
        الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل : : : : حسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائله. . . . دددد

    1         أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      

  

  ال�ا�� وال������: ��� �� ا��
ح و��ا���
  

  
  مقدمة 

يف ضوء تزايد االهتمام مبوضوع اإلصالح يف مصر على         
الصعيدين الرمسي والشعيب؛ فإن اهلدف من هـذه الدراسـة          
املوجزة هو رصد وحتليل وتقييم الوضـع الـراهن، واآلفـاق      

  النظـر يف   -أوهلما: املستقبلية لإلصالح؛ وذلك على مستويني    
متطلبات وسبل وشروط حتقيق إصالح حقيقي وجدي، خيرج        
البالد من املأزق الراهن، ويضعها على الطريق احلقيقي للتقدم         

 النظر  -وثانيهما. االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف   
يف البدائل احملتملة للتعثر يف إجناز اإلصالح احلقيقي؛ بـسبب          

 ومتطلباته، أو بـسبب  فشل الدولة واتمع يف إنضاج شروطه   
االلتفاف عليه من قبل السلطة احلاكمة، والقوى املستفيدة من         
استمرار األوضاع الراهنة، حبيث يتم تفريغه مـن مـضمونه          
احلقيقي، وجعله إصالحا مغشوشا، هدفه تعزيز قدرة النظـام         
احلاكم على االستمرار، وليس تعزيز قدرة الدولة واتمع على         

  . احلادة واملزمنة اليت تعيشها البالدمواجهة املشكالت
ويالحظ أن الكالم عن اإلصالح يف مصر كثري، سواء         
من قبل السلطة أو من قبل قوى وأحزاب املعارضـة، إال أن            

وهذا يعرب عن واحدة من املشكالت البنائية الـيت        . الفعل قليل 
تعاىن منها احلياة السياسية يف مصر؛ وهي مشكلة الفجوة بني          

الفعل، األمر الذي جعل اخلطاب الرمسـي يفتقـر إىل       القول و 
املصداقية، خاصة وأن اإلفراط يف تقدمي الوعود، وبيع األحالم         
للمواطنني، وتضخيم اإلجنازات؛ أصبح من املالمـح البـارزة        

وتكفي يف هذا املقام اإلشارة إىل      . لعمل وأداء السلطة التنفيذية   
اية الفقراء وحمدودي    إنه  على الرغم من أن مح       -أوهلما: مثالني

الدخل شكلت بندا رئيسيا يف اخلطاب السياسي الرمسي منـذ           
أكثر من عقدين من الزمان، وهو ما يظهر بوضوح يف خطب           
وتصرحيات رئيس اجلمهورية، وخطابات تكليـف تـشكيل        

الوزارات اجلديدة، وبيانات احلكومة اليت تعرضها على جملس        
 الواقع ليس هو محاية     الشعب؛ إال أن الذي حدث على أرض      

الفقراء وحمدودي الدخل، بل إم حتملوا من الناحية العمليـة          
اجلانب األكرب من الثمن االجتماعي واالقتصادي لـسياسات        

 االقتصادي املعروفة بسياسات التثبيت االقتـصادي       حإالصال
والتكيف اهليكلي، باعتبارهم األكثر معاناة من اآلثار الـسلبية       

 واملتمثلة يف التضخم، واالرتفاع الكـبري يف        هلذه السياسات، 
معدالت األسعار، وزيادة نسب البطالة، وتقليص الدعم للسلع       

وأكثر من هذا فـإن أوضـاع       . إخل... واخلدمات األساسية   
الطبقة الوسطى اجتهت يف ظل هذه السياسات حنو مزيد مـن           

. )1(التدهور؛ األمر الذي أدى إىل تآكلها وتراجـع دورهـا         
 إنه على الرغم من كثرة الوعود اليت صدرت عـن           -ماوثانيه

 قبيـل االنتخابـات     –على مستويات خمتلفة    -رموز السلطة   
، بشأن االلتـزام بـأن      2005التشريعية اليت أُجريت يف عام      

تكون االنتخابات نزيهة وشفافة؛ إال أن ما حدث على أرض          
الواقع جاء ليؤكد على أن احلكومة مل تكن جادة يف وعودها؛           
حيث شهدت االنتخابات جمموعة من الظواهر السلبية الـيت         

ومن هـذه   . شوهتها، مما أساء كثريا  إىل مسعة الدولة املصرية        
أحداث العنف والبلطجة، وشراء األصوات، وقيـام       : الظواهر

قوات األمن بعرقلة وصول الناخبني إىل اللجان االنتخابيـة يف          
  .)2(عديد من الدوائر

ف مصداقية اخلطـاب الـسياسي    ونظرا لغياب أو ضع   
الرمسي، وتآكل قدرات أجهزة الدولة ومؤسساا، ووجـود        
قوى ومجاعات مضادة لإلصالح احلقيقي؛ فإن هناك هواجس        
حقيقية بشأن مستقبل اإلصالح يف مصر، ولذا فإن التفكري يف          
البدائل احملتملة لإلصالح احلقيقي، والتذكري بعواقبها الوخيمة؛       

 مهما قد يدفع يف اجتـاه تـبين سياسـات           إمنا يشكل عامالً  
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إصالحية جدية، جتنب الدولة واتمع خمـاطر االنـزالق إىل          
  .البدائل األسوأ، واليت يعد بعضها كارثيا بكل معىن الكلمة

ويف ضوء ما سبق؛ فإن الدراسة سوف تتناول النقـاط          
  :التالية

 يف األسباب اليت دفعت مبلـف اإلصـالح إىل          -أوالً
  . الضغوط الداخلية واخلارجية: الواجهة

غياب الرؤية :  يف نقد اخلطاب الرمسي لإلصالح-ثانيا
  .الشاملة وانعدم املصداقية

كالم كثري وفعـل    :  يف حصاد عملية اإلصالح    -ثالثًا
  .قليل

  . يف معوقات اإلصالح-رابعا
  . يف بدائل اإلصالح-خامسا
  . يف شروط اإلصالح احلقيقي ومتطلباته-خامتة
رض الدراسة لكل من العناصر السابقة بقليل مـن         وتع
  .التفصيل
  
 يف األسباب اليت دفعت مبلف اإلصالح إىل - أوالً
  :الضغوط  الداخلية واخلارجية: الواجهة

على الرغم من أن املطالبة باإلصالح ليـست جديـدة     
على الساحة املصرية؛ حيث طُرحت مطالب باإلصالح مـن         

سية، وبعـض تنظيمـات     قبل بعض األحزاب والقوى السيا    
اتمع املدين، وكذلك من قبل بعض الباحثني واملثقفني منـذ          
سبعينيات القرن العشرين، إال أن موضوع اإلصالح أُثري بقوة         

سواء  يف مصر أو يف كثري من الـدول العربيـة   -غري مسبوقة  
 يف أعقاب هجمات احلادي عشر من سـبتمرب،         -واإلسالمية

ت، كان من أمهها حدوث حتـول       وما ترتب عليها من تداعيا    
واضح يف توجهات وسياسات الواليات املتحدة األمريكية جتاه      
قضية اإلصالح يف العاملني العريب واإلسالمي، وخباصـة فيمـا    

وبغض النظر عن   . يتعلق باإلصالح السياسي والتعليمي والديين    
حسابات واشنطن ذا اخلصوص، وبغض النظر كذلك عـن         

ها بأمهية إجناز حتول دميقراطي حقيقي يف       مدى صدقيتها وقناعت  

مصر وغريها من الدول العربية، إال أن الواليـات املتحـدة           
األمريكية كثريا ما وجهت انتقادات ومارست ضغوطًا علـى         
النظام املصري خالل السنوات األخرية، على خلفية قـضايا          
وممارسات تتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنـسان، كمـا أن          

مريكي دأب على شن محالت من آن آلخر ضـد          اإلعالم األ 
 انتـهاكات حلقـوق     هالسلطات املصرية؛ بسبب ما اعتـرب     

ومل يقف األمر عند حـد      . اإلنسان، وخباصة حقوق األقباط   
ممارسة الضغوط وتوجيه االنتقادات، بل راحـت الواليـات         

جمموعـة دول   (املتحدة األمريكية وغريها من الدول الكربى       
  .) 3(درات لإلصالح يف املنطقةتطرح مبا) الثماين

وباإلضافة إىل ما سبق؛ فإن هناك عوامـل خارجيـة          
أخرى أسهمت يف الدفع بقضية اإلصالح إىل الواجهة يف مصر          

تنـامي دور   : وغريها من الدول العربية، ومن هذه العوامـل       
منظمات التمويل الدولية؛ حيث أصبحت تطالب الدول الـيت    

ات وتـسهيالت اقتـصادية     تلجأ إليها للحصول على مساعد    
باختاذ خطوات جدية على طريق اإلصالح االقتصادي واملايل،        
كما أن الثورة اهلائلة يف جماالت املعلومات واالتصاالت، واليت         
أت احتكار النظم احلاكمة ملصادر املعلومات، وقلصت مـن    
قدرا على التحكم يف التدفق اإلعالمي واملعلومايت القادم من         

ود، تعترب من العوامل املهمة ذا اخلصوص؛ حيث        خارج احلد 
مل يعد مبقدور النظم احلاكمة إخفاء ممارسـاا التـسلطية، أو     
تقدمي صور دعائية غري حقيقية عـن األوضـاع االقتـصادية           

كما ال ميكن إغفـال دور  . واالجتماعية والسياسية يف الداخل   
ـ   ة تلـك   ، وخباص "منظمات اتمع املدين العاملي   "ما يعرف ب

املعنية بقضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلكـم الرشـيد         
والشفافية، والذي تصاعد خالل السنوات األخـرية، بـشأن         
طرح قضايا اإلصالح، سواء يف مصر أو غريها مـن الـدول            

  .)4(العربية
وعلى الرغم من الدور الذي لعبتـه بعـض العوامـل           

ر يف أعقـاب    اخلارجية يف طرح وإثارة قضية اإلصالح يف مص       
هجمات سبتمرب، إال أن الدور األهم ذا اخلصوص ارتبط يف          
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األساس بعوامل وقوى داخلية، استفادت بدرجات متفاوتـة        
وأشكال خمتلفة من الزخم الذي أفرزته املتغريات والتحـوالت    
العاملية سالفة الذكر؛ حيث تصادف يف حلظة تارخيية معينة أن          

 ضغوطًا علـى النظـام      قوى ومنظمات خارجية بدأت متارس    
املصري، وتطرح مطالب سبق وأن طرحتها أحزاب ومنظمات       
جمتمع مدين ومنتديات مثقفني منذ سنوات، مما أعطى دعمـا          
للقوى والعناصر الداخلية، اليت ظلت السلطة تتجاهل مطالبها        
أو تلتف عليها لسنوات؛ وهو األمر الذي جعـل اإلصـالح           

ة أهم العوامل الداخليـة     وميكن بلور . حديث الساعة يف مصر   
  :اليت أسهمت يف طرح قضية اإلصالح بقوة فيما يلي

تنامي شعور عام لدى غالبية الشعب املصري مبدى        . 1
عمق األزمة اليت  متسك بتالبيب الدولة واتمـع يف مـصر؛          
وهي أزمة بنيوية جتد جتلياا يف حالة التراجع والتدهور العـام           

ت والقطاعات احليوية؛ مثل احلياة     اليت تشمل كثريا من ااال    
السياسية، واالقتصاد، والـصحة، والتعلـيم، واإلسـكان،        

ونظـرا لكثـرة    . والرياضة، والثقافة، والفن، والبحث العلمي    
املشكالت واألزمات الداخلية اليت تعاين منها مصر؛ فقد ترتب      
على ذلك حدوث تآكل مضطرد يف دورها  اخلارجي علـى           

وأمام هذا الواقع األلـيم الـذي       . ي والدويل الصعيدين اإلقليم 
يكابده املصريون بشكل يومي، والذي مل تفلح اخلطب الرنانة         
وال البيانات املنمقة وال األرقام والتصرحيات الرمسية اخلادعة يف         
إخفاء حقائقه عن الناس؛ فإن  مصر تقف اليوم عند مفتـرق            

ندفاع حنو  طرق خطري، فإما اإلصالح احلقيقي واجلدي وإما اال       
  .اهول
ظهور بعض التجمعات واحلركـات االجتماعيـة       . 2

والسياسية اليت تطالب باإلصالح؛ ففي أعقاب ظهور احلركة        
، تواىل  2004يف أواخر عام    " كفاية"املصرية من أجل التغيري     

ظهور العديد من احلركات والتجمعات اليت شكل اإلصـالح         
يف أن ظهور مثل هذه  وال شك   . مبعناه الشامل مطلبها الرئيسي   

الكيانات اجلديدة إمنا جاء يف جانب منه كنتيجـة لـضعف           
 حزبا سياسـيا  21وهشاشة األحزاب السياسية، فرغم وجود     

على الساحة املصرية، إال أن بعضها جممد، وبعـضها اآلخـر           
يواجه مشكالت داخلية حادة، بل إن أحزابـا كـثرية غـري           

وبغض النظر عن   . دكاكنيمعروفة للمصريني ألا أقرب إىل ال     
حجم التأييد االجتماعي الذي حتظى به احلركات والتجمعات        
اجلديدة، وبغض النظر كذلك عن قدراا التنظيميـة، ومـا          
تطرحه من برامج، إال أن أنشطة بعـض هـذه التجمعـات،     

علـى  " كفاية"وخباصة التظاهرات السلمية اليت دأبت حركة       
لركود السياسي الـذي    تنظيمها قد حركت بدرجة ما حالة ا      

عاشتها مصر لسنوات؛ حيث ألول مرة بـدأ املـصريون يف           
 ومطالب علنية تطال رئيس     تتارخيهم املعاصر يسمعون انتقادا   

وكفايـة  "،  "ال للتوريث "، و "ال للتمديد "الدولة؛ حيث تقول    
وهذا التطور مع رمزيتـه     . إخل" ... وكفاية استبدادا "،  "فسادا

اليت كانت حتـيط مبنـصب رئـيس        فقد نزع هالة القداسة     
اجلمهورية يف مصر، خاصة وأن هذه التظاهرات قد حظيـت          
وحتظى بتغطية إعالمية واسعة علـى الـصعيدين الـداخلي          

وعندما قامت قوات األمن بالتصدي بشكل خشن       . واخلارجي
تعرضت النتقـادات دوليـة     " كفاية"لبعض تظاهرات حركة    

امل مع هذه التظاهرات    حادة؛ مما جعلها تغري مسلكها يف التع      
كما أن مجاعة   . )5(طاملا استمرت حمافظة على طابعها السلمي     
 إىل تأكيـد    2004اإلخوان املسلمني اجتهت منذ أواخر عام       

حضورها السياسي، من خالل تنظيم تظـاهرات احتجاجيـة    
للمطالبة باإلصالح وخباصة يف اال السياسي، وعلى خلفيـة         

نطاق هذه التظاهرات علـى     هذا الوضع، وخشية من اتساع      
حنو جيعل من الصعب التحكم فيها؛ فقد بادر النظـام باختـاذ    

  .خطوات إصالحية الحتواء هذه املطالب الداخلية املتصاعدة
على الرغم عن كل ما يقال عن ضعف وهـشاشة          . 3

تنظيمات اتمع املدين يف مصر، إال أن الـسنوات األخـرية           
احلقوقيـة واجلمعيـات    شهدت ظهور العديد من املنظمات      

األهلية واملراكز البحثية املعنية حبقوق اإلنـسان، ورغـم أن          
بعضها هو جمرد دكاكني هدف القائمني عليها هو االرتـزاق          
من خالل احلصول على متويل خارجي، إال أن هناك منظمات          
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حقوقية بدأت  تلعب دورا مهما يف تـسليط الـضوء علـى             
ضح االنتـهاكات ـذا     أوضاع حقوق اإلنسان يف مصر، وف     

اخلصوص، من خالل إصدار البيانات والتقارير، والتحـدث        
لوسائل اإلعالم، وتنظيم املؤمترات والدورات التدريبية، ونشر       

وقد كان هلذه املنظمات دور بـارز يف        . ثقافة حقوق اإلنسان  
مراقبة االنتخابات التشريعية اليت شهدا مصر خالل شـهري         

2005نوفمرب وديسمرب عام 
)6(.  

إن تنامي الدور السياسي للقضاء املصري أسهم ولو     . 4
بشكل غري مباشر يف طرح قضية اإلصالح السياسي؛ حيـث          
لعب القضاء دورا مهما يف تشكيل خارطة النظـام احلـزيب           
التعددي، فبغض النظر عن مدى فاعلية األحزاب القائمـة يف          

منها ظهـرت   واقع املمارسة السياسية، إال أن الغالبية العظمى        
إىل حيز الوجود، واكتسبت املشروعية القانونية مـن خـالل         
أحكام قضائية، وذلك بعد أن رفضت جلنة شئون األحـزاب          
الترخيص هلا، لدرجة أن البعض يطلق عليها تندرا جلنة منـع           

كما أن احملكمة الدستورية العليـا أصـدرت        . قيام األحزاب 
 النـصوص يف     بعض ةالعديد من األحكام بشأن عدم دستوري     

عدد من القوانني املنظمة للحياة السياسية، مما أدى إىل تعديلها          
وباإلضافة إىل ذلك فإن دور القضاء يف اإلشراف        . ومراجعتها

على االنتخابات وخباصة االنتخابات التشريعية اليت أُجريـت        
 يعترب من العوامل املهمة الـيت       2005خالل نوفمرب وديسمرب    
الـسياسي إىل الواجهـة؛ حيـث إن    دفعت بقضية اإلصالح   

املشكالت واخلروقات اليت شهدا االنتخابـات، والـيت مت         
تغطيتها إعالميا على نطاق واسع، قد دفعت القضاة إىل طرح          
مطالب عامة تتعلق باإلصالح السياسي، وخباصة فيما يتعلـق         
بترسيخ االستقالل احلقيقي للقضاء، من خالل إصدار قـانون         

 الذي وافق عليه نادي قضاة مـصر ولـيس          السلطة القضائية 
القانون الذي تقدمت به احلكومة، ومتكـني القـضاء مـن           
اإلشراف الكامل واحلقيقي على االنتخابات مبختلف مراحلها       
بدًءا من إعداد اجلداول االنتخابية وانتهاًء بـإعالن النتـائج،          

  .)7(إخل.... وكفالة احلقوق واحلريات العامة 

إن حتـوالت البيئـة   : كن القـول وىف ضوء ما سبق مي    
اخلارجية، وتنامي االنتقادات والضغوط اليت بدأ النظام املصري        
يتعرض هلا من آن آلخر من قبل بعض األطراف اخلارجيـة،           
وخباصة الواليات املتحدة األمريكية، وتزايد املطالب والضغوط       
الداخلية باإلصالح قد دفعت مجيعها النظام السياسي املصري        

ار وثائق إصالحية، واختاذ خطـوات علـى طريـق          إىل إصد 
اإلصالح؛ وذلك بغـرض تفـادي االنتقـادات والـضغوط       

كما قامـت أحـزاب     . اخلارجية، واحتواء املطالب الداخلية   
وقوى سياسية مثل حزب التجمع ومجاعة اإلخوان املـسلمني         

وكل ذلك وغريه دفـع بقـضية       . بإصدار مبادرات إصالحية  
ل وجعلها حمور الـربامج االنتخابيـة       اإلصالح إىل الواجهة، ب   

وعمليات الدعاية الـيت ارتبطـت باالنتخابـات الرئاسـية          
والتشريعية اليت شهدا مصر خالل النصف الثاين مـن عـام           

2005.  
غياب :  يف نقد اخلطاب الرمسي لإلصالح-ثانيا

  :الرؤية الشاملة وانعدام املصداقية
اسـة؛  يقصد باخلطاب اإلصالحي يف سياق هذه الدر      

جمموعة الوثائق والبيانات، واخلطب والتصرحيات والكتابات،      
اليت تتضمن رؤى وأطروحات ومسوغات تقدمها حكومة أو        
حزب سياسي، أو قوة سياسية، أو منظمة إقليميـة أو دوليـة    
لعملية اإلصالح؛ سواء على مستوى دولة معينة، أو مـستوى          

تعتـرب  و. حضارية تضم جمموعة من الـدول     / منطقة جغرافية 
خطابات اإلصالح من أكثر اخلطابات رواجا على الـساحة         
املصرية خالل السنوات األخرية، وخباصة بعد طـرح قـضية          
اإلصالح بشدة يف العاملني العريب واإلسالمي على أثر هجمات         
احلادي عشر من سبتمرب، وما ترتب عليها من آثار وتداعيات          

 طرحت بعـض    ويف هذا السياق فقد   . على حنو ما سبق ذكره    
األطراف الدولية مثل الواليات املتحدة األمريكية وجمموعـة        
دول الثماين مبادرات إصالحية تشمل املنطقة، اليت أمستها هذه         

ـ  كمـا  ". الشرق األوسط الكبري ومشال إفريقيـا     "األطراف ب
قامت كل من احلكومة املصرية وبعض أحزاب وقوى املعارضة        
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 التقـدمي الوحـدوي،    مثل حزب التجمع الـوطين    (املصرية  
بإصـدار وثـائق ومبـادرات      ) ومجاعة اإلخوان املـسلمني   

وعند احلديث عن اإلصالح وبدائله يف مـصر،        . )8(إصالحية
فإنه من املهم نقد اخلطابات الراهنـة لإلصـالح، وخباصـة           
اخلطاب الرمسي، باعتبار أن السلطة حبكم كوا صاحبة القرار         

 ووضعها موضع التنفيـذ،  فهي األقدر على تبين رؤية إصالحية  
  .من خالل برامج حمددة

وبصفة عامة ميكن تسجيل مخس مالحظات عامة حول        
  :اخلطاب الرمسي لإلصالح
 النظرة التجزيئية لإلصالح؛ حيث مل      -املالحظة األوىل 

يتنب النظام احلاكم يف أي وقت من األوقات رؤيـة شـاملة            
ـ         ستندة ومتكاملة لإلصالح مبنية على أساس توافق وطين، وم

إىل مبادئ وأهداف وأولويات واضحة، وجيرى تنفيذها مـن         
ولـذا  . خالل برامج مدروسة، وحسب توقيتات زمنية حمددة      

فقد اتسم اخلطاب الرمسي حبالة من االنتقائية والتجزيئيـة يف          
النظر إىل اإلصالح؛ أي تعامل مع العملية اإلصالحية بالقطعة،         

جد هـذا األمـر     وقد و . ووفق تداعيات الظروف واألحداث   
ترمجته العملية يف عمليات الترقيع العشوائي بشأن اإلصـالح،         
سواء يف اال االقتصادي أو السياسي، فضالً عـن التخـبط         

  .إخل... الواضح بشأن اإلصالح يف اال التعليمي
 املصادرة على املطالب اإلصالحية أو      -املالحظة الثانية 

دت فيـه املطالـب     االلتفاف عليها؛ ففي الوقت الذي تصاع     
الداخلية واخلارجية باإلصالح، راح كـثري مـن املـسئولني          

يؤكدون ) املرتبطني بالسلطة  وأجهزا   (واإلعالميني واملثقفني   
ليل ار على أن  مصر تسري يف طريق اإلصالح منذ مثانينيات             
القرن العشرين؛ أي قبل وصول بوش إىل الـسلطة، ووقـوع           

وأن مصر تعيش  أزهى عصور      هجمات احلادي عشر سبتمرب،     
احلرية والدميقراطية واالزدهار يف ظل حكم الرئيس مبـارك،         

  .وهي رائدة يف املنطقة يف هذا اال
 أولوية اإلصالح االقتـصادي علـى      -املالحظة الثالثة 

لقد استمر اخلطاب الرمسي لسنوات طويلة     . اإلصالح السياسي 

اإلصـالح  يعطي األولوية لإلصالح االقتصادي على حساب       
السياسي، باعتبار أن توفري فرص العمل، وحتسني مـستويات         
معيشة املواطنني، وحتسني مستوى املرافق واخلدمات؛ هو مـن      
األولويات اليت يتعني إجنازها  أوالً، وبعد ذلك ميكن التركيـز          
على اإلصالح السياسي، وهو األمر الذي أدى إىل حالة مـن           

وبغض النظر عن اجلدل    . الركود السياسي استمرت لسنوات   
بشأن أيهما يأيت أوالً؛ اإلصـالح الـسياسي أم اإلصـالح           
االقتصادي؟ فاملؤكد بالنسبة للحالة املـصرية أن اإلصـالح         
االقتصادي الذي أُعطي األولوية على املستوى الرمسي، والذي        
سارت فيه الدولة منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين مـن        

صادي، مث مـن خـالل سياسـة      خالل سياسة االنفتاح االقت   
التثبيت االقتصادي والتكيف اهليكلي اليت جرى تطبيقها منـذ         
مطلع التسعينيات؛ هذا اإلصالح مل حيقق األهداف املرجـوة،         
فلم يترتب عليه إجناز تنمية اقتصادية حقيقة تـسهم يف حـل            
. مشكلة البطالة، ورفع مستوى املعيشة، وحل مشكلة الفقـر        

 االقتصادية مع الركود السياسي، مـع       وهكذا تزامنت األزمة  
تنامي معدالت الفساد والبطالة؛ لتخلق حالة مـن االحتقـان      

، الذي جرى وجيري التعبري عنـه مـن         واالجتماعيالسياسي  
خالل أعمـال االحتجـاج اجلمـاعي؛ مثـل التظـاهرات           
واإلضرابات، وظواهر العنف واجلرمية، والتطرف واإلرهـاب        

  .والبلطجة وغريها
 التركيز على مقولة إن اإلصالح يأيت       -ظة الرابعة املالح

من الداخل وال يفرض من اخلارج، فمن املُالحظ أنه عنـدما           
طرحت واشنطن مبادرة الشرق األوسط الكبري يف مطلع عـام   

 بادر النظام املصري برفض هذه املبادرة وغريها مـن          2004
املبادرات اليت طرحتها أطراف خارجية، مؤكـدا علـى أن          

ويف معرض . صالح ينبع من الداخل، وال يفرض من اخلارج      اإل
أن : تربير ذلك طرح اخلطاب الرمسي عدة مـسوغات منـها         

املبادرات اخلارجية ال تراعي اخلصوصيات الثقافية واحلضارية       
والدينية للدول العربية واإلسالمية، وأا تقوم على فرض منط         

للتمـايزات  واحد من اإلصالح على هذه الدول، دون مراعاة         
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القائمة بينها، كما أن املبادرات املطروحة من قبـل أطـراف           
خارجية تنطوي على تدخل يف الـشئون الداخليـة للـدول           
ومساس بسيادا، فضالً عن كوا  تتجاهل تسوية الـصراع          

اإلسرائيلي كركيزة أساسية لدفع عمليـة اإلصـالح،        / العريب
ار، تؤثر سـلبا    حيث إن استمراره خيلق حالة من عدم االستقر       

 بأن اإلصالح ال بـد،      مومع التسلي . على اجلهود اإلصالحية  
 تتوقـف   واستمراريتهوأن ينبع من الداخل، باعتبار أن فاعليته        

على طبيعة القوى الداخلية صاحبة املـصلحة يف اإلصـالح،          
ومدى فاعليتها يف النضال بشكل سلمي من أجل حتقيق هـذا       

مة مع املطالب الداخليـة     اهلدف، ومدى جتاوب النخب احلاك    
ويف السياق فإن اخلارج ميكـن أن يلعـب دورا          . باإلصالح

مساعدا يف دفع العملية اإلصالحية، وأن هذا الدور ال يـؤيت           
تأثرياته إال إذا كانت هناك عوامل وظروف داخليـة مواتيـة           

ومع التسليم بذلك إال أن احلجج اليت طرحها اخلطاب         . لذلك
صالح من اخلارج جيب أال تكون ذرائع      الرمسي بشأن رفض اإل   

للتهرب من استحقاقات اإلصـالح، أو االلتفـاف عليـه،          
فاخلصوصية الثقافية واحلضارية والدينية ال تتعارض بتاتا مـع         
أهداف مثل احترام حقوق اإلنسان، وإجراء انتخابات نزيهـة      
يتم من خالهلا التداول السلمي للسلطة، وتفعيـل إجـراءات          

اسبة للسلطة التنفيذية، وتوفري الفرص االقتصادية،      املساءلة واحمل 
وحتقيق العدالة االجتماعية، وإصالح النظام التعليمي؛ وهـذه        
كلها مطالب سبق وأن طرحتها أحزاب ومجاعـات مـصرية         
ومثقفون مصريون، قبل أن تطرحها واشنطن أو غريهـا مـن      

  .القوى الغربية
نطوي كما أن القول بأن فرض اإلصالح من اخلارج ي        

على تدخل يف الشئون الداخلية ومساس بالسيادة، وهو قـول          
صحيح، إال أنه يعكس نظرة انتقائية يف التعامل مع موضـوع           
السيادة، حيث إن قوى خارجية تتدخل يف الشئون الداخليـة          
ملصر وغريها من الدول العربية، بأشكال خمتلفـة ودرجـات          

اقـع قـائم    متفاوتة، كما أن تبعية هذه الدول للخارج هي و        
ومعلوم للجميع، ورغم ذلك مل يطرح أحد موضوع املـساس          

السيادة، ولكن عندما بدأت مطالب وضغوط بعض القـوى         
اخلارجية متس النظم احلاكمة بشكل مباشر وتطالبها بإحداث         
إصالحات سياسية حقيقة؛ هنا مت رفـع شـعارات املـساس           

تالك النظام بالسيادة والتدخل يف الشئون الداخلية، علما بأن ام       
لشرعية دميقراطية حقيقية هو الذي ميكنه من الوقوف يف وجه          
الضغوط اخلارجية، وصيانة السيادة الوطنية، مستندا إىل التأييد        

  .الشعيب هلا
كما أن ال يتعني التلكؤ يف إجراء إصالحات داخليـة          
حقيقية يف مصر وغريها من الدول العربية، بذريعة عدم تسوية          

اإلسرائيلي؛ فهو صراع مصريي ممتد، سـوف  / الصراع العريب 
 العسكرية  بيستمر بأشكال أخرى حىت يف حالة انتهاء اجلوان       

للصراع؛ ومن مث فإن تعزيز قدرة العـرب علـى إدارة هـذا           
الصراع تتوقف يف جانبٍ مهمٍ منها على طبيعة اإلصـالحات          
اليت ستنفذها النظم العربية على الصعد الداخلية، خاصـة وأن          

يل تطبق الدميقراطية على الـصعيد الـداخلي بالنـسبة          إسرائ
ملواطنيها، ومل يقل أحد هناك بأن صراعها مع العرب يفـرض           

  .عليها تأجيل قضية الدميقراطية
ويف مجيع احلاالت فإن غياب اإلصالحات احلقيقية يف        
مصر وغريها من الدول العربية، وعدم مبادرة النظم احلاكمـة          

لإلصالح؛ هو الذي شجع األطراف     بطرح وتبين برامج وطنية     
اخلارجية على طرح مبادرات، وتقـدمي مطالـب، وممارسـة        
ضغوط على هذه النظم حىت تتحرك على طريق اإلصالح، أي          
إن السلطات احلاكمة مبمارساا التسلطية، وسياساا اخلرقاء       
هي اليت تقدم الذرائع للقوى اخلارجية للتـدخل يف شـئوا           

  .اإلصالحالداخلية من بوابة 
 تربير التلكؤ يف اإلصالح السياسي      -املالحظة اخلامسة 

مبربرات غري واقعية؛ منها أن اإلصالح السياسي ال بد وأن يتم           
على جرعات بسيطة، باعتبار أن الشعب املصري غري مؤهـل          
جلرعات كبرية ذا اخلصوص، وهذا استمرار لعقليـة فـرض      

على احلكـم هـم     الوصاية على الشعب، باعتبار أن القائمني       
أدرى منه مبصلحته، وهم األقدر على حتديـد اجلرعـة الـيت            
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كما ركز اخلطاب الرمسي علـى أن       .  من الدميقراطية  ايتحمله
اإلصالح السياسي ال بد وأن يتم بشكل تدرجيي، باعتبـار أن    
اإلصالح السريع سيقود إىل حالـة مـن عـدم االسـتقرار            

وفييت ودول  والفوضى، على حنو ما حدث يف االحتـاد الـس         
أخرى، وبالطبع فإن التدرج مطلوب يف إجناز اإلصالح، لكن         
بشرط أن يفضي هذا التدرج إىل نوع من التـراكم الكمـي            
والكيفي مع مرور الوقت، وأال يصبح طريقًا للجمود السياسي        

كما أنه مـن املهـم أن    . على حنو ما حدث يف احلالة املصرية      
؛ حبيث يكون الناس    يكون التدرج ضمن رؤية زمنية لإلصالح     

  .على بينة بأهداف العملية اإلصالحية ومراحل  تنفيذها
وباإلضافة إىل ما سبق، فإن السلطة يف مصر راحـت          
تربر التلكؤ يف اإلصالح السياسي، باإلشارة تصرحيا وتلميحا        
إىل أن االنتخابات الدميقراطية سـوف تفـضي إىل وصـول           

 يقود إىل تكرار النموذج     اإلسالميني املتطرفني إىل السلطة؛ مما    
 ورقة اإلسـالميني    ماجلزائري، ومغزى هذا القول هو استخدا     

كفزاعة لتجنب املطالب والضغوط الغربية، وخباصة األمريكية       
 الطرح ميثل إدانة للنظام     اوال شك يف أن هذ    . بشأن اإلصالح 

احلاكم من أكثر من زاوية؛ فهو إقرار ولو بشكل غري مباشـر            
يف السابق كانت تفتقر إىل الرتاهة والشفافية؛       بأن االنتخابات   

وهذا واقع ال ميكن أن ينكره أحد، كما يدل على أن النظـام            
والذي هو يف السلطة منذ أكثر من ربع قـرن مل يـنجح يف              
تأسيس شرعية مستقرة له، لدرجة أنه يتوجس من أن الناخبني          

إىل إذا ما أُتيحت هلم حرية االختيار سوف يأتون باإلسالميني          
سدة احلكم، ليس بالضرورة حبا فيهم ولكن لعدم رضاهم عن          

ويبدو أن هواجس النظام يف حملـها، ففـي         . النظام وسياساته 
االنتخابات التشريعية األخرية اليت أُجريت خـالل شـهري         

، واليت اتسمت بقدر يعتد بـه مـن         2005نوفمرب وديسمرب   
ت الرتاهة، خاضت مجاعـة اإلخـوان املـسلمني االنتخابـا        

 مرشحا؛ أي بنـسبة حـوايل   88 مرشحا فاز منهم   150بـ
من إمجايل عدد املرشحني، بينما خاض احلزب الوطين        %  60

ـ    مرشحا  12إىل جانب   ( مرشحا   432احلاكم االنتخابات ب

 دوائـر   6مل يتم حسم أمرهم بسبب وقف االنتخابـات يف          
 مرشـحا بنـسبة حـوايل       145، فاز منهم    )بأحكام قضائية 

 مـن   166وال هرولة احلزب الوطين حنو ضـم          ، ول 33%
أعضائه املنشقني الذين خاضوا االنتخابات كمستقلني وحققوا       

وبعض . الفوز إىل صفوفه، لكان قد فقد مركزه كحزب أغلبية        
النظر عن أسباب الفوز الكبري الذي حققه اإلخـوان، إال أن           
االنتخابات كشفت عن ضـعف شـعبية احلـزب الـوطين           

  .ي يترأسه رئيس الدولةالدميقراطي الذ
كالم كثري وفعل :  يف حصاد عملية اإلصالح-ثالثًا

  قليل
إن احلديث عن مستقبل اإلصالح وبدائله يف مـصر،          
يقتضي تسليط الضوء على واقع وخمرجات عملية اإلصـالح،         
خاصة وأن اخلطاب الرمسي يؤكد على أن مصر تسري يف طريق         

مع التسليم بـداءة    و. اإلصالح منذ سنوات، فما هي النتيجة؟     
بأن هناك بعض اإلصالحات اليت حتققت بالفعـل يف بعـض           
ااالت، إال أا يف  التحليل األخـري إصـالحات جزئيـة            
ومتناثرة، مل متكن مصر دولة وجمتمعا من جتـاوز املـشكالت     

وعلى . احلادة واملتزامنة، واالنطالق على طريق النهضة والتقدم      
مالمح عملية اإلصالح يف مخسة     سبيل املثال، ميكن رصد أهم      

  :جماالت، وذلك على النحو التايل
  اإلصالح االقتصادي. 1

على الرغم من أن الدولة بدأت تطبيق سياسة اإلصالح         
االقتصادي املعروفة بسياسات التثبيت االقتصادي والتكيـف       
اهليكلي منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، وعلى الرغم من         

 اليت ترتبت على هذه السياسات، وخباصة       بعض اآلثار اإلجيابية  
فيما يتعلق بعملية التثبيت االقتصادي؛ إال أن هذه السياسات         
مل حتدث تنمية اقتصادية حقيقة، بل كانت بـثمن اقتـصادي    
واجتماعي كبري، حتمل اجلانب األكرب منه الفقراء وحمـدودي         
الدخل؛ مما أدى إىل زيـادة معـدالت الفقـر والتـهميش            

واالجتماعي، وتفاقم مشكلة البطالـة، وارتفـاع       االقتصادي  
معدالت التضخم، وتدهور أوضاع الطبقة الوسطي، فضالً عن        
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ويف . تنامي ظواهر الفساد اليت اقترنت بتطبيق هذه السياسات       
احملصلة؛ فإنه يف ظل هذه السياسات أصبح الفقراء يـزدادون          

ة عـن  فقرا واألغنياء يزدادون غىن، وخباصة يف ظل ختلي الدول       
كثري من مسئولياا والتزاماا جتاه محاية الفقـراء وحمـدودي         
الدخل، فرغم تأسيس الصندوق االجتماعي حلماية ضـحايا        
التخصيصية واالنتقال إىل نظام اقتصاد الـسوق، إال أن دوره          

  .كان حمدودا يف أفضل األحوال
وتأكيدا ملا سبق، ويف إطار تقييم أداء االقتصاد املصري         

ال : "حازم الببالوي على أنـه    . قت الراهن؛ فقد أكد د    يف الو 
شك يف أن العديد من املؤشرات االقتصادية احلالية تـشري إىل           

 األداء اجليـد،    اورغم هذ ... حتسن أوضاع االقتصاد املصري     
فستظل هناك جوانب أخـرى مـن األداء االقتـصادي دون        
املستوى املطلوب، خاصة فيما يتعلـق مبـستوى األسـعار          

دالت البطالة؛ فقد عرف معـدل التـضخم ارتفاعـا يف          ومع
 8السنوات األخرية؛ حيث يتراوح حـسب املنـشور بـني           

 2، يف حني كان هذا املعدل قد اخنفض إىل ما بـني             %10و
فإذا أضفنا إىل ذلك معدل     ... يف منتصف التسعينيات    % 3و

وإن كانت % (10البطالة الذي بلغ وفقًا للبيانات الرمسية حنو        
علما بأن نسبة البطالـة  ) ك تقديرات أخرى أعلى من ذلك   هنا

بني الشباب تزيد على املتوسط العام مما يوجد العديـد مـن            
 نستطيع أن   ااملشاكل لكثري من األسر املصرية؛ لكل ذلك فإنن       

 العادي باإلحباط االقتـصادي، فهـذا       نندرك شعور املواط  
إلمجالية، فكل ما   املواطن ال يبايل كثريا باملؤشرات االقتصادية ا      

يهمه هو أن جيد لنفسه وألوالده فرص عمـل مناسـبة، وأن            
ومن . يكون قادرا على مواجهة ارتفاع األسعار بشكل معقول       

هنا تظهر فجوة الثقـة أو سـوء الفهـم  بـني احلكومـة               
  .)9("واملواطنني
  إصالح التعليم . 2

لقد مت التركيز على عملية إصـالح التعلـيم كأحـد           
ولة املصرية خالل العقدين األخرييـن، ومت تـبين         أولويات الد 

العديد من اخلطط والربامج، وإنفاق الكـثري مـن األمـوال           

إلصالح  النظام التعليمي، كما  عقـدت العـشرات مـن            
املؤمترات والندوات لتحقيق هذا اهلدف، إال أن النتيجة تعتـرب          
خميبة لآلمال؛ حيث اتسمت عملية إصالح التعليم باالرجتاليـة   
والتخبط، ويكفي أن يشري املرء إىل بعض املمارسات العبثيـة          
مثل إلغاء الصف السادس االبتـدائي مث إعادتـه، كمـا  أن             
التغيريات املتالحقة اليت تعرض هلا نظام الثانوية العامة خـالل          
سنوات قليلة هلي خري دليل على النهج االرجتايل يف إصـالح           

ديث مناهج التعليم،   ورغم كل ما قيل عن حت     . النظام التعليمي 
وحتسني األوضاع املاديـة للمدرسـني، وحماربـة الـدروس          

إخل، إال أن ما حتقق على    ... اخلصوصية، وتقليل كثافة الفصول   
أرض الواقع هو حمدود للغاية يف أفضل األحـوال؛ حيـث ال            
يزال معدل األمية مرتفعا، وال يزال النظام التعليمي املـصري،         

 من مجلة من املشكالت البنيوية الـيت        مبختلف مستوياته يعاين  
تؤدي يف اية املطاف إىل تدين مستوى اخلريج؛ مما جيعلـه يف            
األغلب األعم غري مؤهل لالخنراط يف سوق العمل، وخباصـة          
يف ظل اهتمام  القائمني على التعليم بالتركيز على الكـم دون   

مث جاءت هوجة اجلامعات واملعاهد اخلاصـة الـيت         . الكيف
يف مصر خالل السنوات األخرية لتضيف أبعادا جديدة        ظهرت  

  .)10(إىل أزمة التعليم يف مصر
  اإلصالح السياسي. 3

لقد اختذ النظام على مدار السنوات املاضـية بعـض          
اخلطوات اجلزئية على طريق اإلصالح السياسي، وخباصة فيما        
يتعلق بتعديل بعض القوانني املنظمة للحياة السياسية، وإلغـاء         

  القرارات الصادرة يف إطار تطبيق قـانون الطـوارئ،           بعض
 من الدستور، إال أن هذه اخلطوات مل تأت         76وتعديل املادة   

يف إطار رؤية متكاملة لإلصالح السياسي؛ ولذلك فهـي وإن          
كانت قد كرست من اهلـامش الـدميقراطي أو االنفراجـة           

يـاة  الدميقراطية، إال أا مل حتدث نقلة نوعية حقيقيـة يف احل          
السياسية املصرية، مبعىن أنه مل يترتب عليها حـدوث تغـيري           
جوهري يف طبيعة السلطة ومنط ممارسة احلكم، بل إن تعـديل      

 من الدستور جاء خميبا لآلمال على حنو ما سـيأيت           76املادة  
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وأكثر من هذا فإن السلطة تعاملت مع ملف اإلصالح         . ذكره
طوتني للخلف؛ مما   السياسي مبنطق خطوة لألمام وخطوة أو خ      

أصاب احلياة السياسية حبالة من اجلمود، ففي الوقت الـذي           
أدخلت فيه بعض التعديالت اجلزئية على قوانني مثل قـانون          
تنظيم مباشرة احلياة السياسة، وقانون األحزاب السياسية، فقد        
استمر العمل بقانون الطوارئ بكل ما ميثله من قيـود علـى            

، كما اختذت السلطة إجـراءات ال       حقوق املواطنني وحريام  
 القـانون رقـم     رتصب يف اجتاه تعزيز الدميقراطية؛ مثل إصدا      

 وتعديالته بشأن دميقراطية النقابات املهنية، والذي أدى        100
إىل جتميد جانبٍ مهمٍ من العمل النقايب واحلياة النقابية لقرابـة    
 عقد من الزمان، كما ألغى النظام مبدأ االنتخاب الذي كـان          

 وعمداء الكليات، واستبداله بنظام     دمعموالً به يف اختيار العم    
ولذلك يصف كثريون النظام املصري بأنه شبه       . إخل... التعيني
  .)11(تسلطي

 حزبا سياسيا يف مـصر، إال أنـه ال          21ورغم وجود   
يوجد نظام حزيب تعددي حقيقي؛ بسبب هيمنة احلزب الوطين         

واحتكاره لألغلبية الربملانية منذ    الدميقراطي على احلياة احلزبية،     
تأسيسه، أخذًا يف االعتبار أن احلزب الوطين يستمد قوته مـن         

أن رئيس الدولة   : عاملني ال عالقة هلما بطبيعته كحزب؛ ومها      
هو رئيس احلزب، ووجود حالة من التـداخل بـني أجهـزة       
احلزب ومؤسسات الدولة؛ وتوظيف األخرية حلساب احلزب،        

أما بقيـة األحـزاب   . الستحقاقات االنتخابيةوخباصة خالل ا 
 للحـزب،   ةاألخرى فإن معظمها يفتقر إىل املقومات الرئيسي      

وهي أقرب إىل الدكاكني السياسية منها إىل األحزاب؛ ولـذا          
فإن الكثري منها غري معروف للغالبية العظمى من املـصريني،          
ناهيك عما تعانيه هذه األحزاب من خالفـات وصـراعات          

 كان آخرها ذلك التصدع الداخلي الـذي شـهده          داخلية،
، حني أقـدمت اهليئـة العليـا        2005حزب الوفد يف يناير     

للحزب على عزل رئيسه الدكتور نعمان مجعة، وال تزال توابع         
وقـد  . هذا التصدع تتواىل حتـى تاريخ كتابة هذه السطور       

ترتب على االنشقاقات الداخلية لألحزاب جتميد عدد منـها،         

صبح بإزاء مفارقة تبدو فيها الساحة املصرية مكتظة        ن"وهكذا  
، يف حني يعـاين نـصف هـذه    ) حزبا رمسيا  21(باألحزاب  

األحزاب من اإلعاقة والتشوه اخللقي، بينما يعـاىن النـصف          
اآلخر من التصدع الظاهر أو اخلفي، وال يظل واقفًـا علـى            
قدميه يف الساحة سوى احلزب الوطين حمموالً على أكتـاف          

ولقد كشفت االنتخابات التشريعية األخرية اليت      . )12("لطةالس
 عـن  2005أُجريت يف مصر خالل شهري نوفمرب وديسمرب      

مدى ضعف وهشاشة األحزاب السياسية؛ حيـث حـصلت         
 منها حلزب الوفد    6 مقعدا،   11أحزاب املعارضة جمتمعة على     

، )جبناحيـه (اجلديد، ومقعدان حلزب التجمع، ومقعدان للغد       
 حلزب األحرار، فيما أخفقت بقية األحزاب األخـرى         ومقعد

يف احلصول على متثيل يف الربملـان مبـا يف ذلـك احلـزب              
  .)13(الناصري

ورغم انتظام الدولة املصرية يف إجراء االنتخابات احمللية        
والتشريعية، إال أن االنتخابات يف مصر أصبحت تشكل مناذج         

فافية والعنـف،   صارخة لظواهر التزوير والتالعب وغياب الش     
، مع األخذ يف االعتبـار أن         توأعمال البلطجة وشراء األصوا   

، ورغم كل   2005االنتخابات التشريعية اليت أُجريت يف عام       
ما شاا من سلبيات وعيوب؛ إال أا شهدت قدرا يعتد به من       

 من العوامل كان يف مقدمتـها اإلشـراف         دالرتاهة لتوفر عد  
  .)14(القضائي على االنتخابات

ومع موجة التفاؤل اليت عمت الشارع املصري عنـدما         
طلب رئيس اجلمهورية بشكل مفاجئ من جملـسي الـشعب          

 اختاذ اإلجـراءات الالزمـة      2005 فرباير   26والشورى يف   
، اخلاصـة  76لتعديل مادة واحدة من الدستور هـي املـادة      

بأسلوب اختيار رئيس اجلمهورية ليصبح باالنتخـاب العـام         
 مـن   أكثـر حبيث تتاح للناخب حرية االختيار بني       املباشر،  

مرشح، بدالً من أسلوب االستفتاء على مرشح واحد، وبغض         
النظر عن األسباب اليت دفعت رئيس اجلمهورية إىل اختاذ هذا          
القرار، خاصة وأنه كان قد صرح قبيل اإلعالن عنه حبـوايل           

ن ، إال أ  "بتعديل الدستور دعـوة باطلـة     "شهر بأن  املطالبة     
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التعديل الذي أُدخل على املادة املذكورة جاء خميبا لتوقعـات          
قطاعات عريضة من املصريني؛ حيـث إنـه فـرغ مفهـوم            
االنتخابات التعددية من جوهره احلقيقي، بـسبب تعـسف         
الشروط اليت تضمنها بشأن الترشح ملنصب رئيس اجلمهورية،        
واليت بدت شبه تعجيزية؛ حيث يتعني على أي حزب يرغـب     

 تقدمي مرشح لالنتخابات الرئاسـية أن حيـصل يف آخـر            يف
على األقل من إمجايل املقاعد الـيت       % 5انتخابات على نسبة    

يتم شغلها باالنتخاب يف جملسي الـشعب والـشورى، أمـا          
بالنسبة للمستقلني، فعلى من يرغب الترشح ملنصب الرئيس ال         

  عضوا على األقل من األعضاء     250بد وأن حيصل على تأييد      
املنتخبني لـسي الـشعب والـشورى واـالس احملليـة           

 من أعـضاء  65للمحافظات، على أال يقل عدد املؤيدين عن       
 من أعضاء جملس الـشورى، وعـشرة        25جملس الشعب، و  

أعضاء من كل جملس شعيب حملى للمحافظة يف أربعـة عـشر       
حمافظة على األقل، واستكمال العشرين الباقني مـن اـالس       

أمحد كمال أبـو    . وقد عرب عن هذا املعىن  د      . النيابيةاحمللية و 
لقد آل الوضع عمليا على أن منبع القرار النهائي         : "اد بقوله 

ومنتهاه يف شأن الترشيح قد استقر يف يد احلزب الوطين، الذي         
ميتلك أغلبية كاسحة يف االس النيابية واالس احمللية، الـيت          

يح على تزكية نسبة كبرية من يشترط حصول الراغب يف الترش   
وانتهى األمر إىل إحساس عام بأن مبادرة السيد        ... أعضائها  

الرئيس قد أجهضتها ولو مؤقتا الصياغة اليت جـرى طرحهـا      
  .)15("على االستفتاء

وقد جاءت االنتخابات التشريعية األخرية لتكشف عن       
 من الدسـتور؛    76مدى التعسف الذي تضمنه تعديل املادة       

مل تتمكن أحزاب املعارضة جمتمعة من احلصول إال على         حيث  
 مقعدا يتم شغلها عـن طريـق        444 مقعدا من إمجايل     11

 على حنو ما سبق ذكره؛ مما يعىن أنه يف حال إجراء          تاالنتخابا
لسبب أو آلخر،   ) 2011قبل عام   (انتخابات رئاسية مبكرة    

 إال إذا فإنه لن يكون هناك منافس ملرشح احلزب الوطين، اللهم       
أيد أعضاء احلزب مرشحا صوريا خيوض االنتخابات منافـسا         

للمرشح الرمسي من باب احلفاظ على طابع تعددي شـكلي          
كما أنه إذا استمرت أوضاع أحـزاب       . لالنتخابات الرئاسية 

املعارضة على ما هي عليه؛ فإنه ليس من املتوقع أن يتمكن أي            
 االنتخابـات   منها من احلصول على عدد مـن املقاعـد يف         

 يؤهله للتقدم مبرشح لالنتخابات الرئاسية يف       2010 ةالتشريعي
  .2011عام 

ومن الصعب جدا إن مل يكن من شبه املستحيل علـى           
أي  مستقل أن يؤمن تأييد العدد املطلـوب مـن األعـضاء             
املنتخبني مبجلسي الـشعب والـشورى واـالس احملليـة          

وإذا . ئاسية القادمـة  للمحافظات، حىت يتقدم لالنتخابات الر    
كانت مجاعة اإلخوان املسلمني تستطيع أن تتقـدم مبرشـح           
بصفة مستقل لالنتخابات الرئاسية يف حال حققت فوزا مماثالً         

، وكذلك حصلت   )2010(يف االنتخابات التشريعية القادمة     
على املقاعد املطلوبة يف انتخابات الشورى واالنتخابات احمللية،   

ملتوقع أن تسمح السلطة لإلخوان بتحقيق هذا       إال أنه من غري ا    
اهلدف، خاصة وأن السيد مجال مبارك األمني املساعد وأمـني         
جلنة السياسات يف احلزب الوطين الدميقراطي كان قد ذكـر           
يف  حديث صحفي له، نشرته جملة روز اليوسف على حلقات           

، ذكر يف معرض رده علـى       24/1/2006آخرها كان يوم    
:  من مجاعة اإلخوان املسلمني، مؤكدا علـى       سؤال عن موقفه  

إن اجلماعة ليس هلا وضع قانوين أو شرعي، وبالتايل ال بد من         "
. الناحية القانونية والشرعية أن نتعامل معها على هذا األساس        

هناك وضع آخر أعتقد أنه ظهر يف انتخابات جملس الـشعب           
 األخرية؛ وهو حماولة االلتفاف حـول القـوانني املوجـودة         
لالخنراط يف احلياة السياسية، واألكثر من ذلك هو االستغالل         
القوي للدين والشعارات الدينية واملنطلـق الـديين لتحقيـق         

وأعتقد أن املوقف القانوين والشرعي واضح      . مكاسب سياسية 
لنا مجيعا، ولكن االلتفاف حول القانون واسـتغالل الـدين          

مر يتطلب أن نتوقف والشعارات الدينية وإقحامها يف السياسة أ  
وعند سؤاله عن أسباب عدم تطبيق القانون الذي        . )16("أمامه

ينص صراحة على منع استخدام الدين يف الدعاية االنتخابيـة،       
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 وجيه، هل القانون حيتاج إلعادة نظر       لواهللا هذا سؤا  : "أجاب
إلعطاء آليات معينة للتصدي هلذا الشكل من التعدي؟ هـل          

ليات الكافية، ولكن مل تنفـذ بالـشكل        القانون احلايل به اآل   
  .)17("الكامل؟

ويشري التوجه السابق إىل تزايد احتماالت تشدد النظام        
جتاه اإلخوان يف املرحلة القادمة، خاصة بعـد أن اكتـسحت        
حركة املقاومة اإلسـالمية محـاس االنتخابـات التـشريعية       
الفلسطينية األخرية، حبصوهلا على أغلبية كـبرية جعلتـها يف          

واألرجح أن القانون الذي    . موقع يسمح هلا بتشكيل احلكومة    
تقدمت به احلكومة املصرية ومرره جملس الشعب على عجـل          

؛ بشأن مد عمل االس احمللية احلاليـة        2006فرباير  15يف  
؛ األرجـح أن مجاعـة     15/4/2006ملدة عامني اعتبارا من     

ـ         انون؛ اإلخوان املسلمني هي املستهدفة باألساس من هذا الق
ألن احلجة اليت طرحتها احلكومة واحلزب الوطين لتربير مـد          
عمل االس احمللية، واملتمثلـة يف إصـدار قـانون جديـد            
للمحليات ال تستوجب التمديد ملدة عامني، فكان يكفي ستة         

ولكن يبدو أن احلكومة واحلزب الـوطين  . أو مثانية أشهر فقط 
نتخابات احمللية؛ مما   قد حتسبا الحتمال مشاركة اإلخوان يف اال      

ميكن اجلماعة من احلصول على املقاعد املطلوبة لتقدمي مرشح         
النتخابات الرئاسة يف حال أُجريت هذه االنتخابات قبل عام         

  . لسبب أو آلخر2011
كما كشفت االنتخابات التشريعية األخرية عن عديـد    
 ممن املظاهر واملمارسات اليت تثري العديد من عالمات االستفها    

حول جدية التزام النخبة احلاكمة دف اإلصالح الـسياسي         
والتحول الدميقراطي، فاالنتخابات اليت بدت هادئة، وحتمـل        
مؤشرات واضحة على الرتاهة والشفافية خالل اجلولـة األوىل         
من املرحلة األوىل، سرعان ما حتولت إىل النقيض عندما بدأت          

 حتقيقـه يف    تتكشف مالمح الفوز الذي يتجه اإلخـوان إىل       
االنتخابات، مقابل النتائج املتواضعة اليت يتجه احلزب الوطين         
إىل حصدها مقارنة بعدد املرشـحني الـذين خـاض ـم            

وعنـد  . االنتخابات، على حنو يهدد احتكاره لألغلبية الربملانية   

هذه النقطة حتول مسار االنتخابات؛ حيث انتشرت أعمـال         
افظات على مرأى ومـسمع  العنف والبلطجة يف العديد من احمل   

من قوات األمن يف كثري من احلاالت، وهي مشاهد رصـدا           
وسائل اإلعالم بالصوت والصورة، وعندما اجتهـت قـوات         
األمن إىل تشديد اإلجراءات األمنية بدعوى محاية النـاخبني،         
قامت يف عديد من احلاالت مبحاصرة مقار اللجان، وخباصـة          

 ا مرشحون؛ مما حـال دون  يف بعض الدوائر اليت كان يوجد   
متكني الناخبني من ممارسة حقهم االنتخايب، ناهيك عن انتشار         

وأكثر من هذا فقد هرول     . ظاهرة شراء األصوات جهارا ارا    
 من املنشقني عليه الذين خاضـوا       166احلزب الوطين لضم    

االنتخابات كمستقلني وحققوا الفوز؛ حىت يضمن احلـصول        
  .ن االستمرار يف احتكار العمل السياسيعلى أغلبية متكنه م

وإزاء هذا املسلك الذي ال يوجد له مثيل يف العـامل،            
ذهبت خطب وشعارات اإلصالح والفكر اجلديد وااللتـزام        

ومن املؤكد أن هذه االنتهازية من قبـل         . احلزيب أدراج الرياح  
احلزب الوطين واملنشقني إمنا تشكل أحد العلل الرئيسية للحياة         

اسية يف مصر؛ حيث تنطوي على غش وتزييـف إلرادة          السي
الناخبني، وتسمح حلزب بأن ميتلك أغلبية ال تعرب عن وزنـه           

وباإلضافة على ما سبق، فإن نسبة مـن        . احلقيقي يف الشارع  
شاركوا يف االنتخابات من املسجلني يف كـشوف النـاخبني          

، وهي نسبة مماثلة لنـسبة املـشاركة يف       %23كانت حوايل   
خابات الرئاسية التعددية اليت شهدا الـبالد يف سـبتمرب          االنت

من الناخبني مل يشاركوا    % 75؛ مما يعين أن أكثر من       2005
يف االستحقاقني االنتخابيني، وذلـك ألسـباب عديـدة يف          

  .)18(مقدمتها عدم الثقة يف العملية االنتخابية
ورغم هامش حرية الرأي والتعبري املتاح يف مـصر، إال          

لة ال تزال حتتكر اإلعالم املسموع واملرئي بشكل شبه         أن الدو 
كامل، وهو األكثر تأثريا يف تشكيل توجهات الرأي العـام،          

وأكثر مـن   . كما أا تسيطر على الصحف املسماة بالقومية      
هذا فإن القوانني اخلاصة بعقوبات احلبس يف جـرائم الـرأي           

 حىت تـاريخ    والنشر ال تزال سارية ومل يتم إلغاؤها أو تعديلها        
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، رغـم أن  )2006مـارس  (االنتهاء من كتابة هذه السطور    
السيد رئيس اجلمهورية كان قد وعد منذ أكثر مـن عـامني             

كما أن احلكومات املتعاقبة اعتـادت يف الغالـب أن          . بذلك
-تتعامل مع ما تقوله صحف املعارضة والصحف املـستقلة          

 ما تشاءون،   قولوا: " بقاعدة -وهي يف معظمها حمدودة التوزيع    
ومن هنا فإن استجابة اجلهات الرمسيـة       ". وحنن نفعل ما نشاء   

للحمالت اليت تشنها صحف املعارضة والصحف املـستقلة،        
  .وحىت  بعض الصحف القومية هي حمدودة يف أفضل األحوال

ونظرا ألن حالة حقوق اإلنسان متثل مؤشرا على درجة         
ى الـرغم مـن     اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي، وعل    

التحسن النسيب  يف سجل حقوق اإلنسان يف مصر، إال أنه ال            
يزال هناك العديد من صور وأشكال حقوق اإلنـسان، الـيت        
سجلتها تقارير املنظمات واملراكز املعنية حبقوق اإلنسان؛ منها        

ففـي  . الس القومي حلقوق اإلنسان التابع لس الـشورى       
ول حقوق اإلنـسان يف عـام          تقريره السنوي األول الذي تنا    

: ، أورد الس العديد من صور االنتـهاكات منـها         2004
انتهاك احلقوق املدنية والسياسية عن طريق العقاب اجلمـاعي         
واالعتقاالت العشوائية، واستمرار عمليات تعـذيب وسـوء        
معاملة السجناء، ووجود حاالت من االختفاء القسري، وعدم        

تقلني منذ التسعينيات مـن أعـضاء       اإلفراج عن عديد من املع    
اجلماعات اإلسالمية، رغم أم أمضوا فترة العقوبة، كما أورد         
التقرير العديد من مظـاهر التـدهور يف  التمتـع بـاحلقوق          
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما حتدث التقريـر عـن         
املعاناة اليت تواجه بعض الفئات مثل املرأة والطفل؛ حيث تعترب          

رتا أطفال الشوارع وعمالة األطفال من أبـرز مظـاهر          ظاه
  .)19(انتهاكات حقوق الطفل يف مصر

  اإلصالح اإلداري. 4
ال ميكن احلديث عن إصالح حقيقي دون وجود جهاز         
إداري كفء وفعال، باعتبار أن اجلهاز اإلداري هـو الـذي           
يتوىل تنفيذ اخلطط والسياسات العامة، وبالتايل قد تكون هناك         

و سياسة عامة جيدة على الورق، لكن ال تنفذ بـشكل     خطة أ 

وعلى الرغم مـن كثـرة      . جيد بسبب ختلف اجلهاز اإلداري    
احلديث على مدى سنوات عن اإلصـالح اإلداري والثـورة          
اإلدارية والنهضة اإلدارية يف مصر، وعلى الرغم مـن طـرح           
العديد من اخلطط والربامج لتحقيق هذا اهلدف، إال أن مشكلة          

ارة ال تزال تشكل إحدى أكرب املعضالت اليت تواجههـا          اإلد
  .مصر، واليت تؤثر سلبا على فرص وإمكانيات التنمية والنهضة

إن اجلهـاز   : ويف معرض تفسري ذلك ميكـن القـول       
اإلداري املصري ال يزال ميثـل منوذجـا صـارخا للـروتني            
والبريوقراطية وتعقد اإلجراءات، فضالً عن استشراء الفساد يف        
أجهزة الدولة ومؤسساا، لدرجة أن الدكتور زكريا عزمـي         
رئيس ديوان السيد رئيس اجلمهورية كان قـد ذكـر منـذ            

ومن هنا راح  ". إن الفساد يف احملليات وصل للركب     : "سنوات
" ثقافة الفـساد  "، وعن   "مؤسسة الفساد "البعض يتحدث عن    

غـول  "وإىل جانـب    . اليت بدأت تنمو يف اتمع املـصري      
، الذي  "التسيب واإلمهال "، فإن هناك غوالً آخر امسه       "ادالفس

يصل إىل حد االستهانة حبياة العبـاد، وغـوالً ثالثًـا امسـه             
اليت مل تعد جمرد أحياء هامشية تفتقر إىل املرافـق          " العشوائية"

واخلدمات، بل أصبحت منطًا عاما يف إدارة شـئون الدولـة           
  .واتمع

جهزة الدولة ومؤسـساا    وباإلضافة إىل ما سبق؛ فإن أ     
تتسم عموما بضعف الكفاءة، وتدين مستوى األداء، ناهيـك         
عن ظاهرة التخبط والتضارب يف القـرارات، والتنـازع يف          
االختصاصات، وضعف مستوى التنسيق بني بعض الوزارات       

 بوضوح يف أوقات األزمات     رواجلهات احلكومية؛ وهو ما يظه    
 املعنية بالبطء الشديد    والكوارث؛ حيث تتسم حركة األجهزة    

ولعل تعامـل أجهـزة الدولـة       . والتخبط، وضعف الفاعلية  
الـيت  " 98الـسالم   "ومؤسساا مع حادث العبارة املنكوبة      

 ليس بعيدا  2006غرقت يف مياه البحر األمحر يف مطلع فرباير         
  .عن األذهان

إن أجهزة الدولة املصرية    : ويف هذا السياق ميكن القول    
، فبعد أن حيـدث     "التحرك بعد وقوع الكارثة   سياسة  "أدمنت  
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زلزال كبري أو تنهار عمارة على رءوس سـاكنيها، يتفجـر           
. احلديث عن خمالفات املباين، وعن قرارات اإلزالة اليت مل تنفذ         

وبعد أن ميوت عدة مئات حرقًا يف حادثـة قطـار الـصعيد             
الشهري، يبدأ املسئولون احلديث عن خطط واعتمادات لتطوير        

رات الدرجة الثالثة، رغم أن املشكلة معروفة قبل وقـوع          قطا
الكارثة، وبعد أن ميوت حوايل ألف شخص غرقًا يف البحـر           

، الذي يعد أسوأ كارثة     "98السالم  "األمحر يف حادث عبارة     
حبرية يف التاريخ احلديث على حد وصف صحيفة األوبزرفـر          

لقـوانني  الربيطانية، تصدر التكليفات بشأن مراجعة القواعد وا 
املعمول ا يف جمال النقل البحري مبا يكفل احتياطات األمـن        

ومن املفارقات خبصوص حادث العبـارة أنـه يف         . والسالمة
الوقت الذي أكد فيه اللواء حسني اهلرميل رئيس هيئة السالمة          

 بـأن اهليئـة   6/2/2005البحرية يف حديث لألهرام بتاريخ  
 على البـاخرة    2005  ديسمرب 15أجرت تفتيشا مفاجئًا يف     

املذكورة، وثبت أن منظومة السالمة واألمان اخلاصة ا سليمة        
وعليه مت منحها تصريح العمل، وأن إجراءات التفتيش علـى          
السفن يف مصر تتم طبقًا للمواصفات واالشتراطات العاملية، يف       
الوقت نفسه خرجت هيئة اللويدز الربيطانية املتخصصة لتؤكد        

كوبة ال تـستوىف معـايري الـسالمة حـسب          أن العبارة املن  
املواصفات العاملية؛ ولذلك فهي ممنوعة من املالحة يف امليـاه           
األوروبية؛ األمر الذي دفع صحيفة األهـرام إىل التـساؤل يف    

هل حياة الناس عنـدنا      "6/2/2005عددها الصادر بتاريخ    
أرخص منها يف أوروبا؟، وملاذا ننتظر حىت تقع كارثـة حـىت       

تصرحيات وتأكيدات بأن كل شيء سيكون على مـا         نديل ب 
  ".يـرام، وستتم حماسبة املسئولني عنها أشد احلساب؟

وباإلضافة إىل األمثلة السابقة، فإنه بعد تفجر العنـف         
واإلرهاب يف الصعيد خالل تـسعينيات القـرن العـشرين،          
اكتشف املسئولون أن هناك قطاعا كبريا من الوطن منسيا امسه          

 وأكثر من هذا فإنه يف كل مرة تقـع اشـتباكات            . الصعيد
، خيرج املـسئولون    ومواجهات دموية بني مسلمني ومسيحيني    

ورجال الدين لإلدالء بتصرحيات جوفـاء، وإلقـاء خطـب          

عصماء عن فضيلة الوحدة الوطنية، وعن املؤامرات اليت حتاك         
لزرع الفتنة بني شقي األمة، متجاهلني أن هناك أسبابا كامنـة   

حتقان والتوتر الطائفي ال تكفي اخلطـب أو التـصرحيات         لال
  .ملواجهتها أو حلها

وإىل جانب إدماا التحرك بعـد وقـوع الكـوارث          
والنوازل؛ فإن اإلدارة املصرية أدمنت كذلك عالج املشكالت        
عن طريق املسكنات واملهدئات، فنادرا ما مت عالج مـشكلة          

وجيري العمل  من املشكالت  الكربى من جذورها، بل جرى         
على تقدمي حلول جزئية قد تسكن املشكلة، لكن ال تقدم حالً           

 إىل تفاقم املشكالت مع مرور  الوقـت،         ىجذريا هلا؛ مما أد   
حىت أصبحت مشكالت الصحة والتعليم واإلسكان واملـرور        
وغريها تتسم باحلدة والتزامن، وأصبح يتعني على املصريني أن         

  .يتعايشوا مع هذه املشكالت
 ضوء ما سبق؛ فـإن اجلهـاز اإلداري املـصري           ويف

بوضعيته الراهنة ميثل عبئًا على اإلصالح احلقيقي ومعوقًا لـه،          
فإىل جانب كونه بعيدا كل البعد عن اإلدارة مبعناها احلديث،          
فإنه يعد منوذجا صارخا للفساد والبريوقراطية وعدم الكفـاءة،    

ه يدل علـى أن     وكل ذلك وغري  . والتفنن يف تعذيب املواطنني   
املواطن ال قيمة له يف نظر الدولـة، وأن املـصري بـصراحة          
شديدة هو رخيص يف الداخل، وأرخـص يف اخلـارج، وأن           
احلديث عن املواطنة وحقوق املواطن هو خطـاب جتميلـي          
أجوف، يفتقر إىل املصداقية بسبب املعاناة اليومية اليت يتعرض         

  .هلا املواطن املصري
فقد نقلت جريدة اخلليج اإلماراتيـة      وتأكيدا ملا سبق،    

عن وزير الدولـة    ) 24/2/2006يف عددها الصادر بتاريخ     (
إن الوزارة تطمح   : "للتنمية اإلدارية الدكتور أمحد درويش قوله     

إىل الوصول جلهاز إداري كفء وفعال، وقادر على مواكبـة          
وقد بدأت يف تنفيـذ  . التغيري، وتقدمي خدمات مميزة للمواطنني  

 تدراسة لتحقيق هذا اهلدف، تعتمد على وجود مؤشرا       برامج  
  ".وقياسات لألداء؛ وذلك بالتعاون مع مركز املعلومات
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  اإلصالح اإلعالمي. 5
على الرغم من الطنطنة املتواصلة عن الريادة اإلعالميـة    
املصرية، والسماوات املفتوحة، وعصر األقمار الصناعية الـيت        

والربامج اإلعالمية؛ إال   تعيشه مصر، وخطط تطوير السياسات      
أن الواقع العملي يؤكد تراجع اإلعالم املصري الرمسي مقارنة         

وتكفي املقارنة بـني    . باإلعالم الصادر من دول عربية أخرى     
الفضائية املصرية وفضائيات مثل اجلزيرة والعربية وأبو ظـيب         
وديب وغريها؛ للوقوف على حقيقة األزمة اليت يعيشها اإلعالم         

االفتقـار إىل   : فهو يتسم بثالث مسات رئيسية هـي      . املصري
املهنية سواء من حيث الـشكل أو املـضمون، والـسطحية           
والتفاهة؛ وهو ما يتجسد يف كثري من الربامج الـيت تقـدمها            
القنوات املصرية، الفضائية واألرضية، فضالً عن االفتقـار إىل         

ين مـن    تعـا  ةاملصداقية؛ باعتباره إعالما تربيريا تربيري لسلط     
مشكلة حقيقية يف مصداقيتها، تراكمت عـرب الـزمن نظـرا        
لوجود فجوة ملموسة بني اخلطب والتصرحيات الرمسية مـن         

  .ناحية، والواقع املعاش من ناحية أخرى
ومثة عدة عوامل تفسر حقيقة األزمـة البنيويـة الـيت           

عـدم امتالكـه السـتقاللية      : يعيشها اإلعالم املصري؛ منها   
ة حتتكر اإلعالم املسموع واملرئي بشكل شـبه        حقيقية، فالدول 

. كامل، كما أا تسيطر على ما يسمى بالـصحف القوميـة          
وإزاء هذا الوضع يظل اإلعالم املصري تابعا للسلطة وبوقًا هلا،          

   ا، ويربر قراراـا، كمـا أن      ايروج سياساويضخم إجنازا ،
العوامـل  غياب معايري الكفاءة واملهنية يف التوظيف يعترب من         

الرئيسية اليت تفسر تواضع أداء اإلعالم املصري أسوة بالعديـد   
من القطاعات اليت يتم التعيني فيها من خالل املسابقات، اليت          
غالبا ما تكون نتائجها معروفة سلفًا، على أساس اعتبـارات          

وباإلضافة إىل ما سبق؛ فإن تضخم اجلهاز      . الواسطة واحملسوبية 
أسوة بالعديد مـن أجهـزة      -لفساد فيه   اإلعالمي واستشراء ا  

  . إمنا يسهم يف تدهور اإلعالم املصري-الدولة ومؤسساا
  

إعادة االنضباط إىل الشارع املـصري ومعـضلة        . 6
  :غياب اإلصالح

ال خيتلف اثنان على أن االنفالت هو السمة الرئيـسية          
للشارع املصري، وهي مسة تتجلى يف كثري مـن املمارسـات      

مـن هنـا    . يت ال يتسع اال للخوض فيهـا      والسلوكيات ال 
تكررت الدعوات على مدار أكثر من عقدين من الزمان؛ من          
أجل إعادة االنضباط للشارع املصري، كان آخرها إعـالن          

حسبما جاء يف األهـرام     (وزير الداخلية السيد حبيب العاديل      
 سيكون عام إعادة    2006بأن عام   ) 26/1/2006بتاريخ  

وكثريا ما طُرحت خطط وبرامج     . املصرياالنضباط للشارع   
لتحقيق هذا اهلدف يف السابق، إال أا مل تسفر عـن نتـائج             

وال . ملموسة؛ حيث اجتهت األوضاع حنو مزيد من التـدهور        
شك يف أن حالة الفوضى والتسيب اليت يعاين منها الـشارع           
املصري إمنا تقدم دليالً واضحا على غياب اإلصالح احلقيقـي        

، فهي تعكس حالة االنفالت اليت يعاين منها اتمـع          يف مصر 
املصري، واليت هي بدورها إفراز لتفاقم املشكالت اتمعيـة،         
وتآكل هيبة الدولة، وغياب أو تراجع سيادة القانون؛ حيـث          
إن الدولة تصدر قوانني وقـرارات وال تنفـذها، أو تنفـذها         

ن، بشكل جزئي، وهناك فئات تتصرف وكأا فـوق القـانو    
وتقوم بكسره جهارا ارا، وفئات أخـرى تتحايـل عليـه           
بأشكال خمتلفة، وباملقابل فإن هناك من حيصل على حقه حبكم          

  .قضائي لكن ال يستطيع تنفيذه
ونظرا ألن األجهزة األمنية تـويل موضـوع األمـن          
السياسي األمهية األكرب؛ فقد تزايدت اجلرائم اجلنائية بـشكل         

ر العنف والبلطجـة، خاصـة وأن       ملحوظ، واستشرت ظواه  
حالة التدهور العام قد أوجدت طلبا على البلطجية لتـصفية           
خالفات اقتصادية ومالية، أو للتأثري يف نتائج االنتخابات، وما         
حدث خالل االنتخابات التشريعية األخرية ليس بعيـدا عـن    

ومن املفارقات أن الدولة أصدرت قانونا ملكافحـة        . األذهان
 لكنه مل يفلح يف احلد من هذه الظاهرة؛ حيـث إن            البلطجة،

الزيادة الكـبرية يف أعـداد   : هناك عوامل عديدة تغذيها، منها  
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أطفال الشوارع واملشردين، وتفاقم مشكلة البطالة، وزيـادة        
  .إخل... حدة التفاوتات االقتصادية واالجتماعية
إن حـصاد عمليـة     : ويف ضوء ما سبق ميكن القـول      

 هزيل للغاية، فرغم مـرور مـا        دهو حصا اإلصالح يف مصر    
يقرب من ثالثني عاما على عمليـة االنتقـال إىل التعدديـة            

، إال أن ذلك    )1976مت االنتقال يف نوفمرب     (السياسية املقيدة   
مل يفض إىل حتول دميقراطي حقيقي، فالنظام احلزيب التعـددي         
 هو أقرب إىل نظام احلزب املهيمن أو املسيطر منه إىل التعـدد           
احلزيب احلقيقي، كما أن عملية اإلصالح السياسي اليت سارت         
مبنطق خطوة لألمام وخطوة أو خطـوتني للخلـف هـي يف         
اجلوهر حماولة لتحديث التسلطية أكثر من كوا سياسة لبنـاء       

ورغم أن مـصر تطبـق سياسـات اإلصـالح          . الدميقراطية
االقتصادي املعروفة بسياسات التثبيت االقتصادي والتكيـف       
اهليكلي منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، إال أن غالبيـة           
املصريني مل يشعروا بالنتائج اإلجيابية هلذه السياسة حىت اآلن،         
وإن كانوا قد عانوا وال يزالوا من آثارها السلبية، والـيت درج      

ـ       " الـدواء املـر   "اخلطاب السياسي الرمسي على وصفها بـ
  .لإلصالح

، م بعدم املوضوعية أو التشاؤ    وحىت ال تتهم هذه الورقة    
أوالمها للسيد مجال   . نسوق شهادتني بشأن اإلصالح يف مصر     

مبارك األمني املساعد، وأمني جلنة السياسات باحلزب الوطين         
الدميقراطي؛ حيث تطرق يف احلديث الذي أجرته معـه جملـة     
روز اليوسف على عدة حلقات إىل أثر اإلصالح على املواطن          

ن مقتنعون بالسياسات اليت اختذناها، لكـن       حن: "العادي وقال 
الناخب مل يلمس أثر ذلك بـسرعة يف دخلـه، ويف فـرص             

... ومن مث حنن نتفهم مربرات التصويت االحتجاجي      ... العمل
وقد دفع احلزب يف االنتخابات مثن سلبيات األثـر املتـأخر           

أما الشهادة الثانية فقد وردت يف      . )20("للسياسات االقتصادية 
لألستاذ مكرم حممد أمحد علق فيه على بيان احلكومـة          مقال  

الذي ألقاه الدكتور أمحد نظيف رئيس جملس الـوزراء أمـام           
؛ حيث أكد أن االختبـار  2006 يناير  30جملس الشعب يف    

يظل رهنا مبدى قدرة احلكومة على حتقيـق        : "احلقيقي لإلجناز 
كـن  األهداف اليت التزم ا برنامج الرئيس مبارك، والـيت مي         

ترمجتها يف عدد من األسئلة املهمة املتعلقة مبشكالت التقدم يف          
  :اتمع املصري، وميكن إجيازها على النحو التايل

هل ينحسر خط الفقر الذي هبط مبستويات حيـاة          •
، ومىت ينتهي خطر %30نسبة غري قليلة من السكان تصل إىل    

حـسن  العشوائيات اليت حتاصر عديدا من املدن املـصرية، وتت     
 .جودة احلياة يف هذه املناطق؟

 حقيقية، تتمثـل يف     ةومىت يصبح لدينا خدمة تعليمي     •
مدارس مكتملة وجامعات حمترمة، تنافس جامعات اخلـارج        
كما كان األمر سابقًا، تزيد قدرة الشباب املصري على تلبيـة    
مطالب سوق جديدة للعمل، تعتمد فيها العملية اإلنتاجية على         

 .املعرفة والعلم؟

وكم يستغرق من الوقت إصالح اخلدمة الـصحية         •
لتصل إىل مستويات إنسانية يف مستشفيات مصر العامة الـيت          

 . عم فيها الفساد واإلمهال، ونقص اإلمكانيات إىل حد مريع؟

وما هو النجاح الذي ميكن أن حتققه مصر يف توفري           •
 .الغذاء اعتمادا على رفع كفايتها اإلنتاجية يف حماصيل رئيسية؟

وهل ميكن أن يصل ناتج التنمية إىل شرائح اتمـع         •
بصورة أكثر عدالً تقلل الفوارق الـشاسعة واملتزايـدة بـني           
الطبقات، وتضمن السالم االجتماعي يف ظل الغياب املتزايـد         
لدور الدولة يف إحداث توازن حقيقي بـني خمتلـف فئـات            

  .اتمع؟
ـ          • ن وإىل أي مدى نستطيع إنقاذ البيئة املتـدهورة م

أخطار تلوث فادح، تزايدت أخطاره بزيادة أمراض الكلـى         
والتنفس والكبد الوبائي؛ نتيجة تلوث اهلواء واملياه إىل حـد          

 .نفوق أمساك النيل يف أجزاء كثرية من فرعي دمياط ورشيد؟

ومىت يصبح احترام حقوق اإلنسان وتنفيذ أحكـام         •
خبني القانون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يتيسر فيهـا للنـا     

الوصول اآلمن إىل صناديق االنتخـاب واقعـا حقيقيـا يف            
لقد كربت مصر على أن تكون مشكلتها الكـربى   !... مصر؟
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ومهها األول يف القرن احلادي والعشرين ضمان رغيف اخلبـز          
ملواطنيها الفقراء، وهناك سوء املعاملة الـيت مل يـزل يلقاهـا          

كومة، وشيوع  املواطن املصري يف أقسام الشرطة ودواوين احل      
الوساطة واحملسوبية إىل حد يقتل حق املـواطنني يف تكـافؤ           
الفرص، وتوحش اإلمهال إىل حد كارثي بسبب غياب الرقابة         
املنهجية الصحيحة، وضعف التعليم إىل حد يكاد يقتل مستقبل     
األمة، وانتصار التعصب إىل حد جيعل من قصة عالقة عاطفية          

بني شـاب قبطـي وفتـاة       بني شاب مسلم وفتاة قبطية، أو       
مسلمة؛ بؤرة للتوتر تضع كثريا من مدن مصر وقراها علـى            
حافة حرب أهلية، فضالً عن شيوع اخلرافة وغياب اتمـع          
العلمي، واستمرار عدم املباالة؛ وكلها أمراض جمتمعية تقتـل         
مهة املواطن، ويصعب أن حنمل كل أسباا للحكومة، لكـن          

ريا من هذه املشاكل إن جعلت      احلكومة تستطيع أن حتاصر كث    
احترام حقوق اإلنسان على رأس أولوياا، ومكنت املـواطن         
املصري من حسن اختيار نوابه وممثليه يف انتخابـات حـرة،           
وزادت من حق الرقابة الشعبية والربملانية على أعمال السلطة          
التنفيذية، وأدركت أن وظيفة األغلبية ليست مساندة السلطة        

لى حنو آيل؛ ألن وظيفتها احلقيقية أن تنقل نـبض          التنفيذية ع 
الشارع املصري ومطالب اجلماهري إىل دوائر احلكم وأنـساق         

رغم كثـرة   -وباختصار؛ فإن برنامج احلكومة     . السلطة العليا 
 ميكن أن يكون فاحتة مرحلـة       -املتشككني يف إمكان تطبيقه   

جديدة، إن تقاربت املسافات بني القول والفعل، وأحـسنت         
حلكومة االستماع إىل صوت الشارع، وحتولت شفافية احلكم        ا

إىل التزام حقيقي، وأدرك اجلميـع أن العـدل االجتمـاعي           
واإلصالح السياسي مها قارب النجاة من أخطار هذه املرحلة         

  .)21("العصيبة
  يف معوقات اإلصالح: رابعا

هناك جمموعة من العوامل اليت أعاقت وتعوق اإلصالح        
  :مهها ما يلييف مصر، من أ
غياب إرادة اإلصالح احلقيقي لدى النخبة . 1
  :احلاكمة

إن إرادة اإلصالح لدى النخبة احلاكمة من العناصـر         
الرئيسية يف أي عملية إصالحية على املستوى الوطين، فـأي          
رؤية وطنية لإلصالح سوف تظل جمرد وثيقة، ما مل تتبناهـا           

ط وبرامج  سلطة حاكمة، وتشرع يف تنفيذها، من خالل خط       
حمددة؛ حبيث تتحول إىل مشروع إصالحي وطين، جيري تعبئة         
خمتلف املوارد واإلمكانيات املتاحة من أجل تنفيذه، فضالً عن         
وضع القواعد والضوابط اليت تكفل التوزيع العـادل ألعبـاء          

  .العملية اإلصالحية وعوائدها على خمتلف فئات اتمع
ة يف مصر عن    ورغم كثرة حديث رموز النخبة احلاكم     

اإلصالح خالل السنوات األخرية، إال أن هذه النخبة ال متتلك          
إرادة حقيقية لإلصالح؛ فهي مل تسع يوما جبدية من أجل بناء           
توافق جمتمعي على مشروع وطين شامل لإلصـالح، وحـىت          
جلسات احلوار الوطين اليت قامت السلطة بإجرائها مع بعـض       

تمع املـدين يف بعـض      قوى وأحزاب املعارضة وتنظيمات ا    
ومن هنا استمرت هـذه     . الفترات مل تسفر عن نتائج ملموسة     

السلطة تعمل بعقلية الوصاية على الشعب، باعتبارها أدرى منه        
ويف هذا السياق ميكن فهم وتفسري ظـواهر        . مبصاحله احلقيقية 

اتباع ج اإلصالح على جرعـات،      : وممارسات عديدة؛ مثل  
 باملسكنات؛ مما أدى إىل تفاقمهـا       وعالج املشكالت الكربى  

مع مرور الزمن على حنو ما سبق ذكره، ناهيك عـن حالـة             
التخبط اليت شهدا وتشهدها قطاعات عديدة؛ مثل االقتصاد،        

  .والتعليم، والصحة، واإلسكان، وغريها
 عدم وجود رؤية شاملة لإلصالح. 2

نظرا لغياب إرادة اإلصالح احلقيقـي لـدى النخبـة          
 فإنه مل يتم تطوير رؤية شاملة لإلصالح، تـستند إىل    احلاكمة،

توافق وطين شبه عام حول عدد من األسـس واألولويـات           
الضرورية للنهضة والتقدم؛ حبيث تعكس حقيقـة التـداخل         
والتكامل بني اإلصالح يف ااالت املختلفة، وتكون منطلقًـا         

والذي حدث عمالً أن    . للخطط والربامج اإلصالحية القطاعية   
السلطة طبقت جا جتزيئيا لإلصالح؛ حيث سعت لـسنوات         
طويلة للفصل بني اإلصالح السياسي واإلصالح االقتصادي،       



        الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل الواقع والمستقبل : : : : حسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائلهحسنين توفيق إبراهيم                                                                مصر بين اإلصالح وبدائله. . . . دددد

    17         أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      أمتي في العالم                                                                                        مركز الحضارة للدراسات السياسية      

وأعطت األولوية للثاين؛ مما خلق حالة من اجلمود الـسياسي،          
ومل . وانتهى األمر بعدم إجناز اإلصالح يف أي مـن اـالني          

الت األخرى؛ مما   خيتلف الوضع كثريا بالنسبة لإلصالح يف اا      
  .جعل املشكالت تتفاقم مع مرور الوقت

وال شك يف أن غياب رؤية شاملة لإلصـالح، إمنـا           
يعكس يف جانب مهم منه شخصانية السلطة، وهيمنة احلزب         
الوطين الدميقراطي على احلياة السياسية، وبالتـايل مل تـشعر          
احلكومة وال احلزب الوطين حباجة إىل فتح حوار جدي مـع           

اب والقوى السياسية األخرى، وتنظيمات اتمع املدين،       األحز
بغرض  بلورة مشروع وطين لإلصالح؛  فجلـسات احلـوار           
الوطين اليت عقدها احلزب احلاكم مع بعض أحزاب املعارضـة        
وتنظيمات اتمع املدين يف بعض الفترات مل تسفر عن نتـائج     
 تذكر على حنو ما سبق ذكره، بل إن السلطة دأبـت علـى            
جتاهل رؤى ومطالب اآلخرين، حىت يف حالة التشاور معهـم،    

 مـن الدسـتور لـيس إال    76وما حدث بشأن تعديل املادة   
منوذجا صارخا لذلك؛ فرغم التوصيات والرؤى اليت تقـدمت         
ا بعض  أحزاب املعارضة وبعض تنظيمات اتمع املـدين،          
ورغم جلسات االستماع اليت عقدها جملس الشورى بـشأن         

ملوضوع  مع كثري من أهل الرأي واألساتذة املتخصصني، إال          ا
أن احلزب الوطين جتاهل كل ذلك ومرر تعديالً للمادة املعنية،          

  .جاء حمبطًا وخميبا لآلمال على نطاق واسع
ورغم أن احلزب الوطين طرح بعض الوثائق الفكريـة         
كمنطلقات لإلصالح؛ مثل وثيقة املواطنة، ووثيقة اإلصـالح        

املـشكلة مـع   "صادي، ووثيقة مـصر والعـامل، إال أن      االقت
صياغات احلزب الفكرية أا ظلت يف معظم األحوال جزئيـة          
ومتوترة ومترددة أحيانا، واعتذارية أحيانا أخرى، وباحثة عن        
زمن طويل قادم يف معظم األحيان، حىت ترسـخ الـشك يف            

. د، على حد تعـبري      "إمكانية حدوثها أثناء حياة جيل بأكمله     
عبد املـنعم سـعيد مـدير مركـز الدراسـات الـسياسية        

  .)22(واالستراتيجية باألهرام

وجود قوى مضادة لإلصالح حبكم استفادا من . 3
  :األوضاع الراهنة

إن من أكرب معوقات اإلصالح يف مصر هو وجود قوى          
وعناصر مضادة لإلصالح، حبكم أا مستفيدة من اسـتمرار         

 القوى الرأمسالية الطفيليـة الـيت       ومن هذه . األوضاع الراهنة 
تنامت بشكل كبري خالل العقدين املاضيني، واليت تنخرط يف         
أنشطة هامشية غري منتجة اقتصاديا واجتماعيا، وهدفها حتقيق        
أكرب ربح ممكن، بل إن جانبا من هذه األنشطة يدخل يف دائرة        

ال ونظرا ألن عمل هذه الفئات الطفيليـة        . اجلرمية االقتصادية 
 إطار غياب سيادة القانون ودولـة املؤسـسات،   يفيزدهر إال  

 الدولة وختريبها، ولذلك بدأت     ةفإا تعمل على  إفساد أجهز     
تنشأ شبكة جهنمية من العالقات املشبوهة بـني رأس املـال           
الطفيلي وكثري من شاغلي املناصب العليا يف أجهـزة الدولـة      

 استشراء الفساد، وال    ومؤسساا؛ مما أدى يف اية املطاف إىل      
ميكن إجناز أي إصالح حقيقي يف أي جمال من ااالت يف ظل         

  .وجود هذا الفساد
ويف ضوء ما سبق، ميكن فهم الدور الذي قام به املـال         
اخلاص يف ختريب االستحقاقات املرتبطة بعمليـة اإلصـالح         

وعلى سبيل املثال فإنـه    . السياسي؛ مثل االنتخابات التشريعية   
/ نتخابات التشريعية األخرية اليت أُجريـت يف نـوفمرب        يف اال 

؛ جتاوز دور املال اخلاص حدود اإلنفـاق    2005ديسمرب عام   
على الدعاية االنتخابية إىل شراء األصوات، وتقدمي رشـاوى         
انتخابية، واستئجار بلطجية من قبل بعض املرشحني ملمارسـة      

لذي العنف ضد خصومهم وأنصارهم، والشك يف أن املرشح ا        
؛ إمنا يسعى باألساس    ةينفق عدة ماليني على الدعاية االنتخابي     

للحصول على احلصانة الربملانية حىت يوظفها ويستفيد منـها         
ولعـل  . بأشكال خمتلفة، تدر عليه أكثر مما أنفقه يف سـبيلها         

اليت زخـر   " نواب الكيف "و" نواب القروض "ملفات وقضايا   
  .ليست بعيدة عن األذهانا الربملان املصري يف فترات سابقة 

ونظرا جلمود النخبة السياسية احلاكمة يف مصر، فـإن         
سواء يف احلكومة   -عناصر من شاغلي املناصب السياسية العليا       
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 مل تتحمس يوما لإلصـالح      -أو يف احلزب الوطين الدميقراطي    
السياسي احلقيقي، بل كثريا ما راحوا يقـدمون املـسوغات          

اللتفاف عليه بأشكال خمتلفة، بـل      لتأجيل هذا اإلصالح، وا   
وتفريغه من مضمونه، والدق على نغمة أن مصر تعيش أزهى          

 76وما حدث بشأن تعديل املادة      . عصور احلرية والدميقراطية  
  .من الدستور ليس بعيدا عن األذهان

ومثل هذه العناصر اليت تفتقر إىل أي تربية دميقراطيـة          
صية الضيقة املتعلقـة    حقيقية ظلت دوما تغلب املصاحل الشخ     

باالستمرار يف املناصب، والتمتع باملزايا الكبرية اليت تتيحهـا         
لشاغليها، على حساب املصلحة الوطنية العليا يف اإلصـالح         

ولعل إحساس هؤالء بأنه ال شعبية حقيقة للحـزب         . والتغيري
الوطين الدميقراطي يف الشارع، هو الذي عمق هواجسهم من         

جعلهم يتخذون من تزوير االنتخابـات      اإلصالح احلقيقي، و  
  .منهجا لالستمرار يف السلطة

 لتؤكد  2000وقد جاءت االنتخابات التشريعية عام      
أن ظنهم يف حمله، فهذه االنتخابات شهدت درجة يعتد ا من           
الرتاهة؛ بسبب اإلشراف القضائي اجلزئي عليهـا، وكانـت         

لـى حنـو   احملصلة أن املرشحني الرمسيني للحزب قد حصلوا ع   
فقط من إمجايل مقاعـد جملـس الـشعب، وخـسر          % 38

وقد كـان   . االنتخابات عدد كبري من رموز احلزب وقياداته      
هذا األمر مبثابة جرس إنذار؛ حيث بدأت عمليـة إصـالح           

، ولكن جاءت   "الفكر اجلديد "داخلي يف احلزب حتت مسمى      
 لتؤكد على أن اإلصـالح الـداخلي        2005انتخابات عام   
قق األهداف املرجوة منه، وأن هذا اإلصالح ظل        للحزب مل حي  

ـ      ، ومل يتغلغل   "احلرس اجلديد "على مستوى عناصر ما يعرف ب
يف املستويات الوسيطة والقاعدية للحزب؛ ولذا فـإن شـعبية      

؛ حيـث مل    2000احلزب تراجعت عما كانت عليه يف عام        
 إال على حوايل   2005حيصل مرشحوه الرمسيون يف انتخابات      

 إمجايل مقاعد جملس الشعب اليت يتم شغلها عـن          من% 33
، ولوال قيام احلزب   2000عام  % 38طريق االنتخاب مقابل    

 من املنشقني عليه الـذين خاضـوا االنتخابـات        166بضم  

كمستقلني وحققوا الفوز لكان قد فقـد مركـزه كحـزب           
وإزاء التنافس الشديد الـذي شـهدته انتخابـات         . لألغلبية
الرمسيني للحزب الـوطين وزمالئهـم       بني املرشحني    2005

املنشقني، وهرولة احلزب حنو ضم املنشقني الفائزين، ذهبـت         
مقوالت اإلصالح الداخلي والفكر اجلديد وااللتزام احلـزيب         

  .أدراج الرياح
وقد أكد األستاذ صالح الدين حافظ علـى املعـاين          

ويف حني جتمعت كل هذه اآلراء واالجتاهات       : "السابقة بقوله 
ـا يف          دفعا ملصر حنو إجراء اإلصالح املأمول، وانتظار مبادر

التغيري اإلجيايب، نالحظ أن شهورا طويلة تكاد تصل إىل العام          
قد انقضت من دون تغيري حقيقي يف األسس الدستورية الـيت           
تقوم عليها فلسفة احلكم وطرق ممارسـته، وبـدائل تـداول         

مل يكـن ذلـك     السلطة عرب االنتخابات الشفافة والرتيهة، و     
ليحدث إال بضغوط تيار االستبداد والفساد، وبقايا العقيـدة         

وهذا تيار ال يزال    . الشمولية التحكمية داخل املاكينة املصرية    
قويا وفاعالً لألسف الشديد، يقاوم حىت الرمق األخـري كـل     
حماوالت اإلصالح، وها هو يلتف كالعنكبوت األسود، حىت         

ئيس مبارك؛ لكي يعرقل تنفيـذه      حول الربنامج االنتخايب للر   
ويوقف سريانه، حتت حجج ومزاعم عديدة، وخماوف وحماذير        

إن الشعب غري مهيأ وغري     : "خمادعة، ابتداء من املقولة الساقطة    
، وانتهاء بفزاعـة    "مثقف بالدرجة اليت ميارس فيها الدميقراطية     
ولسوء حظ مـصر    . التخويف من اخلضوع للضغوط األجنبية    

وحمتريف التأويل والتأجيـل    " ترزية القوانني " من   أن فئة جديدة  
قد تسللت إىل داخل تروس املاكينة املصرية، حاملـة معهـا           
تردي األداء وسوء النية، وفقر الثقافة الدميقراطيـة األصـيلة،          
فقدمت وال تزال سيالً من الفتـاوى املـضللة املعاديـة ألي            

  .)23("إصالح مأمول
 اإلصالح ضعف القوى صاحبة املصلحة يف. 4

  :وحمدودية قدرا على التأثري
إن فاعلية القوى صاحبة املصلحة يف عرقلة اإلصـالح         
احلقيقي واجلاد، مل تقابلها فاعلية مماثلة للقوى صاحبة املصلحة         
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يف التغيري واإلصالح؛ وذلك ألسباب عديـدة، يف مقدمتـها          
السياسات اليت اتبعتها السلطة، واليت كان اهلدف منها إحكام         

طرا على اتمع؛ مما أعاق إمكانية تبلور قـوى سياسـية          سي
واجتماعية حقيقية تناضل بأساليب سلمية من أجل اإلصالح،        
فأحزاب املعارضة ظلت كيانات هامشية مشلولة بسبب القيود        
السياسية واألمنية واإلدارية املفروضة عليها من قبل السلطة ،          

اليت تعاين منـها،    وكذلك بسبب املشكالت البنيوية الداخلية      
واليت أدت إىل كثرة الصراعات واالنشقاقات داخلها؛ مما قاد         

وليس مـن قبيـل   . يف اية املطاف إىل جتميد بعض األحزاب   
إنه باستثناء ستة أو سبعة أحزاب، فـإن بقيـة          : املبالغة القول 

األحزاب تكاد أن تكون غري معروفة للغالبية العظمـى مـن           
، وتفتقر إىل مقومـات  ب بال مجاهري املصريني؛ حيث إا أحزا   

احلزب، بل هي أقرب إىل الـدكاكني الـسياسية منـها إىل            
ولذلك مل تشكل أحزاب املعارضة حتديا حقيقيـا        . األحزاب

للحزب احلاكم يف أي فترة من الفترات، خاصة وأا تفتقر إىل         
الدميقراطية الداخلية؛ مما جعل دعوا للدميقراطية واإلصـالح        

وى احلكم فاقدة املصداقية، ناهيك عن فشل هـذه         على مست 
األحزاب يف التنسيق اجلدي فيما بينها لتعزيز دورها يف التأثري          

  .)24(على العملية السياسية
ورغم أن مجاعة اإلخوان املسلمني متتلك شعبية حقيقية        
يف الشارع السياسي تفوق شعبية مجيع أحـزاب املعارضـة           

 اجلماعة والسماح ألعضائها    جمتمعة، ورغم تساهل النظام مع    
خبوض االنتخابات كمستقلني، إال أن احلظر القـانوين يظـل        
سيفًا مسلطًا على رقبتها، كما أن الفوز الكبري الذي حققتـه           
اجلماعة يف االنتخابات التشريعية األخرية، والذي عزز مركزها        

 88كقوة املعارضة الرئيسية يف البالد؛ حيث حصلت علـى          
من مقاعد جملس الشعب؛ هذا الفوز      % 20يل  مقعدا، أي حوا  

سوف يدفع السلطة على األرجح إىل البحث عـن آليـات           
  .لتحجيم  تصاعد دور اإلخوان

ومع تصاعد الدور السياسي للنقابات املهنيـة خـالل         
مثانينيات القرن العشرين؛ حيث بدأت تطرح مطالب سياسية        

لبة باإلصـالح    مثل املطا (عامة تتجاوز املطالب النقابية الفئوية      
السياسي من خالل تعديل الدستور، وإلغاء قانون الطـوارئ،         

فقد اجته النظام إىل حتجـيم   ) إخل... وحتقيق نزاهة االنتخابات    
دور هذه النقابات، خاصة وأن هذا الدور قد اقترن بتـصاعد           
حضور مجاعة اإلخوان املسلمني على صعيد العمل النقـايب؛         

ألغلبية يف جمالس إدارة عـدد  حيث أصبحت اجلماعة صاحبة ا    
من النقابات املهمة؛ مثل األطبـاء واملهندسـني، والـصيادلة         
واحملامني، واملعلمني، كما برز دورها بدرجة أقل يف نقابـات          

ويف ضوء ذلك حتركت الدولة حملاصـرة متـدد دور          . أخرى
اإلخوان يف النقابات املهنية من خالل اآللية التشريعية؛ حيث         

 وتعديالته، بـشأن    1993 لسنة   100 رقم   أصدرت القانون 
وىف ظل هذا القانون انتهى األمـر       . دميقراطية النقابات املهنية  

، واحملـامني   1995بفرض احلراسة على نقابيت املهندسني عام       
، كما مت حتجيم أنشطة  نقابات أخرى؛ مما أثـر           1996عام  

  .)25(بالسلب على فاعلية العمل النقايب بصفة عامة
ة للحركة العمالية، واليت اخنرطت قطاعـات       أما بالنسب 

منها يف ممارسة بعض أعمال االحتجاج اجلماعي على مـدى          
العقود الثالثة املاضية دف طرح مطالب ومصاحل فئوية؛ فقد         
اجتهت احلكومة إىل حتجيم دورها كقوة دافعـة لإلصـالح،          
وذلك من خالل أساليب عديدة، يف مقدمتها استخدام القـوة     

 تض االحتجاجات العمالية، واعتقال بعض القيادا     والقمع لف 
العمالية املشاركة يف تنظيم االحتجاجات، فضالً عن استمرار        
سيطرة الدولة على التنظيم النقايب الرمسي، متمثالً يف النقابات         
العمالية، واالحتاد العام لنقابات عمال مصر؛ ولذلك مل يكـن          

وزة التنظيمـات   غريبا أن تأيت االحتجاجات العمالية متجـا      
النقابية، وأن تقوم األخرية بإدانة هذه االحتجاجات يف معظم         

  .)26(احلاالت
كما حرصت السلطة يف مصر على حماصـرة احلركـة      

، مـن خـالل أسـاليب      السياسيالطالبية، وحتجيم نشاطها    
عديدة؛ منها إصدار الئحة طالبية تضع قيودا علـى النـشاط        

، ومتديـد دور    1979ئحة  الطاليب، وختضعه لإلدارة، وهي ال    
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األمن يف اجلامعة من خالل نظام احلرس اجلامعي؛ حبيث أصبح          
مكتب األمن يف أي كلية مبثابة عني على الطالب وأنـشطتهم     
وتوجهام السياسية، فضالً عـن التـدخل يف االنتخابـات          

 دون فوز الطـالب الـذين       ةالطالبية بأشكال خمتلفة للحيلول   
  .ة مناوئة، وخباصة التيار اإلسالميينتمون إىل تيارات سياسي

كما حرصت أجهزة األمن على أن تظل التظـاهرات         
واالحتجاجات الطالبية داخل أسوار اجلامعـات؛ حبيـث ال         

ويف املرات اليت حاول فيها الطـالب       . خترج إىل الشارع أبدا   
اخلروج إىل الشارع تصدت هلم أجهزة األمن بالقوة، وحدثت         

، كما مت يف عديد من احلاالت اعتقال        اشتباكات بني اجلانبني  
  .أعداد من الطالب املشاركني يف االحتجاجات

ورغم كثرة التظاهرات واالعتصامات اليت قـام ـا         
الطالب على مدى العقود املاضية، إال أا ارتبطت يف األغلب          
األعم بقضايا خارجية، وظلت يف معظمها حبيـسة أسـوار          

األمر الذي حد مـن دور      اجلامعات على حنو ما سبق ذكره؛       
احلركة الطالبية كإحدى القوى اليت ميكن أن تسهم يف دفـع           

  .عملية اإلصالح
الذي تنامى بـشكل    -وخبصوص دور القطاع اخلاص     

 يف دفع عملية اإلصـالح      -ملحوظ خالل العقدين األخريين   
إن دوره حمـدود يف     : وخباصة يف اال السياسي، ميكن القول     

عـدم متتعـه   : دة أسـباب منـها    أفضل األحوال؛ وذلك لع   
باستقاللية حقيقية عن الدولة، بل وعدم سعيه من أجل حتقيق          
هذه االستقاللية؛ حيث يعتمد بصفة أساسية علـى الدولـة          
باعتبارها هي اليت تقدم التسهيالت واإلعفـاءات الـضريبية         
واجلمركية، وهي اليت تطرح املشاريع واملناقصات الكـربى،        

كمـا  . لتصدي لالحتجاجات العماليـة   فضالً عن دورها يف ا    
حرصت الدولة على احتواء القطاع اخلاص من خالل أساليب         

أخذ آراء مجعيات سيدات ورجـال األعمـال        : عديدة؛ منها 
بعني االعتبار عند رسم السياسات االقتصادية واملالية، ومتثيـل    
القطاع اخلاص يف احلكومة والربملان، وتشكيل جلان مشتركة        

ن احلكومة والقطاع اخلـاص لدراسـة بعـض         تضم ممثلني ع  
  . )27(إخل ..امللفات االقتصادية واملالية وتقدمي مقترحات بشأا 

وبذلك أصبح القطاع اخلاص مرتبطًا بالدولة، مما حيد من دوره          
  .كقوة داعمة لإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي

وأكثر من هذا؛ فإن القطاع اخلاص ليس كتلة واحـدة       
 بل يضم روافد عديدة؛ منها رافد طفيلـي، قـام           متجانسة،

ويقوم بدور كبري يف إفساد وختريب أجهزة الدولة ومؤسساا،         
وإفساد املمارسات الـسياسية املرتبطـة بعمليـة التحـول          
الدميقراطي؛ مثل االنتخابات الربملانية وغريها، على حنـو مـا         

  .سبق ذكره
ن التزايد  أما بالنسبة للجمعيات األهلية، وعلى الرغم م      

الكبري يف عددها خالل السنوات األخرية، إال أا التشكل قوة         
حقيقية للدفع يف اجتاه اإلصالح ألسباب عديدة؛ منها استمرار         
وصاية الدولة، وسيطرا على هذه اجلمعيـات اسـتنادا إىل          

ورغم إلغاء هـذا القـانون      . 1964 لسنة   32القانون رقم   
هلية، وهو القانون رقـم     وصدور قانون جديد للجمعيات األ    

، والذي أُلغي بدوره لصدور حكم بعدم       1999 لسنة   153
دستوريته؛ مما ترتب عليه إصدار قانون جديـد للجمعيـات          

؛ إال أن دور هـذه      2002 لعام   84األهلية هو القانون رقم     
اجلمعيات ال يزال حمدودا بـسبب الـسلبيات واملـشكالت          

ومن هذه املشكالت   . دةالداخلية اليت تعاين منها مجعيات عدي     
ضعف املوارد املالية ونقص التمويل، وعدم      : على سبيل املثال  

 من اجلمعيات، واالفتقـار     وجود حسابات منتظمة لدى كثري    
  .)28(إىل العناصر اإلدارية املؤهلة للعمل يف هذه اجلمعيات

وإذا كان العقدان املاضيان قد شهدا ظهور العديد من         
راكز اليت تعمل يف جماالت حقـوق       املنظمات واجلمعيات وامل  

اإلنسان، ورغم الدور الذي قامت به بعض هذه املنظمات يف          
فضح انتهاكات حقوق اإلنسان يف مصر، فضالً عن دورهـا          
يف مراقبة االنتخابات التشريعية األخرية، إال أن هناك عوامـل           

غلبة الطابع  : أثرت وتؤثر سلبا على عمل هذه املنظمات؛ منها       
على أنشطتها، كما أن العديد منها ظهـر ـدف          النخبوى  
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املتاجرة بقضية نبيلة؛ هي قضية حقوق اإلنسان؛ حيث حتصل         
اجلمعيات واملراكز املعنية على متويل مـن هيئـات دوليـة،           
وكذلك من حكومات ومنظمات غري حكومية أجنبية، ناهيك        
عن  القيود اليت تفرضها الدولة على أنشطة هذه املنظمات؛ مما           

 العالقة بني اجلانبني تتسم بطابع التـوتر يف كـثري مـن      جعل
  .احلاالت

ورغم أن املثقفني قاموا بأدوار مهمة يف دفـع عمليـة           
التغيري واإلصالح يف عديد من الدول، إال أن املثقفني املصريني          
مل يكن هلم دور بارز ذا اخلصوص؛ وذلك ألسباب عديدة،          

لية احلقيقية؛ حيـث إن     يف مقدمتها افتقار املثقف إىل االستقال     
مثـل  (كثريا من األجهزة واملؤسسات اليت يعمل ا املثقفون         

اجلامعات، واملعاهد، واملراكز البحثية، والـصحف القوميـة،        
هي تابعة للدولة، وبالتايل فاملثقف هو يف اية املطاف         ) وغريها

  .موظف لدى حلكومة، ويتقاضى راتبه منها
الل أساليب عديـدة يف  كما جنح النظام املصري من خ   

، "شـعراء بـالط   "احتواء أعداد من املثقفني؛ حبيث أصبحوا       
يوظفون قدرام وإمكانيام العلمية يف الدفاع عـن حـزب          
مهترىء، وسياسات مشوشة، وممارسات ال ختـدم يف ايـة          
املطاف الصاحل العام، أما الذين مل يتم احتواؤهم من املثقفني،          

وى احلياد األكادميي، ومنهم من آثر      فمنهم من آثر العزلة بدع    
اهلجرة إىل اخلارج بشكل دائم أو مؤقت، ومنهم بالطبع مـن           

لكن الـشغل   . بقي مستعدا لدفع مثن رأيه  أو موقفه السياسي        
الشاغل لغالبية املثقفني، وخباصة أساتذة اجلامعات  أصبح هـو   
توفري احلياة الكرمية هلم وألسرهم، يف ظل ظروف اقتـصادية          

تماعية صعبة وضاغطة، وبالتايل مل يشكل املثقفون قـوة         واج
دافعة لإلصالح؛ بل إن بعضهم أصبح أداة لعرقلة اإلصـالح،          

الـذين يهللـون ويطبلـون      " الزفة الـسياسية  "فهناك مثقفو   
القادرين دوما على   " ترزية القوانني "لسياسات النظام، وهناك    

 مـصلحة  إخراج التعديالت الدستورية والقانونية مبـا خيـدم    
  .السلطة، وليس املصلحة العامة يف اإلصالح احلقيقي واجلاد

وهكذا جنحت السلطات عرب سياسـات وأسـاليب        
عديدة يف احليلولة دون تبلور قوى سياسية واجتماعية، تـدفع          
يف اجتاه اإلصالح وتناضل من أجله؛ األمـر الـذي أدى إىل            
، استمرار حالة التدهور االقتصادي واالجتمـاعي والثقـايف       

والركود السياسي؛ مما أوجد بيئة مالئمة السـتمرار تقاليـد          
وممارسات التسلط واالستبداد من ناحيـة، وتنـامي قـوى          
ومجاعات التطرف والعنف من ناحية ثانيـة، ومتـدد قـوى           

وهـذه القـوى    . وعصابات الفساد واجلرمية من ناحية ثالثة       
ية متداخلة، وتغذي بعضها البعض، فالتسلط وغياب الدميقراط      

االستبداد (يوجد البيئة املالئمة التساع نطاق الفساد، وكالمها        
. يساعدان على بروز مجاعات التطرف واإلرهـاب      ) والفساد

وبدعوى التصدي خلطر التطرف واإلرهاب راح النظام يكرس        
من اإلجراءات واملمارسات غري الدميقراطية، كما أن الفـساد         

لـة املؤسـسات،    بدوره يعمل على تعطيل إمكانيات بناء دو      
وحتقيق سيادة القانون، باعتباره ال يزدهر إال يف إطار غيـاب           

ويف ظل استمرار ثـالوث االسـتبداد والتطـرف         .  القانون
والفساد تراجعت فرص وإمكانيات حتقيق اإلصالح احلقيقـي        

  .يف مصر
، ونتيجة لعوامل داخلية    2004ولكن اعتبارا من عام     

ن احلراك الـسياسي يف   وأخرى خارجية؛ بدأت حتدث حالة م     
مصر، وقد متثلت أبرز معاملها يف ظهور حركـات سياسـية           
واجتماعية جديدة، تطالب باإلصالح والتغيري من خارج إطار        
األحزاب واملؤسسات القائمة، وكان يف مقدمتـها احلركـة         

، اليت اخنرطـت  "كفاية"املصرية من أجل التغيري املعروفة باسم     
، "ال  للتمديد: "ة اليت راحت تقول يف تنظيم التظاهرات السلمي   

ورغم الطابع الرمـزي لتظـاهرات حركـة        ". وال للتوريث "
، إال أا  أسقطت هالة القداسة  اليت كانـت حتـيط       "كفاية"

مبنصب رئيس اجلمهورية يف مصر، وأسقطت حاجز اخلـوف         
لدى املصريني، فللمـرة األوىل بـدأوا يـسمعون مطالـب           

وال شك يف أن التغطيـة      . رةوانتقادات موجهة للرئيس مباش   
قـد  " كفاية"اإلعالمية العاملية اليت بدأت حتظى ا مظاهرات        
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عززت من تأثريها، خاصـة وأن النظـام املـصري تعـرض         
النتقادات دولية حادة، وبالذات من قبل واشـنطن، عنـدما          
تعامت  أجهزته األمنية بشكل خشن مع بعـض تظـاهرات           

عة اإلخوان املـسلمني    ويف ظل هذا الزخم راحت مجا     . كفاية
تؤكد حضورها على الساحة السياسية بشكل علين منذ أواخر         

؛ وذلك من خالل تنظيم تظاهرات حاشدة ورفع        2004عام  
شعارات تطالب باإلصـالح، وحماربـة الفـساد، وصـيانة          

  .االستقالل الوطين
وباإلضافة إىل ما سـبق؛ فقـد ظهـرت حركـات           

وقـد شـكل    . الحوتنظيمات أخرى  تطالب بالتغيري واإلص     
ومع تنامي املطالـب    . املثقفون واملهنيون العنصر الرئيسي فيها    

الداخلية باإلصالح، وتزايد الضغوط واالنتقادات اخلارجيـة       
 الرئيس مبارك باختاذ خطوته     راملوجهة للنظام املصري، فقد باد    

املفاجئة بشأن تعديل مادة واحدة من الدستور؛ هـي املـادة           
 جنـح احلـزب الـوطين وقياداتـه         ، وهو التعديل الذي   76

البريوقراطية يف تفريغه من مضمونه احلقيقي على حنو ما سـبق   
 املعدلة حباجـة إىل تعـديل       76ذكره، حبيث أصبحت املادة     

  .جديد
  :ضعف القدرات املؤسسية ألجهزة الدولة ومؤسساا. 5

يعترب ضعف القدرات املؤسسية ألجهزة الدولة 
سة املعوقة لإلصالح يف مصر، ومؤسساا من العوامل الرئي

وخباصة يف ااالت غري السياسية، فحالة التضخم والترهل 
اإلداري اليت تعاين منها هذه املؤسسات، وغلبة الطابع 
البريوقراطي على عملها، واستشراء الفساد فيها؛ جيعلها غري 

  .مؤهلة لتنفيذ السياسات والربامج اإلصالحية
ى يف مـصر يف أن      وتتمثل إحدى املشكالت الكـرب    

مفهوم املؤسسية وثقافة العمل املؤسسي مل تستقر بعد؛ حيث          
إن األساس يف التقاليد  املصرية هو الفرد ولـيس املؤسـسة،            
وهذا جتسيد ملبدأ شخصانية السلطة، الذي ميثل مسة بـارزة يف     

ومن هذا املنطلق؛ فإذا تـصادف      . الثقافة السياسية للمصريني  
ميكية على رأس وزارة أو هيئـة أو        وجود شخصية قيادية دينا   

مؤسسة؛ فإنه ينهض ا، وحيرك فيها الفاعلية، إال أنه مبجـرد           
  .أن يترك منصبه تعود إىل سريا األوىل

ويظهر عجز أجهزة الدولة ومؤسساا بشكل فاضـح        
أثناء األزمات والكوارث، وما حدث بشأن التعامل مع كارثة         

البحر األمحـر وـا     اليت غرقت يف    " 1998السالم  "عبارة  
 ليس بعيدا عن    2006 شخص يف مطلع فرباير      1000حوايل  

األذهان؛ حيث ظهرت أجهزة الدولة بطيئة ومتخبطة، وتفتقد        
إىل أي حس إنساين يف التعامل مع أسر وعـائالت وأقـارب           
الضحايا؛ األمر الذي دفعهم إىل اقتحام ميناء سفاجا واالشتباك    

اق فقد حـذرت األهـرام يف       ويف هذا السي  . مع قوات األمن  
 مـن أن تتحـول    16/2/2006عددها الـصادر بتـاريخ    

 مـا يـثري   "تعويضات أسر الضحايا إىل مأساة أخرى، فـإن         
االستغراب بل واالستنكار أن أسر الضحايا ومعهم املصريون        
مجيعا يستمعون ويقرأون عن تعويضات بـآالف اجلنيهـات،        

ات جرى فتحهـا    وعن تربعات مباليني اجلنيهات، وعن حساب     
يف البنوك لذات الغرض، إال أن احملصلة احلقيقية اليت وصـلت           
إىل هذه األسر ضئيلة للغاية، ورمبا ال تذكر، كمـا أن عـدد             
األسر اليت حصلت على تعويضات قليل للغاية بالقيـاس إىل           

  ". إمجايل عدد الضحايا
 آليات املراقبة واملساءلة واحملاسبة يف ظل       فضع . 6
  : الدولة وتراجع سيادة القانونتآكل هيبة

من املؤكد أن ضعف آليات املراقبة واحملاسبة واملساءلة،        
ميثل أحد املعوقات األساسية لإلصـالح، باعتبـار أن ذلـك      
يساعد على استشراء الفساد، وجيعل أخطاء وخطايـا كبـار          

  .املسئولني يف أجهزة الدولة ومؤسساا متر دون مساءلة
املسئولني للتحقيق واحملاكمة يف    ورغم تقدمي بعض كبار     

قضايا فساد، إال أن هؤالء ميثلون قمة جبل اجلليد؛ حيث تغول      
الفساد يف مـصر، وأصـبح يعـشعش يف أجهـزة الدولـة             

  .ومؤسساا
وال شك يف أن استشراء الفساد إمنا هو دليـل علـى            
تراجع هيبة الدولة وتآكل سيادة القانون؛ حيث إن هناك فئات    
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وإذا كان اخلطـاب الرمسـي      . فوق القانون تتصرف وكأا   
، فـإن   "ال تتستر على فـساد    "للسلطة يؤكد على مقولة إا      

املعضلة احلقيقية يف مصر تتمثـل يف أن الفـساد موجـود يف       
ويف سياق احلديث عن الفـساد،      .  أجهزة الدولة ومؤسساا  

، قـال   "98الـسالم   "ويف معرض تعليقه على كارثة العبارة       
احلوادث املؤسفة شيء حيدث يف كـل  : "هويدىاألستاذ أمني  

البلدان، لكن أن تتكرر ذه الفظاعة املؤملة دون التصدي هلـا           
أيـن سـلطة    !!! محاية ألرواح الناس أمر يدعو إىل العجـب       

لقد سلمت الدولة أغلب مـسئوليتها      ! ومسئولية الدولة إذن؟  
إىل حفنة من األشخاص، يقودون القطاع اخلاص الذي عجزوا         

بقـي أمـن    . اآلن عن أن جيعلوه قاطرة حتمل املسئولية      حىت  
املواطن؛ وهو شيء ال أظن أنه قابل للتنازل عنه، وإال عمـت           

القانون املوضوع كفيل بردع اخلارجني عنه، ولكن       . الفوضى
تنفيذه هو الشيء املفقود يف الشارع واملدارس واملستشفيات،        

قانون دون قـدرة    ال. ويف إقامة املباين وتآكل أراضينا الزراعية     
على تنفيذه جمرد وهم، ويفتح اال أمام الفساد الذي وصـل           

  .)29("إىل النخاع
هذا وقد أصبح من الشائع يف مصر أنه كلما تقع كارثة           
أو حيدث خطأ جسيم يف نطاق عمل وزارة ما  أو هيئة مـا،              
تتم إحالة صغار املوظفني إىل التحقيق واحملاكمـة، ورغـم أن    

مل البسيط  قد يكون هو املـسئول بـشكل          املوظف أو العا  
مباشر، إال أن هذا ال يعفي املسئولني الكبار مـن املـسئولية،          
خاصة إذا كانت مقدمات املشكلة أو الكارثة معروفـة، ومل          

فهل العامل البسيط هو املـسئول عـن   . يتحرك أحد ملعاجلتها 
توفري متطلبات صيانة قطارات الدرجة الثالثة املتهالكة؟، ومن        

ملسئول عن كون معظم العبارات يف مصر تفتقر إىل مقومات          ا
السالمة واألمان املعروفة عامليا، وأين كـان وزيـر الزراعـة           
األسبق عندما تواىل لسنوات طويلة دخول مبيدات مـسرطنة         

  .إىل مصر؟
أما بالنسبة للرقابة الربملانية على السلطة أعمال السلطة        

حتكار احلزب الوطين لألغلبية    التنفيذية فهي عدمية الفاعلية، فا    

يف جملس الشعب جعل من االستجواب باعتباره مـن أكثـر           
، حبيـث أصـبحت     ىوسائل الرقابة الربملانية فاعلية بال جدو     

نتيجة أي استجواب معروفة سلفًا، وهي موافقة الس علـى          
إغالق باب املناقشة واالنتقال إىل جدول األعمال، وتوجيـه         

ومة؛ وبذلك يصبح االستجواب كأن مل      الشكر للوزير أو احلك   
كما مل حيدث أن قام جملس الشعب بسحب الثقة مـن           . يكن

أي وزير، ومل حيدث أن سقطت حكومة بسبب فقد الثقة يف           
1866الربملان منذ نشأته عام 

)30(.  
وعلى الرغم من احلمالت اليت تشنها الصحافة وخباصة        
 صحف املعارضة والصحف املستقلة، بل وبعـض الـصحف        
القومية، سواء فيما يتعلق بقضايا فساد، أو بقصور وإمهال يف          
أجهزة الدولة ومؤسساا، إال أن احلكومات املتعاقبة اعتادت        
أن تتعامل مع ما تقوله هذه الـصحف مبنطـق التـسفيه أو             
التجاهل على حنو ما سبق ذكره؛ األمر الذي فـرغ هـامش            

 للصراخ الذي   حرية التعبري من مضموا، فأصبح مبثابة مساحة      
  .يتجاوز احلدود يف بعض األحيان

  يف بدائل اإلصالح: رابعا
سوف نركز على بديلني أساسيني حمـتملني لغيـاب         

 استمرار األوضاع الراهنة،    -أوهلما: اإلصالح احلقيقي يف مصر   
 انتفاضة شعبية، وهـو     ث حدو -وثانيهما. وهو البديل السيء  

التفاصيل عن كل من  وفيما بعض   . البديل األسوأ بل والكارثي   
  .البديلني

   استمرار األوضاع الراهنة-البديل األول
جوهر هذا البديل هو عدم حدوث نقلـة حقيقيـة يف           

  .مصر على طريق اإلصالح، مبا يعين استمرار األوضاع الراهنة
وإذا كان هذا ال مينع بالطبع من حدوث تطور جزئـي      

املة سوف يظل   هنا أو هناك، إال أن واقع األزمة اتمعية الش        
ميثل السمة الرئيسية، وإن أسلوب عمل احلكومة سوف يظـل   
يغلب عليه طابع إطفاء احلرائق، وتقدمي املـسكنات، وحـل          

ويف ظل هـذا    . املشكالت على مستوى الوعود والتصرحيات    
البديل سوف تستمر عملية احتكار السلطة والثروة، وسـوف    
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، وسـوف يظـل     تتسع العالقات املتداخلة واملشبوهة  بينهما     
كأحد اآلليات اليت متكن قطاع مـن      ) الكبري والصغري (الفساد  

كبار موظفي الدولة من حتقيق الثراء غري املـشروع، ومتكـن           
قطاعات واسعة من متوسطي وصغار املوظفني من سد الفجوة         
بني دخوهلم الرمسية واالرتفاع املـستمر يف أسـعار الـسلع           

  .واخلدمات
ستمر التركيز على األمن    ويف ظل هذا البديل، سوف ي     

مبعناه السياسي، مبا يعين استمرار تصاعد معـدالت العنـف          
واجلرمية والبلطجة، وكلها ظواهر سلبية، تعترب مبثابة إفـرازات       
لتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية، واتساع الفجوة  بني       
الطبقات، وتدهور أوضاع الطبقة الوسطي، والزيادة املستمرة       

 أطفـال املهمشني اقتصاديا واجتماعيـا، وكـذلك     يف أعداد   
الشوراع الذين أصبحوا يشكلون شرحية اجتماعية ال يستهان        

  .ا
وإذا كانت الدولة املصرية قد متكنت من كسر شوكة         
مجاعات التطرف واإلرهاب اعتمادا على السياسات األمنيـة؛      
فإنه مع استمرار األوضاع الراهنة قد تظهر موجة جديـدة أو           
جيل جديد من هذه اجلماعات، خاصة وأن استشراء الفساد،         
واتساع نطاق الظلم االجتماعي، وتفاقم مـشكلة البطالـة،         
وخباصة يف صفوف الشباب؛ إمنا خيلق بيئة مواتية لربوز ظواهر          
التطرف واإلرهاب من جديد، فالتطرف واإلرهاب مها الوجه        

  .اآلخر للفساد
، سوف يظل شبح    ويف ظل  استمرار األوضاع الراهنة     

التوترات الطائفية خميما على اتمع املصري، وقـد تنقلـت          
ويف . األوضاع على حنو يشكل ديدا جديا للوحدة الوطنيـة        

ظل استمرار هذه األوضاع أيضا سوف تظل الدولة املـصرية          
تعاين من االنكشاف والتبعية جتاه العامل اخلارجي، بكـل مـا      

لـبعض القـوى اخلارجيـة،    ينطوي عليه ذلك من تدخالت     
وخباصة الواليات املتحدة األمريكيـة يف الـشئون الداخليـة          

  .املصرية

ومثة عدة عوامل ترجح استمرار األوضاع الراهنـة يف         
  :مصر لبعض الوقت

 إن قدرة الشعب املصري على التكيف والتأقلم        -أوهلا
مع الواقع ومستجداته عالية، فهذا الشعب لديه صرب تـارخيي،       

ل الكثري من املصاعب والـضغوط الـيت صـاحبت          وقد حتم 
سياسات اإلصالح االقتصادي، واليت دأب املـسئولون علـى    

ـ  ، وبالتايل ميكن أن يتعايش مـع هـذه        "الدواء املر "وصفها ب
األوضاع، ويتحمل املزيد، خاصة يف ظل وعـود اإلصـالح          

  .الرباقة
 ضعف إرادة اإلصالح احلقيقي لدى النخبـة        -وثانيها
يث إن هذا النوع من اإلصالح  يتطلـب تغـيريا      احلاكمة؛ ح 

حقيقيا ليس على مستوى األشخاص فحسب، ولكن علـى          
مستوى السياسات أيضا؛ وهذا أمر غري متوقـع يف مـصر،           
خاصة وأن التغيري يف األشخاص الينعكس يف الغالـب علـى         
السياسات، حيث التجديد يف النخبة الوزارية يغلـب عليـه          

البريوقراطية وليس السياسية، مما جيعل عالقة  االعتبارات الفنية و  
الرئيس بالوزراء أقرب إىل عالقة رئيس مبوظفني، وبالتايل هم          
اليفعلون شيئًا إال بناء على توجيهات السيد الرئيس، وكأنـه          
مطلوب من الرئيس أن يصدر توجيهـات بـشأن خمتلـف           
القطاعات، ومجيع القضايا، وهذا يعين ببساطة حتميله مـا ال          

قة له به، فليس مطلوبا من رئيس اجلمهورية يف أي دولـة            طا
متابعة خمتلف القطاعات، والتدخل يف التفاصيل؛ فهذه مسئولية      
أجهزة الدولة ومؤسساا، واملشكلة الكـربى يف مـصر أن          
مرياث شخصانية السلطة واملركزية قـد أدى إىل قتـل روح           

دة  على   املبادرة واخليال السياسي واإلداري، وأصبحت القاع     
  ".انتظار التوجيهات من أعلى"خمتلف املستويات هي 

 إن تأثري القوى واجلماعات املـستفيدة مـن         -وثالثها
استمرار األوضاع الراهنة ال يزال قويا ومـؤثرا، خاصـة وأن      
هذه القوى تضم بعض شاغلي املناصب السياسية العليا، وكثري        

 وعديد مـن    من كبار املوظفني يف أجهزة الدولة ومؤسساا،      
قيادات احلزب الوطين الدميقراطي، فضالً عن القطاع اخلـاص      
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وبالذات رافده الطفيلي، الذي ال تزدهر أنشطته إال يف إطـار           
  .غياب سيادة القانون

 إن النوايا الطيبة أو التوجهات اإلجيابية الـيت         -رابعهاو
يعلن عنها السيد الرئيس مبارك بشأن اإلصالح، عـادة مـا           

ر وأجهزة متمرسة من مضامينها احلقيقية، ومـا        تفرغها عناص 
 من الدستور سوف يتكرر على      76حدث بشان تعديل املادة     

األرجح بشأن مبادرات إصالحية أخـرى؛ حبيـث يتحـول          
اإلصالح إىل عملية جتميلية ديكورية ليس إال؛ أي سيـصبح          

  .إصالحا مغشوشا وليس حقيقيا
ن األوضـاع  لكن رغم كل العوامل سالفة الذكر، إال أ  

الراهنة ال ميكن أن تستمر طويالً، فإن الصرب التارخيي للشعب          
املصري  له حدود، وبالتايل ال سبيل  إال أن تتجه األوضـاع             
حنو التحسن، يف ظل إطالق عملية جدية لإلصالح احلقيقـي          
والشامل، أو تتجه حنو البديل الكارثي متمثالً يف االنتفاضـة          

  .الشعبية
النتفاضة الشعبية أو حالة العـصيان       ا -البديل الثاين 

  :املدين
مبثابة البديل  ) بديل االنتفاضة الشعبية  (ميكن اعتبار هذا    

واملنطلق الرئيسي الذي يقوم    . الكارثي على حنو ما سبق ذكره     
عليه هو اجتاه األوضاع يف مصر حنو مزيد من التدهور والتأزم،           

اضة لدرجة تؤدي إىل حدوث انفجار مدوي، يأخذ شكل انتف        
ومثـة  . 1977 يناير عام    18 و 17شعبية على غرار انتفاضة     

فشل النظام املصري يف إطالق     : عدة شروط هلذا البديل؛ منها    
عملية جادة لإلصالح، أو اخنراطه يف إصالح مغشوش يركـز          
على الشكل دون املضمون، وال يقدم حلـوالً للمـشكالت          

ملـصري منـذ   احلادة واملتزامنة اليت عاىن ويعاين منها الشعب ا     
سنوات طويلة، وكذلك فشل قوى وأحـزاب املعارضـة يف          
ممارسة الضغوط على السلطة من أجل دفعها للتحرك جبديـة          
على طريق اإلصالح، وتفاقم حالة اإلحباط لـدى قطاعـات      
عريضة من املواطنني من جراء تزايد عجزهـا عـن إشـباع            
 حاجاا األساسية ، وال شك يف أن التفاوتات والتناقـضات         

الصارخة يف اتمع تغذي حالة اإلحباط هذه، كما أن يـأس           
الناس من كثرة الوعود والتصرحيات الـيت أصـبحت فاقـدة     
املصداقية؛ قد يدفعها إىل االخنراط يف عمل احتجاجي كـبري          

  .للتعبري عن رفض األوضاع القائمة
وإذا كانت العوامل سالفة الذكر متثل بعض الـشروط         

الد حنو هذا البديل الكارثة؛ فإن بعـض        املوضوعية النزالق الب  
األحداث والتطورات قد تكون مبثابة املفجر لربكان الغـضب         
والعنف، كأن يظهر عجز احلكومة جليا يف التصدي ألزمة ما،          
أو حتدث مواجهات بني الشرطة وإحدى الفئات االجتماعيـة        

كمـا أن تظـاهرات طالبيـة حاشـدة أو     . لسبب أو آلخر 
برية قد تكون مبثابة الشرارة، حبيث تنتـشر     إضرابات عمالية ك  

 اليت شهدا مصر يف مرحلة      ثولعل بعض األحدا  . كالعدوى  
:  تعترب ذات دالالت هامة ذا اخلصوص؛ مثل       1952ما بعد   
، ومترد جنود األمن    1977، وانتفاضة يناير    1968أحداث  

  .1986املركزي عام 
 شحنة  واملشكلة هنا هي أن االنتفاضة الشعبية قد تفرغ       

ـ          االغضب املكبوت لدى قطاعات اجتماعية واسـعة، إال أ 
سوف تشكل كارثة نظرا ملـا يترتـب علـى مثـل هـذه               
االنتفاضات من خـسائر يف األرواح، وتـدمري وختريـب يف       
املنشئات العامة واخلاصة، وخباصة يف حالـة دعـوة اجلـيش           
للتدخل بقصد  السيطرة على األوضاع، يف حال عدم قـدرة           

كما أن االنتفاضة يف حد     . األمن يف حتقيق هذا اهلدف    أجهزة  
ذاا لن تقدم حالً للمشكالت واألزمات اليت يعـاين منـها           
الشعب املصري، خاصة وأن عملية إعادة بناء مـا ميكـن أن            
يترتب على االنتفاضة سوف يضيف أعباء إضافية على الدولة         

  .واتمع
املـصري  ولكن بدالً من االنتفاضة قد يشهد اتمـع         

حالة عصيان مدين سلمية، تدعو إليها بعض قوى وحركـات          
املعارضة، إذا ما وصلت إىل الشعور باليأس الكامل من إمكانية       
إجناز إصالح حقيقي وجدي يف البالد، يف ظـل األوضـاع           
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القائمة، ووصلت إىل شعور بالعجز عن ممارسـة التـأثري يف           
  . للمعارضةالسلطة من خالل القنوات، والوسائل التقليدية

ولكن خيار العصيان املدين حمفوف باملخاطر واحملاذير،       
يف ظل احتمال استغالله من قبل بعض الفئات؛ حبيث حتـول           
العصيان السلمي إىل أعمال عنف وختريب، وخباصة يف ظـل          
غياب تقاليد وثقافة التظاهر الـسلمي يف اتمـع املـصري،      

اا، وإذا فاض    على قرار  لفاملصري خيضع للسلطة، وقد يتحاي    
  .به الكيل قد ينتفض

  :يف شروط اإلصالح احلقيقي ومتطلباته: خامتة
إن استمرار األوضاع الراهنة يف مصر هو بديل سـيء،   
وتدهور هذه األوضاع إىل حد حدوث انفجار شعيب هو بديل          
أسوأ بل وكارثي، ولتجنب السىء واألسوأ فإنه البديل عـن          

اإلصالح احلقيقي، ولـيس    التحرك جبدية وفاعلية على طريق      
وإذا كان الرئيس مبارك قـد طـرح يف         . اإلصالح املغشوش   

برناجمه الذي خاض على أساسه االنتخابات الرئاسـية الـيت          
 مجلة من التوجهات اليت تـصلح       2005أُجريت يف سبتمرب    

كأساس ميكن االنطالق منه والبناء عليه، خاصة وأن بعض ما          
، إال أن الفيصل يف هذا      طرحه يالمس بعض مطالب املعارضة    

وإذا كان هذا . األمر يتوقف على أسلوب تنفيذ برنامج الرئيس     
الربنامج، إذا ما نفذ جبدية ميثل نقطة انطالق، فإن هناك مجلة            
من الشروط واملتطلبات لتحقيق اإلصالح احلقيقـي واجلـاد؛       

  ):بدون ترتيب ألمهيتها(منها مايلي 
  :بناء املصداقية. 1

بق مقتبس من مقال للدكتور عبد املـنعم        العنوان السا 
:  حتت عنوان  7/2/2006سعيد، نشر جبريدة األهرام بتاريخ      

؛ حيث يعاين النظام يف مصر مـن        ....!"بناء املصداقية أوالً    "
معضلة عدم املصداقية، اليت تتجلـى يف مؤشـرات ودالئـل           
عديدة، منها ضعف ثقة الناس يف التصرحيات والبيانات الرمسية         

، والعـزوف عـن املـشاركة يف        !!!وإن كانت حقيقية  حىت  
االنتخابات، حيث نسبة املشاركة يف كل مـن االنتخابـات          

، واالنتخابـات   2005الرئاسية اليت أُجريـت يف سـبتمرب        

التشريعية اليت أُجريت يف نوفمرب وديسمرب من نفـس العـام           
من إمجايل املـسجلني يف كـشوف       % 23كانت يف حدود    

رات غياب املـصداقية تواضـع نـسبة        الناخبني، ومن مؤش  
التصويت لـصاحل املرشـحني الـرمسيني للحـزب الـوطين       

 علـى   2000الدميقراطي؛ حيث حصلوا  يف انتخابات عام        
من إمجايل مقاعد جملس الشعب، وحصلوا على     % 38حوايل    

من إمجايل املقاعد يف االنتخابـات التـشريعية         % 33.5حنو  
إطار حركـة اإلصـالح     ، رغم أا أُجريت يف      2005لعام  

  .الداخلي للحزب
: ومثة عدة عوامل كرست عدم مصداقية السلطة؛ منها       

شيوع ظاهرة الفجوة بني القول والفعل لدرجة أا أصـبحت          
من ثوابت عمل السلطة التنفيذية، وانتشار النفاق الـسياسي         
واإلعالمي على نطاق واسع، وكثرة جلوء احلكومة وحزـا          

ازية، مبا خيدم هدف اهليمنة علـى احليـاة    إىل التالعب واالنته  
السياسية، وتأمني االستمرار يف السلطة، فعنـدما اتـضح أن          

سواء -النتائج اليت حققها املرشحون الرمسيون للحزب الوطين        
 ال تضمن لـه األغلبيـة       -2005 أو   2000يف انتخابات   

املرحية؛ هرول لضم املنشقني عليه الذين فازوا يف االنتخابـات         
ني احلصول على أغلبية مرحية؛ وهو مـايعين أن كـل           لتـأم

ماردده مسئولو احلزب عن االلتزام احلزيب وحماسبة املنشقني ال         
وهذه املمارسة اليت يتورط فيها احلـزب واملنـشقون   . قيمة له 

عليه، واليت ليس هلا مثيل يف العامل؛ تفسد املمارسة الدميقراطية؛       
كما أن غياب الشفافية ميثل     . ألا مبثابة تزييف إلرادة الناخبني    

عامالً هاما ملعضلة املصداقية اليت يعاين منها احلكم يف مـصر،           
وقد كان من الالفت لالنتباه أن عددا من كبار املسئولني من            

بناء علـى  "جهات خمتلفة حرصوا على تصدير كالمهم بعبارة     
؛ وذلك عند   "توجيهات السيد الرئيس بشأن ضرورة الشفافية     

 بأحاديث وتصرحيات عن مرض أنفلونزا الطيـور يف         إدالئهم
مصر؛ األمر الذي بدا وكأن القاعدة هي عدم الشفافية، ومن          

 الشفافية إال بناء على توجيهـات مـن الـسيد           قمث ال تتحق  
  !!!.الرئيس
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عبد املنعم سعيد   . وخبصوص بناء املصداقية، فقد أشار د     
ل بالنتـائج   تعين أوالً  الصدق مع النفس، والقبـو       : "إىل أا 

واحلقائق كما هي، ال كما يتم تركيبها من عناصـر متنـافرة        
ومتناقضة، كما أا تعين ثانيا الصدق مع اآلخـرين مبـسار           
دميقراطي حقيقي ال توجد فيه ألعاب لوانية قانونية إلبقـاء          
األحوال على ما هي عليه كما جرى يف عملية تعديل املـادة            

76   ا؛ فإا تعين القبول من قبـل الـرأي    من الدستور، وأخري
العام، الذي أضناه التعب من عمليـات طويلـة للتـسويف           

وبصراحة كاملة فإنه مـا مل تـتغري        .... والتأجيل واالنتظار   
عالقة أمني عام احلزب الوطين الـدميقراطي ورئـيس جملـس     
الشورى أيضا بلجنة األحزاب، والـصحف القوميـة؛ فـإن          

للعبة الدميقراطية سوف يظل    حديث احلزب الوطين عن قواعد ا     
بعيدا عن املصداقية، وسوف يظل احلديث مستمرا يف داخـل          
. وخارج مصر عن نوع من اإلصالح التجميلى وليس احلقيقي        

وبصراحة أكثر؛ فإنه ما مل يأخذ احلزب وأعـضاؤه عمليـة           
 علـى   مالتعديالت الدستورية باجلدية الالزمة واالنفتاح الالز     

شعور العام سوف يظل متراوحا بني الشك       الرأي العام؛ فإن ال   
واليقني بوجود ملعوب قادم، جيعل األوضاع يف النهاية كمـا          

  .)31("كانت دائما
إطالق حوار وطين مسئول بقصد التوافق علـى        . 2

  :مشروع لإلصالح احلقيقي والشامل
إن اإلصالح اجلاد واحلقيقي يف مـصر هـو يف ايـة          

أو حزب واحد، أو تيار     املطاف ليس مسئولية شخص واحد،      
واحد، ولكنه مسئولية وطنية مشتركة، تقع على عاتق خمتلف         
القوى والتيارات الـسياسية والفكريـة، وخمتلـف أجهـزة          
ومؤسسات الدولة واتمع، وبالتايل يتعني على النظام، ومـن         
باب بناء املصداقية؛ املبادرة بـإطالق حـوار وطـين جـاد            

ى والتيـارات الـسياسية     وحقيقي، تشارك فيه خمتلف القـو     
والفكرية، ومنظمات اتمع املدين؛ ـدف التوافـق علـى          

ولكي ينجح هذا احلوار فال بد مـن  . مشروع وطين لإلصالح  
أن حيظى مبشاركة خمتلف األطراف     : توفر شروط عديدة منها   

الفاعلة على مستوى كل من الدولة واتمـع، وأن تتخلـى           
ت إليها جتارب احلوار الوطين     السلطة عن املنطلقات اليت استند    

يف السابق؛ ومنها النظر إىل إجراء حوار مـع بعـض قـوى             
وأحزاب املعارضة من زاوية أنه نوع من العالقـات العامـة           
وحماولة لكسب الوقت، وإعطاء االنطباع بانفتاح النظام على        
قوى املعارضة؛ وهو األمر الذي جعل هذه احلوارات ال تسفر          

  .عن شيء جدي
ر إىل الربنامج االنتخايب الذي خاض على أساسه        وبالنظ

الرئيس مبارك االنتخابات الرئاسية اليت أُجريـت يف سـبتمرب        
، واملبادرات واألفكار اإلصـالحية  الـيت طرحتـها           2005

وتطرحها بعض قوى وأحزاب املعارضة، فإنه ليس من الصعب          
التوصل إىل قواسم مشتركة بني احلكم وبني قوى وأحـزاب          

رضة وتنظيمات اتمع املدين؛ حبيـث تكـون أساسـا          املعا
وعلى سبيل املثـال؛ فـالرئيس      . للمشروع الوطين لإلصالح  

حتدث يف برناجمه عن تعديل دستوري، ومـن املعـروف أن           
تعديل الدستور هو مطلب لقوى وأحزاب املعارضة، مما يعـين        
التقاء السلطة واملعارضة على هذا اهلدف، لكن املشكلة ستربز         

  .د مناقشة ماهية التعديالت الدستورية وطبيعتهاعن
وإذا تعاملت السلطة مع قضية تعديل الدستور بـنفس         

 منه، فإن هذا التوافـق علـى املبـدأ          76منطق تعديل املادة    
ما مل تتخل السلطة عـن      : وبالتايل. سيتحول إىل خالف حاد   

 عقلية جتبري اإلصالحات الدستورية والقانونية مبا خيدم استمرار       
هيمنة احلزب الوطين الدميقراطي على احلياة السياسية؛ فإنـه         
سيكون من الصعب جدا التقدم على طريق إجنـاز إصـالح           

  .حقيقي
ومثة معضلة أخرى تتصل باحلوار الوطين املـستهدف،        
وهى موقع مجاعة اإلخوان املسلمني من هذا احلوار، فاجلماعة         

غم الضربات   عاما، ر  75حافظت على استمراريتها ألكثر من      
األمنية املوجعة اليت تعرضت هلا، كما أكدت أا متتلك شرعية          
شعبية؛ حيث متثل حاليا قوة املعارضة الرئيـسية يف الـبالد،           

 نائبا يف جملس الشعب، وبالتايل فإا متثـل رقمـا    88ولديها  
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صعبا يف املعادلة السياسية؛ مما جيعل التعامـل معهـا مبنطـق            
 ومن هنا؛ فإنه يتعني فتح ملف اإلخـوان،         .اإلقصاء ليس حالً  

والبحث يف سبل إدماج اجلماعة يف احلياة الـسياسية ضـمن           
قواعد واضحة للعبة السياسية، يقبلها اجلميع، ويتم إحاطتـها         
بضمانات دستورية حتول دون االنقالب عليها من قبـل أي          

وإذا كان جانب من املسئولية يقع على عاتق النظـام          . طرف
ن، فإن اجلانب اآلخر يقع  عاتق اإلخـوان أيـضا،           ذا الشأ 

فاجلماعة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بطمأنـة القـوى           
والفئات اليت انتابتها اهلواجس من جراء فـوز اإلخـوان يف           
االنتخابات التشريعية األخرية، كما أن اجتاهها للفصل بـني         
السياسي والدعوى يف عملها قد يشكل تطورا هاما على طريق       

  .)32(إدماج اجلماعة يف احلياة السياسية
حـزب  "حتول احلزب الوطين الـدميقراطي إىل       . 3
  ":حقيقي

من املعروف أن احلزب الوطين الدميقراطي يستمد قوته        
 أن رئيس   -أوهلما: من عنصرين ال عالقة هلما بطبيعته كحزب      

 التداخل الـشديد بـني      -وثانيهما. الدولة هو رئيس احلزب   
سسات الدولة، وتوظيف األخرية حلـساب   أجهزة احلزب ومؤ  

وقـد ظـل    . احلزب، وخباصة خالل االستحقاقات االنتخابية    
احلزب منذ تأسيسه حمتكرا لألغلبية الربملانيـة، اسـتنادا إىل          
سياسة منهجية دأب على اتباعها يف تزوير االنتخابات، لدرجة         
 ةأن االنتخابات املصرية أصبحت تشكل منـاذج كالسـيكي        

ومن هنا؛ فقد ظهر احلزب علـى       . انعدام الشفافية للتالعب و 
، وانتخابـات عـام      2000حقيقته خالل انتخابات عـام      

؛ حيث إن مسحة الشفافية اليت شهدا كل منـهما          2005
% 33و% 38جعلت مرشحيه الرمسيني حيصلون على حوايل       

من إمجايل مقاعد جملس الشعب على التوايل؛ مما بدد أي أوهام           
  .زب يف الشارع السياسيبشأن شعبية احل

ويف ضوء ما سبق، ونظرا للتداخل الشديد بني أجهـزة    
احلزب وأجهزة الدولة؛ فقد أصبح احلزب يقوم على رفاعـة          
الدولة، وبالتايل مل يطور رؤية أيديولوجية وفكرية واضـحة،         

كما مل يلتزم بأسس ومقومات العمل احلـزيب احلقيقـي، ويف      
ك متثل التحدي الكبري الذي واجه       احلزيب؛ لذل  ممقدمتها االلتزا 

 يف  2005 و 2000احلزب خالل االنتخابات التشريعية عام      
انشقاق عدد كبري من أعضائه وترشيح أنفسهم كمـستقلني،         

ورغم أن احلزب   . بعد أن رفض احلزب ترشيحهم على قوائمه      
 يف عملية إصالح داخلي حتت شـعار        2000شرع منذ عام    

الوثائق مثل وثيقة املواطنـة،     الفكر اجلديد، وقد أصدر بعض      
ووثيقة اإلصالح االقتصادي، ووثيقة مـصر والعـامل؛ إال أن          

أا ظلت يف معظـم     : "املشكلة مع صياغات احلزب الفكرية    
األحوال جزئية ومتوترة ومترددة أحيانا، واعتذاريـة أحيانـا         
أخرى، وباحثة عن زمن طويل قادم يف معظم األحيان، حـىت           

  .)33("انية حدوثها أثناء حياة جيل بأكملهترسخ الشك يف إمك
وإذا كانت القرارات اليت اختذها الرئيس مبارك رئيس         

، بـشأن   2006احلزب الوطين الدميقراطي يف مطلع فربايـر        
إعادة تشكيل األمانة العامة للحزب الوطين الدميقراطي، وهيئة        
مكتبها؛ متثل خطوة على طريق اإلصالح الداخلي للحـزب،         

يث عن اإلصالح الدميقراطي يف مـصر سـوف         فإن أي حد  
يكون فاقدا للمصداقية ما مل يتم الفصل بشكل كامل وواضح          
بني الدولة واحلزب الوطين الدميقراطي؛ حبيـث يتحـول إىل          
حزب سياسي يتنافس مع غريه من األحزاب اسـتنادا علـى           
إمكانياته احلزبية الذاتية، وليس استنادا إىل إمكانيات الدولـة         

كما أن إـاء أي عالقـة للحـزب الـوطين           . سااومؤس
اليت يفترض إعادة النظر يف –الدميقراطي بلجنة شئون األحزاب   

 وبالصحف  –وجودها ذاته إذا كانت هناك نية جادة لإلصالح       
القومية؛ هو من املتطلبات الرئيسية إلضفاء املـصداقية علـى          

  .)34(عملية اإلصالح 
  
  
  
  :عارضة وإحياء دورهااملبادرة بإصالح أحزاب امل. 4
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إذا كان التحرك جبدية على طريق اإلصالح يقتـضي         
حتول احلزب الوطين الدميقراطي إىل حـزب حقيقـي؛ فإنـه          
يقتضي أيضا قيام أحزاب املعارضة بعملية إصـالح داخلـي          
حقيقية؛ حيث كشفت االنتخابات التشريعية األخـرية عـن         

زاب املعارضة، مدى حالة الضعف واهلشاشة اليت تعاين منها أح       
الوفد اجلديد، والتجمـع    : مبا يف ذلك األحزاب املعروفة؛ مثل     

 مقاعد يف االنتخابات مـن      6والناصري؛ فاألول حصل على     
 مقعدا، وحصل الثاين على مقعدين، فيما أخفق        444إمجايل  

الثالث يف احلصول على أي مقعد؛ وهو مـا يعـين ببـساطة          
ولعـل  . ثقتها فيها انصراف الناس عن هذه األحزاب، وعدم       

أكرب -االنقسامات الداخلية اليت تعصف حبزب الوفد اجلديد          
 كما عصفت بأحزاب أخرى قبله؛      -حزب معارض يف البالد   

  .متثل مؤشرا على املأزق الذي تعيشه أحزاب املعارضة
وال ميكن ألحزاب املعارضة أن يكون هلا دور يف عملية          

اخلي حقيقي، تعيـد    اإلصالح إال إذا بادرت بعملية إصالح د      
ومن املهم أن تـشمل عمليـة       . هلا قدرا من الفاعلية واحليوية    

اإلصالح واملراجعة الرؤى الفكرية هلذه األحزاب؛ حبيث تأخذ        
يف االعتبار املستجدات على الـساحتني املـصرية والعامليـة،        
وهياكلها التنظيمية؛ حبيث تكون أكثر فاعلية وأقل بريوقراطية،       

 االلتزام بتطبيق الدميقراطية الداخلية بشكل      وتقوم على أساس  
صحيح، فضالً عن تطوير أسـاليبه ووسـائلها يف االتـصال            
باجلماهري، مبا يعيد هلا قدرا من الثقة يف الـشارع الـسياسي،        
وبدون ذلك سوف تظل هذه األحزاب على اهلامش، ورمبـا          

                                                                                     .                            )35(يكون مصري بعضها االندثار
  :تغيري الدستور . 5 

إن مطلب تغيري الدستور أو تعديله هو مطلـب قـدمي           
ولكن السلطة استمرت ترفض فتح     . لقوى وأحزاب املعارضة  

إن إجنـاز   : ملف تعديل الدستور بـدعاوى عديـدة؛ منـها        
 مصر ال يتطلب تعـديل الدسـتور، وأن طـرح    اإلصالح يف 

موضوع تعديل الدستور سيخلق حالة من البلبلة والفوضـى،         
باعتبار أن هناك العديد من القضايا اليت ال يوجد توافق وطين           

إخل، بل إن الرئيس مبارك أكد يف تصريح شهري له          ... بشأا  
شهر ؛ وذلك قبيل حنو   "باطلة"على أن املطالبة بتعديل الدستور      

وبغض .  من الدستور  76من السري يف إجراءات تعديل املادة       
النظر عن مربرات رفض فتح ملف تعديل الدستور من قبـل           
السلطة؛ فإنه نظرا لتزايـد املطالـب والـضغوط الداخليـة           
واخلارجية بشأن اإلصالح السياسي يف مصر، فقد بادر الرئيس       

 حنو ما سـبق      على 76مبارك باختاذ القرار بشأن تعديل املادة       
ذكره، كما وعد بتعديالت دستورية يف برناجمه، الذي خاض         
على أساسه االنتخابات الرئاسية الـيت أُجريـت يف سـبتمرب      

الصيحات الكثرية داخـل    "ويف هذا السياق، وبرغم     . 2005
أحزاب املعارضة، وداخل اتمع املدين حول ضـرورة تغـيري    

حلـزب الـوطين    الدستور؛ فإن االستجابة للموضوع داخل ا     
الدميقراطي وداخل الدولة املصرية ال تزال جد حمـدودة، وال          
يزال االجتاه العام هو إجراء عدد من التعديالت القليلة الـيت            
يعتقد أا تعيد التوازن داخل النظام السياسي املـصري بـني           
سلطة رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء، وبني السلطة التنفيذية        

لطة املركز يف القاهرة وسلطات األطراف      والتشريعية، وبني س  
يف األقاليم؛ وهو االجتاه الذي ورد ما يعرب عنـه يف برنـامج             
الرئيس مبارك يف انتخابات الرئاسة، وهو الربنامج الذي تبناه         

إن اجتـزاء عـدد     ... احلزب بعد ذلك يف االنتخابات النيابية     
       ا علـى   حمدود من مواد الدستور وإدخاهلا دائرة التعديل اعتماد

األغلبية املرحية للحزب الوطين؛ لن خيلق جمموعة من املشكالت    
اخلاصة بالتوافق الوطين العام فقط، وإمنا على األرجح سـوف         

ورمبا يكـون   ... خيلق مشكالت دستورية وقانونية ال اية هلا      
لدينا عدد غري قليل من أساتذة القانون البارعني، ولكن مهما          

 سوف يكون قـابالً     76ى للمادة   كانت الرباعة، فإن ما جر    
للتكرار مرة أخرى؛ حيث جند مواد جمهضة، ودسـاتري غـري           
قابلة للتطبيق، وسياسات فاقدة للمصداقية القانونية والشرعية       
السياسية، وعاجزة يف كل األحوال عن األخذ بيد الـبالد إىل           

  .)36("حيث توجد مجاعة التقدم يف عاملنا
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ور املصري الذي صدر    ومهما يكن من أمر؛ فإن الدست     
 يف ظل ظروف ومعطيات سياسية واقتصادية       1971منذ عام   

واجتماعية ودولية مغايرة؛ قد أصبح يتضمن الكثري من املـواد          
اليت جتاوزا التطورات علـى أرض الواقـع؛ أي أصـبحت           
أحكامها خارج التاريخ، وطاملا فُتح ملف تعديل الدسـتور،         

اد هو إجراء مراجعـة     فإن من شروط اإلصالح احلقيقي واجل     
شاملة وأمينة له، حبيث ال يقتصر األمر على جمرد تعـديالت            

ألن الدستور احلايل مل يعد مالئمـا ملقتـضى   "جزئية حمدودة؛  
احلال، ليس فقط ألن فلسفته اشتراكية، وليس فقط ألنه يغلب          
الدولة على اتمع، وليس فقط ألنه قابـل لطغيـان حالـة            

العادية، ولكن ألنه مل يعد مالئما للعصر       الطوارئ على احلياة    
ومل تعد  ... لقد تغري العامل وتغريت معه مصر     . الذي نعيش فيه  

الوثيقة القانونيـة األوىل يف الـبالد مالئمـة الحتياجـات           
  .)37("املصريني

ويف ضوء ما سبق، فإن هناك حاجة موضوعية إلجـراء    
اـد  أمحد كمال أبـو  . وقد أكد د. مراجعة شاملة للدستور  
إن حجم التغريات اليت طرأت علـى       : "على هذا املعىن بقوله   

فضالً عـن حجـم     ... البنية السياسية واالجتماعية يف مصر    
التغريات اليت طرأت على العامل كله قد صـارت تـستوجب            

ابتـداء  ...  بأكمله 1971بغري تردد معاودة النظر يف دستور       
ماعي واالقتصادي  من  املعامل األساسية للنظام السياسي واالجت      

ومرورا يكل السلطة الـسياسية يف      ... الذي تنظمه نصوصه  
اتمع، واهليئات اليت متثلها، وصورة التوازن الضروري بـني         
اختصاصات كل هيئة منها، حىت ال تبغـي إحـداها علـى            

وأمتىن على رئيس اجلمهورية الذي يتم انتخابه يف        ... األخرى
راته الدعوة إىل انتخاب مجعية     سبتمرب أن تكون من أوائل مباد     

تأسيسية، تقوم بوضع دستور جديد واضح التوجه يف كربيات         
املسائل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، وأن تعيد       

سـعيا إىل   ... هذه اجلمعية التأسيسية النظر يف هيكل السلطة      
استعادة التوازن بني املؤسسات الدسـتورية، يف إطـار مـن           

لى أن تكون عقدة احلياة السياسية كلها بني يـدي          احلرص ع 

ويف مجيع احلاالت، فإنه من املهم كذلك التخلي       . )38("الشعب
 مـن الدسـتور؛     76عن النهج الذي اتبع بشأن تعديل املادة        

حيث إن هذا التعديل خلق مشكالت جديدة، وعمق من حالة      
ق االحتقان السياسي بدالً من أن حيدث نقلة حقيقية على طري         
 76اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي، لدرجة أن املادة        

  .املعدلة هي حباجة إىل تعديل جديد
إعادة االعتبار هليبة الدولة وسيادة القانون مـع        . 6

  : التصدي حبسم للفساد
ال ميكن إجناز إصالح حقيقي يف مصر مامل يتم إعـادة           

طريـق   االعتبار هليبة الدولة وسيادة القانون؛ وهـذا هـو ال         
الرئيسي حملاصرة الفساد، الذي يعد من املعوقـات الرئيـسية          
لإلصالح؛ حيث إن قوى الفساد ال ميكن أن تقبل بإصـالح           

وهذا لن يتحقـق إال     . يقلص من قدرا على تعظيم مكاسبها     
من خالل عدم التراخي يف تطبيق القانون، فالقوانني واللوائح         

قه أو تطبيقه بشكل    توضع لتطبق، أما إصدار قانون وعدم تطبي      
كما أن وضـع  . جزئي؛ فإنه يصب يف خانة تآكل هيبة الدولة   

حد لظاهرة ضعف تنفيذ األحكام القضائية يعد من املتطلبات         
وباإلضافة إىل ذلك؛   . الرئيسية إلشاعة حكم القانون يف مصر     

إىل واقع علمي هـو     " ال أحد فوق القانون   "فإن حتويل شعار    
وكل ذلك وغريه   .  سيادة القانون  الطريق الصحيح لتأكيد معىن   

التزام الدولة  : لن يتحقق إال من خالل ممارسات عديدة؛ منها       
مبختلف أجهزا ومؤسساا باحترام القانون، وتنفيذ األحكام       

وعلى سبيل املثال فإنه جيب أال نلوم       . القضائية الصادرة ضدها  
 املواطن على خمالفة قواعد املرور إذا كانت سيارات الـشرطة         

كما أن تـوفري االسـتقالل احلقيقـي        . هي أول من خيالفها   
والكامل للسلطة القضائية يعد من املتطلبات اجلوهرية لترسيخ        
هيبة الدولة، وتأكيد سيادة القانون، وبالتايل فـإن مطالـب          
القضاة ورؤاهم بشأن استقالل السلطة القـضائية جيـب أن          

 القـضائية؛  تؤخذ يف االعتبار عند إصدار قانون جديد للسلطة     
حبيث يتعني أال يفرض قانون على القضاة ألن هذا يف حد ذاته            

  . انتقاص من استقالل القضاء
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وإذا كان الفساد ظاهرة عاملية تعاين منها كل الـدول          
واتمعات، إال أن اخلطورة يف مصر أن الفساد تشعب وأصبح      
مؤسسة، وبالتايل مطلوب حماصرته على وجه السرعة؛ ألنـه         

خر يف بنية الدولة واتمع، وإذا كانت السمكة تفسد         سوس ين 
من الرأس؛ فإنه من املهم التصدي حبسم للفـساد الكـبري أو            
فساد القمة؛ ألن وجود فساد يف قمة أي مؤسـسة أو هيئـة             
يشجع على انتشار الفساد يف املستويات األدىن فيها، وهذا لن          

د سيادة  تأكي: حيقق إال من خالل وسائل عديدة؛ يف مقدمتها       
القانون على حنو ما سبق ذكره، وتفعيل دور أجهزة الرقابـة           
واملساءلة، وااللتزام مببدأ حماسبة من يتورط يف قضايا فساد من          
. كبار املسئولني وهو يف من منصبه، وليس بعد ترك املنصب           

كما أن حتسني دخول ورواتب املوظفني على حنو ميكنهم من          
عترب من املتطلبات الرئيسية للحد مواجهة االرتفاع يف األسعار ي    

.                                                                                                                مــن الفــساد ىف أجهــزة الدولــة ومؤســساا    
مواصلة ممارسة الضغوط، وطـرح املطالـب اتمعيـة         . 7

  :  سلميةباإلصالح من خالل األساليب ال
إن من أهم شروط الدفع يف اجتاه اإلصالح احلقيقي يف          
مصر؛ هو حرص القوى والتيـارات واحلركـات الـسياسية          
واالجتماعية صاحبة املصلحة يف اإلصالح على تعزيز قواعدها        
االجتماعية، مع استمرار املطالبة باإلصـالح، مـن خـالل          

ما بينـها   األساليب السلمية واملشروعة، فضالً عن التنسيق في      
لتعزيز قدرا على تكثيف وممارسة الضغوط الـسلمية علـى          

  .السلطة؛ من أجل تطبيق اإلصالح احلقيقي وليس الشكلي
ويف هذا السياق يربز دور احلركات السياسية اجلديدة          
اليت ظهرت كجزء من عملية احلراك السياسي الـيت شـهدا     
 مصر خالل السنوات األخرية، كمـا يـربز دور مجاعـات          
ومنظمات حقوق اإلنسان، وغريها مـن منظمـات اتمـع     
املدين، فضالً عن الدور الذي يتعني أن ينهض به املثقفـون يف            
إشاعة ثقافة اإلصالح، وطرح البدائل، والتحذير مـن مغبـة           
اختطاف عملية  اإلصالح، واالحنراف ـا عـن مـسارها           

ـ           ق احلقيقي من قبل قوى وفئات انتهازية ال يهمها سوى حتقي
  .مصاحل شخصية أو عائلية أو فئوية ضيقة

إن مصر تواجه يف الوقت الراهن أزمة       : وخالصة القول 
بنيوية عميقة، وهي تقف عند مفترق طرق خطـري؛ فإمـا أن      
تتحرك جبدية وفاعلية على طريق اإلصالح احلقيقي والشامل،        
وإما أن ترتلق إىل أوضاع كارثية  تتزايد يف ظلـها ظـواهر             

ف واجلرمية، بكل ما يصاحبها من فوضى وعدم        التطرف والعن 
ولتجنب هـذا   . استقرار سياسى واجتماعي، واحتقان طائفي    

املصري املأساوي، فإنه من الضروري وضع الدعوة إىل تأسيس         
عقد اجتماعي جديد يف مصر موضع التطبيق الفعلي واجلـاد؛          
وذلك من خالل تبين مشروع وطين لإلصالح الشامل، تكون         

س مبدأ املواطنة كأساس للعالقـة بـني احلـاكم          غايته تكري 
واحملكوم، وحتقيق سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنـسان،        
وتوفري ضمانات تكافؤ الفرص أمام اجلميع، مع حتقيق العدالة         

وحىت حيقق هذا املـشروع     . يف توزيع أعباء اإلصالح وعوائده    
حقيقي األهداف املرجوة منه ال بد وأن يستند إىل توافق وطين           

على املبادئ واألهداف الرئيسية، فضالً عن ربط تنفيذه خبطط         
ولن يتحقق هذا إال إذا قويـت شـوكة    . وبرامج زمنية حمددة  

القوى صاحبة املصلحة يف اإلصالح من ناحية، ومت حماصـرة          
فهل . وتفكيك القــوى املضادة لإلصالح من ناحية أخرى      

                                                                     .                    ميكن أن يتحقق ذلك؟؟
  !!                  هذا هو التحدي 
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