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نص الحوار (باللغة العربية) مع كلير تالون باحثة رئيسية في مبادرة اإلصالح العربي
وأحدى المؤلفين المشاركين بدارسة: 

في مصر اليوم، هل ال يزال هناك مجال للتنظيم السياسي؟ 

يمكننا القول بشكل معقول أنه ال توجد مساحة متبقية ألي نوع من التنظيم السياسي
في مصر. لقد تصاعدت وثيرة القمع إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ 2013. حيث

تم إلقاء القبض على جميع المرشحين المحتملين لرئاسة، أو مالحقتهم قضائياً. إلى
جانب هذا، أرسلت الحرب ضد المعارضة ومنظمات غير حكومية رسالة واضحة

للمجتمع المدني بأكمله مفادها أن ليس هناك أي تسامح من قبل الرئيس مع أي تنظيم
سياسي في مصر. 

هذه الحالة ال تعني أنه ال توجد هناك عملية تعبئة مستمرة او انه لم يكن هناك تطور
للحركات االجتماعية. فقد شهدنا في غضون العامين الماضيين عمليات تعبئة صغيرة

عفوية ومتعددة يقف وراءها مواطنون بسطاء إلعالء قضايا مثل اإلسكان والصحة
والتعليم. 

لذا فعلى الرغم من أن مجال التنظيم السياسي اليوم ال يرقى إلى أي شيء يذكر، تهدف
العديد من المبادرات إلى تغيير الممارسات والقواعد السياسية. ومن الضروري أن
نضع في اعتبارنا أن الديناميكيات التي تحرك التغيير االجتماعي والسياسي هي في

واقع الحال أكثر تعقيداً بكثير من مجرد مسألة التنظيم. فقد كان غياب القيادة
واإليديولوجيا والهيكل التنظيمي ركيزة أساسية لنهوض ثورات الربيع العربي، كما ظهر

على سبيل المثال من أعمال آصف بيات الذي أظهر وطور فكرة أن «الالحركات
االجتماعية» قادرة على تعزيز اإلصالحات االجتماعية والسياسية. 

في رأيك ما الذي أدى الى انكماش أو إيقاف حركات التعبئة االجتماعية في مصر؟ 

يشير البحث الذي نشرته مبادرة اإلصالح العربي إلى أن القضية الرئيسية في بناء
المنصات ذات الدوافع السياسية أو تشكيل أنماط تنظيمية من خالل حركات اجتماعية

غير متجانسة لم يتم عن طريق الوقوف أمام ومقاومة الجهود الدؤوبة التي تبذلها
الدولة لتقويض االستراتيجيات السياسية. بل تم للحفاظ على أو إنشاء عالقات

مستدامة بين منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية التي تسعى لتمثيلها. 

يكمن السبب في تمزق المجتمع المدني المصري في مقاربات مجزأة، وتفضيل
الشبكات الفضفاضة، والنقص المستمر في شرعية منظمات المجتمع المدني. 
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أبدت الدراسات التي أعدتها المبادرة قضية تكررت عبر العديد من الحاالت، أال وهي
الحاجة الملحة إلى تعزيز الروابط بين المنظمات العاملة في السياسة العامة، والتي

ترى نفسها كدخيالت ، وأولئك الذين يعملون على أرض الواقع، وإلى بناء "قوة تكميلية"
بين الطرفين. 

ما هي الدروس التي يمكن تعلمها؟ 

أوضحت الدراسة التي أجرتها المبادرة ثالثة عناصر مهمة لفهم جوانب وعموم عملية
التعبئة االجتماعية في مصر: 

 الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في التنسيق بين مختلف1.
المجاالت والجهات الفاعلة.

 الحاجة إلى تطوير القاعدة االجتماعية لمنظمات المجتمع المدني؛ مما عني2.
أهمية إنشاء مجموعات محلية مُمثّلة،  وتوثيق االحتياجات المحلية من أجل

التعبير  عنها من خالل استراتيجيات سياسية.
الدور الهام للتقاضي االستراتيجي كعامل تماسك قوي للقطاعات المجتمع3.

المدني المشتتة.
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الكاتب/ة

كلير تالون
باحثة رئسية

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.
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