الرؤية المستقبمية في دراسة :مستقبل الديمقراطية في مصر



د.ثناء فؤاد عبداهلل
ندوة "تعزيز مساعي الديمقراطية في مصـر” بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية
باألهرام ،فندق إيتاب  -اإلسماعيلية 53-51مارس 6002
المقدمة:
مف المتفؽ عميو أف المرحمة الحالية فى مصر تشيد إعادة تأسيس لمفكرة الديمقراطية واعادة طرحيػا عمػى

المجتمع المصرى ومواجية اإلشكاليات التى تواكب ذلؾ سياسيا و ثقافيا ،بمػا فػى ذلػؾ المواجيػات بػيف القػوى
والتيارات السياسية المختمفة.

وفى سياؽ ذلؾ أصبحت الفكرة السائدة فى صفوؼ المجتمع أف مصر اآلف فى حاجة ماسة لمتغيير السياسي

وأخػػذ خطػوات ممموسػػة عمػػى طريػػؽ التحػػوؿ الػػديمقراطى كشػػرط أساسػػي -ضػػمف شػػروط أخػػرى  -لمخػػروج مػػف
إسار التخمؼ والتخمص مف االنغالؽ و االستبداد السياسي .

فى إطار ذلؾ  ،تبدو الحاجة ممحػة إلػى تػوافر انػوات سياسػية شػرعية لمتنبيػر عػف ممػاؿ و طموحػات اطاعػات
كبيػػرة م ػػف المػ ػواطنيف  ،خاص ػػة م ػػف الش ػػباب المتطم ػػع إل ػػى مس ػػتقبؿ أفض ػػؿ وال ػػذى يأم ػػؿ ف ػػى ممارس ػػة نش ػػاطو

السياسي مف خالؿ انوات سياسية شرعية .
إن استحقاقات الحياة السياسية األفضل لمشعب المصرى تتطمب :
 . 1الحرية السياسية و االجتماعية و االاتصادية.
 . 2توافر الفرص لإلنتاج و اإلبداع .

 . 3االستمتاع باحتراـ الذات وضماف حقوؽ اإلنساف .
 الدراسة المقصودة ىي دراسة لمدكتورة :ثناء فؤاد عبداهلل بننواف "مستقبؿ الديمقراطية في مصر" أعدتيا لمشروع دراسات
الديمقراطية في البمداف النربية وصدرت عف مركز دراسات الوحدة النربية ببيروت عاـ ( 2222المحرر)
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وىػػذه ىػػى عمػػى وجػػو التحديػػد اسػػتحقااات مفيػػوـ " التنميػػة اإلنسػػانية " الػػذى يقػػوـ عمػػى أسػػاس عمميػػة توسػػيع

الخيػارات أمػػاـ البشػػر  ،وىػػو مػا يرتكػػز عمػػى " نسػػؽ مػف الحكػػـ " ينبػػر عػػف النػاس تنبيػ ار سػػميما ،أى نسػػؽ مػػف
"الحكـ الصالح".

إف الفكرة األساسية فى نظاـ الحكـ الديمقراطى تقوـ عمى " تبادؿ السػمطة " بػيف األحػزاب  .أمػا الحكومػة التػى

تتػػولى الحكػػـ فػػى نظػػاـ ديمق ارطػػى فيػػي تمػػارس وظيفتيػػا الدسػػتورية ،وعمييػػا أف تنمػػؿ لمصػػمحة الشػػنب و أف

تحقؽ أىدافو القومية .

إف التجربة السياسية فى مصر عمى الرغـ مف أنيا حافمػة بػالنبر و الػدروس  ،كونيػا تسػتند إلػى إرث و تػاري

ليب ارل ػى شػػيد نمػػاذج مػػف التندديػػة السياسػػية ابػػؿ  1952وبنػػد  ، 1976إال أنيػػا مػػا ت ػزاؿ فػػى عػػداد نمػػاذج "
التنددية السياسية المقيدة و المحكومة ".

فالحزب الوطنى الحاكـ يييمف عمى الحياة السياسية ولكف بدوف فاعمية حقيقية في إثراء لمحياة السياسػية ،أمػا

األحزاب السياسية األخرى فتنانى مف الضنؼ و الترىؿ وانتفاء الحوار الػديمقراطى داخميػا ،فضػال عػف القيػود
السياسية و األمنية التى تحد مف حركتيا و نشاطيا .

وفػػى ضػػوء التطػػورات السياسػػية التػػى مػػرت بيػػا مصػػر خػػالؿ النػػاميف الماضػػييف مثػػؿ تنػػديؿ المػػادة  76مػػف

الدسػتور ومػا تالىػا مػف تنظػيـ أوؿ إنتخابػات رئاسػية تنافسػية ثػـ إجػراء االنتخابػات التشػرينية  ،فػى إطػار ذلػػؾ
فػ ف بنيػػة النظػػاـ السياسػػي لػػـ يصػػبيا أي تغييػػر ,فػػى ظػػؿ اسػػتمرار مػػا يمكػػف تسػػميتو " المصػػمحة االسػػتراتيجية

الثابتػػة لنخبػػة النظػػاـ " ،وظػػؿ ىػػدؼ أي إصػػالحات محػػدودة تجػػرى ىػػو فػػى المقػػاـ األوؿ تحجػػيـ أى مكسػػب
لممنارضة ،وعدـ تجاوز الحدود المسموح بيا واستمرار أغمبية الحزب الحاكـ فى البرلماف .

عمى الرغـ مف ذلؾ  ،ف ف النظاـ السياسي المصرى نجح فػي تصػدير إنطبػاع إيجػابي لمخػارج بػأف ىنػاؾ نوعػا

مػػف التحػػرؾ أو الح ػراؾ السياسػػي ،كػػوف انتخابػػات  2222و  2225اػػد خضػػنت لإلش ػراؼ القضػػائى ،وراابػػة
منظمات المجتمع المدنى ،واعتمػاد وسػائؿ انتخابيػة جديػدة كالصػندوؽ االنتخػابي الشػفاؼ و الحبػر الفسػفورى،
والسماح بتواجد الصحفييف المحمييف و الدولييف فى المجاف  ،و أخي ار ما أسفرت عنو نتائج االنتخابات االخيػرة

مػف فػوز اإلخػواف المسػػمميف ب ػ  88مقنػدا فػػى البرلمػاف  ،كػؿ ذلػؾ أثػػار انطباعػات بػأف ىنػػاؾ نوعػا مػف التغييػػر
السياسي يحدث ،وصفو البنض بالصدؽ ،و إف لـ يكف كامال .

عمى كؿ ،ىناؾ مف ينظر إلى المجتمع المصرى عمى أنو لـ يتحوؿ بند إلى مجتمع ديمقراطى ،وأف ما يشيده

مػػف ممارسػػات و سػػموكيات فػػى االنتخابػػات ومػػا ابميػػا ومػػا بنػػدىا وكػػذلؾ تفضػػيؿ بنػػض القػػوى االنسػػحاب مػػف

المشػاركة السياسػية ىػى مػػف رواسػب الماضػى ومػػف بقايػا م ارحػؿ مػػا ابػؿ التجربػة الديمقراطيػػة  ،وأنػو بمزيػد مػػف
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الوعى السياسي وتنمـ الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية  ،ف ف الصػورة سػتتغير ويرتفػع مؤشػر

الديمقراطية  ،وتخفت الممارسات السمبية .

و إذا كنػػا نؤيػػد وجيػػة النظػػر التػػى اػػاؿ بيػػا المػػؤرخ األمريكػػى " جػػاؾ بػػارزف " فػػى مقالتػػو " مقولػػة الديمقراطيػػة
"والتى نفى فييا بكؿ تأكيد وجود نظرية موحدة لمديمقراطية التى يربطيا نسؽ فكرى واحد ووصولو إلى أف أىػـ
م ػػا ف ػػى الديمقراطي ػػة ل ػػيس مقوالتي ػػا الت ػػى تق ػػوـ عميي ػػا -أي ػػا كان ػػت -ولك ػػف األى ػػـ يتمث ػػؿ ف ػػى طريق ػػة تطبيقي ػػا
والمؤسسػات التػى تتمثميػا وىػػى مسػألة لصػيقة بالتػػاري االجتمػاعى وفقػا لخصوصػية كػػؿ مجتمػع  ،ف ننػا بػػذلؾ

نكػػوف اػػد توافقنػػا عمػػى رأى محػػدد بشػػأف خصوصػػية التجربػػة السياسػػية فػػى مصػػر عمػػى مػػدى تاريخيػػا والمالمػػح

التى تميز تجربة التحوؿ الديمقراطى فييا.

ركائز دراسة "مستقبل الديمقراطية فى مصر"
تنػػد المقدمػػة السػػابقة ضػػرورية مػػف أجػػؿ تبيػػاف مسػػار تطػػور الديمقراطيػػة فػػى مصػػر ،عمػػى اعتبػػار أف موضػػوع

الدراسة استيدؼ تحديدا استشراؼ مستقبؿ عممية التحوؿ السياسي الجارية .
مف ىنا  ،يمكننا تحديد أىـ ركائز الدراسة عمى النحو التالى :

أوال  ..نظػػرت الد ارسػػة إلػػى التحػػوؿ الػػديمقراطى فػػى مصػػر باعتبػػاره "عمميػػة " تػػأتى حصػػيمة تضػػافر عوامػػؿ و
عناصػػر متنػػددة ماديػػة وثقافيػػة  ،داخميػػة و خارجيػػة ،ذاتيػػة و موضػػوعية ،يمكػػف أف تػػؤدى فػػى مرحمػػة مػػا مػػف

تطورىػػا إلػػى نقمػػة نوعيػػة فػػى الحيػػاة السياسػػية لتجنػػؿ النظػػاـ السياسػػي فػػى مصػػر يصػػؿ إلػػى حالػػة ديمقراطيػػة.

يػ ػرتبط ب ػػذلؾ النظ ػػر لمنممي ػػة السياس ػػية بمنظ ػػور ت ػػاريخى ت ػػتـ خالل ػػو "عممي ػػة تطوري ػػة وتراكمي ػػة " لألح ػػداث و
التفاعالت فى المجاالت السياسية و االجتماعية  ،واد تتداخؿ النوامؿ الداخميػة و الخارجيػة ،وىػو مػا يختػزف

عمى مستوييف :

األوؿ عمى مستوى بنيات المجتمع سياسيا و ااتصاديا و اجتماعيا و ااتصاديا .
والثاني عمى مستوى بنية الشخصية القومية المصرية .

ومػػف ىنػػا جمنػػت الد ارسػػة بػػيف الرؤيػػة التاريخيػػة  ،ود ارسػػة الوااػػع ال ػراىف .وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ  ،ارتبطػػت الد ارسػػة

بمنياجية " المقاربة المتنددة " فى إطار المخطط الناـ لمشروع دراسات الديمقراطية فى البمداف النربيػة ،وذلػؾ
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بتحميػػؿ النوامػػؿ السياسػػية و االاتصػػادية و االجتماعيػػة و الثقافيػػة و الجيوسياسػػية ،وعالااتيػػا المباش ػرة بنمميػػة

التطور السياسي الديمقراطى .

يتفػػؽ مػػع ىػػذا المنظػػور الشػػامؿ النظػػر إلػػى الوااػػع السياسػػي ،مص ػريا وعربيػػا  ،انطالاػػا مػػف مفيػػوـ " األزمػػة "
الػػداؿ عمػػى " اخػػتالؿ فػػى النظػػاـ و المجتمػػع " ممػػا يسػػتوجب المنالجػػة فػػى ضػػوء الػػوعى بحقيقػػة المشػػكمة ،
وبالتالى ف ف حؿ األزمة الديمقراطية يدخؿ فى باب الممكف وليس الحالة المستنصية أو األبدية ،ونستطيع ىنا

تبيف أىمية مفيوـ األزمة ،كما عولج تطبيقيا فى ثنايا الدراسة  ،مثبتا وجودىا عمى عدة مستويات :

.. 1مستتتوى " أزمتتة الحكتتتم " والسػػنى المسػػتميت لمنخبػػة فػػى الػػدفاع عػػف الثقافػػة السػػمطوية المييمنػػة وتنفيػػذ
تنديالت "تجميمية وشكمية " عمى واجية السمطة .

.. 2عم ػػى مستتتتوى " أزمتتتة المعتمتتت " داخمي ػػا  ،وال ػػذى ين ػػانى تمزا ػػات ومش ػػاحنات  ،منظمي ػػا نتج ػػت م ػػف
سياسػػات سػػمطوية  ،تفتقػػد لمحكمػػة مػػف جانػػب الدولػػة /السػػمطة  ،ومػػا ترتػػب عمػػى اعتػػداء الدولػػة عمػػى "روح "
المجتمع وتجفيؼ اواه وطاااتو المادية و المننوية .

 .. 3عمػػى مستتتوى "أزمتتة العةقتتة بتتين الدولتتة و معتمعيتتا " وحالػػة االسػػتقطاب الشػػديدة والتػػى أصػػبحت مػػف
كالسيكيات الحياة السياسية فى مصر .
واستكماال ليذا المنظور سنت الدراسة إلى تأسيس ما يمكف أف نطمػؽ عميػو " القواستم المشتتركة التتى ال

غنى عنيا فى تعريف الديمقراطية " كمثؿ أعمى و نموذج منشود ،وبالتالى ف نو ميمػا كػاف الخػالؼ أو التنػوع
فػى تحديػد مفيػوـ الديمقراطيػة  ،ف نيػا كحالػة واانيػة وممكنػة غيػر متصػورة  ،مػا لػـ تتػوافر شػروط أساسػية ىػػى
احتراـ حقوؽ اإلنساف والتأكيد عمى المشاركة الشنبية فى الحكـ والسماح بالتنددية السياسية و التداوؿ السممى

لمسػػمطة وتػػأميف النػػدؿ و المسػػاواة وتوطيػػد الحريػػات النامػػة والفصػػؿ بػػيف السػػمطات واسػػتقالؿ القضػػاء وأخي ػ اًر

وليس أخر حكـ القانوف والمواطنة الكاممة المتساوية.

ثانيا  .إذا اعتبرنا أف ىناؾ خصوصية منينة لدراسة الديمقراطية المصرية ،كونيػا تجربػة تاريخيػة غنيػة ترتكػز

عمى رصيد طويؿ مف التطورات السياسية ،فك ار و ممارسة ،مع تندد لحظات " الوعى التوطنى السياستيى " و

الثورات الشنبية التى انطوت عمى رغبة جماعية لمتخمص مف التسمط و االستغالؿ بكؿ أنواعو ،وىو ما يننػى
ت ػػاري مص ػػرى متواص ػػؿ م ػػف النض ػػاؿ م ػػف أج ػػؿ فرص ػػة أفض ػػؿ لحي ػػاة كريم ػػة لممصػ ػرييف جمين ػػا  ،فػ ػ ف ى ػػذه
الخصوصية ال تنفصؿ عف أزمة الديمقراطية فى المحيط النربي .
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ومف ىذا المنطمؽ  ،جاءت استخالصات الد ارسة مؤكدة أنو ال ديمقراطية فػى الوااػع النربػى فػى ظػؿ "الدولػة

" التػػى تنتمػػد فػػى بقائيػػا و اسػػتمرارىا لػػيس عمػػى الرضػػا الشػػنبى كمصػػدر لمشػػرعية ،ولكػػف عمػػى سػػيادة ثقافػػة
الخوؼ مف السمطة و السمطاف  ،وال ديمقراطية أو حديث عف مستقبؿ الديمقراطية فى الوااع النربى دوف حؿ

مشػػكمة المش ػاركة السياسػػية بػػالمننى الواسػػع لمكممػػة  ،بمػػا ينمػػى الفاعميػػة السياسػػية الجماعيػػة ويجنػػؿ لمم ػواطف
النربى صوتو المؤثر فى صػناعة القػرار و تقريػر المصػير  ،وال نظػف أف ىنػاؾ أى مسػتقبؿ لديمقراطيػة عربيػة

دوف حػػؿ " المسػػألة االجتماعيػػة" خاصػػة مػػع اسػػتمرار وااػػع األزمػػة االاتصػػادية و االجتماعيػػة واآلثػػار السػػمبية
لمتبنية االاتصادية وتحوؿ المجتمنات النربية إلى مجتمنات مستيمكة وليس مجتمنات منتجة  ،و أخيػ ار لػيس
ىناؾ مستقبؿ لديمقراطيػة عربيػة إال بنػد حػؿ مشػكمة االسػتبناد و منطػؽ اإلاصػاء لمجماعػات وبنػض التيػارات

السياس ػػية م ػػف س ػػاحة المش ػػاركة و الفن ػػؿ السياس ػػي ،وى ػػى حال ػػة م ػػف ش ػػأنيا زي ػػادة ح ػػدة االحتق ػػاف السياس ػػي و
االجتماعى واستمرار تنريض السمـ و التوافؽ المجتمنى إلى مخاطر محققة.

وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ  ،ف نػػو عمػػى الصػػنيديف المصػػرى والنربػػى ،تتنػػااض بشػػكؿ جػػذري وضػػنية " االسػػتبداد و

التسمط "مػع دواعػى "تحقيػؽ النيضػة المنشػودة " ولػـ ينػد ىنػاؾ مسػوغ سياسػي أو اخالاػى ليفػرض نظػاـ منػيف
وصػػايتو األبديػػة عمػػى المجتمػػع دوف إعطػػاء أى فسػػحة مػػف األمػػؿ لمتغييروتجديػػد " الػػدماء "فػػى شػراييف الحيػػاة

السياسية .

ثالثتتا  ..تابنػػت د ارسػػة " مسػػتقبؿ الديمقراطيػػة فػػى مصػػر " تػػاري التجربػػة السياسػػية المص ػرية عبػػر مراحميػػا

المختمفة ،وفى ضوء ىذه المتابنة استنطقت الدراسة حقيقتيف اساسيتيف حكمتا التطور السياسي المصرى عمػى

مدى تاريخو.

الحقيقتتتة ا ألولتتتى تجسػػدىا مقولػػة " فػػى البػػدء كػػاف الدولػػة " باعتبػػار أف الدولػػة و الجػػيش ىمػػا المبػػدأ و

المنطمػػؽ ومنيمػػا ولػػدت " المص ػرية " و " الحداثػػة " ،متمثمػػة فػػى الجػػيش ودور التنمػػيـ و مؤسسػػات الحكػػـ كمػػا
ارتأى طارؽ البشرى .

الحقيقة الثانية تجسدىا مقولة "أف السمطة ادر المصرييف ".
وسواء نظرنا إلى خصوصية التركيبة المصرية وتقاليدىا البيرواراطية كنموذج لممجتمع النيرى أو االستبداد
الشراى ،أو انتبينا إلى سمة المركزية و السيطرة الحكوميػة كنمػوذج النفصػاؿ تػاريخى بػيف مؤسسػات الحكػـ و
جموع المحكوميف ،ف ف الوجو اآلخر لمصورة يمزمنا بمراعاة تندد النناصر فػى نيػر الحيػاة المصػرية سياسػيا و

ااتصػػاديا ،مػػا جنػػؿ مصػػر أيضػػا نموذجػػا ثريػػا بالتنػػدد فػػى إطػػار الوحػػدة  ،والالمركزيػػة فػػى سػػياؽ المركزيػػة ،
وامكانية التغيير ميما كانت حدود االنغالؽ .
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ومف نموذج المركزية فى ظؿ حكـ حداثى ،مثؿ نقمة نوعية فى مسار التاري المصرى ،وبناء دولة محمد

عمى الحديثة ،ثـ احتالؿ أجنبى واجيتو الحركة الوطنيػة بشػنارات أثمرىػا النضػاؿ الشػنبى رابطػا بػيف الػتخمص
مػػف االسػػتنمار بػػالتخمص مػػف االسػػتبداد ،تبمػػور الػػوعى الػػوطنى المصػػرى  ،وصػوال إلػػى مبػػدأ ارسػ ىػػو حتميػػة

الػػتخمص مػػف كػػؿ أنػواع "االسػػتغالؿ " ومػػف ثػػـ نضػػجت شػػروط " الثػػورة " وتمثمػػت فػػى حركػػة  ، 1952والتػػى
استيدفت "تغييػر أسػس السػمطة و الحكػـ و توازنػات القػوى فػى المجتمػع المصػرى " ،وكانػت مسػيرة يوليػو التػى
ننيش فى ظميا حتى المحظة .

وس ػواء ابمنػػا فػػى تكييػػؼ ايػػاـ ثػػورة  1952تفسػػيرىا عمػػى أنيػػا كانػػت تغيي ػ ار لمنظػػاـ السياسػػي بػػالقوة و بض ػربة

مباغتػػة  ،واحػػالؿ حػػاكـ مصػػرى ألوؿ م ػرة منػػذ اػػروف بنيػػدة  ،أو ابمنػػا التفسػػير التنمػػوى لمثػػورة والمتبمػػور فػػى
السػػنى إلػػى تأكيػػد الػػذات فػػى المجػػاالت االاتصػػادية و السياسػػية وفػػى الميػػاديف الداخميػػة و الخارجيػػة ،ف ننػػا ال
نختمػػؼ كثي ػ ار عمػػى أف لحظػػة الثػػورة امتمكػػت ش ػػروطيا الموضػػوعية ،بحيػػث كانػػت "الثػػورة " محصػػمة طبيني ػػة

لمرحمة تاريخية بكؿ ما انطوت عميو مف ظروؼ و مالبسات .

واػػد عقػػد نظػػاـ يوليػػو فػػى مبتػػداه "صػػمحا منفػػردا " مػػع الش ػرائح المتوسػػطة و الػػدنيا ،مطبقػػا " ديمقراطيػػة رعائيػػة

" عبر حزمة مف السياسات االجتماعية التى استيدفت الندالة االجتماعية و تكافؤ الفرص ،واستفادت اطاعات
عريضة مف ىذه السياسات .

أمػػا عم ػػى الصػػنيد السياس ػػي  ،فق ػػد الغيػػت األحػ ػزاب السياس ػػية وبػػدأ عص ػػر ممت ػػد لمتنظػػيـ السياس ػػى األوح ػػد و

الميػيمف ،وتػػـ حصػر المشػػاركة السياسػية فػػى التنظػػيـ السياسػى  ،بينمػػا لػـ تفمػػح جيػود النيػػوض االاتصػػادى و
االجتمػػاعى فػػى تنػػويض الػػنقص فػػى الحريػػات السياسػػية ،خاصػػة بنػػد أف تجػػذرت فػػى الوااػػع المصػػرى ثقافػػة

االستبناد و التيميش  ،حتى بند عودة التنددية السياسية فى عاـ . 1976

وفى غضوف ذلؾ حدثت القطينػة شػبو الكاممػة مػع أسػس الحكػـ الػديمقراطى السػميـ واصػيبت الحيػاة السياسػية
بمػػا يشػػبو النقػػـ بنػػد أف اسػػتمبت " السػػمطة" حقػػوؽ المػواطنيف لػػيس فقػػط سياسػػيا و اجتماعيػػا وانمػػا أيضػػا عمػػى

المستوى "اإلنسانى " بأشكاؿ عديدة مف الندواف المادى و الرمزى .

رابعتتا .ينػػرؼ المجتمػػع بأنػػو بنيػػة بش ػرية تؤلػػؼ نسػػيجا واحػػدا ومتفػػاعال اسػػتنادا إلػػى عناصػػر اإلنتػػاج والثقافػػة
والسمطة .

ومصر لممصرييف ىى الوطف و الحضارة ،وتقوـ أسس الحضارة المصرية عمى "التمدف بصنائع النمػراف" كمػا

تقوـ عمى "التمدف فى األخالؽ والفنوف و اآلداب و الديف".
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ومػػع امتػػداد الش ػريط المػػائى الطويػػؿ مػػف امػػب أفريقيػػا متجيػػا إلػػى البحػػر ،باسػػطا واديػػو األخضػػر ومشػػكال

النسيج الجغرافى واستواء األرض ،كاف صنود المركز حكما و بنية ،وأاػدـ بيرواراطيػة عرفتيػا البشػرية وبنيػات
سياسية وااتصادية واجتماعية وثقافية ،مثمت الحامؿ البشرى و المػادى لممشػروع المصػرى عمػى مػدى التػاري ،

وىػذه البنيػػات ىػػى "اآلف" محصػػمة عمميػػات التحػػوؿ السياسػي واالاتصػػادى واالجتمػػاعى التػػى مػػرت بيػػا مصػػر
حتى اليوـ .

واد يمكننا االعتػزاز بالمقولػة التػى طرحيػا "نزيػو نصػيؼ األيػوبى" والتػى رأى فييػا أف الدولػة المصػرية ،واف لػـ

تتطابؽ مع مجتمنيػا المػدنى  ،ف نيػا ومػف منظػور نسػبى محػض تمثػؿ واحػدة مػف أكثػر الػدوؿ الشػرؽ أوسػطية

"ديمقراطية" ،أى أف حمقات الوصؿ فييا بيف المجتمع المدنى و جياز الدولة مف أكثر ىذه الحمقات تطػو ار فػى
البمداف النربية ( المجالس النيابية ،األحزاب ،النقابات ،الجمنيات ..ال )

وبحكػػـ التػػاري و الجغرافيػػا  ،ونظػ ار لمرصػػيد السياسػػي و الثقػػافى والػػدور اإلاميمػػى عمػػى خػػط االنتمػػاء القػػومى
وتندد مستويات الدور النالمى ،ف نو يصنب بالنسبة لمصرفصؿ الداخؿ عف الخارج فى ظؿ عالـ متغير .

ومف المتفؽ عميو أف مصر دولة مستيدفة مف ابؿ القوى النالميػة عمػى مػدى التػاري  ،وواكػب ىػذا االسػتيداؼ

كػػؿ مشػػاريع بنػػاء الدولػػة المص ػرية  .وفػػى المرحمػػة الراىنػػة تػػزداد دوائػػر المخػػاطر التػػى تحػػيط بػػاألمف القػػومى
المصػػرى ،مػػف تػػدخالت خارجيػػة فػػى الشػػؤف المصػرية إلػػى التيديػػد اإلسػرائيمى إلػػى مثػػار النولمػػة ورياحيػػا التػػى
تقتحـ كؿ الحدود و الحواجز .
خامستتا .مػػف المؤكػػد أف المشػػروع الػػديمقراطى المصػػرى ،يرتكػػز عمػػى رصػػيد لػػو اعتبػػاره فػػى المجػػاؿ السياسػػي
فك ػ ار وممارسػػة ،يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف المطمػػب الػػديمقراطى ىػػو اآلف مطمػػب مجتمنػػى يحظػػى بتأييػػد الغالبيػػة
السػػاحقة مػػف الشػػنب المصػػرى بمختمػػؼ تيا ارتػػو السياسػػية  .ومػػف المنػػروؼ أف الديمقراطيػػة تقػػوـ عنػػدما تقتنػػع
القوى االجتماعية باف ليا مصمحة أكيدة فى حماية الحرية السياسية فتدافع عنيا دفاعيا عف مصالحيا.

ولق ػػد أص ػػبحت الق ػػوى ص ػػاحبة المص ػػمحة ف ػػى التح ػػوؿ ال ػػديمقراطى أكث ػػر وض ػػوحا و اتس ػػاعا ،وتش ػػمؿ تي ػػارات

الميبػرالييف والقػػومييف واليسػػارييف والتيػػار الػػدينى ،ممػػا أضػػاؼ إشػػكاليات سياسػػية منقػػدة لتكييػػؼ النالاػػات فيمػػا

بينيػػا و أكػػد الحاجػػة الماسػػة لصػػيغة توافقيػػة خالاػػة تميػػد األرضػػية لػػتكويف "تكتػػؿ ديمق ارطػػى" تتػػوفر لديػػو رؤيػػة
استراتيجية واضحة و محددة لممثؿ الديمقراطى المصرى المنشود ،حسبما تتفؽ عميػو الجماعػة المصػرية ،عمػى

أف يكوف مف أساسيات الرؤية المطروحة مليات التغيير السياسي لموضع الراىف ،بصورة محددة وواضحة.
و بالنسبة لمتيار الدينى ،ف نو البد مف التحديد الدايؽ لثالث نقاط أساسية:

 .. 1عةقة التيار الدينى بالنظام السياسي.
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 .. 2العةقة م التنظيمات الدينية األخرى.
 .. 3العةقة م األحزاب السياسية.

وفى ىذا السياؽ يمكننا التركيز عمى مداخؿ استراتيجية نراىا ضرورية لصيغة التغيير /اإلصالح الػديمقراطى

فى مصر :

أوال  ..إف مف أىـ ما أسفر عنو تطور الػنظـ السياسػية فػى المجتمنػات الحديثػة ىػو مبػدأ "توزيػع السػمطة" بػيف
النديد مف األجيزة وم ارعػاة أال تتركػز السػمطة فػى مؤسسػة واحػدة مييمنػة  .و بػالطبع فػ ف ىنػاؾ أىميػة لوجػود
عوامػػؿ تحػػد مػػف إطػػالؽ السػػمطة وتمنػػع مػػف أف تسػػتأثر بيػػا مؤسسػػة واحػػدة ميمػػا عػػال شػػأنيا ،ويحقػػؽ توزيػػع

السمطة ىدفيف أساسييف :

.. 1توفير عنصر الراابة بيف األجيزة .
 .. 2أف تضطمع بالنمؿ الناـ عدة مؤسسات .

وكممػػا ت ػوافر عنصػػر "االنتخػػاب" و"النشػػاط النمنػػى" فػػى األجي ػزة النامػػة كممػػا ضػػمف ذلػػؾ توزيػػع السػػمطة وعػػدـ

تركزىا.

ثانيتا  ..ىنػاؾ متطمبػات " فكريػة" ال نػػرى إمكانيػة اسػتقامة الديمقراطيػة المصػرية بػػدونيا وىػى تبػدأ مػف ضػػرورة
تػوافر التسػػامح السياسػػي كقيمػػة عميػػا لمتنػػايش بػػيف الجماعػػات المختمفػػة سياسػػيا و دينيػػا ،وبمقتضػػى التسػػامح و

الثقػة المتبادلػة يػتـ ابػػوؿ القواعػد الديمقراطيػة عمػى ااعػػدة االاتنػاع بػأف اآلخػر ،المختمػػؼ فػى الػرأى ىػو مػواطف
منتـ وليس خائنا .

ويرتبط بالتسامح السياسي التسامح الدينى فى ضوء فيـ إيجابى ومتطور لػدور الػديف فػى المجتمػع  .واذا كػاف

مف المتفؽ عميو أف الػديف عنصػر أساسػى فػى أى مشػروع لمنيضػة ،ف نػو مػف الضػرورى أال يتحػوؿ الػديف إلػى
أحػػد أدوات الصػراع السياسػػي واالجتمػػاعى .وفػػى إطػػار ذلػػؾ ف نػػو مػػف الضػػرورى فػػتح نوافػػذ المجتمػػع المصػػرى
لمفكػر المتحػػرر المنػػاىض لمشػػمولية فػػى شػػؤف الدولػػة والمجتمػع والحيػػاة مػػع إشػػاعة حػػؽ االخػػتالؼ ،فيػػو مػػف

أىـ مقتضيات التنددية .

كما أنو البد مف "إشاعة" مناخ التنددية السياسية الحقيقية ،بحيث تحتؿ ايمة التنددية مكانا متقدما ومقبوال فى

فكر و ممارسات القوى و التيارات السياسية ،وذلؾ أمر ضرورى لمغاية حتى يمكف ابوؿ مبػدأ "تػداوؿ السػمطة"

الضرورى بالنسبة لمديمقراطية .
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وفى عمؽ المتطمبات الفكرية لبموغ حالة ديمقراطية ،ضرورة عقد "صمح" بيف المواطف والسياسة وذلؾ بمنالجة
األسباب الحقيقية التػى أشػاعت منػاخ الخػوؼ والرعػب واالغتػراب بػيف المصػرييف ،ممػا كػؼ عقػوليـ عػف أىػـ

خصاؿ الديمقراطية ونننى بيا "ممارسة النقد والمنارضة البناءة ".

إف ذلؾ كمو يحتـ عمينا أف نبحث فيما عساه أف ينيد الحيوية والتوافؽ واالنسجاـ لمنسيج االجتماعى المصرى،
حتى ينود إلى وضنية النطاء واالنتاج الحضارى التى تميز بيا عمى مدى تاريخو .

وي ػرتبط بػػذلؾ النمػػؿ عمػػى ىػػدـ "الحػػاجز النفسػػى" بػػيف الم ػواطف والدولػػة ،فمػػيس ثمػػة ديمقراطيػػة مػػع اسػػتمرار

إحساس المواطف بػأف الدولػة مػا ىػى إال " ملػة" لممارسػة الطغيػاف .وىنػا نجػد مػف أىػـ الضػروريات اإلصػالحية
إعػػادة االعتب ػػار لقيم ػػة "الن ػػدؿ" و "المس ػػاواة امػػاـ الق ػػانوف" ف ػػى الحي ػػاة المصػػرية بوجػػو ع ػػاـ ،ف ػػى النالا ػػة ب ػػيف
المػواطف و الدولػػة وفػػى النالاػػات المواطنيػػة وفػػى تفاصػػيؿ المجػػاؿ السياسػػي الػػذى تشػػوبو حاليػػا مظػػالـ سياسػػية

تؤذف بخراب ال تحمد عقباه .

ثالثا ..ىناؾ مطالب إصالحية أساسية ترتبط بالتغيير السياسيى الديمقراطى الػذى أصػبح ضػرورة بقػاء إلحيػاء
وبنث "السياسة" فى الوااع المصرى  ،وىذه المطالب ىى :

 .. 1ايػػاـ لجنػػة تأسيسػػية منتخبػػة ب عػػداد دسػػتور مصػػرى جديػػد ومتطػػور وديمق ارطػػى يتف ػؽ وطموحػػات الشػػنب
المصرى فى حياة سياسية و ااتصادية واجتماعية وثقافية أفضؿ .

 .. 2إاامة حوار وطنى موسع لبحث سبؿ تطوير الحياة الحزبيػة فػى مصػر والتػى بػدونيا لػف يتولػد األمػؿ فػى
تنشيط الحزبية والتنددية السياسية اإليجابية .

 .. 3اتخػاذ إجػراءات واػ اررات نوعيػة جػػادة مػػف أجػؿ التوصػػؿ إلػػى نظػاـ انتخػػابى جديػػد إلتاحػة الفرصػػة لتمثيػػؿ
جميع التيارات السياسية ،وىو مػا يتواػؼ عميػو مسػتوى "ديمقراطيػة" النظػاـ السياسػي وتحسػيف المنػاخ السياسػي

الناـ .

 .. 4ويرتبط بػذلؾ إصػالح المؤسسػة البرلمانيػة كننصػر رئيسػي وااعػدى فػى اإلصػالح الػديمقراطى المصػرى،

سواء فيما يتنمؽ باإلطار الدستورى أو النالاة بيف السمطات ،وأساسا الدور التشرينى والراابى لممجمس .

وأخي ت ار ..ف ػ ف د ارسػػة "مسػػتقبؿ الديمقراطيػػة فػػى مصػػر" انتيػػت بطػػرح تستتاؤالت يمكػػف اعتبارىػػا ارىاصػػات

لألحداث التى مرت بيا مصر مؤخ ار ومنيا:

** ماذا عن الضغط الشعبى المتوق لفرض التغيير الديمقراطى ؟
** ىل من توقعات بحزب عديد مناظر لمحزب الوطنى الحاكم ؟
** ىل تبقى الديمقراطية المصرية تتمقى اإلصةح من أعمى ؟
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** ىل تتكيف السمطة م التغيرات المحدودة لتبقى األمر الواق كما ىو ؟

** ىل يتعين االنتظار حتى يمتمك النظام السياسي المصرى شروط التغيير الديمقراطى ؟.

المناقشات
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 طو عبد العميم (رئيس العمسة)
أعتقػػد أف موضػػوع ىػػذه النػػدوة يمثػػؿ واحػ ًػدا مػػف أىػػـ التحػػديات التػػي واجيػػت مصػػر منػػذ أف دخمػػت النصػػر
الحػػديث مػػف ا ػرنيف عمػػى األاػػؿ ،ويتمثػػؿ ىػػذا التحػػدي فػػي إشػػكالية بنػػاء الدولػػة الديمقراطيػػة فػػي مصػػر ،وىػػي
إش ػػكالية أخ ػػذتنا عم ػػى امت ػػداد القػ ػرنيف الماض ػػييف ،وم ػػا ازل ػػت مس ػػتمرة منن ػػا ونح ػػف ف ػػي مطم ػػع الق ػػرف الح ػػادي
والنشريف ،وذلؾ ضمف إشكاليات أخرى مثؿ إشكالية بناء مصر الصناعية ،إشكالية بناء مصر المدنية ،بناء

مصر الحديثة ..إلى مخره.

عمرو الشوبكي
لي  5مالحظات رئيسية عمى الكتاب وما يطرحو مف رؤية حوؿ مستقبؿ الديمقراطية في مصر:
 1ػ تميز الكتاب بالشمولية والجرأة ووضوح األفكار بصفة عامة ،ووضع يده في أكثر مف محؿ عمى ثغرات
عميقة في بنية النظاـ السياسي المصري ,ىذه الشمولية ربما جنمتو في بنض األحياف يفتقد التركيز عمى

مسألة "مستقبؿ الديمقراطية واإلصالح السياسي" لصالح الحديث عف اضايا ااتصادية وجيوسياسية وثقافية
شديدة النمومية.
 2ػ لماذا انيارت األحزاب السياسية؟ ،مف الميـ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ بشكؿ مفصؿ ألنة ينكس أحد
أبرز أزمات النظاـ السياسي المصري ،وىذا في الحقيقة يتطمب النودة إلي فكرة التغيير مف اعمي ،حيث
تحوؿ النظاـ السياسي المصري مف نظاـ الحزب الواحد إلى التنددية الحزبية بقرار مف الرئيس السادات الذى
أعمف اإلطاحة بكؿ الميراث الفكري والسياسي الذي انف الشرعية التاريخية لنظاـ الحزب الواحد .

واد أدي ىذا "المدخؿ اإلداري" وليس الشنبي ػ االجتماعي لميالد األحزاب السياسية في مصر إلي غياب

فاعميتيا وتأثيرىا في الشارع المصري ،وصار مف المستحيؿ البدء في عممية اإلصالح السياسي عبر اصر
المنافسة السياسية بيف ىذه األحزاب ،ومنع أي اوي جديدة مف الدخوؿ إلي الساحة السياسية الشرعية .

وتبدو أحد أبرز جوانب الخمؿ في تنديالت المادة  76أنيا لـ تمتد لتشمؿ تنديالت أخري تيدؼ إلي تغيير

البيئة السياسية التي تحكـ نشأة األحزاب ،بؿ عطمت مف أي نتائج إيجابية اد يفرضيا تغيير اانوف األحزاب،

ويبدو أف الخمؿ في النظاـ الحزبي يرجع أساسا في إجراءات الحصوؿ عمى شرعية أي حزب سياسي،

وبصورة عبرت عف أزمة جوىرية لطريقة التنامؿ اإلداري والبيرواراطي مع الحيز السياسي القائـ أساسا عمى
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المبادرة واالبتكار والموىبة ،وبصورة أدت إلي خمؽ حياة سياسية ىشة ومنزولة عف الوااع االجتماعي المناش

.

وغاب عف كؿ األحزاب الجديدة التي ظيرت في مصر منذ النقد الماضي أي تجربة جماىيرية أو سياسية أو
اجتماعية وسط الشارع المصري ،وأصبحت التجربة الوحيدة ىي تجربة "التربيط" االنتخابي لترجيح كفة فريؽ

عمى مخر واختيار ايادات الحزب ،أو تجربة التكييؼ القانوني في كيفية "النضاؿ" البيرواراطي مف أجؿ إاناع
المحكمة بتمايز برنامج الحزب عمى ما عاده مف برامج أخري بصرؼ النظر عف ادرتو عمى تطبيؽ حرؼ

واحد مما جاء في برنامجو المقدـ لممحكمة .

وباتت ىناؾ "طبقة" جديدة مف "السياسييف" ميمتيـ ااناع المحكمة وليس الشارع بجدوي أفكارىـ  ،والحصوؿ

عمى الرخصة القانونية ال النضاؿ السياسي وسط المواطنيف ،وحموا في أواات كثيرة محؿ اوي وتيارات

اجتماعية لدييا نشاطيا االجتماعي والسياسي والنقابي ػ مف خارج حركات اإلسالـ السياسي ػ ال تمتمؾ القدرة
عمى الدخوؿ في منركة بيرواراطية وسط دىاليز الدولة المصرية مف أجؿ الحصوؿ عمى رخصة اانونية .

 3ػ صدر الكتاب بالطبع ابؿ تنديؿ المادة  76مف الدستور الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجميورية والذي

أعطى الحؽ لألحزاب السياسية القانونية أف تقدـ مرشحيف لخوض انتخابات الرئاسة ،وبدا ىناؾ أفؽ "نظري"
لبناء جميورية جديدة تسودىا مبادئ الديمقراطية واحتراـ حقوؽ اإلنساف ،ولكف جاءت القيود النممية التي

فرضت عمى تطبيؽ المادة  76لتنطي مؤشر عمى تنثر تجربة التحوؿ الديمقراطي في الوااع النممي ،وحرص
الحكومة عمى اصر المنافسة بيف "القوي" السياسية الحالية ،وحصنت نفسيا بمجموعة مف الموائح حتي تحوؿ

دوف النمؿ عمى دمج اوي وتيارات جديدة في النممية السياسية ،في محاولة لتقنيف الوضع القائـ باعتباره ادر
نيائي ال يجب أف يتغير ،واعتبار أطراؼ الساحة السياسية الحالية ىـ األطراؼ الذيف يجب أف يصننوا

مستقبؿ مصر .

 4ػ إف أبرز مؤشرات الحراؾ السياسي الذي أعقب انتخابات الرئاسة تمثؿ في انقساـ الساحة المصرية إلي

اوتيف :األولي اوة اديمة تقميدية يمثميا الحزب الوطني الحاكـ المتداخؿ مع جياز الدولة وأحزاب المنارضة
الثالثة الرئيسية ،التي تناني مف مشكالت ديمقراطية داخمية ومف خطاب سياسي راكد وتقميدي ومف ىيمنو

جيؿ األربنينيات عمييا ،والثانية اوي جديدة تتمثؿ في حزب الغد ومشروع حزبي الوسط والكرامة إضافة إلي
حركة كفاية و"أخواتيا " مف الجماعات اإلصالحية المختمفة ،وجماعة اإلخواف المسمميف المحظورة اانونا .
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ويمكف اعتبار حزب الدولة الحاكـ ،أبرز ىذه القوي التقميدية  ،ورغـ الوضع االحتكاري الذي يتمتع بو في

النظاـ السياسي المصري ،إالإنو تميز باالعتماد الكامؿ عمى أجيزة الدولة يصنب إبجاد تمييز حقيقي بيف
الحزب الذي يتمتع بيذا الوضع المييمف وبيف دعـ أجيزة الدولة اإلدارية واألمنية المطمؽ لقياداتو.
ىذا الوضع جنؿ الترىؿ وعدـ الفاعمية مف سمات حركتو ،باإلضافة إلي وجود تنااضات واضحة بيف
أعضاءه ،فيناؾ أوال امة ذات رؤية سياسية مع أغمبية تضـ التكنواراط والموظفيف ،وىناؾ المتدينيف،

والنممانييف ،و ذوى الميوؿ التقدمية نسبيا ،والرجنييف ذو اآلراء شديدة اليمينية ،وىناؾ النروبييف ،بجوار

المؤمنيف بأف مصر كياف اائـ بذاتو ،وىناؾ مف يتناطؼ أكثر مع عبد الناصر وىناؾ مف يفضؿ الرئيس

السادات.

وفي الحقيقة ف ف غياب إطار فكري واضح عف الحزب الوطني يبرز حساسيتو تجاه اضايا بنينيا ،وىو ما

أدى في كثير مف األحياف إلي انتشار حالة مف الفوضى الداخمية وغياب التكويف والميارات السياسية عف

كثير مف أعضائو بؿ وغياب لقيمة النمؿ الجماعي والمؤسسي عف أدائو.

ولنؿ ىذا ما اتضح في االنتخابات التشرينية األخيرة حيف عجز الحزب الحاكـ عف فرض اواعد تنظيمية

عمى أعضائو ،فانشؽ األعضاء الذيف لـ يختارىـ عمى اوائمو وخاضوا غمار المنركة االنتخابية كمستقميف

في مواجية المرشحيف اآلخريف الذيف اختارىـ الحزب واد عاد ىؤالء المرشحيف إلي الحزب الوطني مرة أخري
بسالسة مدىشة بند أف أصبحوا نواب في مجمس الشنب وبند أف خاضوا منركة انتخابية عنيفة مع نواب

الحزب دوف أي احتراـ لمقواعد المؤسسية التي يفرضيا النمؿ الحزبي ،وبيذه الطريقة استمر الحزب الحاكـ
في الحفاظ عمى أغمبيتو الكاسحة في البرلماف المصري .

وىكذا بات مف الصنب تصور أي حديث جدي عف إصالح سياسي ابؿ النمؿ عف إصالح الحزب الحاكـ
حتي يمكنو أف يكوف مؤىال لخوض منافسة مع القوى السياسية الحقيقية وليس مع أحزاب المنارضة الغائبة

التي صمـ اإلطار القانوني والسياسي ليكوف وجودىا في حدود حالة الضنؼ السياسي التي يناني منيا
الحزب الوطني .

ولذا كاف منطقيا أف يكوف سقؼ التوانات ب جراء إصالح حقيقي في أدني درجاتو ،وفي مستوي الوااع

السياسي الحالي ،الذي عجز عف خمؽ إطار سياسي جديد يحفز عمى المنافسة الجدية عمى مواع رئيس
الجميورية ،إنما اكتفي يوضع مجموعة مف القيود تثبت الوضع الحالي .
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 5ػ مف المؤكد أف تنديؿ المادة  76مف الدستور والسماح ألكثر مف مرشح بالترشيح لمواع رئيس الجميورية
أفرز واانا سياسيا جديد ،رغـ كؿ القيود التي فرضت عمى ىذا التنديؿ ،وأزمة األحزاب السياسية التي

ستتنافس فيما بينيا عمى مواع الرئيس.

ويبدو أف المناخ الذي صاحب الحديث عف عممية اإلصالح السياسي اد جنؿ ىناؾ جرأة أكبر في فتح باب

النقد السياسي واإلداري والميني لكثير مف األوضاع الجامدة في البالد.

والحقيقة أف جدؿ اإلصالح اد حرؾ المياة الراكدة داخؿ المجتمع المصري ودفع بقوي جديدة إلي الساحة

السياسية المصرية ،أبرزىا حركة "كفاية" التي اتخذت موافا منارضا لحكـ الرئيس مبارؾ ورفنت شنارىا
الشيير "ال لمتمديد ال لمتوريث".

وبدا ىذا الشنار "سمبيا" مف وجية نظر البنض حيث إنو يرفض ما ىو اائـ دوف تقديـ بديؿ واضح ،كما
شكؾ البنض اآلخر في ادرة الحركة عمى االستمرار ،ألنيا تضـ أطياؼ مختمفة مف السياسييف والمينييف
وكبار المثقفيف وبنض األدباء والفنانيف ال يوجد بينيـ أي رابط فكري إال رفض ما ىو اائـ.

وبدا تنامؿ الحكومة مع حركة كفاية ااصرا ،ويدخؿ في إطار االتيامات بالنمالة والقياـ بحمالت التحريض
الدعائي واألمني ،دوف أي فيـ حقيقي لمديناميكية السياسية التي مثميا باألساس مناخ اإلصالح السياسي

الذي ساىمت الدولة في تشكيؿ جانب ولو محدود منو ،وأيضا دور حركة كفاية -عمى نخبويتو -في تصنيد
مطالب اإلصالح.

والوااع أف ىذه الحركة ربما تكوف مرشحة في مرحمة الحقة إلي التحوؿ لحزب سياسي ،يقوـ ألوؿ مرة عمى
أسس شنبية ػ بالمنني النسبي ػ ويمتمؾ خبرة نضالية ػ ولو محدودة ػ تختمؼ عف الخبرة اإلدارية لمنظـ

األحزاب القائمة ،بما ينني فتح المجاؿ أماـ صيغة جديدة لمنمؿ السياسي ،ولكنيا ستحتاج مف الحركة إلي

صياغة خطاب سياسي متماسؾ سيكوف أارب في النياية لخطاب اشتراكي ديمقراطي ،ال ينتمد فقط عمى
رفض ما ىو اائـ وانما عمى بناء ما ىو جديد ،وبصورة ربما تساىـ في تجديد الحياة السياسية القائمة .
ويظؿ مف المؤكد أف مساىمة السياسييف في وضع اضية اإلصالح عمى سمـ أولويات الجدؿ السياسي

المصري اننكست عمى بااي فئات المجتمع مف غير المنتميف ألحزاب سياسية مف مينييف واضاة وطالب
وأساتذة جماعات ،وأحتمت اضية اإلصالح السياسي والديمقراطي المرجنية االولي والقيمة النميا في خطاب

كؿ الحركات والجماعات السياسية وغير السياسية.

والمؤكد أف ما يجمع أعضاء حركة كفاية ىو اإلصالح السياسي رغـ اختالؼ مشاربيـ النقائدية والسياسية،
وأف ما يجمع أحزاب المنارضة الرئيسية الثالثة التجمع والوفد والناصري ،ىو أيضا مسألة اإلصالح

السياسي ،بؿ أف جماعة اإلخواف المسمميف رفنت شنارات اإلصالح السياسي بقوة.
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وامتد "خطاب اإلصالح" إلي تجمنات غير سياسية ذات طابع فئوي وخاصة القضاة وأساتذة الجامنات،

حيث أثر الجدؿ السياسي الذي صاحب تنديؿ المادة  76عمى شرائح مختمفة داخؿ المجتمع ودفنيا إلي رفع
نبرة النقد في وجو أوضاع سياسية ومينية راكدة منذ سنوات،

والمؤكد أف ىناؾ "ديناميكية جديدة لإلصالح" انطمقت مف الجماعات السياسية الجديدة إلي امػب المجتمػع

المصػػري ،وسػػاىمت الدولػػة واػػوي المنارضػػة فػػي طرحيػػا عمػػى اخػػتالؼ مواافيػػا ،لكػػف تظػػؿ المشػػكمة فػػي أف

الدولػػة التػػي سػػاىمت فػػي إطػػالؽ ىػػذه الديناميكيػػة الجديػػدة ال ازلػػت تتنامػػؿ مػػع نتائجيػػا بػػنفس الطريقػػة القديمػػة،

وتحاوؿ أف تواجييا بنفس األساليب األمنية والدعائية القديمة.

 عبد الغفار شكر

أعتقػد أف األسػئمة الخمسػػة التػى انتيػت إلييػػا الػدكتورة ثنػاء مػػف عرضػيا لمسػتقبؿ الديمقراطيػػة فػى مصػر تطػػرح

عمينػػا خصوصػػية المحظػػة الراىنػػة فػػى المشػػيد الػػديمقراطى المصػػرى .وىػػى تنكػػس ثػػالث حقػػائؽ كبػػرى تمثػػؿ

منضمة التطور الديمقراطى فى مصر اآلف.

الحقيقة األولى :أف النخبة الحاكمة فى مصر لـ تشنر حتػى اآلف أف مصػالحيا فػى خطػر طالمػا ىػى تسػتمر
فى احتكار الحكـ .ونحف ننرؼ أف أى تطور ديمق ارطػى حصػؿ فػى أى بمػد مػف البمػداف كػاف يػتـ عنػدما تػدرؾ
النخبة الحاكمة أو جناح منيا أف مصالحيا الطبقية فى خطر مػا لػـ تنػو احتكارىػا لمسػمطة ،وتنتػرؼ بالتندديػة

السياسػػية ،مػػع كػػؿ مػػا يترتػػب عمػػى التندديػػة مػػف تبنػػات ،بمػػا فػػى ذلػػؾ تػػداوؿ الحكػػـ مػػف خػػالؿ انتخابػػات ح ػرة
ونزييػػة .مػػف ىنػػا يػػأتى التنريػػؼ اإلج ارئػػى لمديمقراطيػػة بأنيػػا صػػيغة إلدارة الصػراع الطبقػػى والمنافسػػة السياسػػية
بوسػػائؿ س ػممية ،مػػف خػػالؿ اواعػػد متفػػؽ عمييػػا مػػف كػػؿ األط ػراؼ .مػػف بػػيف ىػػذه القواعػػد االتفػػاؽ عمػػى احت ػراـ
التنددية وتنظيـ تداوؿ السمطة بيف الجميع مف خالؿ انتخابات دورية حرة ونزيية .ىذه ىى الحقيقة األولى فى

المش ػػيد ال ػػديمقراطى الػ ػراىف ف ػػى مص ػػر وتتمث ػػؿ ف ػػى أف النخب ػػة الحاكم ػػة ف ػػى مص ػػر ل ػػـ تشػ ػنر حت ػػى اآلف أف

مصالحيا فى خطر ،وأف استمرارىا فى احتكػار الحكػـ ييػدد مصػالحيا عمػى المػدى البنيػد بسػبب رفػض القػوى
األخرى فى المجتمع ىذا االحتكار لمحكـ وتحرؾ ىذه القوى سياسياً وجماىيرياً إلنياء ىذا االحتكار ،مما ييدد

المجتمػػع بنػػدـ االسػػتقرار .مػػف ىنػػا ف ػ ف النخبػػة الحاكم ػة ال تجػػد مػػا يضػػطرىا إلػػى تحقيػػؽ مزيػػد مػػف اإلصػػالح
الديمقراطى يفتح الباب أماـ إمكانية تداوؿ السمطة مف خالؿ انتخابات حػرة ،وىػذا يفسػر مػا االػو األصػدااء أف

السمطة تناور حػوؿ اإلصػالح الػديمقراطى ،وتقػوـ بػ جراءات شػكمية وجزئيػة تكسػب بيػا واتػاً إلػى مخػر المسػائؿ

التى ننرفيا كمنا.
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الحقيقة الكبرى الثانية :وىى التػى تفسػر لنػا الحقيقػة األولػى تتمثػؿ فػى أف القػوى الديمقراطيػة فػى مصػر سػواء
كانت أحزًابا سياسية أو مثقفػيف أو حركػات اجتماعيػة احتجاجيػة غيػر اػادرة عمػى الضػغط الشػنبى عمػى الحكػـ
مػػف أجػػؿ تنفيػػذ برنػػامج جػػاد وجػػذرى لإلصػػالح الػػديمقراطى ،وال تسػػتطيع أف تصػػؿ بيػػذا الضػػغط الشػػنبى إلػػى
الدرجػػة التػػى تيػػدد مصػػالح الفئػػات الحاكمػػة بػػالخطر مػػا لػػـ تنػػو احتكارىػػا لمحكػػـ وتقبػػؿ بتنفيػػذ برنػػامج حقيقػػى

لإلصالح الديمقراطى .بؿ وأجازؼ فأاوؿ أف ىذه القوى ال تريػد أف يصػؿ الضػغط الشػنبى إلػى ىػذا الحػد ،فقػد
رفضت األحزاب السياسية عمى مدار  25سنة أف تدخؿ فى عممية جبيوية حقيقية أساسيا التوجػو إلػى الشػارع

لتنبئة اطاعات جماىيرية واسنة فى ىػذا الصػدد بػدالً مػف االكتفػاء بمخاطبػة الحكػـ الاناعػو بأىميػة اإلصػالح

الديمقراطى .كؿ القوى السياسية المنارضة فى مصر لػـ تفنػؿ ذلػؾ وال يوجػد فػى ممارسػتيا مػا يؤكػد أنيػا تريػد

ذلؾ ،وتناور ىى األخرى فى النمؿ الجبيػوى ،وتتيػرب مػف إاامػة كيػاف جبيػوى بػالمننى الحقيقػى لمجبيػة يقػوـ
عمػػى برنػػامج مشػػترؾ وىيئػػات اياديػػة مشػػتركة يخضػػع ليػػا كػػؿ األطػراؼ المشػػاركة فػػى الجبيػػة .واػػد تأكػػدت لػػى
ىذه الحقيقة مف وااع تجربتى الشخصية فى النمؿ السياسى منذ بدء التنددية سػنة  .1976واػد سػجمت تجربػة

التحالفات السياسية فى مصر فى كتاب صدر سنة  1993عرضت فيو بالتفصيؿ ليذه الحقيقة.

وبيػػذه المناسػػبة ف ػ ننى أعتقػػد أف تقسػػيـ القػػوى السياسػػية فػػى مصػػر إلػػى اػػوى اديمػػة واػػوى جديػػدة لػػيس دايق ػاً،
واعتبار اإلخواف المسمميف مف القوى الجديدة التى يمكف أف تمنب دو اًر مختمفاً بالنسبة لمتطور الديمقراطى ليس

دايقًا.

ورغػػـ أننػػى أجمػػس بػػيف الػػدكتور عبػػد المػػننـ أو الفتػػوح والػػدكتور عصػػاـ النريػػاف ف ػ ننى أاػػوؿ أف جميػػع القػػوى

السياسػية فػى مصػر بمػا فييػا اإلخػواف المسػمموف غيػر جػادة فػى أف تتحمػػؿ مسػئولية القيػاـ بنمميػة تجميػع لكػػؿ
القوى الديمق ارطية لمضغط عمى الحكـ بدالً مػف االكتفػاء بمناشػدة الحكػـ تحقيػؽ اإلصػالح الػديمقراطي .ال تريػد

كؿ ىذه القوى بما فييا اإلخواف المسمموف التوجو إلى الشنب لتنبئة فى أشػكاؿ اػادرة عمػى أف تسػتوعب دوائػر
واسنة مف الناس .ويدخؿ فى ىذا التقييـ أيضاً األحزاب تحػت التأسػيس ،فينػاؾ تحػٍد حقيقػى يواجػو حػزب الغػد
وحزب الكرامة وحزب الوسط تحت التأسيس ألنيا منذ أعمنت عف نفسيا ال تنمػو .ونفػس التحػدى يواجػو حػزب

جمينػػا ميػػددة بخطػػر االنػػدثار مػػا لػػـ ت ارجػػع نفسػػيا وتنفػػتح عمػػى الحركػػة
الوفػػد والتجمػػع والناصػػرى .وىػػذه القػػوى
ً
الجماىيريػػة وتنش ػ جبيػػة حقيقػػة لمنمػػؿ المشػػترؾ بينيػػا وفػػؽ برنػػامج سياسػػي مشػػترؾ يػػدور حػػوؿ اإلصػػالح

الديمقراطي.

واذا كاف ىناؾ مجاؿ لمحديث المحدد حوؿ سموؾ اإلخػواف المسػمميف وعػدـ جػديتيـ فػى ىػذا التوجػو شػأنيـ فػى

ذلػػؾ شػػأف سػػائر األحػزاب األخػػرى ،فقػػد كتبػػت مقػػاالً بنػػد انتيػػاء انتخابػػات مجمػػس الشػػنب فػػى ديسػػمبر 2225
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أشػػرت فيػػو إلػػى أف اإلخ ػواف المسػػمميف ىػػـ ال ػراـ الصػػنب فػػى منادلػػة الديمقراطيػػة فػػى مصػػر اآلف ،فيػػى اػػوة
جماىيري ػػة كب ػػرى لي ػػا نف ػػوذ واس ػػع وعالا ػػات جماىيري ػػة متس ػػنة ،لك ػػنيـ م ػػازالوا ينمم ػػوف حت ػػى اآلف ف ػػى إط ػػار

مشروعيـ الخاص .ىـ ال ينمموف فى إطار مشروع مجتمنى شامؿ يجمنيػـ مػع القػوى األخػرى .بػؿ يتحركػوف
جماىيري ػاً منفػػرديف ،يستنرضػػوف اػػوتيـ الجماىيريػػة منفػػرديف .ننػػـ ىػػـ ينشػػئوف عالاػػات مػػع القػػوى األخػػرى،

ويب ػػدوف رغب ػػتيـ ف ػػى النم ػػؿ المش ػػترؾ ،لك ػػنيـ ف ػػى وا ػػت الج ػػد يب ػػرزوف بمش ػػروعيـ الخ ػػاص بني ػػداً ع ػػف النم ػػؿ

المشػػترؾ .أنػػا أاوليػػا بوضػػوح ىكػػذا ألننػػا فػػى لحظػػة جػػادة ينبغػػى أف نصػػارح أنفسػػنا بالحقيقػػة حتػػى نػػتمكف مػػف
اجتياز ىذه المحظة بنجاح.

الحقيقة الثالثة :تتضح مف طبينة الشخصيات المشاركة في ىذه النػدوة ،وأنػا أىنػ الػدكتور محمػد سػيد سػنيد
أنػػو جمنيػػـ من ػاً فػػى ىػػذه النػػدوة ،ألنيػػـ يمثمػػوف القػػوى السياسػػية األساسػػية فػػى مصػػر اػػوى اإلسػػالـ السياسػػي
والميبرالية واالشػتراكية والقوميػة وليػـ دور واضػح فػى األحػزاب والقػوى السياسػية المجسػدة ليػذه التيػارات الفكريػة

السياسػػية األربنػػة ،يمػػثمف أح ازب ػاً سياسػػية اائمػػة منػػذ بدايػػة التندديػػة وأخػػرى ظيػػرت فػػى لحظػػات تاليػػة ،وأح ازب ػاً
تحت التأسيس ،واوى سياسية موجودة فى الوااع رغـ أنيا محجوبػة عػف الشػرعية ومػا أريػد أف أاولػو باختصػار

أف ىػػذه المجموعػػة لػػو توافقػػت عمػػى رؤيػػة مشػػتركة حػػوؿ التطػػور الػػديمقراطي لممجتمػػع المصػػري واػػررت أف
تناضػػؿ داخػػؿ أحزابيػػا السياسػػية واواىػػا السياسػػية مػػف أجػػؿ تفنيػػؿ النمػػؿ المشػػترؾ بينيػػا حػػوؿ ىػػذه الرؤيػػة ،لػػو

نجحػػت ىػػذه المجموعػػة فػػى إاامػػة جبيػػة لإلصػػالح الػػديمقراطي نتيجػػة ااتناعيػػا بػػذلؾ ،وعممػػت بجديػػة مػػف أجػػؿ

ذلؾ ،ف ننا سننتقؿ بالمجتمع المصري إلى مرحمة جديدة تمامػاً خػالؿ سػنة أو ثمانيػة شػيور ،مرحمػة جديػدة مػف
الفاعمية والقدرة عمى الضغط ألف مصر في اعتقادي يتػوافر فييػا شػروط االنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة مػف الناحيػة

الموضوعية واذا نضج الظرؼ الذاتي ممثالً في القدرة عمى الضغط عمى الحكـ وتيديػد منالجػة الخطػر بشػكؿ
حقيقي وجاد ،فرصة التحوؿ الديمقراطي ستتحقؽ.

 طو عبد العميم:

الحقيقة األستاذ عبد الغفار شكر يثير نقطة ميمة طالما أثارىا الدكتور عمي الديف ىالؿ عندما يقػوؿ إف

إشكالية الديمقراطية في مصر ىي إشكالية عرض وطمب ،ما حجػـ الطمػب عمػى الديمقراطيػة فػي مصػر؟ فبمػا
أف الطمب اميؿ ،فالماسكيف بالنرض يروف أنو ال يوجد طمب كافي يدعو لالستجابة لو
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 إبراىيم البيومي غانم

يطمح اارئ الكتاب لموصوؿ إلى تصور ولو مبدئي لمسارات "مستقبؿ الديمقراطية في مصر" ،وىو

الننواف الذي اختارتو المؤلفة ،ولكنو بند أف يقطع الفصوؿ النشرة لمكتاب ال يجد بيف يديو مثؿ ىذا التصور،

وربما يجد نفسو أكثرة حيرة وارتباكاً فيما يتنمؽ بالسؤاؿ األساسي الذي يشير إليو عنواف الكتاب .وعمى أية
حاؿ فيذه محاولة مف جانبنا لرسـ ثالثة سيناريوىات أساسية يمكف مف خالليا متابنة مستقبؿ الديمقراطية في

مصر ،في األجميف القريب(مف سنة إلى سنتيف) والمتوسط(مف سنتيف إلى خمس سنوات) ،وىي عمى النحو
اآلتي:
السيناريو األول :استمرار الوض القائم :تفاقم األزمة

المقدمات :يقوـ ىذا السيناريو عمى عدد مف المقدمات ،ومف أىميا:
1ػ بقاء النخبة الحاكمة مغمقة عمى ذاتيا ،ومننزلة عف المجتمع السياسي األوسع ،واذا حدث تجديد

لبنض عناصرىا فمف داخؿ الدائرة الضيقة ليذه النخبة ذاتيا.

2ػ رفض القياـ بأية إصالحات جوىرية في دعائـ النظاـ السياسي القائـ.
3ػ استمرار حالة تشتت اوى المنارضة واىترائيا ،وتنمؽ المنازعات الفكرية فيما بينيا بدرجة تفوؽ
منازعتيا مع السمطة وسياسات الحزب الحاكـ.

4ػ مزيد مف ضنؼ الدولة إزاء الخارج ،واستقوائيا تجاه الداخؿ ،وبخاصة في مواجية اوى المنارضة
الحزبية  ،والحركات السياسية الجديدة.

5ػ مزيد مف االىتزاز في ىيبة الدستور واحتراـ القانوف واطراد الممارسات التي تتجاوزىما.
6ػ بقاء القوى المطالبة باإلصالح والتغيير في حالة االنتظار والتراب باستثناء بنض النشاطات
المحدودة ،والموااؼ المؤاتة.

7ػ غياب الحوار السياسي الجاد عمى المستويات المختمفة ،وخاصة بيف اوى المنارضة والحكـ ،إضافة
إلى غياب مثؿ ىذا الحوار بيف اوى المنارضة ذاتيا.

النتائج :في ظؿ تمؾ المقدمات ف ف المتواع ىو حصوؿ عدد مف النتائج أىميا:
1ػ مزيد مف التراجع في شرعية السمطة.

18
مسىدة يستفاد منها في البحث العلمي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

2ػ اطع الطريؽ عمى تطور اوى المجتمع المدني ومؤسساتو وحصرىا في أنشطة خدمية وأعماؿ إغاثية
في أحسف الحاالت.

3ػ فتح المجاؿ أماـ صنود االنتماءات النصبوية /األولية عمى حساب االنتماء الناـ ،مع مزيد مف
ضمور الحيز الناـ وتآكؿ مفيوـ المصمحة المشتركة.

4ػ بقاء القوى السياسية الفاعمة خارج حقؿ الشرعية القانونية نتيجة النجز عف استينابيا.

5ػ وصوؿ حالة التدىور في األداء المدني والسياسي في أجيزة الدولة ومؤسسات المجتمع إلى درجة
حرجة تيدد باالنتقاؿ مف حالة " الدولة الفاشمة" إلى حالة "الدولة المنقطنة" .

السيناريو الثاني :اإلصةح العزئي/التنقيح الديمقراطي

المقدمات :في حالة استمرار الحراؾ السياسي الذي بدأ ابؿ عاميف تقريباً ،واذا استطاعت القوى المنادية

باإلصالح تحقيؽ ادر أكبر مف التنسيؽ والتوافؽ فيما بينيا ،مع استمرار وجود ظروؼ دولية مواتية
لإلصالح ،فمف المتواع إدخاؿ بنض اإلصالحات التي تخفؼ مف كثافة الحالة االستبدادية القائمة ،وىذا ما

اصدناه "بالتنقيح الديمقراطي لالستبداد" ,ويقوـ ىذا السيناريو عمى عدد مف المقدمات أىميا:

1ػ نمو اوة الجناح اإلصالحي داخؿ السمطة القائمة ،واكتسابو موااع مؤثرة في صنع القرار اإلصالحي.
مع فتح الباب لتنقيح النخبة بنناصر كفؤة مف خارجيا.

2ػ اياـ مؤسسات المجتمع المدني بما فييا األحزاب السياسية بمبادرات إصالحية كبرى داخميا أوالً ،وذلؾ
لمتخمص مف عاىاتيا المزمنة ،وتخطي عوامؿ جمودىا وضنؼ شنبيتيا.

 3ػ نضج الحوار السياسي حوؿ أجندة واضحة ومحددة تتناوؿ اضية اإلصالح السياسي وتركز عمى
مسألة الحريات النامة وكيفية ضمانيا في القوانيف والممارسات.

4ػ تنرض السمطة لضغوط جدية مف الخارج (وفرض عقوبات ااتصادية مثالً ،أو سحب التأييد السياسي

مثالً ، )...وذلؾ إلجبارىا عمى إدخاؿ إصالحات حقيقة وممموسة في بنية النظاـ السياسي بما يسمح
بممارسة الحريات النامة دوف ايود.

5ػ إنياء سيطرة الدولة عمى وسائؿ اإلعالـ .

6ػ تنديؿ بنض القوانيف المقيدة لمحريات السياسية وفي مقدمتيا اانوف األحزاب ،واانوف الجمنيات،
واانوف النقابات المينية.

النتائج :في ظؿ تمؾ االفتراضات ف ف المتواع ىو حصوؿ عدد مف النتائج أىميا:
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1ػ تجديد دماء النخبة الحاكمة ،واتساع نطاؽ المشاركة السياسية .وتآكؿ نسبي في الحيز الذي يتحرؾ

فيو االستبداد السياسي.

2ػ استيناب جزئي لقوى المنارضة(المحجوبة عف الشرعية).

3ػ زيادة فاعمية مؤسسات المجتمع المدني في المجاؿ الناـ بند أف تحقؽ إصالحات جوىرية بداخميا.
 4ػ التوصؿ إلى توافؽ عاـ بيف القوى الرئيسية المطالبة باإلصالح الديمقراطي عمى أولوية اإلصالح

السياسي واجراءاتو المطموبة.

 5ػ تراجع ممحوظ في ظاىرة النزوؼ السياسي والالمباالة نتيجة تزايد فاعمية بنض األحزاب القائمة ،
وظيور بنض األحزاب الجديدة التي تستوعب اطاعات مف الراغبيف في المشاركة في الشأف الناـ.

6ػ ترميـ شرعية السمطة ،واكتسابيا اد اًر أكبر مف الرضا مف الجميور الناـ ،األمر لذي يمكنيا مف إجراء

مزيد مف اإلصالحات.

7ػ اتخاذ بنض اإلجراءات الحاسمة ضد الفساد  ،واحالة أعداد متزايدة مف رموزه إلى محاكمات عادلة.

السيناريو الثالث :اليندسة الديمقراطية لمدولة والمعتم

المقدمات :ىذا أفضؿ السيناريوىات مف حيث النتائج التي يفضي إلييا والتي تتمخص في إحراز عممية
تحوؿ ديمقراطي ناجحة بوسائؿ سممية .ويقوـ ىذا السيناريو عدد مف المقدمات أىميا اآلتي:

1ػ تغمب القوى اإلصالحية داخؿ السمطة الحاكمة وااداميا عمى إبراـ تحالؼ واسع مع القوى السياسية
المطالبة باإلصالح في المجتمع.

2ػ نجاح اوى اإلصالح والتغيير في بمورة أىداؼ مشتركة يؤمف بيا القطاع األوسع مف المواطنيف .ىذه
األىداؼ تنمي مف شأف الحقوؽ وااللتزامات النامة وتصوف الحقوؽ وااللتزامات الخاصة.

3ػ النجاح في إصدار دستور جديد تضنو جمنية تأسيسية ويستوعب متغيرات الوااع .
4ػ إنياء سيطرة وتغمب السمطة التنفيذية عمى السمطتيف التشرينية والقضائية.

 5ػ إصدار سمسمة مف التشرينات الحديثة لتنظيـ الحياة السياسية وفؽ األصوؿ الديمقراطية التي تحترـ
التنددية واختالؼ اآلراء وتداوؿ السمطة ،والنزوؿ عند إرادة المواطنيف كترجمة عممية لمبدأ األمة مصدر

السمطات.

6ػ إدماج األخالؽ عمى نحو عممي في برامج اإلصالح السياسي واالاتصادي واالجتماعي والثقافي،
بحيث يكوف بمثابة النصب الرابط بينيا مف جية  ،والناـ مف التردي في ىوة الفساد مف جية أخرى.
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 7ػ حدوث نقمة نوعية في الثقافة السياسية السائدة ،تسيـ فييا وسائؿ اإلعالـ الحرة ،ومناىج ومقررات

الترب ية والتنميـ ،وبرامج مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب ،بحيث تقضي عمى حالة الخوؼ،
واالغتراب ،والنزلة عف الشأف الناـ.

النتائج :في ظؿ تمؾ االفتراضات ف ف المتواع ىو حصوؿ عدد مف النتائج أىميا:
1ػ استيناب القوى السياسية بمختمؼ أطيافيا داخؿ النظاـ السياسي.
2ػ تجد يد شرعية السمطة بشكؿ حاسـ وتحقيؽ إجماع وطني عمى القواعد النامة إلدارة شئوف الدولة
والمجتمع.

3ػ إعادة تشكيؿ الخريطة الحزبية عمى نحو جديد تختفي فيو أغمب التشكيالت الحزبية الراىنة .وتبمور
تنددية حزبية ناضجة يقودىا حزباف كبيراف ،مع وجود عدد مف األحزاب األخرى األاؿ جماىيرية.

 4ػ سيادة ثقافة سياسية جديدة تقوـ عمى أساس الثقة والمبادرة والمشاركة في الشأف الناـ ،واحتراـ حقوؽ
اإلنساف وحرياتو.

 5ػ سيادة كاممة وحقيقية لمقانوف ،واحتراـ الستقاللية القضاء ،مع وجود توازف دايؽ بيف السمطتيف
لتشرينية والتنفيذية.

6ػ إنياء احتكار السمطة والثروة في فئات محدودة ،وفتح مجاؿ المنافسة الحرة بدوف ايود تنسفية أو

إاصائية.

 7ػ توفر مناخ مالئـ لإلبداع واالبتكار والتفكير الجدي في مواجية المشكالت الحقيقة التي تناني منيا

القطاعات الواسنة مف المجتمع المصري.

8ػ زيادة اوة الدولة والمجتمع مناً  ،وبخاصة في مواجية التحديات الخارجية.

ترى أي السيناريوىات سوف تشيده مصر في المستقبل المنظور؟

 عصام العريان:

أعتقد أنني أختمؼ ..وال بد أف أختمؼ مع األستاذ عبد الغفارشكر .ألننػا اجتمننػا فػي ىػذا المكػاف لنختمػؼ

في البداية ثـ نتفؽ في النياية.
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وعمى الرغـ مف أف جمع كؿ ىؤالء الذيف يمثموف كافة التيارات والقوى السياسية في مصر في مكاف واحد

عمؿ يستحؽ التينئة بالطبع ،ولكننا اجتمننا مف ابؿ ودائما يبقى السؤاؿ الحائر :لماذا لـ نصؿ إلى نتيجة في
إجتماعاتنا تمؾ؟ أو كما يقوؿ المثؿ نسمع جنجنة وال نرى طحينا.

أنا أشنر أف األسئمة التي اختتمػت بيػا الػدكتورة ثنػاء وراتيػا ىػي أسػئمة ميمػة .وأنػا بطبنػي مػف المتفػائميف

ولست مف المتشائميف ،رغـ صنوبة الظروؼ واسوة األوضاع.

أنا أختمؼ مع الدكتورة ثناء فيما االتو بأف بداية اإلصالح في مصر يجػب اف تكػوف ب عػداد دسػتور جديػد

،فأنا أعتقد أف الدستور اد يأتي فػي نيايػة تحقيػؽ اآلمػاؿ ،ولػيس فػي بػدايتيا إطالاًػا .اػد تكػوف ىنػاؾ تنػديالت
دستورية مطموبة ب لحاح ،ولكف الدستور الجديد الذي يقوـ عمى جمنية تأسيسية ،ىػذا ال يصػح أف يبػدأ بػو فػي
ظؿ االختالؿ الشديد في موازيف المصالح السياسية في المجتمع اآلف.

فأي دسػتور جديػد فػي ظػؿ االخػتالؿ فػي المػوازيف سػيؤدي فػي النيايػة إلػى تكػريس بقػاء األوضػاع الحاليػة

عمى ما ىػي عميػو .وبالتػالي اإلصػالح السياسػي -فػي وجيػة نظػري -ىػو المقػدـ عمػى أي شػيء أخػر بمػا فيػو
تغييػػر الدسػػتور ،بحيػػث تتػػنفس الحيػػاة السياسػػية ،وتنشػػط القػػوى االجتماعيػػة ،وترفػػع القيػػود عػػف حريػػة تشػػكيؿ

األحزاب وحرية التنبير والحريات المختمفة ،ويطػور النظػاـ االنتخػابي وتطػور الحيػاة الحزبيػة وانتخابػات جديػدة
تؤدي إلى برلماف ممثؿ لكؿ األطياؼ التي ليا تأييد شػنبي فػي المجتمػع واػواه .ويػتـ إصػالح البرلمػاف وتجػرى

انتخابات نزيية تؤدي إلى برلماف ممثؿ لكؿ األطيػاؼ التػي ليػا تأييػد شػنبي فػي المجتمػع واػواه ،ويكػوف ىنػاؾ
بند ذلؾ حوار وطني موسع .وأنا أعتقػد أف البرلمػاف أحػد المؤسسػات اليامػة التػي يمكػف أف يجػري مػف خالليػا

جدا تفنيػؿ دور
حوار حقيقي بيف القوى الممثمة فيو؛ ألف ىذه القوى حظيت بتمثيؿ شنبي .فمف األمور اليامة ً
البرلماف الحالي.
عرضػا
أنا اتفؽ مع ما االو عبد الغفار شكر بأف النخبة الحاكمة ال تشنر بتيديػد لمصػالحيا ،فػال تنػرض
ً

ديمقراطيًّا ،وعدـ التيديد يأتي مف عدـ ادرة النخب السياسية عمى فرض مطالبيا ،فال يوجد طمب حقيقي.

ولكنػػي مػػع ذلػػؾ أرى أف الم ػواطف النػػادي بػػدأ يشػػنر بشػػيء مػػف القمػػؽ عمػػى مسػػتقبمو .لػػيس فقػػط مسػػتقبمو

السياسي ولكف في كافة المجاالت  ،وىنا استشيد بمظاىرات النبػارة التػي خرجػت احتجػاج عمػى عػدـ محاسػبة
المتسػػببيف فػػي غػػرؽ النبػػارة "السػػالـ"  ،ومظػػاىرات البورصػػة التػػي اػػاـ بيػػا صػػغار المسػػتثمريف أحتجاجػػا عمػػى

أيضػػا "مظػػاىرات الف ػراخ" التػػي اػػاـ بيػػا تجػػار الػػدجاج بنػػد اف
تالعػػب كبػػار المسػػتثمريف بتػػداوالت البورصػػة ً ،
تكبدوا خسائر فادحة نتيجة ا اررات الدولة لمناجمػة انفمػون از الطيػور  .وكػؿ ىػذا حػدث خػالؿ النػاميف الماضػييف

جدا عمى أنيا حكومة ستنقؿ البمد نقمة ااتصادية.
في ظؿ الحكومة الحالية وسط إصرار كبير ً
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أنا أريد أف أاػوؿ أف ىنػاؾ محػاوالت لتكػويف تجػارب جبيويػة لكنيػا فشػمت ،ويجػب أف نبحػث بثقػة وبجديػة

لماذا فشمت ىذه التجارب؟

وىناؾ مف يقوؿ أنو ال توجد نية لمجبية .ولكننا يجب أف نفتح صدورنا لبنضنا الػبنض .وىنػاؾ مػف يػتيـ

اإلخػواف بػػأف ليػػـ مشػػروع خػػاص ،ولكنػػي أاػػوؿ أف كػػؿ القػػوى السياسػػية ليػػا مشػػروعيا الخػػاص ولػيس اإلخػواف
فقط.

كػؿ القػػوى السياسػػية فػػي مصػػر لػـ تتفػػؽ عمػػى مشػػروع وطنػػي عػاـ .الحػػزب الحػػاكـ لػػو مشػػروعو الخػػاص،

حػػزب التجمػػع لػػو مشػػروعو الخػػاص ،حػػزب الوفػػد لػػو مشػػروعو الخػػاص ،حػػزب الغػػد لػػو مشػػروعو الخػػاص ،كػػؿ
القوى ليا مشارينيا الخاصة .ويوـ أف نصؿ إلى لحظة التوافؽ الوطني الناـ حوؿ اواسـ مشتركة ،أو نفنِّؿ ما
وصػػمنا إليػػو مػػف اواسػػـ مشػػتركة سػػبؽ التوصػػؿ إلييػػا بجديػػة واخػػالص ،أنػػا أعتقػػد أف الجميػػع فػػي ىػػذه الحالػػة

سيجني الثمار بند أف يكوف اد دفع الثمف.

جمينػػا ثمػػف اشػػتداد الطمػػب عمػػى الديمقراطيػػة ،ألنػػو لػػـ ينػػد مقبػوال أف يػػدفع فصػػيالً الػػثمف
فيجػػب أف نػػدفع
ً
وفصائؿ أخرى تكتفى بالمشاىدة.
جمينا ثمار الديمقراطية أيًّا كانت ىػذه الثمػار ،اػد تكػوف حمػوة لمػبنض ،واػد تكػوف
أيضا يجب أف نجني
و ً
ً
ُم َّرة لمبنض اآلخر .وبالتالي عمى الجميع أف يقبؿ بقواعد المنبة الديمقراطية أيا كانت نتائجيا.
فيمػا يتنمػؽ بالسػؤاؿ الػػذي أثارتػو الػدكتورة ثنػاء وىػو ىػؿ مػػف توانػات بحػزب جديػػد منػاظر لمحػزب الػػوطنى
الحاكـ؟ ،أنا أعتقد أف البحث عف حزب جديد اد تكػوف فكػرة مضػممة؛ ألف التيػارات السياسػية الرئيسػية موجػودة

بالفنؿ ،وموجودة في صورة أحزاب باستثناء التيار اإلسالمي .فيناؾ بديؿ حقيقي موجود لمنظاـ الحاكـ ،ولكف
ال يوجد ضغط حقيقي إلجبار النظاـ الحاكـ عمى إجراء اإلصالحات.

أختـ بكممة واحدة؛ ألني أعتبر أف الكالـ الجاد فػي مسػتقبؿ الديمقراطيػة ىػو مػا كتبػو إبػراىيـ بيػومي غػانـ

في وراتو تنميقًا عمى الكتاب ،وفي السيناريوىات الثالثة التي طرحيا.
الذي ينيب كالـ إبراىيـ بيومي غانـ أنو جاء عاما ًّ
أيضا ،ولـ يصؿ إلى محصمة نتيجة كؿ سػيناريو
جدا ً

طرحو

فسيناريو بقاء األوضاع عمى ما ىي عميو :ىؿ يؤدي إلػى فوضػى ،أـ ال ؟ ىػؿ يػؤدي إلػى انفجػار شػنبي

أـ ال؟

وسػيناريو اإلصةح العزئي/التنقيح التديمقراطي  ،ىػو وجػده سػيناريو متفائػؿ ،وأنػا ال أجػد فاراًػا بينػو وبػيف
سيناريو اليندسة الديمقراطية لمدولة والمعتم بصورة جادة.
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محصمة السيناريو الثالث ىو دوراف السمطة بشكؿ كامؿ ،لكف ما ىي محصمة السيناريو الثاني الذي ذكره

إبراىيـ البيومي؟

أنا أعتقد أف ما كتبو إبراىيـ بيومي غالب يستحؽ النقاش األوسع؛ ألنو متنمؽ فنالً بمستقبؿ الديمق ارطية

في مصر.

 محمد السعيد إدريس

أشكر كؿ فريؽ النمؿ المسئوؿ عف ىذه "الورشة" الدكتور عمى الكوارى والدكتور محمد السيد سػنيد والػدكتورة

ثناء فؤاد واألستاذ عاطؼ السنداوى .وأؤكد مف البداية احترامى وتقديرى لمجيد الكبير الػذى اامػت بػو الػدكتورة

ثناء ،كما أؤكد تنػاطفى الشػديد منيػا إلد اركػى بضػخامة وعػبء الميمػة التػى ألقيػت عمػى كاىميػا ،وربمػا يكػوف
ذلؾ مبر اًر لغياب "التحميؿ الثقافى" لظاىرة الديمقراطية والتغيير الديمقراطى فى مصر ،وبتحديد أكثر لما يمكػف
أف نسميو بػ "أزمة الديمقراطية" فى مصر.

أنا أعتقد أف أزمة الديمقراطية ليست فقػط أزمػة الصػراع عمػى الحكػـ ،ولكنيػا أزمػة مجتمنيػة ،المجتمػع

المصرى بمكوناتو االجتماعية والثقافية طرؼ رئيسى فييا.

ربما يكوف مصطمح "الخصوصية المجتمنية" أكثر تنبي اًر عػف الفكػرة التػى أريػد أف أتحػدث عنيػا ،رغػـ

أف ىذا المصطمح يصمح وصفو بأنو "كممة حؽ يراد بيا باطؿ" .فقد وظفتو القوى المنادية لمديمقراطية لصػالح

عرامة عممية التغيير الديمقراطى .فتحت مسمى الخصوصية يحاولوف تسويؼ عممية التغيير ،يطرحوف مػثالً "

عدـ نضج" المجتمع المصرى بند لمحكـ الديمقراطى حسػب مػا أعمػف رئػيس الحكومػة د .أحمػد نظيػؼ لألسػؼ

فى إحدى زياراتو لمواليات المتحدة ،كما يتحدثوف عف التدرج ،وعف الخوؼ مف الفوضى.

الخصوصػػية التػػى أتحػػدث عنيػػا وأعتبػػر الحػػديث حوليػػا ال يمكػػف أف يػػتـ بمنػػزؿ عػػف اسػػتخداـ مػػنيج التحميػػؿ

الثقػػافى ىػػى تمػػؾ الخصوصػػية التػػى تكشػػؼ الحالػػة النفسػػية لمشػػنب المصػػرى مػػف عمميػػة التغييػػر ،وعالاػػة ىػػذا

الشنب بالسمطة .اصة "الفالح المصرى الفصيح" تنتبر مف أىـ وأادـ األدبيات التى توضح أبناد ىذه النالاة
بيف المواطنيف والسمطة ،وحوؿ منيج التغيير وحدوده ،ومدى ابولو أو النزوؼ عنو.

بتمخيص شديد أنا أرى أف تنثر عممية التغيير الديمقراطى فى مصر ليا أبنادىا وأسػبابيا االجتماعيػة

والثقافيػػة والتاريخيػػة ،بػػؿ وأتج ػ أر وأاػػوؿ والجغرافيػػة أيض ػاً ،فالجغرافيػػا المص ػرية وطبينػػة التضػػاريس المنبسػػطة
عقدت كثي اًر ميمة القوى المنارضة بقدر ما يسرت ميمة اوات األمف فى مطاردة وتنقب المنارضيف.
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ىذه مجرد إشارات سرينة تؤكد أننا فى حاجة إلػى إجابػات عمميػة ألسػئمة كثيػرة مػف نوعيػة :ىػؿ ىنػاؾ

عػػزوؼ مػػف المص ػرييف عػػف المشػػاركة السياسػػية؟ ..مػػا ىػػى عالاػػة الم ػواطف المصػػرى بالسػػمطة؟ ..ىػػؿ ينتقػػد
المواطف المصرى أنو صاحب حؽ فى الحكـ ،أـ أنو يػرى أف عمميػة الحكػـ برمتيػا مسػئولية الحكػاـ؟ ..مػا ىػو

مفيوـ المنارضة؟ ..ىؿ عند المصرييف اابمية لالسػتبداد ،عمػى نحػو مػا سػبؽ أف وصػؼ مالػؾ بػف نبػى الػدوؿ
المستنمرة (بفتح الميـ) بأف لدييا اابمية لالستنمار؟.

مػػا الػػذى يمي ػػز المجتمػػع المصػػرى ع ػػف غي ػره مػػف المجتمن ػػات النربيػػة مػػف ناحي ػػة البيئػػة االجتماعي ػػة

"الطبقيػة القبميػػة – النشػائرية – الطائفيػػة" عػف غيػره مػف المجتمنػػات النربيػة ،وكيػػؼ أثػر ىػػذا كمػو عمػػى مواػػؼ
المواطف المصرى مف ظاىرة السمطة والحكـ.

أسئمة كثيرة مف ىذا النػوع تتنمػؽ بالجػذور االجتماعيػة – النفسػية لمثقافػة السياسػية لممصػرييف ،أرى أف

ليػػا عالاػػة اويػػة وميمػػة بمػػا نتحػػدث عنػػو وبالتحديػػد عمميػػة التغييػػر الػػديمقراطى ،أرى أيض ػاً أنيػػا غائبػػة عػػف
الدراسة التى عرضتيا الدكتورة ثناء ،وأعتقد أف منيج التحميؿ الثقافى ىو األكفأ لدراستيا.

المسػػألة الثانيػػة التػػى أريػػد أف نتحػػدث عنيػػا ىػػى "اػػوى التغييػػر" ،لقػػد افتقػػدت الد ارسػػة أيض ػاً ىػػذه الميمػػة ،نحػػف
ننرؼ أف ىناؾ فى الحركة السياسية لمشنوب اوى لمتحريػؾ مثػؿ النخػب والمفكػريف والطػالب ،لكػف ىنػاؾ اػوى

لمتغيير ىى القوى الشنبية مثالً أو الجيش فى بنض األحياف.
فػػى حالتنػػا المصػرية الراىنػػة لكػػى نتحػػدث عػػف اػػوى التغييػػر أى القػػوى التػػى يقػػع عمػػى كاىميػػا مسػػئولية
إحداث التغييػر يجػب أف نحػدد القػوى المناكسػة أو المناديػة لمتغييػر ،ولسػوء الحػظ إف ضػخامة المكاسػب التػى

تحققيػػا ىػػذه القػػوى فػػى ظػػؿ مػػا يسػػود الػػبالد مػػف منػػاخ لمفسػػاد المػػالى والسياسػػى جنػػؿ مقاومتيػػا لمتغييػػر شرسػػة
وعنيفة األمر الذى يضاعؼ مف أعباء اوى التغيير.

نحػػف ننػػيش اآلف مرحمػػة تحػػالؼ الحكػػـ مػػع رأس المػػاؿ .لقػػد أصػػبح رجػػاؿ األعمػػاؿ الجػػدد شػػركاء فػػى

الحكػػـ مػػف خػػالؿ دورىػػـ القػػوى فػػى مجمػػس الشػػنب والحكومػػة والييئػػات والمؤسسػػات األخػػرى خاصػػة المحميػػات
وغيرىا ،لذلؾ ف ف اوى التغيير يجب أف تكوف بقوة الطرؼ اآلخر حتى ال تحدث انتكاسة لمنممية الديمقراطيػة.

نحف فى حاجة إلى أمريف اآلف:

األوؿ :تحالؼ يجمع كؿ القوى الراغبػة وصػاحبة المصػمحة فػى التغييػر عمػى المسػتوييف الحركػى والفكػرى ،أى
عمى مستوى الرؤى وتحديد ماىية التغيير المطموب.
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الثػػانى :نحػػف فػػى حاجػػة إلػػى أجنػػدة لمنمػػؿ الػػوطنى تحػػدد األولويػػات وتحػػدد الميػػاـ ومنػػو جػػدوؿ زمنػػى تقريبػػى
لنممية التغيير.

أعتقػػد أف النػػدوة أو "ورشػػة النمػػؿ" التػػى نشػػارؾ فييػػا اآلف ،لػػو اسػػتطاعت أف تحقػػؽ تقػػدماً فػػى ىػػذيف

المجاليف ستكوف اد ادمت خدمة جميمة لنممية التغيير خصوصاً أف أغمب القوى السياسية تشارؾ فييا بممثميف
عمى مستوى مميز.

 أمين إسكندر

بنػػد إنضػػمامي لتحيػػة الباحثػػة الػػدكتورة ثنػػاء ف ػؤاد عمػػى جيػػدىا البحثػػي المتميػػز الػػذي إتسػػـ بمحاولػػة

الشموؿ والنمؽ ,إال أف تمؾ المحاولة تحتاج منيا إلستكماؿ ىذا الجيد وبالػذات لتقػديـ إجتيادىػا فػي
اإلجابة عمى األسئمة المستقبمية الجادة التي ادمتيا في نياية وراتيا والتي كأف عمى رأسيا:
 ىؿ تبقى الديمقراطية المصرية تتمقى اإلصالح مف أعمى؟

 ىؿ تتكيؼ السمطة مع المتغيرات المحدودة لتبقى األمر الوااع كما ىو؟
 ىؿ يتنيف االنتظار حتى يمتمؾ النظاـ السياسي المصري شروط التغيير الديمقراطي؟

وأسئمة أخرى عديدة ليا عالاة بالمستقبؿ وىو عنواف ىذا الكتاب والقضية األولى التى وعدتنا الباحثة

أف تتناوليا.

الحقيقة أنا لف أدخؿ في نقد جزئي يتناوؿ بنػض المصػطمحات وبنػض الجمػؿ والتنبيػرات التػى كانػت

تحتاج الى تفسير مثؿ :الصمح المنفرد بيف عبد الناصر والطبقة الوسطى .ىذا مجرد مثاؿ

إنما أفضؿ أف أتناوؿ ستة نقاط -أظف أف ليا عالاة بمستقبؿ الحركة مف أجؿ الديمقراطية ىي:
 المعبتتة المغمقتتة ،حيػػث تنػػيش الحركػة الوطنيػػة المصػرية األف لنبػػة صػػفرية أو لنبػة مغمقػػة اائمػػة عمػػى ااعػػدة :
اولوا كما تريدوف القوؿ سواء كقوى سياسية أو كشارع أو ك عالـ ،ونحف كسمطة ننفذ كما نريد أف ينفذ .وىكػذا
ننيش مساريف منفصميف ال يوصالف الى فنؿ مؤثر ،وانما الحصاد سوؼ يكوف لصالح تسريب اليػأس لمشػارع

والقوى السياسية.

مف عاميف أو ثالثة كاف ىناؾ إجماع عمى عدـ وجود حرية صحافة وال توجد أصوات شجاعة تتحػدث بحريػة

عف ىموـ الناس أو نواب أحرار ينقموف ىموـ المواطف البسيط ،أما اليوـ فال يستطيع أحػد اف ينكػر أف ىنػاؾ
درجػػة كبي ػرة مػػف حريػػة الكػػالـ  ,فػػنحف نناصػػر -مكممػػة بصػػوت عػ ٍ
ػاؿ ومرتفػػع جػ ًّػدا لكػػف المشػػكمة أف السػػمطة
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تناممت مع تمؾ الحرية بمنطؽ التجاىؿ التاـ لكؿ ما تطرحو مف مطالب وبالتػالي يشػنر المػواطف بنػدـ جػدوي

ىذه الحرية.

ومف ىنا فأخطر ما يواجو مسيرة الحركة مف أجؿ الديمقراطية األف تمؾ القاعدة":اولوا مػا تشػاؤوف ونحػف نفنػؿ

ما نشاء" ،ولف يتـ كسر تمؾ القاعدة الصفرية والمسربة لميأس إال ببناء حوامؿ إجتماعية وطبقية مػف أصػحاب
المصمحة في التغيير تقوـ بتبني مشروع الديمقراطية والتغيير .حيث ما ازلػت مسػيرة الديمقراطيػة محمولػة عمػى

بنض النخبة وبالذات السياسية والثقافية ولـ نفمح حتى األف في تجذيرىا في مصر

 الديمقراطية وخريطة القوة :وما أاصده أنو ال ضماف لممارسة ديمقراطية حقيقية وصحيحة إال إذا نجحت كػؿ
القوى السياسية فى تحقيؽ نفوذىا السياسي في المجتمع ,أى أف تمتمؾ مف القوة المشتممة عمى اطاعات مف
الشػارع المجتمنػػي عنػػدىا فقػػط تكػوف الديمقراطيػػة فػػي مسػػارىا السػػميـ فػال يمكػػف اف تكػػوف خريطػػة القػػوى األف

فى مصػر مػا بػيف حػزب السػمطة وأدوات امنػو ورجػاؿ أعمالػو ,وعمػى الطػرؼ األخػر اإلخػواف المسػمموف مػف

ذوي المالمح اليمينية في االاتصاد والثقافة.

وفي ظػؿ تمػؾ الخريطػة فػ ف الخيػار بػيف يمػيف فاسػد ويمػيف محػافظ ...وال وجػود تقريبػا ليسػار المجتمػع المنبػر
عف الطبقة الوسطى المصرية الحامؿ الرئيسى لمشروع الديمقراطية والندالة والمساواة...مف ىنا ال بد أف ينود

التوزاف لخريطة القوى فى المجتمع المصرى حتى يتـ تحقيؽ خطػوات جػادة فػى مسػيرة الديمقراطيػة دوف خشػية
االنقػػالب عمييػػا ودوف الواػػوع مػػف جانػػب بنػػض النخػػب والقػػوى مػػف أف حػػؿ المشػػكمة يػػأتي مػػف التسػػامح وأخػػذ

الض ػػمانات –رغ ػػـ أىمي ػػة ذل ػػؾ-دوف اػ ػوة عم ػػى االرض متوازن ػػة ب ػػيف الق ػػوى السياس ػػية س ػػوؼ تتن ػػرض مس ػػيرة
الديمقراطية لمواوع فى انفراد اوة بالسمطة أو انفراد اوة ب عطاء ضػمانات لمحركػات السياسػية الضػنيفة ,وسػوؼ

تستمر في مسيرة ومناخ التشكيؾ في النوايا
 الديمقراطيتتة والعدالتتة االعتماعيتتة:ىنػػاؾ بنػػض االص ػوات الميبراليػػة تتصػػور أف تػػداوؿ السػػمطة وبنػػاء مجتمػػع
ديمقراطي سوؼ يحؿ المشكمة ,لكف الحقيقة اننا لف ننجح في بناء مجتمع ديمقراطي تحميػو القػوى االجتماعيػة

الشنبية –صاحبة المصمحة فى التغيير-دوف أف ترتبط اضػية الديمقراطيػة بقضػية النػدؿ االجتمػاعي والحقػوؽ
االاتصادية واالجتماعية واال سوؼ ننيش جمينا ديمقراطية نخبوية ال عالاة بػالمواطف البسػيط بيػا ولػف يػدافع
عنيا كما حدث ابؿ ثورة يوليو،ىذا باإلضافة إلى أف فكر الميبرالية االجتماعيػة فػي عػالـ اليػوـ اػد تخطػى ذلػؾ

المفيػػوـ الميب ارلػػي النخبػػوي حيػػث لػػـ ينػػد ىنػػاؾ امكانيػػة لمفصػػؿ بػػيف رغيػػؼ الخبػػز وتػػذكرة االنتخابػػات ولػػـ تنػػد
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ىناؾ إمكانية لبناء حوامؿ شنبية تنبر عف طبقػات وشػرائح اجتماعيػة واسػنة داخػؿ المجتمػع اال بتبنػي الػربط
بيف الديمقراطية والندؿ االجتماعي كما اف ذلؾ ىو الضمانة في المستقبؿ لتبني مشروع نيضة مستقبمي

 الديمقراطيتتة واالعت تراف بتتالعيش والقضتتاء :فػػي بمػػد تتنػػرض لتحػػديات خارجيػػة وتيديػػدات دائمػػة ألسػػباب تتنمػػؽ
بحقػػائؽ الجغرافيػػا والػػدور والطمػػوح وكػػذلؾ طبينػػة القػػوى الكبػػرى وأحالميػػا ومصػػالحيا فػػي المنطقػػة ال بػػد مػػف أف
يكػوف ىنػػاؾ دور واضػح ومقػػنف لمقػوات المسػػمحة المصػرية فػػي نمػوزج النظػػاـ السياسػي الجديػػد القػائـ عمػػى تػػداوؿ

السػػمطة وحمايػػة الدسػػتور .وبالػػذات ايضػػا لػػدور القػوات المسػػمحة فػػي القيػػاـ بػػدور السػػند لشػػرعية نظػػاـ ثػػورة يوليػػو
 1952والمستمر حتى االف.ىذا باالضافة الى اف اواتنا المسمحة ليا مف التاري الوطني ما يجنميا طرفػا مسػؤال
فػػي حمايػػة النظػػاـ الػػذي سػػوؼ تتفػػؽ عميػػو القػػوى السياسػػية ويتفػػؽ عميػػو الشػػنب ويكػػوف منبػ ار عػػف انتقػػاؿ سػػممي

لمسمطة

والسمطة الثانية التي يجب اف تنطى استقالليتيا ىي سمطة القضاء الذي يجب اف يظؿ بنيدا عف تدخؿ السمطة

التنفيذيػػة حتػػى نضػػمف الفصػػؿ الفػػوري والصػػحيح ف ػػي المشػػكالت الخالفيػػة س ػواء فػػي الحيػػاة السياسػػية او ف ػػي

الدستور او القانوف المنظـ لتمؾ الحياة

ومػػف ىنػػا يجػػب اعطػػاء اػػدر كبيػػر مػػف االىميػػة بالكتابػػة والح ػوار حػػوؿ دور الجػػيش والقضػػاء فػػي إطػػار صػػياغة
جديدة لمحياة السياسية المصرية تتسـ بالديمقراطية وتداوؿ السمطة

 حمقتتة النضتتال االساستتية فتتي قضتتية الديمقراطيتتة:ال بػػد أف تتفػػؽ القػػوى السياسػػية والحركػػات االجتماعيػػة عمػػى
استراتيجية لمحركة فى سبيؿ تحقيؽ الديمقراطية وال بد اف يتـ االتفاؽ ىمى حمقة رئيسية لمنضاؿ تشمؿ مخطط
كامؿ مف التفاصيؿ التى تنمػؿ عمػى تحقيػؽ تمػؾ الحمقػة الرئيسػية فػ ذا اعتبرنػا مػثال أف حمقػة النضػاؿ الرئيسػية

ىي تداوؿ السمطة في مصر فال ينني ذلؾ تنارض بينيا وبيف النضاؿ ضد حالة الطواريء  ،والفائدة المرجوة
مف تحقيؽ تداوؿ السمطة وتجميػع القػوى المناضػمة مػف اجػؿ تحقيػؽ ذلػؾ ىػو اختيارنػا لمػدخؿ لػو عالاػة بنمػؽ
االزمة لدى المواطف البسيط ،ولو عالاة ايضا بوصوؿ تمؾ القضية لمكافة ،وكذلؾ لو عالاة بأف رأس السػمطة

فػػى مصػػر ىػػو صػػاحب الق ػرار الحقيقػػي فػػي النظػػاـ والدولػػة ،ولنػػؿ ذلػػؾ االختيػػار كػػاف أىػػـ مػػا اختارتػػو حركػػة

كفاية.

تحػػت ىػػذه الحمقػػة الرئيسػػية تػػأتي مجموعػػة مػػف الخطػػط المرحميػػة منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر أىميػػة

التض ػػامف م ػػع حرك ػػة القض ػػاة األحػ ػرار ف ػػى مص ػػر ومس ػػاندتيـ ف ػػي طم ػػب ا ػػانونيـ الخ ػػاص بي ػػـ لمحف ػػاظ عم ػػى

استقالليـ وىذا اذا تحقؽ تكوف الحركة السياسية اد حققت خطوة ميمة في بناء الديمقراطية ونظاميا الصحيح
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 وأخير أريد أف احذر مف مغبة تصورات بعض الميبتراليين بهىميتة المراىنتة عمتى ضتغط الواليتات المتحتدة عمتى
الستتتمطة المصتتترية متتتن أعتتتل تحقيتتت الديمقراطيتتتة .وىنػػا البػػد مػػف االشػػارة الػػى اف الواليػػات المتحػػدة تنمػػف أف
الديمقراطية الحقيقية سوؼ تأتى بقوى تنارض مصػالحيا وسياسػاتيا كمػا أف الواليػات المتحػدة ىػي التػى صػننت

وسػػاندت تمػػؾ الػػنظـ االسػػتبدادية المحققػػة لمصػػالحيا ,فالمصػػالح ىػػي الحاكمػػة وليسػػت االحػػالـ واليوتوبيػػا ،وأخيػ ار
ف ف الشارع المصرى والنربي بؿ وكثيػر مػف دوؿ النػالـ تكػره السايسػة االمريكيػة وبالػذات فػي منطقتنػا ولنػؿ ذلػؾ
ما ساىـ في حرؽ حزب الغد بنػدما اسػتطاعت السػمطة المصػرية أف تػروج لفكػرة عالاتػو بالواليػات المتحػدة .كمػا
اف عمينا أف نني أف اوة التيارات عمى االرض ىي التى تفرض منادلة التنامؿ مػع الواليػات المتحػدة.فػال ينتظػر

أحد أف تأتي الصحراء بالمياه

 فريدة النقاش:

بداية أحيي الباحثة عمى دراستيا المميزة ،لدى مجموعة نقاط سوؼ أطرحيا بسرعة:

األولى حوؿ ثنائية اإلصالح مف أعمى أـ مف أسفؿ ،وأظف أف السؤاؿ بيػذه الطريقػة سػؤاؿ غيػر دايػؽ ،وأسػألو
بطريقة أخرى؛ ألف ما ىو مضمر في كؿ ما ُكتِب وكؿ ما ايؿ ىو انسداد األفؽ الديمقراطي والذي يجنؿ مػف

بنيدا ،ويطرح احتماال اويًّا لسيناريو االنفجار ،وىو ما لـ يتطرؽ إليو أحد صراحةً.
احتماؿ التطور السممي ً
وحيف يحدث ىذا االنفجار لف ننرؼ ،ولف ينرؼ أحػد إلػى أيػف سػوؼ يػؤدي بنػا .وأظػف أف ىػذا الخطػر جػدير
بأف نتواؼ أمامو ،وأننا بحاجة في مواجية مثؿ ىذا الخطر إلى جبيػة إنقػاذ ،وبحاجػة إلػى تغييػر ولػيس مجػرد

إصالحات ىنا وىناؾ كما ااؿ محمد السنيد إدريس.

حيف اسـ الدكتور عمرو الشوبكي القوى السياسية في الساحة إلى اوى جديػدة وأخػرى اديمػة نسػي -وأنػا أعمػؽ

عمػى مػػا سػمنتو ولػػـ أاػ أر الوراػة بنػػد -أف الجديػد ىػو أوالً حصػػاد الجيػود القديمػػة التػػي رسػمتيا األحػزاب خػػالؿ
ربع ارف مف تجربة التندد المقيد والدولة التسمطية البوليسية.

أيضا حوؿ القديـ والجديد :ىؿ يمكننا أف نصؼ مشػروع تجديػد المجتمػع ،والػذي ال يحصػر ىػذا
النقطة الثانية ً
التجديد في السياسي وحده ،بأنو مشروع اديـ؟ أعني ىنا أطروحات اليسار التي تتنامؿ بجدية بالغة -بصرؼ

النظر عف النتائج -مع اضية تحرير المرأة ،وتجديد الفكر الديني ،وارسػاء المواطنػة ،ومبػادئ النػدؿ والمسػاواة

والك ارمػػة اإلنسػػانية ،وتػػدرج الحقػػوؽ االجتماعيػػة فػػي صػػمب المشػػروع الػػديمقراطي ،وتحػػدث تفػػاعالً خالاًػػا بػػيف
الحقوؽ والحريات السياسية والحقوؽ االجتماعية واالاتصادية .أتمنى أف نكػوف حػذريف فػي إطػالؽ األوصػاؼ،
إال إذا كاف الدكتور عمرو ينني بالقديـ والجديد السابؽ والالحؽ.
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أخيرا ،ىؿ يمكف أف نتوافؽ حقًّا؟
ً
فالتوافؽ شيء جميؿ ومفروض ،ونحف فػي أزمػة عميقػة كمػا وصػفتيا جي ًّػدا الباحثػة-نحتػاج لمخػروج منيػا لمثػؿ
ىذا التوافؽ.

ولكػػف ىػػؿ يمكػػف أف نتوافػػؽ بينمػػا تػػدعو اػػوة سياسػػية تمػػارس نفػػوذا اويػػا فػػي الوااػػع المصػػري -وأاصػػد اإلخػواف

منػا دوف رد جػػدي
المسػمميف -إلػى اجتثػػاث فكػر اػػوى أخػرى مػػف المجتمػع؟ ىػػذا سػؤاؿ لػػيس بوسػننا أف ننمػػؿ ً
عميو.ألني سمنت الدكتور محمد حبيب يقوؿ ب حدى الفضائايات إف أحد أىدافنا الكبرى ىو اجتثاث الشيوعية
مف الوااع المصري.

 عبد المنعم أبو الفتوح

اشنر بخطر حقيقى مف غياب التندديو السياسيو الحقيقيو عف النمؿ السياسى فى وطننا الحبيب.

فاذا كاف لى اف اسند بقوه جماعو االخػواف المسػمميف التػى اشػرؼ باالنتمػاء الييػا فػاننى عمػى الجانػب االخػر

اشػػنر بانزعػػاج شػػديد لغيػػاب القػػوى السياسػػيو االخػػرى ليبراليػػو واوميػػو و يسػػاريو عػػف سػػاحو النمػػؿ الػػوطنى و
تركزىػا فػى عػدد محػػدود مػف النخبػو ...النػػو مػف الميػـ عنػػدى كمػواطف مصػرى يحػػب وطنػو اف تتػوازف القػػوى

السياسػيو فػى تأثيرىػا النػاـ فػى منػاخ مػف الديمقراطيػو الحقيقيػو تظمػؿ الجميػع و ال اسػتطع منػع نفسػى مػف لػوـ
غيػػري مػػف الناشػػطيف السياسػػييف والمفكػريف عمػػى تنميقػػاتيـ الغيػػر مفيومػػو حػػوؿ اػػوه االخػواف كفصػػيؿ سياسػػى
وطنى يصمد ويضحى فى مواجيو سمطو غشومو مستبده  ..مع اف االمر فى مجممو يصب نيايو فى صالح

الوطف كمو ...كوف ىناؾ مف يقؼ وينارض بقوه انا بدورى اتسػائؿ ..ايػف القػوى السياسػيو االخػرى ؟؟ لمػاذا ال
تنمؿ وتتحرؾ فى الشارع ...؟ وكمنا فى اليـ سواء ...ىـ الحصار والتضييؽ واالستئثار بالسمطو..

اف االخػواف مفػػروض عمػػييـ الحظػػر مثػػؿ بػػااى القػػوى السياسػػيو  ..ولكػػنيـ لػػـ يستسػػمموا لػػذلؾ..اسػػتخدموا كػػؿ

السبؿ والوسائؿ المتاحو لمحركو و النمؿ  .وال يقؿ لى احد انيػـ بسػتغموف المسػاجد والمنػابر وىػى اشػياء غيػر
متاحو لغيرىـ  ..ال ىذا ليس صحيح ...اذىبوا وطالنوا الوااع بانفسكـ  ...وستروف كـ الحظر والتضييؽ عمى

الخطابػػو فػػى المسػػاجد او عقػػد النػػدوات ومػػا الػػى ذلػػؾ ..وىػػى مخادعػػو لػػيس اكثػػر منيػػا خػػداعا اال مقولػػو اف
الػرئيس السػادات ىػػو مػػف سػػاعد التيػػار االسػػالمى فػػى السػبنينيات واػػد كنػػت واتيػػا فػػى امػػب المشػػيد..والػػبنض
يقػوؿ اف النمػؿ االىمػى والخػدمى الػذى نفنمػو لوجػو اهلل الكػريـ (وافنمػوا الخيػر لنمكػـ ترحمػوف) الػبنض يصػور

ذلػؾ عمػى انيػا اسػتغالؿ لحاجػو النػاس ولينػاذ بػاهلل لالسػئثار باصػواتيـ فػى االنتخابػات ...كػؿ ىػذا كػالـ غيػػر
صحيح  ..وبحثا عف ميرب ومبرر لمغياب ..والركوف لمكسؿ والتنالى عمى الناس ..انا لسػت سػنيدا بحػاؿ مػف
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االح ػواؿ كػػوف اف االخ ػواف ااػػوى مػػف غيػػرىـ  ..واشػػبو ذلػػؾ بالطالػػب الػػذى يحصػػؿ عممخمسػػو مػػف عش ػره فػػى

امتحاف كؿ المتقدميف اليو يحصموا عمى صفر مف عشره  ...ىؿ ىذا يسند احد بانو متفواا ...؟

انا ادعوا كػؿ التيػارات السياسػية لبنػاء نفسػيا إلحػداث تػوازف مػع اإلخػواف المسػمميف ألف وجػود اػوة سياسػية فػي

ػنيدا -ك ػ خواف مسػػمميف-
المجتمػػع بجوارنػػا ىػػو فػػي األسػػاس لمصػػمحتنا ولمصػػمحة الػػوطف ألننػػي لػػف أكػػوف سػ ً
بػػأنني القػػوة الوحيػػدة الموجػػودة فػػي الممنػػب ،ولػػيس ىنػػاؾ اػػوة سياسػػية أخػػرى تحػػدث ت ػوازف اجتمػػاعي وسياسػػي

لصالح الوطف بافتراض أننا سنحقؽ الديمقراطية بنضاؿ سممي وجياد سممي ،أو أيًّا كاف السػيناريو الػذي سػيتـ

لػذا ادعػوا كػؿ القػوى السياسػيو لمنػزوؿ لمنػاس فػى الشػوارع والقػرى والنجػوع وحضػيـ عمػى المطالبػو بحقواػوىـ
ورفػض حيػػاه الػذؿ والفقػػر و االسػتبداد  ...وسػػيجدوف مػػف االخػواف كػػؿ ترحػػاب وسػناده بػػذلؾ الف ىػذا فػػى حػػد

ذاتو يبنث عمى التنافس الذى يبنث عمى التجديد و التحسػيف والنقػد الػذاتى البنػاء  ..امػا االنفػراد وغيػاب روح
المنافسو فيو فى غير الصالح الناـ لموطف وفى غير صالحنا كأبناء ليذا الوطف نحبو وننمؿ مف اجؿ رفنتو

 عصام اإلسةمبولي:

أود أف اتوجػػو بالشػػكر الػػى القػػائميف عمػػى تنظػػيـ ىػػذه النػػدوة اليادفػػة الج ػراء ح ػوار وطنػػي يخػػرج بتصػػور حػػوؿ

مستقبؿ الديمقراطية وسبؿ تنزيزىا في مصر

وأود أف أسػػجؿ بنػػض المالحظػػات حػػوؿ الوراػػة المقدمػػة مػػف الػػدكتورة ثنػػاء فأنػػا اشػػكرىا بدايػػة عمػػى ىػػذا الجيػػد
المضنى ولكني اتحفظ عمى استخداـ بنض المصػطمحات التػى ال تسػتقيـ مػع المننػى المػراد التنبيػر عنػو مثػؿ

اسػػتخداـ تنبيػػر"صػػمحا منفػػردا" مػػا بػػيف "نظػػاـ يوليػػو والشػرائح المتوسػػطة والػػدنيا" واألدؽ أف يقػػاؿ مػػثال أف نظػػاـ
يوليو أعطى حؽ لمشرائح المتوسطة والدنيا كانت محرومة منو.

أيضػػا اسػػتخداـ تنبيػػر[الديمقراطيػػة الرعائيػػة] فيػػو تنبيػػر غيػػر مػػألوؼ وغيػػر مستسػػاغ واألدؽ اسػػتخداـ تنبيػػر
ديمقراطية اجتماعية طالما كاف المستيدؼ ىو تحقيؽ الندالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأخيػ ػ ار طالم ػػا أف ى ػػذا الطي ػػؼ السياس ػػي المتن ػػوع المتواج ػػد ف ػػى ى ػػذه الن ػػدوة مط ػػروح عمي ػػو فكػ ػرة انش ػػاء منت ػػدى
ديمق ارطػػي بيػػدؼ التنسػػيؽ والتنػػاغـ بػػيف القػػوى السياسػػية المصػرية بغيػػة تػػدعيـ الديمقراطيػػة ودفنيػػا لالمػػاـ فأنػػا

ااترح اف ينتيي ىذا المقاء بتبني ثالث اضايا أرى أنيا ميمة وممحة ومحدةة بسقؼ زمني وىي:

مساندة مطمب القضاة في إارار مشروعيـ

مساندة ودعـ مطمب الغاء عقوبة الحبس في اضايا النشر

االىـ واالخطر الغاء اانوف وحالة الطواريء
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اذا استطننا اف نخرج بمواؼ واحد تجاه ىذه القضايا الثالثة في فترة زمنية محددة نكوف اد اطننا شوطا ىاما

وحيويا لدعـ الديمقراطية ثـ بند ذلؾ تحديد اضايا اخرى بمرحمة زمنية اخري وىكذا

 صةح سالم:

أوال أشكر السادة الذيف جمنونا في ىػذا المكػاف  :د .محمػد السػيد سػنيد أحػد أبػرز مفكػرى السياسػة النػرب ،

ود .عمي خميفة الكواري الذى شنرت والدكتور محمد يقدمو أنو يتمتع بحس رسالى رفيع .

وأود أف أنطمؽ مف نقطة أساسية وردت فػى حػديث الػدكتورة ثنػاء فػؤاد عػف الصػمح المنفػرد لممشػروع الناصػري
مع الطبقة الوسطى المصرية نحو رؤيػة أشػمؿ لنالاػة التحػديث بالديمقراطيػة فػى مصػر القػرف النشػريف  .ذلػؾ

اف عالاػة المشػروع الناصػري مػع الطبقػة الوسػطى لػـ تكػف عالاػة صػمح أو تصػالح منفػرد  ،بػؿ عالاػة إنشػاء.
فػػالمجتمع المصػػرى ابػػؿ ثػػورة يوليػػو لػػـ يكػػف بػػو طبقػػة وسػػطى بػػالمننى ال الحقيقػػي وال حتػػى المجػػازي لمطبقػػة

الوسػػطى التػػى تضػػنيا عمػػوـ السياسػػة  ،واإلجتمػػاع ،واإلاتصػػاد السياسػػى كحامػػؿ تػػاريخى مركػػزى ألى تطػػور
مجتمنى وخصوصا نحو الديمقراطية  ،فالتجربة الميبرالية أو ما صارت تسػمى ػ بتػأثير اصػوراتيا النديػدة التػى

لـ تند خافية ػ بػ "شبو الميبرالية" ما ابؿ ثورة  52كانت أارب لنموذج السمطة الرعوية وىو نموذج نشأ وتنػامى
فػػى السػػياؽ التػػاريخى النربػػى مػػف النيػػد النثمػػانى المتػػأخر موازيػػا أو منػػادال لنمػػوذج "اإلاطػػاع" فػػى التػػاري

األوروبى  .ىذا النمػوذج الػذى يقسػـ المجتمػع الػى طبقػة عاليػة ج ًّػدا تحتكػر مػوارد المجتمػع الشػاممة وتمتػد الػى
جػػذور منبتػػة الصػػمة بػػو أو عمػػى األاػػؿ ضػػنيفة الصػػمة  ،والػػى طبقػػة دنيػػا جػ ًّػدا تمتػػد بحجػػـ الكتمػػة األساسػػية

اء ًّ
ثقافيا أو استنماريًّا أو
الفالحية لو وىى فقيرة وخاضنة  ،وفى ظؿ وجود احتالالت عمى أكثر مف صنيد سو ً
غيره لـ يكف ليسمح ب نضاج تجربة ليبرالية حقيقية .

ونوعػػا مػػف
نوعػػا مػػف التحػػديث ً
الػػذي أريػػد اولػػو ىنػػا  :أف التجربػػة الناص ػرية أنشػػأت الطبقػػة الوسػػطى ،وأاامػػت ً
النقمنة مف خالؿ الجياز اإلداري ،ومف خالؿ الجيش ومف خالؿ التنميـ  ،ومف خػالؿ تجربػة التصػنيع .ولكػف
كانت المفاراة أنيا لـ تضع ىذا فػي إطػار سياسػي أو إيػديولوجي واعتمػدت عمػى الجيػاز اإلداري لمدولػة وحػده

كحاضف ليذه الطبقة  ،ومف ثـ خمفت طبقػة وسػطى ليػا مالمػح بيرواراطيػة وعسػكرية تفتقػد لمتندديػة السياسػية
أو اإليديولوجيػة التػى أعتبػرت منئػذ خروجػػا عمػى اإلجمػاع الػوطنى أو "تحػالؼ اػػوى الشػنب النامػؿ" ممػا أعػػاؽ
حركػػة المجتمػػع الطبينػػى نحػػو اإلنقسػػاـ النقالنػػى أو بػػاألحرى بنػػاء موااػػع سػػمطة ونفػػوذ متنػػددة ومتوازنػػة تجػػذر
النزعة الديمقراطية فى بنيتو  ،أى أعاؽ نمو الوعى الميبرالى الالزـ ألى تشكؿ ديمقراطى .
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وىنا كانت المفاراة الكبرى في التاري المصرى متمثمة فى إختالؿ بيف ومشيود بيف نضج الوعى الميبرالى مف

جية  ،وتطور اإلطػار السياسػى مػف جيػة أخػرى .ففػى الربػع الثػانى مػف القػرف النشػريف كػاف اإلطػار السياسػي
لمحقبة شبو الميبرالية متطو ار جدا اياسا الى درجة نضوج الوعى الميبرالى حيث المجتمع القاعدى شبو رعوى ،

حيػػث كػػاف ىنػػاؾ تنػػو ار ولكػػف مػػف دوف تحػػديث مجتمنػػى  ،واػػد أدى اإلخػػتالؿ بػػيف المسػػتوييف الػػى تنميػػؽ مػػا
أسػػمى باألزمػػة اإلجتماعيػػة  ،ناىيػػؾ عػػف الفشػػؿ فػػى حػػؿ القضػػية الوطنيػػة "اإلسػػتقالؿ عػػف بريطانيػػا"  ،مػػا أدى

الى إخفاؽ التجربة واياـ الثورة .

واد حدث النكس تماما فى الربع الثالث مف القػرف حيػث أدى المشػروع الناصػرى الػى تنميػؽ الػوعي الميب ارلػي
عبػػر زيػػادة التنمػػيـ ونمػػو التصػػنيع  ،أى بحػػدوث نػػوع مػػف التحػػديث لمكتمػػة النامػػة أو األساسػػية فػػى المجتمػػع

المصرى  ،ولكف اإلطار السياسي كاف اد تخمؼ لألسباب السابؽ ذكرىػا فنجػز عػف إسػتيناب الػوعى الميب ارلػى
المتنامى وربما كاف ىذا النجز ىو ما ااد الى ىزيمة يونيو وتأخر التحوؿ الديمقراطى .

وفى الحقيقة الحػت لمصػر فرصػتيف ميمتػيف فػى لحظتػيف مختمفتػيف شػيدتا نوعػا مػف التجػانس أو التػوازف بػيف

درجة الوعي الميبرالي والثقافي فػي المجتمػع المصػري ،وبػيف اإلطػار الحزبػي فػى النظػاـ السياسػى  .أوالىمػا :
كانػػت فػػى نيايػػة عصػػر السػػادات أو بدايػػة الربػػع األخيػػر مػػف القػػرف النشػريف  .وتحديػػدا عػػاـ  77عنػػدما بػػدأت

تجربة المنابر  ،واد كانت لحظة مواتية ًّ
جدا بند تجميد الصراع النربي -اإلسػرائيمي وخػروج مصػر منػو ،وىػو
الصراع الذى كانت الحكمة المصرية نحو التحديث والديمقراطية اد جمدت بذرينتو .
وثانيتيمػػا  :فػػى النقػػديف الماضػػييف أو مػػا نسػػميو إصػػطالحا "حقبػػة عصػػر مبػػارؾ" وتحديػػدا منػػذ عػػاـ 1992
الػػذى شػػيد النػػدواف الن اراػػى عمػػى الكويػػت والػػذى مكػػف النظػػاـ فػػى مصػػر مػػف إعػػادة انتػػاج نفسػػو  ،واكتسػػاب
شرعية جديدة تـ مػف خالليػا تجػاوز لحظػة اإلحتقػاف الدمويػة التػي حػدث فييػا اغتيػاؿ الػرئيس السػادات مطمػع
الثمانينػػات  ،كمػػا شػػيد ىبػػوب الموجػػة الثالثػػة لمديمقراطيػػة والتػػى نالػػت مجتمنػػات أاػػؿ تطػػو ار مػػف مصػػر عمػػى
صنيد الوعى الميبرالى  ،وىنا يمكػف القػوؿ بػأف مصػر اػد تػأخرت عمػى الصػنيد الػديمقراطى نحػو خمسػة عشػر

عاما عمى األاؿ .

واليوـ وبند أف فاتتنا فرصػة  ، 77وفرصػة  .92وىمػا المحظتػاف المتػيف كػاف ممكنػا فييمػا أف يحػدث وفػاؽ مػف

داخؿ النظاـ  ،ننتقد  ،وأنا ىنا أختمؼ مع د  .عمرو الشوبكى  ،أف الناس فقدت الثقػة فػى النظػاـ كميػة  ،وأف
النظاـ نفسو اد فقػد القػدرة عمػى التكيػؼ الػديمقراطى ألنػو دخػؿ فػي تحػالؼ شػيطاني مػع رأس المػاؿ ،واسػتطاع

تماما بند الندالة االجتماعية ،مثمما ااؿ األستاذ أميف إسكندر  .ومف ثـ فكؿ لحظة سوؼ تمر عميو
أف يغيب ً
مػػف اآلف سػوؼ يػػؤدى الػػى تشػظى المجتمػػع المصػػرى أكثػػر ،وسػػوؼ يت ازيػػد عجػزه عػػف إدارة أزماتػػو  ،بػػؿ إدارة
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نفس ػػو كم ػػا ى ػػو مش ػػيود ف ػػى سمس ػػمة الكػ ػوارث واألزم ػػات التػ ػى ش ػػيدتيا مص ػػر من ػػذ مطم ػػع ى ػػذا الن ػػاـ  ،واألداء

الحكومى المتدنى فى مواجيتيا  .وربما جاز لنا ىنا القوؿ بأف فرصة النظاـ فى إصػالح نفسػو اػد ضػاعت ،
ول ػػـ ين ػػد س ػػوى س ػػيناريو التغيي ػػر م ػػف اب ػػؿ المجتم ػػع نفس ػػو نح ػػو جميوري ػػة جدي ػػدة يدش ػػنيا ض ػػغط جمي ػػورى ،

ويصوغيا إطار دستورى جديد .

تمامػا وليسػت لديػو أزمػة نفسػية
وأنا ىنا أتفؽ مع األستاذ عبد الغفار شكر عمى أف المجتمػع المصػري ناضػج ً
مجتمنػا انتحارًّيػا أو
ػالما أو محافظػا  ،ولػيس
مثؿ مػا اػاؿ الػدكتور محمػد السػنيد إدريػس .واف كػاف
ً
ً
مجتمنػا مس ً
فوضويا .ومشكمتو الرئيسية تكمف فى أنو مخير فقط بيف األحادية والفوضوية .
إيمانا بمشػروع
ومف أجؿ ىذا أنا أطالب الدكتور عصاـ النرياف والدكتور عبد المننـ أبو الفتوح أف يكونا أكثر ً
خطابػا
اإلصالح وليس بمشروع حركة اإلخواف المسمميف ،وأطالبيـ بشكؿ عممي أف يبػر از فػي المرحمػة القادمػة
ً
ػور عمميػا يتنمػؽ
وطنيًّا وأجندة وطنية ،ويتفقوف مع القوى السياسية بشكؿ عممػي وصػادؽ  .وأنػا ىنػا أطػرح تص اً
باالنتخابػػات الرئاسػػية القادمػػة وىػػو أف تتبنػػى جماعػػة اإلخ ػواف ترشػػيح شخصػػية وطنيػػة تحظػػى ب جمػػاع القػػوى

السياسػػية المص ػرية  ،بػػدال مػػف التنصػػب لمرشػػح إخ ػوانى يخيػػؼ كػػؿ القػػوى المنارضػػة مػػف سػػيناريو األسػػممة
واحتكار السػمطة مجػددا  .ال بػد إذف مػف مشػاركة فػى السػمطة  ..رئػيس يمثػؿ المجتمػع المصػري كمػو ،ويحػدث
عميو إجماع ،مع مشاركة أساسية لحركة اإلخواف المسمميف مف خػالؿ البرلمػاف ،عمػى األاػؿ لفتػرة إنتقاليػة يػتـ

خالليػػا إ ازحػػة الحػػزب الحػػاكـ مػػف السػػمطة كنقطػػة يػػتـ التكػػاتؼ حوليػػا ،وبنػػدىا يحػػدث اخػػتالؼ فػػي المسػػارات

حيث تبدأ عممية الفرز الطبينية بيف القوى المتنددة فى المجتمنى المصرى .

 عمال سمطان:

حتى نخرج مف تمؾ المسألة الجدلية المتنمقة بيؿ يأتي اإلصالح مف أسفؿ أي مف حركػة المجتمػع  ،أـ ىػؿ
يأتي مف اعمى أي مف النخبة الحاكمة ،فأنا أبدأ بما انتيى إليو األستاذ عصاـ اإلسالمبولي؛ ألنو في الحقيقة

ىنػػاؾ مفػػاتيح ألي تحػػوؿ ديمق ارطػػي يحػػدث .ومػػف أىػػـ ىػػذه المفػػاتيح فػػي حالػػة مثػػؿ حالػػة مصػػر ىػػو مفتػػاح
اإلصػالح القضػائي؛ ألف القضػاء ىػػي السػمطة الحقيقيػة التػػي تسػتطيع اآلف أف تحمػي حركػػة التغييػر  ،فػ ذا مػػا

تحققت مطالب القضاة -والتي عبر عنيا مشروع القانوف الذي ادمو نادي القضاة -وبسرعة فيمكف أف يحػدث
تػوازف سػريع يحمػػي حركػػة النخبػػة تجػػاه التغييػػر ،وأنػػا ىنػػا أختمػػؼ مػػع مػػا االػػو الػػدكتور طػػو عبػػد النمػػيـ مػػف أف

وطمبػػا ،لكػف المسػألة أف ىنػاؾ حالػة مػػف
الديمقراطيػة فػي مصػر مسػألة عػػرض وطمػب ،فالمسػألة ليسػت
عرضػا ً
ً
القمع وحالة مف الخوؼ ،ومف عدـ وجود أي مساحات حقيقية لممجتمع لكي يتحرؾ فييا،ألف عاابة أي تحرؾ
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ىي القمع ..والقمع الننيؼ ،وىناؾ أناس تجاوزت مدة وجودىـ في المنتقالت الػ 15سنة  ،ومازالو اابنيف بيػا
حتى الألف بدوف محاكمة وبدوف اضية.

واإلصػػالح التش ػريني مفتػػاح أخػػر مػػف مفػػاتيح اإلصػػالح الجوىريػػة  .فاإلصػػالح التش ػريني -بمػػا يشػػممو مػػف

اصػػالح اضػػائي -مسػػألة فػػي منتيػػى األىميػػة وفػػي منتيػػى األولويػػة لنػػا اآلف.فينػػاؾ اػوانيف كثيػرة سػػيئة السػػمنة
تحتاج لممراجنة

والبد اف يكوف ىناؾ ضغوط شنبية مف أجؿ إلغاء مثؿ ىذه القوانيف فالضغوط اآلف تثمر بالفنؿ.

ومػف ىػػذه القػوانيف تمػػؾ المتنمقػة بػػالحبس فػي اضػػايا النشػػر ،واػانوف األحػزاب السياسػية الػػذي يضػع ايػػود كثيػرة
تنوؽ عمػؿ االحػزاب السياسػية وحريػة تكوينيػا  ،األمػر الػذي أدي الػى حالػة مػف الصػراع عمػى النفػوذ والسػمطة

داخؿ األحزاب المصرية وبشكؿ ال شبيو لو عمى مستوى النالـ

 أحمد التيامي:

أريد أف أعيد التفكيػر فػي النالاػة بػيف التيػارات السياسػية والسػمطة الحاكمػة فػي مصػر .لػو تصػورنا أف السػمطة
الحاكم ػػة ف ػػي مص ػػر تتك ػػوف م ػػف س ػػمطة منفص ػػمة ع ػػف ى ػػذه التي ػػارات السياس ػػية الكب ػػرى الميبرالي ػػة واإلس ػػالمية

والماركسػػية والناص ػرية ،فيػػي سػػمطة تػػأتي أساس ػاً مػػف البيرواراطيػػة المص ػرية النتيػػدة خصوص ػاً مػػف المؤسسػػة

النسػػكرية ،وىػػي تشػػكؿ عصػػب السػػمطة الحاكمػػة منػػذ أكثػػر مػػف خمسػػيف عامػاً .وابػػؿ ثػػورة يوليػػو  1952كانػػت
السمطة ممثمة في رأس السمطة في القصر ،ولـ يكف ينتمي ألي مف التيارات األربنة الرئيسية .والسػمطة مركػزة

في جية واحدة ىي القصر في النيد الممكي أو مؤسسة الرئاسة منذ الثورة.

وفي المقابؿ فقد تفتؽ التاري المصػري ،ربمػا منػذ اػرف أو أكثػر ،عػف أربنػة تيػارات أساسػية وىػي الممثمػة مننػا

اليػػوـ فػػي ىػػذا المقػػاء .وتتػػأثر النالاػػة بػػيف ىػػذه التيػػارات بتػػأثير السػػمطة الحاكمػػة ،فالسػػمطة الحاكمػػة التػػي تنتمػػد
أحيان ػػا م ػػع رم ػػوز تي ػػار أو أكث ػػر م ػػف ى ػػذه
عم ػػى بيرواراطي ػػة الدول ػػة  -خصوصػ ػاً الج ػػيش والشػ ػرطة -تتح ػػالؼ
ً
التيػػارات ،وىػػي تجيػػد المنػػب عمػػى وتػػر الخالفػػات بينيػػا مػػف أجػػؿ ضػػماف البقػػاء أو حتػػى تجديػػد نفسػػيا .فيػػي

أحيانػػا أخػػرى تتػػيح
تتحػػالؼ أحيان ػاً مػػع القػػوى اليسػػارية والماركسػػية كمػػا حػػدث فػػي الخمسػػينيات والسػػتينيات ،و ً
الفرصػػة أكثػػر لمقػػوى اإلسػػالمية الميبراليػػة كمػػا فػػي السػػبنينيات .وفػػي الواػػت ال ػراىف يبػػدو أف السػػمطة الحاكمػػة

جمينػا ،وحتػى التيػار الميب ارلػي الػذي كػاف يسػاىـ
أصبحت تواجو منضمة حقيقيػة فػي التنامػؿ مػع ىػذه التيػارات
ً
فػػي تجديػػد ىػػذه السػػمطة بػػدماء جديػػدة مػػف خػػالؿ عمميػػة اإلصػػالح ،أخػػذ يفقػػد الثقػػة فػػي جديػػة اإلصػػالح فت ارجػػع
الػ ػػبنض وانسػ ػػحب الػ ػػبنض اآلخػ ػػر وكػ ػػاف أبػ ػػرزىـ الػ ػػدكتور أسػ ػػامة الغ ازلػ ػػي حػ ػػرب ،كمػ ػػا ت ارجػ ػػع نفػ ػػوذ بنػ ػػض
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اإلصػػالحييف مثػػؿ الػػدكتور حسػػاـ البػػدراوي ،وىكػػذا ف ػ ف التيػػار الميب ارلػػي الػػذي كػػاف يشػػكؿ أفػػؽ تجديػػد النخبػػة

الحاكمة أصبح ينسحب أو يمر بمرحمة تيميش لصالح فئات مف التكنواراط.

فيذه النخبة الحاكمة وليست النخبػة السياسػية فقػط ،ألف النخبػة السياسػية تشػكؿ التيػارات المختمفػة .وىكػذا فػ ف
ىناؾ أزمة حقيقيػة تواجػو النخبػة الحاكمػة والتحػديات تتفػااـ ،ويظيػر النجػز عػف إرضػاء تطمنػات أي مػف ىػذه

القوى األساسية بشكؿ يضمف تأييدىا لنخبة الحكـ .وينمؽ مف حدة األزمة أف الجماعات االجتماعية والمينية

-مثػػؿ القضػػاة والميندسػػيف واألطبػػاء وخالفػػو -والتػػي كػػاف النظػػاـ يحػػاوؿ استرضػػائيا ،دخمػػت طػػور ال ػرفض

واالحتجػػاج بأشػػكاؿ جديػػدة وغيػػر مسػػبواة .وازاء ذلػػؾ النجػػز عػػف إرضػػاء كػػؿ ىػػذه الفئػػات ،يبقػػى أف السػػالح
األاوى في يد السمطة ىو المنب عمى وتر الخالفات األيديولوجية بيف التيارات السياسية.

ويشػػير الوضػػع الػراىف إلػػى أف التيػػارات السياسػػية ليسػػت متوازنػػة مػػف حيػػث األحجػػاـ والقػػوة والنفػػوذ فػػي الشػػارع

المصري .وبالتالي فالمطموب مف القوى األربنة الرئيسة أف تقوـ ب نجاز ميمة تاريخية وىي التصػالح والتالاػي
وبناء الثقة واالتفاؽ عمى برنامج إنقاذ مصر.

وى ػػذه لحظ ػػة تاريخي ػػة وفرص ػػة يج ػػب أف يقتنص ػػيا الجمي ػػع واال دخمن ػػا ف ػػي دائػ ػرة م ػػف الفوض ػػى ال ينم ػػـ إال اهلل

سبحانو وتنالى متي تنتيي.

إف مػػف الضػػروري الشػػروع فػػي بنػػاء الديمواراطيػػة التوافقيػػة القائمػػة عمػػى الت ارضػػي والتوافػػؽ بػػيف جميػػع القػػوى

والجماعات والمؤسسات.

إف الديمواراطية المطموبة يجب أف تقوـ عمى ضرورة مشاركة جميع القوى والفئات الراغبة في المشاركة ،وأف
يحت ػػرـ الجمي ػػع اواع ػػد المنب ػػة السياس ػػية ونت ػػائج عممي ػػة المنافس ػػة ورف ػػض اإلاص ػػاء ال ػػذي ي ػػؤدي إل ػػى االحتق ػػاف

السياسي والننؼ .وذلؾ بتبني استراتيجية الدمج  inclusionفي مقابؿ اإلاصاء .exclusion

والديمواراطيػػة التوافقيػػة  Consociational Democracyالقائمػػة عمػػى الت ارضػػي مفيػػدة فػػي تجػػاوز بنػػض
عيوب ملية االنتخابات التي تؤدي لظيور مفيومي األغمبية واألامية ،حيث أف ىذه اآللية اد تنبػر عػف منادلػة

صفرية  ،sub zero gameفمف يحصؿ عمى األغمبية يحصػؿ عمػى كػؿ شػي  ،بينمػا يػتـ إىػدار األاميػة حتػي
لو كانت مقاربة لنصؼ المجتمع .ومما يدعـ ذلؾ إدخاؿ عدد المصوتيف مف جممة مف ليـ حؽ التصويت في

الحسباف .والى مدى يمكف اعتبار مف نجح بنسبة  %15 – 12مف أصوات الناخبيف منب اًر عف الشنب.

وتتفادى الديمواراطية التوافقية ىذه السمبيات فيي تؤكد أف المجتمع يتكوف مف مجموعات أو جماعات عديػدة،
وأف والنظاـ السياسي يمثؿ التوافؽ بيف ىذه الروابط ،وبالتالي الننصر الحاسـ فػي تحقيػؽ التوافػؽ ىػو الرضػاء

النػػاـ .فػػالمجتمع السياسػػي كمػػا يقػػوـ عمػػى المنافسػػة يجػػب أف يقػػوـ أيضػاً عمػػى الوفػػاؽ النػػاـ والت ارضػػي ،والػػذي
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ينبػر عنػو ىػو مؤسسػػة الدسػتور .ولػذلؾ فمػف الميػػـ البحػث عػف القاسػـ المشػػترؾ بػيف جميػع التيػارات السياسػػية

بتنبير المفكر الكبير طارؽ البشري.

ولػػذلؾ فػػالمطموب مػػف الحركػػة األاػػوى فػػي الشػػارع (اإلخ ػواف المسػػمموف) أف يقػػدموا تطمينػػات لمقػػوى األخػػرى،

ومطموب مف القوى األخرى أف تنترؼ بتداوؿ السمطة وحؽ الجميع في الوصوؿ إلييا.

وال شؾ أننا تأخرنا كثي اًر في االعتراؼ المتبادؿ وتأكيد حؽ الجميع في الوصوؿ إلى السمطة ،وذلؾ رغـ مػرور

أكثر مف عشر سنوات عمى دعوات الحوار والتناوف بيف القوى السياسية ،خصوصاً منذ تشكيؿ لجنػة التنسػيؽ
بيف النقابات والقوي السياسية في منتصؼ التسنينات .يجػب أف يحسػـ الجميػع خيػاراتيـ ،ويتشػكؿ إدراؾ جديػد
بأف جميع القوى والتيارات ستستفيد مػف أي تغييػر سياسػي وديمػواراطي مقبػؿ ،ولػيس اػوة واحػدة فقػط ،فػالجميع

سػيأخذ حظػػو مػػف المكاسػػب ،وسػػيربح الجميػػع فػػي ظػؿ اواعػػد المنبػػة الديمواراطيػػة ،أمػػا اسػػتمرار الوضػػع الػراىف
فيو ينذر بالخسارة لمجميع.

وأعتقد أف برامج ومنتديات الحوار الثقافي والسياسي في السنوات األخيرة اد أفرزت تحوالت ميمة عمى صػنيد

التفػاىـ وبنػػاء الثقػػة يجػػب البنػػاء عمييػا .واػػد فوجئػػت أثنػػاء إعػػداد أطروحتػي لمماجسػػتير عػػف حػراؾ األجيػػاؿ فػػي
السياسػػة المصػرية حيػػث اابمػػت عػػدداً مػػف اػػادة ورمػػوز جيػػؿ الوسػػط فػػي الحيػػاة السياسػػية مػػف التيػػارات األربنػػة
بردودىـ عمى سؤاؿ مفاده :ىؿ تقبػؿ وصػوؿ إحػدى القػوى السياسػية األخػرى إلػى السػمطة ،وكانػت اإلجابػة فػي

 %99مف الحاالت ىي ننـ ،ووضع البنض شروطاً لضماف التداوؿ الديمواراطي كأف تكػوف ىنػاؾ مؤسسػات
اوية مثؿ الجيش والقضاء التي تضمف استمرار النممية الديمقراطية وعدـ االنقالب عمييا.

 خالد فياض:

شك ار سيدي الرئيس  ،اسمحوا لي في البداية اف اختمؼ مػع رئاسػة الجمسػة فيمػا ذكرتػو مػف امػر النػرض والطمػب
بالنسبة لقضية الديمقراطية  ،القضية ليست بيذا الشكؿ  ،ال نستطيع اف نقوؿ اف سبب تنثر اضػية الديمقراطيػة

فػػي مصػػر ىػػو عػػدـ وجػػود طمػػب عمييػػا  ،وال افيػػـ بالضػػبط بالطمػػب عمػػي الديمقراطيػػة  ،ىػػؿ المقصػػود اننػػا اذا
اجرينا استطالع لمراي وسالنا الناس في الشارع عف الديمقراطية  ،ستكوف النتيجة المتوانػة ىػو اف منظػـ النػاس

لػػف تػػري فػػي الديمقراطيػػة المطمػػب االساسػػي ف وبالتػػالي نحػػف نكػػوف ازاء تسػػطيح لقػػوة الديمقراطيػػة  ،مػػا نقصػػده
بالديمقراطيػة ىػو نضػاؿ الشػنب مػف اجػؿ انتػزاع حقػو فػي حكػـ نفسػو  ،وال يجػب اف يكػوف ذلػؾ مػف خػالؿ ابػداء
الرغبة المباشرة مف جانب الشنب فػي الديمقراطيػة  ،اننػا ننتبػر خػروج النػاس فػي الشػارع لممطالػب بػاي حػؽ مػف
حقوايـ ىو نوع مف الرغبة في الحكـ الديمقراطي اي حركة سياسية سممية تطالب الحكومة باي مطمب ىو رغبة
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فػػي الديمقراطيػػة  ،وبالتػػالي فاننػػا نضػػع نضػػاالت المص ػرييف عمػػى مػػدي اكثػػر مػػف خمسػػيف عامػػا مػػف اجػػؿ نيػػؿ
حقػػوايـ السياسػػية واالاتصػػادية واالجتماعيػػة  ،فػػي اطػػار ىػػذه الرغبػػة فػػي الديمقراطيػػة  ،ومػػا الػػزج بالنديػػد مػػف

المناضػػميف فػػي السػػجوف تحػػت مسػػميات ج ػرائـ سياسػػية وجنائيػػة اال محاولػػة مػػف جانػػب السػػمطة لضػػرب ىػػذه

المساعي الديمقراطية او باالحرى النضاالت الديمقراطية .

ولكننػا نالحػػظ فػي الفتػرة االخيػرة اف نضػاالت الشػػنب المصػػري مػف اجػػؿ الديمقراطيػػة اػد زاد ظيورىػا  ،وال يرجػػع
ذلؾ بالطبع الي اف السمطة اد بدات في انفتاحة ديمقراطيػة مفاجئػة  ،ولكػف يرجػع الػي الظػرؼ الػدولي واالاميمػي

الموجود حاليا  ،وىنا مربط الفػرس  ،مػف االىميػة اف تكػوف لػدينا الواانيػة الكافيػة  ،فػي التنامػؿ مػع ىػذا الظػرؼ
الخاص  ،ادرؾ تمامػا اف الوضػع الحػالي يضػغط عمػي االنظمػة النربيػة مػف اجػؿ الديمقراطيػة  ،وادرؾ تمامػا اف
ىذا الضػغط ييػدؼ فػي االسػاس الػي تحقيػؽ مصػالح االطػراؼ الضػاغطة فػي المقػاـ االوؿ  ،ولكػف ىػذا ال يمنػع
مف وجود ادر مف االتفاؽ الضمني في المصالح بيننا وبيف ىذه االطراؼ  ،ودورنا اف نفنؿ مف مسػاحة االتفػاؽ

ىذه حتى نضمف فاعمية حركة الشارع في سنية لتحقيؽ طموحاتو في الديمقراطية ونظػاـ الحكػـ الصػالح  ،ولنػؿ
ما حػدث مػف تػداعيات االعتػداء عمػى المتظػاىريف فػي يػوـ االسػتفتاء عمػي تنػديؿ المػادة  76مػف الدسػتور  ،مػف
اعالف الصحؼ القومية عف مكالمة ىاتفية تمت بيف رئيس الواليات المتحدة والرئيس المصري وطمب االوؿ مف
االخيػر اف يفػتح تحقيقػا فيمػا حػػدث مػف اعتػداءات عمػي ىػؤالء المتظػاىريف  ،ليػو دليػؿ عمػػي مػا وصػمنا اليػو مػػف

انػػدماج بػػيف الخػػارجي والػػداخمي  .وال ينبغػػي لنػػا ابػػدا اف ننظػػر بنػػيف ال ػرفض المطمػػؽ ليػػذه التػػدخالت  ،كمػػا ال
ينبغي لنا ايضا اف ننظر ليا بنيف القبوؿ المطمؽ  .ونتحسس لداة ايف مصالحنا ومصالح االخريف .

نقطة اخيرة ينبغي تناوليا وىي الخاصة باالصالح السياسي واولوياتػو  ،اريػد ىنػا اف اؤكػد اف ينبغػي لنػا اف

نقتػػرب اكثػػر مػػف نقطػػة اتفػػاؽ حػػوؿ مػػاذا نريػػد بالضػػبط  ،وازعػػـ انػػو ال ينبغػػي لنػػا ابػػدا مػػف تضػػييع نقاشػػاتنا حػػوؿ

اييما اولى تنديؿ اـ تغيير الدستورفاعتقد اف ىذه اضايا لـ يات موعدىا بند  ،فالنظاـ الحػالي والػذي ينػيش فػي
خريؼ عمره االف لـ ولف يضحي باصالحات حقيقية في الحياة السياسية المصرية  ،واالمر لػف يزيػد عػف مجػرد

محاوالت اصالحية بطيئة ومشوىو احيانا كثيرة عمي غرار تنديؿ المادة  76مف الدستور  ،وبالتالي مف االىمية
اف نطرح بقوة مطالب جزئيػة بسػيطة نحػاوؿ الحصػوؿ عمييػا مػف ىػذا النظػاـ  ،وينبغػي اف تكػوف ىػذه المطالػب
متنمقة بخط محدد وىو الخط الدعائي التوعووي  ،الدعائي لمخارج والداخؿ  ،والتوعووي لمخارج  ،اي اف نحاوؿ

اخػراج ا ػوانيف مػػف شػػانيا التػػاثير فػػي ى ػذا االتجػػاه  ،واعتقػػد اف الػػثالث اػوانيف محػػؿ النقػػاش حاليػػا فػػي مؤسسػػات
الدولة الحكومية  ،لو انجزت  ،اعتقد نكوف اد حققنا انجػاز فػي سػبيؿ تفنيػؿ حركػة الشػارع وااصػد بيػذه القػوانيف
اانوف السمطة القضػائية حتػي نػتمكف مػف تفنيػؿ اسػتقالؿ ىػذه المؤسسػة وبالتػالي نضػمف حيادىػا عمػي االاػؿ فػي
الصراع الحادث بيف السمطة والحكومة  ،واانوف النشر حتى نتمكف مف رفع الحبس عػف الصػحفييف واػادة الػراي
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 ،وبالتالي ننطييـ ادر كبير مف حرية الحركة ليـ نستطيع مف خالليـ توعية الجماىير بحقوايـ وواجباتيـ دوف

اف يكوف ىناؾ سيؼ مسمط عمػي راػابيـ ىػو الحػبس ومشػتقاتو .امػا القػانوف الثالػث فيػو اػانوف مكافحػة االرىػاب
كبػػديؿ عػػف اػػانوف الط ػوارئ وانػػا لسػػت مػػف المتخػػوفيف مػػف مثػػؿ ىػػذه النوعيػػة مػػف الق ػوانيف عمػػى اعتب ػ ار اف اػػانوف
الط ػوارئ ال حػػاكـ وال مقيػػد لػػو وال مرجنيػػة لػػو ايضػػا امػػا اػػانوف االرىػػاب فحػػدوده ىػػي الدسػػتور  ،حتػػي ولػػو كػػاف

الدستور الحػالي االمػر الػذي يقيػد مػف اػدرة المشػرع عمػي تقييػد حريػات المػواطنيف والضػرب بقواعػد النػدؿ عػرض

الحائط .

واخي ػ ار كمػػي ثقػػة اف الطريػػؽ مػػا ي ػزاؿ طػػويال  ،ولكػػف دائمػػا مػػا يبػػدا طريػػؽ االلػػؼ ميػػؿ بخطػػوة واحػػدة

ولتكف ىذه خطوة في الطريؽ الصحيح .

 عمرو ىاشم ربي :

بدايةً أتوجو بخالص الشكر والتقدير لمدكتورة ثناء ،وأؤكد تناطفي منيا ألف الجيد الذي بذلتو جيدا كبي ار

جػػدا مػػا كػػاف يجػػب أف تكمػػؼ بػػو وحػػدىا  ،فمثػػؿ ىػػذا الجيػػد كػػاف يجػػب أف يكػػوف جماعيػػا ،عمػػى األاػػؿ لتتالفػػى
كثير مف المثالب التػي ذكرىػا الػدكتور سػيؼ عبػد الفتػاح ،المثالػب المنيجيػة عمػى وجػو التحديػد؛ ألنػو ال يمكػف
ًا
ألي شخص وليس الدكتورة ثناء فقط أف يند ىذا النمؿ بمفرده ويكوف عمالً متكامالً.
لقد استوافني عند اراءة الكتاب ذلؾ الجزء الخاص بمنواات االصالح الديمقراطي ،والذي تجاىمت فيو الباحثة

القيود المحورية عمى االصالح المنشود واتجيت مباشرة لمقيود االجرائية مف ابيؿ تنويؽ عمؿ النقابات المينية

والمجتمع المدني وتنويؽ أداء مجمس الشنب....ال

حتى عند التنرض ليذا المستوى مف القيود اإلجرائية كاف ىناؾ ايود أخرى إجرائيػة تػـ تجاىميػا تتنمػؽ بالفسػاد

السياسي واالاتصادي(تزوير االنتخابات ,اانوف الطواريء ,مالحقة القضاة...ال )

وبنيػػدا عػػف ىػػذه القيػػود اإلجرائيػػة ىنػػاؾ ايػػود محوريػػة تنػػوؽ عمميػػة التحػػوؿ الػػديمقراطي فػػي مصػػر مثػػؿ

محوريػػة دور رئػػيس الجميوريػػة فػػي النظػػاـ السياسػػي المصػػري.حيػػث تجمػػع سػػمطات الػرئيس بػػيف سػػمطات رأس
السمطة التنفيذية في النظاميف البرلماني والرئاسي أتصور أف ىذه -كما يقاؿ -مربط الفرس.

وظني أف ىناؾ تبريرات لمتمكؤ في االصالح  ,وىذه التبريرات جائت فى خمػس تنبيػرات أساسػية تكػررت كثيػ ار

في خطاب القيادة السياسية:
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-تعبير االصةح بمنط الخطوة خطوة والذي أسفر عن ال شيء بعد  22عاما

-تعبير االصةح االقتصادي قبل االصةح السياسي ،وقتد انتيتت اعنتدة االصتةح االقتصتادي دون

ان نبتتدأ فتتي االصتتةح السياستتي(وطبعتتا انتيتتت بالفشتتل بعتتد تنفيتتذ اعنتتدة صتتندو النقتتد والبنتتك

الدوليين)

-تعبيتتر إنتظتتار حتتل الص تراع العربتتي -اإلس ترائيمي وىتتو خطتتاب يفتتترض أن الطتترف االس ترائيمي ىتتو

االخر يؤعل عممية الديمقراطية بادخمو بدعوى استمرار الصراع م العرب
 -تعبير رفض التدخل األعنبي لمضغط في لعممية اإلصةح

تعبير خصوصية البيئة المصرية والعربية وكهن بيئتنا تؤكد عمى االستبدادىذه تقر ًيبا ىي المبررات الخمس لتمكؤ عممية اإلصالح التي كانت واردة فػي الخطػاب السياسػي لمقيػادة السياسػية
منذ عاـ  81حتى اآلف .لكف في وااع األمر يبدو لي أنو كاف ىناؾ ثالثة أمور أساسية كانت حاسمة في مسألة
ىذا التمكؤ وىي:

 التأكيد المسػتمر عمػى ايمػة االسػتقرار حتػى لػو أدى ىػذا االسػتقرار فػي وااػع األمػر إلػى (الركػود)،
دائما مف التغيير
والخشية ً
 ع ػػدـ االس ػػتجابة ألي ض ػػغوط ش ػػنبية مطالب ػػة ب ػػالتغيير واعتب ػػار أي اس ػػتجابة ألي ض ػػغط أم ػػر
منيب.

 التضييؽ عمى حرية الرأي والتنبير أمػالً فػي الوصػوؿ عمػى مػا يبػدو لموضػوع التوريػث .ولنػؿ مػا

حػػدث فػػي تنػػديؿ المػػادة  76مػػف الدسػػتور ،وتأجيػػؿ انتخابػػات المحميػػات يصػػب فػػي ىػػذه الخانػػة.
بحيػث أنػػو إذا مػػا أجريػػت أي إنتخابػػات فػػي الواػػت الػراىف فمػػف يسػػتطيع أحػػد دسػػتوريا واانونيػػا اف
ينافس نجؿ الرئيس إذا ما خاض ىذه االنتخابات.

 صبري خمف اهلل:

أنػػا أزع ػػـ أن ػػو ال الحػػزب ال ػػوطني وال ح ػػزب التجمػػع وال أي ح ػػزب م ػػف األح ػزاب الموج ػػودة وال حت ػػى غي ػػر

الموجودة األف ترى أف اإلخواف المسمميف اػادريف عمػى إصػالح شػأف ىػذا البمػد وحػدىـ .وأظػف أف ىػذا المفيػوـ

يجب أف يستقر في وجود الكؿ ،ألنو بدالً مف أف نتبادؿ االتيامات ،نتبادؿ الثقػة  ،بمننػى أنػو يجػب أف ننتقػؿ

مف طور تبادؿ االتيامات إلى تبادؿ الثقة  ،حتى يمكننا أف نتحرؾ سويًّا ،واال ال داعي لتمؾ المقاءات.
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كثير في المصطمحات التي تبندنا عف بنضنا الػبنض .نحػف فػي حاجػة شػديدة إلػى جانػب
فنحف نستغرؽ ًا
الثقػػة أكثػػر مػػف الجانػػب السياسػػي وأكثػػر مػػف الجانػػب التنظيػػري  ،تمػػؾ الثقػػة التػػي تجنمنػػا نسػػتطيع النمػػؿ سػػويًّا.
لكػػف لػػو ظمػػت االتيامػػات موجػػودة  -مثػػؿ إتيػػاـ االخػواف المسػػمميف بػػأنيـ اػػوة تريػػد أف تفػػرض واانيػػا وتريػػد أف
تفرض وضنيا،أواف األخواف ييمشوف القوى األخػرى وينتبرونيػا ليسػت موجػودة فػي السػاحة وال تنتػوي التواجػد

أصالً أو مثؿ ىذا الكالـ  -فمف نتقدـ خطوةً واحدة ،وسنظؿ نرجع لموراء ربما عشرات السنيف.
ثانيا ،ال يمكف أف يحدث إصالح ال بالثورة الكاممة مثمما يطرح البنض ،وال بالتقدـ السممي الكامػؿ ،وانمػا
ً
ال بد مف مجموعة تضحيات ...ىي بمثابة منتصؼ الطريؽ بػيف الثػورة الكاممػة والتقػدـ السػممي الكامػؿ  ،ربمػا

شخصا يريد أف يجني ثمار تمؾ
يسارا ،لكنيا تقتضي أف يدفع الجميع الثمف ومسألة أف
تميؿ ً
ً
يمينا وربما تميؿ ً
النممية دوف أف يدفع الثمف ،فمف يحدث ىذا .ال مف ابؿ أي حزب مف األحزاب وال مف اإلخواف المسمميف.
لذلؾ أاوؿ :نحف لسنا اادريف أف نحقؽ ىذه النتيجة إال بوضػع أجنػدة مشػتركة ،وأنػا أاػوؿ أف ىػذه األجنػدة

المشتركة ما زالت عاجزة عمى وضػع الطػرح الػذي يحػوؿ النظػرة الوطنيػة الحقيقيػة لمشػروع متكامػؿ لإلصػالح

يحظى باإلجماع.

ىػػذا المشػػروع ل ػػـ يوجػػد ول ػػـ يول ػد .وذل ػػؾ بسػػبب أزمػػة الثق ػػة الموجػػودة ب ػػيف القػػوى والن ػػامميف فػػي الس ػػاحة

السياسػػية .لػػذلؾ أاػػوؿ ...نحػػف محتػػاجوف لمشػػروع يوحػػد ىػػذه القػػوى ،وىػػذه ىػػي الحالػػة الوحيػػدة التػػي يمكػػف أف
ننتزع بيا حقنا في تبادؿ السمطة ،وفي الحياة السياسية المرجوة منا جمينا.

ووات أف يتواجد ىذاف الجناحاف لمنمؿ السياسي الوطني في مصر ،في ىذه الحالػة نكػوف اػد ااتربنػا ج ًّػدا

مف الوصوؿ ألىدافنا كما وصمت الكثير مف القوى السياسية في النالـ.

وأعتقػػد أنػػو لػػـ يحػػدث فػػي النػػالـ أف وصػػمت اػػوى سياسػػية ألىػػدافيا وانتزعػػت حقيػػا دوف أف توحػػد اواىػػا

وتوحد كممتيا.

في ىذا السياؽ أسجؿ أعتراضي عمى ما يردده البنض مػف أف الحػزب الػوطني ىػو أكبػر اػوة سياسػية فػي

مصر ,فال االحزب الوطني ىػو أكبػر اػوة وال اإلخػواف ىػـ اكبػر اػوة...القػوة الحقيقيػة الكبيػرة فػي ىػذا المجتمػع

ىي الشنب.. .وما حققو اإلخواف المسمموف مف مكاسب يرجػع إلػى أنػو فيػـ كيػؼ يتنامػؿ مػع الشػنب...ولكػف
لو فشؿ اإلخواف في التنامؿ مع الشارع فسينيار رصيدىا وثقميا السياسي

ومف ثـ أاػوؿ :نحػف الػذيف مطػالبوف بمخاطبػة ىػذه الجيػة أي "الشػنب"  .فيػي الجيػة القويػة الوحيػدة التػي

تستطيع أف تنتزع مننا حقيا مف النظاـ الحالي الذي سػيجد نفسػو مضػط ار لإلاتنػاع بػأف مصػمحتو الحقيقيػة لػف

تتـ اال بتداوؿ السمطة.
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جمينػػا لػػو
ورغػػـ أننػػا ال نممػػؾ الكثيػػر مػػف أوراؽ الضػػغط لكػػف الوضػػع الحػػالي ،المحمػػي والنػػالمي ،يرشػػحنا
ً
اتحػػدنا ،وتولػػدت فينػػا الثقػػة الكاممػػة لمتنػػاوف مػػع بنضػػنا الػػبنض ،ونسػػينا اليػواجس واالتيامػػات المتبادلػػة  ..إذا
حدث ىذا فأبشروا إف شاء اهلل ...وعسى أف يكوف ار ًيبا.

 ناعي الغطريفي

سػػأكوف مػػوج از فػػي تنميقػػي حيػػث أننػػي سػػأطرح مواػػؼ التيػػار الميب ارلػػي مػػف مجمػػؿ الطروحػػات الخاصػػة بػػالتحوؿ
الديمواراطي غدا  ،إال أف ما أود توضيحو اآلف ىو كشؼ حقيقة ما يدعيػو النظػاـ السياسػي مػف تقػدـ عمػى طريػؽ

اإلص ػػالح السياس ػػي  ،ف ػػالخطوات الت ػػي اتخ ػػذىا منروف ػػة ف ػػي أدبي ػػات السياس ػػة باألتواراطي ػػة الميبرالي ػػة

Libral

 Autocracyوىي تنني اياـ النظاـ بدعـ تدريجي لمؤسسات المجتمػع المػدني  ،وتوسػيع ىػامش حريػة التنبيػر ،

واجراء االنتخابات الرئاسية والنيابية المقررة نتائجيا مسبقاً سواء بالتزوير والتالعػب بقػوائـ النػاخبيف وتوزيػع الػدوائر
أو ب ضناؼ المؤسسات السياسية عف طريؽ شؿ ادرة األحزاب السياسية عمى التواصؿ مع اواعدىا واطع الطريؽ
أماـ الزعامات الواعدة التي تتطمع إلى إثبات اػدراتيا القياديػة  ،بتطبيػؽ القيػود الػواردة بقػانوف الطػوارئ وعػدـ إتاحػة

الفرصة ليا لطرح برامجيا في أجيزة اإلعالـ الممموكة لمدولػة  .والنظػاـ السياسػي مسػتند فػي اتبػاع ىػذا الػنيج إلػى
الػػذىاب إلػػى أبنػػد مػػدى طالمػػا كانػػت تمػػؾ الخطػوات اإلصػػالحية ال تصػػؿ إلػػى تغييػػر أوضػػاع القضػػاء أو المسػػاس
بالدسػػتور حيػػث أف ىػػذيف الننصػريف يشػػكالف الضػػمانة األساسػػية ألف يصػػؿ اإلصػػالح إلػػى الحػػد الػػذي يػػؤدي إلػػى

تغييػػر النظػػاـ ويبػػدو أف ىػػذه ىػػي المحطػػة التػػي وصػػمنا إلييػػا اآلف .وفيمػػا يتنمػػؽ بػػالمواؼ مػػف تنػػامي اػػوة جماعػػة
اإلخ ػواف المسػػمميف فيػػـ فصػػيؿ وطنػػي لديػػو رؤيػػة إصػػالحية واف كنػػا ننتقػػد أف الجماعػػة تسػػتمتع بمي ػزات سياسػػية
وجماىيرية ال تستمتع بيا القوى السياسية األخرى التي ال تممؾ منػابر منتشػرة عمػى طػوؿ الػبالد وعرضػيا وتنظيمػا
تماسػػكت حمقاتػػو عمػػى مػػدى عقػػود طويمػػة  ،وتمػػويال خيري ػػا يمكنيػػا مػػف تقػػديـ خػػدمات موازيػػة لتمػػؾ التػػي فش ػػمت

الحكومػػة فػػي تقػػديميا وعمػػى مسػػتوى غيػػر اابػػؿ لممنافسػػة مػػف ابػػؿ التيػػارات السياسػػية األخػػرى  ،ولػػيس ىػػذا دعػػوة

لمتضييؽ عمى اإلخواف وانما تتطمنا لممساواة منيـ حتى يمكف وضع خريطة دايقة لمقوى السياسية الفاعمة .

أما عف اوة التيار الميبرالي وتقويـ فنالياتو  ،فأود أف أوضح حقيقة اد تغيب عف البنض ،وىي أف الحزب الوطني

في الوااع ووفؽ برنامجو ينتبر فصػيال ليبراليػا  ،أمػا مػف الناحيػة الفنميػة فقػد تحػوؿ إلػى مجػرد تجمػع حػوؿ السػمطة
ومف أجػؿ السػمطة ممػا أفقػده األىميػة لترديػد مػا يدعيػو مػف دعػاوى إصػالحية ومػا يسػنى لتحقيقػو مػف عدالػة وحريػة

ولذا ف ف إصالحاً حقيقيا لمحزب الوطني مف شأنو أف يضيؼ اوة لمتيار الميبرالي في مصر.
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لقد تنرض بنض السادة المشاركيف مثؿ األستاذ أميف اسكندر لدور الخارج في دعػـ بنػض القػوى مثػؿ حػزب الغػد
وتصدي أمريكا لمدفاع عف رئيسو فأنا أعتقد أف ىػذا التػدخؿ كانػت سػمبياتو تفػوؽ إيجابياتػو إذ أتػاح لمنظػاـ الفرصػة

لمتشػػيير بػػالحزب وزعاماتػػو ومحاولػػة اغتيػػاؿ شخصػػيتو شػػنبيا  ،وىػػو مػػا دفػػع الحػػزب إلػػى المطالبػػة ب ػ خراج اضػػية

أيمف نػور مػف منادلػة النالاػات الثنائيػة بػيف مصػر والواليػات المتحػدة حتػى ال يكػوف مصػيره عرضػو لمتقمبػات وفقػا
لمصفقات التي ينقدىا النظاـ عمى صنيد مواافو مف القضايا اإلاميمية.

وأن ػػا ال أا ػػوؿ ى ػػذا بن ػػاء عم ػػى تق ػػدير شخص ػػي ولكن ػػو واا ػػع  ،والمت ػػابع لتصػػريحات المس ػػئوليف األمػػريكييف تج ػػاه

التطػػورات الداخميػػة التػػي شػػيدتيا مصػػر يتبػػيف اخػػتالؼ نبػرة النقػػد أو الرضػػا وفقػػا لنقػػاط التالاػػي أو االخػػتالؼ تجػػاه
القضايا المطروحة لمنقاش كما حدث في الزيارتيف األخيرتيف لوزيرة الخارجية األمريكية .

أما فيما يتنمؽ بأوضاع حزب الغد الحالية فال شؾ أنو يمر بأزمػة أوؿ مػف تسػبب فييػا ىػو النظػاـ نفسػو  ،سػواء

عػػف طريػػؽ لجنػػة األحػزاب التػػي تفػػرض ايػػودا عمػػى األجنحػػة المنشػػقة تحػػوؿ دوف إمكانيػػة إاامتيػػا أحػزاب منفصػػمة

حالػة االخػػتالؼ أو تػػدخالت األجيػزة األمنيػػة لتفجيػػر األحػزاب مػػف الػػداخؿ مثػػؿ مػػا حػػدث عنػػدما طمبػػت مػػف بنػػض
النناصر المختراة أو الواانة تحت ضغوط تقديـ طمب بفصؿ رئيس تحرير جريػدة الغػد وتنطيػؿ صػدورىا دوف أف
تكوف مخولة بذلؾ ،إال أف رئيس لجنة األحزاب استجاب لطمبيا ىذا واد كشفت األياـ بنػد ذلػؾ أف ىػذه المجموعػة

المنشػػقة والتػػي تػػـ فصػػميا كانػػت تختمػػؼ جػػذريا فػػي مواافيػػا عػػف حػػزب الغػػد  ،واتضػػح ذلػػؾ مػػف افتتاحيػػات جريػػدتيا
الممالئػػة لمنظػػاـ ومػػف عريضػػة الػػدعوى التػػي اػػدمتيا والتػػي انتقػػدت فييػػا ايػػادات الحػػزب ب ىػػانتيـ لمرمػػوز الوطنيػػة
وتناونيـ مع جماعات تتقاضى تمويال مف الخارج وليا عالاات مشبوىة.

الميػػـ أف وااػػع الحيػػاة والممارسػػة الحزبيػػة مميئ ػاً باأللغػػاـ ويكشػػؼ بوضػػوح عػػف أف النوايػػا مبيتػػة إلبقائيػػا رىينػػة

األزمػػات الماليػػة والسياسػػية واالنقالبػػات الداخميػػة ومػػا ينطػػوي عميػػو ذلػػؾ مػػف تنطيػػؿ مسػػيرة اإلصػػالح وضػػياع
فرص إاامة ديمواراطية حقيقية وتنميؽ مسئولية ذلؾ عمى األحزاب  .....وىذا ىو ما يرمي إليو النظاـ.

 حسين عبد الراز

أوالً أشػػكر الػػدكتورة ثنػػاء عمػػى الوراػػة واألسػػئمة التػػي طرحػػت فييػػا ومػػا أثارتػػو مػػف نقػػاش ،والوراػػة واألسػػئمة

والنقاش يجنموني أطرح أربع نقاط باختصار:

النقطتتتة األولتتتى أن ػػو غ ػػاب ع ػػف الورا ػػة توض ػػيح األوض ػػاع القائم ػػة وى ػػي أوض ػػاع اس ػػتبدادية تجنمن ػػا نض ػػع

الديمقراطيػػة مػػدخؿ ألي تغييػػر سياسػػي أو ااتصػػادي أو اجتمػػاعي فػػي مصػػر .والوااػػع أف الوضػػع غيػػر الػػديمقراطي
القائـ في مصر وضع بالغ السوء عمى عكس ما يبدو ظاىريًّا.
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فالدستور ينطي ىيمنة كاممة لمسمطة التنفيذية ،وداخؿ السمطة التنفيذية ىناؾ سمطات مطمقة لرئيس السمطة

التنفيذيػػة الػػذي ىػػو رئػػيس الجميوريػػة ،فيػػو مػػف خػػالؿ  32مػػادة مػػف الدسػػتور صػػاحب الق ػرار السياسػػي والتنفيػػذي
ػدءا
والتشريني في مصر ،ويتساند مع الدستور سمسمة مف القوانيف التػي تنتيػؾ الحريػات النامػة وحقػوؽ اإلنسػاف ،ب ً
مف اوانيف صادرة عاـ  1912و 1914إلى اوانيف صادرة عاـ .2225

كثير مف
مصر تنيش ألوؿ مرة في تاريخيا ربع ارف كامؿ تحت حكـ الطوارئ ،وىذا القانوف عممياً يمغي ًا

مػواد الدسػتور وخاصػةً الجػزء اإليجػابي فػي الدسػتور المصػري الػذي ىػو الحقػوؽ والحريػات النامػة ،وبالضػػرورة
في ظؿ الطوارئ ىناؾ اعتقاالت باآلالؼ ،يقدر الذيف دخموا المنتقالت إلى سنة  2222بأكثر مػف  152ألػؼ

مػواطف مصػػري ،ويصػػاحب االعتقػػاؿ بالضػػرورة كمػػا يقػػوؿ التػػاري المصػػري التنػػذيب فػػي المنػػتقالت والسػػجوف

وأاساـ الشرطة.

مصر ال زالت القػوات المسػمحة ىػي القػوة الحاكمػة والمػؤثرة فػي الحيػاة السياسػية ،كػؿ رؤسػاء الجميوريػات

مف عاـ  1952حتى اآلف مف القوات المسمحة ،كثير مف المحافظيف يػأتوف مػف القػوات المسػمحة ،وتحدي ًػدا مػا
يسمى بالمحافظات الحدودية .تمي القوات المسمحة الشرطة التي ال يوجد مواطف مصػري يتنػيف فػي وظيفػة أو
يسافر أو يذىب أو يأتي إال ويصاحبو تقارير أمف الدولة التػي تػتحكـ فػي حيػاة النػاس .الحكومػة تسػيطر عمػى

كافػػة أجي ػزة اإلعػػالـ الرسػػمية والصػػحافة القوميػػة .تزويػػر االنتخابػػات ىػػو األسػػاس منػػذ بػػدء التندديػػة السياسػػية
 1976حتى اآلف.

ال يوجد شيء اسمو إدارة محمية ،الدولة المركزية ىي المسيطرة.

ىناؾ مقاطنة مف الشنب المصري لمنمؿ السياسي %75 .مف المقيديف فػي جػداوؿ االنتخابػات لػـ يػدلوا

اء انتخابات الرئاسة أو انتخابػات مجمػس الشػنب .ىػذا
بأصواتيـ في أية انتخابات مف  2222حتى  2225سو ً
ىو الوااع الذي نريد أف نغيره حتى يكوف ىناؾ ديمقراطية.

النقطة الثانية ىي التبشير بحزب جديد يواجو الحزب الوطني الحاكـ؟ أنا حقيقةً أنزعج مف اإللحػاح لػيس

فقػػط مػػف الوراػػة ،وانمػػا مػػف خػػالؿ عديػػد مػػف الكتابػػات والتص ػريحات لكتػػاب وسياسػػييف أف ػراد لػػـ ينضػػموا ألي
طبنػا ،ينتبػروف كػؿ األحػزاب القائمػة
حزب مف األحزاب ،وحافظوا عمى "نقائيـ" واستقالليـ ،مف وجيػة نظػرىـ ً
اء كانػػت أحػزاب منتػػرؼ بيػػا مػػف الحكومػػة ،أو غيػػر منتػػرؼ بيػػا،
ال ايمػػة ليػػا ،وال أمػػؿ فييػػا ،و و و إلػ  ،سػو ً
ويبش ػػروف ب ػػالحزب الجدي ػػد ال ػػذي س ػػينمؿ المنجػ ػزات ،لم ػػاذا ى ػػذا الح ػػزب ال ػػذي يبش ػػر ب ػػو س ػػيختمؼ ،إذا كان ػػت

ػودا عمػى األحػزاب ويحاصػرىا
األحزاب كميا غير صالحة؟ ىو سينشػأ فػي ظػؿ اػانوف األحػزاب الػذي يفػرض اي ً
فػػي المقػػر والصػػحيفة ،ويمننيػػا مػػف اسػػتثمار أمواليػػا فػػي أيػػة أعمػػاؿ تجاريػػة و و ..إلػ حتػػى تظػػؿ تنػػاني مػػف

أزمات مالية ،ما الذي سيجنمو "عجبة" في ىذا المناخ ،وسينبر عف ماذا؟
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نحػػف لػػدينا أح ػزاب يسػػارية واوميػػة مػػف كػػؿ لػػوف ،التجمػػع ،الناصػػري ،الك ارمػػة ،حػػزب الشػػنب االشػػتراكي،

أيضػػا يقػػاؿ عنػػو حزًبػػا ليبر ًّ
اليػػا .لػػدينا
الحػػزب الشػػيوعي المصػػري ،لػػدينا أح ػزاب ليبراليػػة :الوفػػد ،الغػػد ،والػػوطني ً
أحزاب ذات مرجنية دينية مثؿ اإلخواف المسمميف والوسط .ىذا الجديد الذي سيأتي سػينبر عػف مػاذا ،وسػيمثؿ

مف؟

وأرجػوا أال يفيػػـ أحػػد مػػف كالمػػي ىػػذا أنػػي ضػػد ايػػاـ أحػزاب جديػػدة ،عمػػى النكػػس فأنػػا منحػػاز إلػػى إطػػالؽ

حرية تشكيؿ األحزاب بمجرد اإلخطار وبال أي ايػود  ،ولكػف مػا أعتػرض عميػو ىػو األسػباب التػي تطػرح لقيػاـ

ىذا الحزب الجديد.

النقطة الثالثة ىي اضية القديـ والجديد دوف تحديد ،فمػيس كػؿ اػديـ مرفػوض ،وكػؿ جديػد مرحػب بػو ،مػا
ػيئا مختمفًػػا عػػف القػػديـ؟ ىػػذا القػػديـ ،واعػػذروني عنػػدما أتكمػػـ عػػف حػػزب
مواصػػفات ىػػذا الجديػػد التػػي تجنمػػو شػ ً
مطموبػػا أف اادتػػو يػػدخموف السػػجف ،دخم ػوا السػػجف ابػػؿ أف يوجػػد الحػػزب
التجمػػع الػػذي أنػػا عضػػو فيػػو-إذا كػػاف
ً
وبنده أو بنضيـ عمى األاؿ في الخمسينيات والستينيات وفي السبنينيات والى منتصؼ الثمانينيات ،مطموب
أنيػػـ ينزل ػػوف الش ػػارع ،حػػزب التجم ػػع م ػػف سػػبتمبر  2223إل ػػى س ػػبتمبر  2225نظػػـ  13تجم ػػع ومظ ػػاىرة ف ػػي
الشارع ،وطرح كػؿ اضػايا إالصػالح السياسػي والدسػتوري  ،والغػاء الطػواريء وضػد صػيغة المػادة  76وارتفػاع

االسنار .......ال .

أصػػؿ لمنقطتتة األخيتترة اضػػية الجبيػػة ،والبرنػػامج .الجبيػػة نشػػأت فػػي مصػػر فػػي  1995تحػػت أسػػـ لجنػػة

التنسيؽ بيف األحزاب والقوى السياسية وكاف فييا ,األحزاب الرئيسية الخمسة :الوفد والتجمع والناصػري والنمػؿ

نامجػػا لإلصػػالح السياسػػي
واألح ػرار ،واإلخ ػواف المسػػمميف والشػػيوعييف ،واسػػتمرت حتػػى عػػاـ  2222وعممػػت بر ً
والديمقراطي أزعـ أنو شامؿ وصالح حتى اآلف بما فيو البند االاتصادي واالجتماعي.
 2222تكونػػت لجنػػة الػػدفاع عػػف الديمقراطيػػة فييػػا  5أحػزاب وسػػت منظمػػات مجتمػػع مػػدني حقوايػػة ،وىػػذه

كانت أوؿ مرة تنمؿ األحزاب مػع منظمػات المجتمػع المػدني الحقوايػة .وأخػتـ كالمػي بمالحظػة ،لمػاذا لػـ يػدعُ
جدا فػي اإلصػالح السياسػي والدسػتوري؟
أحدا مف ىذه المنظمات رغـ أنيا تمنب ًا
ميما ً
منظمي ىذه الندوة ً
دور ً

وشكر.
ًا

 إبراىيم الععفري:

أنا سأتكمـ مف زاويتيف :زاوية رجؿ أكاديمي متواضع ،وزاوية رجؿ الشارع النادي وذلؾ في نقطتيف:
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النقطتتة األولتتى ىػػي أنػػو منػػذ فتػرة طويمػػة ونحػػف ننقػػد نػػدوات نتحػػدث فييػػا وتتحػػدث فييػػا الصػػفوة والنخبػػة ،
كثير جدا.
تماما .الشارع حركتو أسرع منا ًا
ولكف الشارع غير ىذا ً
فالشارع ال ينمـ ما مننى نخبوي وما مننى فوضوي ،وما مننى نيضوي ،ومػا مننػى تجميػات ،ومػا مننػى
جدا
أيديولوجية ،الشارع المصري ليس كذلؾ .الشارع المصري يحتاج لغة ،لغة جديدة .ىناؾ فجوة .فجوة كبيرة ً
بيف حديثنا ىنا عمى الموائد وبيف حركة الشارع .ىذا ىو التمغراؼ األوؿ.

النقطتتتة الثانيتتتة تتنمػػؽ بقضػػية البػػديؿ أو اضػػية الثابػػت .نحػػف ننػػرؼ جيػػد حػػزب التجمػػع فػػي منتصػػؼ

السبنينيات ،وظيور أفكار ليبرالية مع بداية الثمانينيات ،.ثـ فوجئنا في فترة مف الفترات ،بظيور ما تـ تسميتو

ػار ثػـ بػدأ يتحػوؿ إلػى الميبراليػة ،كػؿ ىػذا سػبب انزعػاج فػي أوسػاط النخبػة
اليسار الميبرالي .بمننػى أنػو كػاف يس ًا
التي كانت تجمس وتفكر مننا .ىذا ىو التمغراؼ الثاني.
جمينػػا .أنػػا
نحػػف ال نػراىف عمػػى تغييػػر يػػأتي مػػف الخػػارج ،أبػ ًػدا ،ىػػذه ااعػػدة أساسػػية يجػػب أف نتفػػؽ عمييػػا
ً
أطرح ما سبؽ أف طرحو األستاذ حسيف عبد الرازؽ ،ىو طرح صيغة لإلصالح عاـ  ،1995وابميا كاف ىناؾ

شيء مف ىذا القبيؿ في  ،1985وكانت صيغة ميمة ًّ
جدا.
لكف عمينا ونحف نتحرؾ أف نني أمريف:

األوؿ أف نتفػػؽ عمػػى المػػنيج الػػذي نتحػػرؾ بػػو .والثػػاني أف نتفػػؽ عمػػى الرجػػاؿ الػػذيف يحممػػوف المػػنيج أو
ػر مػػا نتفػػؽ عمػػي شػػيء  ،ولكػػف يضػػيع ىػػذا المجوىػػد بسػػبب س ػوء
ينبػػروف عنػػو فػػي الشػػارع المصػػري ،ألنػػو كثيػ ًا
اختيار مف يحممونو لمناس وينبروف عنو لمشارع.
فالجماىير تتناطؼ مع الشنار أكثر مف المنيج حتػى لػو لػـ تفيػـ المػنيج ،لكػف الشػنار ميػـ ج ًػدا .ويجػب فػي

النيايػػة أف نختػػار المحظػػة أو المنػػاخ المناسػػب جػ ًػدا إذا نزلنػػا لمشػػارع أو التوايػػت المناسػػب لمنػػزوؿ إلػػى الشػػارع.
ىذه ىي اإلجابة عمى سؤاؿ لماذا كسب اإلخواف المسمموف الشارع المصري فػي االنتخابػات األخيػرة :واالجابػة
تتمثؿ في أف ىناؾ منيج ،وىناؾ حسف اختيار لمرجاؿ الذيف يحمموف المػنيج ،وحسػف اختيػار لمشػنار ،وحسػف

اختيار لممناخ والمحظة المناسبة.

 طو عبد العميم:

أعتقد أنني في وسػط كػؿ المجموعػة الموجػودة األف حالػة خاصػة بنػض الشػيء .أوال فػي تطػوري الفكػري.

ػي ثػػـ بنػػد ذلػػؾ رشػػحني لمتنظػػيـ الطمينػػي...وفػػي كػػؿ
طالبػػا القػػبض عمػ َّ
أنػا كنػػت ناصػريًّا ،وكػػاف شػػنراوي جمنػػة ً
ػاء واح ًػد فقػط حضػرتو ...ثػـ أصػبحت ماركسػيًّا ،والحقيقػة فصػموا
األحواؿ طردوني مف التنظيـ الطميني بند لق ً
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زوجتي مف عمميا  ،وبذلوا كؿ الجيود في موسكو لكي يخرجوني منيا رغـ أنني أعددت بػدالً مػف األطروحػة

أطروحتيف.

ثػػـ أصػػبحت ليبر ًّ
اليػػا ،فاألمريكػػاف لػػـ يحبػػوني ،وال أنػػا أحببػػتيـ بشػػكؿ كبيػػر .ومػػع عمميػػة تطػػوير الحػػزب

الػػوطني ،دخمػػت الحػػزب الػػوطني ،فكانػػت سػػنة ثػػـ تمػػت إاػػالتي مػػف الييئػػة النامػػة لالسػػتنالمات  ،وكػػاف لػػي
برنامجا تميفزيونيا فتنرضت لمضايقات عدة وأصبح البرنامج ال تذاع منو إال حمقة واحدة في الشير ،فقمت :ال

أيضا؛ ألنني لـ َأر فيو كؿ الذي تصورتو في الوااع.
أخير تركت الحزب الوطني
أريده .و ًا
ً
لماذا دخمت الحزب الوطني؟ الذيف دخموا الحزب الوطني بند المؤتمر الثامف ليسو حمقػى ...ألف الحقيقػة
تقر وثائؽ الحزب الوطني التي ادمت لممؤتمر الثػامف :وثيقػة الحقػوؽ والمواطنػة ،وثيقػة مصػر والنػالـ..
عندما أ

فبالنسبة لجيمنا الذي مر بكؿ ىذه التطورات سيجد نفسو  %82أو  %92متفؽ مع ما جاء في تمؾ الوثائؽ

والحقيقػػة أنػػا لػػـ أطمػػب أف أدخػػؿ الحػػزب الػػوطني ،صػػفوت الش ػريؼ حػػادثني ،واػػاؿ لػػي :ألسػػت مننػػا فػػي

الحزب؟ امت لو :ال ،ااؿ :لماذا؟ امت :لـ يقؿ لي أحد انضـ لمحزب .ااؿ لي :أنت مرشح .فانضممت لمحػزب

أيضػا ال أتفػؽ منكػـ فػي
 ،وااؿ لي :أنا مف البداية أعمـ أنؾ تختمؼ مننا في أشياء ،وأنا امت لو :الحقيقػة أنػا ً
كؿ شيء ،لكف ىناؾ نقاط التقاء أساسية .وعندما شاركت باألجتماعات أعترضػت عمػى كثيػر مػف الممارسػات
وكاف مف ضمف ىذه الممارسات عمى سبيؿ المثاؿ االعتداء عمى الصحفيات الذي تـ أماـ نقابػة الصػحفييف،

وكػػاف ىنػػاؾ اجتمػػاع لمكتػػب ىيئػػة التثقيػػؼ السياسػػي احتججػػت فيػػو بشػػدة عمػػى ىػػذا ،وامػػت :إذا كػػاف الحػػزب

الوطني يقدـ نفسو عمى أنو حػزب الوسػط ،والمجتمػع المصػري أصػالً مجتمػع وسػط فػال يميػؽ بيػذا الحػزب أف
يتصرؼ بيذا الشكؿ.

كالم ػػا غريب ػػا مث ػػؿ م ػػا ردده أح ػػد رؤس ػػاء التحري ػػر بقول ػػو :لم ػػاذا نري ػػد
وم ػػع م ػػرور الوا ػػت ب ػػدأنا نس ػػمع ً
ديمقراطية؟ نحف لدينا الجيش والبوليس!
ىػػذا كػػالـ غريػػب  ..فػػأيف الشػػارع!! أسػػتظؿ تنتمػػد عمػػى الجػػيش والشػػرطة؟ المحظػػة التػػي يمكػػف أف تحػػدث

فييا أية أزمة أو انفجارة أنت تحتاج لقوتؾ الحقيقية في الشارع.

ىناؾ خالفػات كثيػرة ،وفػي ىػذا السػياؽ أنػا خرجػت مػف الحػزب الػوطني وتفرغػت ألعمػالي البحثيػة وأىميػا

الػػألف كت ػػاب عػػف االاتص ػػاد السياسػػي لتح ػػديث وتصػػنيع مص ػػر مػػف  1825إل ػػى  ،2225مػػف خمس ػػة أجػػزاء

أوشكت أف أنيي الثالثة أجزاء األولى منو.

وفي ىذا السياؽ لي مالحظة عمى كتاب.الدكتورة ثناء  ...الفمسفة الجدلية تثير إشػكاليات منيػا إشػكاليتاف

مرتبطتاف بيذا الكتاب :اإلشكالية األولى ىي إشكالية المنطقي والتاريخي ،عندما تتكمـ عػف الديمقراطيػة تطػرح

ًّ
منطقيػا المفتػرض أف تنبنػي
اضية األولويات :ىؿ في التطور التاريخي الفنمي ،ىػذه األولويػات التػي نتصػورىا
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عم ػػى بنض ػػيا بيني ػػا درج ػػة م ػػف التواف ػػؽ؟ أن ػػا أزع ػػـ أف ىن ػػاؾ درج ػػة م ػػف التواف ػػؽ ليس ػػت بالقميم ػػة ب ػػيف المنطق ػػي

والتاريخي ،وسأاوؿ لماذا.

النقطة الثانية اضية الناـ والخاص .بمننى نتكمـ عف الخصوصية المصرية ،وفي النياية لف ننيد اختراع

الكيرباء .ما الناـ والخاص في اضية الديمقراطية؟

كتابا مثؿ
وسنقوؿ في المنطقي والتاريخي؛ ألنني لو أخذتيا بشكؿ منطقي سأاوؿ الديمقراطية -لو أتناوؿ ً
ىذا -سأتتبنيا كالتالي :اضية سيادة القانوف،بالدرجة األولػى ..والقػانوف بػالمننى الواسػع سػيدخؿ فيػو بنػد ذلػؾ

الدس ػػتور ،س ػػأاوؿ :ى ػػي حق ػػوؽ المواطن ػػة ،وي ػػدخؿ فيي ػػا ك ػػؿ الحري ػػات النام ػػة .وس ػػأاوؿ بن ػػد ى ػػذا :االعتػ ػراؼ
بالتندديػة ،ويػػدخؿ فييػا األحػزاب وحريػة الصػػحافة وكػؿ ىػػذا الكػػالـ .ثػـ أاػػوؿ بنػد ىػػذا تػداوؿ السػػمطة وسػػيدخؿ

خصوصا شخص مثمي عشت في النيد الناصري ،ورأيت أف االختيار يتـ مرة
فييا االختيار واعادة االختيار،
ً
أيضػا مػرة ولألبػد ،ومػف
ويكوف لألبد ،ورأيت في االتحاد السػوفييتي االختيػار مػرة ولألبػد ،وأمامنػا نمػوذج إيػراف ً
مأمونػا سػيكوف ىنػاؾ
ثـ فأنا أتحػدث عػف حػؽ الشػنوب فػي االختيػار واعػادة االختيػار .مػا لػـ يكػف ىػذا الحػؽ
ً
نااصا في الديمقراطية.
شيئا جوىريًّا
ً
ً
في التطور التاريخي نفس الشيء ،أوؿ شيء يقابمؾ في تاري مصر أنو ال يوجػد اػانوف يحكػـ الضػرائب،

ال يوجػػد اػػانوف يحكػػـ الممكيػػة ،ىنػػاؾ حالػػة مػػف الفوضػػى فػػي النيػػد المممػػوكي ،ويبػػدأ محمػػد عمػػي بنيػ ًػدا عػػف
اإلصالح الديمقراطي السياسي بالمننى الضيؽ ،يقيـ دولة القانوف.
ثػػـ تػػأتي بنػػد ذلػػؾ دعػػوة الدسػػتور تػػأتي مػػع الثػػورة النرابيػػة ،ثػػـ تػػأتي اضػػية المواطنػػة بنػػد ذلػػؾ مػػع ثػػورة

 ، 1919وتأتي ثورة يوليو ،وتستمر مع ثورة يوليو  -إشكاليتاف يواجيونؾ مف ثورة  1919مرو ار بثورة 1952
وص ػوال إلػػى اليػػوـ :اإلشػػكالية األولػػى ى ػي إشػػكالية تػػداوؿ السػػمطة ،كمنػػا ننمػػـ ىػػذه المنمومػػة :حػػزب الوفػػد وىػػو
حزب األغمبية لـ َّ
يمكف مف السمطة إال ست أو سبع سنوات ،وفي أحواؿ كثيرة كانت الحكومات ائتالفية ،وفي
منظ ػػـ األحػ ػواؿ ك ػػاف الدس ػػتور يتغي ػػر ،وحكوم ػػات القص ػػر واالس ػػتنمار تط ػػيح بح ػػزب األغمبي ػػة عب ػػر التزوي ػػر

واالستبداد في النيد الذي أسميناه النيد الميبرالي.

في ثورة يوليو ،كانت اضية تداوؿ السمطة غير مطروحة أصال  ،الحرية ..كؿ الحرية لمشنب ،وال حرية

ألعداء الشنب ،وفي النياية الشنب يكوف ىو سمطة يوليو نفسيا ،أليس كذلؾ؟ ىػذه منادلػة سػمطة يوليػو مػع

كؿ تقديري لتاريخي عندما كنت ناصريًّا.

أيضػػا .بمننػػى التػوازف بػػيف القصػػر وبػػيف البرلمػػاف ابػػؿ  .1952اإلشػػكالية
اضػػية تػوازف السػػمطات إشػػكالية ً
الموجودة اليوـ إشكالية استقالؿ القضاء ،القضية ليست اضية فصؿ بيف السمطات بقػدر مػا ىػي اضػية تػوازف

السمطات،أو التوازف بيف السمطات ،في النظاـ الرئاسػي األمريكػي ىنػاؾ تػوازف بػيف الكػونجرس وبػيف الػرئيس،
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رغـ أف النظاـ ىناؾ نظاـ رئاسي ،وصالحيات مذىمة لرئيس الجميورية .فيذه اضية يجب أف تشػغمنا :اضػية

الفصؿ ،لكف في ارتباط الفصؿ بيف السمطات بتوازف حقيقي بػيف السػمطات.وىػذا الكػالـ عمػى الصػنيد النػالمي
أساسا بفكرة دولة القانوف ثـ تبدأ بقية المكونات.
كمو ،بمننى أنو أوؿ ما بدأت الديمقراطية بدأت
ً
النقطة الثانية ىي اضية الناـ والخاص ،أنا ال أرى أف ىناؾ في الحقيقة خصوصية مصرية ،االبقدر ما
تثار عندنا في الحالة المصرية  ...وىي ليست خاصة بالحالة المصرية فقط وانما بالحالة المصرية النربية،

بمننػػى ..عنػػدما نق ػ أر تػػاري مصػػر فػػي القػػرف الفائػػت ،أنػػا بالنسػػبة لػػي اإلخ ػواف المسػػمموف ىػػـ وطنيػػوف

ومواطنوف وليـ كؿ الحقوؽ والواجبات ،ومف حقيـ أف يشكموا حزًبا سياسيًّا حتى أكػوف واض ًػحا ،وأنػا بالمناسػبة
مع حرية تكويف األحزاب؛ ألف ىذا ىو األصؿ فػي التندديػة السياسػية .وأنػا مػع حريػة الصػحافة ،وضػد اضػايا

الحػبس فػي اضػػايا النشػر وامػػت ىػذا الكػالـ...لكػػف أنػا عنػػدي إشػكالية مػع اإلخػواف المسػمميف ىػػذه مػف األشػػياء
التي يجب أف ننااشيا  ،وىي إشكالية تطور المجتمع المصري.

نحف لدينا في مصر ثالثة إخفااات كبرى في القرنيف الماضييف :إخفاؽ أف نبني دولة صناعية ،أف نمحؽ

بالنصر :عصر الصناعة ،واليوـ نتخمؼ أكثر عف عصر المنرفة.

إخفػػاؽ فػػي بنػػاء الدولػػة الديمقراطيػػة ،أخفقنػػا لػػيس فقػػط مػػع نظػػاـ مبػػارؾ فػػي الربػػع اػػرف األخيػػر ،ولكننػػا

أخفقنا عمى امتداد ارنيف في أف نبني الدولة الديمقراطية.

ػمنا فػي ىػذه المنااشػة -نحػف
اإلخفاؽ الثالػث ىػو فػي بنػاء الدولػة المدنيػة الحديثػة- ،وايػؿ ىػذا الكػالـ ض ً
وطنيوف مصريوف .أنا واثؽ أف عصػاـ النريػاف ،و عبػد المػننـ أبػو الفتػوح ىػـ وطنيػوف ،وال يشػككوف فػي عػدـ

إيماف اآلخريف ،ألنؾ لو امت إف األخواف المسػمميف ىػـ القػوة السياسػية المنبػرة عػف المسػمميف حقًّػا فػي مصػر،
مميونا أو أكثر؛ ألف الشنب المصري شػنب
إذف غ ًدا عندما يقوـ اإلخواف بمظاىرة ال بد أف يخرج وراءىـ 72
ً
مسمـ .ألف ىذا ليس ثقؿ اإلخواف ..فمنظـ المسمموف خارج جماعة األخواف
فيما يتنمؽ بقوة الحزب الوطني ..ننـ الحزب الوطني اوي ابؿ أف أكمؿ إشكالية اإلخواف .الحزب الوطني

اوي برجاؿ األعماؿ .الذي أتصوره أنؾ عنػدما تقػوؿ حزًبػا ليبر ًّ
اليػا يكػوف حػزب ال أرسػمالية المصػرية .ال أرسػمالية
المصػرية موجػػودة فػػي الحػػزب الػػوطني .وكػػؿ رجػػاؿ األعمػػاؿ الكبػػار موجػػودف فػػي الحػػزب الػػوطني شػػأنيـ شػػأف
ال أرسػػمالية المص ػرية فػػي كػػؿ تاريخيػػا  ،لمػػاذا؟ ألف مصػػالحيـ تحػػتـ ذلػػؾ  ..ا ػاؿ ىػػذا الكػػالـ فػػي اإلسػػكندرية

الدكتور حساـ بدراوي عندما سأؿ :لماذا تظؿ حتى اآلف في الحزب الوطني؟ ،ااؿ :ألنو مركز السمطة.

فأنػػا عنػػدما أاػػوؿ إف الحػػزب الػػوطني ىػػو أاػػوى األحػزاب السياسػػية ،يننػػي أاػػوى اػػوة سياسػػية؛ ألنػػو يناسػػب

جدا كؿ القوى التي ليػا مصػمحة لػدى الدولػة ،أمػا مػا يقػاؿ أف الحػزب لػيس لػو اواعػد جماىيريػة
ببساطة شديدة ً
ينبر عنيا فيذه مشكمة كؿ األحزاب في مصر.
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عنػػدما تقػػوؿ أف حػػزب التجمػػع ىػػو حػػزب النمػػاؿ وحػػزب الفالحػػيف ،كػػؿ المظػػاىرات التػػي نظميػػا الحػػزب

لمػػدفاع عػػف النمػػاؿ والفالحػػيف يخػػرج فييػػا أعضػػاء الحػػزب ولػػيس النمػػاؿ والفالحػػوف ؟ وىككػػذا بالنسػػبة لبقيػػة
األحزاب

ىناؾ اخيػ ار اضػية الديمقراطيػة الداخميػة ،فػنحف غاضػبوف مػف أف النظػاـ يضػيؽ ذرًعػا بنػا،ولكف الحقيقػة
أننػػا نضػػيؽ ذرًعػػا ببنضػػنا الػػبنض .تجػػد اليػػوـ التيػػار القػػومي الناصػػري حػػزب مؤسػػس وحػػزب تحػػت التأسػػيس!
لماذا؟! التيار الميبرالي بو حزبيف :الغد والوفد ،لماذا؟
فػ ذا لػػـ تكػػف التيػػارات الفكريػػة المصػرية اػػادرة عمػػى أف تتواجػػد مػػع بنضػػيا الػػبنض ،وتختمػػؼ مػػع بنضػػيا

البنض ،إذف ستظؿ ىناؾ مشكمة كبيرة ًّ
جدا.

 عمرو الشوبكي

سأعقب في ثالث داائؽ عمى ثالث نقاط ،وبشكؿ أحاوؿ بقدر اإلمكاف أف يكوف تمغرافيًّا.

النقطػػة األولػػى تتنمػػؽ بالمس ػألة التػػي جػػاء عمييػػا أكثػػر مػػف تنميػػؽ وىػػي القػػديـ والجديػػد ،وأنػػا فػػي الحقيقػػة
حكما ايميًّا.
متمسؾ بيا دوف أف ينني ذلؾ تقديمي ل ً
فكرة القديـ والجديد ىي فكرة جدلية ,و أنا أتصػور أف ىنػاؾ أزمػة فػي مشػاريع األحػزاب السياسػية الرئيسػية
التػػي صػػننت تجربػػة التندديػػة الحزبيػػة فػػي مصػػر فػػي الثالثػػيف سػػنة األخي ػرة مػػف 1976حتػػى اآلف ،وأف ىػػذه

األزمػػة تحتػػاج إلػػى مػػداخؿ غيػػر تقميديػػة لمحاولػػة تجاوزىػػا ,مسػػألة اليسػػار عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ أحػػد األزمػػات

الرئيسية ,فقد تحػوؿ اليسػار خػالؿ النشػر سػنوات األخيػرة إلػى حمقػة صػغيرة ،وانتيػت فكػرة تحػالؼ اليسػار
إلػػى حػػزب ضػػنيؼ اآلف  .فقػػوة أي حػػزب وأي تيػػار سياسػػي ػ وىػػذا ىػػو المضػػمار الػػذي نجػػح فيػػو اإلخ ػواف

المسمموف ػ  ،ليست عناصره النقائدية ،إنما النناصػر المتحالفػة ،واألصػدااء واألنصػار  ,و ىػـ الػذيف اسػتطاع
التجمع أف يخمقيـ حوؿ الحزب في السبنينيات وأوائؿ الثمانينيات.

أنػػا أتصػػور أف ىػػذه القػػوى القديمػػة التقميديػػة الممثمػػة فػػي األح ػزاب الثالثػػة بصػػيغتيا ىػػذه :التجمػػع والوفػػد

والناصري اد انتيت ،وأف الجديد ليس مننػاه أنػو يحمػؿ عصػاً سػحرية ،إنمػا الجديػد يحمػؿ بنػض الجػذور التػي

تنفػػذ طريقػػة مختمفػػة فػػي التفكيػػر الجيمػػي  ،فينػػاؾ أشػػكاؿ مػػف االحتجػػاج لػػـ تنتػػد عمييػػا ىػػذه األحػزاب القديمػػة،
جمينػػا تحػػدثنا عػػف أشػػكاؿ جديػػدة لالحتجػػاج فػػي المجتمػػع المصػػري بػػالمننى الجيمػػي والسياسػػي
وأعتقػػد أننػػا
ً
مختمفة عف األشكاؿ التقميدية.

أيضػػا لمتنبئػػة السياسػػية مختمفػػة عػػف األشػػكاؿ التػػي اعتػػدنا عمييػػا السػػبنينيات والثمانينيػػات.
ىنػػاؾ أشػػكاؿ ً
وبالتالي المطروح ىو أفكار جديدة وطرح رؤى جديدة تتجاوز ىذه المشاريع القديمة.
50
مسىدة يستفاد منها في البحث العلمي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

المالحظة الثانية ،ىي فكرة اإلصالح مف الداخؿ ،أي مف داخؿ النظاـ ،وىنا أرد عمى صالح سالـ أنا لـ
أشر إلى اإلصالح مف الداخؿ بمنني اإلصالح مف داخؿ الحزب الوطني  ،بػؿ أنػى امػت تقر ًيبػا عكػس ذلػؾ
غدا ىي أنني ال أعتقد بأف ىناؾ فػرص لإلصػالح مػف أسػفؿ
 ,لكف الفكرة التي أتمنى أف نحاوؿ أف ننااشيا ً
فقط ,و أاوليا بوضوح إف أي ضغوط شػنبية فقػط .ػ فػي عاصػمة عػدد سػكانيا  16مميػوف ػ ال تتجػاوز بكثيػر
 1222شخص و ىذا ينني أف ىناؾ مشكمة عمى المستوى الشنبي.

ىذه مشكمة حقيقية وبالتالي أنا ال أستبند البند الشنبي ،بمننى أخر أنػا اعتقػد أف لحظػة التغييػر ربمػا ال

تكػػوف بنيػػدة  ,و ىػػي المحظػػة التػػي تتوافػػؽ فييػػا بنػػض القػػوى الموجػػودة داخػػؿ النظػػاـ -وامػػت ىػػذا بشػػكؿ

واضح وأكرره ثانيةً -التي ىي خارج مشروع التوريث  ،مع ىذه القوى الشنبية في لحظة مػا  ,اػد تكػوف ىػي

المحظة التي أشار إلييا الدكتور عمرو ىاشـ  ،أي لحظة فراغ سياسي .

المالحظػػة الثالثػػة واألخي ػرة ىػػي مػػف وجيػػة نظػػري تتنمػػؽ بالمشػػاريع الجديػػدة ،وىػػذه ىػػي األزمػػة التػػي مػػف
غدا فيما يتنمؽ بموضوع اإلخواف المسمميف .أنا أتصور أف ىناؾ مشػكمة عنػد اإلخػواف لػيس ليػا
الميـ طرحيا ً
عالاة بجزء مف الكالـ الذي يتردد حػوؿ ىػؿ يصػبحوف حزًبػا أـ ال ،فكػؿ ىػذه القضػايا أعتقػد أف منظػـ النخبػة

إيجابػػا  ,ربمػػا الػػدكتور رفنػػت السػػنيد ىػػو الوحيػػد الػػذي لديػػو رأي خػػاص فػػي ىػػذه
السياسػػية المص ػرية حسػػمتيا
ً
المسػػألة ،لكػػف أعتق ػد أف ىنػػاؾ إجمػػاع مػػف كػػؿ النخبػػة السياسػػية المص ػرية يسػػار ويمػػيف فػػي اتجػػاه أف اإلخ ػواف
المسمميف جزء مف ىذا الوطف ،وجزء مف مشروعو الوطني.

أحيانػػا أشػػنر إجمػػاالً فػػي رؤيػػة اإلخػواف أف ىنػػاؾ محاولػػة ألسػػممة خطػػاب التحػػرر
لكػػف الػػذي ييمنػػي أننػػي
ً
الوطني مرة أخرى .ينني أشنر أف ىناؾ صيغة تنادؿ خطاب الخمسينيات والستينيات ,رغـ كؿ ىذا التنػااض
األيديولوجي بيف الخطابيف  ،لكف بمحتويات إسالمية ،بمضموف إسالمي ،برؤية لمخارج متشابية واراءة لمنالـ

الخارجي متقاربة.

أنػا أريػػي أف التحػػديات األساسػػية التػي يواجييػػا المجتمػػع المصػػري أكثػر تفصػػيمية وتنقيػ ًػدا مػػف المشػػروعات
الكبرى ،مف الوصفات الجاىزة ،مف "اإلسالـ ىو الحؿ" ،أو مف االشتراكية ىي الحؿ .نحف بحاجة ألف نركػز

بنض الشيء عمى التفاصيؿ.

وىذا ربما يجنمني أنتقؿ إلى مخر نقطة  ,والتي أشار إليو الصديؽ النزيز أميف إسكندر حوؿ مسألة أيمف

نػػور ومسػػألة النالاػػة بالخػػارج ،وىػػذا ىػػو الجػػزء األخيػػر الػػذي سػػأختـ بػػو كالمػػي .أنػػا أتصػػور أنػػو توجػػد بالفنػػؿ
51
مسىدة يستفاد منها في البحث العلمي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

شديدا ،لكنيا في رأيي ىي الشػيء الػذي
ًا
إشكالية حقيقية ،أف الضغوط األمريكية بالقدر الذي تضر بو
ضرر ً
حسابا  ,و ىذا أمر يجب أف يوضع في االعتبار .
يمكف أف ينمؿ النظاـ السياسي في مصر لو
ً
فأنا أتصور أف مساحة الضغط الخارجي عمػى النظػاـ مػؤثرة بدرجػة كبيػرة ،ولكػف فػي نفػس الواػت النظػاـ

يسػػتطيع أف يوظػػؼ ىػػذه الوراػػة مػػف أجػػؿ تشػػويو ج ػػزء مػػف رمػػوز المنارضػػة السياسػػية فػػي مصػػر .وبالت ػػالي
المشكمة الحقيقية أف ىناؾ مربع خطر في مصر ،أيمف نور دخمو ،و أي تيػار مػف القػوى السياسػية الموجػودة

في مصر يدخؿ ىذا المربع سيتنرض لنفس المصير.

اإلخواف المسمموف رغـ أنيـ أكبر اوة سياسية في مصر ،فيناؾ أوراؽ يمتمكيا النظاـ –بالذات في عالاتو

الخارجيػػة -تمكنػػو مػػف تحجػػيـ تػػأثيرىـ ،و لػػو أف ىنػػاؾ تيػػار سياسػػي ليب ارلػػي حقيقػػي حصػػؿ عمػػى  32أو 42
مقند ،وىدد بدرجة أو بأخرى المشروع القائـ ،سيكوف الرد أكثر اسوة بكثير مما تنرض لو أيمف نور.

وبالتالي فكرة المربع الخطر أنا أتصور اليوـ أنيػا مربػع "رفػض التوريػث" ،ومربػع بقػاء األوضػاع عمػى مػا ىػي
عميو ،وأف ىناؾ طرؽ جينمية لمتنامؿ مع كؿ ىذه التحديات ،أو مع كؿ ىذه الظروؼ.

 ثناء فؤاد عبدهللا (ترد):

أيضػا أجػد أف مػف حقػي أف أدافػع
طبنا أنا أشكر كؿ مػف تفضػؿ بػأي كممػة نقػد أو إضػافة لمكتػاب .ولكػف ً
ً
عػػف " المنياجيػػة التػػى اتبنػػت فػػى إعػػداد الد ارسػػة " ؛ ألف الكثيػريف ربمػػا لػػـ يفيمػوا مػػنيج الكتػػاب ،وىػػو مػػنيج
المقاربة المتنددة .ولمنمـ  ،ف ف ىذا المنيج محدد سمفا مف ابؿ مشروع دراسات الديمقراطية فى البمػداف النربيػة

،بمػػا يتفػػؽ مػع فمسػػفة المشػػروع ورؤيتػػو حػػوؿ د ارسػػة الفكػرة الديمقراطيػػة فػػى منطقتنػػا النربيػػة  .ومػػف ىنػػا  ،فقػػد
كنت أفضؿ أف تكوف منااشة اضية المنيج  ،موجية أساسا لمدى جدارتو فى منالجة منظومػة التحػوالت التػى

تجػػرى حاليػػا فػػى الػػدوؿ النربيػػة ،مػػف الجوانػػب السياسػػية و االاتصػػادية و االجتماعيػػة و الثقافيػػة  ،ومػػدى اػػدرة

ىذا المنيج  ،كما طبؽ فى الدراسة ،عمى استكشاؼ حقيقة التحوالت " السياسية " الجارية فى مصر .

إننا ىنا ننظر إلى فكرة " مستقبؿ الديمقراطية " فى مصػر نظػرة غيػر محػدودة ،نظػرة شػاممة ،عمػى اعتبػار
أنيػػا عمميػػة كبيػرة وطويمػػة الػػنفس وطويمػػة المػػدى ،مػػف الناحيػػة الماديػػة ومػػف الناحيػػة البشػرية ،إذف ىػػي مسػػألة
ليسػػت بسػػيطة ،بمننػػى أف عمميػػة الديمقراطيػػة يجػػب أال نحصػػرىا فػػي التطػػورات التػػي ننيشػػيا اآلف ،أو التػػي

ننيشيا مف سنتيف أو مف ثالث سنوات ،فالمسألة ممتدة وكبيرة عمى مدى  12سنوات أو عشريف سنة.

وتجارب أوروبا وتجارب الواليات المتحدة في بناء عممية الديمقراطية استغرات مائتي سنة وثالثمائة سنة.

ػدودا ،ولكػػف ىػػي عمميػػة كبيػرة جػ ًّػدا وشػػاممة ،ويجػػب أال نكػػوف
فػ ذف المسػػألة ال يجػػب أف ينبػػر عنيػػا تنبيػ ًا
ػر محػ ً
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اصيرى النفس ونحف ننظر إلييا ،وبالتالي أرجو أف تكوف نظرتنا لمكتاب أنو التػزـ بمػنيج منػيف وفقًػا لممنظػور
الذي التزـ بو.
عموما عف نقطتيف :النقطة األولى ىي مدى تأىيؿ أو تأىؿ
ونحف كنا نبحث في الكتاب أو في المشروع
ً
النظ ػػاـ الت ػػاريخي المص ػػري ،أو الدول ػػة التاريخي ػػة المصػ ػرية لبن ػػاء مش ػػروع ديمق ارط ػػي ،فكن ػػا نق ػػوؿ :ى ػػؿ النظ ػػاـ
المصري مؤىؿ ليذا أـ غير مؤىؿ ،ونبحث في ىذه الجزئية.

النقط ػػة الثاني ػػة أنن ػػا نح ػػدد الحامػ ػؿ االجتم ػػاعي والفك ػػري والمؤسس ػػي لبن ػػاء الديمقراطي ػػة أو لبن ػػاء المش ػػروع

الديمقراطي المصري .ىذا الحا مؿ االجتماعى ىو الذى اىتـ الكتاب ببياف حدود ادراتو وتوجياتو الحاليػة و
المستقبمية  ،لتممس مفاؽ التحوؿ السياسى الديمقراطى فى مصر .
ىناؾ نقطة أخرى وىي نقطة عامة بالنسبة لمنقاش الذي دار اليوـ .أنا فيمت مف الدكتور عصاـ النريػاف

أف ىنػػاؾ عػػدـ اابميػػة لوجػػود دسػػتور جديػػد لمصػػر .أاػػوؿ فػػي ىػػذا أننػػا لػػـ ننػػد نممػػؾ تػػرؼ الخػػالؼ الػػذي يمػػس

أسػػس الجماعػػة المصػرية .ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة جػ ًّػدا لنسػػؽ ديمق ارطػػي مصػػري تتفػؽ عميػػو القػػوى السياسػػية ،ألننػػا
وصػمنا إلػى مرحمػة التصػحر السياسػي ،وبالتػالي فػ ذا لػػـ تبػادر القػوى السياسػية لنمػؿ اتفػاؽ حػوؿ دسػتور جديػػد

لمصر ،فيذه ستكوف نقطة خطيرة ًّ
جدا.

أيضػػا ىنػػاؾ س ػؤاؿ ميػػـ أخػػر:لمػػاذا نغمػػؽ البػػاب فػػي التندديػػة الحزبيػػة فػػي مصػػر؟ الصػػيغة التندديػػة أو

الصػػيغة الحزبيػػة فػػي مصػػر لػػـ تصػػؿ عمػػى منتياىػػا ،ويجػػب أف تصػػؿ إلػػى نقطػػة نيائيػػة عنػػدىا نقػػوؿ :كفػػى ال

نريػػد أحزًابػػا جديػػدة ،أو نقبػػؿ بػػاألحزاب الموجػػودة وونقػػوؿ أنيػػا فاعمػػة واػػادرة ومػػا إلػػى ذلػػؾ ،أيػػف ىػػذه الفاعميػػة
المزعومػة لألحػزاب والتػي ي ارىػا الػبنض داعيػا لمنػع تكػويف احػزاب جدبػدة .فمثػؿ ىػذه الػدعوة تغمػؽ البػاب عمػى
كؿ تطور سياسي محتمؿ في الشارع المصري أو في القوى السياسية المنبرة عنو.

وىنا أذكر المثؿ اإلسرائيمي وىػو أف ىنػاؾ حزًبػا تكػوف بمنتيػى البسػاطة ابيػؿ الموعػد المحػدد لالنتخابػات
التشػرينية بنػػدة أشػػير ،فممػػاذا نمغػػي التندديػػة الحزبيػػة عنػػدنا  ،ونضػػع النقبػػات فػػى طريقيػػا ثػػـ نتحػػدث عػػف

فاعمية األحزاب الموجودة ،أيف ىذه الفاعمية؟! مف حقي أف أسأؿ :أيف ىذه الفاعمية في الشارع المصري؟

-المقصود ىنا حزب كاديما الذى كونو رئيس الوزراء اإلسرائيمي أنذاؾ "إريؿ شاروف في  22نوفمبر  2225بند أف ارر االستقالة مف

حزب الميكود الحاكـ الذي كاف يتزعمو وتشكيؿ حزب جديد " يخوض بو انتخابات الكنيست التى كانت مقررة في  28مارس 2226

(المحرر)

53
مسىدة يستفاد منها في البحث العلمي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

نقطة أخيرة ،أعتقد أف ىنػاؾ مبالغػة فػي تقػدير اػوة اإلخػواف المسػمميف ،وأعتقػد ايضػا أف ىنػاؾ مبالغػة مػف

ناحية االخواف في تقدير اوتيـ.

فحسػػاب القػػوة يجػػب أال يكػػوف مػػف منظػػور عػػددي ،وال يجػػب أف نغفػػؿ عػػف حقيقػػة ميمػػة وىػػي أف صػػنود

اإلخ ػواف فػػى انتخابػػات مجمػػس الشػػنب األخي ػرة (  ) 2225كػػاف ألسػػباب أخػػرى غيػػر اػػوتيـ الذاتيػػة  ،أسػػباب
متنمقة بالحزب الوطني وفشػمو فػى التنبيػر عػف طموحػات الشػارع المصػري  ،وفشػؿ السياسػة المصػرية وحاجػة

الشارع المصري إلى اوة جديدة تمأل الفراغ الذي سببو فشػؿ الحػزب الػوطني  ،والتػالي فػ ف الشػارع الػذي صػند

بيذه القوى اادر عمى أف يسقطيا في لحظة تاريخية أخرى.

و إذا كػػاف اإلخ ػواف يريػػدوف أف يكون ػوا بالفنػػؿ اػػوة سياسػػية نافنػػة فػػي الشػػارع المصػػري وفػػي الحيػػاة السياسػػية

المصرية ،فيجب أف يتحولوا إلى "اوة سياسية شنبية ديمقراطية" في سياؽ السياسة المصرية ،ويجب أف يتػوفر
لػػدييـ البرنػػامج السياسػػى الشػػامؿ والتفصػػيمى الػػذى يتضػػمف رؤى سياسػػية و اجتماعيػػة  ،وتوجيػػات ااتصػػادية
واضحة و محددة  ،مع بياف حقيقة المواؼ فى اضايا مثؿ المرأة و غير المسمميف  ،وبياف رؤيتيـ حوؿ سبؿ

حؿ مشاكؿ الوااع المصرى الراىف وسبؿ عبور مكامف التخمؼ والفقر و الفساد  .كما أف ىناؾ نقطة أساسية
يجب أف يحددىا اإلخواف المسمموف وىى رؤيتيـ حوؿ اضية " تداوؿ السمطة " فى مصر  ،وذلؾ لمرد عمى

مف يقولوف أف اإلخػواف المسػمميف ،إذا وصػموا لمسػمطة  ،فػ نيـ لػف يتركونيػا  ،ألنيػـ يؤمنػوف بمػا يطمػؽ عميػو "
الديمقراطيػػة لم ػرة واحػػدة فقػػط " أى الم ػرة التػػى تكفػػى العػػتالئيـ سػػدة الحكػػـ  .إف المطمػػوب مػػف األخ ػواف أف
يكونوا اوة سياسية ديمقراطية  ،وحامال لمشػروع سياسػي مصػرى شػامؿ  ،ولػيس مجػرد تيػار دينػي ،طالمػا أنيػـ

دخموا منترؾ الحياة السياسية  ،وابموا ممارسة السياسة ،وفقا لقواعد المنبة السياسية.
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