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مقدمة
ربما لم يلق مصطلح سياسي من سؤ الفهم مثلما لقى مصىطلح الليبراليى  ,سىاا اىان ذلى عىن غيىر

قصد أا عن سا قصد.

فقىىد نسىىب إل ى الليبرالي ى ازد ار األدي ىىان تىىارة االتىىراي لمااق ى

الغىىرب االتبعيى ى للااليىىات المتحىىدة عل ى اجى ى

الخصىىاص تىىارة أخىىر  .اااق ى األمىىر أن الليبرالي ى ليسىىت عقيىىدة تتنىىافس م ى غيرهىىا مىىن العقائىىد السىىائدة ف ى

المجتم  ،بل أنها بطبيعتها ليست قابل للقالي العقائدي أا المذهبي  ،اما أن الفار الليبرال غيىر مؤهىل للقيىام
ب ىىدار فى ى الحي ىىاة السياس ىىي ب ىىدان الديمقراطيى ى  ،اه ىىا ينف ىىرد به ىىذ الخصاص ىىي ب ىىين س ىىائر التاجه ىىات الفاريى ى

ااأليديالاجيى المنزلى االاضىىعي  ،فاىىا التيىىارين اإلسىىام االقىىام على سىىبيل المثىىال ،قىىد تمانىىا مىىن احىىتال

ماانتهمىىا فى تىىاري مصىىر السياسى  ،قبىىل صىىحاتها الديمقراطيى  ،ااىىان لهمىىا دارهمىىا ف ى أحلى سىىناات القهىىر
ااالسىىتبداد .أمىىا الفاىىر الليب ارل ى فلىىم تىىتح ل ى فرص ى القيىىام بىىدار إال م ى االنف ارج ى الديمقراطي ى ف ى أاائىىل القىىرن

الماض ى  ،امىىا سناضىىح الحقىىا .فالليبرالي ى السياسىىي تعبيىىر عىىن حري ى الفىىرد اعىىن المسىىاااة الت ى ال تمىىنح حقىىا
طبيعيا لتال الحام .اقد عبرت مقدم اتاب "أسس الليبرالي السياسىي " لجىان سىتياارت ميىل عىن العاقى بىين
الليبرالي االديمقراطي  ,اها ما يمان اعتبار المفهام المعتمد لليبرالي ف هذ الدراس .

"إن الليبرالي السياسي تتميز باالهتمىام الشىديد بمناقشى ماضىاع السىلط السياسىي سىاا أاانىت سىلط

الدال ى  ،أا الحاام ى أا سىىلط المجتم ى أا سىىلط ال ى أر العىىام .اىىذل تتميىىز بمقالتهىىا ،إن العقىىل البشىىر قىىادر
احىىد على تحديىىد شىىال الحيىىاة األفضىىل لإلنسىىان ،امىىا تؤاىىد التسىىامح الىىدين ااألخاقى اسىىع األفىىق ارحاب ى

الصدر ف تقبل ال أر األخر ..اهاذا تلتق م الديمقراطي عل صعيد ااحد م فارق أساس ها أن األالى
طريق ف التفاير االثاني نظام سياس من أنظم الحام".1

 -1جان ستياارت ميل  ،الليبرالي السياسي  ,ترجم ط السباعي ( ،القاهرة 7دار المعار )5791 ,

1
مسىدة يستفاد منها في البحث العلمي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

الميبرالية والحركة الوطنية المصرية:
بىىد المص ىريان ف ى نهايىىات القىىرن التاس ى عشىىر مستسىىلمان لقىىدرهم العثمىىان  ،اىىل االستسىىام ،الىىم

يخىىال قىىادة حراتهىىا الاطنيى نفىىار أا حتى اسىىتيا لتبعيى مصىىر للخافى العثمانيى  ،إال أن نخبى مىىنهم ضىىمت
الشىىي محمىىد عبىىد اجمىىال الىىدين األفغىىان اقاسىىم أمىىين ،ابعىىدهم ط ى حسىىين اعل ى عبىىد ال ىرازق ااحمىىد لطف ى

السىىيد ااحمىىد أمىىين ،اغيىىرهم مىىن مسىىلمين امسىىحيين حملىاا اريى تجديىىد الفاىىر العربى ااإلسىىام  ،بعىىد أن فىىتح
رفاع ى الطهطىىاا الطريىىق أمىىامهم للتعىىر عل ى حضىىارة الغىىرب فنهل ىاا مىىن ليبراليت ى  ،ااانىىت رسىىالتهم بداي ى

ص ىىحاة إس ىىامي عربيى ى حقيقيى ى م ىىدت الجس ىىار ب ىىين مص ىىر اش ىىاط المتاس ىىط الش ىىمال  .اتعرض ىىت الليبراليى ى

األارابي على يىد هىؤال الىرااد لمىا يماىن تسىميت بتمصىير الليبراليى  ،اهى عمليى تمىت بشىال تلقىائ عاسىت
غضب الشعب الماتام لعسى

المماليى فى الماضى ااسىتهان الخافى العثمانيى بمىا تعرضىاا لى مىن مظىالم

ف ى الحاضىىر ،امىىا عاسىىت انبهىىارهم بالحري ى االعدال ى ف ى ج ىاارهم المتاسىىط  .2اشىىهدت تجرب ى الليبرالي ى ف ى
مصر عل أن هذا التاج الفار اان اعا مرنا يسمح بىاحتاا الحراى الاطنيى االتيىارات السياسىي بمختلى
مضامينها اإلسامي االقبطي االعلماني ف تعبير صادق عن النسي المتميز لهذا الشعب.3

إن تناال رؤي التيار الليبرال لمستقبل الديمقراطي ف مصىر ال يماىن أن ينفصىل عىن الصىحاة التى

ارتبطىىت بمالىىد الاطنيى المصىري الت ى عهىىدتها ثىىارة  9696امىىا صىىاحبها مىىن نهضى تنايريى اعتمىىدت الفا ىر
اإلسام المستنير بقيىادة ابىن األزهىر سىعد زغلىال ،ااتخىذت مىن العلمانيى أساسىا للحاىم الىديمقراط المىممال،
اربطت بين استقال الاطن اجا المستعمر ،ابين بنا الاطن ااصدار الدستار.
اتمادت تجرب الديمقراطي الليبرالي فى مصىر عنىد إنهىا االئىتا

الىازار الحىاام بسىبب إدانى هيئى

ابىىار علمىىا األزهىىر للشىىي على عبىىد الىرازق لاضىىع اتىىاب "اإلسىىام اأصىىال الحاىىم" الىىذ يفصىىل بىىين الىىدين
االدال " ..اما اثبت الافد تمسا بالنه الليبرال حين أصر مصطف النحاس باصىف رئيسىا للىاز ار على أن

ياان االحتفىال بتتىاي الملى فىاراق مىدنيا بحتىا اأن يىؤد الملى قسىم الىاال أمىام نىااب الشىعب فى البرلمىان،
اليس ف احتفال دين اما اان يريد شي األزهر ،ااعتبر النحاس أن إضفا طاب دينيا عل المناسب "بدع

خطيرة تتعارض اراح السن ".

اانىىت تلى لمحىىات لمىىا اانىىت عليى ديمقراطيتنىىا الاليىىدة فى النصى

األال مىىن القىىرن الماضى  ،إال أن تحريى

 -2أنظر عل سبيل المثال "رسال التاحيد" للشي اإلمام محمد عبد
 -2مارسيل االامب تطار مصر من  1924إل , 1950ترجم زهير الشايب(القاهرة7ماتب مدبالي ،دت)
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بريطانيا لباارجهىا أمىام السىااحل المصىري لفىرض إرادتهىا على الحاىم الىاطن االفقىاد هيبتى  ،اتاىريس القصىر

لانقس ىىامات الحزبيى ى  ،أد إلى ى إفس ىىاد األحى ىزاب اته ىىاا الديمقراطيى ى ات ارجى ى التي ىىار الليب ارلى ى  ،ب ىىل ااجه ىىاض
الحرا الاطني باستيا الجيش عل السلط ف ياليا .9625
تراجع المد االشتراكى:
إذا اانىىت حقبتىىا عبىىد الناصىىر االسىىادات قىىد التىىا ،إال أن ذل ى ال يعن ى أن السىىمات العام ى ااألساسىىي

لحام ال منهما قد الت برحيلهما ،ابغض النظر عن اختا

التاج بين الرجلين إال أن تراث ياليا المشتر

مىىازال ممتىىدا امتمىىثا ف ى اخت ىزال الىىاطن ف ى شىىخص ال ىرئيس ،حت ى أصىىبحنا نقىىال مصىىر عبىىد الناصىىر أا
السادات أا مبار  ،اف االسىتهان بالقىانان ،فامىا ارتاىب عبىد الناصىر مىا سىم بمذبحى القضىا  ،اظهىر فى

عهد ما عر "بترزي القاانين" فمصدر السادات سلس من القاانين اتفق عل تسميتها بالقاانين سيئ السىمع

للىىتخلص مىىن خص ىام  ،االقضىىا عل ى معارضىىي "بالقىىانان" باإلضىىاف إل ى إنشىىا جهىىاز المىىدع االشىىتراا

امنظامى مىىن المحىاام االسىىتثنائي مىىازال الىرئيس الحىىال يلجىم إليهىىا المىىا ضىاق القىىانان الطبيعى عىىن مااجهى

متطلبىىات دعىىم نظىىام الحاىىم ف ى مااجه ى أعدائ ى اهىىم عىىادة مىىن القىىا الاطني ى المعارض ى  ،اأناىىر عل ى رجىىال
القض ىىا غيى ىرتهم على ى نى ىزاهتهم ااس ىىتقالهم ااصى ىرارهم على ى اشى ى
السياسي البديلى  ،أا الماازيى للتنظيمىات الحزبيى إمعانىا فى تزييى

القلى ى المارقى ى ف ىىيهم ،أا إقامى ى المؤسس ىىات

الديمقراطيى مثىل هيئى التحريىر ااالتحىادين

القىىام ااالشىىتراا ف ى عهىىد عبىىد الناصىىر ،احزب ى مصىىر اال ىاطن ف ى عهىىد السىىادات ،االىىذ مىىازال مسىىتم ار
معب ار امجسدا لمصالح الفئ الحاام  .امىا أن ماقى
متطابقىىا ف ى مضىىمان اان اختل ى

رؤسىا ياليىا الىثاث مىن قضىي الديمقراطيى ياىاد ياىان

مىىن حيىىث الشىىال ،فقىىد الغ ى عبىىد الناصىىر النظىىام الحزب ى اأم ىم الصىىحاف

اسىىائر أجهىزة اإلعىىام اضىىيق الخنىىاق على مؤسسىىات المجتمى المىىدن احىىال النقابىىات إلى أداة طيعى فى يىىد

السىىلط  ،ف ى ظىىل دسىىتار  9631الىىذ اض ى سىىلطات هائل ى ف ى يىىد رئىىيس الجمهاري ى اأحىىال البرلمىىان إل ى

مجلىىس للماافق ى عل ى ق ار ارت ى  .ارغىىم تبن ى السىىادات تاجهىىات مغىىايرة تمامىىا لسىىلف ال ارحىىل س ىاا عل ى صىىعيد

السياس الخارجي أا الداخلي  ،إال أن ماقف من الديمقراطي لم ياىن مختلفىا فى مضىمان  ،فدسىتار  9649لىم
يختل ى

اثي ى ار عىىن دسىىتار  31إذ اانىىت المىىادة المتعلق ى بتطبيىىق مبىىادئ الش ىريع اإلسىىامي ه ى ابىىرز أاج ى

الخىىا  ،امىىا أنشىىم ثاثى أحىزاب سياسىىي امنحهىىا أسىىما ها اعىىين رؤسىىا ها ،اجمىىد نشىىاط العديىىد مىىن النقابىىات
المهني لتال مجالسها من ينتمان إل فار ال يقبل  ،اقام بحل البرلمان لمعارض ثاث عشر عضاا لمعاهدة
اامىىب ديفيىىد ،ااختىىتم سىىجل رئاسىىت بإيىىداع الصىىفاة مىىن مختلى

امس بالمعال ف بداي رئاست لتحطيمها.

التيىىارات السياسىىي االفاريى فى السىىجان الت ى
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أمىىا ع ىىن الجمهاريى ى الحالي ى  ،فل ىىم تتخ ىىل ع ىىن ثاابىىت يالي ىىا إال بالق ىىدر ال ىىذ سىىمحت بى ى ت ىىداعيات الخطى ىاات

الليبرالي المحدادة عل الصعيد السياس االااسع عل الصعيد االقتصاد الت اتخىذها السىادات فيمىا عىر

بسياسى االنفتىىاح امىا صىىاحبها مىىن عشىاائي اارتجىىال افهىىم اسىتهاا اشىراه اسىىتثماري عىادت بمربىىاح طائلى

عل القل  ،اغرست بذار الفساد االمحسابي ااالستهان بالمال العام التى أذيعىت اترعرعىت اأصىبحت أشىجا ار
دارف ضاري بجذارها ايصعب اجتثاثها.
أدت سياس ى االنفتىىاح المنفل ىت إل ى زعزع ى أسىىس النظىىام االشىىتراا الىىذ حىىاال عبىىد الناصىىر إقامت ى ،
اساهم ف انجاز هذ المهم ما صاحبها من رف الحراسات عن الممتلاات ااألمىاال اعىادة الطيىار المهىاجرة

هربا مىن الحاىم الىدياتاتار العسىار  ،على حىد قىالهم ،امىا اشىفت التطىارات عىن فشىل نمىاذج القطىاع العىام
املاي الدال لاسائل اإلنتاج ،رغم ال ما يقال عن الدار الذ قام ب للحفىاظ على السىام االجتمىاع ادعىم

المجهاد العسار ف حرب أاتابر ،باإلضاف إل ترد جادة اإلنتاج السلع  ،اتىراام المخىزان ،ازيىادة فاقىد

الطاق ى اإلنتاجي ى  ،ااالعتمىىاد عل ى الخامىىات المحلي ى فاقىىدة الصىىاحي لتعىىذر تىىافر العمل ى الصىىعب الضىىراري

الستيراد مستلزمات اإلنتاج الت ال تنت محليا .اعدم قدرة النات المحل عل المنافس داليا امقاام ضغاط

تحرير التجارة ااقام مناطق التجارة الحرة االتاتات االقتصادي .4

قىىد يقىىال قائىىل أن هىىذ الخط ىاات التحريريى فى مجىىال االقتصىىاد لىىم تاىىن فى ذهىىن متخىىذ الق ىرار عنىىد اتخاذهىىا،
خاص اان التغيىرات الدراميى التى أدت إلى تفاى االتحىاد السىافيت اانهيىار المعسىار االشىتراا لىم تاىن فى

األفق حينئذ ،اان اتخاذ قرار التحال اان استجاب لضغاط خارجي أا جز من تفاي قدرات الصماد الاطن
ف ى مااجه ى أطمىىاع القىىا اإلقليمي ى االدالي ى  ..إال أن النتيج ى الثابت ى أن هىىذا التحىىال اىىان ف ى اتجىىا ماج ى
الليبرالي ى الت ى اجتاحىىت العىىالم ،االت ى اىىان البىىد أن تطىىال الىىنظم السياسىىي  ،فالعاق ى اثيق ى بىىين الديمقراطي ى
الليبرالي ى ااالعتمىىاد عل ى قىىا السىىاق ،فااهمىىا يض ى السىىلط الفعلي ى ف ى يىىد القاعىىدة الشىىعبي مىىن مسىىتهلاين
اناخبين ،اليس ف يد القم .

استحقاقات الميبرالية:
فرضت الخطاات الت اتخىذها السىادات على الصىعيدين السياسى ااالقتصىاد طابعهىا الليب ارلى على الىرئيس
مبىىار اسىىار حزبى الىىاطن الىىديمقراط على ذات الىىنه مى تبىىاطؤ متعمىىد فى اسىىتامال المسىىيرة الديمقراطيى

 -4عادل أمين ،تطار الحياة الدستاري ف مصر(القاهرة 7دار ابن سينا للنشر)9662 ,
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ألسباب تتعلق باستقرار الحام امصلح رماز  .ااان علي الافا باالستحقاقات التالي 7
أوالا :الخصخصة وتحرير االقتصاد:

أصبحت خصخص احدات القطاع العام احد عناصر التحىاالت العميقى االشىامل التى شىهدتها مصىر ،ااىان
البد من اض برنامجىا تىدريجيا النجازهىا يتىاا م مى قىدرة سىاق المىال اقىدرة المىدخرات المحليى على اسىتيعاب

الاحىىدات الت ى يىىتم خصخصىىتها .ااىىذل إعىىداد برنىىام للتعامىىل م ى مشىىال العمال ى الفائض ى  ،اتىىدبير التمايىىل

المطلاب أما من المصريين المقيمين بالخارج أا الادائ البناي فى الىداخل،اذل امىا اىان مقترحىا فى حينى ،
اأيضا إنشا آلي خاص بالخصخص مستقل عن األجهزة البيراقراطي المسىيطرة على القطىاع العىام .اعلى

أن يصىىاحب التقىىدم فى انجىىاز الخصخصى تاعيى سياسىىي بمهىىدافها اداافعهىىا ،اعائىىدها االيجىىاب على المىىد

الطايل .م تاضيح مد الخسارة الت تلحق باالقتصاد الاطن من ج ار استمرار نمىط ملايى الدالى لاسىائل
اإلنتىىاج ،ااشى

األخطىىا التى اقعىىت فيهىىا إدارة تلى الاحىىدات ،أا المابسىىات التى أحاطىىت بقىرار االسىىتثمار

ف حين  .إال أن اعتبارات السياس تغلبت عل اعتبارات االقتصاد .فعهدت الدال إل المسئالين عن القطاع

العىىام بخصخص ى احدات ى اذل ى بإنشىىا شىىراات قابض ى تتىىال طىىرح الاحىىدات المطلىىاب خصخصىىتها ااج ى ار
الدراسات الازم أا تالي

مااتب خارجي بإج ار الدراسات،ااعادة هيال الشراات م زيادة االستثمارات فى

بعىىض الحىىاالت لتمهيىىل تل ى الاحىىدات للخصخص ى ازيىىادة جاذبيتهىىا للمسىىتثمرين ،ابىىذا أصىىبحت الخصخص ى
نشاطا اقتصاديا قائما بذات  ،اارتبط ب المئات اربما اآلال

من القائمين علي أا العاملين ب  ،الم يان لىديهم

ال المصىىلح اال الىىداف لانتهىىا من ى  ،بىىل لقىىد اىىان ف ى مصىىلحهم ،اهىىم اثيق ى الصىىل بالنظىىام السياس ىي ،أن
تستمر هذ العملي ألطال فتىرة ممانى  ،الىم يضىيرهم أن تصىاحبها ماجهى مىن الىرفض الشىعب لهىا اان تخلىق

رأيا عاما مضلا يناصبها العدا .

إن إع ىىادة ق ىىاة ال ىىدف إلى ى عمليى ى الخصخصى ى تقتضى ى اعلى ى درج ىىات الش ىىفافي االتاعيى ى الش ىىعبي بض ىىرارتها
اارتباطهىىا بىىالتحال الىىديمقراط ف ى مصىىر ,ألن إسىىتراتيجي القطىىاع العىىام االتخطىىيط المراىىز تتنىىاقض بشىىال

صارخ مى البيئى االقتصىادي الداليى  ،اتفتقىر افتقىا ار شىديدا إلى القىدرة التنافسىي فى اقتصىاد االعتمىاد المتبىادل
اعالميى األسىااق االتقىىدم التانالىىاج المتسىىارع ،امىىا تفتقىىد إلى المرانى الازمى للتايى

مى المتغيىرات الداليى

المتاحق .

إن االرتب ىىاط ب ىىين تحري ىىر االقتص ىىاد اتحري ىىر السياسى ى اثي ىىق إذ أن تازيى ى المى ىاارد ااالس ىىتخدامات على ى قاع ىىدة
اجتماعي عريض يىؤد إلى تازيى مماثىل للسىلط على نحىا أاثىر ديمقراطيى  .اربمىا اانىت هىذ الحقيقى احىد

األسىىباب الت ى اقفىىت ا ار التبىىاطؤ ف ى الخصخص ى ااقام ى اقتصىىاد سىىاق حىىر يخىىرج الق ىرار مىىن دائ ىرة النفىىاذ
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السياس الذ تتزايد طماحات اتتفتح شهيت لنصيب اابر عل مادة الخصخص  .الذا فإن بط تنفيذ برنىام

الخصخص ى اعىىدم طرح ى بقىىاة اص ىراح اتاضىىيح ضىىرارت لل ى أر العىىام ،يماىىن أن ياىىان احىىد اسىىائل النظىىام
لتمجيىىل اصىىال اإلصىىاح السياسى إلى أهىىم غاياتى  ،اهى تىىداال السىىلط  ،اقصىىر زيىىادة دار القطىىاع الخىىاص
على مىىن تىربطهم صىىل قايى  ،أا عضىىاي  ،برمىىاز السىىلط  ،فى ظىىل بيئى ال تنافسىىي طىىاردة لاسىىتثمار أجنبيىىا

اان أم محليا ،ااد ذل إل انخفاض معدالت التشغيل،ا بالتال ارتفاع معدالت البطالى  ،انسىب هىذا الخلىل

إل الليبرالي  ،رغم أن البطال المقنع الدت ف رحم القطاع العام اتسبب ف إهىدار طاقاتى اتىدمير معنايىات
العاملين ب  ،ااختال المعيار االخاق الذ يربط العمل االجهد االعطا باألجر االعائد االثااب.5

إن تصار السياسات المتبعى اأطمىاع القىائمين على تنفيىذها قىد حالىت الخصخصى إلى عمليى سىيئ السىمع ،

بع ىىدما داخله ىىا م ىىن عمى ىاالت اص ىىفقات اشى ىرااات ال ت ارعى ى مص ىىلح االقتص ىىاد ال ىىاطن اال تس ىىهم فى ى إص ىىاح
تشاهات بمن ترف عن ااهل عب نزي

خسائر القطاع العام.

ثانيا :الدستور:
يعتبر التعامل م الدستار الحال ف مقدم االستحقاقات الت يجب الافا بها من اجهى النظىر الليبراليى إذا

مىىا انصىرفت اإلرادة السياسىىي إلى انجىىاز إصىىاح حقيقى يرقى إلى مسىىتا التغييىىر الجىىذر فى أسىىس النظىىام
اتاجهات  .إال أن ترد األاضاع السياسي ااالقتصادي من ناحي  ،االحرص عل االنتقال السلم اآلمن إل

دالى القىانان االديمقراطيى التعدديى االتىداال المىنظم للسىىلط  ،يىدف إلى تاجيى الجهىاد إلقنىاع القيىادة السياسىىي
للقيام بالتغيير المرتجى  ،مى األخىذ فى االعتبىار صىعاب التصىد لألاضىاع القائمى التى أفىرزت أزمى الحاىم

الحالي بااسط ذات الرماز االقيادة.

الدستور ومفارقة الواقع:
إن الدستار الحال بمسس الشمالي اعقيدت االشترااي قد أضح مفارقىا لااقى المرحلى  ،بىل ايماىن القىال أن
أحاام تنظم أاضاعا لم يعد لها اجىاد فى حياتنىا السياسىي ايتاجى إلى مجتمى قىد تبىدلت معالمى  ،ايسىتند إلى

قا تباينت مااقعها انمط العاق فيمىا بينهىا .فدالى "الحريى ااالشىترااي االاحىدة" التى تخاطبهىا مقدمى الدسىتار

قد زالت .اتحال

قا الشىعب العامىل الىذ يشىال نظامهىا االشىتراا قىد تىم حلى  .االتخطىيط الشىامل للتنميى قىد

انقض ى اقت ى  ،الىىم يعىىد ااردا اال منطقيىىا تمايىىد سىىيطرة الشىىعب عل ى اىىل أداات اإلنتىىاج ،بعىىد أن قطعىىت الدال ى
 -5مقاالث متنىعت للدكتىر سعيد النجار
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شىاطا فى الىىتخلص بالخصخصى مىىن الاحىدات اإلنتاجيى المملااى لهىا ،الىىم يعىد مقبىاال أن يقبىىل المىالاين الجىىدد
لتل الاحدات مشارا العمال ف مجالس إدارتها .اما أن القطاع العام لم يعىد ،اربمىا لىم ياىن ،قىاد ار على قيىادة

التقدم ف جمي المجاالت اتحمل المسئالي الرئيسي ف خط التنمي  ،ناهي عن ما أفىرط الدسىتار فى التمايىد
علي من ضرارة دعم السلا االشتراا االملاي الخاص غير المستقل  ،احماي المااسب االشترااي ..ال

أنهىىا لمفارقى تىىدعا إلى اإلشىىفاق ااألسى لهىاان قيمى الدسىىتار الىىذ ناضىىل الشىىعب مىىن أجىىل أن يقسىىم رئىىيس

الجمهاري عل احترام عند بداي االيت .

الدستور والموقف من الحريات:

العل من ابرز ما يشير إل أن الدستار الحال ال يؤمن بالحريات العام اال يحترم حقاق اإلنسان اال يؤسس
إلقام ى العىىدل ،هىىا إحالت ى لهىىذ الحريىىات االحقىىاق ،بعىىد اإلق ىرار بهىىا ،إل ى الق ىاانين المنظم ى لهىىا ،اهىىا مىىا يعن ى

إعطا السلط للمشرع ليفرض ما ي ار من القياد عل ممارس هذ الحقاق ،أ أن يمان أن يهدر هذ الحقاق
تمامىىا رغىىم إقرارهىىا ف ى الدسىىتار ،امىىن أمثل ى ذل ى ج ىااز فىىرض الح ارس ى عل ى الممتلاىىات الخاص ى  ،احري ى ال ى أر

االتعبير احري الصحاف االطباع االنشر ااسائل اإلعام .إذ تحظر الرقاب عل الصح

اانذارها أا اقفها أا

إلغا هىىا بىىالطريق االدار اال تبىىيح أيىىا مىىن ذل ى إال اسىىتثنا ف ى حال ى إعىىان الط ىاارئ أا زمىىن الحىىرب إال أنهىىا
تجعل ذل اافقا للقانان .ااذا األمر بالنسب لتقييد لحري المااطن ف التنقل ااإلقام ف ماان معين ،اها حق

أساسى اال يىىمت تقييىىد اعقابى على جريمى ارتابهىىا امعرافى سىىلفا ،اأن للمشىىرع سىىلط على حىىق المىااطن فى

مغادرة الباد دان قيد محدد عل المشرع ف ممارس هذا الحق .اهاذا بالنسب لحق التجمى اتاىاين الجمعيىات
ااألح ىزاب السياسىىي  ،اأيضىىا حىىق االنتخىىاب االترشىىيح اابىىدا ال ى أر ف ى االسىىتفتا "افقىىا ألحاىىام القىىانان" ااصىىل

األمر إل تقييد حق المحام الدستاري العليا في ممارس اختصاصاتها بالرقاب القضائي عل دستاري القاانين
االلاائح ..عل الاج المبين بالقانان.
الدستور وسمطات رئيس الدولة:

إذا اان ىىت غالبيى ى الدس ىىاتير تم ىىنح رئ ىىيس الدالى ى س ىىلطات اس ىىتثنائي تت ىىيح لى ى االنفىىراد بإص ىىدار قىى اررات له ىىا ق ىىاة
القانان ،أا اتخاذ إج ار ات سريع لمااجه أخطار حال  .فإن دستار  9649قد تاس ف منح هذا الحق امىا
أن قد تهاان ف اض الضىمانات التى تقيىد أعمالى  .افيمىا يتعلىق بىاإلج ار ات فقىد سىمحت المىادة  41لىرئيس

الجمهاري ى "إذا قىىام خطىىر يهىىدد الاحىىدة الاطني ى أا سىىام الىىاطن أا يعىىاق مؤسسىىات الدال ى عىىن أدا دارهىىا

الدستار " أن يتخذ اإلج ار ات العاجل اياج بيانا للشعب اتجر استفتا على مىا اتخىذ مىن إجى ار ات خىال
ستين ياما .اطبقا لما ها معرا

عن طبيعى االسىتفتا ات عامى افى مصىر خاصى أن تحديىد نتائجهىا سىلفا

أم ى ار ميسىىا ار ،الىىذا فىىا يعتبىىر إج ى ار االسىىتفتا الاحىىق قيىىدا عل ى رئىىيس الجمهاري ى ف ى غالبي ى األح ىاال ،رغىىم
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تجااز الرئيس لمجلس الشعب الذ قد ياان منعقدا .اف أحاال أخر "لرئيس الجمهاري عند الضرارة ابنا

عل تفايض مجلس الشعب بمغلبي ثلث أعضائ أن يصدر ق اررات لها قاة القانان .امن الناحي الفعلي يفقد
اإللىزام بتحقيىق أغلبيى الثلثىين لتجىىااز عىدد أعضىىا المجلىس مىن الحىىزب الحىاام هىىذ النسىب  .اعلى الىرغم مىىن

القي ىىاد األخ ىىر مث ىىل تحدي ىىد م ىىدة التف ىىايض اماض ىىاعات ااألس ىىس التى ى يق ىىام عليه ىىا ،إال أن تف ىىايض رئ ىىيس
الجمهاريى ى بإص ىىدار قى ى اررات له ىىا ق ىىاة الق ىىانان ب ىىالرغم م ىىن انعق ىىاد مجل ىىس الش ىىعب اقدرتى ى على ى الماافقى ى على ى

مشراعات القاانين يعتبر أم ار خطيى ار مىن حيىث المبىدأ ،ال نجىد لى مثىيا فى دسىاتير الىدال الديمقراطيى  ،فعلى

سبيل المثال ،لىم تاىد تمىر أسىابي على صىدار الدسىتار ابتىاري  91أاتىابر  9649اصىدر رئىيس الجمهاريى

القرار بقانان رقم  55لسن  9649بشمن الترشيح لعضاي مجلس الشعب نص ف مادت األال عل أن م

عدم اإلخال بمحاام القاانين ..يحرم من حق الترشيح لعضاي مجلس الشعب أربع فئات آخرهم "الذين قدماا

للمحاام ف قضي المؤامرة أا شملتهم التحقيقات فيها الا لم يقدماا للمحاام  ،اال من تعاان مى المتهمىين

فيها الال لم تشمل تل التحقيقات .ااان المقصاد من إصدار هذا القانان هم الفئ الااردة بالبند  1بحرمانهم
من الترشيح م ما ف ذل من مخالف بمبادئ القىانان األساسىي ايعيىد إلى األذهىان ممارسى العىزل السياسى

لفئ من المااطنين ،فالنص عل الحرمان لمن قدماا للمحاام ف قضي المؤامرة نىص تجىااز الحىد القىانان ،

فإن اان من الجائز حرمان من أديناا ف هىذ القضىي إال أنى مىن غيىر المقبىال أن يشىمل هىذا المنى اىل مىن
قىىدماا للمحاام ى اتثبىىت ب ى ار تهم ممىىا نسىىب إلىىيهم ،إذ مىىن غيىىر المتصىىار أن يحىىرم شىىخص مىىن حقاق ى نتيج ى

لب ار تى ممىا نسىب إليى  .امىا أن الىنص على حرمىان اىل مىن شىىملتهم التحقيقىات الىم يقىىدماا للمحاامى فى هىىذ

القضي ها أمر يخىال

المبىادئ األساسىي فى الدسىتار ايتعىارض مى الحريىات التى افلهىا هىذا الدسىتار .أمىا

عن الىنص على حرمىان مىن تعىاان مى المتهمىين فى هىذ القضىي الىا لىم تشىمل التحقيقىات فهىا أمىر يخىال

المبادئ األالي القاناني  ،إذ مؤدا حرمان أ شخص مىن حىق الترشىيح لمجىرد أن السىلط تىر أنى قىد تعىاان
م المتهمين دان دليل عل ذل إذ أن التحقيقىات لىم تشىمل  ،اهىا أمىر يتضىمن إهىدار لاىل المبىادئ القانانيى
االضمانات الدستاري .6

ذل مثل لمىا يماىن أن يصىل إليى جمىاح السىلط االنىزاع لانتقىام على حسىاب القىانان االمنطىق الىذ يحامى
ف ظل دستار يفتقد التاازن بين السلطات فيصبح أداة طبيعي لخدم أهدا

الدياتاتاري ااالستبداد.

ثالثا :التيار القومى وترشيد دور مصر اإلقميمى:
شهد دار مصر ف العالم العرب نقل ناعي ف الحقب الناصري  ،فبعد أن اانت مصىر منىارة للحضىارة اقبلى
 -6إبراهيم شحات  ,اصيتي لباد ( القاهرة ,الهيئ المصري العام للاتاب)0222 ,
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لمنتج امستهلا الثقاف فى العىالم العربى  ،احاضىن للمناضىلين مىن أجىل الحريى  ،أصىبحت بفضىل الزعامى

العماقى لعبىىد الناصىىر أمىىل العىىرب فى اسىىترجاع أمجىىادهم اانتىزاع احتىرام العىىالم لقىىاميتهم اتىراثهم بعىىد أن نىىالاا
اسىىتقالهم .ااجبىىار القىىا الت ى اسىىتعمرت بادهىىم اأذلىىت شىىعابهم عل ى االعت ى ار

بحقىىاقهم .امىىا أعىىاد عب ىىد

الناصر إليهم األمل ف محا االهان الت لحقت بهم من ج ار إقام دال إسرائيل .إال أن رحيىل عبىد الناصىر
قد خل

احتال أراض ثاث دال عربي إضاف إل البقيى الباقيى مىن فلسىطين .اعىادت قضىيتهم إلى أراقى

األمم المتحدة اقاعات المفااضات ،ااادت القضي أن تفقد ماضعها عل قائم أالايات القضايا الت تتنىازع

اهتمام المجتم الدال حت اشتعلت جبهت القتال عل حداد إسىرائيل ااىل مىن مصىر اسىاريا ،اأعقبىت هىذا

التحىر اقتىراب مصىر مىن الااليىات المتحىدة بقىدر ابتعادهىا عىن االتحىاد السىافيت  ،اانعاىس ذلى على اصىىفها
الىىداخل  ،إذ ت ارجى التيىىار االشىىتراا انشىىط القطىىاع الخىىاص االتمهيىىد السىىتقبال اسىىتثمارات مىىن الحلفىىا الجىىدد،
ابدا أن الليبرالي المصري قد بعثت من جديد ،اصاحب هذ التطارات دعاة لمراجع ماق

مصىر مىن العىالم

العربى  ،اخاصى مىىن القضىىي الفلسىىطيني  ،اتىىذار الىىبعض المىىات الىىزعيم مصىىطف النحىىاس مىىذا ار بمنى رئىىيس
از ار مصر اليس رئيس از ار فلسطين تعقيبا عل األحىداث التى شىهدت فلسىطين عىام  ،9694ارد محمىاد

فهمى النق ارشى رئىىيس از ار مصىىر قبيىىل حىىرب فلسىىطين  9615مىىن أن مىىا يعنيى هىىا امىىن مصىىر الىىيس امىىن
فلسطين .7اياتمل ماق

النخب الليبرالي فى مصىر بمىا ذاىر األميىر محمىد على تافيىق الى عهىد مصىر "إن

المش ىىاال فى ى فلس ىىطين س ىىببها رغبى ى اليه ىىاد فى ى الاص ىىال إلى ى ح ىىائط المباى ى فى ى الق ىىدس ،اه ىىا يقت ىىرح على ى
الفلسىىطينيين أن يبيعىاا هىىذا الحىىائط إلى اليهىىاد بمبلى مائى ألى

جنيى مصىىر  ،ابىىذل يريحىاا أنفسىىهم ايريحىاا

إخىاانهم اليهىىاد" ايعلىىق محمىىد حسىىنين هياىىل على هىىذ الااقعى فى اتابى "أزمى العىىراش صىىدم الجيىىاش" أن
األميىر محمىىد على لىم ياىىن احىىد فى هىىذ النظىرة المحايىىدة اانمىا اانىىت معى معظىم األحىزاب المصىري الفاعلى
عل الساح االمؤثرة ف السياس .
أما عن التحال ف الماقى

الشىعب فى مصىر لتصىبح درجتى "عاليى إلى حىد مىا تجىا مىا يجىر فى

فلسىىطين ،على ى ح ىىد ق ىىال هيا ىىل فى ى ذات المؤلى ى  ،ربم ىىا ا ىىان راجع ىىا إلى ى تح ىىر اإلخى ىاان المس ىىلمين إلش ىىعال
الحماس لتل القضي لما أضفا عليها من مضمان دين  ،اما بشراا ب من أحام نصىر ازئى
يشير إلي ما ذار األستاذ اامل الشري

ازير األاقا

على اليهىاد،

االردن السىابق االشخصىي البىارزة فى حراى اإلخىاان

المس ىىلمين عن ىىدما اان ىىت مجماعتى ى تح ىىاال الهج ىىام على ى اح ىىد المس ىىتعمرات اإلسى ىرائيلي " ااذ بياسىى

طلع ىىت

يشهق ،إن أر المائاى  ..إال تىران الخيىال البيضىا االفرسىان بثيىابهم الخضى ار " ،ايسىتطرد اامىل الشىري ،
 -7محمد حسنين هيال ,العراش االجياش ،اذل انفجر الصراع في فلسطين ( 5771 – 5791القاهرة7دار الشراق )5771
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احين نظرت اجدت فاق القم طبقا هائا من النار ،ااألفراس ترف قاائمها األماميى اامنهىا تتمهىب للقفىز فى

الفضا الرحب ..غير أن الطبق ما لبث أن تخلص من قم الجبل ،الم يان سا القمر ف ليل تمام .

إن التعامل العقان االااقع م القضي الفلسطيني سياان احد المحددات الهام فى مسىيرة الليبراليى  ،إذ أن
تقدمها يعتمد إل حد بعيد عل التعامل م هذ القضي  ،اما أن األنظم العربي امنها مصر ،تسىع جاهىدة

إل الربط بين استمرار التاتر ف المنطق ابين تحقيق تقدم عل صعيد اإلصاح الداخل  ،الذا فإن تخلىيص

الماق

الفلسىطين مىن االرتهىان إلدارة األنظمى العربيى اخضىاع لمتطلبىات إدارة تلى األنظمى لعاقاتهىا مى

الااليىىات المتحىىدة لىىيس فى مصىىلح الشىىعب الفلسىىطين  ،امىىا أن التعامىىل معهىىا ،افقىىا لرؤيى اإلسىىام السياس ى

باعتبىار فلسىطين اقفىىا إسىاميا امىىا جىا بميثىىاق حراى حمىىاس ،سىيطيل أمىىد أنظىار الفلسىىطينيين ،حتى تصىىبح

األم اإلسامي دال ااحدة تجتم لها أسباب القاة لتحقيق النصر عل أعدائها ف فلسطين اغير فلسطين.
إن ريىىادة مصىىر الحقيقيى فى المنطقى العربيى ليسىىت فى اانهىىا قلعى للصىىماد فى اجى المخططىىات األمريايى
االصهياني  ،اال ف تحرااتها الدبلاماسي إلطفا الحرائق العربيى  ،اال فى مسىاندة األنظمى القمعيى التى تهىدد

جيرانهىىا أا تمىىارس إبىىادة الجىىنس ضىىد قطاعىىات مىىن شىىعبها لخافىىات عرقيى أا مذهبيى  ،اانمىىا ريىىادة مصىىر أن
تاىىان القىىاطرة الت ى تنىىدف نحىىا الخىىراج مىىن نفىىق االنحبىىاس السياس ى الىىذ جعىىل العىىرب اسىىتثنا مىىن ماج ى

االنعت ىىاق مىىىن االسىىىتبداد ااسى ىىترداد الشى ىىعاب لحقهى ىىا ف ى ى االسىىىتمتاع بثرااتهى ىىا اتنميتهى ىىا بع ىىد استخاصىىىها مىىىن

الحاامىىات الفاسىىدة ،دار مصىىر أن تعل ى مىىن حقىىاق اإلنسىىان ف ى المنطق ى فيصىىبح حقيق ى الهىىد

مىىن التنمي ى

ااألساس الذ يبن علي التقدم بمىا نالى مىن رعايى صىحي اتعلىيم يرفى مىن شىان ايزيىد مىن قد ارتى  ،اتااصىل
ثقاف اعلم ارياض م العالم.

رابعا :اإلخوان المسممون عمى طريق الديمقراطية:
تعتبىىر حراى اإلخىاان المسىىلمان التيىىار األافىىر حظىىا بىىين سىىائر التيىىارات السياسىىي الناشىىط فى السىىاح  .اذلى

رغم ما تعرضت امازالت تتعرض ل من ضربات اماحقات ،إال أنها تستند إلى عاطفى دينيى لهىا عمقهىا فى

الشخصي المصري  ،اتدعمها راابط إقليمي  ،بل ادالي  ،تعزز من ماانتها اامااناتها ،امىا ال يشىاب تاريخهىا

السياسي فشا ف ممارس الحام ،الم تتعىرض شىعاراتها لتحىديات حقيقيى إذ أنهىا تتعلىق بعماميىات ال يختلى
عليهىىا ايصىىعب اختبارهىىا ،اتسىىتند إلى مرجعيى تتىىيح االخىىتا

حىىال نصاصىىها دان المسىىاس بقدسىىيتها ،الهىىا

ف ى بيىىات اهلل منىىابر تبىىث دعاتهىىا ،الهىىا نصىىيبها ممىىن يشىىتران الىىدنيا بىىاآلخرة إذا اىىان النجىىاح الىىذ أحرزت ى
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الحرا ى ف ى االنتخابىىات البرلماني ى األخي ىرة قىىد آثىىار قلقىىا ف ى بعىىض الىىداائر ،إال أن ى باش ى يشىىال دعمىىا لقىىا

المعارض الاطني الت تسع إل اسر احتاار الحزب الاطن الديمقراط للحام اال إفساد خطط لتاريىث

السلط بيالاجيا ..أا اظيفيا.
إن اإلس ىىام يش ىىال الما ىىان األه ىىم ااألق ىىا فى ى ثقافى ى المصى ىريين ،مس ىىلمان اأقباط ىىا ،اتى ىراث الدالى ى

اإلسامي مصدر فخر ااعتزاز ،بىل اطريىق مىممان إلى التقىدم ،إذا تمىت تنقيى هىذا التىراث ممىا علىق بى على

مىىر العصىىار .إن القى ار ة الشىىجاع لهىىذا التىراث تشىىير أن اإلسىىام قىىد تحىىال مىىن رسىىال سىىامي اثىىارة مىىن أجىىل
الحريى االعىىدل إلى ملى عضىىاض بعىىد اقىىل مىىن سىىت اخمسىىان عامىىا مىىن صىىعاد راح نبيى إلى بمنهىىا .اتمثىىل

ملااى بمبىىاطرة الىىرام االفىىرس ،فعمىىت المظىىالم اتمسسىىت دالى االسىىتبداد ادقىىت أعنىىاق األحىرار ،اقطعىىت السىىن

الحق .باسم اإلسام ،ااذا اان المسلمان قد أقاماا ف الغرب دال األندلس الت شهدت علما افاسىف اعلىاا

مىىن قيمى العقىىل اأطلقىاا الحريى لإلبىىداع االفاىىر اأهىىداا للعىىالم منجىزات باقيى  ،فىىإن دالى اإلسىىام فى الشىىرق قىىد
أمعن خلفاؤهىا فى االسىتبداد اانشىغلاا بدسىائس االسىتيا على السىلط االحفىاظ عليهىا ،فتازعىت أمااهىا على

الىىدال االسىىتعماري اعىىر المسىىلمان اله ىاان عل ى النىىاس اذل االناسىىار .ااتسىىعت الفجىىاة بيىىنهم ابىىين سىىائر
شىىعاب األرض رغىىم تىراثهم العظىىيم .اصىىار ل ازمىىا على مىىن يتطلعىىان إلى قيىىادتهم ااحيىىا دعىىاتهم أن يطرحىاا
رؤي تفسر ماضىيهم اتلقى الضىا على مسىتقبلهم ،تتمشى مى مقتضىيات العصىر اتؤاىد التىزامهم بقىيم احتىرام
حقاق اإلنسان االمسئالي الشخصي احري العقائد ،االتسليم بان أسس الحاىم الصىالح ااحىدة ،اأن الحضىارات
تتاقح دان تعصيب أا تعال.

إن بقىىا حرا ى اإلخ ىاان المسىىلمان خىىارج الشىىرعي الدسىىتاري ال يخىىدم قضىىي الديمقراطي ى ف ى مصىىر،
امن ااجبهم تجا اطنهم أن يسعاا لتمايد تااجدهم اعرض برنامجهم الذ يتفقان علي  ،فيلقى مىا تلقىا بىرام

األحزاب األخر من دراس اتمحيص امناقش فرف راي اإلسام ال تافل حصىان مىن الزلىل ،اال تىؤمن طريقىا

من المخاطر ،اال تحم مستضىعفا أا مهمشىا أا امىرأة مىن الظلىم أا الحاجى تمتعى بىالحق فى فىرص متاافئى

فى الحيىىاة ،إن مىن حىىق المىااطن أن يجىىد فى برنىىام الحراى نصاصىىا ااضىح المعىىالم محىددة القسىىمات ،اأن
تاىىان تلى النصىىاص متجىىددة تعبىىر عىىن تىراام الخبىرة االمعىىار اإلنسىىاني عبىىر العصىىار ،إن المىااطن المسىىلم

حىريص على هايتى ات ارثى اتحىىدا الرغبى فى التقىىدم االتجديىىد االشى أن التافيىىق بىىين هىىذين المطلبىىين سىىيمثل
مخرجا لممزق حضار يااج المسلم المعاصر ،اهذا المىمزق ال ينىتقص مىن إيمانى بدينى أا اعتىزاز بى  ،اانمىا
يعبر عن قصار ف فهم اإلسام اعجز من جانب المسلمين ف التخلص من الفقر االتخل

االتبعي ف ظل
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القىىيم اإلسىىامي  .إن مسىىلم اليىىام مسىىتهل حضىىارة اهىىذا اض ى ال يماىىن أن يسىىتقيم أا يتفىىق االرغب ى ف ى أن
يحظ المسلم باحترام اآلخر اتقدير .

خامسا :الميبرالية وعسكرة النظام:
فى د ارسى أعىىدها معهىىد ااشىىنطن لد ارس ى الشىىرق األاسىىط أعىىدها رابىىت سىىاتلا  ،أن السىىادات قىىد خفىىض عىىدد
العسىىاريين الىىذين يشىىغلان اظىىائ

مدني ى إل ى  %52ممىىا اىىان علي ى ال ىرقم ف ى عصىىر عبىىد الناصىىر ،إال أن

عددهم عاد إل االرتفاع ف عهد مبار حت بل عشران ضعفا لما اان علي فى عصىر السىادات ،اأصىبح

تراىىزهم ااضىىحا ف ى بعىىض قطاعىىات الدال ى مثىىل الحاىىم المحل ى اا ازرة الثقاف ى امحىىا األمي ى االطي ىران المىىدن
االسياح  .ايعتبر تعيين العساريين ف اظائ

مدني تقليدا متبعىا منىذ اسىتيا الضىباط األحىرار على الحاىم.

ااضطرار مجلس قيادة الثىارة إلى تعيىين أعضىا التنظىيم مىن رجىال الصى

الثىان االثالىث فى اظىائ

مدنيى

أهمه ىىا المناص ىىب القياديى ى فى ى القط ىىاع الع ىىام اا ازرة الخارجيى ى  .اذلى ى أم ىىا ترض ىىي لطماح ىىاتهم اض ىىمان ع ىىدم
منازعتهم سلط من تالاا الحام ،أا لتامين النظام تحسبا لتحراهم من أجل إسقاط أا زعزع أراان .

ايعتبر هذا األسلاب للماافمة أا التامين من أهم أسباب تدن مستا أدا الجهاز االدار  ،حيث أهدر معيار

الصاحي ف شغل المناصب ،اليس ف ذل انتقاصا من قدر العساريين ،الان خضاع لمنطق األمىار اأن

ااف المهام ال تتطلب مؤهات أا افا ات معين ألدائها عل نحا مرض ،من ناحي أخر .

انظ ار العتماد النظام عل تممين العساريين ف الحفاظ عل أمن  ،أصبحاا قيدا عل تماين الليبراليين االقا

السياسىىي مىىن الاصىىال إل ى الحاىىم عىىن طريىىق ديمق ارط ى  ،ابالتىىال أصىىبحاا قيىىدا عل ى التطىىار السياس ى ف ى
مصىر .ارغىىم أنى يصىعب اصى

دار العسىىاريين فى مصىر بالمؤسسى العسىىاري امىا فى ترايىىا مىىثا ،إال أن

تغلغلهىىم فى الحيىىاة المدنيى قىىد أصىىبح اقىىرب إلى الاضى فى بااسىىتان حيىىث يشىىالان قىىا ضىىغط على النظىىام
امن أجل النظام.8

الميبرالية الجديدة:
تختلى

الليبراليى الجديىىدة عىىن تلى التى نىىاد بهىىا المؤسسىىان التى تلغى تىىدخل الدالى  ،إذ أصىىبح على الدالى

القيىىام بىىدار ااسىىتخدام آليىىات مىىن شىىانها تحقيىىق العدال ى االجتماعي ى بتقىىديم الخىىدمات األساسىىي للم ىااطن مثىىل
التعليم االصح االقضا ااألمن االدفاع االبن األساسىي باعتبىار أن الفىرد هىا الحقيقى االجتماعيى التى تعلىا

5- Robert Satloff , Army and Politics in Mubarak's Egypt ( Washington, Washington Institute for Near East Policy,
)1988
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فاق الدال  ،اأن الدال االيلت اخامت ف القيام باظائ

محددة ال يجاز لها أن تتخطاهىا أا أن تفتىمت على

حقاق األساسي  ،اأن الليبرالي تقرن الحق بالااجب ،اما تؤمن أن المسىئالي الفرديى هى الاجى األخىر للحريى

الفرديى  ،اهى ال تنظىىر للفىىرد باعتبىىار ايانىىا قائمىىا بذات ى  ،اانمىىا تنظىىر إلي ى باعتبىىار جىىز ال يتج ى أز مىىن منظام ى
اجتماعي  ،اتؤمن أن رفاهيت اأمن اقدرات اإلبداعي تتاق

إل حد ابير عل االئ ألسرت ادين ااطن .

لقد ثبت فشل القال بمن االنسياب التلقائ لناات النشاط االقتصىاد تىؤد إلى تازيى عىادل للثىراة ،الىذا فىإن

قيام الدال بدارها يدعم العدال االجتماعي  ،اما أن تحقيق العدال االجتماعي يىدعم مىن افىا ة أدا االقتصىاد

الىىاطن ايزيىىد مىىن تاىىافؤ الفىىرص أمىىام المىااطنين على أن ياىىان معلامىىا أن تاىىافؤ الفىىرص ياىىان فى البىىدايات

فقط أما النهايات فابد أن تختل

افقا للتفاات ف القدرات.

إن إقام نظام ليبرال متماس اراس يجىب أن يسىبق تاافىق اطنى يلتىزم بى المجتمى بماملى  ،على أن ياىان
نابعا من قناعات الحىرة اتجاربى اتطلعاتى اتمثيىل الحىد األدنى الىذ يحظى باألالايى على المصىالح الحزبيى
االفئاي الت يجب إال تتعارض م الثاابت التالي 7

 9عدم تزيي

اإلرادة الشعبي تحت أ ظر من الظرا .

 5عىىدم االعتىىدا على الدسىىتار أا االلتفىىا

على أحاامى أا المسىىاس بمؤسسىىات الدالى التى تفىىاق

ف أهميتها األشخاص مهما عا شمنهم أا بل شعبيتهم.
ج -احتىرام حقىىاق اإلنسىىان األساسىىي باعتبىىار هىىد

التنميى اأداتهىىا ايجىىب أن يتمتى بالمسىىاااة بغىىض

النظر عن الجنس أا الدين ،م احترام االختافات الفاري ارفض استبداد األغلبي .

إن مبىادئ هىذا الافىىاق الىاطن هى فىي حىىد ذاتهىا ضىىمان الحتىرام الليبراليى الجديىدة امسىىاس لنظىام ديمق ارطى
يعبر عن ضمير األم الجمع ايحقق اابر المصالح ألعضائها ايقط الطريق عل القفز على السىلط  ،أا

تجاهل حقاق بعض األفىراد أا الجماعىات على نحىا يخىل بىممن المجتمى أا الىاطن ،امىا يمنى تغىال السىلط
التنفيذيى على سىىلط القضىىا أا تجىىااز القىاات المسىىلح للىىدار المحىىدد لهىىا أا خراجهىىا عىىن سىىيطرة المؤسسى

المدني .

اف ظل هذا الافىاق تنشىط اافى القىا ااألحىزاب الفاعلى فى المجتمى مىن أجىل الاصىال إلى الحاىم فى ظىل

فرص متاافئ تحقق الرؤي الليبرالي للديمقراطي .
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