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الدميقراطي  الإ�صالح  �صيا�صي..  اأ�صا�صها  جميعها  •م�صاكلنا  	
من  نعاين  نحن  م�صكلة..  كل  حلل  الرئي�صي  املدخل  هو  وال�صيا�صي 
ونعاين  كبري،  اجتماعي  خلل  من  نعاين  �صخمة،  اقت�صادية  م�صكلة 
موقفنا  يف  التوازن  عدم  من  نعاين  التعليم،  منظومة  يف  ارتباك  من 

والدولية.... العربية  العالقات  من 
اإلخ، واملدخل الرئي�صي حلل كل هذه 
امل�صكالت هو الإ�صالح ال�صيا�صي، ول 
اأمل يف حت�صني اأو�صاعنا القت�صادية 
على  حقيقي  بتغيري  اإل  والجتماعية 
م�صاركة  مبعنى  ال�صيا�صي،  امل�صتوى 
اختيار  يف  حقيقية  م�صاركة  ال�صعب 
الأحزاب،  تكوين  من يحكمنا، حرية 
حرية  اجلمعيات،  تكوين  حرية 
حرية  التعبري،  حرية  ال�صحافة، 
الإ�رضاب،  حرية  ال�صلمي،  التظاهر 
العمل  حرية  الجتماعات،  حرية 
والعمل  الطالبي  والعمل  النقابي 
من  احلزمة  هذه  الأهلي...اإلخ، 
لن  جيد  ب�صكل  تتم  مل  اإذا  احلريات 
جانب  اأي  يف  اإ�صالح  هناك  يكون 

اآخر، ل اجتماعي ول اقت�صادي..
من  �صكل  اإىل  الآن  نتجه  •نحن  	
اأن  ميكن  ول  الراأ�صمالية،  اأ�صكال 
بدون  راأ�صمايل  منوذج  هناك  يكون 
ال�صامن  اأن  �صيا�صية، مبعنى  حريات 
وجود  هو  اقت�صادي  اإ�صالح  لتحقيق 
تتحقق  ولن  و�صفافية،  حما�صبة 
يوجد  ل  طاملا  وال�صفافية  املحا�صبة 
ي�صتطيع  منتخب  حقيقي  برملان  هناك 
ول  ويحا�صبها،  احلكومة  ي�صائل  اأن 
كامالاً  ا�صتقاللاً  م�صتقل  ق�صائي  نظام 
ال�صلطة  على  رقيباًا  يكون  اأن  ي�صتطيع 
التنفيذية واإداراتها، وبالتايل ي�صبح 
غائب  الثالث  ال�صلطات  بني  التوازن 

متاما، وبالتايل غياب احلريات ال�صيا�صية توؤدي اإىل غياب املحا�صبة 
وال�صفافية، فتكون النتيجة احلتمية هى ت�صخم غول الف�صاد بحيث ل ميكن 
كبح جماحه.. فلي�س معنى حرية ال�صوق اأن ت�صود الفو�صى، فالدول 
مرت  القت�صادية،  الناحية  من  ال�صتقرار  من  حالة  اإىل  و�صلت  التي 
مبراحل لعب فيها القطاع اخلا�س واملجتمع املدين دورا متوازنا مع 
الدولة، بحيث كانت تتم عملية اإحالل تدريجي، الدولة تن�صحب ويحل 
حملها من هو اأهل لهذه املهمة، �صواء من املجتمع الأهلي اأو املدين اأو 

من القطاع اخلا�س..
•غياب التوازن يف اأي نظام اقت�صادي اأو �صيا�صي لبد اأن يوؤدي اإىل  	
ف�صل هذا النظام، ونعني بالتوازن ذلك التوازن املجتمعي يف توزيع 

املنافع، اأي اأن كل الأطراف جتد حاجاتها مبا يكفيها دون اأن جتور 
على  بالنجاح  حتكم  التي  الأ�صا�صية  فالفكرة  الأخرى،  الأطراف  على 
متحققة  اجلميع  م�صالح  تكون  اأن  �صيا�صية،  اأو  اقت�صادية  جتربة  اأي 
القطاع  حرية  فيه  نراعي  الذي  الوقت  يف  اأنه  مبعنى  تعار�س،  بال 
اخلا�س وحرية التملك لبد اأن يراعي 
هذا القطاع اخلا�س احلقوق التي عليه 
بالأطراف  اإجحاف  دومنا  للمجتمع 
ودون  ا�صتغالل،  ودومنا  الأخرى، 
اخلروج على القانون، ودون ممار�صة 

الحتكار وما اإىل ذلك.. 
دور  هو  الدولة  •دور  	
تنظيمي عن طريق الت�رضيعات، والنظم 
اأغلبها  الأ�صياء  من  وحزمة  الإدارية، 
العام،  املناخ  تهيئة  بغر�س  تنظيمي 
املبا�رض  التدخل  من  درجة  اأقل  مع 
امل�صكالت.. يف كل مكان من  يف حل 
ينقل  اأن  ميكن  نظام  يوجد  ل  العامل 
اأو ي�صتن�صخ من دولة  بتفا�صيله كما هو 
من  حزمة  دائما  فهناك  اأخرى،  اإىل 
املدخالت التي يكون من �صاأنها توفيق 
هذا النظام ليكون منا�صبا للمكان الذي 
هذا،  نفعل  مل  هنا  نحن  فيه..  �صيطبق 
ننقل نقل م�صطرة مبا يوؤدي اإىل الإ�صاءة 
اأي�صا، فالبد  للنظام املنقول والتطبيق 
النظام  اأو  النمط  داخل  الرتكيب  من 
متطلبات  مع  يتوافق  حتى  القت�صادي 
اأي جمتمع، وهذا الرتكيب يتم الو�صول 
اإىل طبيعته ودرجته عرب عملية تطبيقية 
ال�صعبية،  الرقابة  �صابطها  متطورة، 
العام  ال�صالح  جمموع  �صابطها 
وعليه  �صيقة..  فئوية  م�صالح  ولي�س 
ال�صوق  انفتاح  بني  تركيبة  فاملطلوب 
باأخرى  اأو  بدرجة  الدولة  وتدخل 
التنفيذ،  اأثناء  والتعديل  للتطوير  قابل 
منتخب  برملان  يحققها  التي  العامة،  امل�صلحة  حتقيق  ذلك  و�صابط 

ا، وق�صاء م�صتقل يراقب التوازن بني ال�صلطات. ا حراً انتخاباً
اإ�صالمي..  اقت�صاد  ت�صميتها  ميكن  نا�صجة  عملية  نظرية  يوجد  •ل  	
روؤية  دون  �صعارات  طرحوا  املو�صوع  هذا  يف  تكلموا  من  وكل 
متكاملة، فلي�س هناك روؤية حول النظام املايل، والأ�صهم وال�صندات، 
اإيجابي،  �صيء  بنوك ل تدخل يف امل�صاربة  وال�صتثمارات، فوجود 
اإ�صالمي ميتلك روؤية متكاملة، ميكن  باقت�صاد  ي�صمى  ما  لكن ل يوجد 
اأن تكون هناك مبادئ عامة جدا لكن ل يوجد منوذج حمدد. ميكن اأن 
يكون هناك قيم عامة يف هذا املجال، لكن بالتاأكيد لي�س هناك اآليات 

للتطبيق، فالآليات هي من اإبداع وفعل الب�رض..

اأبو العال ما�ضي
لرموز ون�شطاء املجتمع املدين يف دول منطقة ال�رشق  "االإ�شالح االقت�شادي"  اأعداد  هذه م�شاحة نفتحها يف كل عدد من 
اأفكارهم وروؤاهم فيما مي�س ق�شايا االإ�شالح ببالدهم.. نف�شح لهم هذه امل�شاحة  اإفريقيا، للتعرف على  االأو�شط و�شمال 

ليطرحوا فيها ملحات �رشيعة ومكثفة من اآرائهم..

 املجتمع املدين
والإ�صالح

قضايا اإلصالح

نا�شط �شيا�شي م�رشي بارز.. بداأ ممار�شة العمل العام منذ 
الهند�شة جامعة املنيا، ب�شعيد م�رش،  كان طالبا بكلية 
فكان رئي�س احتاد طالب جامعة املنيا يف الفرتة 1977-
1979، والنائب االأول لرئي�س احتاد طالب م�رش يف الفرتة 
1978-1979، ثم االأمني العام امل�شاعد لنقابة املهند�شني 
امل�رشية  يف الفرتة 1987-1995، ومقرر جلنة التن�شيق 
بني النقابات املهنية امل�رشية يف الفرتة 1996-1989.. 
ر�شح نف�شه يف االنتخابات الربملانية امل�رشية دورة عام 
املركز  عام  مدير  بالقاهرة..  حلوان  منطقة  يف   1995
موؤ�ش�شي  وكيل  وهو   ..1995 عام  منذ  للدرا�شات  الدويل 

حزب الو�شط )حتت التاأ�شي�س(.


