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اأحزاب املعار�صة يف م�صر:

بينهم  فيما  االتفاق  نقاط 
قليــــــــــــــــــــــلة

..ومع احلزب الوطني ال يوجد! 

يف حماولة من »االإ�ضالح االقت�ضادي« للتعرف على مواقف اأحزاب املعار�ضة يف م�رص من بع�ض 
الق�ضايا التي ت�ضغل بال كل املهتمني بال�ضاأن العام، التقينا منري فخري عبد النور ـ �ضكرتري عام حزب 
الوفد، و�ضيد عبد العال ـ االأمني العام حلزب التجمع.. ووائل نوارة ـ رئي�ض املكتب التنفيذي حلزب 
الغد.. وحمدين �ضباحي ـ وكيل موؤ�ض�ضي حزب الكرامة حتت التاأ�ضي�ض.. ناق�ضناهم، واأجرينا معهم 

حواًرا حول عدد من الق�ضايا.. 

حتقيق: مرفت �صعيب
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طرحنا عليهم ت�سا�ؤالت: 
لعملة  وجهان  ال�ضيا�ضي  واالإ�ضالح  االقت�ضادي  االإ�ضالح 
االإ�ضالح  عملية  املعار�ضة  اأحـــزاب  تــرى  كيف  واحـــدة. 
لكل  االقت�ضادية  الربامج  اختالف  مدى  ما  االقت�ضادي؟.. 
روؤية وممار�ضات احلزب  بينها وبني  امل�ضافة  ما  منها؟.. 

الوطني احلاكم؟.. 
فكانت هذه االإجابات، التي تربز تباينا وا�ضًحا يف مواقف 

النخب ال�ضيا�ضية يف م�رص. 
�خالل هذا التحقيق، نحا�ل اأن نتلم�س نقاط االتفاق 
ـ اإن �جدت ـ فقد تكون نقطة بدء حلوار يجمع الطيف 
اأجل  مــن  م�سرتك،  عمل  برنامج  حــول  ال�سيا�سي 
االإ�سالح  طريق  على  �االنطالق  الدميقراطية  تعزيز 

االقت�سادي..
منري فخري عبد النور: حزب الوفد حزب و�ضطي، ول�ضنا 
من عبدة القطاع العام، اأو امللكية العامة للدولة. وطالبنا  
الثقيلة  ال�ضناعات  على  ليقت�رص  الــعــام  القطاع  بتحجيم 
واال�ضرتاتيجية والطاقة والتكنولوجيا املتقدمة التي حتتاج 
لرءو�ض اأموال �ضخمة، وال ي�ضتطيع القطاع اخلا�ض القيام 
الفجوة  ل�ضد  االأجنبية  اال�ضتثمارات  بت�ضجيع  ونطالب  بها. 
التي ال ت�ضتطيع اال�ضتثمارات املحلية مالأها ال�ضتمرار النمو 

االقت�ضادي. 
للم�ضاركة  برناجًما  طرح  التجمع  حزب  العال:  عبد  �سيد 
ويهتم  ــذات،  ال على  املعتمدة  امل�ضتقلة  والتنمية  ال�ضعبية 
بالدرجة االأوىل بال�ضناعات ال�ضغرية واحلرفية، والقطاع 
الزراعي، وم�ضاركة العاملني يف اإدارة الوحدات االإنتاجية 
الكربى ـ يف اإطار من احلريات ال�ضيا�ضية والنقابية ـ لتحقيق 
ال�ضفافية،  من  عالية  درجــة  توفر  حقيقية  �ضعبية  رقابة 
اخلدمات  تكاليف  يف  اأكــرب  عبًئا  اأكــر  يربح  من  وحتميل 

االجتماعية للمجتمع كله، وحق املواطن يف 
التعليم وال�ضحة وال�ضكن. اأما 

املــ�ــرصوعــات الــكــربى فال 
اخلا�ض،  للقطاع  ترتك 

خ�ضخ�ضة  عـــدم  مـــع 
الــقــطــاع املــــايل ـ 

مــثــل الـــبـــنـــوك ـ 
دعم  وت�ضجيع 

م�ضالح  مع  تتعار�ض  مل  اإذا  التجارة  وحرية  ال�ضادرات 
واإعفاء  امُل�ضدر،  ال  املنِتج  ودعــم  امل�رصي،  االقت�ضاد 
اإعفاء  اأخرى، وعدم  �ضلع   اإنتاج  التي تدخل يف  الواردات 
املنتج النهائي حتى لو كانت م�رص موقعة على اتفاقية منظمة 
تخفي�ضات  اإعطاء  على  م�رص  جترب  التي  العاملية  التجارة 

جمركية.
الناحية  مــن  يــهــدف  الــغــد  برنامج حــزب  نـــوارة:  �ائــل  
االقت�ضادية اإىل بناء اقت�ضاد قوي من خالل تخفيف االأعباء 
البريوقراطية وال�رصيبية، ودعم التناف�ضية امل�رصية، وتنمية 
ال�ضوق،  لتن�ضيط  اال�ضتهالكي  الطلب  وتي�ضري  املحلي  الطلب 
بناء على درا�ضات  لتمويل امل�رصوعات  وتي�ضري االقرتا�ض 
دام  ما  االقت�ضادي  التعر  جترمي  واإلغاء  واقعية،  جدوى 
مل ين�ضاأ عن �ضوء نية، وربط ال�ضناعة مبراكز البحث العلمي 
والت�ضويقية  املوؤ�ض�ضية  القدرات  تنمية  دعم  و  واجلامعات 
والبحثية واملعلوماتية ل�رصكات القطاع اخلا�ض، واالعتماد 
اأ�ضلوب االأهداف واالأداء والنتائج يف اإعداد املوازنة  على 
التكاملية  امل�رصوعات  لتمويل  برنامج  وو�ضع  العامة، 
للحا�ضالت  التجارية  العالمات  ت�ضجيل  ودعم  ال�ضغرية، 
امل�رصية املتميزة ودعم الزراعات الع�ضوية التي ال تعتمد 
الزراعية  ال�ضالالت  وت�ضجيل  املبيدات  اأو  الكيماويات  على 
امل�رصية النادرة، ودعم اأمناط جديدة من ال�ضياحة امل�رصية 
وتخ�ضي�ض بع�ض قرى ال�ضاحلني ال�ضمايل وال�رصقي لل�ضياحة 

طويلة االأجل الأ�ضحاب املعا�ضات من الدول الغنية.
على  نتحفظ  الكرامة  حــزب  يف  نحن  �سباحي:  حمدين 
تعبري االإ�ضالح االقت�ضادي، الأنه تعبري مائع وغري حمدد، 
الذي يهدف الإخفاء احلقيقة..  للماكياج والتجميل  واأقرب 
ـ االأزمة االقت�ضادية  اأن م�رص متر باأزمة مركبة  نحن نرى 
ـ ال ُتعالج مبا ي�ضميه احلزب احلاكم  اأبعادها املهمة  اإحدى 
باالإ�ضالح االقت�ضادي، ولكن م�رص حتتاج اإىل تغيري جذري 
و�ضامل، ومن هنا فاإن كل ما يطرح عن االإ�ضالح ال�ضيا�ضي 
اأن  ي�ضتطيع  اأو االقت�ضادي هو جمرد ترقيع لثوب مهلهل ال 
ي�ضرت م�رص، وال اأن يحفظ كرامتها. نحن بحاجة اإىل نظام 
اقت�ضادي بديل يقوي القطاع العام، ويلعب القطاع اخلا�ض 
دوره  يــراعــي  حمــرتًمــا  دوًرا  فيه 
فعال  دور  مــع  االجتماعي، 
للدولة؛ الأن ظاهرة الدولة 
مدمرة  ظاهرة  الرخوة 
وال�ضيا�ضة  لالقت�ضاد 
القومي  م�رص  ولدور 
والدويل. فاالإ�ضالح 
كذبة  االقــتــ�ــضــادي 
حتتها  ن�ضهد  كــبــرية 
الــروة  يف  تفريًطا 
ــا  الــوطــنــيــة، ونــهــًب
وتاأكيًدا  لها،  منظًما 

للفوارق الطبقية.
اأمــــــا عـــلـــى اجلـــانـــب 
اتفق  فــقــد  ــي  ــاع ــم االجــت

الرث�ة،  توزيع  �سوء  على  ـ  �ي�سار  ميني  ـ  اجلميع 
اختلفت حول  ر�ؤيتهم  لكن  االجتماعي،  الظلم  �تف�سي 

�سبل احلل..
منري فخري عبد النور: حزب الوفد يعطي اأهمية للجانب 
االجتماعي، فيطالب باإعادة توزيع الدخول والروات من 
مبراجعة  نطالب  كما  العدالة،  حتقق  مالية  �ضيا�ضات  خالل 
املنظومة ال�رصيبية بحيث حتقق زيادة يف االإيرادات العامة 
واإعــادة  العامة،  املوازنة  يف  العجز  م�ضكلة  حلل  للدولة 
توزيع الدعم الذي ي�ضل جزء منه ملن ال ي�ضتحقونه، مثل دعم 

املواد البرتولية وم�ضتقاتها الذي يوجه معظمه للقادرين.
حزب  يطالب  االجتماعي  اجلانب  ويف  العال:  عبد  �سيد 
وحقهم  النا�ض،  حلياة  الالزم  االأدنى  احلد  ب�ضمان  التجمع 
يف اأجر عادل ملواجهة الغالء، واحل�ضول على عالج جيد 
البطالة  حما�رصة  تتاأتى  ولن  الئق.  و�ضكن  حقيقي  وتعليم 
ال  العمالة  كثيفة  كربى  ا�ضتثمارات  يف  الدولة  بدخول  اإال 
ي�ضتطيعها القطاع اخلا�ض. نحن �ضد اخل�ضخ�ضة ونوؤيد عمل 
القطاع اخلا�ض يف اإطار قوانني اقت�ضادية ت�ضمح له بالعمل 
يف اأي جمال دون اأن ي�ضرتي ما هو مملوك لل�ضعب خا�ضة 
خ�ضخ�ضة  وعدم  م�رص،  القت�ضاد  احلاكمة  ال�ضناعات  يف 
�ضيطرة  حتت  تظل  اأن  يجب  التي  التاأمني  و�رصكات  البنوك 

الدولة بالكامل.
�ائل نوارة: لقد تقدم حزب الغد مب�رصوع متكامل لالإ�ضالح 
املعي�ضة  م�ضتويات  وتدين  الركود  مواجهة  يف  االقت�ضادي 
خلق  على  امل�رصوع  يعتمد  االقت�ضادية،  االأحــوال  و�ضوء 
الدخل  متو�ضط  ورفــع  االقت�ضادي  للعمل  امل�ضجعة  البيئة 
لزيادة القدرة ال�رصائية لكل مواطن م�رصي، وتنمية تناف�ضية 
املنتج امل�رصي، والبعد عن اجلباية وحت�ضني توزيع الدخل 
اأ�رصة  بني فئات املجتمع ل�ضمان م�ضتوى احلياة الالئق لكل 

م�رصية.
حمدين �سباحي: حزب الكرامة يرى اأن التوزيع بالغ الظلم 
ُو�ضعت  فقد  الرئي�ضية،  اقت�ضادنا  �ضمات  اأحد   هو  للروة 
اأغلب الروة يف يد حفنة قليلة متخمة بها ـ ب�رصف النظر عن 
م�ضدرهاـ  يف مقابل فقر وا�ضع يخنق االأغلبية الكا�ضحة، مما 
اأدى اإىل انت�ضار الفقر والبطالة والف�ضاد. وال اأقول  تهمي�ًضا، 
االجتماعي  الهرم  اأ�ضفل  اإىل  املتو�ضطة  الطبقة  �ضحق  بل 
االأمور ال  االقت�ضادي واالجتماعي، هذه  لي�ضمحل دورها 
اإىل جراحة ال�ضتئ�ضال  تعالج  مبنطق امل�ضكنات لكن حتتاج 

الداء الع�ضال.
�جهان  ال�سيا�سي  �االإ�سالح  االقت�سادي  االإ�سالح  الأن 
التاأثري  ذات  امل�رصية  فلالأحزاب  �احـــدة،  لعملة 
االإ�سالح  يف  اخلا�سة  ر�ؤيتها  ال�سيا�سية  احلياة  يف 

ا. ال�سيا�سي اأي�سً
للحياة  الوفد  حــزب  عــودة  منذ  النور:  عبد  فخري  منري 
الد�ضتور،  بتعديل  نطالب  ونحن   ،1978 عام  ال�ضيا�ضية 
بني  الف�ضل  قوامها  �ضليمة  دميقراطية  حياة  اإقامة  بهدف 
اأجهزة  وبني  والق�ضائية  والتنفيذية  الت�رصيعية  ال�ضلطات 
احلكم، ونف�ضل اأن يكون النظام اجلمهوري امل�رصي نظاًما 

برملانًيا.
حرية  توجد  ال  الدميقراطية  غياب  يف  العال:  عبد  �سيد 

بتداول  ت�ضمح  �ضيا�ضية  حرية  وجود  من  والبد  اقت�ضادية، 
القيود  واإنهاء  حقيقية،  انتخابات  �ضناديق  عرب  ال�ضلطة 
وحرية  والعمالية  املهنية  النقابات  عمل  على  املفرو�ضة 
االإعالم، وجميعها �رصورية لنمو املجتمع ولي�ضت رفاهية. 
وما يده�ضني اأن الراأ�ضمالية امل�رصية حتتمي باحلزب احلاكم 
على الرغم من اأنه يحرمها من حقوقها ال�ضيا�ضية. رغم اأن 
الراأ�ضمالية عندما ن�ضاأت يف كل دول العامل دخلت يف مواجهة 
واحلريات  الدميقراطية  اأجل  من  ال�ضيا�ضي  اال�ضتبداد  مع 
اال�ضتبداد  عن  تدافع  التي  امل�رصية  الراأ�ضمالية  با�ضتثناء 
اأ�ضاليبه يف �ضبيل حتقيق م�ضاحلها وتعتمد يف  لكل  وتخ�ضع 
منوها وتعظيم ثرواتها على اجلهاز البريوقراطي للدولة.. 
اأن يزداد معدل الف�ضاد مع تزايد  لهذا فلي�ض من امل�ضتغرب 

نفوذ الراأ�ضمالية امل�رصية.
لــيــربايل ولي�ض حزًبا  الــغــد حــزب  حــزب  نـــوارة:  �ائــل  
اأيديولوجيا، لهذا فاإن براجمنا تطبيقية تنا�ضب الواقع. فال 
والدولة  نف�ضه،  الوقت  يف  واحلكم  الالعب  تكون  اأن  ميكن 
واالإداري  الت�رصيعي  ـــار  االإط و�ضع  تتوىل  اأن  ميكنها 
فاملفرو�ض  التنفيذ،  عن  تتنازل  اأن  على  العام  والق�ضائي 
التنفيذ  وتراقب  اخلدمة  ال�ضيا�ضات ومتول  ت�ضع  الدولة  اأن 
االأمن،  بدافع  املجاالت  كل  على  ال�ضيطرة  لها  ميكن  وال 
للمدى الطويل. بينما  فالفكر االأمني فكر دفاعي وال ي�ضلح 
االأمان احلقيقي ياأتي من عمل النا�ض لتنمية البلد، ولو �ضعر 
النا�ض باجلوع �ضيفقدون االأمان. وهناك ارتباط وثيق بني 
موؤ�ض�ضة  يف  ال�ضلطات  تختزل  فعندما  واالقت�ضاد،  ال�ضيا�ضة 
�ضوابط  توجد  فلن  ـ  �ضيئة  اأم  جيدة  كانت  �ضواء  ـ  واحــدة 
بني  اجلهد  ومقابل  والقيمة  الــروة  لتوزيع  و�ضمانات 
االأفراد، وال يكون اأ�ضحاب امل�ضالح م�ضئولني عن �ضياغة 

قوانني حتمي م�ضاحلهم.
اإعطاء  تفر�ض  مركبة  باأزمة  متر  م�رص  �سباحي:  حمدين 
الدور  وا�ضتعادة  الدميقراطية،  هما:  لق�ضيتني  االأولوية 
احلقيقي  لالإ�ضالح  فر�ضة  اأمامنا  ولي�ض  مل�رص.  االإقليمي 
خاللها  من  للنا�ض  ميكن  حقيقية  دميقراطية  طريق  عن  اإال 
اأن يختاروا نظامهم ال�ضيا�ضي واالقت�ضادي. والدميقراطية 
الزمة  �ــرصورة  هي  بل  ذاتها،  حد  يف  مطلوبة  لي�ضت  هنا 
التنمية  وحتقيق  الوطنية،  للروة  عداًل  اأكر  �ضيا�ضات  لتبني 
مب�ضاركة اجتماعية، وحتا�رص ظواهر الفقر وتدين اخلدمات 
املهدرة  كرامته  املواطن  ي�ضتعيد  اأن  واالأهــم  واملرافق، 
حكامنا  انتخاب  حق  الدميقراطية  وتتيح  الفقر.  ب�ضبب 
وممثلينا بدًءا من رئي�ض اجلمهورية، اإىل اأع�ضاء املجال�ض 
النيابية واالحتادات الطالبية والنقابات، من خالل �ضناديق 

انتخابات �ضفافة حممية ب�ضمانات  قانونية.
�حول امل�سافة بني ر�ؤى اأحزاب املعار�سة، �احلزب 
الوطني احلاكم ـ فيما يتعلق بق�سايا االإ�سالح ـ نالحظ 
التباعد الوا�سع، لي�س بني اأحزاب املعار�سة �احلزب 



57االإ�صالح االقت�صادي56 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

ا.  احلاكم فح�سب، �اإمنا فيما بينهم اأي�سً
منري فخري عبد النور: نحن على ي�ضار احلزب الوطني، 
الأننا حري�ضون على البعد االجتماعي يف دولة نامية يقرتب 
عدد �ضكانها من الثمانني مليون ن�ضمة، وت�ضل ن�ضبة البطالة 
هو  ــد  االأوح فهدفه  الوطني  احلــزب  اأمــا   .10% اإىل  فيها 
لالقت�ضاد  الكلية  باالأرقام  واالرتقاء  النمو  معدالت  زيادة 
واالحتياطي  التجاري  وامليزان  املدفوعات  ميزان  مثل  ـ 
اأفراد  التوزيع بني  ـ دون االأخذ يف االعتبار عدالة  النقدي 
احلزب  يتبعها  التي  االقت�ضادي  االإ�ضالح  ف�ضيا�ضة  ال�ضعب. 
اأغفلت  الأنها  واحــدة،  ب�ضاق  ت�ضري  عرجاء  �ضيا�ضة  الوطني 
ميينيتها،  يف  مفرطة  �ضيا�ضات  وتبنت  االجتماعي  اجلانب 
من  الدولة  ان�ضحاب  اإىل  اأدى  مما  ليرباليتها،  يف  متطرفة 
الن�ضاط االقت�ضادي وانح�ضار دورها يف الرقابة والتنظيم. 
قد تكون هذه الرو�ضتة منا�ضبة لبع�ض الدول املتقدمة، ولكن 
يف م�رص يجب اأن تكون الدولة قاطرة لال�ضتثمار والتنمية، 
ي�ضتطيع  ال  جمــاالت  فتح  خــالل  من  لال�ضتثمارات  م�ضجعة 

القطاع العام اأن يقتحمها.
�سيد عبد العال: مع �ضيا�ضة االنفتاح االقت�ضادي عام 1974 
اال�ضرتاتيجية  ال�ضناعات  وبيع  خ�ضخ�ضة  خطوات  بــداأت 
اآليات  واإطــالق  االقت�ضاد،  اإدارة  يف  الدولة  دور  واإنهاء 
ال�ضوق، واالعتماد على قطاعي التجارة واخلدمات بالدرجة 
املالية.  الهياكل  واإ�ضالح  النمو  معدالت  لتحقيق  االأوىل 
والنتائج املتحققة تتم من خالل ال�ضغط على القوى املنتجة، 
وهو ما ات�ضح يف الفرتة بني 1995 و2005 ـ مع ذروة بيع 
وحدات القطاع العام ـ حني ف�ضلت اال�ضتثمارات االأجنبية ـ 
التي راهنوا عليهاـ  اأن ي�ضتثمر %50 منها يف قطاعي البرتول 
والعقارات، اأما العملية االإنتاجية فتمثل معظمها يف احتكار 
االأ�ضمنت رغم اأنه �ضلعة ا�ضرتاتيجية  مهمة. ومل يتطور االأداء 
القطاع  ومــازال  بريوقراطًيا،  زال  ما  بل  االقت�ضادي، 
حقوق  مواجهة  يف  احلكومة  حماية  على  معتمًدا  اخلا�ض 
العاملني.. وال ميكن يف دولة نامية قيام تنمية دون دور 
للدولة وترك حرية االقت�ضاد للقطاع اخلا�ض، ليحقق معظم 
ثرواته من  امل�ضاربة يف االأرا�ضي، واحل�ضول على هبات 

حكومية غري مربرة، واحتكار توريدات احلكومة.

�ائل 
نوارة: 

اإن الروؤية 
االقت�ضــــــادية 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وبني  بيننا  وال�ضيا�ضية 

ــفــة كل  ــل احلــــــزب الـــوطـــنـــي خمــت
الف�ضاد،  ملنع  ب�ضمانات  نطالب  فنحن  االختالف، 

العامل  دول  بالليربالية.  عالقة  ال�ضمانات  لهذه  ولي�ض 
احلزب  يعرفها  ال  هنا  لكن  ال�ضلطات،  بني  تف�ضل  احلديث 
احلاكم. احلكومة ت�ضمح للبع�ض اأن ياأخذ من ثروة املجتمع 
املفرو�ض  بينما  االآخرين،  حقوق  على  ويجور  حقه  فوق 
املناف�ضة  ال�ضخ�ض على  باب االجتهاد ح�ضب قدرة  يفتح  اأن 
ب�رصف مع و�ضع �ضوابط لل�ضوق، وو�ضع حد اأدنى لالأجور 
لت�ضجيع العاملني على اإتقان العمل. امل�ضكلة يف النظم ال يف 
االأ�ضخا�ض، فال ميكن اأن يكون اأ�ضحاب امل�ضالح م�ضئولني 
عن و�ضع قوانني تنظم م�ضاحلهم، واأن يو�ضع بع�ض النا�ض 
الف�ضل  من  البد  احلظوة.  اأ�ضحاب  من  الأنهم  القانون  فوق 
بني االقت�ضاد والبنيان الد�ضتوري للدولة. وميكننا تلخي�ض 
توجهات حزب الغد يف االآتي: احلرية االقت�ضادية واالعتماد 
احلواجز  ورفــع  ال�رصيفة  املناف�ضة  ال�ضوق..  قــوى  على 
املحلية..  ال�ضناعة  لتقوية  واالإجرائية  املادية  اجلمركية 
اأو  ال�ضناعي  االإنتاج  اأدوات  من  الأي  الدولة  ملكية  عدم 
اخلدمي.. اأن ت�ضمن الدولة توفري ال�ضلع واخلدمات باأ�ضعار 
للقطاع اخلا�ض،  اإيجابية  تقدمي حوافز  معقولة عن طريق 
وت�ضجيع اال�ضتثمار املحلي، وخف�ض ال�رصائب وتوحيدها، 
واإلغاء الدمغات واالأعباء امل�ضتحدثة.. البعد عن حماية اأو 
تبني ال�ضناعات التي ال ميكن اأن نك�ضب فيها مزايا تناف�ضية 
االقت�ضاد  ت�ضجيع  م�ضتحقيه..  اإىل  الدعم  وتو�ضيل  عاملية، 
العائلي، ورفع االأعباء الروتينية ما دام يف حدود االكتفاء 

الذاتي لالأ�رصة.
حمدين �سباحي: نحن واحلزب احلاكم على 
تكتيكات.  عن  ال  روؤيــة  عن  نتحدث  فنحن  نقي�ض،  طــريف  
واإدارية،  تقنية  وكفاءة  مهارة  اإىل  يحتاج  حكم  نظام  اأي 
ونحن يف حاجة ما�ضة اإىل جتنيد اإمكانيات الدولة والكادر 
واملوؤ�ض�ضات. نحن منحازون للعمال والفالحني واملوظفني 
وهم  امل�رصية،  الو�ضطى  والطبقة  املنتجة  والراأ�ضمالية 
�ضمريها  نحن  التاريخية  الكتلة  هذه  ال�ضعب.  قوى  حتالف 
با�ضمها،لكننا من بني كثريين  نحتكر احلديث  و�ضوتها وال 
ممن ميكن اأن يعربوا عنها.. احلزب الوطني يعرب عن م�ضالح 
واالقت�ضادي  االجتماعي  الهرم  قمة  على  تقع  �ضغرية  فئة 
التنمية  اإىل  فتهدف  الكرامة  حــزب  فل�ضفة  اأمــا  م�رص،  يف 
والتوزيع العادل للروة لتعود الأغلبية امل�رصيني كل ح�ضب 
على  ن�ضتطيع  ما  قدر  والق�ضاء  الذهني،  اأو  اليدوي  كدحه 
مظاهر الف�ضاد.. نحن ننا�ضل من اأجل اأجر عادل ونقابات 
اأما نظام احلكم فيعرب عن حتالف راأ�ض املال مع  م�ضتقلة، 
ال�ضلطة الإفقار ال�ضعب وطحن الطبقة  الو�ضطى.. و�ضيا�ضات 
احلزب احلاكم  لي�ضت يف حاجة اإىل تعديل، واإمنا حتتاج اإىل 
تبديل، واإىل فتح باب تطور �ضلمي دميقراطي عرب �ضندوق 
انتخابات نزيه حممي، لينتخب ال�ضعب ممثليه وحكامه على 
خمتلف امل�ضتويات، واإال ف�ضوف يحدث انفجار ع�ضوائي نحن 
نحذر منه الأنه �ضيعرب عن الغ�ضب اأكر مما يعرب عن االأمل.. 
والتغيري الدميقراطي هو احلل الذي ننا�ضل من اأجله ونقبل 

نتائجه اأًيا كانت.

منري فخري عبد النور:
طالبنا  بتحجيم القطاع العام ليقت�صر على ال�صناعات الثقيلة واال�صرتاتيجية والطاقة 

والتكنولوجيا املتقدمة التي حتتاج لرءو�ص اأموال �صخمة ال ي�صتطيع القطاع اخلا�ص القيام بها

وائل نوارة:
ال ميكن اأن تكون الالعب واحلكم يف نف�ص الوقت، والدولة ميكنها اأن تتوىل و�صع االإطار 

الت�صريعي واالإداري والق�صائي العام، على اأن تتنازل عن التنفيذ

�صيد عبد العال: 
يف غياب الدميقراطية ال توجد حرية اقت�صادية.. وما يده�صني اأن الراأ�صمالية امل�صرية 
حتتمي باحلزب احلاكم على الرغم من اأنه يحرمها من حقوقها ال�صيا�صية

حمدين �صباحي: 
م�صر متر باأزمة مركبة ـ االأزمة االقت�صادية اإحدى اأبعادها املهمة ـ ال تعالج مبا ي�صميه احلزب 
احلاكم باالإ�صالح االقت�صادي.. اإننا يف حاجة اإىل تغيري جذري و�صامل، ولي�ص جمرد اإ�صالح


