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 2010 فرباير 26 اجلمعة: الشروق

 

 أواًل:

 بداايت ىف وبينه العشرين القرن بداايت ىف ملصر السياسى الوضع بني نقارن أن أردان إذا
 . فروق ومثة متشاهبات مثة نالحظ والعشرين الواحد القرن هذا

 تصدر ال السياسية إرادته ألن حمتال، بلدا تعترب الزمنني كال  ىف مصر أن املتشاهبات وأهم
 ترعاها أن دولة أية على يتعني الىت العليا ابملصاحل تنضبط وال له، وطنيا صاحلا يراه عما

 وهى واملهيمنة الغالبة اخلارجية الدولة إرادة عليه متليه عما السياسية إرادته تصدر وإمنا لشعبها
 مصلحة من املهيمنة الدول هذه تراه ما الرمسية مصر إرادة وتتبع مريكية،األ املتحدة الوالايت

 . العربية املنطقة وىف مصر ىف هلا

 داخل من عسكراي حمتلة كانت  العشرين القرن بداية ىف مصر أن فأوهلا الفروق، أهم أما
 األساس هو والربيطاىن العسكرى االحتالل هذا وكان الربيطانية، املسلحة ابلقوات أراضيها
 ابلتحرك ابلتهديد ألهنا الدولة إرادة على وهليمنتها مصر، ىف الربيطانية للسلطة املادى

 ىف فعال خلعته وقد ابخللع وهتدده الدولة رأس على تضغط أن تستطيع الداخلى العسكرى
 املنف ِّذين الرءوس واختيار الوزارات تغيري وهو أدىن هو ما تستطيع كما  ،1914 سنة

 . للسياسات

 فيما ملصر أمريكى عسكرى احتالل يوجد فال والعشرين الواحد القرن بداايت ىف اليوم أما
 ما أو البحرية أو اجلوية ابلتسهيالت تسمى والىت العسكرية القواعد من عدد وجد وإن نعلم
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 القرن بداايت ىف موجودة تكن مل وهى الضاربة العسكرية بقوهتا إسرائيل هناك مث شابه،
 املتحدة الوالايت مع وهلا الشرقية، الشمالية مصر حلدود املشارف على وهى العشرين

 ملصر تتخذها سياسات من نشاهده ما يفسر ما املصرية اإلدارة ىف اإلمالءات من األمريكية
 . املصرى الصاحل لغري

 القرن بداية ىف هنارا جهارا بياان عياان عسكراي احملتلة مصر أن العجيبة، املفارقات ومن
 ذلك أهل وكان مصر ىف الربيطانية للسياسات املعارض التحرك بعض لدولتها كان  شرينالع

 الفعلية السلطة بني ابخلالف يسمونه كانوا  ما بني التناقض من قدر ىف يالحظونه الزمان
 احلرب مع بعد من أدى مما دولته جهاز رأس على للخديو الشرعية السلطة وبني االجنليزية

 عنه بديل وتعيني اخلديو وخلع مصر، على الرمسية اإلجنليزية احلماية فرض إىل األوىل العاملية
 . 1914 سنة ىف

 العاملية احلرب انتهاء عقب 1919 سنة ثورة قامت حىت سنوات مخس حنو ذلك واستمر
 ومع أراضيها، داخل من ملصر صريح عسكرى احتالل وجود عدم فمع اآلن أما. فورا األوىل

 إرادة بني خالف أدىن يلحظ ال احلدود، خارج من اإلسرائيلى العسكرى ابالحتالل االكتفاء
 . الرمسية ملصر الذاتية اإلرادة وبني األمريكية اهليمنة

 سنة مصر احتلت عندما ــ املستعمرة الدولة ــ بريطانيا أن جدا، اهلام اآلخر والفارق
 ضمان مع ينشدون اوكانو  الدوىل، موقعها وأمهية الذاتية أمهيتها تقدر كانت  ،1882
 وطرق للعامل ابلنسبة السياسية اجلغرافيا ىف إمكاانهتا من يستفيدوا أن مصر على سيطرهتم

 . آسيا وغرب أفريقيا مشال ىف احمليطة، اإلسالمية العربية واملنطقة السويس وقناة املواصالت

 فلكهم ىف يدور سياسيا تكوينا فيها يشيدوا أن وهو مصر، ىف بنائى هدف هلم كان  لذلك
 فكانت األمحر، والبحر األبيض البحر منطقىت ىف هلم انطالق قاعدة ويتخذونه شئوهنم ويرعى
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 واملهنية الفنية النواحى من الدولة إدارة جهاز حتديث حيث من بناءة سياسة مصر ىف هلم
 . صاحلهمل والسياسة اجملتمع إدارة من متكنه الىت والتجارب والعلوم ابخلربات ومد ِّه والتنظيمية،

 إسرائيل، صنعت قد املهيمنة األمريكية اإلرادة ألن متاما، العكس على فالصورة اآلن أما
 1945 سنة ىف الثانية العاملية احلرب هناايت مع جنينا دولة تزال ال وهى اإلجنليز من ورثتها
 واالزدهار ابلنمو وتعهدهتا ،1948 سنة ىف يديها على إسرائيل ولدت مث تنشأ، أن وقبل
 . مصر من بدال األمريكية املصاحل لرعاية املرشحني والشعب الدولة هى صارت حىت

 األكثر اإلزاحة وهذه املنطقة، من وإخراجها متاما مصر إبزاحة إال املشروع هذا يكتمل وال
 وأن. وإمكاانت وثروات وخربات وشعبا ونظاما دولة مصر، بتهدمي تكون وفاعلية حسما
 إمكاانهتا كل  وحتط م تدمر ما بقدر أفضل يكون كلها  العربية املنطقة من مصر إخراج

 العشرين القرن بداية ىف مصر ىف اإلجنليز سياسة بني أساسيا فارقا هناك فإن لذلك. األساسية
 . احلاىل القرن هذا ىف فيها األمريكيني وسياسة

 اهليمنة من املطلوب ألن ومستقبلها، وأهلها ملصر ابلنسبة األمهية ىف غاية الفارق هذا
 صاحل مع تعارض وإن األمريكى الصاحل خيدم كياان  مصر تصري أن ال مصر، على األمريكية
 ذات سياسية إمكاانت أو سياسية قوة بوصفها عليها القضاء هو املطلوب ولكن املصريني،

 . فاعلية

 النظر وللفت الصراخ، عن بديال التكرار ليصري ومرات مرات املعىن هذا أكرر أن أريد وأان
 ودورا موقعا مصر ترث ألن املعدة هى وإسرائيل جوفه، ىف صران والذى الداهم اخلطر هذا إىل

 على القائمني مصلحة مع مصر تفكيك ىف األمريكية املصلحة هذه اتفقت وقد وإمكاانت،
 النظام وبقاء األوضاع الستقرار األفضل الضمان هو التفتيت ابعتبار فيها، حاليا احلكم
 . ممكنة فرتة طولأ القائم
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  اثنًيا

 القرار كان  ،1952 يوليو 23 ثورة منذ أى تقريبا، املاضية الستة العقود مدى على
 ولكن الدولة، رئيس ىف متجسدة مفردة سياسية إلرادة خيضع الرمسية مصر ىف السياسى

 سنة حنو ىف انتهائه وحىت يوليو 23 ثورة عهد ىف املصرى النظام بني كبري  جد الفارق
 النظام مالمح حققت كانت  اآلن، حىت سنني من ذلك تال الذى النظام وبني ،1975
 مشروع مثة كان  يوليو 23 ثورة ظل ىف. يوليو لثورة واالجتماعى واالقتصادى السياسى
 اإلدارى جهازها صياغة على الدولة وقيادة الثورة قيادة ألزم هنضوى واجتماعى سياسى
 املختلفة القيادات ىف للعمل الصاحلني تعيني بوجوب االلتزام على تنبىن حديثة صياغة

 العمل جماالت ىف واملهنية العملية واخلربة الكفاءة من أدىن حبد وااللتزام املتنوعة للمؤسسات
 مهنية بقيادات اجلماعية لإلدارة حديثة نظم الوقت هذا ىف ُأسست وقد املختلفة، والنشاطات
 املتكاملة التخصصات فيها تتجمع وشركات ومؤسسات هيئات إدارة وجمالس متخصصة

 . املطلوب العمل نوع إلجناز

 من البد وكان. املتنوعة للخربات مرسوم ومزج بينها وتداخل اهليئات بني تعدد ومثة
 تناقض مثة وكان. املرسوم املشروع إلجناز لتحقيق ضماان احلديث التصور هذا على احلفاظ

 املوعود التنموى اإلجناز لشئون اجلماعية القيادة وبني السياسى للشأن الفردية القيادة بني
 مع وخاصة ــ التناقض هذا سيحل كان  أن املرحلة هذه لتاريخ للمتابعني الظن ىف والغالب

 . اجلماعية احلديثة النظم لصاحل ــ 1968 ىف بدأت الىت اإلصالحيات

 وأدى السبعينيات، أواسط منذ واإلدارة الدولة شئون ىف هيكلى سياسى تغيري جرى ولكن
 كل  على ولكن وحده، السياسى الشأن على ال الفردية السيطرة لصاحل التناقض هذا ُحل   أن

 السلطة لصاحل التناقض وحل   واجملتمع، الدولة شئون إدارة ىف األعمال وحتقق التنفيذ شئون
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 شخصنة أمام ةاإلداري النظم حداثة وهزمت وتنفيذا، وتقريرا وجمتمعا سياسة الفردية الشخصية
 . املهيمنة الفردية اإلرادة وسطوة الدولة

 هناك يعد مل أنه هو الدولة إلدارة اجلماعى احلداثى املشروع هزمية حتقق ىف احلاسم وكان
 مصر استقالل سقط لقد حتقيقه، إىل بصدق وتسعى الدولة تتبناه تنموى أو هنضوى مشروع

 دافع من يعد فلم والتنموى، النهضوى ملشروعا وألغى عليها، الوافد األمريكى النفوذ أمام
 جربوت عنهم يصد أو يعصمهم ضابط من وال الفردية، اهليمنة ملقاومة الدولة عمال يدفع

 األمن حفظ إال تؤدى وظائف بغري كلها  الدول وصارت. الشئون مجيع ىف الفردى التوغل
 األنشطة كل  هتاوت والذى ،«االستقرار دولة» بعنوان السياسى شعاره صيغ الذى

 . ظله ىف للدولة والسياسية االجتماعية

 حفظ جهاز عدا فيما وإدارهتا الدولة أجهزة كل  تفكك بدأ أن الوضع هذا شأن من كان
 جهاز تفكك وصار. سابقة كتاابت  من بعض ىف أُوضحه أن حاولت حسبما وذلك األمن،

 رئيس أى ألن واستمرارها، ةالقائم الفردية السلطة لبقاء األساسى الضمان هو الدولة إدارة
 وإمالءاته ضغوطه له تكون وفعال، منضبط تنظيم أو إدارة جهاز أى أن جيدا يعرف عمل
 من أتمن أن تريد الىت الفردية والسلطة هلا، احلصار من نوعا يشكل أن وميكن رائسته على
 نتظمة،م وجتمعات وتشكالت أجهزة من حتتها ما تفكك أن على تعمل إمنا عليها، قيد أى

 تنجز أبن خارجها من أحد ألزمها وال نفسها تلزم مل دامت ما املسعى هذا ىف تنطلق وهى
 . رعايته عدم على حتاسب شأان ترعى أو مقررة أوضاعا حتقق أو ما مشروعات

 اجتماعية تشكيالت تتضمن ال أهنا ذلك مصر، على وخيم أثر التفكيك هلذا كان  وقد
 شىء يرعى أن وميكن األهلى، اجملتمع ىف اجلذور عميقة أهلية تتكوينا وال طائفية وال قبلية
 ذلك ىف تراخت أو الدولة إدارة أجهزة قصرت إن يديرها أو اليومية املواطنني شئون ذلك من
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 اجلماعة شئون يدير أن ميكن الذى املنظم الوحيد اجلهاز تقريبا هو الدولة إدارة جهاز وأن
 . املتنوعة ةاليومي احتياجاهتا سد ىف الوطنية

 القائم النظام يبقى لكن مصر، ىف الوضع يدمر به ما هو اجلهاز هذا تفكيك فإن مث ومن
 إفساد على يسهر شرطة جهاز يكفيهم التغيري، وخماطر التحدى عن بعيدا وأشخاصه بناسه

 أمورها وتدير املختلفة اجلماعات شئون ترعى بديلة أنظمة لبناء األهلى للمجتمع حماولة أية
 بذلك ويتحقق مصر، وإفناء املصرية الدولة قدرات إفناء التلقائى التفكيك يتوىل مث ليومية،ا

 إزاحة من األمريكى اهلدف ويتحقق األمىن، واالستقرار األوضاع حفظ من الداخلى اهلدف
 . املصرى للدور إسرائيل دولة إرث ومن فعالة أو مؤثرة قوة تكون أن عن مصر

  اثلثًا

 التنظيم ىف فقط ليست القائمة مشكلتنا أن هو السابق، العرض من إليه أصل ما
 اجلماعة، شئون إبدارة اخلاصة التنظيمية األسس خلل ىف فقط وليست للدولة، السياسى
 هو وسانده وأيده وراءه ووقف ذلك دعم ما إمنا املطلق، احلاكم الفرد سلطة ىف فقط وليست
 مستبدا حاكما نواجه ال وحنن املهيمنة، األمريكية القوة من املمالة املتبعة السياسات مضمون

 هيمنة نواجه حنن إمنا األول، الضرر ومصدر الوحيد اخلطر ابعتباره ذلك نواجه وال فقط، فردا
 بوصفه املصرى التواجد وإفناء املصرية الروح إلزهاق وتسانده الوضع هذا تستخدم أمريكية

 املستقلة النهضة مشروع أسقطت الىت اهليمنة ىوه العربية، املنطقة ىف أثر ذات سياسية قوة
 مصر لقدرات التحطيم حماوالت من جرى ما وأملت التطبيق إمكان عن وأبعدته املصرية
 . عشر التاسع القرن بداية من العقود من العديد عرب بنتها الىت وشعبها

 ملصر ألولا االسرتاتيجى العدو مها إسرائيل ودولة األمريكية السياسة نعترب كنا  وإذا
 مع يتعاون حكم نظام أو حاكمة قوة أية فإن املاضية، الستني السنني مدار على واملصريني

 من به يتسربل أن يريد ما كان  أاي الوصف، ذات يشمله إمنا معه يتحالف أو األمريكى النفوذ
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 األمريكية السياسات إطار ىف يدور نظام بقى ما اإلصالح، دعاوى أو الدميقراطية أشكال
 . وينفذها

 داخل احلكم أوضاع تغيري هى حقيقى سياسى إصالح أى ىف البداية نقطة أن صحيح
 الوحيد الطريق هو املؤسسى   النظام وتعديل احلاكمني األشخاص تغيري أن ابعتبار مصر،

 طلباتنا أن البال عن يغيب أال السعى هذا ىف يتعني ولكن اجلارية، السياسات لتغيري املوصل
 بعد، نفقده مل ملا واستيفاءها وشعبها مصر على حفاظا املتبعة السياسات تغيري هى األساسية
 البلد مقدرات على األمريكية ابهليمنة اإلطاحة هى ذلك كل  ىف وطلباتنا فقدانه، ملا واستعادة
 مؤشر ويشكل تقرتح سياسة ألية االرتكاز عمود يشكل ما هو املطلب وهذا. السياسية

 . اإلصالح مقرتحات تقدير ىف واخلطأ الصواب معيار يرتسم وبه. قىحقي إصالح ألى التوجه

 احلكم نظام مسألة أن عن يكشف العشرين، القرن مدى على وخربته املصرى التاريخ وإن
 مرتبطا كان  ذلك كل  ابلشعب، وصلته مؤسساته ونظم وسياساته وأشخاصه مصر ىف

 التبعية ربقة من املصرى التحرير فوهد املصرية الوطنية احلركة نطاق ىف وجاراي وحمكوما
 . العام الوطىن للصاحل حتقيقا املصرية السياسة إدارة ىف االستقالل إرادة المتالك وسعيا

 مقرريه من خطأ حمض يكن مل األخرية، العقود ىف سلبية سياسات من عانيناه ما كل  إن
 املشروع عن قلةومست حمدودة مصرية طبقية فئات ملصاحل إنقاذ حمض كان  وال ومنفذيه،
 مصرى صاحل فأى وإال. الرمسية اإلرادة على اخلارج إلمالءات خضوعا كان  ولكنه األمريكى

 ىف سواء األراضى، استصالح ىف التوسع خطط توقف ىف مصرية مجاعة ألية خاص أو عام
 هلذه املياه توفري مشاريع حتققت أن بعد سيناء، غرب مشال أو توشكى مبشروع مصر جنوب
 . فدان املليون حول تدور اإلمجالية ومساحتها عاتاملشرو 
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 جنح كان  ما وتقويض العام القطاع مصانع من الغالب القدر حتطيم ىف مصرى صاحل وأى
 اخلاص للقطاع االفساح ميكن وكان العشرين، القرن مدى على صناعة مشروعات من مبصر

 . تفكيكه من بدال املوجود إىل ابإلضافة التنموى التوسع ىف

 واملهنية واحلرفية الصناعية اخلربات تقويض ىف املصرى الشعب فئات من ألى صاحل أىو 
 اجملتمع وحرمان الكفاءات هذه إبخراج «املبكر املعاش» بنظام عرف مبا اإلنتاج، جماالت ىف
 يعز بشرية ثروة من بذلك مصر وإفقار التالية، األجيال تعليم على قدرهتا ومن عملها من

 ىف املصرية الدولة إدارة أواصر تفكيك ىف صاحل وأى السنني، من قصري ىمد على تعويضها
 إدارة وجهاز. املصرى االقتصاد أواصر وتفكيك االجتماعية واألنشطة اخلدمات جماالت
 تنظيم من مصر شي دت ما أهم صار حىت قرنني، من يقرب ما لدينا بناءه استغرق الدولة
 من به ما كل  ورغم البالد، ألوضاع ودراسات مهنية وكفاءة وانتظاما خربة حضارى، إدارى

 . فيها حنيا الىت العربية املنطقة ىف قدراته ىف له مثيل بغري كان  فهو سلبيات

 واحد هدف به ويتحقق سنوات، تتلوها سنوات على األخرية، العقود ىف جيرى ذلك كل
 بعد إال شفاء منه يرجى ال مبا املصرى اجملتمع عظام وتكسري املصرية القدرة صدع وهو

 من إليه، ترنو الذى االستبدال األمريكية املتحدة الوالايت حتقق الصدع وهبذا طويلة، سنوات
 . «األوسط الشرق» تسميه ما شئون ىف مصر حمل إسرائيل حلول

 حاكمني، أشخاص وتغيري حكم نظام تعديل فقط ليست مشكلتنا أن يفيد ذلك وكل
 اإلرادة اسرتداد والتطبيق الواقع ىف يكفل والتغيري لتعديلا أن لضمان أيضا هو سعينا إمنا

 اهليمنة مواجهة ىف املصرى، الوطىن الصاحل نشدان ىف استقالليتها الوطنية املصرية السياسية
 املوقف مفتاح هو الدميقراطية مطلب كان  إذا أنه ذلك، من وخنلص ونفوذها، اخلارجية
 القرار على األمريكية املتحدة الوالايت سيطرة هو املتأزم املوقف هذا جوهر فإن املتأزم،
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 استبدال جمرد وليس السيطرة، هذه من التخلص هو األساسى اهلدف وأن املصرى، السياسى
 . املتبعة السياسات ذات إطار ىف قدمية، بوجوه جديدة وجوه وال ابلية، أبداة جديدة أداة

  رابًعا

 تصميماته ىف ليس أنه مبعىن مغلق، نظام القائم السياسى النظام أن وهى أخرى، نقطة
 من أو قمته، على واملرتبعة الوحيدة الفردية اإلرادة خارج من إليه يرد بتغيري يسمح ما البنائية
 من أتتيه لضغوط يستجيب ال وهو. مبوافقتها عملهم وميارسون ابمسها يتحدثون من خارج

 من أتتيه أن إال لضغوط يستجيب ال وهو حيكمه، الذى املصرى احمليط ومن خارجه
 األمريكية املشيئة فتصدر. له االسرتاتيجى احلليف يسميها والىت األمريكية املتحدة الوالايت

 املشيئة به تسمح ما نطاق ىف مصرى قرار يصدر أو مصرى، بقرار املصرية السياسة ىف
 يهدد شيئا لبتط أال وهو واحدا، أمرا إال األمريكية املشيئة من يتطلب ال وهو األمريكية،

 . واستمراره بقاءه

 السياسية األبنية داخل من يتأتى لن القائم احلكم نظام هلياكل تعديل أى فإن ولذلك
. اآلن إىل الطرفني بني العالقات به جرت فيما املعتاد يفوق أمريكى بضغط إال املصرية للدولة
 بني سنة ثالثني استمرت الىت التقليدى التعامل صيغة عن خيرج أن منه مطلواب ضغطا ويكون

 له يتحسب مما بينهما، العالقات ىف اضطرااب يثري ميكن الضغط أن من قدر وهو اجلانبني،
 . أمران توافر إذا إال الزائد الضغط هذا إىل املتحدة الوالايت تلجأ أال الطبيعى ومن. الطرفان

 ىف لوثوقا معها يصعب التدهور من درجة بلغ قد الداخلى الوضع يكون أن أوهلما
 ترضاه احلاكمة اجلماعة داخل من جاهز بديل مثة يكون أال: واثنيهما تلقائيا، استمراره
 الدولة داخل القبول من قدر وله االستمرار على وقادرا ملصاحلها مؤمنا املتحدة الوالايت

 موالنظا املتحدة الوالايت بني الثنائية العالقة انحية من هذا. إدارهتا من ميكنه املصرية
 . املصرى
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 املعارضة وقوى املصرى النظام بني العالقة حيث من الداخلية، مصر أوضاع جهة من أما
 ،2005 سنة أوائل منذ خاص وبوجه املصرية، السياسية احلياة ىف والعاملة اآلن حىت الظاهرة

. املاضية الثالثة العقود مدار على ونشطت نشأت رمسية، هبا معرتف سياسية أحزاب فثمة
 ذات مخسة أو أحزاب أربعة ومنها أشخاص، وبضعة مقر أهنا إال عنها نعرف ال أكثرية منها

 حمدودة نشاط أوجه على اعتادت وقد وجودها، على األساسية العالمة هى دورية صحف
 . املغلقة الغرف ىف لقاءات وبعض صحافتها ىف تظهر

 صورته جيرح قد عالمياإ صخبا منها يتلقى القائم النظام من جزءا غالبها ىف صارت وقد
 العامة، األوضاع تعديل من ميك ن تنظيم أو حشد على قدرة أية متلك ال ولكنها العامة، لدى

 األحزاب هذه تدربت وقد. احلاكمون عنه يرضى ال أتثريا املنفذة السياسات ىف يؤثر حىت أو
 . حدوده ىف العمل على القليلون وأعضاؤها أجهزهتا وُمرنت النشاط من النوع هذا على

 الرجاء يثري أن ميكن نشاط بوجود مؤذان ،2005 سنة أوائل منذ بدأ سياسى حراك ومثة
 . الصحفى النشاط غري إىل ممتدة املغلقة الغرف من طليقة سياسية حركة تشكل ىف

 ابلفاعلية، يبشر مما للشارع اخلروج إىل والنزوح التلقائية من بقدر البداية ىف وظهرت
 به ميكن ما إىل احلكم نظام أسس تغيري وتنشد جممعة، عامة سياسية دافأبه تتحرك وكانت

 ويفكك الدولة أجهزة عن الشخصية السيطرة يزيح مؤسسى دميقراطى نظام بناء استكمال
 هذا استمرار عدم تنشد أن األمل كان  ابألقل أو كله،  اجملتمع عنق على من اخلانقة القبضة
 عملهم مناطق ىف واملوظفني العمال من آخر حراك راكاحل هذا وواكب ممتد ملستقبل الوضع
 . التكلفة املتصاعدة حاجياهتم تغطية على القادر العمل وكفالة اقتصادية مطالب ينشد

 للمطالب التلقائى احلراك مع املذكورة للنخب السياسى احلراك يرتبط أن الرجاء وكان
 النظام خارج من فعال ضغط نم ميكن حجم ذو عام شعىب سياسى حراك ليقوم االقتصادية،
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 هبذه القيام عن للنخب السياسى احلراك قصر ولكن. وأوضاعه طبيعته ويغري املغلق السياسى
 . أعوام ثالثة حنو استمرت الىت التلقائية اجلماهريية احلركات إىل االمتداد عن وقصر املهمة،

 بدال وتضيق هاحركت تضمر وأن تتجمع، أن من بدال جتزأت أن النخب حركة لبثت وما
 تقتصر سياسية حركات ألى املتوقع الشأن هو وهذا. فئاهتا لتتحالف وتتسع تنشط أن من

 للفعل حاليا املتاحة اإلمكاانت تقلصت مث ومن. الناس مجاهري إىل متتد وال املثقفني على
 . القائمة األوضاع ىف املؤثر الشعىب السياسى

  خامًسا

 وبدال اإلعالمية، ابلظاهرة السياسى حراكهم حلقأُ  النخب، لنشاط الضمور هذا بسبب
.. وفضائيات صحافة.. اإلعالم يعد مل. السياسى لنشاطهم خادما اإلعالم يكون أن من

 هو اإلعالم صار إمنا وحاشدا، له جممعا أو عنه منبئا أو هلم السياسى النشاط عن معربا
 غاية، وليس وسيلة األمر هناية ىف هو وأجهزته واإلعالم. الفعل عن «اخلرب» وليس «الفعل»

 ضل   فقد الغاية هو صار فإذا. واقعى ألمر ذاته التحقق هو وليس «إعالم»و إخبار ألنه
 . مكانه ذات ىف تراوح يكون أو السياسى العمل

 صوته وارتفع هلجته اشتدت مهما اإلعالمى ابلنشاط تتغري ال احلكم أنظمة أن واحلاصل
 راتبة من خيالف الذى الشعىب واحلراك النشاط هو األوضاع به تتغري ما إمنا. نغمته وعلمت

. عليه أوامرها إنفاذ وىف مواجهته ىف القائم النظام أدوات عجز عن ويكشف القائمة، احلياة
 إمنا. الوصف هبذا تصفه أن مبحض يزول ال والسوء ظلما، نسم يه أن مبجرد ينتهى ال والظلم

 ينتهى إمنا. الوصف هبذا تصفه أن مبحض يزول ال السوءو  ظلما، نسم يه أن مبجرد ينتهى ال
 للظامل اجلماعية الطاعة وبعدم اجلماعى، والتحدى العملية ابملواجهة السوء وينكسر الظلم

 هذه ثىن ابألقل أو اآلخر، الطرف إرادة كسر  هو األمر ىف واملهم. قبضته من وابإلفالت
 . وتنظيم تربيط إىل اجحتت أمور وهذه. الفع ال سعيها وإفساد اإلرادة
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 السياسية للنخب السياسى احلراك بني تربط الىت والتحريك التنظيم إمكاانت احنسار إن
 قد االحنسار هذا املاضية، القليلة السنوات مدى على جرت الىت الشعبية احلركات وبني

 من اابقي يزال ال ما مدى يقينا أعرف وال االصالح، أجل من للتغيري مهمة إمكانية أجهض
 املؤثر الشعىب احلراك من طيب قدر من لتمكن معترب بقدر متاحة كانت  الىت االمكانية، هذه

 بدأ أن بعد وخباصة فاعليته، النخب حراك أفقد قد االحنسار هذا أن احلاصل ولكن. والفعال
 عن واستعيض فحسب، إعالمية ظاهرة إىل واعدة سياسية ظاهرة من فتحول التشرذم، ىف

 خنبوية مجاعات مقدور ىف يكون مما «كالمية» أبهداف الفعلى، السياسى الحاالص أهداف
 عنهما أسفرت أن صوااب يكون كالمها  هدفان، ظهر هنا ومن الشعىب، اجملال عن معزولة
 ظىن ىف يكوانن هلما، احلركة هذه سبق بغري ولكنهما هلا، نتيجة وجاءا مؤثرة شعبية حركة

 . ألفاظ ىف ألفاظا

 القائم للنظام الواقعى ابلتغيري استبدل وقد الدستور، صياغة إعادة هو دفني،اهل هذين أول
 تدل الىت الكلمات تغيري إىل الواقع تغيري من النظام وحتول عنه، «التعبريى» التغيري مسألة

 الواقعية احلقائق تغيري هو والطبيعى املطلوب من أنه حقيقة عن النظر وُغض  . الواقع هذا على
 السياسية االجتماعية التكوينات ىف ثقل وذات أثر ذات منظمة شعبية قوة ادوإجي أوال،

 سياسية قوى عالقات عن ليعرب ذلك بعد تغيريه أو الدستور تعديل دور جيىء مث املوجودة،
 . البعض بعضها مع السياسى تعاملها نظام ويرسم الواقع ىف متحققة

 طرحت إذ ،2007 إىل 2005 سنة من الفرتة ىف قبل من الطرح هذا فشل لقد
 أيدت تعديالت عن املسألة فأسفرت الواقع لتغيري تسعى أن قبل الدستور تعديل املعارضة
 إزالة اآلن املعارضة هدف وصار استمراره، وكفالة القائم النظام سلطات ودعمت وأكدت

 على قادرة تكون أن قبل إليها الباب فتح ىف قبل من هى سامهت الىت الدستورية التعديالت
 ماركس لكارل قوال أذكر. الدرس ذات يعاد سنتني من أقل بعد واليوم. وطلباهتا إرادهتا إنفاذ
 . مهزلة يكون الثانية املرة وىف مأساة يكون األوىل املرة ىف السيئ التارخيى احلدث أن وهو
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 قبل وذلك للجمهورية، رئيسا يكون أن يُقرتح اسم عن التفتيش هو اهلدفني، هذين واثىن
 النظام معامل تتحدد أن قبل بل اجلديد، النظام يتشكل أن وقبل القائم النظام ينتهى نأ

 ذى سياسى تغيري أى إحداث على القادرة املنظمة الشعبية القوى تتبلور أن قبل بل اجلديد،
 يصلح مصرى عن التنقيب هى املتبقية الوحيدة مشكلتنا أن لو كما  كثرية  أمساء وأثريت. شأن

 يصلح من بينهم من جيدوا أن املصريني على جدا الصعب من أن لو وكما ،مصر لرائسة
 وتغريه، القائم الوضع ستزيح الىت السياسية القوى ألن أيضا إدراك وبغري املرجتى، للنظام رئيسا

 إدراك وبغري لرائسته، ويصلح اجلديد الوضع عن يعرب من ثناايها من سيخرج الىت ذاهتا هى
 التغيري على القادر احلراكى التنظيم وأن سيتوىل، من هو ينتصر من نأ وهى سياسية لبديهة

 عندان التاريخ جتارب من نتعلمه ما وهذا. التغيري بعد اجلديد النظام صورة سيعكس ما هو
 التحقق على والقادرة املغرية القوى تتشكل أن قبل الرأس اختيار أسبقية وإن. غريان وعند

 إال القدرة من ميلكوا مل اهلدف طارحى أن وهى السابقة، لةالدال ذات يعكس إمنا الواقعى،
 . وواقعا أفعاال يكون أن دون والرؤى األقوال نطاق ىف األمر فدار منها، «الكالمى» اجلانب

 

  سادًسا

 وىف يضر، أن ميكن ولكن ينفع، وال يضر ال مما لغوا ليس جيرى الذى هذا أن املشكلة
 يستفيد إمنا منه، معترب قدر إجناز على القدرة معه تتوافر ال مطلب أى فإن السياسى النشاط

 حراك طرح إذ ٢٠٠٧ ــ ٢٠٠٥ سنىت ىف حدث ما عني هو وهذا. اآلخر الطرف منه
  ألنه القائم النظام منه فاستفاد إجنازه مقدورهم ىف يكن مل ما األهداف من السياسية النخب

 . لصاحله فحو له الفعل، لقدرة أملك كان

 املتحدة والوالايت احلاىل النظام على القائمون: مها اآلن الواقع األمر قوة لكونمي من وأن
 ىف تكون قد. عليه القائمني رغبة خالف على القائم الوضع تغيري على القدرة وأن األمريكية،
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 مصاحلها استمرار ضمان حدود ىف به تسمح مبا وحدها، األمريكية املتحدة الوالايت يد
 الدور تقويض ىف النهاية ىف يصب كله  وذلك العربية، واملنطقة مصر ضاعأو  على وهيمنتها
 والتذكري سبق، ما إىل اإلشارة أردت لذلك الوضع، تغري إن حىت إسرائيل، وسيطرة املصرى

 صواب، من فيه ينظر ما جوهر يكون أن يتعني عندان، الداخلية لألوضاع إصالح أى أبن
 لإلرادة حتريرا يكون أن ينبغى إمنا الداخل، اعألوض تغيري حمض فقط يشكل ال أنه هو

 الصاحل نطاق ىف التغيري سيكون وإال األمريكية، اهليمنة من هلا واسرتدادا الوطنية السياسية
 . األمريكى

 ىف مؤثرة كقوة  وجودها وإهناء مصر تدمري هو وإسرائيل املتحدة الوالايت هدف إن
 نستكني وال نطمئن أال وعلينا الشأن، هذا ىف القلقو  احلذر غاية ىف نكون أن وعلينا املنطقة،

 ىف السابقني دروس من نعلم أن وعلينا الوهن، من احلالة هذه على دمنا ما الظن حنسن وال
 إن املفاوضات نفشل أن علينا بل أبدا، ضعفاء وحنن نتفاوض أال أوهلما أمرين، اترخينا

 وسيقيد العليا مصاحله ضد إال ةبنتيج أيتى لن الضعيف املفاوض ألن لذلك، اضطرران
 . املستسلم االتفاق هبذا املستقبل أجيال

 منها، املعقول الغالب حتقيق أو حتقيقها، على قادرين غري وحنن طلبات نقدم أال واثنيهما
. مستقبال هبا وقيدان حسابنا على اآلخر الطرف منها استفاد وإال آنية، قوة من منلك مبا

 نطلب ما ونقصر املنظمة، الشعبية والقوة أوال، القوة عناصر إعداد ىف السعى نبدى أن وعلينا
 . اإلعداد هذا إمكان لنا يتيح ما على

 التنظيم على القدرة هذه يوفر ما هو اآلن حتقيقه على حنرص أن ينبغى ما يظل لذلك
 : وهى حمسوس واقع إىل فعل إمكاانت من وحتويلها والتحريك

 . الطوارئ حالة إلغاء ـ

 . احلزىب التنظيم وحرية السياسيني املعتقلني مجيع عن إلفراجا ـ
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 . السلمى واالعتصام التظاهر حرية ـ

 صندوق حىت الناخبني كشوف  إعداد من بدًءا االنتخاابت على الشاملة القضائية الرقابةـ 
 . النتيجة إعالن وحىت االنتخاب

  وعماله وفئاته املصرى الشعب طوائف بكل اخلاصة االقتصادية املطالب عن وفضال ـ

 وأن. اجلماعات هذه بني العرى توثيق أواصر وتنشيط وطلبته الصغار وجتاره وفالحيه
 . األجنبية اهليمنة من الوطنية اإلرادة حترير هى العمل صيغة بوصلة تكون
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