارثيـة لـتخلـف صنـاعـة
القــرار بــإنـشــاء معــاهــد علـميــة لـصـنع القــرار العقـالني املــدروس يف
اجملاالت اإلسـتراتيجية التـي أهملت النخب احلاكمـة معاجلتها مثل
نـزع فـتيل قـنبلـة االنفجـار الـسكــاني ،إصالح الـتعلـيم ،حـرمـان املـرأة،
غـير املـسلم ،واألقلـيات مـن حقوق املـواطنـة ،وإخضـاع البحـث العلمي
واإلبداع األدبي والفني للرقابة الدينية.
اجعلوا هيـئاتكم اخليريـة مسؤولة عـن تنفيذ القرارات الـواقعية التي
اتخذتهـا يف مجاالت اختصاصها .أمـا يف اجملاالت التي تهيمن عليها
الـدولـة فـدوركم هـو أن تكـونـوا سـلطـة اقتـراح لـتنـويـر صــاحب القـرار
بـ ــاملق ــارب ــة األمـثـل للـم ـشـكالت .ال يـكفــي أن تق ــدمـ ــوا الق ــرار ال ــذي
تقـتــرح ــونه خفـيــة لـصــاحـب الق ــرار ،بل قــدم ــوه يف وضح الـنه ــار له
وللـنخب الثقـافية والـسياسـية ،وللجـمهور العـريض ،ليكـونوا جمـيع ًا
قـوى ضغـط علـى الـنخب احلــاكمـة عـســى ولعل ...أن تعـود إلــى شيء
من صـوابهـا إن تـرك الهـذيـان لهـا صـواب ـاً .أوليـات تـدخلـكم يقـررهـا
صـنــاع قــراركـم اخلـيــري كـم ــا فعل بـيل غـيـتــس .فـيـم ــا يخـصـنـي أرى
أولــويـتني لـهمــا األولــويــة عل ــى جمـيع األولــويــات :نــزع فـتيـل قنـبلــة
االنفجـار الـسكــاني ،الـتي تـأكـل األخضــر واليـابـس ،وإصالح الـتعلـيم
والتـعليم الـديـني املنـتجني للعـاطـلني وأنصـاف األميني ،واإلرهـابيني
واملصفقني لإلرهاب.
الـقنـبلـة الـسكــانيــة هي الـتحــدي األول للـتنـميــة يف العـالـم العــربي.
نـصف اجملتـمع من الـنسـاء احملـرومـات مـن العمل ،عـادة من األمهـات
األمـيــات املـتخـصـصــات يف إنـتــاج األف ــواه الالمجــدي ــة .ونحــو نـصف
السكان من األطفـال دون اخلمس عشـرة سنة .معنـى ذلك أن األقلية
ال وأطفـاالً .واالدخـار،
العـاملـة تـنفق علــى غيــر املنـتجني نـسـاء ورجـا ً
عـصب االسـتثمـار ،يف أدنـى مـستـويـاته ،والـرسـامـيل تفكـر مـرتـني قبل
االستثمار قرب براميل البارود ،وجـواذب االستثمار ،ويف املقدمة منها
عمــال القـرن احلــادي والعـشـريـن :التقـنيـني ،املهنـدسـني ،البـاحـثني،
ال
العلماء واألطبـاء ،نادرون .والقلة املـتوفرة منهم ال تـرى لها مستقب ً
إال يف الهجرة القانونيـة أو السرية إلى الغرب ،املـرهوب واملرغوب ،كما
يقتـضي قـانــون فصـامنـا اجلمـاعي .فـشل صنـاع القـرار –بـاستـثنـاء
صـن ــاع الق ــرار الـت ــون ـسـي –يف ن ــزع فـتــيل القـنـبل ــة ال ــسك ــانـي ــة جعل
متـوسـط معـدل الـنمـو االقـتصــادي يف العــالم العـربـي  %3ومتــوسط
معدــل ـالنمو ـالسـكاـني ـ 3.30.هـذا املعـدل يتـطلب أن يكـون متـوسط
معـدل الـنمــو االقتـصـادي الـضعف  1 +مـعنـى ذلـك اقتـصـادي ـ ًا عجـز
بنيـوي عن التـنميـة املـستـدامـة التـي هي اليـوم مـطلب الـبشـريـة .ويف

املقـابل تنمـو جميـع العوامل الـسالـبة مبعـدالت هندسـية :الفقـر وما
حتت الفقر ،التهميش ،البطالـة ،األمية ،اجلهل ،املرض ،أزمة السكن
وانـهي ــار البـنيــة الـتحـتي ــة والبـيئ ــة ،اجلن ــوح ،غيــاب الــوعـي بحقــوق
اإلنـســان واملــواطن ،تــأبيــد النـظــرة الــديـنيــة الــدونيــة لـلمــرأة ،وغيــر
املـسلم ،واحلقـد على الغـرب "الكافـر""،االستهالكي" ،و"املـبذر" ،تفـاقم
الفوارق االجتماعية بني الفقراء واألغنياء يف كل بلد وعلى الصعيد
العـاملي .عـواقب قنبـلة االنفجـار السكـاني هـذه تشكل تـوابل اإلرهاب،
والفوضى احمللية ،اإلقليمية والدولية الدامية :التي الحت نذرها يف
الصومال ويف عشرات دول اجلنوب التي انهارت فيها الدولة عملي ًا أو
بدأ االنهيـار يدب إليهـا .أعتقد أن هـذه الوقـائع تشـكل مبررات كـافية
إلعطـاء األولويـة لنـزع فتيـل قنبلـة االنفجـار السكـاني .تـشكيـل فرق
بحث مختصة من الدميغرافيني لدراسة التجارب الصينية ،الهندية
والـتونسية القتراح حلول ملعضلة االنفجار السكاني وعواقبها ،مهمة
راهنة بـالنسـبة لألغـنياء الـواعني بأن مـستقبـلهم ومسـتقبل أبنـائهم
رهن بحل املشـاكل املزمـنة التي تـأخذ بخنـاق أممهم التي تـزداد فقر ًا
بقدر ما يزداد مصاصو دمائها غنى.
الـتعلـيم :قـال امللـك محمـد الـسـادس واصف ـ ًا التـعليـم مبملـكته بـأنه
يعلـم األجيال الـطالعـة" :الرد علـى األسئلة الـصعبة بـأجوبـة سهلة".
وشخص األميـر طالل بن عبـد العزيـز التعليم يف الـسعوديـة والعالم
العـربي تشخيـص ًا دقيـقاً" :نظـام التعليم يف بلـدان العالم العـربي هو
سـبب الـبالء والـتخـلف الكـبيــر الــذي نــشهــده يف مخـتلف اجملــاالت"
(القدس العربي  )2006/5/5وكـان بإمكانه أن يضـيف وعداء املواطنة
الكـاملة للمـرأة وغير املـسلم والتحـريض علـى اجلهاد والكـراهية .أال
يقـرأ التـلميـذ الـسعـودي يف منــاهج التعـليم الـدينـي" :إذا كنت يف دار
الـكفــر للـتجــارة أو للــدراســة أو للـتـطـبـب فــأقـم بـيـنهـم وأنـت تـضـمــر
الـعداوة لـهم"؟ (انظـر مقـالي :كيف نـنتقل من املـدرسة الـسلفيـة إلى
املدرسة العقالنية؟ إيالف .)2004/4/30
كميـاً :قنبلـة االنفـجار الـسكـاني جتعل مـدرسة SCOLARISAT
TIONجميع األطفـال استحـالة .وهـكذا فـأكثـر من ثلـث األطفال
ال يدخلـون املدرسـة ،والثلـث يغادرهـا قبل إنهـاء التعليـم اإلعدادي أو
الثانوي ،ونسبة كبيرة من املتسربني من املدرسة يسقطون يف األمية.
نـوعي ـاً :محتـوى املنـاهـج يحيل املـسلم املـسـالم إلـى عـنيف ،والعـنيف
ال عن تـكفيـر قـيم احلـداثـة وغـرس بـذور الكـراهيـة،
إلـى إرهـابي .فـض ً
واجلهاد يف "الكفار" إلى قـيام الساعة ..يكّون التعلـيم جيوش ًا مصابة
ال مـن تكـويـن عمـال القـرن
بطـاعـون عــداء عصـرهـا ومعـاصـريهـا بـد ً
احلادى والعشرين الضروريني لكم ،أنتم األغنياء ،قبل غيركم.
يف عصر ثـورة االتصاالت ،وهـذا ما سيـؤكده لكم خـبراؤكم ،الـدراسات
األك ــادميـي ــة الـتـي ال تـنـت ـش ــر بـني الــنخـب وال تــصل إل ــى اجلــمه ــور
العـريض ليـتبنـاها ويـدافع عنـها محـكوم علـيها بـأن تظل حبـر ًا على
ورق .لـذا عـليكـم التـفكيــر يف إيصـال بـرامـجكم ودراسـاتكـم امليــدانيـة
وقــراراتكم املـدروسـة إلـى أكبـر عــدد من النـاس عبـر مـواقع االنتـرنت،
اإلذاع ــة ،الــتلــيف ــزي ــون ،والــصح ــافـ ــة ،واجملالت املــتخ ـص ـص ــة .دع ــاة
الظالميـة منكـم أنشئـوا "اجلزيـرة" و"اقرأ" و"املـنار" …فكيف لـم يرد
حتى اآلن علـيهم رواد التنـوير منـكم بجزيـرة ،واقرأ،ومنـار يف االجتاه
املعاكس؟.
أيها األغنياء
ال أقـول لـكم خـصـصــوا  %95من ثــرواتكـم للـعمـل اخليــري ،النتـشـال
بل ــدانكـم مـن الهــاويــة الـتـي سقـطـت فـيهــا أو تـتقــدم إلـيه ــا بخـطـي
حـثـيـث ــة ،وال أق ــول لكـم خـصـص ــوا  %50مـنه ــا إلخ ــراج شع ــوبكـم مـن
الهمـجية إلى احلـضارة ،وال أقول لكـم خصصوا لهـذا الهدف اجلليل
نـصف أربــاحكـم فقـط .بل فقـط أقــول لـكم اســألــوا االختـصــاصـيني
واسـتـمع ــوا إل ــى مـ ــا متلـيـه علــيكـم ضـم ــائ ــركـم ووعــيكـم ال ـسـي ــاسـي
لتحـاولــوا انتـشــال أممكم مـن التـأخــر التــاريخي الـذي تكـابــده منـذ
ال عن عجزها املزمن عن
قرون،ومن تفكـك نواة نسيجها الوطني فض ً
صهر قـبائلهـا وطوائفهـا املنغلقـة على نفـسها يف دول قـانون حـديثة،
فـيــدرالـيــة أو ال مــركــزي ــة ،تعـطـي لـكل ذي حـق حقه حـتــى تـنـصــرف
ال مـن االنصـراف إلـى قـمع أقليـاتهـا القـوميـة وطـوائفهـا
للتـنميـة بـد ً
الدينية ومواطنيها مهضومي احلقوق.
كيف لـم يستيقـظ حتى اآلن ضمـير األغنيـاء الفلسـطينيني لـتكوين
صـن ــدوق تـض ــامـن وطـنـي ،عل ــى غ ــرار صـن ــدوق الـتـض ــامـن ال ــوطـنـي
التونـسي  ،26/26إلطعام شعبهم الـذي يبحث يف املزابل عـما يسد به
الــرمق؟!  %43من األسـر يف غــزه تكـابــد الفقــر ،و %51تكـابـد مــا حتت
الفقــر! مـثل هــذه املـبــادرة سـتكــون أفــضل م ــدخل لــرجــال األعـمــال
الفلــسطـينـيني حملـاولـة إنقـاذ الـسـلطـة الـوطـنيــة الفلـسـطيـنيــة من
ديكتـاتوريـة امليليـشيـات التـي شبت علـى القتل والفـوضى ،وإذا تـركت
ملنطقهـا اخلاص ،فستشيب عـليها .أين منيب املصـري ،الناطق باسم
أغـنيــاء فلـســطني ،ملـســاع ــدة أبنــاء شعـبه علــى اإلفـالت من اجملــاعــة
وفوضى امليليشيات؟.
دور العــمل اخلـي ــري ودور اإلحـ ـسـ ــان للـعلــم واألدب والفـن م ــدع ــوان
لتعــويض –أو علــى األقل تكـميل –دور الـدولـة والهـيئـات الــدوليـة.
يقـول جـاك أتـالـي ،رئيـس معهـد املـستقـبليـات الفـرنـسي ،أن العـوملـة،
ال عن أزمــة الــديـن العــام ،أضعـفت دور الــدولــة يف اإلنفــاق علــى
فـضـ ً
الـبحـث الـعلـمـي والـثق ــاف ــة .مـن هـن ــا ضـ ــرورة الع ــودة إل ــى إح ـس ــان
Mecenatاألغنيـاء الذيـن مولـوا يف القـرن اخلامـس عشـر عملـية
الترجـمة العودة والتأليـف لتأسيس عصر الـنهضة األوربي الذي كان
احملطة األولى لعملية احلداثة التي ال تكتمل أبدا.
دور عملكم اخليري يف مكافحة اآلفات التي يكابدها عشرات املاليني
مـن م ــواطـنــيكـم ،ودور إح ـسـ ــانكـم لـلعلـم واألدب والفـن يف الـنه ــوض
ببلـدانكـم رهن ببعـد نظـركـم ويقظـة ضميـركم وإرادتـكم الصـادقـة يف
اإلقتـداء بتجـربة بـيل غيتـس التـي دشنت مـنعطـف ًا جـديد ًا يف تـاريخ
البـشريـة :تفوق املبـادرة اخليريـة اخلاصـة على مبـادرة الدولـة -األمة
واألمم املتحــدة مع ـ ًا يف التـصـدي لـلتحـديـات الـكبــرى التـي تتحـدى
اإلنسـانيـة املعـاصرة حتـدي البقـاء أو الفنـاء لتـرجيح إمـكانـية تـقدم
ج ــدي ــد إل ــى امل ـسـتقــبل عل ــى إمك ــانـي ــة نك ــوص ج ــدي ــد إل ــى امل ــاضـي
الهـمجي :مــاضي حـروب الـديـانـات .عــادة النـاس ،أفــراد ًا وجمـاعـات،
يتصرفون باحملاكاة .فحاكوا بيل غيتس يف معجزته اخليرية.
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