
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 

  

 



Page 1 of 11 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 11, 2021     

 مالمح تأسيسية لبناء مشروع سياسي لحّل األزمة املصرية 
 د. ممدوح املنير 

من التراجع تكاد تقترب من املوت السريري بفعل ضعف قوى املعارضة في الداخل والخارج تعيش الثورة املصرية حال  

وتوحش النظام في استخدام القمع تجاه معارضيه بكل السبل املمكنة والتدخل اإلقليمي والدولي في املشهد املصري، 

قاد املشروع الجامع والقيادة فضال عن عزوف الشعب عن الثورة نتيجة الشعور باإلحباط واليأس من التغيير وافت

 الفاعلة املؤثرة.  

لذا كانت هذه الورقة املوجزة التي نحاول فيها أن نرسم مالمح ملشروع سياس ي لحل األزمة املصرية مع مراعاة الوضع  

وزان القائم بكل تفاصيله بما فيه الفاعلين املحليين واإلقليميين ومدى تأثيرهم في الصراع وشبكات العالقة بينهم واأل 

 النسبية لكل منهم. 

وسنتجاوز في هذه الورقة نقاط قد تكون هامة وحيوية ولكن العتبارات اإليجاز التي هي هدف لدينا حتى يمكن أن  

 تكون سهلة التناول قريبة من جيل الشباب والذين هم عماد أي تغيير مستقبلي في الحالة املصرية. 

الدقيق للواقع املصري حاليا واألطراف الفاعلة فيها والتشابكات  فسنتجاوز على سبيل املثال ال الحصر التوصيف  

املختلفة بينهم ولن نستعرض كذلك السيناريوهات املختلفة التي يمكن أن تؤول اليها الحالة املصرية رغم أهميتها 

 وحتمية اإلعداد لكل سيناريو. 

ومستقبال بإذن هللا، إيمانا من أن أي حل ال   وسنكتفي هنا بتحديد املعالم الرئيسية الضابطة إلدارة الصراع حاليا 

يرتكز على منظومة أفكار جامعة تمثل البوصلة الضابطة لحركته هو حالة من التيه والتشتت والضياع، وهو أشبه 

 ما يكون بالحرث في املاء. 

وفّضلت  املستطاع  قدر  اإلدارية  التوصيفات  عن  أبتعد  أن  تعمدت  أنني  فنية،  ملحوظة  إلى  أنّوه  استخدام   كما 

 التوصيفات الشائعة والدارجة حتى يسهل على القارئ غير املتخصص استيعاب املعنى بسهولة ويسر. 
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 الرؤية والرسالة:
ال يمكن أن يكون هناك مشروع سياس ي أو حّتى تجاري ال يمتلك رسالة واضحة له يتشّربها جميع القائمين عليه، 

 ي اإلمكانيات واملمكنات لدى القائمين على املشروع. ورؤية محددة قابلة للقياس إلدارة األزمة تراع

إلدارة  الواضحة  الرؤية  غياب  إلى  يرجع  الثورية  القوى  من  واختطافها  في سرقتها  الثورة  بداية  في  العسكر  ونجاح 

الصراع فكانت حركة القوى الثورية أو السياسية هي رد فعل للنظام وليس وفق تصور واضح للمعركة وأبعادها،  

لقوى الثورية بكل أجنحتها مفعول بهم أكثر منهم فاعلين ولذلك انتصرت الثورة املضادة في النهاية على األقل  فكانت ا

 .1في هذه الجولة من املعركة حتى اآلن

أن يكون هدفها النهائي هو بناء دولة ديمقراطية حديثة ال تتصادم مع قيم املجتمع وثوابته، إّن أي رؤية مقترحة البد  

في إطار صياغة جديدة للعالقات بين األطراف األساسية داخل الدولة واملجتمع، ضمن رسالة تستهدف بناء الدولة 

 العادلة والقائدة والرائدة. 

هناك أهداف مرحلية تتناسب مع الظروف واملعطيات الحالية لدى  وحتى نصل الى هذا الهدف النهائي البد أن تكون 

وقد  2القائمين على املشروع والبيئة التي سيعمل فيها، فقد يكون الهدف املرحلي فقط هو امللف الحقوقي واملعتقلين 

السيس ي يكون الذي يليه هو االصطفاف مع قوى تختلف معها جذريا ولكنك تتفق معها في التخلص من عبد الفتاح  

فال يتصور وجود أي حل سياس ي في وجود هذا الطاغية، هذه أمثلة فقط لطريقة التفكير املطلوبة بغض النظر عن 

 صواب املثال من عدمه. 

 

البحث عن حلول “سابقة تحت عنوان    نشرت دراسة  -  1 المصرية:  المعارضة  باملعهد املصري للدراسات، و فيه تشخيص لواقع املعارضة املصرية في الداخل و "إشكاليات 

 الخارج. 

سجنا إضافة إلى مراكز االحتجاز غير القانونية   ٦٧ا تقرير ل)الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان( التوسع في إنشاء السجون لتصل لقرابة  أظهرت اإلحصاءات واألرقام التي أورده-  2

:    ٤٩ألف مسجون سياس ي، مقابل  ٦٠آالف مسجون منهم    ١٠٩و أكد التقرير أن املعتقلين واملحتجزين  لمعتقلي شكاو ألف جنائي ، املصدر  اتساع سجون مصر  ى من عدم 
 . ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٠، الجزيرة مباشر ، تاريخ التصفح  المظاهرات
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وهكذا تضع أهدافك املرحلية وفق ضابط استراتيجي وهام هو القدرة على اإلنجاز والتحقق، فالهدف الذي يمكن  

 واقع هو فقط ما يجب أن يكون هدفا وبرنامج عمل. بالعمل والسعي تحقيقه على أرض ال

ولكّنك في نفس الوقت ال تفقد في أي لحظة وال تحت تأثير الظروف اليومية الضاغطة بوصلة الحركة وال يغيب عن  

 عينك رؤيتك ورسالتك النهائية. 

 األهداف االستراتيجية: 
ئي أو تحقيق رؤيتك الكلية للصراع وفق رسالتك وهي جملة األهداف التي تسعى لتحقيقها حتى تصل إلى هدفك النها 

يتحول كل  القائمين على املشروع قد  التنفيذي الذي سيعمل عليه  كما أسلفنا، وبحسب النموذج التخطيطي أو 

 هدف استراتيجي الى رؤية مرحلية أو غير ذلك من التسميات اإلدارية التي ال نركز عليها هنا. 

 داف االستراتيجية املطلوب تحقيقها تتاليا أو توازيا لن تخرج عن هذه األهداف: ووفقا للحالة املصرية فجملة األه 

 إحياء الحالة الثورية أو االحتجاجية بكل وسيلة ممكنة والعمل على تصاعدها ولو على مطالب جزئية.  -١

لثورة أو إعادة انتاج إعادة الثقة بين القيادة السياسية للمشروع والشعب إما بإيجاد قيادة جديدة للمعرضة أو ا  -٢  

 القديمة على أسس جديدة، بحيث تكون القيادة ذات تأثير ومصداقية لدى الجمهور الثوري والشعبي. 

 فضح كافة جرائم النظام وفتح كافة ملفات الفساد املتعلقة برموزه في الداخل والخارج.  -٣

انهياره التعاون مع املختلفين    -  ٤ مع النظام من داخله أو أطرافه إذا كان على أرضية الحفاظ على الوطن وعدم 

 وليس تقوية لهم على حساب املصالح العليا للوطن. 

 ٠زيادة املشروعية األخالقية والسياسية لرفض االنقالب في مصر خارجيا بكل الطرق املمكنة -٥ 

لسيس ي" في الداخل والخارج وتوطيد العالقات معهم وفق تعظيم شبكة الحلفاء للثورة من معسكر رافض ي "ا  -٦

 آليات تضمن الحفاظ عليهم. 
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تقديم البديل املالئم واملوثوق إلدارة الدولة خالل الفترة االنتقالية، مع مراعاة أن من يقود الثورة ليس بالضرورة   -٧

 من يقود الدولة. 

ولة وشرائح املجتمع والقوى الخارجية خصوصا طمأنة الخائفين من سقوط النظام الحالي من مؤسسات الد  -٨

الغربية بما يكفي لتحييدهم على األقل وإدارة نقاش واسع معهم حول تأمين مصالحهم بل زيادتها كذلك إن أمكن 

في حالة اختفاء السيس ي من املشهد وبشرط جوهري عدم التنازل في مصالح الوطن العليا أو املساومة عليا وهذه 

رة لتحقيق هذه املعادلة ولكن النقاش حولها جزء مهم وضروري للتقارب و التفاهم حتى لو لم ستكون معضلة كبي

 يفض إلى اتفاق كلي أو حتى جزئي ولكن النقاش نفسه هدف ضروري في إدارة صراع من موقعين غير متكافئين.

ليح الثورة معركة خاسرة  الحفاظ على سلمية الحراك في املجمل مع تأكيد مشروعية الدفاع عن النفس ألن تس   -  ٩

استراتيجيا بغض النظر عن املشروعية الدينية واألخالقية لذلك وذلك ألسباب كثيرة ليس مكانها هنا وتحدثت عنها 

 بشكل مفّصل في دراسة سابقة. 

نات الفعل امليداني واسعة وعريضة ومعارك حرب الالعنف فيها ما يكفي لتحقيق الحد األدنى إن لم نستطع  
ّ
وممك

 يق الحد األقص ى املطلوب. تحق

ونزع -١١ ومحاصرته  االنقالب  ملواجهة  وسياسيا  وقانونيا  وإعالميا  خارجيا حقوقيا  املستويات  كافة  على  التحرك 

 مشروعيته. 

 تحييد املؤسسة العسكرية أو تقليل نطاق املواجهة معها.  -١٢

 ط. تكوين حكومة ظل محترفة تكون جاهزة إلدارة الدولة في أعقاب اإلسقا -١٣

 القيادة املطلوبة إلدارة الصراع
 حين نتحدث عن قيادة ملشروع يعمل على حّل األزمة املصرية فنحن نتحدث عن مستويين من القيادة: 
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 قيادة فكرية: -١

مجموعة من العقول التي تحترف التفكير االستراتيجي بكل أبعاده ومدارسه ومهمتهم األساسية هي كتابة املشروع هو  

ذاته وتأطيره فكريا وفلسفيا، كما تكون مهمتهم اإلجابة عن األسئلة التأسيسية للثورة والدولة و املجتمع بل حتى 

 اإلقليم والعالم. 

ا املستوى من القيادة هو أن يعّرف الثورة املنشودة بشكل ال يحتمل اللبس أو فعلى سبيل املثال ال الحصر مهمة هذ

الثورة بمحيطها   إليه؟، ما عالقة  النهائي الذي تريد أن تصل  التأويل، ما هي هويتها ومالمحها وأفكارها، ما الهدف 

 اإلقليمي والدولي وكيف تتفاعل معه؟ 

 ة مثل: مهمتهم كذلك اإلجابة عن األسئلة الشائكة للثور 

 ما هو شكل الدولة املنتظرة؟ 

 هل ستكون إصالح للقديم أم بناء جديد خالص؟ 

 العدالة االنتقالية كيف سُتطبق و ما شكلها و حدودها؟ 

 السالح والثورة أين موقعه منها، غير موجود أم متقدم أم متأخر؟ 

أن تسير عليه األمور، حتى تسير مهمة هؤالء ليس وضع إجابات تفصيلية ولكن وضع أطر عامة واضحة ملا ينبغي  

الثورة والسائرين في ركابها على بصيرة وال تحرفهم التفاصيل اليومية واألحداث الضاغطة عن الهدف الذي يسعون  

 إليه أو اإلطار الذي يجب عليه أن يسيروا فيه لتحقيق الرؤية والرسالة التي أسلفنا الحديث عنها. 

ال ينبغي لهم ذلك، هم فقط موجهون ومرشدون وضابطون للحركة، وأقترح أن ليس مهمة هؤالء أن يقودوا الثورة و 

يكون املعهد املصري للدراسات بإسطنبول هو الحاضن لهذا املستوى من القيادة بما لديه من قدرات بحثية كبيرة 

 ومتنوعة تؤهله للقيام بهذا الدور. 
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 قيادة سياسية -٢

اري معا ومهمتهم أن يحّولوا املشروع الفكري الذي أنتجته القيادة وهم مجموعة من محترفي العمل السياس ي واإلد

الفكرية إلى برامج وخطط ومشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تراعي نقاط الضعف والقوة والفرصة املتاحة 

ووفق الرسالة  واإلمكانيات واملوارد والبيئة املحيطة والتهديدات املحتملة وغير ذلك من أدبيات التخطيط املعروفة  

 والرؤية واألهداف االستراتيجية التي تحدثت عنها سابقا. 

ونتيجة لتجارب طويلة معاشه داخل املعارضة املصرية عاشها كاتب هذه الورقة لن يتسّنى بشكل عملي إيجاد أو 

 ظهور هذه القيادة إال في حالة توافر عدة شروط حيوية والزمة منها:

القيادة، وليس هذا فحسب بل يجب أن يصل اإلحساس بتوفر هاذين العنصرين لدى الكفاءة واألمانة لدى هذه    -١

القيادة   في قدرة هذه  الثقة  رابط مهم وهو  عليهما  يترتب  العنصرين  الشباب، ألن هذين  املعارضة وخاصة  جموع 

 حية إلنجاح املشروع. السياسية على إدارة الصراع وبالتالي يكون لدى املؤمنين بهذه القيادة القدرة على البذل والتض

فاملشروع يعتمد في نجاحه بعد هللا على تبنيه من قبل شرائح واسعة من النخب والشعب ولن يحدث تبني دون توفر  

 الثقة الكافية فيمن يقود هذا املشروع. 

 وهذه القيادة ال يوجد في رأيي سوى ثالث طرق عملية إليجادها: 

 الطريقة األولى:  أ(

مع الفارق طبعا بين النموذجين، ولكنها حّتى تنجح  3على املشهد كما فعل محمد علي مثال    إّما ستفرض نفسها فرضا

 في فرض نفسها البد أن تتوافر لديها ثالث نقاط حيوية: 

املشروع في مستواه الفكري كما تحدثنا عنه فسيكون دورهم هنا أن يتحول املشروع لفكرة ملهمه يتبناها الشعب    -١

 قدرتها على تحقيق الخالص ولو نسبيا.ويلتف حولها ويؤمن ب

 

رات " املعهد املصري للدراسات  يمكن الرجوع للورقة التي كتبتها حول حراك محمد علي ملزيد من التفاصيل حول املوضوع تحت عنوان "حراك محمد علي: جدل الفرضيات والتفسي  - 3

. 
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ثر. -٢
ُ
 املوارد املالية والبشرية الكافية للترويج للمشروع ولنفسها كقيادة وللدفاع عن نفسها أمام خصومها وهم ك

 حاالت نجاح صغيرة ومتتالية تبني بها الثقة واملصداقية بينها وبين النخبة والشعب.  -٣

 :الطريقة الثانية ب( 

ّزكيها مجموعة من الرموز التي ال يزال الناس يثق فيها ويعتبرها ملهمة له داخل مصر وفي  
ُ
إليجاد هذه القيادة هي أن ت

عاملنا العربي واإلسالمي بحيث يقولوا للناس أننا نثق في قدرة هؤالء على إدارة األزمة فتعاونوا معهم وابذلوا معهم كل  

 ما تملكون إلنقاذ الوطن. 

الطريق شقه هذه  في  للمشروع  قيادتها  وبدء  القيادة  هذه  لظهور  املال  وحتى  والوقت  الجهد  من  الكثير  ستوفر  ة 

السياس ي ألّن الثقة ستنتقل بطبيعة الحال من هذه الرموز امللهمة للناس إلى القيادة السياسية الجديدة وبالتالي  

 ستتوافر بقية العناصر الضرورية كاملال واملوارد البشرية وغير ذلك. 

   الطريقة الثالثة:ج( 

أن تصطف مجموعة من كيانات املعارضة الحالية معا ولكن كلمة "االصطفاف" هذه أصبحت كلمة سيئة السمعة 

نظرا للفشل في تحقيقها خالل السنوات السابقة، كما أّن الشعب أصبح ال يثق نهائيا في الغالبية العظمى من هذه 

 يمكننا إيجاد قيادة سياسية من وسط هذه البيئة الصعبة؟؟  الكيانات وشخوصها وبالتالي ما الحل حتى

 الحل من وجهة نظري يكون في الخطوات التالية: 

 على الجهة أو املجموعة التي سُيسند إليها كتابة املشروع فكريا وهذه نقطة الخالفات فيها ستكون  -١
ً
أن يتفقوا أوال

 محدودة فال يوجد هنا حديث عن تكليفات أو أدوار سياسية أو توازنات يراعيها كل طرف. 

ق على صورته النهائية التي سيلتزم بعد كتابة املشروع )فكريا( يبدأ النقاش حوله ضمن مدى زمني محدد حتى يتف -٢

البداية  بالعمل وفق ما فيه من سياسات أو أفكار وال يخرج عنها ومن لم يعجبه سينسحب من  الجميع "كتابيا" 

 وبالتالي تقّل الخالفات املنهجية والفكرية بين كيانات املعارضة أو شخصياتها. 
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لرقابة والتحكيم ال تشارك في أعمال القيادة السياسية أو نصل إلى النقاط األهم واملحورية وهي اختيار لجنة ل  -٣

 التجمع الجديد للمعارضة وال حّتى تبدي رأيها في أعماله. 

ويكون دورها هو توثيق محاضر االجتماعات ومواقف كل طرف أو شخص في هذا التجمع وفي حالة حدوث خالف  

الحك وإصدار  التحقيق  وحدها  حقها  من  يكون  داخلية  إشكالية  باملخطئ أو  التشهير  فيها  بما  العقوبة  وفرض  م 

 واملقّصر في أداء دوره. 

ع على قبوله التام بأحكام هذه اللجنة وما  
ّ
وطبعا يجب على كل كيان أو شخص منضٍو في التجمع الجديد أن يوق

 يصدر عنها من قرارات.

تعطيها استقالليتها وفاعليتها ألداء  هذه اللجنة بطبيعة الحال يجب أن يتوفر لديها كافية املوارد والصالحيات التي  

 عملها. 

كل من لديه أسباب موضوعية لعدم االشتراك أو غير موضوعية وينوي العبث بالتجمع الجديد أو تحركه األجهزة  

األمنية أو لديه حسابات ليست بريئة سيخاف أن يفتضح أمره ويتم التشهير به وبالتالي في الغالب لن يدخل في هذا  

خل سينسحب بهدوء ودون ضجيج أو إحداث فتنة وبالتالي تقل الخالفات ولن تنعدم بطبيعة الحال  التجمع وإن د

 ولكن على األقل يتوفر جّو صحي لتحقيق االصطفاف الذي تنتظره الجماهير منذ سبع سنوات عجاف. 

، وبذلك يكون التجمع املعارض الجديد قد نجح في أهم نقطتين يحتاجهما لتحقيق النجاح وضمان اس
ً
تمراره؛ أوال

، طريقة عملية إلدارة خالفاته 
ً
توافر املشروع الفكري الذي يمثل خارطة طريق واضحة له للعمل والحركة؛ وثانيا

أخرى إلنجاح  قيادتها مرة  نه من 
ّ
ويمك الجماهير  ثقة  الذي سيكسبه  الفعلي  أداؤه  ويتبقى  ومنع تفجره من داخله 

 املشروع وإنقاذ الوطن. 

كون قد وّضحنا رسالة املشروع ورؤيته وأهدافه االستراتيجية ثم تحدثنا عن القيادة التي ستعنى وعند هذه النقطة ن

بتنفيذه في شقيها الفكري والسياس ي وكيفية إيجادها واآلن نتحدث عن أطر )الحركة( االستراتيجية إلدارة الصراع 

 كجزء أصيل من الجانب الفلسفي والفكري للمشروع املنشود. 
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 للمشروع املنشود:أطر الحركة  
(  يعمل داخل النظام العاملي ويلتزم بخطوطه الحمراء وحتى إذا تقاطعت معه فستكون بمستوى "املناكفة" وليس ١

 "اإلفناء" وهو أمر حتمي إلنجاح املشروع. 

 من الشباب وأصحاب العواطف الجياشة ولكن وفق عوامل الضعف 
ً
وعدم مصادمة النظام العاملي قد تستفز كثيرا

تبّنى الصدام املباشر و"بقي" وال يوجد وا في املنطقة  ، وال يوجد نموذج 
ً
لقوة وبيئة الصراع يصبح الصدام تحديا

م أهداف منخفض عن املأمول أفضل  
ّ
نموذج كذلك تجّنب الصدام و"نجح" وحاليا قد يكون "البقاء" مع تحقيق ٌسل

 القوة. من "اإلفناء" مع عدم تحقيق أي ش يء؛ فإدارة الضعف غير إدارة 

يعتبر وجود ٢ بل  بعينه فهي يتحرك بشكل احترافي متناغم مع الجميع وللجميع،  يعتمد على فصيل سياس ي  (  ال 

 فصيل معين يسيطر عليه هو إعالن وفاة له قبل بدايته. 

ولى ( ينقل ثقل الحراكي الثوري من الداخل إلى الخارج بحيث يكون الحراك في غالبه األعم في الخارج في مراحله األ ٣

فالتغيير   مرحلة،  كل  أهداف  تحقق  مع  تدريجيا  الداخل  إلى  ينتقل  ثم  الداخل  في  األمني  التضييق  عقبة  لتجاوز 

 سيصنع في الداخل في النهاية. 

( املشروع قائم على العمل املؤسس ي املحترف املرخّص قانونا في الدول التي ينفذ فيها ويلتزم بإطارها القانونية حتى ٤

 ه االستمرار. يكتب له وألصحاب

( املشروع يعتبر القوى الناعمة بأذرعها املختلفة السياسية واإلعالمية والقانونية والحقوقية هي أداته الرئيسية ٥

 لتحقيق أهدافه. 

 عملية. ٦
ً
 ( املشروع في جانبه الفكري يجب أن يعالج كل الشبهات املطروحة ونقاط الضعف ويقدم له حلوال

 الجميع فلكل من يريد املساعدة في تنفيذه له مكان ودور. ( املشروع يعمل على توظيف ٩

( املشروع عمليا ال يمكن إفشاله من قبل النظام، ولكن يمكنهم فقط مهاجمته ومناكفته دون وقفه أو تعويقه ١٠

 ما دام القائمون عليه حريصين على عدم الصدام مع النظام العاملي وكذلك على تقنين آليات عمله. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 10 of 11 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

January 11, 2021     

 مثل للشباب في الداخل والخارج وإكسابهم الكفاءة واملهارة الالزمة. ( التوظيف األ ١١

(  توظيف تكنولوجيا املعلومات بشكل احترافي سواء في اإلدارة أو التوجيه والتأثير، فاستخدام التكنولوجيا لم  ١٢ 

 يعد رفاهية بل حتمية في إدارة الصراعات.  

 تصّور إجرائي مقترح للبدء يف املشروع:
 ر مجموعة مخلصة متجردة صغيرة للقيام بالحركة وفق مسارين: تتضاف -١

 إقناع مجموعة أو جهة تتوافر فيها كفاءة إنتاج املشروع )فكريا( خالل مدى زمني محدد.  املسار األول:

ا في هذه املجموعة إّما تعتبر نفسها )القيادة السياسية( شرط أن يتوافر فيها العناصر التي تحدثّنا عنه   املسار الثاني:

الطريقة األولى والثانية ملؤهالت هذه القيادة. وإّما تعتبر نفسها في مهمة البحث عن "نواة" لهذه القيادة السياسية  

القيادة   لصناعة  الثالثة  الطريقة  لتبّني  لكيانات معارضة  نفسها محفّزة  تعتبر  أو  أخرى.  الشروط مرة  نفس  وفق 

 واالستمرار. السياسية بكافة ضوابطها حتى يكتب لها النجاح

خالل هذه الفترة التي يجب أال تزيد عن ثالثة أشهر من العمل الجاد سيكون مهما أن يتوفر خاللهم موارد مالية  -٢

الثالثة  الطرق  إحدى  وفق  ستنشأ  التي  السياسية  وللقيادة  الفكري  للمشروع  للترويج  األدنى  حّدهما  في  وبشرية 

 السابقة. 

"املجموعة املحّفزة" إلى التشبيك مع الكيانات اإلعالمية لتقليل النفقات؛ فاملورد ولحل هذه اإلشكالية ستحتاج هذه  

في  املحّفزة  املجموعة  نجحت هذه  األولى وكلما  األشهر  في  العامة  والعالقات  اإلعالمي  للعمل  غالبه  املالي سيذهب 

املش كان  ما 
ّ
وكل كبيرين،  وجهد  وقت  رت 

ّ
وف ما 

ّ
كل اإلعالمية  املؤسسات  مع  والقيادة التنسيق  ناضجا  الفكري  روع 

ما ُحلت مشكلة املوارد املالية والبشرية تدريجيا. 
ّ
 السياسية على مستوى التحدي كل

يجب أن يكون الهدف املرحلي لعامين على األقل هو ملف املعتقلين أو حقوق اإلنسان عموما في مصر ألّن هذا   -٣

يمكن من خالله   أّنه  كما  عليه  اختالف  الذي ال  الهدف  دون هو  الدولي من خالله  املجتمع  فتح قنوات مهمة مع 

 حساسيات.
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الهدف   ولكنه  املرحلة  هذه  خالل  السياسية  للقيادة  الوحيد  الهدف  ليس  هذا  أّن  بالضرورة  مفهوم  أنه  وأعتقد 

البدء به وبناء خبرات وصالت من خالله، فضال عن إعطاء الوقت الكافي لبناء "القدرة" و"الفاعلية" لكافة "املمكن" 

 مراحل املشروع وأهدافه. 

بهذا سيكون لدينا خالل فترة ليست كبيرة مشروع للتغيير في مصر وقيادة على مستوى التحدي تتبنى هذه املشروع   -٤

 وتعمل على إنجازه. 
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