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 : مصر نموذًجاالظاهرة العشوائية والتفكير االستراتيجي
 

لتحقيق هدف أساسي هو  كوو  ن رة وة  -2009ضمن سلسلة لقاءات عام –جاء هذا اللقاء مللتقى احلضارة 
 منهجية ومشرتكة بني املهتمني حبال األمة.

عتبارهوا   للوا األموة وجو هر ااهتموام فإن كان كركيو  اللقواء ن السوابقني علوى  و ةع وال ودوان السوافر عليهواع ا
تم فيو  الودكت ر سويل الود ن هوهبا. فإن هذا اللقاء رك  علوى اارورة أىورن مون اوارور اا تمواء هوي الوداررة ال ثنيوة   يو  ا

ليس فقط على مست ن  ععبد الفتاح بتحليل وكفسري الظاهرة السياسية   مصرع اليت كش هبا  الة من ال ش ارية املفرثة
 اسات احلو ميةع وإمنا أ ًضا على مست ن راوا أف ال امل اثنني.السي

ا أي هن ض   األمةع واملثل فإهنا أ ًضا كق ا أي فشل أو ىيبة فيهوا. ق  وذلك اعتبار مصر هي القاثرة اليت ك
   ل من موا ة مصرع وإمنا اعتبار املوان   صناعة املوا ة وحتقيق اهتلفاىتيار النم ذج املصري ليس ل

م
 ونة.مل

لوووة   اراسوووة م   ووو ل أ ووود املصووواار املهموووةع وامله أوهلمااا مبقووودمتني   -  هوووذا ارثوووار–وبووودأ ا. سووويل  د ثوووة  
الظاهرة السياسيةع وه  الش ر السياسي. ذلك أن الشاعر ميلك كثافة   ال باراتع ولدرة على إبراز امل ىنع  ىت عندما 

لذاع ابد أن  تخذ البا   من كتاات الش راء االة على ب و  عر واألا ا.  وتا مقالة فإ    وتا إب ساس الشا
 األفوار.

ب ن ان: "عش اريات"  رصد فيها ب    2006فاروق ج  دة   أكت بر أشار إىل مقالة كتبها و  هذا ارثارع 
   يو  وصول املظهور ال  يود تفاملساكن ال ش ارية هوي أ ود كلوك املظواهرع وليسو ظاهر ال ش ارية   اجملتمع املصري.م

سووووووان ف مليووووو ن  سوووووون ن املقوووووابر. 2.5 -2( مليووووو نع مووووونهم موووووا بوووووني 13عووووودا سووووووان ال شووووو اريات   مصووووور إىل  
 ال ش اريات   وس ن بدورهم  الة من "امل اثنة ال ش ارية".

ج عون  صور الظواهرة السياسوية فيموا ومن مظاهر ال ش ارية املت لقة ارعالم صناعة "م اثن الفمرجوة"ع الوذي  نوتم 
 .من احلقيقة على امل اثن وسارل ارعالم -بل كفرض –  قدمك

 ي  كتوا فواروق ج  ودة مقواًا  ىور ميون أن  سمى "الظ اهر ال مهية"   مظهر اثل  من مظاهر ال ش ارية ما
ختلووو  كلوووك اعام وووات مووون األسووواكذةع وال وووال ع...  مبي ِّنًوووا كيووول ععووون اعام وووات ارلليميوووة   مصووور 2009  فربا ووور 

 ل إىل ظاهرة ومهية. فقد اىلنا جياًل جد ًدا من الظ اهر  سمى "جيل الظ اهر ال مهية".فتتح  
لظاهرة ال ش ارية وكنظيمهاع واليت كتم من لبل  ري لع فوا ت   ل إاارة االيت ثر ها ا. سي املقدمة الث نيةأما 

 .ع فتصبح إاارة "عش ارية" لظاهرة عش اريةاملتخصصع بل لد  و ن  ري ذي شأن
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ب وود املقوودمتني السووابقتنيع بوودأ ا. سوويل احلوود   عوون األب وواا املختلفووة للظوواهرة السياسووية موون ىووالل ا وواور و 
 التالية:

 كركيا الظاهرة وال ش ارية. -
 أسبا  الظاهرة ال ش ارية. -
 منت جات الظاهرة ال ش ارية. -

 تركيب الظ هرة والعشوائية: -أولا 
مع والشووم ل النسوواع واا تشووارع وااسووتمرارع والتووورارع وإ توواج ا اثر.  شووري مفهوو م "الظوواهرة" إىل  الووة موون الوورتاك

إىل  الة من الف ضى وااىتالل. األمر الذي   ين وج ا إشوالية ميثلها  -من ان ية أىرن–و شري مفه م "ال ش ارية" 
 حت ل ال ش ارية إىل ظاهرة.

ك ل ِّود رة إىل مو  الظواهرةع واألى ور أهنوا بودأت  ي  حت لت ال شو ارية إىل  الوة متم يوةع حت لوت مون هوامه الظواه
وجووودت  يووو   وووا أن و  ظاًموووا. اركوووبط ذلوووك بتحووو ل اور السووول ةع  يووو  ا سوووحبت السووول ة  يووو   وووا أن ك جووودع 

 كنسحا.
 أسب ب الظ هرة العشوائية: -اثنيًّ 

  امول الويت أات إىل إ ووام وحتووم ال شو ارية   كثوري مون ظو اهر اجملتموعع ر وم  شوأ ا كربز مم عة من األسبا  وال
 ىارج إثار الشرعية. من أهم كلك األسبا :

 الالمبااة   ي  ميون الق ل أن "    الالمبااة" ه  احل   احلاكم   مصر. -
اجملتمع املصوري عبوارات مون مثول الترب ر واليأس: فال ش ارية كدفع لالستسالم لألمر ال الع   ي  كس ا    -

 "اع اخللق للخالق"ع "حنن لن  صلح الو ن"ع...
 املصلحية التافهةع واألان ية املفرثة. -
 ارم  ية أو "متمع ارم  ة". -
ليست هي الظاهرةع بل هناك الوثري منها ىفي  ان جم الظاهرة  ما ه  ظاهر منها وما ه  ىفي. فظ اهر  -

 عن . تومسو  
ا ة  والووويت ك مووول علوووى بقووواء الظووو اهر كوووو"ذرات متنوووايرة" ومشوووتتة  فوووو"الفرا ة" أو "الفراا يوووة" احلالوووة ااسوووتبدا -

 ااىل اجملتمع صناعة استبداا ة كما لال احلويم البشري: " ظل احلاكم فرًاا ما اام الناس أفراًاا".
ة ووة الفرع  يووة "إن  رتافووق مووع كلووك احلالووة ااسووتبداا ة  الووة موون صووناعة "الرضووا الووواذ "ع ا  اللًووا موون الر  -

 أر وم إا ما أرن وما أهد وم إا سبيل الرشاا".
 منتوج ت الظ هرة العشوائية: -اثلثا 

كنتج الظاهرة ال ش ارية ال د د من ا اثر السلبية ااىل اجملتمعع واليت ك  د من ك  ل ال ش ارية وا تشارها   اجملتمع. 
 كلك ا اثر: ممن أه

ال ش ارية كنتج  الة من الالمبوااة لودن املو اثنني"ع أو موا أتواو كيمو يي ميشويل  الة "التمثيل والفرجة"  ف -
   كتاب   است مار مصر( " ظر ة امل رض".

استبداا وك  ل السل ة ااىل اجملتمع  فالسل ة ك زع الوالمع وأ ًضا ك زع السوو ت    ز وع األاوار ويمويم  -
 امل اثنة(.
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على "أمن الدولة" مث "أمن السل ة"ع ومن جهة أىرن حت  ول  رًا لاصق مفه م األمن من جهة ليصبح يكضي -
 . بذلك امل ىن الضيق( كل امللفات إىل ملفات أمنية

 احلالة الفساا ة  فااستبداا  ستدعي الفساا وعلى ال وس صار الوشل عن الفساا فساًاا. -
 نق ط منه جية: -رابعا 

 ت لقة الظاهرة ال ش اريةاىتتم ا. سيل اللقاء بب   املال ظات املنهاجية امل
  الظاهرة ال ش اريةع كبدأ ب ش ارية احلدوث لد  نتب  هلا الب     البدا ة أو ا  نتبه ن مث عش ارية التو  نع

 عش ارية الرتاكم.و 
  الة من ف ضى التفاعالتع حتي ها بيئة من التغافل. الظاهرة ال ش ارية كنتج  
 الظ اهر.فاخل ا  السياسي اارًما "    ِّمع غيا  عناصر التنظيمكركبط ال ش ارية ب " 
 س م ظم الظ اهر.يتسيكركبط ال ش ارية أ ًضا ب 
  ق م على أساس القهر والقسر  عودوي كثريًا ما ع  أ ًضا عش اري"ال ش ارية" ه  ك امل الت امل مع الظاهرة 

 الظ اهر ال ش ارية(.
 أول ايت الظاهرة.ري"كسميم الظاهرة" كغي  
  وشأهنا.ال ش ارية ن من الظاهرة الته  ضرورة عدم 
 .عش ارية رصد الظاهرةع كفسريها وحتليلهاع النظر إليها 
  م اعة الظ اهر الندوات "ْ صا للندوة" و"وهْم الظ اهر".ا تشار 
  وخيتفوووي و تووو ارن    ريهوووا عووون الظووو اهر ع أفر قيوووا(كوووأس ظووواهرة مصووولحة  حتقوووق لووو  الالنظوووام  ظهووور عنووودما

 ت(. السلبية  عبَّارة امل  
 .هناك عدة مداىل مل اعة الظاهرة ال ش ارية  أمهها متسك الفئة اليت كؤمن ارصالح الف ل وارصالح 

 
 
 


