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أحمد زايد *

من البصاصة إلى الصراع والعنف
آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن «عمليات املراقبة والضبط يف دولة
االستعامر وما بعده ترتبط بصور من التضخم يف أجهزة الدولة وخطاهبا األيديولوجي
وتركيب نخبها السياسية يف نمط براين من احلداثة يتشكل يف أطراف العامل الرأساميل» .يف
إطار هذه الفرضية ،اس ُتعني بالبيانات التارخيية ونتائج األبحاث السابقة يف حماولة الكشف
عن الطريقة التي متأسست هبا عمليات املراقبة يف الدولة املرصية احلديثة (حقبة االستعامر
وما بعده) .لقد حتولت عمليات املراقبة املبارشة إىل مؤسسات تتعدد وتتنوع يف وظائفها كلام
تعقد بناء الدولة وتزايدت حدة املعارضة للنظم السياسية ،كام حتولت إىل مزيد من االعتامد
عىل القوة الرمزية للدولة وأجهزهتا الرقابية ،وإىل حتويل العنف إىل الدوائر االجتامعية
األوسع ليصبح العنف أداة غري مبارشة إلخضاع األفراد وضبطهم .ولقد كشفت الورقة
عن دالالت آليات املراقبة والضبط يف ما يتعلق بتكوين مجاعات الصفوة السياسية (النخب
السياسية) ،ونمط اخلطاب الذي تستخدمه ،وطبيعة التناقض يف األدوار التي تقوم هبا .كام
كشفت  -بشكل ضمني  -عن دالالهتا يف ما يتصل بعملية بناء الدولة الوطنية يف زمن
االستعامر وما بعده ،والطابع اهلش هلذا البناء ،وهو الطابع الذي كشف عن تضخم ال
يستند إىل اقتصاد قوي أو عمليات تنمية حقيقية.

مدخل إلى المشكلة

يشري مفهوم املراقبة إىل ما هو أبعد من مراقبة األفراد أو األشياء أو املجموعات أو حتى النظم،
وإىل ما هو أبعد من استخدام األساليب غري املبارشة يف املراقبة كاستخدام التكنولوجيا ومجع
البيانات وحتليلها؛ أنه ُيستخدم بمعنى أقرب إىل مفهوم احلوكمية((( ( ،)Governmentalityباملعنى الذي

* أستاذ علم االجتامع السيايس يف جامعة القاهرة ،ورئيس جملس العلوم االجتامعية والسكان بأكاديمية البحث العلمي ،مرص.
متييزا للمفهوم من مفهوم احلوكمة ) (Governanceالشائع استخدامه يف دراسات التنمية.
 1آثرنا استخدام كلمة احلوكمية ً
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استخدمه ميشيل فوكو ،وهو أنه فن احلكم الذي هيدف إىل تنظيم السكان وضبط سلوكهم عرب املعرفة
واخلطاب السيايس وتقنيات القوة التي توفر ألجهزة الدولة سيطرة عىل األفراد من ناحية ،وجتعل الذوات
الفردية قادرة عىل االنضباط الذايت ،ومن ثم اخلضوع من ناحية أخرى .فاحلوكمية هبذا املعنى جتمع بني
تقنيات الضبط والنظام من جهة وتكنولوجيا االنضباط الذايت لألفراد من جهة أخرى((( .وغاية احلوكمية
هي املسامهة يف إرساء سلطة لنظام خيضع له األفراد يف شتى احلقول التي يتحركون يف دائرهتا عرب حياهتم
اليومية .وتتأسس فكرة احلوكمية هنا عىل مفهوم فلسفي أوسع نابع من فكرة «التحديق» عند سارتر،
وهي تتعلق بالعالقة بني األنا واآلخر يف التفاعالت اليومية ،وتفتح يف عامل الفرد «ثقو ًبا واسعة ...تنساب
منها األشياء نحو اآلخر» ،فتفلت احلرية من بني يديه ويصبح غري قادر عىل امتالك وجوده ،بل إن وجوده
أيضا ً
ملكا لغريه((( .تتحول احلوكمية هنا إىل عملية حتديق ّ
يصبح ً
منظم أو ممنهج ،ال من طرف اآلخر
الفرد ،وإنام من طرف اآلخر «األكرب» الذي يكون له اخلضوع الكامل.

«حتدق» فيهم ،ال يدرك األفراد وجودهم يف
يف ضوء هذه الرؤية الفلسفية ،والدولة إذ تراقب األفراد أو ّ
مقابل وجود الدولة فحسب ،بل يصبح جزء من وجودهم ً
ملكا للدولة .لقد َحول فوكو جماز «التحديق»
برمته سجن كبري مرا َقب من أعىل ،بل إنه أشبه بسجون متجاورة،
عند سارتر إىل جماز «السجن»؛ فاملجتمع ّ
يف وسطها برج مراقبة مرتفع يرصد حركة السجناء ،فيتحولون إىل أفراد منضبطني يعملون وفق املطلوب
منهم حتى يف غياب الرقيب ،فهو بعيد عنهم ،ال يعرفون متى حيرض ومتى يغيب .وثمة جهاز لالنضباط
الكامل يتيح بـ«نظرة واحدة رؤية كل يشء ...عني كاملة ال يفوهتا يشء ومركز نحوه تتجه كل األنظار»(((.
تعتمد املراقبة هنا عىل سلطة متطورة وغري ملموسة ،يمثّلها برج املراقبة الذي جيري من خالله «التحديق»
يف السجناء ،من دون أن يعرفوا أبدً ا أهنم حتت النظر .إهنا سلطة تو ّلد «عبودية حقه من عالقة ومهية ،بحيث
تنتفي رضورة اللجوء إىل وسائل القوة إلكراه املحكوم عىل السلوك احلسن ،واملجنون عىل اهلدوء ،والعامل
عىل العمل ،والتلميذ عىل االجتهاد ،واملريض عىل التقيد بالوصفات»((( .إن املراقبة تتعلق – يف التحليل
النهائي – بالنواميس اخلفية التي متسك بأوارص املجتمع وجتعل األفراد أكثر التزا ًما باألطر التي ِ
وضعوا فيها.
إننا هنا بصدد نوع من املراقبة الكلية الشاملة ،أو اهليمنة الشاملة – بمفهوم غراميش – التي تتحقق عرب
اهليمنة املدنية ) )Civil Hegemonyواهليمنة السياسية ) ،)Political Hegemonyأي عرب السيطرة عىل
املجتمع املدين من ناحية والسيطرة عىل السلطات الثالث (الترشيعية والتنفيذية والقضائية) من ناحية
أخرى((( .حقًا ،إن املراقبة تتم عرب آليات كجمع البيانات وحتليلها ،واستخدام التكنولوجيا ،كام تتم بشكل
مجاعي مجاهريي (عندما ُيرا َقب املجتمع كله و ُيضبط) عرب آليات تكنولوجية وأرشيفية ،أو بشكل فردي
معينة أو أفراد بعينهم((( .ولكن النتيجة النهائية لالسرتاتيجيات كلها هي تكوين
عندما تُستهدف مجاعة ّ
احلوكمية الشاملة بمفهوم فوكو أو اهليمنة الشاملة بمفهوم غراميش.
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يف ضوء هذا الفهم للمراقبة ،نقارب املفهوم يف هذه الورقة يف إطار تناقضات املرشوع احلداثي بشكل
عام ،وجتلياته يف بلدان العامل النامي بشكل خاص؛ فمرشوع احلداثة يقوم عىل تناقض واضح بني حترير
الفرد واحرتام ذاتيته وإرادته وأفعاله وبني حتقيق متطلبات الدولة يف ضبط املجتمع ومراقبة أفراده.
واملتأمل حلالة العامل املعارص يكتشف أن هذا التناقض يزداد ويتعمق كلام تقدمت املجتمعات نحو مزيد
من االنفتاح واالتصال واالنكشاف .فاحلقبة املعارصة من احلداثة ،أو ُقل املرشوع احلداثي بأرسه ،مل ُينتج
أحرارا باملعنى الذي ُطرح يف عرص التنوير ،أي مل ُينتج الفر َد ذا اإلرادة احلرة ،بقدر ما أنتج أدوات
أفرا ًدا
ً
ملراقبة هذه اإلرادة وضبطها بشكل مبارش وغري مبارش .لقد انترصت هنا نزعة الدولة ( )Statismعىل
النزعة الفردية ) ،)Individualismأو عىل أقل تقدير خضعت اإلرادة الفردية إلرادة الدولة ومتطلبات
املراقبة التي تفرضها .ويتزايد االجتاه نحو تقوية نزعة الدولة وتوجهها نحو مزيد من ضبط سكاهنا
ومراقبتهم ،كلام تزايدت املخاطر التي يو ّلدها جمتمع احلداثة املعارص ،أو التي تو ّلدها حقبة احلداثة املتأخرة
) )Late Modernityيف عرص العوملة التي تُنتج من املخاطر أكثر ّمما تُنتج من االطمئنان .لقد تغريت
نظم املراقبة ،وراحت تتخىل عن األجهزة املركزية الرتاتبية لتجميع معلومات عىل نحو مركّ ز وبشكل
المركزي ،كام أصبحت تعتمد أكثر فأكثر عىل األساليب احلسابية الذكية(((.
وجهت إىل مرشوع احلداثة منذ نشأته؛
إذا س ّلمنا بصحة هذا االفرتاض ،يمكن أن نفهم االنتقادات التي ِّ
فقد كانت االنتقادات تلك حماولة لتحرير اإلنسان /الفرد من أرس القبضة احلديدية ،أو القفص احلديدي،
بتعبري ماكس فيرب ،الذي فرضته عليه متطلبات احلداثة ومنتجاهتا .لقد ذهب لوكاتش يف كتابه التاريخ
واعيا هلذا املرشوع وكاش ًفا
وعيا
تارخييا للمرشوع الرأساميل ،أي نقدً ا ً
ً
والوعي الطبقي إىل اعتبار املاركسية ً
لتناقضاته((( .وعىل املنوال نفسه ،أنظر إىل مجيع األطر النقدية للمرشوع احلداثي عىل أهنا حماوالت إلخراج
اإلنسان من هذا األرس الكبري ،أو عىل األقل استعادة التوازن بني إنسانية اإلنسان وإرادة اإلنسان من
ناحية ومتطلبات التقدم احلداثي من ناحية أخرى .يف ضوء هذه الفرضية ،نستطيع فهم املاركسية ومدرسة
فرانكفورت والنزعة النقدية لرايت ميلز ،بل ً
أيضا فهم التحليالت النقدية املعارصة حلقبة احلداثة املتأخرة
ووصفها بأوصاف مثل عدم اليقني( ،((1أو جمتمع املخاطر( ،((1أو إمرباطورية الفوىض(.((1
أكثر من هذا أن فرضية التناقض بني نزعة الدولة ونزعة الفرد إىل التحرر واالنعتاق يف مرشوع احلداثة
جتعلنا نفهم ملاذا ارتبطت الدولة يف تطورها التارخيي احلديث ،بل حتى النظم السياسية قبل احلداثية ،بصور
من االحتجاج واملعارضة ،إىل درجة يذهب هبا البعض إىل القول إن احلركات االجتامعية املعارضة للدولة
جنبا إىل جنب مع تطور الدولة ،ويف اتصال وعالقة دينامية معها»( .((1ويف ذلك داللة عىل أن
«تطورت ً
حضور الدولة – خاصة حضورها القوي القامع أحيانًا  -يستدعي دائماً حضور البحث عن احلرية ،كام
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أن التالزم بني الدولة ونفيها هو حقيقة تارخيية .فإذا كان «النقض» كام ًنا يف مرشوع احلداثة ذاته ،فإنه أكثر
كمونًا يف مرشوع الدولة التي أنتجتها هذه احلداثة .ومن نافلة القول أن يكون هذا التناقض أعمق وأشمل
يف الدول التابعة عىل هوامش املرشوع الرأساميل العاملي.
يف ضوء هذه املقدمات ،يمكن أن نفرتض أن آليات الضبط ( )Controlواملراقبة ( )Surveillanceتتزايد
تقدم املجتمع ،ومع تعقّد عالقاته وتشابكها؛ فثمة بحث دائم عن نظم جديدة للمراقبة
وتتعدد أشكاهلا مع ّ
والضبط ،أو كام يقول ميشيل فوكو ،وثمة حماوالت للعثور «عىل تقنيات جديدة لكي يتم استنا ًدا إليها
ضبط العقوبات وتكييف فاعليتها»( .((1ويثري ذلك أسئلة حول العالقة بني تطور الدولة واحلرية ،فتطور
الدولة – حتى وإن كان نحو مزيد من الديمقراطية -ال يعني بالرضورة تطور مستويات احلرية ما دام
ً
مرتبطا بمزيد من إدراك املخاطر ،وبالتايل بمزيد من تطوير آليات الضبط واملراقبة .فلام كانت
هذا التطور
املعارضة وصور االحتجاج متتد وتتسع كلام اتسعت الدولة وتعددت وظائفها ،فمن املؤكد أنه كلام
اتسعت صور االحتجاج ،عملت عىل «هتديد مصالح النخب ورفع تكاليف الضبط االجتامعي»( .((1يف
هذا الوضع ،حتتاج الدولة إىل توسيع نظم الضبط واملراقبة وتعمل عىل تنويعها ،حيث تتحول هذه النظم
من االعتامد عىل القوة املبارشة إىل االعتامد عىل تنظيم العالقات ،كام يقول ميشيل فوكو ،وترتتب عىل ذلك
ثالث نتائج :األوىل هي أن نُظم ضبط السكان ومراقبتهم ،عىل ما فيها من تعقيد ،ال تصبح قارصة عىل
الدولة التسلطية أو الفاشية ،بل تصبح لصيقة بجميع النظم السياسية ً
أيضا .وقد أكدنا من قبل أن أساليب
تتحول بشكل قوي إىل أن تصبح أساليب معوملة .والثانية هي أن مزيدً ا من التطور الديمقراطي
املراقبة
ّ
جيب ألاّ يلغي أو يقلل بالرضورة من نظم املراقبة داخل الدولة وخارجها .ويعنى ذلك بطبيعة احلال أن
الدعوة إىل دمقرطة العامل وحتريره يالزمها فرض مزيد من املراقبة عىل حرية األفراد ومصائرهم ،وهذا
هو أحد مظاهر التناقض يف املرشوع احلداثي ،كام أرشنا من قبل .أما النتيجة الثالثة ،فإهنا ترتبط باختالف
طبيعة املراقبة وباختالف النظم السياسية من حيث االستقرار والقدرة عىل الشمول واالحتواء .فكلام
كانت النظم مستقرة قادرة عىل احتواء سكاهنا وإرشاكهم يف احلياة السياسية ،كانت املراقبة ذكية وغري
مبارشة ،والعكس إذا كانت النظم غري مستقرة أو مفتقرة إىل الرشعية.
عند هذه النقطة يمكن أن نطور املناقشة للرتكيز عىل طبيعة الدولة يف الدول النامية .نحن هنا نقف عىل
أطراف املرشوع احلداثي ،فنصادف حداثة من نوع خمتلف؛ إهنا حداثة برانية ال تعتمد عىل جذر حداثي
داخيل ،بل عىل انتقائية عشوائية وقرسية من احلداثات الغربية ،وتصهر التقليدي باحلديث يف هجني من
نوع خمتلف( .((1و ُيتو َّقع هنا أن تتشكل الدولة واسرتاتيجيات املراقبة التي تستخدمها يف ضوء هذا الظرف
تضخم أجهزة الدولة يف
التارخيي .ويمكن مقاربة هذه القضية يف ضوء ما تطور من أفكار نظرية حول
ّ
العهدين االستعامري وما بعد االستعامري( ،((1حيث يتم الرتكيز هنا عىل خصيصتني أساسيتني للدولة مها:
املركزية ) )Centralismوالتضخم ( .)Overdevelopmentلقد نمت الدولة احلديثة يف الدول املستعمرة
يف كنف االستعامر ،ويف إطار بنية حتتية خارجية تقوم عىل رأساملية متطورة .ومن ثم تكونت أجهزة الدولة
 14فوكو ،ص .115
 16أمحد زايد ،تناقضات احلداثة يف مرص ،ط ( 2القاهرة :مكتبة األرسة.)2006 ،

15 Johnston, p. 12.

17 Hamza Alavi, "The State in Post –Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh,” New Left Review, vol. 1, no. 74
(July-August 1974), and John S. Saul, “The State in Post-Colonial Societies,” Socialist Register, vol. 11 (1974).
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عىل أساس مركزي ،واتسمت هذه األجهزة بالتضخم ،يف مقابل البنية التحتية الداخلية املتخلفة واملنفصلة
عن هذه األجهزة .ولقد استمرت الدولة يف ما بعد االستعامر عىل خصائصها ،خاصة أهنا ورثت جهازً ا
بريوقراطيا وعسكر ًيا يفوق حاجاهتا الفعلية ،فهو جهاز متضخم يف ضوء املوارد التي ينظمها واجلامعات
ً
التي خيضعها( .((1ويف ضوء هذا ،حتولت دولة ما بعد االستعامر إىل دولة قوية يف مواجهة سكاهنا .وربام
غصبا ،وتطرح
يكون هذا هو الذي جعل هذه الدولة حتكم عرب أطر تسلطية وشمولية؛ فهي تأخذ املجتمع ً
نخبا سياسية لدهيا
نامذج سياسية وفق أهواء النخب السياسية واختياراهتا ال وفق متطلبات الواقع ،وتُنتج ً
تفوقها عىل بقية السكان وقدرهتا الفائقة عىل احلكم ،بل وحقها يف احلكم نظري كفاحها
تصورات بشأن ّ
ضد االستعامر( .((1وال شك أن هذا النمط من احلكم وهذه اخلصائص للنخب السياسية مها بدورمها
تضخم الدولة يف مقابل جمتمعها.
بعض جتليات خصيصة ّ
نفرتض يف ضوء هذا التحليل أن نُظم الضبط واملراقبة يف دولة االستعامر وما بعده تتعدد وتتنوع وتعكس
وتضخم أجهزهتا .بل إن هذه النظم تطور نفسها يف ضوء املتغريات املحلية واإلقليمية والعاملية،
مركزية الدولة
ُّ
وجتمع بني األساليب التقليدية واحلديثة ،بل تبتكر أساليب جديدة ً
أيضا للضبط املبارش وغري املبارش .ففي
الوقت الذي تستخدم الدولة – إىل جانب أساليب املراقبة يف املجال السكاين والتعليمي والعمراين  -أساليب
التلصص عىل السكان (وهو ما نطلق عليه هنا مفهوم البصاصة( ،)((2فإهنا تصقل من مهاراهتا االستخباراتية،
صورا من الرصاع املصنوع يف مواقف بعينها من أجل إحداث إرباك يساعد الدولة عىل حتقيق أهدافها
وختلق
ً
بسهولة .يف هذه احلالة تسيطر عمليات اهليمنة النازلة من أعىل عىل عمليات املراقبة الذاتية لألفراد أنفسهم،
ويصبح اإلخضاع ال اخلضوع هو سيد املوقف .تنقلب هنا أطروحة فوكو بشأن التوافق بني تقنيات الذات
(االنضباط الذايت) وتقنيات الدولة (اهليمنة من أعىل) إىل خط واحد هو خط اهليمنة ،ويتحول االنضباط
الذايت إىل انضباط قهري ،جيعل ُجل تقنيات االنضباط الذايت تقنيات انسحاب أو حتايل أو مقاومة .أو ،كام
يذهب البعض ،تغيب مراقبة املجتمع يف مقابل حضور مراقبة السلطة(.((2

ً
أوال :دولة االستعمار :مأسسة البصاصة
يمكن القول إن ثمة عالقة وثيقة بني النظام السيايس يف املايض  -كام يف احلارض  -واملراقبة والضبط.
ويمكن القول ً
أيضا إن القوة )( )Powerقوة النظام السيايس  -قوة الدولة) تُستمد من قدرهتا عىل احلكم
واملراقبة ،وليس فقط من قدرهتا عىل استخدام أدوات العنف .وما تنظيم الدولة عىل أسس إدارية وإقليمية
إال حماولة لتنظيم استخدام القوة ووضعها يف أطر قانونية .ولقد ظلت الصورة األولية لعمليات الضبط
واملراقبة التي كانت قائمة يف الدولة القديمة (الدولة الفرعونية يف حالة مرص) مستمرة يف الدولة الوطنية
 18أمحد زايد ،الدولة بني نظريات التحديث والتبعية (القاهرة :هنضة مرص ،)2006 ،ص .81-80
 19أمحد زايد« ،نخب ما بعد االستعامر »،الديمقراطية ،العدد ( 25كانون الثاين/يناير .)2007
 20البصاصة :مفهوم مشتق من «البصاصني» الذين استخدمهم الوالة والسالطني يف املجتمع االسالمي التقليدي (خاصة الدولة
اململوكية والدولة العثامنية) كعيون عىل رعاياهم .وتشتق الكلمة من الفعل «بص» بمعنى نظر .انظر :أمحد أمني ،قاموس العادات
والتقاليد والتعابري املرصية (القاهرة :دار الرشوق ،)2010 ،ص .130
 21عبد اهلل الرتكامين« ،العرب بني حضور رقابة السلطة وغياب رقابة املجتمع »،ورقة ُقدمت إىل« :الرقباء والرقابة بني السيايس والديني
يف املجتمعات العربية( »،املؤمتر العرشين ملنتدى الفكر املعارص بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات بالتعاون مــع
مؤسسة كونراد أديناور ،تونس 24-22 ،حزيران /يونيو .)2006
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احلديثة ،مع قدر كبري من التنظيم والدقة .ومن هذه الصور لعمليات الضبط واملراقبة التي استطعنا
حرصها يف الدولة الفرعونية القديمة :الوضع الديني للملك الذي كان يمثل اإلله عىل األرض ،والذي
ساعد عىل سيطرة اجلهاز اإلداري للدولة عىل حياة املواطنني(((2؛ والتسجيل الدائم لكل يشء حيث حتكم
الدولة بواسطة أرشيفاهتا وذلك لتسهيل عملية مجع الرضائب(.((2
ويمكن القول إنه كلام اتسعت دوائر احلكم ورقعة األرض ،انضبطت هذه الصورة التقليدية للرقابة
واحلكم ،وكان البحث عن صورة جديدة .وتدلنا خربات احلكم يف اإلمرباطورية اإلسالمية إىل أن الوالة
كانوا يعتنون بالرقابة واحلراسة إىل درجة أن بعضهم كان حيفظ أضابري حتتوي عىل معلومات عن موظفي
الدولة .وكان ٌّ
وكثريا ما
كل من هؤالء املوظفني يراقب بدوره من هو مرؤوسه أو من يتبعه يف الوظيفة.
ً
كانت املراقبة تنزل إىل أسفل نحو عامة الناس؛ إذ كان الوالة يبعثون ببعض ثقاهتم إىل الكور ليسألوا
الناس عن سري أعامهلم فيهم( ((2ولقد ذكر ابن خلدون يف تارخيه أن األمراء واخللفاء كان هلم عديد من
العيون واجلواسيس الذين «جيلبون هلم أخبار الناس وأحواهلم»( ،((2وكانت البصاصة من أشهر الطرق
التقليدية التي اس ُتخدمت يف عملية املراقبة والضبط .وعىل الرغم من أننا ال نعرف تارخيا دقيقًا لدخوهلا،
فإهنا تطوير لنظام «العسس أو الدرابني» الذي تطور يف اإلمرباطورية اإلسالمية .ومع أن نظام العسس
كان للحراسة الليلية ،فإن البصاصة ُس ّخرت جلمع املعلومات ،وانترشت بشكل كبري يف العرص العثامين،
حني شاع استخدام العيون والبصاصني .فالعيون هم مجاعات «يبثهم الوايل يف املجتمعات العامة واخلاصة
ليأتوه باألخبار»( .((2أما البصاصون ،فإهنم طائفة تقوم بـ«التحريات يف أمور الرشطة»( ((2ويف احلالتني،
تكون املهمة رصد حركات الناس وأفعاهلم ،خاصة األفعال املقلقة التي هتدد األمن والنظام.
استمرت أعامل العيون والبصاصني حتى بدايات العهد احلديث ،حيث يروى اجلربيت يف حديثه عن
سنة ( 1806وكان حممد عيل قد اعتىل عرش البالد ورشع يف تأسيس الدولة احلديثة) ،حادثة أبلغ فيها
البصاصون الباشا عن ٍ
وال انخرط يف صفقة جتارية مشبوهة( .((2ويؤكد اجلربيت أن بعد هذه احلادثة نودي
متجرا  ...فليستأذن عىل ذلك ويأخذ به ورقة من باب الباشا
يف الناس بـ«أن من أراد أن يرسل شي ًئا أو
ً
فإن مل يفعل وضاع عليه فاللوم عليه»( .((2ويكشف املثالن (أقصد احلادثة وما ترتب عليها من قرار) عن
الطريقة التي تتحول هبا املعلومات التي توفرها البصاصة يف مطلع تأسيس الدولة احلديثة إىل قرارات
تصب يف مزيد من الرقابة والضبط ،فال أحد اآلن يستطيع أن حيرك شي ًئا من مكانه إال بإذن من «باب
الباشا» (وهو الصورة املصغرة من الباب العايل يف مركز اإلمرباطورية اآليلة للسقوط) .لقد أصبح «باب
 22نيقوال جريامل ،تاريخ مرص القديمة ،ترمجة ماهر جوجيايت؛ مراجعة زكية طبوزادة ،ط  2مصححة ومنقحة (القاهرة :دار الفكر
للدراسات والنرش ،)1993 ،ص .129 – 127
 23دوجالس بريور وإيمييل تيرت ،مرص واملرصيون ،ترمجة عاطف معتمد وحممد رزق (القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،)2009 ،ص
.144-133
 24شيامء فرغيل سيد عيل« ،اجلريمة والعقوبة يف األندلس «عرصي اإلمارة واخلالفة»( »،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة القاهرة،
كلية اآلداب ،)2010 ،ص .176
 25أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،مج  ،4ص  ،1270نقلاً عن :املصدر نفسه ،ص .176
 26نارص األنصاري ،تاريخ أنظمة الرشطة يف مرص (القاهرة :دار الرشوق ،)1990 ،ص .89
 27املصدر نفسه ،ص .89
 28عبد الرمحن بن حسن اجلربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم؛ تقديم عبد العظيم
حممد إبراهيم رمضان 8 ،ج (القاهرة :مجعية الرعاية املتكاملة؛ مكتبة األرسة ،)2003 ،ج  ،7ص .18-17
 29املصدر نفسه ،ص .18
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الباشا» الرمز الذي تنبعث منه إشعاعات القوة يف بدايات الدولة احلديثة ،وهو مكان املراقبة األعىل الذي
تأتيه األخبار عرب العيون والبصاصني فيتخذ بشأهنا قرارات ترمي إىل مزيد من ضبط حركة السكان
والبضائع ،وحركة اخلروج والدخول إىل أرايض الدولة.

اعتمد نظام حممد عيل يف بناء الدولة احلديثة عىل ما ورثه من العثامنيني واملامليك من استخدام البصاصة
يف معرفة األخبار ومكامن التوتر التي تربك نطاقه .وقد أوردنا من قبل رواية اجلربيت لتأكيد ذلك .ولكن
حممد عيل طور نظام البصاصة إىل شكل أكثر تنظيماً ؛ إذ وضع نظا ًما حمكماً للمباحث قوامه رجال يتنكرون
يف أزياء الباعة اجلائلني يرتددون عىل جمالس األعيان ملعرفة أرسارهم وأحاديثهم ،ورفع تقارير هبا إىل
الباشا .كام ألزمت النظم التي وضعها حممد عيل الفالحني وأبناء بعض الطوائف املسيحية ،والرعايا
األجانب ،بحمل بطاقات تثبت حمل إقامتهم واألماكن التي يتنقلون بينها ،وخاصة عند منافذ اخلروج
من القاهرة والدخول إليها .بل إن ذلك رسى يف ما بعد عىل املرصيني أنفسهم ،الذين حتولوا إىل «سجناء
لقراهم»؛ فقد صدر يف كانون الثاين /يناير  1830مرسوم قرص حترك القرويني عىل مساقط رؤوسهم،
«واشرتط حصوهلم عىل ترصيح ووثائق حتديد للشخصية إذا كانوا يرغبون يف السفر إىل خارجها( ...فقد)
كان من النادر أن يتمكن فالح من االنتقال من قرية إىل أخرى دون جواز سفر مكتوب .وقد ُقدر للقرية
أن تدار كثكنة ،وأن ُيوضع سكاهنا حتت مراقبة احلراس ليلاً
هنارا ،وحتت مراقبة املفتشني وهم يفلحون
ً
األرض ويسلمون نتاجها ملستودعات احلكومة»(.((3

فضلاً عن ذلك ،اعتمد النظام عىل البطش والتخويف النابع من الطرق الوحشية التي تستخدمها الرشطة،
واملوروثة من عهود سالفة ،مثل القتل وقطع أجزاء من اجلسد والرضب ،واستعامل آالت حديدية خاصة.
(ح ّرمت بقانون يف سنة .((3()1982
وهي الطرق التي ظلت قائمة حتى قرب هناية القرن التاسع عرش ُ
يامرسان ً
أيضا من خالل حكام األقاليم وامللتزمني يف القرى ،وكانا يقومان
وكان هذان البطش والتخويف َ
عىل قهر ٍ
آت من أعىل؛ فاحلكام وامللتزمون يتعرضون لعقاب شديد إذا قرصوا يف واجباهتم التي كان
قهرا وعن ًفا عىل الناس يف القرى إذا ما قرصوا يف دفع
أمهها مجع الرضائب ،وهؤالء بدورهم يامرسون ً
ما عليهم من رضائب .ويطل علينا هذا القهر النازل من أعىل عرب اخلطاب العنيف الذي يظهر يف بعض
مراسالت حممد عيل حلكامه؛ فقد احتوت بعض رسائله عىل عبارات مثل «فاعلم حق العلم أين ّ
أنكل بك
وبالنظام واحلكام والشيوخ»؛ « ...ال شك أن (ذلك) نتيجة إمهالكم وتعاستكم» ؛ « ...ويكون يف علمك
إنني سأؤذيك إيذا ًء شديدً ا»؛ « ...إذا كان األمر كذلك فاظهروا النقد وارشعوا يف دفعه أولاً بأول...
وإال سأكرس عظامك وسأعدم األشخاص الذين معك (وأنكم) ال تقدرون عىل ختليص أنفسكم من
بطيش»( .((3وهبذه الطريقة  -املثقلة بالعنف اللفظي – تنساب قوة الدولة -وقرسها -لتنزل إىل أسفل،
بحيث يشعر هبا أفراد املجتمع يف عملية تراتبية .فهذا الشخص الذي يتعرض لبطش الباب العايل ،ال شك
أنه سوف يبطش بالناس العاديني -الفالحني ،دافعي الرضائب -الذين كانوا هيربون من األرض لتج ّنب
صور البطش هذه عندما يعجزون عن سداد الرضائب .ولقد كانت هذه العملية ذاهتا -أقصد اهلروب
من األرض  -حتتاج إىل ضبط استلزم إصدار الئحة زراعة الفالح سنة  ، 1829وتدبري أحكام السياسة
 30تيموثي ميتشل ،استعامر مرص ،ترمجة بشري السباعي وأمحد حسان (القاهرة :سينا للنرش ،)1990 ،ص .65
 31إبراهيم الفحام“ ،الرشطة يف مرص يف عهد حممد عيل إىل االحتالل الربيطاين ”،األمن العام ،العدد  ،)1960( 20ص .47-45
 32أمحد زايد ،البناء السيايس يف الريف املرصي :حتليل جلامعات الصفوة القديمة واجلديدة (القاهرة :هنضة مرص ،)2008 ،ص -254
.255
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بقصد النجاح ،وذلك لـ«تثبيت الفالحني يف أماكنهم وحفزهم إىل البدء يف إنتاج القطن وغريه من السلع
لالستهالك األورويب»( .((3و كان التشديد يف العقاب من قبل املسؤولني املحليني آلية مهمة هلذا الضبط،
إذ كان مشايخ القرى يراقبون التزام الفالح بزراعات رضورية ،ويقومون بجلدهم إذا ختلفوا عن ذلك،
ويكررون ا َ
جللد مرات عدة ،وهي صور من العقاب مل ينج منها حتى أولئك الذين كانوا يرشفون عىل
(((3
القرى من املوظفني .

مع اتساع الدولة واتساع عالقات مرص اخلارجية ،وزيادة أعداد األجانب يف مرص ،وتزام ًنا مع إرادة
احلاكم ورغبته ىف احلامية واستمرار نظامه ،كان من الرضوري أن تبدأ مأسسة البصاصة ،ووضع نظم
أكثر إحكا ًما للتجسس واملراقبة .وقد بدأت هذه العملية يف منتصف القرن التاسع عرش ،وبالتحديد يف
سنة  ،1857عندما أصدر وايل مرص حممد سعيد باشا قراره بإصدار الالئحة العمومية يف ما خيص ترتيب
األهايل األجانب وضبطهم ،وقد نصت عىل إحداث قلم إداري خمصوص يف ٍّ
كل من جهاز أمن القاهرة
وجهاز أمن اإلسكندرية ،واختصاص هذا القلم برتتيب احلراسات ،ومبارشة إجراءات تفتيش الفنادق
واملنازل املعدة إلقامة األجانب .وعىل الرغم من أن هذا القلم املخصوص «كان مك َّل ًفا بمراقبة األجانب،
إال أن مهامه اتسعت مع عهد اخلديوي إسامعيل الذي كان خيشى عىل عرشه من بعض أمراء األرسة
املالكة  -فأصبح يراقب املرصيني كذلك ويتلقى تقارير عنهم»(.((3

كانت أجهزة املراقبة تتسع وتتعدد يف الوظائف مع تزايد مصادر اخلطر عىل النظام السيايس؛ فكلام
اتسعت دوائر اخلطر واملقاومة اتسعت دوائر املراقبة .ولذلك ،فإن تطوير مهامت أجهزة الرقابة وتوسيع
اختصاصاهتا كانا يرتبطان دائام بحوادث تدل عىل خطر حمدق .وكانت أول هذه األخطار يف الدولة
املرصية احلديثة حوادث الثورة العرابية ،أي مع ظهور بوادر التمرد الذي جتسد يف الظروف املهيأة
للثورة العرابية (ظهور مجال الدين األفغاين ورفاقه خاصة) ،ثم تداعيات الثورة نفسها( ،((3فأصبح لفظ
ُلصق بمن له رأي خمالف .وأصبح النفي إىل اخلارج من ناحية ،واملطاردة الداخلية من
«العرابيني» هتمة ت َ
ُ
ناحية أخرى ،من األساليب الرادعة هلذا التمرد .وعىل غرار نفي األفغاين قبيل الثورة ( ،)1879نُفي
وعزلوا
وعمد ومشايخ وأعيانُ ،
بالعرابيني من علامء ُ
عرايب ورفاقه إىل رسي النكا .كام جرى التنكيل ُ
وجردوا من نياشينهم وأوسمتهم .وأغلب الظن أن حادثة الثورة العرابية كانت فاصلة
من مناصبهمُ ،
يف تاريخ املراقبة والضبط؛ إذ بدأ القلم املخصوص الذي أنشئ يف وقت سابق ينشط يف مراقبة الناس.
ولقد حتدث عبد اهلل النديم (وهو ممن ُحوكموا يف الثورة العرابية ونُفي مع عرايب) عن البصاصني
الذين انترشوا بكثرة يف هذا الزمن قائلاً « :ولقد ذكرت هبذه احلكاية أخال ًقا حدثت يف بالدنا باملظامل
والتعذيب بغري ذنب ،منها وجود بعض ُشبان أو شيوخ يتحدثون بأمر سيايس وعيوهنم ترمق املارين
املسمى (بالبصاص)  ...فقد امتألت القلوب باخلوف حتى شك
وقلوهبم ترجف خو ًفا من اجلاسوس
ّ
الرجل يف ابنه واألخ يف شقيقه»( .((3كام دخلت السياسة هنا يف عملية املراقبة ،وأصبحت املراقبة هي يف
 33ميتشل ،ص .73
 34انظر :املصدر نفسه ،ص .74
 35ميالد حنا زكي« ،قصة «جربوت اجلهاز األمني» من«اخلدمة الرسية» إىل «أمن الدولة» »،املرصي اليوم ،2011/4/21 ،عىل املوقع
اإللكرتوين<http://www.almasryalyoum.com/node/408647>.:
 36للمزيد انظر :لطيفة حممد سامل ،القوى االجتامعية يف الثورة العرابية (القاهرة :دار الرشوق.)2009 ،
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اجتامعيا خيرج عن دائرة القصد وعن
موضوعا
األصل مراقبة سياسية ،بعد أن جعلت الثورة السياسة
ً
ً
الدائرة املغلقة لألمراء ورجال السياسة.

وكان من املتو َّقع أن تتعقد عمليات مأسسة البصاصة يف الدولة االستعامرية ،وتتضخم أجهزهتا يف ضوء
فكرة تضخم أجهزة الدولة يف مقابل املجتمع .وما االستعامر إال حماولة لـ«تأطري» نظام للمراقبة ينتهي يف
آخر املطاف إىل إنشاء «سلطة سياسية يف مرص تسعى ليس فقط ألرس جسم الفرد بل الستعامره ولإلبقاء
عىل حضور مستمر هلا»( .((3وقد عملت السلطات االستعامرية عىل ضبط عمليات التجسس واملراقبة عىل
أسس أكثر دقة وأكثر احرتافية ،كان أهم مظاهرها العمل عىل أن تكون أجهزة املراقبة السياسية أجهزة
يسمى البوليس الرسي أو
متخصصة ،ومن هنا يتحول القلم املخصوص إىل مكتب للخدمة الرسية أو ما َّ
«القلم السيايس» .وتكشف مهمة هذا القلم السيايس عن أنه جهاز للتعقب واملالحقة ،وال سيام تعقب
ومالحقة شباب احلركة الثورية واملعادين لالستعامر والقرص .وقد حتدثت كتب التاريخ احلديث عن هذا
اجلهاز بشكل يكشف عن هذه املهمة بوضوح؛ إذ كان هذا البوليس الرسي أحد أفرع املباحث اجلنائية
التي أنشئت يف سنة  1921وأصبح هلا فروع متخصصة :مباحث املخدرات ،ومباحث التزييف ،ومباحث
محاية اآلداب العامة ،ثم مباحث السياسة أو قلم خمصوص .وطورت هذه املباحث أساليب كانت قد
وتتبع من هلم سوابق
بزغت بد ًءا من هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،منها حفظ امللفات ُّ
إجرامية ،ومنها استخدام بصامت األصابع( ،((3وفصل الرشطة عن اإلدارة املدنية ،وتعزيزها يف مقابل
إضعاف اجليش ،واستخدام قوات نظامية ملحقة بجهاز الرشطة تتسم بطابع أكثر عسكرية ،وهي تشبه إىل
حد كبري قوات األمن املركزي احلالية(.((4

واحلق أن وجود إدارتني ،إحدامها أمنية واألخرى مدنية ،يضمن مزيدً ا من الرقابة عىل األقاليم .ورغم
تارخييا الوعي بأمهية احلرفية يف مراقبة الدولة
وجود بعض الرصاع بني اإلدارتني ،فإن هذا الفصل يعني
ً
ملواطنيها والعمل يف ضوء أدوات متخصصة ،ذكرنا بعضها آن ًفا ،وجيعل البوليس أكثر قدرة عىل تطوير
أدواته .ونأخذ هنا مثالاً يكشف عن تطور مهم يف عمليات املراقبة وهو مراقبة توجهات سياسية بعينها
وأفكار بعينها؛ إذ أنشئ قسم خاص ملحاربة األفكار االشرتاكية ،وخاصة الشيوعية ،وتعقّب الشيوعيني
ومعاقبتهم ،بعد أن اتسع نشاطهم ونظموا عد ًدا من اإلرضابات واالعتصامات العاملية ،خاصة بعد
تأسس حزهبم يف سنة  .1921هذا باإلضافة إىل حظر استرياد الكتب االشرتاكية وبيعها للجمهور .ولقد
اس ُتخدمت يف هذا الصدد أدوات قانونية وبوليسية كثرية ،فاجتهت النصوص القانونية (وخاصة املادة 151
سدت مجيع املنافذ أمام املعتنقني للفكر املاركيس ،أو املتعاطفني معه ،إىل التضييق
من القانون اجلديد) التي ّ
عىل املواطنني والعامل يف ممارسة العمل العام ،أو حتى حث اآلخرين عليه ،أو تب ّني أفكار من شأهنا أن
هتدم النظام ،حيث ُأضيف إىل القانون رقم  37لسنة  1923مادة تتعلق بتجاوز النقد املسموح به ،ومعاقبة
من يرتكب ذلك ،خاصة عندما يكون النقد متعلقًا بالتحريض عىل كراهية نظام احلكومة وازدرائه ،أو
وضع عثرات تعوق احلكومة عن إنجاز األعامل املنوطه هبا ،وذلك عن طريق بث «االضطراب يف النفوس
وحتريض الشعب عىل بغض احلكومة واالزدراء هبا» .وبرر القانون تغليظ العقوبة هنا بأنه إذا توافرت هذه
األحوال ،فحينئذ يكون قد وقع جتاوز حلدود النقد املسموح ،بل جيب إنزال العقوبة إذا أريد االحتفاظ
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باهليئة والسلطة اللتني ال غنى عنهام للحكومة ولنظم الدولة األساسية( .((4وقد وصلت عمليات ضبط
انتشار الشيوعية إىل النص رصاحة يف مادة أضيفت إىل قانون العقوبات سنة  1946ملعاقبة من ُينشئ
تنظيماً
شيوعيا باألشغال الشاقة املؤقتة ملدة عرش سنوات ،وغرامة ال تقل عن  100جنيه وال تزيد عىل ألف
ً
(((4
جنيه  .وعىل الرغم من أن الشيوعيني كانوا األكثر استهدا ًفا بنظم مراقبة نشاطهم السيايس وأفكارهم،
فإن هذه املراقبة طاولت أفرا ًدا آخرين ال هلم عالقة بالفكر االشرتاكي .وكان االهتام باخلروج عن الدِّ ين
من الوسائل املهمة يف مراقبة األفكار ومنعها من أن تتطاير إىل اآلخرين .هنا ،نستدعي قضايا شهرية جرى
التحقيق فيها ،من أشهرها قضية كتاب يف الشعر اجلاهيل لطه حسني ( ،)1926وقضية كتاب اإلسالم
وأصول احلكم لعيل عبد الرازق (.)1925

جنبا إىل جنب مع
لذلك ،كانت مراقبة املص ّنفات الفنية واملطبوعات من أهم أساليب املراقبة التي تسري ً
مراقبة السلوك والفكر السيايس .وقد ظهرت بوادر هلذه املراقبة يف هناية القرن التاسع عرش ،مع انتشار
املسارح التي كانت ال تبدأ عرض أي مرسحية إال بإذن من وزارة الداخلية التي كانت متنع عرض أي
مرسحيه تتعارض مع الدِّ ين خاصة ،كام حدث مع مرسحية «يوسف» سنة  ،1893أو تتعارض مع أمور
سياسية ،كام حدث مع مرسحية «أدهم باشا» سنة .1898

استمر هذا الوضع يف عهد االستعامر ،بل تزايدت املراقبة مع تشديد السلطات االستعامرية مراقبة
املرسحيات ذات الطابع السيايس ،وإصدار الئحة خاصة بذلك سنة  ،1911جاء فيها «ممنوع ما كان
من املناظر أو التشخيص أو االجتامعات خمال ًفا للنظام العام واآلداب ،وللبوليس احلق يف منع ما كان
من هذا القبيل وإقفال التياترو عند االقتضاء»( .((4وترتبت عىل صدور هذه الالئحة تدخالت سافرة يف
النصوص باحلذف أو التعديل أو املنع ،واشتمل ذلك ً
أيضا عىل نصوص األفالم لدى بدء صناعة السينام
يف الظهور آنذاك.

واملتأمل يف الطريقة التي تطورت هبا عمليات املراقبة والضبط يف الدولة املرصية احلديثة قبل االستعامر
وبعده يكتشف بعض املسارات التارخيية يف تشكيل عملية املراقبة والضبط .ومن أول تلك املسارات
وتضخم أجهزه الدولة احلديثة (نشأة البوليس ،والضبط
تقدم الزمن
ّ
تعاظم دور املراقبة ،وتعقّد أجهزهتا مع ّ
اإلقليمي أو املحيل للقطر ،وتطور األنظمة اإلدارية واملنظومة الترشيعية) .هناّ ،
تشكل املسار التارخيي
عرب عملية َّ
منظمة ملأسسة العمليات البسيطة للضبط واملراقبة (مثل استخدام العيون والبصاصني) ،أي
حتويلها إىل مؤسسات ،وهذا ال يعني االستغناء عن العيون والبصاصني ،بل إعطاءهم مسميات جديدة،
وتنظيم عملهم وإخضاعه ملنظومات قانونية ،وامليل إىل االعتامد بشكل أكرب عىل التدوين وحفظ امللفات.
وثمة مسار تارخيي ثان يمكن أن نكتشفه من قراءة املادة التارخيية ،وهو يتعلق بالعالقة بني نمو املقاومة
وحركات االحتجاج من ناحية وتعقّد نُظم املراقبة (خاصة سن القوانني) من ناحية أخرى .كام شهدت
ومرورا بالتظاهرات املطالِبة
هذه الفرتة ظهور حركات احتجاجية ،بد ًءا من مترد العرابيني سنة ،1882
ً
باالستقالل ،والتظاهرات واالحتجاجات العاملية يف العقدين الثالث والرابع من القرن العرشين ،وانتها ًء
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بظهور تيارات الفكر االشرتاكي وانتشارها ،ومتدد عملية النقد والتمرد داخل اخلطاب الثقايف والفكري.
أما املسار التارخيي الثالث ،فإنه يتعلق بموضوعات املراقبة؛ إذ تكشّ ف عن أهنا تدور حول موضوعات
الدِّ ين خاصة ،ثم تنتقل منه وتتوسع إىل موضوعات أخرى .وما لبثت مراقبة السلوك األخالقي أن حتولت
– يف ظل انتشار احلركات االجتامعية – إىل مراقبة للسياسة والفكر والعالقات واألفكار احلديثة.

تؤرش هذه املسارات كلها إىل أن املراقبة تتحول وتتعدد أهدافها وطرائقها وموضوعاهتا مع تعقّد أجهزة
متددها يف جسد املجتمع (الذي يعاين ختل ًفا شديدً ا) .كام
الدولة ،أو مع
ّ
تضخم هذه األجهزة وحماولة ّ
التضخم ألجهزة الدولة ونموه يف جسد اجتامعي متخلف ،وما يتبعه من نظم للمراقبة
تؤرش إىل أن هذا
ّ
والضبط ،كل ذلك يعمل أصلاً خلدمة مصالح التحالف بني املستعمرين والطبقة الربجوازية الناشئة من
ملاّ ك األرض وأرباب الصناعة والتجارة ،والطبقة الوسطى الناشئة من أصحاب املهن املتخصصة؛
تلك الطبقة التي سوف تقود التغيري نحو تأسيس دولة ما بعد االستعامر .كام تؤرش أولاً وقبل كل يشء
إىل العمليات املتعددة واملتشابكة التي تؤدي يف النهاية إىل تكوين أطر حمددة للسلوك ،أي حتديد معايري
الصواب واخلطأ ،ومعايري النقد واالحتجاج ،واملوضوعات التي تنا َقش وتلك التي جيب االبتعاد عنها
وغالبا ما يرتبط تكوين األطر بتربيرات ثقافية تعمل بشكل دائم عىل «حراسة
أو جت ّنب اخلوض فيها،
ً
السياسة»  -النظام السيايس  -بزعم حراسة الدِّ ين واألخالق.

ثان ًيا :دولة ما بعد االستعمار :مأسسة العنف والقمع
ماذا حدث لنظم املراقبة والضبط بعد أن رحل املستعمرون؟ هذا السؤال يدفعنا إىل سؤال آخر :هل
ارتبطت حركة التحرر الوطني التي صاحبت الثورة  -وهي النقطة الفاصلة يف التحرر الكامل من
االستعامر -بتخفيف أنظمة املراقبة والضبط ،أم إهنا أغلظتها؟ وهل يمكن أن تفتح اإلجابة عن هذين
السؤالني األفق الفكري نحو فهم أعمق لطبيعة تكوين الدولة الوطنية املعارصة يف جمتمع كمرص ،وآليات
املراقبة التي ابتكرهتا؟

أحسب أننا بحاجة إىل أن نبدأ بالبحث عن طبيعة السياق الذي ّ
تشكلت فيه نظم املراقبة يف دولة ما بعد
التضخم يف أجهزة الدولة؛ طبيعة النخب
االستعامر .ثمة ثالثة أبعاد كاشفة يف مثل هذا السياق :طبيعة
ّ
السياسية التي أدارهتا؛ طبيعة األيديولوجيا التي ّ
شكلت صيغتها السياسية .وبالنسبة إىل قضية التضخم،
فإننا نفرتض هنا أن حجم التضخم يف أجهزة الدولة ازداد يف هذه احلقبة ،كام أنه ارتبط بتضخم أكرب ،ربام
تضخم اخلطاب السيايس،
يكون قد أصاب جوانب من البنية الفوقية ،وخاصة اخلطاب السيايس .لقد
ّ
أكان اخلطاب ذا النزعة القومية أم ما تاله من خطاب يمتلئ بادعاءات ديمقراطية وليربالية ،وامتأل
بعبارات فضفاضة تثري احلامسة والتصفيق ،وتكشف بالغته السياسية عن أساليب إقناع وتأثري( ،((4كام
أنه امتأل بالعبارات التي تستخدم الثقافة التقليدية والقيم األبوية يف بعث التعاطف بني النخب السياسية
واجلامهري ،والعبارات التي تستخدم النصوص الدينية (يف مطالع اخلطابات وهناياهتا ،وربام يف وسطها)
لتحقيق أهداف سياسية .وهو ،فضلاً عن ذلك ،خطاب يتكيف مع طبيعة األوضاع االقتصادية واملتغريات
العاملية واإلقليمية ،ويفرز إبداعاته اخلطابية يف كل مرحلة وفقًا هلذه األوضاع.
 44انظر :عامد عبد اللطيف ،ملاذا يصفق املرصيون؟ :بالغة التالعب باجلامهري يف السياسة والفن (القاهرة :دار العني.)2009 ،
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من ناحية ثانية ،أفرزت حقبة ما بعد االستعامر نخبة سياسية ّ
تشكلت من طليعة الطبقة الوسطى التي
كانت معاملها قد تبلورت مع هناية النصف األول من القرن العرشين .واتسمت بكثري من اخلصائص
بالتفوق عىل سائر األمة،
التي وسمت نخب ما بعد االستعامر يف جمتمعات العامل الثالث ،مثل الشعور
ّ
والربط بني النجاح يف حتقيق االستقالل واحلق يف احلصول عىل مكاسب ،والشعور الفياض بحمل
الكاريزمات دون سائر األمة ،والتوحيد بني مجاعات النخبة واألمة  ،...بحيث يؤول مفهوم األمة إىل
مفهوم جمرد ال معنى له إال يف اخلطاب األيديولوجي( .((4ولقد تب ّنت هذه النخبة تطلعات متضخمة
هي أشبه باخلطاب الذي تفرزه تلك التطلعات التي انعكست يف رؤى سياسية طموحة مل يتحقق منها
ً
فضال عن التقلب يف هذه الرؤى عرب الزمن ،وفقًا للتغريات التي تطرأ عىل بناء النخبة
إال النزر اليسري،
(رأسا وجسدً ا وأطرا ًفا).
ً

أما من الناحية الثالثة ،فإن نظم احلكم املتتالية ،منذ قيام الثورة األوىل ( )1952وحتى قيام الثورة الثانية
( ،)2011اشرتكت ،رغم اختالفها ،يف وجود قدر من التسلطية؛ إذ حتولت الدولة هنا – مثلها مثل كثري
من الدول يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية – إىل شكل من أشكال التسلط الذي حاول أن يعسكر الدولة
واملجتمع بفرض قوانني الطوارئ ،وأن حيتمي بأيديولوجيا االستقرار واألمن القومي ،وذلك للمحافظة
عىل النظم السياسية أطول فرتة ممكنة(.((4

فامذا عسى أن يفرز هذا املركّ ب السيايس األيديولوجي النخبوي من أنامط للمراقبة؟ ال شك أن أجهزة
الدولة هنا سوف تصل إىل درجة عالية من التضخم إزاء املجتمع وسكانه؛ فالنخبة ترتفع عىل املجتمع
الذي تعترب نفسها راعية له ،وتنتج خطا ًبا ينضح ببالغة التأثري واإلقناع والتوجيه ،ويصبح هاجس األمن
القومي وسيلة ملزيد من إحكام القبضة عىل املجتمع .ويف ضوء هذا ،يفرز املركّ ب السيايس األيديولوجي
صورا جديدة من الرقابة والضبط ،مع تطوير األساليب املتوارثة من العهد االستعامري
النخبوي
ً
وتدعيمها .وننطلق يف فهمنا ألساليب املراقبة والضبط يف احلقبة ما بعد االستعامرية من فرضية مفادها أن
املراقبة هنا تتجاوز عملية مأسسة «البصاصة»  -املباحث باملعنى احلديث  -إىل استخدام أساليب مبارشة
وغري مبارشة يف مأسسة العنف والقمع .وسوف يتضح لنا من خالل التحليل التايل كيف أن مأسسة
العنف ال تعني فقط استخدام العنف املبارش أو العنف الرمزي من جانب الدولة وأجهزهتا الرقابية ،بل
تعني ً
أيضا بث العنف يف املجتمع كوسيلة إلعادة إنتاج االحتواء واهليمنة من أعىل.
كي نبحث يف البداية يف كيف جرى توسيع دائرة املراقبة والضبط ،من نافل القول هنا تأكيد استمرار
األساليب القديمة وجتويد أدواهتا يف جماالت الرقابة السياسية واالجتامعية والثقافية .لذا ،فإن جل
ينصب هنا عىل ما استجد منها .لقد شهدت هذه الفرتة إنشاء أجهزة مرا َقبة عديدة نذكر
اهتاممنا
ّ
منها اجلهاز املركزي للمحاسبات (أنشئ ديوان حماسبة يف سنة  ،1942ثم أصبح اجلهاز املركزي
للمحاسبات يف سنة  ،)1964واجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة (أنشئ يف سنة  ،)1964وجهاز املراقبة
اإلدارية (أنشئ يف سنة  ،)1964وجهاز املخابرات العامة ( )1952وجهاز مباحث أمن الدولة (وهو
استمرار لقسم املخصوص الذي ُس ّمي «املباحث العامة» يف سنة  ،1952ثم سماّ ه السادات «مباحث
أمن الدولة») .وتتجه هذه اهليئات نحو مزيد من الضبط واإلحكام من طرف الدولة عىل املجتمع.
 45زايد« ،نخب ما بعد االستعامر».

46 Andre Gunder Frank, Crisis in the Third World (London: Heinemann, 1981), pp. 207-260.
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وثمة جوانب إجيابية هنا ،ال شك يف ذلك ،خاصة إذا اجتهت هذه األجهزة إىل حماربة الفساد ،وضبط
توصيف الوظائف العامة وتصنيفها ،ومراقبة املسلك اإلداري لرجال الدولة ،وحفظ األمن اخلارجي
وجها آخر للضبط واملراقبة واإلحكام هنا يكشف عن توجيه هذه األجهزة
واألمن الداخيل .ولكن ثمة ً
خلدمة مصالح سياسية ،واحلفاظ عىل النظم السياسية املتعاقبة .فعىل الرغم من أن جهازي املحاسبات
واملراقبة اإلدارية يتمتعان باستقالل تام (األول من خالل التبعية املبارشة لرئيس اجلمهورية والثاين من
خالل تبعيته للسلطة القضائية املستقلة) ،فإن ثمة ادعاءات بتدخالت من الدولة يف عمل اجلهازين،
معينة ،وهو األمر الذي أكده تقرير الشفافية الدولية ،إذ كشف عن
وتوجيه قضايا بعينها يف مسارات ّ
تدخل
تدين مرتبة مرص يف مستوى الشفافية وحماربة الفساد (ترتيب  118من  174دولة) ،كام أكد أن ّ
األجهزة التنفيذية يف عمل اجلهات الرقابية العامة واخلاصة هو أحد األسباب الرئيسة يف هذا املستوى
املتدنيّ من الشفافية(.((4

إن تشديد مراقبة امليول االفسادية حيتاج إىل اقرتانه بمبدأ العدل من ناحية والفصل بني السلطات من ناحية
أخرىّ ،
وإال حتولت املراقبة إىل مراقبة سياسية تعطي وتأخذ ،متنح ومتنع .وال يعني هذا بطبيعة احلال تساوي
مجيع النظم السياسية التي شهدهتا مرص املعارصة يف هذا الشأن ،فثمة فوارق بني هذه النظم جيب أخذها يف
االعتبار .إن منظومة الضبط واملراقبة هنا – بتحيزاهتا من ناحية والتدخالت يف شؤوهنا من ناحية أخرى-
تتحول إىل منظومة تعمل خلدمة مصالح فئات معينة .كام أهنا تعمل كأداة للقهر بدلاً من أن تكون أداة لبث
الثقة والطمأنينة .والشك أن مثل هذا الوضع سوف يبث يف املجتمع إشعاعات من العنف الرمزي الذي يثري
بدوره خو ًفا وقلقًا ،كام يثري ومهًا زائ ًفا بالعدل واإلنصاف .إن األصل يف املراقبة هنا لن يكون حماربة الفساد
(ما دام العدل واالستقالل الكامل غائبني) وإنام تأسيس هيبة الدولة ،ومتكني القوى ،وهتميش الضعيف.
تعمل القوة الرمزية( ((4عىل بث أفكار وتصورات جتعل األفراد يرون أن النظام االجتامعي القائم نظام عادل،
إحساسا شديدً ا باخلوف والقلق ،وتتحول القوة الرمزية يف هذا السياق إىل شكل من
كام يثري لدى الضعفاء
ً
أشكال العنف املبني داخل السياق الذي يساعده العنف عىل إعادة إنتاج نفسه.

لعل هذه القوة الرمزية وما يصاحبها من عنف رمزي تضاعفا من خالل عمل األجهزة األخرى التي متارس
صنو ًفا خمتلفة من املراقبة ،أعني مراقبة سلوك البرش وأفكارهم وحركة حياهتم .وقد دشنت ،يف هذه احلقبة،
سمي جهاز املخابرات العامة،
أسسا ملراقبة سياسية قوية عرب جهازين مهمني :جهاز األمن القومي ،أو ما ّ
ً
وجهاز مباحث أمن الدولة .وعىل الرغم من أن جهاز األمن القومي يتجه يف األساس إىل األمن اخلارجي،
كبريا يف عهدي
كبريا من نشاطه لألمن الداخيل ،بل إن هذا النشاط الداخيل اتسع
فإنه ّ
ً
اتساعا ً
سخر جز ًءا ً
السادات ومبارك إىل درجة أن جهاز األمن القومي كان يشارك األجهزة الرقابية الداخلية يف رصد احلركات
االجتامعية ومتابعتها ،خاصة مع تزايد احلراك السيايس يف مطلع األلفية الثالثة .لقد أصبح من الشائع أن
جنبا إىل جنب مع جهاز أمن الدولة وجهاز املراقبة اإلدارية – داخل دواوين
يكون هذا اجلهاز موجو ًدا بثقة – ً
الوزارات ويف اهليئات احلكومية الكربى ،واجلامعات واملراكز البحثية ،والنقابات واألحزاب السياسية ،بل
إن هذا النشاط وصل إىل القرى واألماكن النائية .ويبقى عمل جهاز األمن القومي يف الداخل عملاً مساندً ا
47 Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2012 (Berlin: Transparency International, 2012), on the
Web: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_TI_CPI/$FILE/2012%20TI%20CPI.pdf>.
48 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Translated by Richard Nice (Cambridge; New York: Cambridge
University Press, 1972).
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لعمل مباحث أمن الدولة التي تُعترب العمود الفقري يف املراقبة والضبط الداخليني .و ُيعترب هذا التنظيم
املباحثي امتدا ًدا ملا كان موجو ًدا يف دولة االستعامر قبل سنة  ،1952ولكن تنظيمه جرى يف احلقبة ما بعد
االستعامرية عىل نح ٍو جديد ،ومحل اسمه الذي أصبح اسماً
شهريا يف عامل الضبط واملراقبة .وقد مارس جهاز
ً
صورا من املتابعة تتعدى مرحلة «تأسيس العملية املباحثية» التي حتدثنا
أمن الدولة يف العقود األربعة املاضية
ً
صورا من القمع املبارش وغري املبارش.
عنها يف احلقبة االستعامرية؛ إذ أصبح يتمدد يف جسد املجتمع ،ويامرس
ً
وسوف نعرض يف ما ييل لبعض جوانب هذه الصورة(.((4
 -1المراقبة تتمدد في جسد المجتمع

شهدت احلقبة املعارصة (املمتدة من هناية الستينيات إىل قيام ثورة  25كانون الثاين /يناير  )2011متد ًدا
هائلاً جلهاز أمن الدولة  -كجهاز مراقبة  -يف جسد املجتمع .ويكشف الواقع أن احلديث عن مزيد من
الديمقراطية يف مرص واكبه تطور وحتديث جلهاز أمن الدولة .لقد بدأ احلديث عن الديمقراطية عندما ُف ِّكك
ودعي إىل تكوين املنابر ( )1976التي ما لبثت أن حتولت إىل أحزاب .ولكن هذا
نظام احلزب الواحدُ ،
التحول مل يكن سوى حتول شكيل صاحبه حتول نوعي يف نظم املراقبة والضبط ،من جانب الدولة ،من خالل
التوسع يف نفوذ جهاز أمن الدولة (ونزول األجهزة الرقابية واملخابراتيه األخرى لكي تعمل بجواره ،أو هو
رفعا
يعمل بجوارها ،مثل جهاز األمن القومي وجهاز املراقبة اإلدارية) .ومل ُينتج اخلطاب الديمقراطي هنا ً
وختفي ًفا ألجهزة املراقبة ،بل أنتج مزيدً ا من التوسع فيها .واختذ هذا التوسع شكلني؛ األول هو التوسع الرأيس
النازل ،فلم يعد جهاز أمن الدولة اآلن يعمل يف دوائر حمدودة يف املدن فقط (كمراقبة أهل الفكر والفن وكبار
موظفي الدولة) ،بل امتد نشاطه إىل أبعد القرى والنجوع ،وأصبح له عيون يف كل مكان .والثاين هو التغلغل
يف اجلهاز اإلداري واحلكومي للدولة ،إذ نجد لرجال أمن الدولة وجو ًدا يف مكاتب الوزراء ووكالئهم،
واملحافظني ورؤساء اجلامعات وعمداء الكليات .كام نجد هلم تعاونًا مع رؤساء جمالس املدن والقرى والعمد
واملشايخ ،بل تعاونًا وثيقًا مع عيون هلم ليسوا من الرشطة ،وإنام من الناس العاديني الذين يوثقون عالقاهتم
طمعا يف احلصول عىل وظائف عليا أو مزايا خاصة .وعن طريق هذين املسارين أصبح جهاز
باجلهاز األمني ً
املراقبة األول ممتدً ا يف جسد املجتمع ،ال تغيب عنه حركة وال سكنة .وكام ذهب أحد الباحثني إىل القول« :فقد
أصبح هذا اجلهاز كيانًا أسطور ًيا خمي ًفا خيشاه اجلميع دون أن يعرفوا عنه أي يشء»(.((5
 -2اإلبداع في استخدام العنف

ً
مبارشا ،وربام بغري تنظيامت
كان استخدام العنف يف الضبط واملراقبة يف جمتمع ما قبل االستعامر استخدا ًما
خالصا يتسم بالقسوة الشديدة .ويبدو أن السجن كان
بدنيا
ً
قانونية واضحة .وكان هذا العنف عن ًفا ً
تأثريا .ثم شهدت احلقبة احلديثة وقف مثل هذه الصور من العقاب ،إذ منع
أهون صور العقاب وأقلها ً
القانون بد ًءا من سنة  1834ضباط العاصمة ومديري األقاليم من تنفيذ هذه العقوبات ،وخاصة عقوبة
اإلعدام( .((5يعنى ذلك أن الدولة يف العهد االستعامري توسعت يف نظام السجن كإحدى صور العقاب
 49يعتمد هذا التحليل عىل مشاهدات ميدانية  ،كام يعتمد عىل قراءة لبعض املذكرات التي كتبها سجناء الرأي ،وبعض تقارير منظامت
حقوقية مرصية.
 50عبد الوهاب خرض« ،صفحات من التاريخ األسود جلهاز أمن الدولة ىف مرص( »،احلوار املتمدن ،)2011/2/23 ،عىل املوقع
اإللكرتوين<www.m.ahewar.org>. Accessed 28/8/2013). :
 51الفحام ،ص .47
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يامرس يف أي مكان ،وربام عىل
واملراقبة ،وختلت
تدرجييا عن استخدام العنف املبارش الذي يمكن أن َ
ً
رؤوس األشهاد ،وإن مل تتوقف عن استخدامه من وراء ستار.

مع التوسع يف األجهزة االستخباراتية ،وإنشاء جهاز أمن الدولة ،مل يعد السجن فقط هو الوسيلة العقابية
الشكلية التي نص عليها القانون ،بل أضيف إليه استخدام العنف ،وأساليب التخويف املختلفة ،التي
جتعل خربة السجن وسيلة إلماتة النفوس وكرس كربياء من يمر هبا ،وجتعل خربة السجن عظة وعربة
لآلخرين يف خارجه .يتحول السجن ،وما حييط به من إجراءات لالعتقال واملدامهة والتحقيق ،إىل مكان
(أماكن) يشع اخلوف عىل املجتمع ،وجيعل أصحاب الوعي «الشقي» يشعرون بأن املجتمع يتحول هبم
إىل سجن كبري .فإذا كانت الدولة املركزية تعمل كرمز للقوة التي تشعها عىل املجتمع بصور خمتلفة ،رمزية
وغري رمزية ،فإن السجن يعمل  -مثله مثل أجهزة الرقابة  -كرمز للخوف يشعه عىل املجتمع يف توا ٍز مع
إشعاعات القوة .فمن خالل خربة السجن «نستطيع أن نتعرف بصورة يومية جمسمة عىل كثافة االستغالل
الواقع عىل الشعب ،عىل فقراء الناس حني حيارصهم السجن واملذلة وتضيق هبم كل السبل ،ويفتقدون
حتى االعرتاف بإنسانيتهم»( .((5ويتجه التعامل مع املقبوض عليهم من أصحاب التوجهات السياسية،
خاصة ،إىل ابتداع أساليب مبتكرة تعمل يف اجتاهني :األول بث الرعب واخلوف والقلق يف نفوس األفراد
املتهم وأن يمتنع عن العودة إىل مثل
واجلامعات بشكل عام ،والثاين العمل عىل أن يستسلم الشخص َ
هذه األعامل مرة أخرى .تستلهم السلطات األمنية هذه االسرتاتيجيا من الثقافة التقليدية التي تردد املثل
املقيد الذي متلك زمامه ،وهذا يؤدي
الشعبي الشهري «أرضب املربوط خياف السايب» ،أي عليك برضب َّ
إىل خوف اآلخرين الذين ال متلك زمامهم .وتؤدي هذه االسرتاتيجيا السلوكية يف التعامل مع املعتقلني
السياسيني إىل تأكيد القوة الرمزية لألجهزة األمنية ،ونرش الشعور هبذه القوة عىل أوسع نطاق .كام أهنا
تعمل من خالل آليات فرعية تم استخالصها من قراءة بعض سري املسجونني السياسيني وبعض التقارير
احلقوقية عىل النحو التايل:
 الغموض واإلهبام :يتأكد الشعور بأن عامل اجلهاز األمني حماط بالغموض واإلهبام ،وأن ال أحد قادر عىلأن يعرف ماذا جيري داخله ،وال يعرف نيات القائمني عىل أمره؛ فاملقبوض عليهم ال يعرفون سبب القبض
خصوصا يف األيام األوىل .فنحن هنا
عليهم ،وال يعرفون – أو ال يعرف أهلهم – مكان التح ّفظ عليهم،
ً
بصدد عامل جمهول مقطوع الصلة باملجتمع.
 اقتحام األجساد :يتحول اجلسد يف أيدي رجال الدولة إىل يشء يمكن أن يرمى يف أي مكان ،حتى وإنامتأل بـ«احلر والرطوبة والبق والرصاصري وبصاق العساكر»(((5؛ كام يمكن أن َّ
يعذب إىل حد االنتهاك
(أقلها التجريد من املالبس)(.((5

 إضعاف اهلمة :يتجه التعذيب إىل استخدام أدوات نفسية كالضوضاء واإلهناك البدين ،وإجبار األفرادعىل االعرتاف عىل زمالئهم وأصدقائهم ،واستكتاب املسجونني العرتافات ،واستخدام أقسى عبارات
اإلهانة والسباب.
 انتهاك اخلصوصية :ومن ذلك انتهاك خصوصية ُاألرس يف أثناء عملية القبض عىل األشخاص ،حيث
 52فريدة النقاش ،السجن  ..الوطن (بريوت :دار الكلمة ،)1983 ،ص .18
 53املصدر نفسه ،ص .38
 54انظر :امحد رائف ،البوابة السوداء ،ط ( 3القاهرة :الزهراء لإلعالم العريب.)19٨٦ ،
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مباحا أمام ضباط وجنود التفتيش ،كام تعبرّ عنها هذه الكلامت «وكان كل
يصبح املنزل بحجراته املختلفة ً
يشء مقلو ًبا يف الغرفة (حجرة األخت) حمتويات الدوالب واملالبس ملقاة عىل األرض وىف أي مكان ...
وأختي ترصخ وتسب وتلعن»( .((5ويصل انتهاك اخلصوصية إىل انتهاك خصوصية أجساد املسجونني
جيردون من مالبسهم – أحيانًا – يف أثناء عمليات التعذيب.
الذين َّ

إن هذه األساليب وغريها التي هتدر كرامة اإلنسان ،وتنزل به إىل مصاف أدنى من اإلنسانية ،ال تؤكد
قوة الدولة فحسب ،بل تعمل ً
أيضا عىل نرش هذه القوة وإذاعتها عىل الناس .إن هذه األساليب ،بجانب
التمددات األفقية والرأسية لألجهزة الرقابية ،تعمل عىل بث صورة ذهنية للدولة يف عقول األفراد ،وهي
صورة الدولة القوية التي هلا أذرع صلبة ال تكرس ،وتؤدي هذه احلالة إىل جعل الدولة حارضة رغم غياهبا
الدائم عن حياة األفراد؛ حارضة يف عقوهلم كدولة قوية برصف النظر عام تقوم به يف الواقع( . ((5وحياط
هذا احلضور بقدر كبري من الغموض واإلهبام ،ويؤدي هذا بدوره إىل ٍ
مزيد من تأكيد القوة الرمزية للدولة.
فكلام زاد الغموض ق ّلت القدرة عىل االخرتاق .إن الدولة هنا تصبح أقرب إىل «الغول» ،تلك الشخصية
األسطورية الغامضة املخيفة التي ال يعرف هلا الناس شكلاً وال مكانًا .وينتقل هذا الغموض الذي يلبس
الدولة عند املركز إىل مستويات أدنى من مركّ ب القوة والسلطة ،حيث نجده جمسدً ا يف عالقات القوة
والسلطة أينام كانت .ويف هذه احلالة تصبح كل سلطة  -وإن صغرت  -صورة مصغرة من الدولة (أفكر
يف هذا السياق يف صورة املدير والقايض والضابط ،وحتى املدرس ،وربام األب داخل املنزل).
 -3نقل العنف إلى الشارع

يامرس يف أثناء
يتجلىّ العنف يف املراقبة احلديثة – كام رأينا – بصورتني :األوىل تتمثّل يف العنف املبارش الذي َ
عمليات االعتقال والسجن ،والثانية تتمثّل يف العنف الرمزي الذي ينتج من األول ويتدعم عرب خطاب
الدولة وحضورها اليومي يف حياة األفراد .ولكن يبدو أن آليات املراقبة املصاحبة للعنف الفيزيقي والعنف
الرمزي مل تعد كافية ،األمر الذي نشأ منه شكل جديد – أو آلية جديدة – من أشكال استخدام العنف
يتمثّل ىف نقل العنف بني الناس أنفسهم .تتجه هذه اآللية إىل تكوين صور من الرصاع والفوىض جتعل
البرش ينشغلون بنتائج هذا العنف وآثاره؛ إهنم ينشغلون بام حدث أمامهم وحتت أرجلهم ،وال ينشغلون
بام حدث فوقهم .وقد نعرض لبعض هذه الصور عىل عجالة قبل أن نتأمل أثرها يف الرقابة والضبط:

أ -العنف الطائفي :تكاثرت يف دولة ما بعد االستعامر (خاصة ىف صيغتها األحدث) صور العنف الطائفي
الذي يتمثّل يف االعتداء املتكرر عىل الكنائس وعىل املسيحيني .ولقد صاحب ذلك تصاعد اخلطاب بشأن
«الفتنة الطائفية» و«الوحدة الوطنية» ،وهو ما يؤرش عىل تزايد االستخدام السيايس للعالقة بني املسلمني
واألقباط .حقيقة أن هذا االستخدام السيايس لقضية األقباط كان استخدا ًما قديماً يرجع إىل بداية ّ
تشكل
دولة االستعامر األوىل يف عهد االحتالل الفرنسى ملرص (  ،((5()1801 -1797ولكن االستخدام السيايس
املعارص هو استخدام يعمل عىل تعميق الرصاع وتأجيجه من أجل تربير فرض قوانني الطوارئ من ناحية،
وشغل الشارع بقضايا رصاع جانبية وثانوية من ناحية أخرى ،وذلك لرصف األنظار عن التناقضات

 55فتحي عبد الفتاح ،شيوعيون ونارصيون (القاهرة :روز اليوسف ،)1975 ،ص .38
 56يبدو هذا الشكل التسلطي من املراقبة أنه قوي ،ولكنه يظل ضعي ًفا هشً ا .وقد أكد الربيع العريب ذلك بوضوح ؛ إنه ال ينشئ هيمنة
عىل األرض بل ينشئ اهليمنة عن طريق الصور الذهنية والقوة الرمزية.
 57راغب الرسجاين ،الفتنة الطائفية :اجلذور -الواقع -املستقبل (القاهرة :دار أقالم.)2011 ،

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
من البصاصة إلى الصراع والعنف  -آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة

الرئيسة الناجتة مثلاً من اتساع اهلوة بني الطبقات وازدياد معدالت الفقر وانتشار الفساد.

ب -العنف السيايس و«البلطجة» :من اآلليات املهمة التي تلجأ إليها األجهزة األمنية استخدام
«البلطجية»( ((5يف إشاعة حالة الرصاع أمام جلان االنتخابات ،أو توجيه العنف بشكل غري مبارش إىل
معينة يف أثناء التظاهرات أو االحتجاجات .ولقد اتضح ذلك بجالء يف انتخابات سنة 2005
مجاعات ّ
وانتخابات سنة  .2010ويتبع ذلك أن تلجأ مجاعات أخرى ،مثل األحزاب (احلزب الوطني املنحل
مثلاً ) ،أو حركات اجتامعية (مجاعة اإلخوان املسلمني املحظورة حينئذ) ،أو بعض رجال األعامل ،إىل
استخدام «البلطجة» لتحقيق أهداف سياسية (يف حالة األحزاب السياسية واحلركات االجتامعية) ،أو
أهداف انتقامية (كام يف حالة رجال األعامل) .ويؤدي ذلك إىل انبناء الرصاع عىل العنف وتراجع فاعلية
القانون ،ويصبح املجتمع أكثر انشغالاً بضبط ذاته ،وينرصف عن الدولة.
ج -استخدام آلية إثارة الرصاع :كانت هذه اآللية تُستخدم بشكل جيل يف املؤسسات اإلدارية والدوائر
احلكومية املحلية؛ فثمة وجود دائم لرجال األمن (وأعواهنم من املكان نفسه) هنا ،يعملون يف صمت
وبعيدً ا عن األعني من أجل تشبيك العالقات ورسم اخلطط (للدمج واالستبعاد) التي تُدخل األطراف
عيا يف األحوال كلها االستقالل والرتفع.
يف رصاع ،ويبقى األمن بعيدً اّ ،
مد ً

إن مثل هذا النوع من استخدام آليات العنف والرصاع ونقله إىل حياة األفراد اليومية ِ
وضعا جديدً ا
يوجد
ً
تتخذ فيه املراقبة أبعا ًدا جديدة .يتسم هذا الظرف بخصائص تفكيكية ،إذ يصبح التفكيك (الرصاعات
وظيفيا يف تدعيم الضبط والسيطرة .ويعمل هذا التفكيك
واالستخدامات السياسية للعنف و«البلطجة»)
ً
عىل إنشاء جمتمعني متقابلني :جمتمع خفي حمرك األمور من وراء ستار ،رغم نفاذه الظاهر يف جسد املجتمع،
وجمتمع تتباعد أجزاؤه وتتفكك من أجل قوة الطرف اآلخر وسيطرته .ويتحول القمع يف هذا الوضع إىل
تضخم أجهزة الدولة يف كل
قمع مزدوج :قمع أجهزة الدولة ،وقمع األفراد بعضهم لبعض .ويشع هنا
ّ
تضخم يفوق التضخم املادي .والقضية ال
اجتاه ،ويتحول
التضخم يف األجهزة األيديولوجية والرقابية إىل ّ
ّ
تتعلق هنا باستخدام التكنولوجيا أو امللفات أو العد والتفريد فحسب ،بل تتعلق ً
أيضا باستخدام أدوات
التضخم ألصق بالبنية الفوقية كلها ،وألصق بطبيعة العالقات
نفسية واجتامعية وخطابية جتعل خصيصة
ّ
واألفعال التي تصاحب عمليات املراقبة والضبط .فضلاً عن ذلك ،فإن هذا الوضع يعمل عيل كشف
تدعي فيه أهنا احلارسة
تناقض ظاهر يف املامرسات السياسية واخلطابية للنخب السياسية؛ ففي الوقت الذي ّ
للدولة الوطنية املدافعة عن استقرارها ،ويف الوقت الذي ُيشحن خطاهبا بعبارات االستقرار والتامسك
والتضامن من أجل املصلحة القومية ،تعمل سياساهتا وآليات املراقبة التي تستخدمها عىل تفكيك املجتمع
وبث صور من التباعد والتنافر بني أفراده ومجاعاته ،األمر الذي هيدد وحدة الدولة الوطنية ومتاسكها.

خاتمة
وتعدد
وتطورا مع تعقّد الدولة
إذا كنا قد افرتضنا ىف هذا املسعى البحثي أن آليات املراقبة تزداد تعقيدً ا
ُّ
ً
وظائفها ،برصف النظر عن طبيعة النظام السيايس ،ديمقراطيا أكان أم غري ديمقراطي ،نقول إذا كنا قد
وغالبا ما يلجأون إىل بيع قوهتم
« 58البلطجية» هم أفراد يستخدمون قوهتم الفيزيقية لفرض أتاوى عىل األفراد أو لفرض أمر واقع،
ً
الفيزيقية ملن يدفع هلم مالاً .
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التضخم يف أجهزة الدولة يف احلقبتني االستعامرية وما بعد االستعامرية يف البلدان
افرتضنا ذلك ،فإن حال
ّ
صورا متجددة من املراقبة؛ صور ال تتمثّل فحسب يف استخدام التكنولوجيا أو ضبط
النامية يمكن أن تفرز
ً
امللفات والوثائق ،بل تتمثّل ً
أيضا يف استخدام الدسائس والفتن ،وبث الرعب يف النفوس ،والتخويف
باستخدام القوة ،وإذكاء الرصاع والعنف بني طوائف املجتمع .تتحول حكومات الدولة الوطنية ونخبها
تدعي أهنا تأخذ بزمام التحديث والنهضة والتقدم – إىل جمتمع خاص يتمدد بأطرافه
السياسية – التي ّ
يف كل جسد املجتمع و ُيدخله ىف دائرة ال تنتهي من احلرمان والفقر من ناحية ،والرصاع والعنف من
ناحية أخرى .تبقى احلكومات والنخب «يف الفوق» جتني الثامر وتفسد ما شاء هلا اإلفساد ،ويبقى املجتمع
ً
ومنضبطا عىل نحو قمعي ال طوعي .وتتحول اسرتاتيجيات املراقبة من بث العيون و«البصاصني»
حمكو ًما
صورا سافرة وكامنة من العنف الرمزي
إىل مؤسسات حتكمها قوانني وأنظمة .وتفرز هذه املؤسسات
ً
صورا مستحدثة من نرش العنف والتفكيك بني فئات املجتمع ،بل وداخل الفئة
وغري الرمزي ،كام تُفرز
ً
الواحدة .ويف إطار هذا الظرف العام ،يمكن فهم عدد من الظواهر التي حتتاج إىل أبحاث أكثر تفصيلاً :
حتول فئات من النخب (خاصة النخب الوسيطة املتطلعة إىل القوة والنفوذ) إىل أعوان ألجهزة املراقبة.
 ّهنا تصبح مراقبة األقران وسيلة للوصول إىل مزيد من القوة والنفوذ أو الرتقي يف السلم اإلداري .ويدعونا
ذلك إىل مزيد من الدراسة لسلوك النخب السياسية وميوهلا االنتهازية ،وازدواجية تطلعاهتا وأفعاهلا.
 ويكشف سلوك الدولة واسرتاتيجيات املراقبة التي تستخدمها عن ميل تطوري (ارتقائي) نحو العنفتوسع دوائر املعارضة مع تطور نظم الدولة عرب املرحلتني
والقمع ،خاصة جتاه املعارضني .ولقد أكدنا ّ
تطورا نحو إجياد أدوات مراقبة ذاتية ،بل
االستعامرية وما بعد االستعامرية ،ولكن هذا التوسع ال يعكس
ً
يعكس التطور نحو مزيد من استخدام العنف الرمزي وغري الرمزي يف عمليات املراقبة ،بل نقل العنف إىل
الشارع.
صورا من التباعد واالستبعاد؛ التباعد بني املجتمع من ناحية
 يتو َّقع أن تو ّلد املراقبة – عىل هذا النحو –ً
والدولة من ناحية ،بحيث يبدو األمر وكأن الناس يعيشون يف جمتمعني أو عاملني :عامل الدولة وأتباعها
(زبائنها وزبانيتها) وعامل الناس الذين تتشكل لدهيم مستويات متدرجة من احلرمان؛ واالستبعاد الذي
واملهمشة من ناحية ،واستبعاد املعارضني األقوياء من ناحية أخرى.
يؤرش إىل استبعاد الفئات الضعيفة
َّ

كثريا ما يرتبط خطاب املراقبة – وخطاب الدولة بشكل عام – بمزيج من القلق األخالقي ،حيث
 ًاخلوف عىل الدِّ ين واألخالق والقيم ،وحيث احلنني إىل الزمان املايض اجلميل .ويشكل هذا اخلطاب
تربيرا لتقوية املراقبة وتفريع آلياهتا والتوسع فيها .ويف ضوء هذا ،يمكن أن نفهم كيف توسعت املراقبة من
ً
مراقبة للدِّ ين واألخالق إىل مراقبة ملوضوعات أخرى كالسياسة واحلريات العامة.
غالبا ما تنتقل عدوى التباعد  -وعدم القدرة عىل االتفاق والتدبر العقيل  -إىل دوائر املجتمع املختلفة،
 ًخاصة الدوائر التنظيمية الرسمية ذات الطابع السيايس كاألحزاب والنقابات ،إذ يصبح اخلالف وعدم
القدرة عىل االتفاق صبغة.
منيعا أمام
 يؤدي ذلك بدوره إىل تشكيل أطر ثقافية جامدة ال يمكن الفكاك منها؛ تقف هذه األطر سدً ا ًاخلروج احلداثي .إهنا تقلد احلداثة الربانية وتدعم ما ينمو فيها من تطرف وغلو وخرافة ،فتصبح والدة
املجتمع احلديث والدولة احلديثة والدة متعثرة.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
من البصاصة إلى الصراع والعنف  -آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة
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