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 : مصر نموذًجاالعشوائية والتفكير االستراتيجيالظاهرة 
 

لتحقيق هدف أساسي   -2009ضمن سلسلة لقاءات عام –جاء هذا اللقاء لملتقى الحضارة 
 هو تكوين رؤية منهجية ومشتركة بين المهتمين بحال األمة.

ليهيياا باعتبارهييا فيي   ليي  فيي ن كييان تركيييا اللقيياءين السييابقين علييى نيياةا وال ييدوان السييافر ع
األمية وجيوهر اتهتميام بهيا. في ن هيذا اللقياء ركيا عليى داميرة أئيرا مين دوامير اتنتمياء هي  اليدامرة 

تم فيييا الييدكتور سييين الييدين عبييد اللتيياس بتحلييير وتلسييير الييياهرة السياسييية فيي  هييالوطنيييةح حييي  ا 
وا السياسييات الحكوميييةا ليييف فقييى علييى مسييت امصييرا التيي  تشييولها حاليية ميين ال شييوامية الملرطيية
نما أيًضا على مستوا ردود أف ال المواطنين.  وا 
د أي نهوض ف  األمةا وبالمثر ف نهيا أيًضيا تقيود قو وذلك باعتبار مصر ه  القاطرة الت  ت

نميا تعتبيار هتلأي فشر أو ئيبة فيها. فائتييار النميوذا المصيري لييف ل ويير مين مكانية مصيرا وا 
 كنة.تحقيق الم  المكان ف  صناعة المكانة و 

حييول أحييد المصييادر المهمييةا  أولهمااابمقييدمتينح  -فيي  هييذا ا طييار–ولييدأ د. سييين حديثيية  
ليية فيي  دراسيية الييياهرة السياسيييةا وهييو الشيي ر السياسيي . ذلييك أن الشيياعر يملييك كثافيية فيي  م  والمه

عر ال بيييياراتا و ييييدرة علييييى ،بييييراا الم نييييىا حتييييى عنييييدما يكتيييي  مقاليييية ف نييييا يكتيييي  ب حسيييياف الشييييا
 لذاا تبد أن يتئذ الباح  من كتابات الش راء دتلة على ب ض األفكار.ألدي . وا

ب نييييوان   2006فيييياروي جويييييدة فيييي  أكتييييولر أشييييار ،لييييى مقاليييية كتبهييييا وفيييي  هييييذا ا طييييارا 
فالمسياكن ال شيوامية هي   ياهر ال شوامية في  المجتميا المصيري.م"عشواميات"ح رصد فيها ب ض 

الوحيييدح حييي  وصيير عييدد سييكان ال شييواميات فيي  مصيير ،لييى  الميهيير تأحيد تلييك المييياهرا وليسيي
سيكان ال شيواميات ي كسيون بيدورهم ف مليون يسكنون المقيابر. 2.5 -2( مليونا منهم ما بين 13)

 حالة من "المواطنة ال شوامية".
ج عين حصير ومن مياهر ال شيوامية المت لقية بيا عصم صيناعة "ميواطن الل رجية"ا اليذي ينيت  

 .من الحقيقة على المواطن وسامر ا عصم -بر تلرضا–ا قدمة فيما تالياهرة السياسي
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حيييي  كتييي  يمكييين أن يسيييمى "الييييواهر الوهميييية"ح  ميهييير ثالييي  مييين ميييياهر ال شيييوامية ميييا
تئليو  مبي ًِّنيا كيين اعين الجام يات ا  ليميية في  مصير 2009فاروي جويدة مقاًت آئر في  فبرايير 

. فتتحيول ،ليى يياهرة وهميية. فقيد دئلنيا جييًص جدييًدا مين تلك الجام ات من األساتذةا والطص ا..
 اليواهر يسمى "جير اليواهر الوهمية".

ليياهرة ال شيوامية وتنييمهياا نا فكانيت حيول ،دارة االت  طرحها د. سيي المقدمة الثانيةأما 
ا فتصيب  ،دارة "عشيوامية" ليياهرة والت  تتم من  بر نير المتئصصا بر  د يكيون نيير ذي شي ن

 .اميةعشو 
وب د المقدمتين السابقتينا بدأ د. سين بالحدي  عن األب اد المئتللة للياهرة السياسية من 

 ئصل المحاور التالية 
 تركي  الياهرة وال شوامية. -
 أسبا  الياهرة ال شوامية. -

 منتوجات الياهرة ال شوامية. -

 

 تركيب الظاهرة والعشوائية: -أوالً 
ن التييييراكما والشييييمول النسييييب ا واتنتشييييارا واتسييييتمرارا يشييييير ملهييييوم "الييييياهرة" ،لييييى حاليييية ميييي

نتيياا ا.ثييار. ويشييير ملهييوم "ال شييوامية"  ،لييى حاليية ميين اللوضييى  -ميين ناحييية أئييرا –والتكييرارا وا 
 واتئتصل. األمر الذي ي ن  وجود ،شكالية يمثلها تحول ال شوامية ،لى ياهرة.

مش الييياهرة ،لييى مييتن الييياهرةا حييي  تحولييت ال شييوامية ،لييى حاليية مجتم يييةا تحولييت ميين هييا
تول ِّييد نياًمييا. ارتييبى ذلييك بتحييول دور السييلطةا حييي  انسييحبت السييلطة حييي  واألئطيير أنهييا بييدأت 

 وجدت حي  يج  أن تنسح .و يج  أن توجدا 
 

 أسباب الظاهرة العشوائية: -ثانيًّا
 واميير التيي  أدت ،لييى ،حكييام وتحكييم ال شييوامية فيي  كثييير ميين تبييرا مجموعيية ميين األسييبا  وال

 يواهر المجتماا رنم نش تها ئارا ،طار الشرعية. من أهم تلك األسبا  
 الصمباتةح حي  يمكن القول أن "حا  الصمباتة" هو الحا  الحاكم ف  مصر. -
المجتميييا التبريييير واليييي ف  فال شيييوامية تيييدفا لصستسيييصم ل مييير الوا ييياح حيييي  تسيييود فييي   -

 المصري عبارات من مثر "دع الئلق للئالق"ا "نحن لن نصل  الكون"ا...

 المصلحية التافهةا واألنانية الملرطة. -

 ا م  ية أو "مجتما ا م  ة". -
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ليسييت هيي  الييياهرةا بيير  نيياحجييم الييياهرةح مييا هييو ييياهر منهييا ومييا هييو ئليي . فيواهر  -
 عنا. تهناك الكثير منها ئل  ومسكو 

ديةح والت  ت مر على بقاء الييواهر كيي"ذرات متنياثرة" ومشيتتةح فيي"اللردية" الحالة اتستبدا -
أو "اللردانية" دائر المجتما صناعة اسيتبدادية كميا  يال الحكييم البشيري  "ييير الحياكم 

 فرًدا ما دام الناف أفراًدا".

يترافيييق ميييا تليييك الحالييية اتسيييتبدادية حالييية مييين صيييناعة "الرضيييا الكييياذ "ا انطصً يييا مييين  -
 ؤية اللرعونية "،ن أريكم ،ت ما أرا وما أهديكم ،ت سبير الرشاد".الر 

 

 منتوجات الظاهرة العشوائية: -ثالًثا
تنيييتج الييييياهرة ال شيييوامية ال ديييييد ميييين ا.ثيييار السييييلبية دائييير المجتميييياا والتيييي  تاييييد ميييين تونيييير 

 تلك ا.ثار  مال شوامية وانتشارها ف  المجتما. من أه
فال شييوامية تنييتج حاليية ميين الصمبيياتة لييدا المييواطنين"ا أو مييا حاليية "التمثييير واللرجيية"ح  -

 أسماه تيموث  ميشير ف  كتابا )است مار مصر( "نيرية الم رض".
اسييتبداد وتونيير السييلطة دائيير المجتميياح فالسييلطة تييواع الكييصما وأيًضييا تييواع السييكوت  -

 )نوايا األدوار وت ميم المواطنة(.

على "أمن الدولة" ثم "أمن السلطة"ا ومن صًرا  اق ملهوم األمن من جهة ليصب  يتضي -
 .)بذلك الم نى الضيق( جهة أئرا تحوير كر المللات ،لى مللات أمنية

الحاليية اللسيياديةح فاتسييتبداد يسييتدع  اللسيياد وعلييى ال كييف صييار الكشيين عيين اللسيياد  -
 فساًدا.

 

 نقاط منهاجية: -رابًعا
 لمت لقة بالياهرة ال شواميةائتتم د. سين اللقاء بب ض المصحيات المنهاجية ا

  الياهرة ال شواميةا تبدأ ب شوامية الحدو   د ينتبا لها الب ض ف  البداية أو ت ينتبهون
 عشوامية التراكم.و ثم عشوامية التكوينا 

  حالة من فوضى التلاعصتا تحيطها بيمة من التغافر. الياهرة ال شوامية تنتج 

 مغيا  عناصر التنييمترتبى ال شوامية ب  " اليواهر.ا فالئطا  السياس  دامًما "ي و ِّ

 ف م يم اليواهر.يتسيترتبى ال شوامية أيًضا ب 

  يقييوم عليى أسيياف كثييًرا ميا ا أيًضييا عشيوام "ال شيوامية" هيو ت اميير الت امير ميا الييياهرة
 القهر والقسر )عدوي اليواهر ال شوامية(.

 ر أولويات الياهرة.ي"تسميم الياهرة" تغي 

  وش نها.ال شوامية وين من الياهرة التهضرورة عدم 
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 .عشوامية رصد الياهرةا تلسيرها وتحليلهاا النير ،ليها 

  م الجة اليواهر بالندوات "ْنص  للندوة" و"وهْم اليواهر".انتشار 

  ويئتليي  ويتييوارا فيي  ا أفريقيييا(كيي ف ييياهرة مصييلحة )تحقييق لييا الالنيييام ييهيير عنييدما
 موت(. نيرها عن اليواهر السلبية )عبَّارة ال

  هناك عدة مدائر لم الجة الياهرة ال شواميةح أهمها تمسك اللمة الت  تؤمن با صيصس
 بالل ر وا صصس.

 
 
 


