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   مصر إلنقاذ" وطنیة لجنة" - خطر  فى وطن عن
  عباس رءوف. د

  2006دیسمبر  19الثالثاء، 

 السوس كما نخرت عالج دون تراكمت لو التى األزمات ىنتعا ما بقدر زدھار،إ بعصور الطویل تاریخھا فى األمم تمر
 نحطاطاإل وحال ،زدھاراإل الح: الحالین ىف األمم وتشھد ومظاھره، أشكالھ بمختلف نحطاطاإل إلى وجرتھا األمة، بنیة فى

  فقد یدھا، من تفلت تدعھا أال من وتمكنت ،بھا الوعى للشعوب توفر لو ،التطور طریق ركانأ بعض عند تاریخیة لحظات
 أو التاریخى الظرف ستثمارإ أحسنت إذا ،األمم من غیرھا بین التقدم مدارج فترقى زدھارھا،إ من دعِ صَ تُ  أن تستطیع

- مسارھا من فتغیر ،االنحطاط طریق على الزلل من نفسھا تعصم أن تستطیع وقد .االزدھار عصر فى التاریخیة ظةاللح
 ما یلتقط عندما الغریق یفعل كما التاریخیة باللحظة أمسكت لو األمم، بین مكانتھا ستعادةإ إلى طریقال على -تدریجیا
  . .الحیاة نفسویت ،بالھواء رئتیھ لیمأل الطفو على یساعده

 حتى خرجت من سباق األمم فى مختلف  عقود، ثالثة مدى على األدنى الدرك إلى جرھا نحطاطإ عصر مصر عاشت وقد
 على النامیة الدول من غیرھا مع تتنافس مصر كانت أن وبعد والخدمات، المعیشة، ومستوى قتصاد،اإل فى: المجاالت

 العالم دول أكثر مع تتنافس أصبحت العلمى، والبحث والتعلیم االجتماعیة، دماتوالخ قتصادىاإل نموال فى المتقدمة المركز
 عقود الثالثة قبل تماماً  منھ نتخلص كدنا الذى البغیض الثالوث ذلك إلى عدنا .شئ كل فى الدنیا كزاالمر على تخلفاً 

 القوائم قاع فیھا التعلیم مستوى حتلوا ،الفقر خط تحت یتزاحمون المصریون وأصبح ،والمرض ،والجھل ،الفقر :األخیرة
 انتشار سجل فى العالم فى األولى المكانة احتلت مصر أن أیام منذ علمنا .رموزه وحكمة النظام ھذا بفضل ولكن العالمیة
 الكلوى الفشل عن وماذا ،اللعین المرض یعانون% " 20" مصر سكان خمس أن -فخر بال- فعلمنا ،الوبائى الكبد مرض

 سكان بین لیتفشى عاد الذى السل عن وماذا ،الحكومة توفرھا التى الشرب میاه بفضل یوم بعد یوما نسبتھ تتزاید الذى
  ..یزول وال یتزاید والھم ،تطول القائمة ؟السرطان عن وماذا ،المصریین من والجحور القبور

 فیھا یتجمع جلسة ترى تكاد وال ،صدره فى مالكتو السخط بركان نفجرإو إال ،ھأحوال عن كادحاً  مصریا تسأل تكاد ال
 كرامة وامتھان ،الفساد على الناس صبر أن تظن حتى ،الحال تدھور من رةمال الشكوى من عاصفة تسمع حتى الناس

 ،السنین مر على یحدث لم ذلك أن غیر ،غداً  سیحدث الشعبى نفجاراإل وأن ،نفد قد ،األوضاع من ذلك غیر إلى ،المواطن
 بقى اللى اللحمة كیلو" من الشكوى مر یشكو 1977 عام الشعبى الغضب بركان انفجر محدودة بنسبة الدعم فعرُ  دماعن

 أصبحت بعدما للفرجة أصبحت ةاللحم ألن ربما حتجاجا،إ نسمع ولم بكثیر، جنیھا العشرین الیوم فتجاوز" واحد بجنیة
  ! احتجاجاً  نسمع ولم ،طعامھم بھ یطبخون إدام من الفقراء ماینال كل وأرجلھا الدجاج ھیاكل

حتجاج وتكریس الیأس فى نفوس إلا حركة كبت فى ینجح أن كاد أو ،اإلنسان كرامة متھانإو القمع بأسالیب النظام نجح
 عن دفاعا قریة فالحو  یھب أو ،الحناجر القلوب تبلغ عندما ،وھناك ھنا تقع التى المحدودة الحركات بعض من إال الناس،
 األحوال كل وفى ،والحیاة العمل فى حقھم عن دفاعا الفلوس بتراب یباع مصنع عمال یھبو ،منھم تنتزع أرض فى حقھم
  ..المحدودة الحركات تلك وراء تراه بمن كلنوت بھم لتبطش القمع جحافل تھبط

 الظلم على الشعوب ربصف ،الحمیر قبعش التغنى عصر فى ذلك كان لو حتى كاألنعام تساق ال الشعوب كانت ولما
 العصور منذ والطغیان الظلم قوى كل طریقھا فى تكتسح التى بالثورات حافل فتاریخھم ،المصریین خاصة ،الیطول
 یكون قد ،لحظة أى فى یقع شعبى نفجارإب وتنذر ،تتزاید الشعبى الغلیان درجة فإن .مصر تاریخمدى  وعلى ،القدیمة
 لبناء ھائلة ةقطا إلى لتتحول الشعبى الغضب حمم عبرھا تتدفق ،جیداً  معدة قنوات ھناك تكن مل لو الحدود، أبعد إلى مدمراً 
  ..جدید من الوطن صرح

 ذلك كان كلما تھادح وازدادات تواترات كلما ،درجاتھا فى متفاوتة أرضیة بھزات مسبوقا یأتى البركان نفجارإ كان ولما
 المصریة السیاسیة النخبة من مجموعة قامت عندما ،األخرین ینالعام فى مصر شھدتھ ما وھو ،البركانى باالنفجار منذرا

 المجموعة ھذه قامت ،المستقلین من كان أو ،بعینھ سیاسى حزب إلى منتمیا كان من سواء السیاسیة التوجھات مختلف من
 لتجدید مبارك حسنى محمد الرئیس تجاهإ اوملتق" كفایة" بشعار عرفت التى" التغییر أجل من المصریة الحركة" بتنظیم

 ھو" للتوریث ال. .للتمدید ال" شعار فكان ،لنجلھ الخطیر المنصب توریث عزمھ عن مؤشرات من ظھر وما ،والیتین
 االستبدادى القمعى البولیسى الطابع كشف فى نجحت التى السلمیة المظاھرات من عددا نظمت التى حتجاجاإل حركة شعار
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 حق نتزاعإو حتجاجاإل بوتا كسر فى ونجحت ،والدولى اإلقلیمى الصعیدین على العام الرأى أمام للنظام إنسانىالال
  .. التظاھر فى الجماھیر

 آلیات وممارسة ،بالقوة التصویت حق ممارسة من الناخبین حرمان حیث من ،الشعب مجلس انتخابات مھزلة وجاءت
 قضاة االحتجاج حركة صفوف إلى لتكسب المھزلة تلك جاءت .التزویر موااوق الذین القضاة على عتداءواإل التزویر

 سیطرة ضد حتجاجاإل - دورھاب– تمارس الجامعات أساتذة من نخبة نظمھا التى مارس 9 حركة كانت حین على ،مصر
 عسف على حتجاجاإ دیھمنا فى القضاة وصمود"  كفایة" حركة وبفضل الجامعات ستقاللإب وتطالب الجامعات على األمن

 التى األمن وقطعان ،البولیسیة السلطة من الخوف حاجز كسر تم ،الجامعات فى مارس 9 حركة بھ قامت وما ،السلطة
 إلى المصرى الشارع فى مایدور تنقل الفضائیة القنوات جعلت التى تصالاإل ثورة ظل فى االحتجاج حركات لقمع تطلقھا
 ویصبح"  التمدید"  ویتحقق ،الرئاسة نتخاباتإ وجرت الدستور من 76 المادة دلتعُ  عندما حدة حتجاجاإل وزاد ،كلھ العالم
 تحاول حرة طالبیة تحاداتإ – مرة ولأل  ھناك فأصبحت ،تماما تغیر االحتجاجى المشھد ولكن .للتوریث مفتوحا الباب
 إقامة فى العمال یفكر كما ،الطالبیة تحاداتاإل نتخاباتإ فى ھوتحكم الجامعات فى األمن تدخل مواجھة فى وجودھا فرض
 نحو استمرت حاشدة مظاھرة فى المحلة عمال وخرج ،العمالیة نتخاباتاإل فى األمن تدخل مواجھة فى حر عمال اتحاد

  ..الشعبیة الثورة بركان ،البركان نفجارإتبشر ب ھزات إال ھذه فما . تأتى والبقیة ،أیام الثالثة

 لذلك .البناء إلعادة محاولة ألى معوقا ،مدمرا ریالتغی جاء ،أیدینا من ضاعت لو تاریخیة لحظة الیوم مصر فى یحدث وما
 كل الصیاغة ھذه فى تشترك ،البناء إلعادة وطنى مشروع صیاغة خالل من ذبالنواج اللحظة تلك على نعض أن یجب

  ..الساحة على الموجودة السیاسیة قوىال

 النخبة من مجموعة كانوا العرابیة الثورة مشروع صاغوا فمن المصرى السیاسى لتراثا على جدیدا ذلك فى ولیس
 المشروع وكان ،1881 عام مصرى دستور أول لھ العملى التجسید كان ،الجیش وضباط واألعیان المثقفین من الوطنیة
 ضم الذى المصرى لمؤتمرا وضعھ الذى المشروع وھو ،العشرین القرن فى مصر نھضة معالم یرسم الثانى الوطنى
 بل .1919 ثورة تبنتھ الذى مشروعال وھو" فیةالطائ الفتنة محاوالت حتواءإل" 1911 عام والسیاسیة االجتماعیة النخبة
 تضمن الذى المصرى الوطنى المشروع لھذا رمزا صلیبا الھالل فیھ یحتضن الذى الشھیر ھاملوع 1919 ثورة كانت

 جاء وأخیراً  .بالتعلیم والنھوض" االقتصادیة التنمیة" االجنبیة السیطرة من المصرى قتصاداال وتحریر ،بالدستور المطالبة
  ،الدیمقراطیة: واألربعینیات الثالثینیات فى المصریة السیاسة األطروحات خالصة من یولیو لثورة الوطنى المشروع

  ..الوطنى ستقاللاإل ،جتماعیةاإل العدالة ،قتصادیةاإل التنمیة

 وصیغت ،الوطنیة ةیوالسیاس جتماعیةاإل النخبة قرائحبھا  جاءت بل السلطة تضعھا لم الوطنیة المشروعات ھذه كل
  ..والسیاسى االقتصادى شكلھا فى األجنبیة للھیمنة تحدیا جاءت كما ،السلطة تمثلھ الذى للنظام كنقیض

 الحرجة المرحلة ھذه ومتطلبات ،مختلفة الظروف ألن -أھمیتھا على- الوطنیة المشروعات تلك حاكىن أن ذلك یعنى وال
 للقرن الوطنى المشروع بصیاغة المثقفین من السیاسیة النخبة تنفرد أن یعنى ال ذلك أن كما ،أیضا مختلفة مصر تاریخ من

 تتضمن أن بیج بل ؟الذكر سالفة الوطنیة المشروعات فى عیانواأل المثقفین نخبة فعلتا م نحو على ،والعشرین الحادى
 جتماعىاإل الواقع تماما یدركون الذین والفالحین للعمال ممثلة عناصر المشروع ھذا صیاغة تتولى التى النخبة ھذه

  ..المصرى

 من وتطویرھا الحركات ھذه بقاء ألن .المظاھرات تنظیم عن والكف ،االحتجاجیة الحركات صفحة طى ذلك والیعنى
 مطالب ترفع سلمیة سیاسیة حركة ألى أساسیا رصیدا یمثل الحركة وآلیات ،یرالجماھ وحشد ،التنظیم مستوى حیث

  ..تحقیقھا اجل من لوتناض جماھیریة

: السیاسة التوجھات مختلف من عناصر تضم"  وطنیة لجنة"  تكوین ،المھم التاریخى الظرف ھذا فى الزاویة وحجر
 اببللش یكون أن یجب ولكن" وغیرھا كفایة حركة فى ممثل منھا یروالكث" واإلسالمیة والقومیة شتراكیةواإل اللیبرالیة

 أساس على ،الوطنیة اللجنة ھذه تشكل ال وأن ،رؤیتھم عن سلیما تعبیرا یعبر تمثیل فیھا والفالحین وللعمال ،نصیب
  ..الریح مھب فى البالد وتصبح مھمتھا فى تنجح فال ،علیھا الحزبى الواقع سلبیات تنعكس ال حتى الحزبى التمثیل

 ما ویصوغون ،البعض ھمبعض مع أعضاؤھا یتحاور ،مغلقة غرف داخل"  الوطنیة اللجنة"  عبتق أن ھذا معنى ولیس
 ،العمالیة النقابات" المدنى المجتمع مؤسسات مختلف مع وحوار استماع جلسات تنظم أن یجب ولكن ،أفكار من یشاءون
 فى صیاغتھا یتم التى العامة المبادئ ستخالصإ ویتم" إلخ ،القضاة ،بالجامعات یسالتدر ھیئة أعضاء ،المھنیة النقابات

 یضم وطنیا مؤتمرا متنظ وقد ،واسع جماھیرى نطاق على للنقاش المشروع اللجنة وتطرح ،الوطنى المشروع إطار
 ھذه یطرح منظم جماھیرى العملموضوع  یصبح عندئذ ،إلقراراه جتماعیةواإل السیاسیة التیارات لمختلف ممثلین

  ..السلمى النضال أشكال بمختلف تحقیقھا أجل من ویناضل الوطنیة المطالب

 ولیس الجماھیر وآالم آمال عن المعبر ،الشعبیة للحركة المفكر العقل دور تلعب أن منھا ینتظر" الوطنیة اللجنة" ھذه ومثل
 من تقیم أن ال الشعبیة القوى ضمیر عن تعبر أن منھا مطلوب ،الجماھیر على النخبویة الوصایة تمارس أن منھا مطلوبا
  ..علیھم وصیا نفسھا
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 المئات بل العشرات فھناك ،الوطنى للعمل دلیل وجود أھمیة وإدراك المرحلة بخطورة الوعى وتوفر ،النوایا خلصت وإذا
 ،خطر فى وطن إنقاذ مھمة  :ةالجلیل المھمة ھذهب القیام تستطیع النضالیة الخبرات ذات ،والسیاسیة ،العلمیة الكفاءات من

 ترحمنا فلن ..للفوضى فریسة یقع أن علینا عار ،والھوان سترداد مكانتھ المفقودة بعد ثالثة عقود من الضیاع إوطن جدیر ب
  .التاریخ لنا یغفر ولن القادمة األجیال

 


