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 اللقاء الرابع لملتقى الحضارة: "محاولة لفهم المجتمع المصري: رؤية سياسية"
 

، ودايف حع   العد ا الاسا عمل الجيعا مل 2008معاو   28عقد اللقاء الرابع  للققعا اارعايف  أل اعيفب عاء ال ا ع  
أ  معدحت -اولع  معا القثعد  صعري: يفيوع   سا عس "  أل حمللفيم اجملقم  الصري، حتت عج ان: "حماولع  لفيعم اجملقمع  ا

ا  اجملقم ، وما مث القديف    ري كابسا لفيم وتفاري أحإل قاط مدا ا واقرتاابت الجظم القايفن  علا اجملقم  الص -ماهر
علعععا حهعععيفحا  وأل القابعععا ا عععقدعاء معععدا ا العععرتا  اإل عععيفممل حععع   أمععع يف ااحعععم والاعععل  ، أل يفيوععع  مقايفنععع  عحععع ا  

 اجملقم  الصري 
والذي و رب أل ذاتا عا حا ع  ح  حععاد  ي  ميم: كسف نفيم الاسا س ؟ ذا الج ل ، بدأ اللقاء ب رح تااما ه

 الجظر أل مفي م الاسا   وحعاد  ت روفا، كابسا للق اما م   دلس  ال يفق  بني ال اق  و يما 
ت الععجظم القايفنعع مل  ععالجي  هعع  أداتجععا لفيععم ال اقعع ، ان يفقمععا مععا مععدا ا واقععرتااب -أل هععذا الصععدد–وميثععا الععجي  

 الصراط، ه  الابسا ما بني  با عد ،  لسس كا مجي  ق مي أل ذاتا 
وتقفاوت اعم يف أل حماولع   يميعا، معا بعني أمعر هعقري معا قبسعا "اللمعم" وأمعر كبعري " لعا"  ور  ع  أل أن أمعر 

م با ما الق قسد، حىت أن الجاس تفاوت ا أل حماول  لا وقا االاسا   و د ما اعم يف الحربى ال ظسم  اليت حتقاج  يمما عمسقم 
 لني أيفب   أمناط أ ا س : يما مشح   
  يم ال ام  )الش ب(، ما مج ل  ك ن الاسا   م جس  أبمر اعم   -1
 اعو  ابلفيم، وما مث اعو  ابل ما  مل يم ااحام )أول  اعمر( -2
  يم اخلاه  )الثقف ن(  -3
 مجيجني(  يم اعكادميسني القخصصني )ال -4

ووجصععععب م اعععع عجا علععععا كسفسعععع   يععععم اعكععععادميسني لل اقعععع  الاسا ععععمل، ابعقبععععايف امععععقيفكيم الجععععاه  الععععيت ميحععععا أن 
 تااعدهم علا  يم أ را لذل  ال اق ، قد وح ن أ را ما  يم الاا   أنفايم لا 

ب ت بجشأ  الدول  اادوث  أل ااقسقس  لل ل م الاسا س  ايفتم  الصري، جند أن بداو  الجشأ  وابلجظر ح  واق  اجملق
 مصر مجذ اامل  الفرناس  اليت مثلت نق   حت   أل اجملقم  الصري 

ا  ذيفًيم أل نظام ااحم والدول  أل مصر، حسث أد عا العدواووا ولعالس ريم مث  اء عصر حممد علمل  أحد  تقس
الج اب، وحد ا  احملعاكم الخقل ع ، لس الش يفى  تيفه عصر حمساعسا مبا أد لا ما هساغات لق انني  دود ، وتف سا جمل

 مث  اء ار ق مايف  أ س للجظام البريوقراطمل أل مصر 
ا مع  ال صع يف معا تقعري  عذيفي، كعان الصعرو ن و  تل  ويفغم ما هاحب كا عصر ما  بعدون تحسفمعا وت اءممعا  عدودم

 تل  الققريات 
إبنشاء كلس  ارققصاد وال ل م الاسا عس ،  1960 جشأ  ال ل م الاسا س  أل مصر مل تبدأ م  بداو  تديفوايا عام 

 وا ر عشروجسات القرن ال شروا، حسث ديفس الب ض قان ن الاسا    ايفج مصر أح   -كما ورى الب ض–با متقد 
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محا هذا الحقاب مسعات نظعرًيت  ،1912وكان أو  كقاب هديف عا ال ل م الاسا س  أل مصر كقاابم مرتمجما هديف عام 
 سا س  اليت ا قمر تديفوايا أل مصر ب د ذل مل مقمثل  أل مسات ثيف  أ ا س  واقرتاابت ال ل م الا

الجظععر ح  الاسا عع  ابعقبايفهععا نظععام ااحععم )حععاكم، حمحعع مني، لقمعع   واثنيهاا الجزععع  ال لمانسعع  أل ال لعع م،  أوهلاا 
   وحن كانعت حيسع    حر  الدميقراطسع  العيت ل عا الاعل   للشع ب أل م ا يع  أي قع –أل هذا اإلطايف-مدين(  و س رت 

  قمثلت أل  س ر  مفي م الصراع علا الجظرًيت الاسا س   السمة الث لثةأما 
معا واع ح، تجظعسم، اعبش، تشعايف   أهااا  اناجه   لا الرغم ما أن الجاه  اادوث  لل ل م الاسا س  حققت 

تلعع  ال لعع م  حسععث  ععردت الجععاه   أل ال ل معع   حر أ ععا انقابقيععا ب ععض الجعع اقغ نقجععت عععا غسععاب الب ععد ال جعع ي لععدى
الشععدود ،  ابجلزئيااةأل  يععم ااععاكم واحملحعع م  كمععا أ ععا اتاععمت  الع مااا الجيساا ، ومععا انق صااااادوثعع  الاسا عع  مععا 

  ابلوص ئيهو
 -علا  بسا الثعا –ت با،  ججد سجأل القابا يفكزت الحقاابت الرتاثس  أل ماأل  ااحم علا اجلانب ال ج ي وع  

سععا و سععا ااععدوث عععا "الجفاععانسات" وعثريهععا أل ال يفقعع  بععني ااععاكم واحملحعع م،  سيععقم ب لععم الععجفس الاسا ععمل متس أن ابععا
  وعلم نفس القائد

 فعمل ذلع  حتعد  ال رط  عمل  كما اهقم الرتاثس ن خبصا  ااعاكم و عل كا، بعا أورمعا خبصعا  ااا عس  احملس ع  بعا 
بقععديف  ء مب ر عع  هععفافم نفيععم  ععل   ااععاكم و سا ععقا، وأن لععا أععع ا م لعع  مععا  لاععاخيلععسس  ععردما، وأنععا ر  عععا أن ااععاكم

  س ر  اااكم علسيم تح ن  س رتا علا أم يف ااحم 
الد ععق يف ااععاكم، ومععا وجبقععمل أن وحععع ن علسععا، ومععا هععب أن وقعع ا ر  سععا مععا  ععروط  وععععا أن عععا حتععدث ا أورمععا 

 جلعب الجعا   ود ع  الرعايف  معا   الجا مل نعا .ه   انقصا األعلى للسي ساة هاو االصامبع اعجا ش ال،ا ماح  صامبع
 وا ب علا اااكم لاه حملح مني 

با ح م اهقم ا أورما ابلرعسا ووا بافم لاه اااكم،  قثدث ا عا ظلم ني ابااكم  ثاب، سومل وحا اهقمام الرتاث
 ،لذا، أو ب هللا علا الرعسا الجصح للثاكمالرعسا لراعسيم، با حن الراعمل مظل م أكثر ما الرعسا لائ لسقا عجيم مجس ما  

 ك  سل  لإلهيفح  كما ميحا أن وح ن اإلهيفح ابإلدابيف عا اااكم، أو ابلق  ا ح  الجاس   ، اه  ال لماء مجيم
لسافععا وو ععائليا هععد ما أل آمل ومل ه لعع ا مععا وظععائف الاسا عع  و وظ ئيهاا و مق صااا السي سااة ععالرتاثس ن مسععزوا بععني 

مبجاطعات اعمع يف وكلسافعا بعدرم معا اإلغععرائ أل اجلزئسع  الشعدود  الفرطع ،  قمحجع ا معا ال هع   ح  الق مععسم  ذافعا، واهقمع ا
 الؤدي ح  حطايف كلمل وااعد علا  يم ااارت اجلزئس  

 هععاحبا قاممععا،  ععرن طععرئ ومجععاه   يععم الاسا عع  تق ععدد، وج لعع  كععا مجيععا مععا حطععايف مر  ععمل م ععني وشععحا يفيوعع  
 رزمما لفيم ال اق ، وما مث أ ا ما للقفاهم والق ا    أمرماامل والح ن  ميثا و  د ذل  اإلطايف لل 

 
 مااخمبت احلضور:

دايفت مدا يفت اار يف ح   دويف الجي  أل  يم وتفاري ال اق  الاسا مل، ال يفق  بني الجاه  القربسع  والجعاه  
 قاايرت حاا   ح  ب ض الالرتاثس ، 

 
 يسري انجهج  للواقع السي س :اليه  والت (1)
 و د يف اع  ال ي اوي ما أهم ما حاو   يم وتفاري ال اق  الاسا مل الصري والقجظري لا  -
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 أمهس  الدا ا غري الاسا س  )ار قماعمل، ارققصادي، القان ين،   ( أل  يم ال اق  الاسا مل  -
معا اليعم أن ن عرا لعاذا نفيعم ال اقع  أمهس  الاؤ  عا الابب )لاذا؟( قبا الاؤا  عا الحسفس  )كسعف؟(   -

قبععا أن ن ععرا كسععف نفيععم ال اقعع  الاسا ععمل الصععري؟  الاععؤا  عععا الاععبب و ععد أحععد  ؟الاسا ععمل الصععري
  ساقات ححدا  اإلهيفح الر   أل اجملقم  

اتععا أمهسعع  الععجي  أل عملسعع  الجمذ عع  الععيت متحججععا مععا الق قعع  والقجبععؤمل  ععالجي  واععاعد أل  يععم ال اقعع  ابمقداد -
 الاابق  واليفحق   وحن كان ذل  واقدعمل ح حالس  الفج   ال ر س  بني ال اق  ال قد والاامل الباسش 

لجعععا ال لععع م الجقلسععع  والجعععاه  الرتاثسععع  اإل عععيفمس  معععا مصعععاديف للبثعععث ال لمعععمل،  اأمهسععع  ار عععقفاد  معععا تقدمععع -
د )عقد ال امل ، اعطراا  سا علا حد وت بسقيا علا ال اق     لا  بسا الثا ، ميحا ا قدعاء  حر  ال ق

    اء( ما علم الفقا وت ظسفا لفيم ال اق  الاسا مل
هجا   ج   بني ال اق  الاسا مل ال اش وبني مجاه  الجظر أل الاسا  ،   اء كانت مجاه  غربس  أو تراثس    -

 وما مث، ود  جا ذل  للقااي : ماذا ب د الفيم؟ ما الابسا لققري ال اق ؟
 سا   أهبثت غاو  أل حد ذافا، ومل ت د و سل  لقثقس  مقصد أعم حن الا -
 ها هجا  أي ما الجاه  ما وقسح آلسات للفيم القباد  بني اااكم واحملح م؟ -
 والق اما م يا  ال لمس  أل  يم الظ اهر ال ش ائس د  ما الجاه  كسفس  ار قفا -
  مل، و قما لقاهد الاسا   أل الريو  اإل يفمس ؟ما مدى الثابت والققري أل حماول   يم ال اق  الاسا -
 
 ( العمبقة بني انج ه  الغربية احلايثة وانج ه  الرتاثية:2)

يعا أل مؤ عرات وأيفقعام، دون ارهقمعام مب عاين بشد  أل ت امليا مع  الظع اهر  قخقز  حن الجاه  القربس  تجزع ح  اإل رائس  -
 مرحل  مرا    لقل  الجاه  وانققادها، حر أنجا رنزا  نقما  هبا  اعم يف ويفغم أن القربسني أنفايم بدأوا

ر ما عجاوقا ابلقجرود اهقم أل ديفا قا للاسا   بقثقس  الجف  والصلث ،   ىن ب ا  آلسات للقجفسذ أكثحن ال لم القريب  -
 ق  عا ذل   ج   بني ال اق  ال ململ وال اق  اعكادميمل والق مسم، ن

ا علعا الر ع ع معبني الجاه  والجظرًيت القربس  وبني الرتا  كمر  سا، وما مث تق م ال يفق  بسجي  مجبقحن الصل  لسات  -
 للرتا  وما قبلا ما أه   )القرآن والاج (، مث ارن يفئ مجا ح  ال ل م اادوث  

  بجععاء علعع م ان يفقمععا مععا تقعع م علععا حعععاد -أل حطععايف تفاععري ال اقعع  الاسا ععمل–هععا ال يفقعع  بععني ال لعع م اادوثعع  والععرتا   -
 الر  س  اإل يفمس ، أم ا قجباط مجاه  ما الرتا  اإل يفممل، أم ت  سم ال ل م والجظرًيت القربس  ابإل يفممل؟

 ها هجا  آلسات لربش الق اما م  ح حالس  ال يفق  بني الرتاثمل والقريب، دون القثسز حن  الرتاثمل؟ -
 اخل اب الجيجمل ال لممل ح  ال ام ؟ كسف وفيم ال  ام الاسا  ؟ وكسف وجققا  -
 غساب مجاع  وطجس ؟ ها غساب حطايف مر  مل مقف  علسا أل اجملقم  الصري و ين -
ها وحفمل أل عملس  بجعاء مجعاه  ح عيفمس  لفيعم ال اقع  الاسا عمل الر ع ع ح  العرتا  اإل عيفممل  ثاعب، أم ربعد معا  -

 الر  ع لأله   القمثل  أل القرآن والاج ؟
 

 ا،  اء تقسب أ  مدحت علا الدا يفت والقاايرت علا الجث  القايل:أ ريم 
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 سمعععا وق لععع  ابر عععقيفا بعععني الرتاثعععمل والقعععريب،  رنعععا وقمثعععا أل أن الرتاثعععمل وشعععرت  م عععمل أل الر  سععع  واي وععع   -
 ،  سفصليا عا اآل ر  وعا الدوا  والفاهسم  بسجما وجظر القريب ح  الاسا   نظر  دنس و  حبق

ا  القسم ما ال ل م القربس ،  رن حتدود ذل  وققرمل القمسسز بني القسم واع يفئ   يف و  د علم أما عا و  -
  اٍ  ما القسم، ولحا اعمر وق ل  ابلقسم اااكم  لل اق  أل كا لقم  

ال اقععع  د وا ععقيفا الععدا ا اجملالسعع  أل  يععم ال اقعع  الاسا ععمل،  قععد تجععاو  الععرتا  اإل ععيفممل دوابلجاععب  لق عع -
 عبسا الثعا  ا عقخدم الرتاثسع ن علعم نفعس الاسا ع  لفيعم ال يفقع  ال يفقع   ا مل ما مدا ا عد     لعاالاس

 بني اااكم واحملح م 
ابلقجشعععئ  الاسا عععس  للثعععاكم واحملحععع م  كمعععا اهقمععع ا مبعععا قبعععا الاسا ععع ،  -أل هعععذا اإلطعععايف–واهعععقم الرتاثسععع ن  -

كعععزت علعععا كسفسععع  حت وعععا اعمععع يف ح  ح عععراءات  قثععدث ا ععععا "اإلناعععان"، علعععا عحعععس ال لععع م القربسععع  الععيت يف 
 وآلسات 

ا ميمعامل  قعد حتعدث ا  - علعا -وت د ماأل  الجمذ   أل ديفا   ال اق  ما اجملارت اليت قدم  سيا الرتاثس ن  يدم
ا اااكم يفأ ا  - بسا الثا   عا الجم ذج ال ر ي أل ديفا   الدول ، ابعقبايف الدول   ادم

 ،  ي   يم تلقائمل خيقصر  يد اعكادميسني و سما خيغ  يم ال ام  للاسا   -
 ولحجا حيقاج ح  مجي  لحمل وقث   ح  و سل  للمشايفك  الاسا س  اإلهابس   

 
 


