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تعقيبا على األفكار الواردة بورقة األستاذ    
حسين عبد الرازق، أشار األستاذ أحمـد       

 :حسن إلى النقاط التالية
أن التنمية االقتصادية ال تـرتـبـط         
بالضرورة بموضوع التحالفات الحزبية،    

. بل يمكن ربطها بحركة المجتمع ككـل   
وعلى هذا األساس فإن االفـتـراض         
بإمكانات قيام تحالفات اقتصادية فـى       

. مرحلة التعددية فقط، أمر تعوزه الدقـة    
خاصة وأن اإلحصاءات تشير إلى تخلف      
التنمية االقتصادية واالجتماعية قبل ثورة   

، أى خالل مرحلة التـعـدديـة    1952
الحزبية الثانية، كما تشير إلى تـراجـع      

، أى   1976مؤشرات التنمية بعد عام     
خالل مرحلة التعددية الحزبية الثالـثـة،    
وذلك كله مقابل زيادة معدالت النمو فى      
عقد الستينات وهو الذى شهد سيـاسـة        
اقتصادية مخططة وموجهة مركـزيـا،    

. ولعب فيها القطاع العام دورا بـارزا      
وبعبارة أخرى، إن مسألة التـنـمـيـة      
االقتصادية غير مرتبطة بتحـالـفـات       

/أحزاب، ألنها قضية توجهات سياسيـة   
اجتماعية للدولة ككل وتؤثر فى حركـة      

 .المجتمع بعيدا عن حركة األحزاب
 غياب مفهوم مشترك للديمقراطية بيـن     
األحزاب والقوى السياسية المصـريـة،      
وهو أمر مهم قبل الخوض فى الحديـث       

عن إمكانية نشوء تحالفات حزبية حـول   
ورغم أن األحـزاب    .   الهم االقتصادى 

والقوى السياسية سعت لتجنب الخـوض      
الديمـوقـراطـيـة     ( فى مناقشة معنى    

ـلـى    ) المرغوبة ، خشية أن تؤثر سلبا ع
االتفاق على قضايا المحور االقتصادى،     
إال أنها أيضا لم تتفق فيما بينها، باستثناء  

وهناك خالف .   حزبى التجمع والناصرى  
جوهرى بين األحزاب والقوى السياسيـة    
بالنسبة للتوجهات بشأن الـتـنـمـيـة        
االقتصادية واالجتماعية، وكل ما هنالك     
هو مجرد اتفاق بين بعضها حول بعض       
الشعارات والنقاط العريضة دون خوض     

واألمثلة هنا عـديـدة    .   فى أية تفاصيل  
كالخالف فى التوجهات بين حزب الوفـد   
والحزب الناصرى، وبين حزب األحرار     
والحزب الناصرى، وبين حزب العمـل      

وبناء علـى  .   الخ. . . . والحزب الناصرى 
ذلك، فمن الضرورى أن تقوم النـخـب       
المثقفة بفتح الباب أمام الـخـطـاب         

مـفـهـوم    ( المسكوت عنه، وهو تحديد  
بداية، ومدى إمكانية وجود )   الديمقراطية

رؤية مشتركة بشأنها، وذلك كتمهـيـد       
لتحديد مدى إمكانية الوصول لـرؤيـة       

.      مشتركة حول التنمية االقتـصـاديـة      
إن األحزاب التى يطلق عليها مـجـازا        
باألحزاب الصغيرة تنحاز لرؤية الحزب     

الوطنى بشأن القضايا االقتصادية فى أية      
حوارات تدور بشأن اإلصالح السياسـى     

" األحزاب الصغيرة" وحتى .   واالقتصادى
التى أظهرت تباينًا كبيرا مع الـحـزب       
الوطنى فى بداية الحوار، سرعان مـا        
تراجعت، وانحازت للحزب الوطنى بعد     

وهذا األمر حدث بالفعل عـنـد     .   ذلك
الحوار مع الحزب الوطنى قبل تعـديـل     

 من الدستور، حيث كـانـت     76المادة  
لألحزاب الصغيرة وجهات نظر مميـزة    
بشأن اإلصالح السياسى، لكنها تراجعت     
عنها بعد بدء اللقاء، ولم يبق إال ثالثـة        

. أحزاب من بين عشرة تمسكت بثوابتها     
معنى ذلك أنه ليس هناك ثمة إمكانيـة         
لتحالف حقيقى فى القضايا االقتصاديـة       

 . يجمع غالبية األحزاب معا
هناك خالف جوهرى بين رؤية اليسـار      
للتنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

. ورؤية جماعة اإلخوان المسلـمـيـن      
وبالنسبة للشق االقتصادى واالجتماعـى     
تحديدا، فإن اإلخوان المسلمين غـيـر        
مختلفين كثيرا فى التوجهات االقتصادية     
واالجتماعية عما تطرحه سـيـاسـات       
الحزب الوطنى، فالصراع بين هـذيـن       
الطرفين خصوصا وبيـن األحـزاب       
والقوى السياسية عموما هو صراع على      
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 ....مداخالت
من الممكن لدى البعض، ومن الضرورى لدى البعض اآلخر، أن تنجح األحزاب ذات التوجهات المتشابـهـة فـي            

، ) الكرامة تحت التأسـيـس    -مصر العربي   –الوفاق   –الناصري   –التجمع ( التحالف فيما بينها، مثل أحزاب اليسار  

 . خاصة وأن األوضاع أصبحت في حاجة ماسة لمواجهة األزمة االقتصادية عبر عمل جبهوى وليس عمل حزب واحد




