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 أزمة التحول الدينقراطي في مصر
 بين االصالح والطنوح الثوري

 ياسر شبل الخواجة
 ملخص الدراسة

يهدف النقال الى رصد واقع االصالح السياسي فى مصر وذلك  من خالل الكشف عنا 
انت تجربة اإلصالحات السياسية قد ساعدت  علي تحقيق تحول دينقراطيي حقيقيي اذا ك

أم أدت إلييي أزميية فييي عنلييية التحييول الييدينقراطي البطيييتع فييل حاولييت الت ييرف علييى واقييع 
الدينقراطية في مصرع وتناولت االرىاصات التى أدت الى أحداث الخامس وال شيرين مين 

ها إلى الدخول في مأزق سياسيع وختنيت النقيال يناير وحاولت رصد ال وامل التى أدت ب
 بنا يجب أن يكون عليو مستقبل عنليات التحول الدينوقراطي في مصر.

 : الدينوقراطيةع التحول الدينوقراطيع أزمة.الكلنات النفتاحية
 

 مقدمة:
ليييل ي يييد اإلصيييالح السياسيييي والتحيييول نحيييو الييينهت اليييدينقراطي أميييرا  اختييييارا  تنتقييييو      
ات السياسية من بين بيدالل أخيرل لنباشيرة شياون الحكيل والسياسيية بيل أصيب  أميرا  القياد

حتنيا  تقضيو النرحلة الراىنةع في ظل النتغيرات الدولية التي شهدتها عنلية ال ولنة فلقيد 
ىبييت رييياح التغييير السياسييي نحييو اليينهت الييدينقراطي فييي بينييية النجتنييع ال ييالني الن اصيير 

الربيييع ال ربيييع وال رج يية إلييي الييورات مييرة أخييرل البتييةع فأصييبحت وفييي ظييل انطييالق فييورات 

                                                 

 طنطابكلية اآلداب جامعة استاذ علم االجتماع   

 
 



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        
 ( ي31)

قضييية الدينقراطييية اليييوم مييرورة ميين مييرورات ال صيير بن نييي أنهييا أصييبحت مقومييا  أساسيييا  
إلنسان ىذا ال صرع ىذا اإلنسان الذي لل ي يد مجيرد فيرد مين رعيية بيل ىيو أصيب  مواطنيا  

Citizen وق الدينقراطيية التيي فيي مقيدمتها يتحدد كيانيو بجنلية مين الحقيوق ىيي الحقي
 3331يونييو  13الحق في اختيار الحاكنين ومراقبتهل وعزلهل ول ل ميا حيدث فيي فيورة 

خير دليل علي ذلك حيننا خرجت جناىير غفيرة في جنيع النيادين ال امية ل يزل اليرليس 
السييابق محنييد مرسييي فضييال  عيين حييق الحرييية النحييددة بحرييية امخييرين فأنييت حيير مييا لييل 

ضيرع فضييال  عيين حريية التفكييير والت بييير واإلبييداز وإنشيات ااحييزاب والنقابييات والجن يييات ت
 ااىليةع والحق في الت ليل والصحة وال نل والنساواة وتكافأ الفرص...الخ.

وإذا  فالنسألة الدينقراطية يجب أن ينطلق النظر إليها ال من إمكانية إرسيات الننارسية      
نجتنع أو ذاك بيل ميرورة إرسيات أسسيها وإفيراز هلياتهيا وال نيل بهيا الدينقراطية في ىذا ال

بوصييفها اإلطييار الضييروري لتنكييين أفييراد النجتنييع ميين منارسيية حقييوق النواطنيية ميين جهييةع 
وتنكين الحاكنين من الشرعية التي تبرر سلطاتهل وحكنهلع إن الشرعية الدينقراطية ىيي 

ن أي أىداف تطرحها الدولية فيي عيالل الييوم ال اليوم الشرعية الوحيدة التي ال بديل لهاع وأ
يجوز وم ها في حقوق اإلنسان والنواطنع بيل بيال كس يجيب أن تكيون جنييع ااىيداف 

 .(3)ناب ة من ىذه ااىداف الخادمة لها
والدينقراطييية فينييا ىييو متفيييق عليييو وموكييد عنليييا  واق ييية اجتناعيييةع وعنلييية سياسيييية       

 -ياسية تتحدد علي النحو التالي:تاريخية لها فالفة أب اد س
الب د ااول: الدينقراطية نسق للقيل ويتنثيل ذليك بوجيو عيام فيي قييل ومثيل علييا نبيلية مين 
قبيل الحريةع وال دالة والنسياواةع والتسيام ع وحقيوق اإلنسيان وسييادة القيانونع االعتيراف 

لسييلطة والنشيياركة بييامخرع وقبييول الت ددييية واالخييتالف االيييديولوجي والتييداول السييلني ل
 الش بية واالحتكام إلي الش ب واإلذعان إلي إرادة النواطنين ... الخ.

الب ييييد الثيييياني: الدينقراطييييية ننيييي  لننارسيييية السييييلطة وتنظيييييل ال القيييية بييييين جهيييياز الدوليييية 
والنجتنييييع وىييييذا مييييا يتحقييييق عنليييييا  ميييين خييييالل منظوميييية القواعييييد القانونيييييةع والهياكيييييل 
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تنظينية التي تحدد أساليب الننارسة السياسية وتنظيل ال القية النوسساتيةع واإلجراتات ال
 بين سلطات الدولة.

وىيو يتجليي عليي نحيو محسيوس  Way of life يد الثالي : الدينقراطيية أسيلوب حيياة بال
 .(3)في سيادة قيل الدينقراطية واستغراقها النجتنع برمتو

ع كنيا أنيو لييس أميال  ب ييد الننيال  وتحقيق الدينقراطية ليس "بطبي ة الحيال" أميرا  ىينيا       
بيل تكنفيو صي بات عدييدة سييوات نظرنيا إليهيا كطريقية حييياة أو فقافية أو نظيام سياسيي فهنيياك 
موسسيييات ىاميييية تقييييوم علييييي عالقييييات اامييير والطاعيييية بحكييييل تكوينهييييا مثييييل النوسسييييات 
ال سيييكرية والبيروقراطييييةع كنيييا أن عناصييير القيييوة التيييي ينلكهيييا ب ييي  النييياس فيييي مواجهييية 
امخرين مثل الثورة ع أو القوة البدنية أو حتى ال لل تنكنو أن تنارسو نفيوذ ال حيد لهيا فيي 
ب   الحاالتع اتجاه من ال ينلكون عناصر ىذهع وأخييرا  فليسيت ىنياك فقافية دينقراطيية 
خالصيية وإننيييا تتجيياوز القييييل السييلطوية إليييي جانيييب القيييل النشيييج ة للدينقراطييية فيييي كيييل 

 .(1)قع الراىن بارتفاز القيل السلطوية علي حساب الثقافة الدينقراطيةالثقافات ويتسل الو 
ولييذا فييمن عنلييية اإلصييالح السياسييي التييي تشييهدىا مصيير منييذ أكثيير ميين ربييع قييرنع لييل      

تأتي فنارىا في تحقيق الدينقراطية ان التطور السياسي نحو الدينقراطيية فيي مصير تطيورا  
فتراتع وتفسر القيادات السياسية ذلك اعتقيادا  منهيا بطياا  بل أصيب بالجنود في ب   ال

أن التطييور التييدرجي ىييو ميينان لتييأمين النسييار الييدينقراطي ذاتييو والحيلوليية دون حييدوث 
 تقلبات قد ت صف بأمن الوطن والنواطن.

 .تجربة اإلصالح السياسي وخطواتو -أوال :
ميين خييالل تحليييل وفييي إطييار ذلييك سييوف ن ييرض تجربيية اإلصييالح السياسييي وخطواتييو      

واقع اإلصالح السياسي في مصر ووق و في برافن أزمة التحيول نحيو الدينقراطيية بصيورتها 
 -السلينة وذلك من خالل مجنوعة من التساؤالت التالية:

ىييل سيياعدت تجربيية اإلصييالحات السياسييية علييي تحقيييق تحييول دينقراطييي حقيقييي أم  -3
 بطيت؟أدت إلي أزمة في عنلية التحول الدينقراطي ال
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 ما واقع تحقيق الدينقراطية في مصر؟ -3
 ينايرع وما ىو مأزقها السياسي الحقيقي؟   32ما أىل إرىاصات فورة  -1
 ما مستقبل عنلية التحول الدينقراطي في مصر؟ -4

ونحيياول فيييي الصيييفحات القادمييية اإلجابييية عليييي ىيييذه التسييياؤالت مييين خيييالل التحلييييل      
 حقيق التحول الدينقراطي في النرحلة الراىنة.النت نق لنا حدث من إصالحات لت

فيي الواقيع يكياد يتفيق كثيير مين النيورخين وعلنيات االجتنياز والسياسية عليي أن تجربية      
اإلصييالح السياسييي فييي التيياريخ النصييري الن اصيير قييد بييدأت مييع منتصييف السييب ينات ميين 

دية السياسية خاصية القرن ال شرينع ومنذ أخذت مصر بسياسة االنفتاح االقتصادي والت د
وأن الحياة السياسية النصرية الن اصرة قد شهدت ال ديد من النتغيرات ال النيية الجدييد 
ولهيييل أبرزىيييا ازديييياد االقتنييياز بأىنيييية التحيييول إليييي النظيييام اليييدينقراطي التيييام ليييدي القييييادة 

ان السياسيةع وليدي قطاعيات كثييرة مين النيواطنين فضيال  عين أن النسيبة الكبييرة مين السيك
في مصر من الشباب الذين يحنلون همالهل وأفكارىل ورؤاىيل الجدييدة بشيأن النسيتقبلع 
ااميير الييذي يتطلييب إيجيياد القنييوات السياسييية الشييرعية لهييوالت الشييباب لننارسيية نشيياطهل 
السياسي من خاللهاع كذلك أدي التحول إلي نظام اقتصياد السيوق إليي بيروز أىنيية اليدور 

ل فييي مجييال النشيياط االقتصيياديع ىييذا الييدور الييذي ال بييد أن االقتصييادي لرجييال ااعنييا
يقابلو دور سياسيي يتيي  لهيل الت بيير عين مصيالحهل النشيروعة واليدفاز عنهيا عبير املييات 
السياسيةع كنا أن طبي ة النشاط االقتصادي الخاص تتطلب توافر مستوي م ين من اادات 

تيرتب  فيي الينظل الدينقراطيية بنيدي   التشري ي والحكومي واالستقرار السياسيع وىي أمور
كفياتة اادات الحزبيي باعتبيار أن ااحييزاب ىيي القنياة الشييرعية للننارسية الدينقراطييةع لييذا 
فمن النتغيرات والظروف التي دف ت الرليس السادات إلي إطفات ب   مالم  الدينقراطية 

النتقيال بصيورة تدرجييةع علي وجو النظام كانت قويةع إال أنو كان حريصا  علي أن يتل ىيذا ا
وذلك ل نق مخالفة مخالفة التوجهات اإلصالحية التي كان يزعل ااخذ بها لنا كان سالدا  

 .(4)في الفترة السابقة علي حكنو
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مع ليحيييد مييين ظييياىرة 3793( لسييينة 31وفيييي سيييبيل ذليييك فقيييد أصيييدر قيييانون رقيييل )     
ثورة؛ وىل اليذين خضي وا لقيانون االستب اد السياسي عندما سن  لنا وصفوا قبال  اعدات ال

اإلصيييييالح الزراعيييييي وللحراسييييية بيييييدخول النوسسيييييات السياسيييييية والنشييييياركة فيييييي ال نيييييل 
 (.2السياسي)

قييرر الييرليس السييادات السييناح لقيييام فالفيية منييابر تنثييل التيييارات  3791وفييي مييارس      
ام في عنلها السياسية النختلفةع الينينع والوس ع واليسارع وقد فرض عليها مرورة االلتز 

السياسييي بتييوخي فييالث مبييادئ ال يجييوز الخييروج عليهيياع وىييي الوحييدة الوطنيييةع والسييالم 
االجتنيياعيع والنكاسيييب االشييتراكية؛ والجيييدير باليييذكر ىنييا أن ىيييذه النبييادئ مثليييت قييييدا  
مستنرا  علي الننارسة السياسية الحزبية فيي مصيرع وذليك ليل يكين غريبيا  أن ي لين اليرليس 

مع قيييرار تحوييييل 3791دا  فيييي أول اجتنييياز لنجليييس الشييي ب فيييي نيييوفنبر السيييادات منفييير 
الننيييابر الثالفييية إليييي أحيييزاب سياسييية إييييذانا  ب يييودة الت دديييية الحزبيييية كأحيييد أىيييل النظييياىر 

 .(1)التنظينية لل نلية الدينقراطية
وىكييذا فقييد عييادت ااحييزاب بقييرار سياسييي بييرليس السييادات نفسييو وفقييا  لرؤييية م ينيية      

مع إطار محدد لحركة ااحزاب السياسية النصيرية وىيو ميا تجسيد قانونيا  بضيرورة قومها و 
مع ووفقيا  لهيذا القييانون 3799( لسيينة 43صيدور قيانون أحيزاب السياسييية النصيرية رقيل  )

ليل تقيف عنيد  تَشكلت لجنة تكيوين ااحيزاب السياسيية التيي أعطيت عيدد مين الصيالحيا
امتيييدت إليييي صيييالحيات حيييزب قيييالل  حيييد إمكيييان منيييع حيييزب جدييييد مييين الظهيييور وإننيييا

 .(9)بالف ل
وفييي ىييذا اإلطييار التحكنييي والتييي ال يتناسييب مييع طبي يية الحييياة السياسييية الديناميكييية      

فييي أي مجتنييع ميين النجتن ييات كانييت  -فييي إطييار تحكنييي جامييد -والتييي يصيي ب فيهييا
يييام علييي عييامال  مهنييا  ميين عوامييل إميي اف ااحييزاب السياسييية النصييريةع وعييدم قييدرتها الق

بدورىا النطلوب والنت ارف عليو في النظل السياسية الدينقراطية ومن جانب هخر تواكب 
ظهور ااحزاب السياسية الن اصرة في مصر مع تغير جذري في توجهات النظام السياسيي 
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النصيري داخليييا  وخارجيييا  ااميير اليذي أعطييي للب ييد اامنييي أىنيية كبيييرة ال ينكيين تجاىلهييا 
 .(8)لنوم يةمن الناحية ا

مع 3798( لسينة 11كنا امتدت أزمة الحياة الحزبية في مصر بصيدور القيانون رقيل )      
وىييو قييانون حناييية الجبهيية الداخلييية السييالم االجتنيياعيع وىييو القييانون الييذي عييرف عندلييذ 
بقانون ال زل السياسي والذي كان مصننا  وقت صدوره لضرب حزب الوفد الجديد كيأول 

لسيلطة وتنظيناتهيا عنيدما ومي  أنيو ي نيل لقييادة حركية م ارمية حقيقية حزب ينشيأ خيارج ا
ميييد الحكومييية خاصييية ب يييد بيييدأ يطاليييب بت يييديل قيييانون ااحيييزابع وإلغيييات حالييية الطيييوارئ 

مع وىكذا بدا وكأن تجربة الت ددية السياسية تتقوضع 3799النفرومة منذ أحداث يناير 
م السياسييي الواحييد كنييا كييان أفنييات فتييرة وأن النظييام ي ييود شييكال  ومضيينونا  إلييي صيييغة النظييا

 الثورة.
ونظييرا  السييتنرار نفييس الظييروف التييي فرمييت علييي النظييام السييناح بت ددييية ااحييزاب      

السياسيييةع فيييمن السيييلطة قيييررت اسيييتنرار التجربيية الحزبيييية النقييييدة فأدخليييت إليييي السييياحة 
تراكي اليذي أنشيأ حزبين جديدين كبدلين عن الحزبين الننسحبين وىنا حيزب ال نيل االشي

مع والحزب الوطني الدينقراطي الذي أسسو الرليس "السادات" بدال  من 3798في يوليو 
 .(7)حزب مصر الفتاةع وجنع بين رلاستو للحزب ورلاسة الجنهورية

وكان للجنع بين رلاسية الحيزب ورلاسية الجنهوريية أن ألقيي بظيالل الشيك عليي حيياد      
ريييية وفقييا  العتبيييارات النصيييلحة القومييية ال امييية وحيييدىاع الييرليس وقدرتيييو علييي التصيييرف بح

وب يدا  عن النصال  الحزبية الضيقةع كنيا أن ىيذا الجنيع يفيت  سيبيال  أميا الحيزب الحياكل 
الستغالل جهاز الدولة منا يقضي علي الن نيي الحقيقيي للننافسية النتكافاية بيين مختليف 

عييادل بييين شييخص الييرليس وبييين  ااحييزابع كنييا أن الجنييع يقييود بالضييرورة إلييي ربيي  غييير
الحييزب بحييي  أنييو يحناييل بنثالييب الحييزب وأخطالييو كنييا يحناييل بنحاسيينوع وبالتييالي فييمن 
الجنييع إذ ي نييي عييدم جديييية الحركيية نحييو إرسييات دعيييل النشيياركة السياسييية وتحقيييق مبيييدأ 

 الت ددية الحزبية الحقيقية.
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 فانيا : أزمة تحقيق الدينقراطية في مصر.
ن جوىر مشكلة الدينقراطية في مصر يكنن في طبي ة ال القة بيين طرفيي في الواقع أ     

النظيييام الحزبيييي أي الحيييزب الحييياكل مييين ناحييييةع وأحيييزاب الن ارمييية مييين ناحيييية أخيييرلع 
فييالحزب الييوطني ورييي  االتحيياد االشييتراكيع واالتحيياد القييوميع ومنظنيية التحريييرع وحييزب 

اب الن ارمية وريثية الوفيد القيديلع مصرع يحتكر الحكل ويهينن علي أجهيزة الدوليةع وأحيز 
ومصر الفتاة وااخوان النسلنينع والناركسيين تحتكير الن ارمية مثيل أسيالفها أيضيا  وميع 
طول ىذا االحتكار للحكل وللن ارمة وبدون أي فرصة لتيداول حقيقيي للسيلطةع أصيبحنا 

نفسيو إزات م ادلة صي بة تتنثيل فيي أحيزاب ت يارض للن ارمية وأيضيا  حيزب يحكيل للحكيل 
فضال  عن أن ااحزاب السياسية السالدة أحزاب ترتب  أكثر بأشخاص موسسيهاع وليست 
أحزاب برامت حقيقةع كذلك فمن عنلية التحول في توجهات النظام السياسي النصري في 
ذلييك الوقييت كانييت تتطلييب اإلجنيياز الييوطني النسيياند للقيييادة السياسييية وىييو ااميير الييذي 

وميييع ىييذا اإلطيييار التحكنييي لاحيييزاب السياسييية بحيييي   ج ييل الييرليس السيييادات يفضييل
يسييتطيع أن يييتحكل بحركيية التفيياعالت السياسييية فييي النجتنييع بقييدر اإلمكييانع وىييو الييذي 

 م(ع والتي أومحت ص وبة تحقيق ذلك.3783فبت فشلو إبان أزمة سبتنبر )
 م( فييي مصيير بيدأت مرحليية جديييدة ميين3783وميع تييولي الييرليس مبييارك الحكيل عييام )     

مراحل ال نل السياسي أتسنت في البداية باالتجاه إليي تهدلية التيوتر السياسيي اليذي كيان 
قالنا  في الحياة السياسية النصرية هنذاكع وإعطات مساحة ماللنة للحياة السياسيية تتوافيق 
مع متطلبات النرحلة الدقيقة التي كانت تنر بها مصر وقتاٍذع فاتفاقية السالم ميع إسيراليل 

قد اكتنلت تنفيذىاع والظروف االقتصادية الص بة التي كانت ت يشيها مصير كانيت لل تكن 
تتطلييب اتخيياذ ال ديييد ميين اإلجييراتات االقتصييادية التييي ال تتنتييع بالشيي بية لييدي قطاعييات  
كبيييرة ميين النييواطنينع ىييذه الظييروف تتطلييب إعطييات ااولوييية مييرة أخييرل للجوانييب اامنييية 

النحافظيية علييي ااميين وتحقيييق االسييتقرارع إال أن  عليي حسيياب الحرييية السياسييية ميين أجيل
بييين االعتبييارات  القيييادة السياسييية فييي البداييية كانييت حريصيية علييي تحقيييق قييدر ميين التييوازن
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وال نيييل السياسييييع وكانيييت أدوات ىيييذا التيييوازن ىيييي مسييياحة محيييدودة مييين حريييية  اامنيييية
درج فييي اإلصييالح الصييحافة ودور واسييع للقضييات فييي الحييياة السياسيية وااخييذ بأسييلوب التيي

 السياسي خالل حقبة الثنانينيات من القرن ال شرين.
ولكيين مييا جييرل فييي مصيير منييذ التسيي ينيات لييل يكيين تطييورا  بطياييا  اإليقيياز ولكنييو كييان      

لوجود  تانتكاسا  اوماز أكثر دينقراطية في النجالس النيابية والتي حظيت في الثنانينيا
النهنيية التيي عرفيت فيي نفيس ال قيد انتخابيات حيرةع  أكبر لقول الن ارمةع وفيي النقابيات

وفيييي القيييرل التيييي كانيييت تنتخيييب عنيييدىاع وفيييي كلييييات الجام يييات التيييي كانيييت تنتخيييب 
عنييدالهاع فقييد أصييحبت ىييذه الوظييالف بييالت ين وليييس باالنتخيياب بييل أصييبحت الن ارميية 

قبيول  مهنشة في الحياة السياسيةع وتقلص دور النقاباتع وفي مثل ىيذه ااومياز يصي ب
 الخطاب الش اراتي عن بطئ أو جنود التطور الدينقراطي في مصر.

ولكيين الجييدير بالييذكر ىنييا أنييو قييد تييل إلغييات ب يي  القييوانين النقيييدة للحريييات عقييب      
م(ع كنييا حييدث تقييدم أكبيير عبيير إقييرار إشييراف قضييالي كامييل 3774الحييوار الييوطني عنييا )

ليسيية والفرعيية عليي حيد سيوات فيي انتخابيات علي عنلية االقتراز في اللجان االنتخابية الر 
 . (33)م(3333مجلس الش ب )عام 

( ميييين الدسييييتور بهييييدف ترشييييي  أكثيييير ميييين رليييييس 91ومييييا حييييدث بشييييأن ت ييييديل النييييادة )
( مييين أعضيييات مجليييس 12للجنهوريييية عييين طرييييق االقتيييراز الحييير النباشييير بشيييرط موافقييية )

ضيييات النجيييالس ( مييين أع33( عضيييوا  مييين مجليييس الشيييورل وعيييدد )32الشييي ب وعيييدد )
الشيي بية النحلييية ميين أرب يية عشيير محافظييةع ويالحيي  علييي الت ييديالت التييي أحييدفتها ىييذه 
النييييادة أنهييييا قييييد سيييياىنت فييييي إحييييداث انفراجيييية دينقراطييييية ميييين حييييي  الشييييكل وليييييس 
النضييينونع فلقيييد صييي بت ىيييذه الت يييديالت الجدييييدة مييين عنليييية الننافسييية أميييام أحيييزاب 

يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكلع وبالتيالي فقيد  الن ارمة في ظل وجود مجالس نيابية 
( من النظيام السيلطوي أكثير منيا سياعدت عليي ترسييخ 91كرست ت ديالت ىذه النادة )

 قيل الدينقراطيةع والحريةع والتداول السلني للسلطة.
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خاصيية وأن السييلطة التنفيذييية مازالييت لهييا اليييد ال ليييا فييي عالقاتهييا بالسييلطة التشييري ية      
ت تبير البرلنيان وغييره مين النجيالس أداة مين أدوات الحكيل وجهيازا  تاب يا  مين أجهيزة حي  

 الدولة وليس موسسة سياسية مستقلة مناط بها وظالف رقابية وتشري ية.
ولقييد أدت ىييذه ااوميياز السييلبية إلييي ت نيييق أزميية النشيياركة السياسييية ولقييد كشييفت      

مجليس الشي ب فيي ال يام نفسيو عين وجيود  ع وانتخابيات3332االنتخابات الرليسيية عيام 
%( منن ينلكون حق 31أزمة حادة في النشاركة السياسية حي  كانت نسبة التصويت )

مليييون نسيينةع منييا يوكييد تييدني نسييبة النشيياركة السياسييية فييي  13التصييويت وىييل حييوالي 
النجتنييع النصييري بشييكل عييامع ربنييا يرجييع ذلييك التييدني فييي النشيياركة إلييي حاليية السييلبية 

المبيياالة والشييك السياسييي الييذي مييازال مسيييطرا  علييي النييواطن النصييري فييي أن النتيجيية و 
 م روفة سلفا  وأن صوتو لل يغير من الواقع أي شيت وأن الحكومة ت نل الذي تريده.

وميين النهييل اإلشييارة فييي ىييذا السييياق أن نظييام التهدليية وخاصيية تهدليية اازمييات التييي      
تييرتب  بملغييات قييانون الطييوارئ والقييوانين النقيييدة لحرييية إنشييات اتب تييو القيييادة السياسييية لييل 

ااحزاب السياسية في مصر بل إن النظام لل يشهد تغيرا  جوىريا  في الحياة السياسية نحو 
الدينقراطييييةع كيييذلك فيييمن تفييياقل النشيييكالت االجتناعيييية واالقتصيييادية مثيييل ارتفييياز نسيييبة 

سييييتوي الن يشيييية لقطاعييييات عريضيييية ميييين التضييييخلع وارتفيييياز م ييييدالت البطالييييةع وتييييدىور م
النواطنين مع عيدم ارتفياز مسيتوي أدات الدولية وانتشيار مظياىر الفسياد السياسيي واإلداري 
بشكل الفت للنظرع وعدم وجود الشفافية في عنلية الخصخصة وخاصية فيي عنليية البييع 

 .(33)والشرات
تغييير أسييلوب تهدليية منييا أفضييي فييي النهاييية إلييي تصيياعد وتيييرة ال نييف السياسييي وبييل و      

الصراز نحو أسلوب أكثير حيدة اتسيل بنواجهية الن ارميةع وتصي يد ال نيف الحكيومي كنيا 
 Cultureم(ع وتنييامي فقافيية البلطيية )3332ظهيير فييي انتخابييات مجلييس الشيي ب عييام )

thug من الحزب الحاكل ميد أحيزاب الن ارمية منيا أدي إليي خليق إحسياس عيام ليدي )
البهلع وإزات ذلك ص دت موسسة الرلاسية مين ىجومهيا عليي الن ارمة بتجاىل النظام لنط
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أحييزاب الن ارمييةع ولييذا فقييد وجهييت القيييادة السياسييية اتهامييا  متزايييدا  فييي القضييايا القومييية 
 .(33)والتزييف وعدم التوافق مع السلوك الدينقراطي

منا ج ل مصر تشهد عيدد غيير مسيبوق مين الحركيات االجتناعيية االحتجاجيية ف ليي      
صيي يد االجتنيياعي والسياسييي ظهييرت الحركيية النصييرية ميين أجييل التغيييير كفاييية وأخواتهيياع ال

والتيي رف ييت شيي ار "ال للتورييي ... ال للتنديييد"ع وحركيية الحرييية امن أو مييا عييرف بالحنليية 
الشيي بية ميين أجييل التغيييير والتييي ظهييرت فييي نفييس الفتييرة التييي تأسسييت فيهييا حركيية كفاييية 

 للتجديد.. ال لحكل ال سكر"ع وحركة القضاة اإلصيالحيين لتحنل ش ار "ال للتوري .. ال
وحركيية "أوقفييوا مبييارك" النناىضيية للييرليس وحركيية "شييايفينكو" النناىضيية للتزوييير والفسييادع 
وحركيية "الجبهيية الشيي بية السييلنية إلنقيياذ مصيير" وحركيية "مييايحكنر" النناىضيية للتورييي  

ع وتهدف إلي 3339اب مستقلون عام والحركة الش بية لنقاومة ال لنانيةع التي أسسها نو 
مقاومة ال لنانية وإعادة االعتبار للشري ة اإلسيالمية وتيرف  التوريي  وحظير إنشيات أحيزاب 
دينيةع وحركة مصريون بال حيدود وتهيدف إليي توعيية النصيريين بأىنيية الدينقراطيية وحركية 

خفي  م يدالت "مواطنون مد الغبات" وىي حركة سياسية تحنل اسنا  ساخرا  وتهدف إليي 
الغبييات النرتف يية فييي قييرارات الحكوميية فييي ااحييزاب والنقابييات الن نييية والتييي ميين شييأنها أن 

إبريل" التي قدمها أصحابها علي أنها  1توفر سلبا  علي النجتنع النصريع وحركة "شباب 
حركة احتجاجية إلصالح مصر وأخيرا  وليس بآخر اللجنة الش بية النصيرية ليدعل انتفامية 

الفلسيييطيني كنيييا بيييرزت ب ييي  الحركيييات الرافضييية لاومييياز االقتصيييادية النترديييية  الشييي ب
للييبالدع وميين أبرزىييا حركيية " ال لبيييع مصيير" وىييي حركيية تييرف  لبيييع شييركات القطيياز ال ييامع 
وتسييي ي لوقيييف سياسييية الخصخصييية وحركييية "مواطنيييون ميييد الغيييالت"؛ فضيييال  عييين الحركييية 

طاليييب باسيييتقالل الجام يييات أمنييييا  وحركييية ال ناليييية وحركييية "أسييياتذة الجام يييات النصيييرية وت
"مهندسون مد الحراسية"ع وتسي ي لرفيع الحراسية عين نقابية النهندسيين وإجيرات انتخابيات 
نقابية حرةع وحركة أطبات بال حقوق وحركة حقي الطالبية التيي تيدعو إليي اسيت ادة الحقيوق 

عييين أميييوال  الطالبييييةع وحركييية اليييدفاز عييين أصيييحاب الن اشيييات واللجنييية القوميييية لليييدفاز
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م(ع فضييال  عيين بييزوم عييدد ميين التحركييات 3334التأمينييات التييي تأسسييت فييي بداييية عييام )
الفاويييية مثيييل "تحركيييات ميييوظفي الضيييرالب ال قاريييية والصييييادلة وجيييام ي القنامييية وسييياكني 
ال شوالياتع وحركة عوانس مد التغييير وىيي حركية اجتناعيية تأسسيت عبير مواقيع الفييس 

وتهدف إلي الدفاز عن حقوق غير النتزوجات أما ميا يسينونو  بوك عبر شبكات اإلنترنتع
بالظلل االجتناعي والنظرة السلبية إليهلع وأخيرا  حركة مصير مين أجيل النصيريينع وتهيدف 

 .(31)إلي غرس االنتنات النصري لجنيع النصريين والدفاز عن تاريخ وحضارة مصر
س أنها جاتت مين خيارج أطير والشك أن ىذه التجربة النصرية في االحتجاجات ت ك     

الن ارمة التقليدية وأنها شنلت أجيال مين الشيباب النصيري ليل يكين منخرطيا  فيي ال نيل 
السياسييييي التقليييييديع وأن ىييييذه الحركييييات قييييد تبنييييت أشييييكاال  غييييير م تييييادة فييييي تحركاتهييييا 
 السياسية واالجتناعية لت بر عن مرورة التغيير للنظام القالل الذي ترىيل وأصيب  غيير قيادر

 علي حكل البالد وحل اازمات النتراكنة فيو عبر الثالفين عام النامية.
وبالتالي ال مخرج من ىذه اازمية إال بقبيول القييادة السياسيية لتحقييق تغيير حقييق فيي      

الحيييياة السياسيييية فيييي مصيييرع واإلسيييراز بخطيييي اإلطيييار السياسيييي بشيييكل يسييين  بالتيييداول 
ي االجتناعيية الفاعلية بيالت بير عين نفسيها بشيكل السلني للسيلطة وتنكيين الشيباب والقيو 

رسييييني وترسيييييخ ال القيييية بييييين النظييييام السياسييييي والن ارميييية وتف يييييل النشيييياركة السياسييييية 
 واالجتناعية والتخلص من القوانين والقيود النقيدة للحريات... الخ.

 بية لكن النظام السياسي كان يصل أذنيو ولل يحاول أن يستجيب لتلك النطالب الش     
م(ع وىيي انتخابيات مزيفية 3333بل زادت اازمة ت قيدا  بانتخابات مجلس الشي ب عيام )

بشييك ومضيينون فامييحينع وكانييت بنثابيية القشيية التييي قسيينت ظهيير الب ييير فحييي  كانييت 
السيييلطة تزىيييو باحتكيييار السياسيييية ب يييد أن احتكيييرت االقتصييياد والثقافييية واامييينع وكيييادت 

علييي محاوليية قتييل إرادة اامييةع أقيييل )البرلنييان الشيي بي(ع تسييتولي علييي النييات والهييوات وردا  
الييذي مييل ماليية شخصييية ميين نييواب سييابقينع أسييقطو التزوييير وشخصيييات عاميية ومثقفييينع 

 .(34)وحين طرح اامر علي الرليس النخلوز تهكل بطريقة جارحة قالال  "خليهل يتسلوا"
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بليييو السيييلطة بزحيييف وكيييان كيييل شييييت يجيييري فيييي الشيييارز النصيييري بسيييرعة البيييرق وتقا     
 السلحفات.

 يناير والنأزق السياسي. 32فالثا : فورة 
لقد انفجرت الثورة علي أكتاف جناعة الشباب مين الجييل الجدييد اليذي ليل يتكييف      

مع واقع النجتنع الفاسد والنرتكز فساده إلي النظام السياسي )التسلطي( خالل الثالفيين 
ر والحريييييةع والكراميييية اإلنسييييانيةعوال دالة االجتناعيييييةع عامييييا  ااخيييييرة راف يييية  شيييي ار "ال ييييي

ومييرورة إسييقاط النظييام الييذي أدي إلييي انتشييار الفسيياد وغييياب ال داليية االجتناعيييةع لكيين 
نظيييرا  للفقييير الفكيييري والتنظينيييي للطلي ييية الشيييبابية الثيييالرةع فقيييد سيييارت ااحيييداث باتجييياه 

اعييية حييي  يهييينن ااوميي  فكييرا ع خضييوز ال نلييية الثورييية لفاعلييية قييوانين الحركيية االجتن
وااقيييول تنظينيييا  عليييي دفييية توجييييو مسيييار ااحيييداث الف ليييية باتجييياه النسيييتقبل فيييي ااجيييل 
القريب والنتوس  علي ااقلع وىيذا ميا ي بير عنيو بيالت بير الشيالع باختطياف الثيورةع حيي  

ي والتيييار اختطفييت الثييورة ميين قبييل تيييارين عريضييين اُصييطل  علييي تسيينيتهنا بالتيييار الليبراليي
اإلسييالميع لكيين يبييدو أن الغلبيية النسييبية أصييبحت للتيييار الثيياني فييي مواجهيية ااول علييي 
الصيي يد الشيي بيع ورغييل الضيي ف النسييبي لليبييراليين فييي النجتنييع السياسيييع فييمنهل أكثيير 
وميييوحا ع وأعليييي صيييوتا  فيييي مضييينار الشييي ار السياسيييي الننثيييل للنهنييية الرليسيييية للنرحلييية 

وىو ش ار التحول الدينقراطي ومن خالل املية االنتخابية أساسيا ع وقيد  االنتقالية القادمةع
يتفييق اإلسييالميون مييع ىييذا الشيي ار فييي النجييال السياسييي كتكتيييك مرحلييي للوصييول إلييي 
السييلطة فييل ركلييو وعييدم االقتنيياز بييو حييي  ال ي بيير عيين توجهيياتهل الفكرييية خاصيية وأنهييل ال 

 .(32)ة والتناسك الفكرييقدمون بديال  وامحا  يتنتع بذات الجاذبي
م" فييي مسييار دسييتوري متقلييب ومتحييول 3333ينيياير  32ودخلييت مصيير ب ييد فييورة "     

م( اليذي 3793شابو قيدُر كبيير مين الغنيوضع وأول جوانيب الغنيوض ىيو مصيير دسيتور )
قييام النجلييس ال سييكري بوقييف ال نييل بييو وتشييكيل لجنيية بت ييديل تسييع مييواد ميين الدسييتورع 

يقية انتخياب رلييس الجنهوريية وشيروطو وميدة الرلاسية التيي حيددت وتت لق ىذه النيواد بطر 
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اول ميييرة فيييي تييياريخ مصييير بيييأربع سييينوات وال يجيييوز التجدييييد أكثييير مييين دورتيييينع وب ييي  
صالحيات الرليس النتصلة بت ين نالب لو أو أكثرع وبمعالن حالة الطوارئع وطلب إصدار 

مارس  37 ديالت الدستورية بتاريخ دستور جديدع وقد تل االستفتات الش بي ال ام علي الت
م(  وجيييياتت نتيجيييية االسييييتفتات بالنوافقيييية عليهييييا بأغلبييييية النشيييياركين فييييي عنلييييية 3333)

التصييويت وأعقييب ذلييك إعييالن دسييتوري موقييت ميين النجلييس ااعلييى للقييوات النسييلحة 
م(ع ونظييرا  للقييوي النقارنيية للتيييارات اإلسييالمية شييبانا  3333مييارس ) 13النصييرية بتيياريخ 

ميارس أن توجيو حركية الثيورة فيي اتجياه بنيات شيرعية  37يبة فقد استطاعت منذ اسيتفتات وش
انتخابيية فييي مواجهيية الليبيراليين وربنييا اليسيياريين أيضيا ع نحييو الييدعوة إليي تكييوين البرلنييانع 
)الشيي ب والشييورل(ع عيين طريييق االنتخيياب كنييا أرادوا بالقالنيية الحزبييية النغلقيية علييي فلثييي 

ب الفردي للثل  النتبقي مع مزاحنة الحزبيين للنشيتغلين عليي النقاعيد النقاعد واالنتخا
الفرديييةع كنييا حيياول اإلسييالميون تكييوين اللجنيية التأسيسييية للدسييتور مييرتين بنييا يتوافييق مييع 
وزنهل ال ددي الغاليب فيي تشيكيل البرلنيانع ودخليوا انتخابيات رلاسية الجنهوريية لت يوي  

ي ية والتنفيذيةع وفي خضل االنتخابات الرلاسية انضيل الثغرة النحتنلة بين السلطتين التشر 
الشطر الغالب من الشباب الليبرالي من التيارات اإلسالمية في مواجهة النرش  الننيافسع 

مع ظهييرت بييوادر فييوز مرشيي  جناعيية 3333/ 38/1وفييي صييبيحة يييوم السييبت النوافييق 
 .(31)ااخوان النسلنين لرلاسة الجنهورية

وة السياسيييية النصيييرية وال ربيييية عنوميييا  وربنيييا ال النيييية أن الوميييع وىنيييا أدركيييت الصيييف     
ينايرع قد غدت تحكنو م ادلة التوازن النهينن بين التيار  32السياسي النصري ب د فورة 

اإلسالمي والتيار الليبرالي بصفة أساسية واالتجياىين السيلفي والصيوفي بصيفة فانوييةع لكين 
رة ىيييو النلهيييل والقاليييد النيييدالز ىيييذه الثيييورة سييييظل الشييي ب النصيييري رغيييل اختطييياف الثيييو 

ال ظينيية كنييا يقييول النفكييرون الغربيييون حييي  كانييت طاقييات الشييباب وتوحييد صييفوفهل فييي 
ظييل ظييروف مناوليية مخيفيية ومنبييع اإللهييامع فتنكنييت ىييذه الجنيياىير الغفيييرة تحييت ظييروف 

 .(39)رىيبة ومخاطر جسينة انجاز ما ت جز الكلنات عن وصفو
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اامريكييي "أوبامييا" الييذي قييال فييي خطيياب لييو عقييب اإلطاحيية بنبييارك وحتييى الييرليس      
مباشيرة "يجيب أن نُييدارس الثيورة النصيرية اوالدنييا أو تليك السييدة اامريكييية التيي وميي ت 
صورة مييدان التحريير فيي ييديها وىيي تهتيف ميع أوالدىيا شي ار ردده الثيوار " الشي ب يرييد 

ىييل ميين الننكيين تحقيييق ذا السييياقع ل الييذي يطييرح نفسييو فييي ىييوالسييوا إسييقاط النظييام.
الدينقراطية في مصر دون وجود دينقراطيين مسيت دين لليدفاز عنهيا والتضيحية مين أجلهيا 

 إذا اقتضي اامر؟
فيييي الواقيييع ييييري اليييب   أنيييو بغييي  النظييير عييين إمكيييان تحقييييق دينقراطيييية ميييين دون      

للنخبيية الحاكنيية فييي دينقييراطيينع فمنييو لييل يطييرأ أي تغيييير جييذري علييي التركيبيية السياسييية 
النجتنيع النصيريع فنيا زاليت النخبية الحاكنية التيي تسييطر عليي مقالييد ااميور فيي مصيير 
منيييذ عشيييرات السييينيينع وال تيييزال القيييوي الخارجيييية تيييدعل بقيييوة الننظومييية السيييلطوية رغيييل 
إعالنها ش ار حتنية التغيير اليدينقراطي فيي منطقية الشيرق ااوسي ع وبالتيالي مين الصي ب 

أي تغييييير جيييذري طالنيييا بقييييت التركيبييية االجتناعيييية والسياسيييية وعالقييية الدولييية أن ينيييتت 
بالنجتنع عليي حالهياع بيل ذىيب ب ي  البياحثين أنيو بيرغل حيدوث انفراجيو دينقراطيية فيي 
مصر بشيكل أوسيع فيي ظيل التغييير الثيوري إال أنيو ليل تحيدث تحيوالت دينقراطيية حقيقيية 

أفرىا في التحول الدينقراطي في مصر للباحثة في مصرع  ففي دراسة عن عنلية السالم وت
اامريكيييييية "هن الش" أوميييييحت أن عنليييييية التسيييييوية السيييييلنية ليييييل تسيييييفر عييييين تحيييييوالت 
دينقراطية في كيفية الت امل النخبة الحاكنة مع الن ارمية والنجتنيع النيدني بشيكل عيامع 

"فيي نظير الش"  فبرغل اتساز حيز الدينقراطيية بكثيير عنيا كيان سيابقا ع ولكين ىيذا ال ي نيي
إن مصر أصبحت دولة دينقراطية يتساوي فيهيا النيواطن والحياكل أميام القيانونع فيال تيزال 
النخبيية الحاكنيية تتخييذ كييل القييرارات النهنيية والنصيييرية قبييل الييذىاب إلييي البرلنييان ليوافييق 

 .(38)علي ىذه القرارات
لجناعييات فييي وقييد سيياىنت ىييذه السياسييات التسييلطية فييي تضيييق مسيياىنة اافييراد وا     

عنلية صنع القرار السياسي وفرض القيود عليهل حيي  مازاليت النخبية السياسيية الحاكنية 
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في ظل حكل ااخوان ت تقد أن من حقها وحدىا الحكل واإلنفراد بسلطة اتخياذ القيرارات 
الهاميييية وتنظيييير إلييييي مطالييييب النشيييياركة علييييي أنهييييا مطالييييب غييييير شييييرعية لهييييوالت اافييييراد 

ناقضية ايييديولوجيتهل الفكريية بييل يصيل ااميير إليي أن أعضييات الجام يية والجناعيات انهييا م
اإلسالمية الحاكنة قد قييدوا أنفسيهل عليي أنهيل الكبيار اليذين يجيب إال يتطياول أو يتطليع 
إلي سلطتهل الصغار من الشباب منا نجل علي ذلك الشي ور ب يدم الرميا واليرف  لحكيل 

في حل النشاكل النزمنة في النجتنيع  جناعة ااخوان النسلنينع خاصة في ظل فشلهل
منييا أدي إلييي خييروج الجنيياىير الغفيييرة فييي النجتنييع النصييري فييي النيييادين ال اميية م لنييين 
رفضييهل لحكييل ااخييوان ومييرورة تغيييير النظييام واسييتطاعت الجنييوز الشيي بية وخاصيية ميين 

مع حركيية تنييرد أن تجنييع توقي ييات تخطييت ال شييرين مليونييا  علييي رفيي  اسييتنرار ىييذا النظييا
لكن الننوذج الذي قدمتيو الثيورة النصيرية ال ييزال محيل فحيص ودرس عنيقيين فيي مراكيز 
الدراسات وبيوت الخبرة وموسسات صناعة القرار فيي الغيربع وال ييزال موميع انبهيار مين 
الش وب الغربية ذاتهاع وىذا ما يوكد أن الظروف االجتناعية واالقتصادية السيياة ىيي التيي 

دة لالحتجيياج وتج ييل رغبيية الجنيياىير فييي التنييرد متجييددة بييل تبييدو تخلييق أسييبابا  متصيياع
مرورية في ظل الحق ااصيل والحيوي للنقيد والتصيحي  اليدالل وااميل يحيدونا ب يد فيورة 

 م" في أن تضع مصر علي الطريق الدينقراطي السليل.3331يونيو  13"
 .راب ا : مستقبل التحول الدينقراطي في مصر

تفاد ميين التجييارب السييابقة يوكييد بنييا ال يييدز مجيياال  للشييك أن عنلييية إن الييدرَس النسيي     
التقدم نحو الدينقراطيية يتضينن توسييع قاعيدة النشياركة فيي عنليية صينع القيرار السياسيي 
والييذي يتحقييق ميين خييالل االنتخابييات الحييرة النباشييرة والتنافسييية علييي حييد ت بييير النفكيير 

 .(37)اامريكي "صنويل ىينتجتون"
 -عن مرورة االىتنام بب دين أساسين للدينقراطية وىنا: فضال       

الب د ااول: يري أنو ال ينكن حدوث تطور دينقراطي مطرد ومستقر ميا ليل تنتشير الثقافية 
الدينقراطية وقينها ااساسيية مثيل قبيول امخير واحتيرام دوره والحيوار والتسيام  والتنيافس 
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الثقافيية أىييل ميين النقدسييات والهياكييل  السييلني والقييدرة علييي النسيياومة وىييذا الب ييد يييري
واابنية بل يج لها القاعدة التي يقوم عليهيا أي بنيات دينقراطيي وت نيل فيي ظلهيا ااحيزاب 
ومنظنيييات النجتنيييع السياسيييي والنجتنيييع النيييدنيع وتجيييري فيييي رحابهيييا االنتخابيييات دون 

 حاجة إلي إجراتات خاصة أو قواعد إمافية لضنان نزىتها وحريتها.
ثاني: فهو بقوم علي أن التطور اليدينقراطي يتوقيف عليي طبي ية الجناعية أو النخبية الب د ال

السياسية الحاكنة ومدل قدرتها علي الوصول إلي تفاىل أو تراٍض عام حيول ىيذا التطيورع 
وااسس التي يقوم عليها ونجاحها في تجاوز االنقسيامات ااساسيية بينهيا والتيي ينكين أن 

أو تخليق مواقيف متبادلية مين إمكيان اسيتاثار الحيزب اليذي يصيل تهدد النظام اليدينقراطي 
إلي السلطة فال يغادرىاع فااساس اليذي يسيتند إلييو ىيذا الب يد ىيو أن الجناعية السياسيية 
التي تستحق الدينقراطية ىي التي تتنكن من إيجاد تفاىل عام علي م الل ىذا الطريق بنيا 

قالييد التكييف والت ياون والثقية والنسياومة ووصيوال  يحقق أمنا  متبادال  بين أطرافهاع ويرسي ت
إلييي ومييع تزيييد فيييو مسيياحة التوافييق علييي مسيياحة الصييرازع وتتحييول النزعييات اايديولوجييية 
الجاميييدة إليييي اختالفيييات عليييي بيييرامت وسياسيييات محيييددة فيييي إطيييار قواعيييد واميييحة لل بييية 

 سياسية مقبولة ومحترمة من الجنيع.
قافييية السياسيييية قاسييينا  مشيييتركا  بيييين الب يييدينع ولكييين ميييع وعليييي ىيييذا النحيييو تبيييدو الث     

اختالف واسع في نطاق ىذه الثقافة التي يتطليب الب يد ااول شييوعها فيي النجتنيع بيننيا 
 .(33)يشترط الب د الثاني توافرىا لدي النخبة الحاكنة

ا  لييذا فقييد رأي عديييد ميين البيياحثين أن ميين أىييل الركييالز التييي تييدعل الدينقراطييية فكيير      
( الف الة للدينقراطية وجيود فقافية نوعيية Added valueومنارسةع وت ظل القيل النضافة )

ت زز الدينقراطية علي مستوي القييل واالختييار وااف يال والتصيرفات وتينظل ال القيات بيين 
القييوي والتنظينييات السياسييية بنييا تييوفره ميين مييواب  وتتييي  ميين فييرص للت ليييل الييدينقراطي 

الثقافة النوعية فقافة الدينقراطيةع لكن ما ىي خصيالص أو شيروط ىيذه  الذاتي تسني ىذه
 الثقافة؟
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 .(33)-وينكن تحديد أىل ىذه الخصالص في ال ناصر التالية:     
وتجسييدىا  Human Rightsأن تنطلييق فقافيية الدينقراطييية ميين حقييوق اإلنسييان  -3

كان سببو أو   وتصون تحققها في مختلف جوانب الحياة اليوميةع وبال أي تنيز أيا  
مبرره أو اإلدعيات بشيأنو سيوات بسيبب ال نير أو النيوز أو اليدين أو الوميع الطبقيي 
أو النوقف اايديولوجيع أو النوقف من السلطة تأيدا  أو م ارمةع ويتضينن ىيذا 
بالضيييرورة الحيييق فيييي الن رفييية والحيييق فيييي الوصيييول إليييي الن لومييياتع والحيييق فيييي 

طة ومنارسيييتها عبييير االنتخابيييات الحيييرة الت بييييرع والحيييق فيييي الوصيييول إليييي السيييل
 النباشرة.

أن تنطليييق فقافييية الدينقراطيييية مييين عقيييد اجتنييياعي سياسيييي جدييييد يكفيييل جنييييع  -3
الحقيييوق اإلنسيييانيةع واالجتناعييييةع واالقتصييياديةع والسياسييييةع وفيييي القليييب منهيييا 

الوطنيييية وفيييق  احقيييوق الت بيييير والتنظييييل والننارسييية وتحيييدد ميييوابطها والتزاماتهييي
 القوي السياسيةع واالجتناعيةع وسيادة توافق وطني عام.إجناز كل 

يجييب أن تسيي ي فقافيية الدينقراطييية إلييي تحرييير النييواطن ميين اليييأس والخييوف ميين  -1
 الحامر والنستقبلع بحي  يكون أمنا  علي نفسو ومالو وأسرتو.

يجيييب ت نييييق قييييل أساسيييية لت زييييز فقافييية الدينقراطيييية مثيييل قييييل التفكيييير ال لنيييي  -4
ق االختالفع والنقيد النلتيزم بنصيال  اليوطن والشيفافية والنحاسيبية والحوارع وح

وأسييياليب وقواعيييد محيييددة للثيييواب وال قيييابع والتسيييام  ميييع امخييير فيييي الفكييير 
اايديولوجي والسياسي الوطنيع والتحالف الوطني م و إذا تطلبت مصيال  اليوطن 

فييي التفكييير  ىييذاع كنييا أن تييدعل قيييل الدينقراطييية يتطلييب بييروز القييدوة اإليجابييية
 والتصرف والسلوك اليومي.

وأخيييرا  يجييب تنقييية فقافيية الدينقراطييية ميين الفهلييوة ميين ال شييوالية والتحايييل علييي  -2
الناخب والشيللية وتبيادل النصيال  الفرديية امنييةع واسيتغالل النفيوذ االقتصياديع 

 أو اإلداريع أو اإلعالميع أو إزاحة النختلف سياسيا .
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ة ىذه الثقافة تناما ع وإفساح النجال رحبا  لتطيوير أو اسيتحداث وعلي ىذا يجب تنني     
نسق عصري لثقافة سياسية مستنيرة في النستقبلع ت لي من شأن الحريات الليبرالية كقوام 
فكري لبنية ال نل السياسي وال امع وت نيل فيي الوقيت نفسيو عليي توسي ة مسياحة الشيراكة 

ت عليي التيزام مبيدلي صيارم يتبيع الصيال  اليوطني بنيا -أمام شتي القوي والتييارات السياسيية
أميرا  ىينيا  ولكنيو  -بطبي ية الحيال -ال ام كتوجو رليسي وقاعيدة رليسيية ولييس تحقييق ذليك

في حقيقة اامر مكنة يسهل امتالكهاع والدليل علي ذلك ما تشهده الساحة السياسية فيي 
ة الييرأي أو النفكييرين أو امونيية ااخيييرة ميين جهييود مكثفيية لييل تتوقييف سييوات ميين جانييب قيياد

الباحثين أو من جانب رجال السياسية والذين س وا إليي تحقييق مهنيات التحيول السياسيي 
خاصة في ظل قوي الدفع الثوري الذي يشيهده النجتنيع النصيري اليذي اسيتطاز أن يغيير 
نظامين في أقل من عيامينع وقيد تنخي  عين محصيلة ىيذه الجهيود فيالث تييارات أساسيية 

 .(33)ها توجها  نظريا  محددا  ومدخل عنليا  منيزا  تتنثل فينا يليينثل كل من
* التيييار ااول: ي تقييد أنصيياره أن اإلصييالح الدسييتوري والقييانوني ىييو قاعييدة أساسييية لكييل 

 تغير أو ت ديل أو تطوير في بنية ال نلية السياسية ودينامياتها.
تحدي  النوسساتي كفيالن بمحيداث * التيار الثاني: يذىب دعاتو إلي أن التغير البنالي وال

 النقلة الكيفية النرغوبة في هليات الحياة السياسية وفاعليتها.
*التيار الثال : والذي يوكد أصحابو بمصرار أنو ال جدول بأي إصالح دسيتوري أو قيانوني 
وال قينييية كيييذلك اي تغيييير بنيييالي ميييا ليييل يسيييبق ذليييك تحدييييد وامييي  للنرج يييية الفكريييية 

 الحاكنة للنسق السياسي للنجتنع.واايديولوجية 
ورغييل أىنييية التيييارات الييثالث وجدييية مييا ينثلييو كييال  منهييا وحيويتييو فأنهييا ال تنييس إال      

أطرافا  جزلية محيدودة مين إشيكالية كليية شياملةع منيا يج لنيا نيري أن حيل مشيكلة التحيول 
عصيري  الدينقراطي في مصر بشكل أساسي يتنثل فيي تطيوير أو اسيتحداث نظيام سياسيي

يستند أصولو الفكرية ومرج تو ال قالدية من نسيق أييديولوجي تقيدمي مالليل تتسيق مقوالتيو 
مع مقتضيات البنية االجتناعية والنحددات الثقافيية للنجتنيعع وتشيكل فيي الوقيت نفسيو 
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ع ومشييياركة Social Mobilizationالت باييية االجتناعيييية  تمنطلقيييا  رليسييييا  لفاعلييييا
تنيييع وقييييام ىيكيييل النظيييام السياسيييي عليييي تكييياتف النوسسيييات الشيييباب فيييي قييييادة النج

 Non Governmentالسياسيية الرسينيةع ومنظنيات النجتنيع النيدني غيير الحكوميية 
Organizationبحيييي  تتنيييايز عييين ب ضيييها بنالييييا  وتتبيييادل التيييأفير فينيييا بينهيييا جيييدليا ع  ع

ن جنيوز النييواطنين وتتكاميل ميع ب ضييها وظيفييا ع وتنثييل بشيكل أساسيي الغالبييية ال ظنيى ميي
والسيييوال اليييذي يطيييرح نفسيييو ىنيييا يت ليييق بنيييا ىيييو مسيييتقبل التحيييول  وت كيييس مصيييالحها.

 الدينقراطي في مصر؟
في الواقع أن القراتة النتأنية لنا يحدث في الحياة السياسية في امونة ااخييرة يسيتطيع   

    -أن يستخلص أن ىناك رؤيتان متباينتان ىنا:
مصر الثورة تسيير بخطيي سيري ة نحيو التحيول اليدينقراطيع وخاصية الرؤية ااولي: تري أن 

ب د قيام فورتين أدت إلي تغييير نظيامين ظيل أحيدىنا جافنيا  عليي النجتنيع النصيري لنيدة 
فالفييين عامييا ع وامخيير لييل يسييتنر أكثيير ميين عييام إال أن لييو جييذورا  شيي بية فييي بنييية النجتنييع 

ة ب د ىيذين الثيورتين فيي سيبيل التحيول النصريع وبالتالي فمن مصر تخطو خطوات حقيقي
اليييدينقراطي واسيييتكنال النوسسيييات الدسيييتورية بشيييكل حييير ونزييييو وتنثيييل فايييات الشييي ب 

 النصري النختلفة.
الرؤية الثانية: والتي تري أن الطريق إلي الدينقراطية مازال طيويال  وأن ىنياك عقبيات عدييدة 

لسياسيييي النصيييري ينييير بنرحلييية ت تيييرض عنليييية التحيييول اليييدينقراطيع خاصييية وأن النظيييام ا
تحول ص بة من الشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية وترجع ىذه الص وبة إلي أن أجيال 
قد نشأت في ظل فقافة سياسية م ينة قد ال تتوافق مع عنلية التحول الدينقراطيع كنا أن 

يية ال نليية ىناك منارسات وتقاليد قد ترسخت في ظل اانظنة السابقة ال ينكن مين الناح
الييتخلص منهييا بسييهولةع إمييافة إلييي ذلييك ىنيياك مصييال  قوييية لييب   الفاييات االجتناعيييةع 
وخاصية ميين طبقيية رجييال ااعنييالع والتييي البييد أن تقيياوم أي تغييير ميين شييأنو أن يضيير بهييا أو 
ينييس مصييالحهاع وميين فييل ف نلييية التحييول إلييي الشييرعية الدسييتورية تواجييو صيي وبات جنيية 
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ساسييية القيييادرين أو الكيييوادر السياسيييية القيييادرة عليييي الت اميييل ميييع تتنثيييل فيييي عيييدم تيييوفر ال
متطلبيات ىييذا التحيولع واالفتقييار إليي إطييار مالليل ميين الثقافية السياسييية الداعنية للتحييولع 
ىذا باإلمافة إلي مقاومة عنلية التحول من جانب ب   القوي التي تري فيي ىيذه ال نليية 

التحييول الييدينقراطي مرىييون بالقضييات علييي  إمييرارا  بنصييالحها الراسييخةع ولهييذا فنسييتقبل
ىذه الن وقات واإلينان لدي النخبة الحاكنة بضرورة الدينقراطية باعتبارىا حتنية تاريخية 
حي  أنها وحدىا القادرة علي مأسسية عنليية التحيول الكبيرلع فيالت بير اليدينقراطي الحير 

ىيي الشيروط الضيرورية التيي  واالعتراف بياالختالف والتغيايرع واحتيرام النخيالفين.... اليخ؛
تصريف الحركة والصراز داخل عنلية التحول تلك  -أو علي ااقل تساعد علي -تضنن 

تصييريفا  سييلينا ع وبالتييالي تفسيي  النجييال لقييييام موسسييات النجتنييع النييدني ميين مجيييالس 
 منتخبة وأحزاب سياسية ونقابات فاعلة توطر الصراز والحركة والتحول داخل النجتنع.

ىكذا يظل مستقبل التحول الدينقراطي وتجربة اإلصالح برمتها مفتوحيا  الحتنياالت و      
مت ييددةع وفييي تقييديري أن خلييق منيياخ إيجييابي ل نلييية التحييول الييدينقراطي تتطلييب إنجيياز 

 -مهنتين أساسيتين:
ااول: تتنثل في أولوية ت زيز قينة النواطنة وحق النساواة بين الحكام والنحكومين عليي 

ع وتكافو الفرص بيين الجنييع بيال اسيتثناتع وحيل النشياكل النلحية مثيل التضيخل حد سوات
والبطالييةع وانخفيياض مسييتوي الن يشييةع واإلسييكان والفقيير ومشيياكل الت ليييل والصييحة وغييير 

 ذلك.
الثانييية: تييري أىنييية انخييراط ااحييزاب فييي الحييياة السياسيييةع وعالقيية الحكوميية مييع قييوي 

 القيية علييي أسيياس دسييتوريع وتحقيييق التفاعييل بينهنيياع الن ارمييةع ومحاوليية تنظيييل ىييذه ال
 وإجرات انتخابات حرة نزيهةع وتداول سلني للسلطة.

حيييي  تشيييكل ىيييذين النهتنيييين أبيييرز محيييددات مسيييتقبل عنليييية اإلصيييالح السياسيييي      
والتحييييول الييييدينقراطي فييييي مصييييرع حييييي  أنييييو ال بييييديل عيييين التحييييول الييييدينقراطي سييييوي 



حول الدميوقراطي ىف مصرأزمة الت  ياسر اخلواجة| 

لية والصراعات النحلية التي ليس فيهيا متضيرر أو خاسيرع منارسات ال نف والحروب ااى
 وإننا ىي ىزينة لكل ااطراف داخل النجتنع.



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        
 ( ي31)

 النراجع 
 

                                                 

حممدددد عابددددد اإددددابرال إقددددةالية الدميملراطيددددة  اجملتمدددس الددددد    الددددوط  العددددر ل سل ددددلة ( 1)
ل 1993ل 1اجمللددد  167ال ددتمل ا العددر ل مررددا دراسددا  الوبددد  العربيددةل بدد   ل العدددد 

 .13ص 
جملددددددة الدميملراطيددددددةل مررددددددا ( ال دددددديد الايددددددا  الدميملراطيددددددة  جدددددددل ا  دددددد   ال ياسدددددديل 2)

ل  دددددي  3الدراسدددددا  ال ياسدددددية  ا سددددد،اايقية بددددداة رامل الملدددددا ر ل ال دددددنة اة  ل العددددددد 
 .101ل ص 2001

( مصددددكاي رامددددا ال دددديدل بددددول دميملراطددددي بكدددد،   التكددددور ال ياسددددي   مصددددرل جملددددة 3)
ل العدددد الينددا ل الدميملراطيددةل مررددا الدراسددا  ال ياسددة  ا سدد،اايقية بدداة رامل ال ددنة اة  

 .144ل ص2001ربيس 
( ب دد  فاهعددإلل ا دار  ال ياسددية ةزمددة التحددول الدددميملراطي مدد  انددا  الوابددد إ  ف ددام 4)

اعدد اةباا    مصرل الؤمتر ال دنوا اة ل لل حدوا ال ياسدية   مصدرل مرردا ال حدوا 
ل الملدددددا ر ل  الدراسدددددا  ال ياسدددددية   مصدددددرل رليدددددة االقتصددددداد  العلدددددوم ال ياسدددددية   مصدددددر

 .13 -10ل ص ص1987
ل  ص 1986( ع د الع يم رمضانل مصر   عصر ال ادا ل مةت دة مددبو ل الملدا ر ل 5)

 .347 -345ص
(  الددة مصددكايل الن ددام ال ياسددي  قضددايا التحددول الدددميملراطي   مصددرل مريدد  للن ددر 6)

 .134 -133ل ص ص1999 التوزيسل الملا ر ل 



حول الدميوقراطي ىف مصرأزمة الت  ياسر اخلواجة| 

                                                                                                                         

م(ل   حممدد  داي الددي  1992 -1976بية   مصدرل )(     زرفوقةل الناه ة انا 7)
م(ل مررددددددددا ال حددددددددوا 1992 -1982خربددددددددو( )حمددددددددرراي( التكددددددددور ال ياسددددددددي   مصددددددددرل )

ل ص 1974 الدراسددددا  ال ياسدددديةل رليددددة االقتصدددداد  العلددددوم ال ياسدددديةل جامعددددة الملددددا ر ل 
 .172 -169ص
وطين منوذجدداي(ل جملددة ( حممددد سددعد أبددو عددامودل اكددوير اةداص انددا    مصددر )انددا  الدد8)

ل 2002ل ربيدددس 6الدميملراطيدددةل مرردددا الدراسدددا  ال ياسدددية  ا سددد،اايقيةل الملدددا ر ل العددددد 
 .170ص
 -( أف ر    ذا الصدد ر ي م :9)

- Raymond, W., Baker, Sadat and after struggles for 
Egypt political Soul, London, 1990, P.43. 

ل الدميملراطي التع در   مصدر  ادوفل سل دلة منداحرا  بملدو  مجال ع د اإوادل التحو  -
ل ص 1998(ل مررددددددا الملددددددا ر  لدراسددددددا  بملددددددو  ا ف ددددددانل الملددددددا ر ل 5ا ف ددددددان رقددددددم )

 .24 -22ص
(  بيدد ع دد اجمليدددل خكدوا  إ ابيدة ل مددام   منداحر  التكدور ال ياسددي   مصدرل جملددة 10)

يقية بدداة رامل الملددا ر ل العدددد الينددا ل ربيددس الدميملراطيددةل مررددا الدراسددا  ال ياسددية  ا سدد،اا
 .151مل ص 2001



 5201 ناير(ي51عدد)                  اجمللة العربية لعلم االجتماع        
 ( ي31)

                                                                                                                         

حممددد ياسددر اخلواجددةل حددا ر  الا دداد ا دارا رمددا اعة ددإل الصددحاهة ا قليميددة )بليددا  (11)
مضمون ل عض الصح  ا قليمية مبحاه ة الغربيدةل جملدة رليدة ابدا  جامعدة طنكدال اإداص 

 .66 -2ل ص ص2012ل يناير 25اة لل العدد 
م( دار اةمد  1993 -1981( أمدا  قندديال عمليدة التحدول الددميملراطي   مصدرل ) 12)

 .195ل ص1995للن رل الملا ر  
إميددان حممددد ب ددينل ال دد ا   انررددا  االجتماعيددة  ال ياسدديةل اعيمددة الصددرية العامددة  (13)

 .176 -173ل ص ص2012للةتا ل مةت ة اةسر ل الملا ر ل 
اةمدد : م ددارا  الملا مددة ال ددلمية مدد  التددذمر إ  الينددور ل  ( عمددار علددي ب دد ل التغيدد 14)

 .10ل ص2010دار ال ر  ل الملا ر ل 
ينددداير ىرؤك هةريدددةىل اعيمدددة  25حممدددد ع دددد ال دددايس عي ددديل بددددايا    ايدددا   دددور   (15)

 .114 -112ل ص ص2013العامة لملصور الينملاهةل  زار  الينملاهةل الملا ر ل 
 .264 -263الرجس ذااإلل ص ص(16)
مارك لينش  آخر نل الينور    العامل العر  ىادوفل  مصدر   ايدة عصدرىل ارمجدة  دا   (17)

 .   263 -262ل ص ص2012بلميل دار رؤية للن ر  التوزيسل الملا ر ل 
هدددددواز جدددددرجلل الت دددددوية ال دددددلمية  التكدددددور الددددددميملراطي   الدددددوط  العدددددر ل سل دددددلة  (18)

 .184ل ص2000ل 261ةل ب   ل العدد ال تمل ا العر ل مررا دراسا  الوبد  العربي



حول الدميوقراطي ىف مصرأزمة الت  ياسر اخلواجة| 

                                                                                                                         

(19) Samuel, P., Huntington, Third Wave, 
Democratization in the late twentieth century, Norman 
Uni- of Oklahoma, press, 1991. 

 .149(  بيد ع د اجمليدل خكوا  إ ابية ل مامل مرجس سابقل ص 20)
ملراطيدة قدرس أساسدي للتحدول الددميملراطيل مرردا ع د ال اسط ع دد العكديل  ملاهدة الدمي (21)

 .2 -1ل ص ص2004الدراسا  ال ياسية  ا س،اايقية باة رامل الملا ر ل 
 .102( ال يد الايا ل الدميملراطية  جدل ا     ال ياسيل مرجس سابقل ص22)


