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امللخص

مركز  نظمه  اذلي  ا«  نموذجاً اجلديدة  اجلمهورية  الغد:  »مرص  ملتىق  جاء 
 ،2021 يويلو   28 األربعاء  يوم  اإلسكندرية،  بمكتبة  االسرتاتيجية  ادلراسات 
ميالد مجهورية جديدة ملرص، حبضور  السياسية عن  القيادة  إعالن  من  انطالقاًا 
كوكبة من األكاديميني واملفكرين واملتخصصني املعنيني بعملية اتلنمية الشاملة 
اليت تشهدها مرص يف املرحلة الراهنة، يف سياق الرسالة اثلقافية واتلنويرية اليت 
تضطلع بها مكتبة اإلسكندرية؛ حيث إن اإلعالن عن اجلمهورية اجلديدة يُعد 
بمثابة ميالد دولة ىلع أسس جديدة، وتدشني ملرحلة جديدة لوطن يبذل قصارى 

اجلهد؛ لالستقرار وابلناء بعد سنوات من اتلوتر وعدم االستقرار. 

وخالل السنوات السبع املاضية، تمكنت مرص من ختطي مرحلة من أخطر 
اتلطرف  أشاكل   - وشعباًا  قيادة   - وواجهت  واملعارص،  احلديث  تارخيها  مراحل 
ىلع  االستقرار  من  جديدة  مرحلة  إىل   

اً
وصوال اكفة،  االستقرار  وعدم  واإلرهاب 

القيادة  جنحت  كما  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية،  اكفة:  املستويات 
السياسية يف احلفاظ ىلع كيان ادلولة يف مواجهة اتلحديات ادلاخلية واإلقليمية 

وادلويلة خالل تلك املرحلة ادلقيقة. 

ومع انطالق ادلولة املرصية حنو تأسيس مرشوع قويم متاكمل، جاء إعالن 
عهد  بدء  عن  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  اجلهورية  رئيس  السيد  فخامة 
»اجلمهورية اجلديدة« بمفهومها الشامل، وليس جمرد مباٍن تنشأ أو تطوير للبنية 
اتلحتية فقط، بل تطوير شامل ومستدام، وأن املرشواعت القومية الكربى اكفة - 
يف إطار تلك اجلمهورية - تُمهد إلعالن اجلمهورية اجلديدة، وتهدف إىل حتقيق 

االسرتاتيجية القومية الشاملة لدلولة املرصية 2030.



اجللسة االفتتاحية

بدأت فعايلات جلسة امللتىق االفتتاحية بتقديم األستاذة ادلكتورة يم جميب؛ 
املرشفة ىلع مركز ادلراسات االسرتاتيجية، اليت استهلت لكمتها بتوجيه الشكر 
واتلقدير إىل السادة املشاركني يف امللتىق بناءاً ىلع ادلعوة اليت وجهها إيلهم األستاذ 

ادلكتور مصطىف الفيق؛ مدير مكتبة اإلسكندرية.

وجاءت لكمة امللتىق االفتتاحية باتلأكيد ىلع كثري من انلقاط واملحاور:

السبع األخرية من خوض معركة من  - السنوات  ادلولة املرصية يف  تمكنت 
من  شديدة  حالة  بصالبة  واجهت  حيث  احلديث؛  تارخيها  معارك  أخطر 
عدم االستقرار، وتفيش الفوىض، وانتشار اإلرهاب؛ حىت جنحت يف استعادة 
ا، وحافظت ىلع كيان ادلولة الوطنية، وتمكنت من  األمن واالستقرار جمدداً
تثبيت أراكنها، ىلع الرغم من لك ما يموج به املحيط ادلويل واإلقلييم من 

عوامل القلقلة واالضطراب.

الشعب  - بموافقة  اجلديدة،  اجلمهورية  سياق  يف  ا  جديداً ا  عهداً مرص  بدأت 
ادلستور  أرىس  اذلي   ،2014 يناير   18 يوم  اجلديد،  ادلستور  ىلع  املرصي 
داعئمه القانونية، وبناءه املؤسيس، وعليه انطلقت ادلولة املرصية ىلع مسار 
مرشوع نهضوي شامل جيسد عمليًّا مضمون اجلمهورية اجلديدة، وفلسفتها 

احلاكمة.

أوائل  - فمنذ  الراهنة،  اللحظة  ويلد  اجلديدة  اجلمهورية  مصطلح  يكن  لم 
وذلك  جديدة،  دولة  تأسيس  أولوية  عن  أعلن  السييس  الرئيس  حكم 
للقوات  األىلع  املجلس  مع  اجتماعه  بعد  ألقاه  اذلي  اخلطاب  خالل 
املسلحة يف يناير 2015، ومن ثم يأيت املصطلح من رحم هذا اإلدراك اثلابت 
اذلي ترسخ خالل السنوات املاضية. لقد اكن ما أشار إيله رئيس اجلمهورية 
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خالل املؤتمر األول من املرشوع القويم »حياة كريمة« يف 15 يويلو املايض، 
ا ىلع أن بناء ادلولة عملية ممتدة، وأن اإلعالن عن مجهوريتها اجلديدة  تأكيداً

إحدى خطوات ابلناء.

أن اإلعالن عن مفهوم اجلمهورية اجلديدة خالل إحدى انلدوات اتلثقيفية  -
ىلع  ينطوي  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة  افتتاح  أثناء  يف  املسلحة  للقوات 
أهمية بالغة؛ حيث إن األمر ليس جمرد تطوير ابلنية اتلحتية وحتديثها، أو 
جمرد مباٍن ممزية يف ماكن ممزي، بل هو فكر جديد دلولة جديدة وقوية تمتلك 
الواضحة  والرؤية  القوية،  واملؤسسات  الشاملة،  والقدرة  املستقل،  القرار 
للمستقبل. وبما أن بناء ادلول وتقدمها يعتمد اعتماداًا لكيًّا ىلع مدى وجود 
اتلخطيط االسرتاتييج هلا وجناحه، لم تكن عملية صياغة االسرتاتيجية 
ا يسرياًا، خاصة يف ظل تصاعد  القومية يف مرص حنو حتقيق تلك الرؤية أمراً
اتلحديات واملخاطر واتلهديدات املحيطة بادلوائر الرئيسية باألمن القويم 

املرصي.

تشهد مرص اآلن سمات واضحة للجمهورية اجلديدة تعكس يف املقام األول  -
مرشواعت، وعمليات، ومبادرات اجتماعية واسعة انلطاق، ويظهر جليًّا أنه 
ا ىلع أن يشمل اتلغيري املجاالت  لم حُيدد جمال واحد للتغيري؛ وذلك حرصاً
لكها، وال يعين إعالن شعار اجلمهورية اجلديدة الوصول إىل حالة الكمال، 
بتغيري  االجتماعية  العدالة  حتقيق  خطوات  بدء  عن  إعالناًا  يعين  ولكنه 
ا لدلولة املرصية وخريطتها ادلاخلية؛  معطيات احلياة؛ تلخرج شكالاً جديداً

بهدف توسيع فرص احلياة للمرصيني، وحتقيق حياة أفضل هلم.

اجلمهورية  يف  واملتشابكة  املختلفة  اجلوانب  من  جمموعة  وتتداخل 
اجلديدة، وال يمكن الفصل بينها أو تقديم إحداها ىلع األخرى اكألبعاد األمنية 
املحاور  امللتىق، ُحددت جمموعة من  إطار هذا  واالقتصادية وغريها. ولكن يف 
األساسية، وقد رويع يف أثناء إعداد هذه املحاور وتوصيفها أن تأخذ يف اعتبارها 

خصوصية  ىلع  للوقوف  احلديث؛  مرص  تاريخ  يف  انلهضوية  املرشواعت  تطور 
وادلروس  السابقة  باتلجارب  ومقارنته  مرص،  تشهده  اذلي  انلهضوي  املرشوع 
اليت  اإلجنازات  تقييم  ىلع  اإلقدام  املبكر  من  أنه  ىلع  واتلأكيد  منها،  املستفادة 

حتتاج إىل سنوات ليك تؤيت ثمارها.

ومفهوم  اجلديدة  »اجلمهورية  وعنوانها  امللتىق،  من  األوىل  اجللسة  تناولت 
املرشوع انلهضوي يف اتلاريخ املرصي احلديث واملعارص«، هذا املوضوع بمشاركة 
لك من األستاذة ادلكتورة لطيفة سالم؛ أستاذة اتلاريخ احلديث واملعارص بكلية 
اآلداب، جامعة بنها، وحتدثت عن مرشوع بناء مرص احلديثة يف عهد حممد عيل؛ 
واألستاذ ادلكتور حممد عفييف؛ أستاذ اتلاريخ احلديث واملعارص جبامعة القاهرة، 
وألىق الضوء ىلع »مرشوع انلهضة يف عهد اخلديوي إسماعيل«؛ والاكتب الصحيف 

أمحد اجلّمال، وحتدث عن »جتربة اتلنمية واتلحديث خالل احلقبة انلارصية«.

أما اجللسة اثلانية اليت جاءت حتت عنوان »هوية مرص واتلحديات اإلقليمية 
وادلويلة«، حاولت اإلجابة عن تساؤل حموري هو: كيف استعادت مرص هويتها 
بعد 2013؟ وهل يمكن اهزتاز هذه اهلوية مرة ثانية دلى املرصيني يف ظل اتلقلبات 
املحيطة، خاصةاً مع ما يشهده اإلقليم من حالة عدم االستقرار السيايس يف تونس، 
اليت  اإلجراءات  فما  سورية؟  ادلولة يف  بقاء  وتهديدات  يلبيا،  القلق يف  والوضع 
اجللسة  هذه  يف  حتدث  مرص؟  هوية  حلماية  اجلديدة  اجلمهورية  يف  تبنيها  يُقرتح 
االقتصاد  بكلية  السياسية  العلوم  أستاذ  هالل؛  ادلين  عيل  ادلكتور  األستاذ 
والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وألىق الضوء ىلع »الرؤية االسرتاتيجية إلاعدة 
ابلناء«؛ واألستاذ ادلكتور أمحد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد 
يف  املرصية  ادلولة  بناء  »إاعدة  عن  وحتدث  القاهرة،  جامعة  السياسية،  والعلوم 
إقليم مضطرب«؛ والسفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد، اذلي ركز ىلع »ادلولة 

املرصية اجلديدة يف اعلم متغري: بني الواقع واتلحديات«. 
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اتلنمية  لعملية  األهم  ابلعد  ىلع  الرتكزي  جرى  األخرية،  اجللسة  وخالل 
ا ىلع مرص، إثر نهضتها من جديد أن  الشاملة وهو املواطن املرصي؛ حيث اكن لزاماً
تُعيد اكتشاف قدرات اإلنسان املرصي، املحرك األسايس للتنمية، فاكن االعتماد 
ا مع إدراك ادلولة حلتمية  ىلع فكره، وإماكنياته يف خطة العبور للمستقبل؛ تناغماً

اتلغيري. 

وقد جاءت تلك اجللسة بعنوان »املواطن املرصي: أولويات ايلوم وتوقعات 
الغد« تلجيب عن تساؤل »هل جنحت ادلولة املرصية اجلديدة يف اتلوصل إىل قدر 
من اتلوازن دلى املواطن املرصي جيمع بني الطموح اجلارف املتمثل يف االنطالق إىل 
بناء ادلولة العرصية احلديثة واالستجابة إىل احلاجات األساسية املرتبطة باألمور 
اذلاتية وواقعه ايلويم من ناحية أخرى؟« وحتدث يف هذا املحور األستاذ ادلكتور 
القاهرة، حتت عنوان  اآلداب، جامعة  أستاذ علم االجتماع بكلية  زايد؛  أمحد 
»متطلبات املواطنة يف اجلمهورية اجلديدة«، واألستاذ ادلكتور سعيد املرصي؛ أستاذ 
علم االجتماع بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، وركزت مداخلته ىلع »أولويات 
بناء اإلنسان املرصي«، واألستاذة ادلكتورة هانيا الشلقايم؛ أستاذة األنرثوبولوجيا 
باجلامعة األمريكية بالقاهرة، اليت ألقت الضوء ىلع »عقد اجتمايع جبمهورية 

جديدة: عالقة اتلاريخ باملستقبل«.

لكمة األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق؛ مدير مكتبة اإلسكندرية

مدير  الفيق؛  مصطىف  ادلكتور  لألستاذ  الرئيسية  االفتتاحية  اللكمة  جاءت 
مكتبة اإلسكندرية، معرباًا عن سعادته وترشفه بوجود معايل املحافظ اللواء حممد 
السادة  من  الكوكبة  تلك  بوجود  ترشفه  وكذلك  اإلسكندرية،  حمافظ  الرشيف؛ 
املشاركني من وزراء سابقني، وعلماء، وأساتذة أجالء، ومتخصصني، خاصة أن 
موضوع اجلمهورية اجلديدة يذكرنا جبمهوريات فرنسا املختلفة وتعاقبها، تؤكد نلا 
هذه األمور لكها أننا أمام وضع جديد تشهده مرص. وقد أثىن سيادته ىلع فكرة 
ا من إقرار دستور جديد لدلولة؛ ألن  اتلأكيد ىلع انطالق اجلمهورية اجلديدة بدءاً
اجلمهوريات اجلديدة مرتبطة بدستور جديد ينظم العالقات بني املواطن وادلولة، 
بُعد  بعدان؛  هلا  اجلديدة  اجلمهورية  أن  يرى  فهو  املختلفة،  ادلولة  ومؤسسات 

مؤسيس، وُبعد فلسيف.

ابلُعد املؤسيس: وهو دعم مؤسسات ادلولة القائمة؛ ليك تنهض بمسئويلاتها  -
ا. فنحن نعلم أن مرص حباجة إىل لك جهد  ىلع انلحو اذلي نتطلع إيله مجيعاً
يبذل، وأنها تعرضت يف فرتات كثرية إىل عملييت تصحر فكري، وجتريف 
ا،  ا حتديداً عقيل، وفقدت الكثري حبكم ظروف ال نستطيع أن نلوم فيها أحداً
ا  اتلاريخ واجلغرافيا، وادلور املرصي عموماً ولكنها ظروف حتكمها عوامل 
يف هذه املنطقة من العالم، جاء الوقت اآلن ليك نفكر يف إماكنية استعادة 
تراجع  إىل  يؤدي  فهذا  وأن مرص عندما تكون ضعيفة  ادلور،  هلذا  مرص 
وتهاوي  املرصي،  اتلعلييم  انلظام  تراجع  مع  أنه  فنتذكر  اإلقلييم،  دورها 
أعمدة اثلقافة، وضعف القوة انلاعمة هلا، انكمش تلقائيًّا دورها اإلقلييم، 

وتراجعت لكمتها يف املنطقة. 

ومكتبة  املختلفة،  مؤسساتها  يف  حقيقية  بناء  لعملية  اآلن  مرص  تتهيأ 
اإلسكندرية ال تعزل نفسها عن ذلك؛ فيه مؤسسة ثقافية اعملية مرصية، 
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إدارتها،  مرص يه اليت تنفق عليها، ويه اليت بنتها، ويه اليت ترشف ىلع 
وهذا  شخصيًّا،  ادلولة  رئيس  أمنائها  جملس  رئيس  أن  املكتبة  وتترشف 
فنحن  ذلا  ادلولة؛  مؤسسات  كإحدى  اإلسكندرية  مكتبة  به  تتمزي  يشء 
نشارك الرئيس فيما برشرَّ به عن اجلمهورية اجلديدة، ونرى أن هذه اجلمهورية 

ا دون استثناء. اجلديدة لن تنهض، ولن تقوى، ولن تقوم إال جبهدنا مجيعاً

والكتاب،  - املفكرون،  عليه  يعكف  اذلي  اجلانب  وهو  الفلسيف:  ابلُعد 
واألدباء، واملثقفون، والشعراء، والفنانون؛ ألنهم املكون العقيل اذلي يقود 
القاطرة، وحلسن احلظ أن دلينا رئيس مجهورية حيرك القطار، دون انلظر 
ا  يميناًا أو يساراًا أو خلفه، وهذه يه قوة ادلفع اليت نستطيع أن نقدمها إسهاماً

ملا يبذهل رئيس اجلمهورية من جهد يف هذه املرحلة.

االجتمايع؛  اتلحول  أن مشلكتنا يه  الفيق  ادلكتور مصطىف  األستاذ  وأكد 
فاخلالص من منظومة بايلة من القيم واتلقايلد، واالجتاه إىل قيم عرصية، وإعمال 
معايري احلداثة يف اتلفكري العليم للوصول إىل احلق والسالم واتلطور، واتلخلص 
من اخلزعبالت واخلرافات واألفاكر ابلايلة الُمقررة اليت استقرت بأذهاننا، فيجب 
علينا اتلفكري خارج الصندوق. إن مرص حمتاجة إىل أفاكر جديدة، وهذا لن يأيت 
إال من اجليل الشاب اذلي يتصدر املشهد حايلًّا، ووجود الشباب ومشاركتهم يف 
هذه املناسبة، يؤكد أن مكتبة اإلسكندرية رشيك أسايس يف لك ما جيري، وليست 
ا عن هموم الوطن. وصحيح أن مكتبة اإلسكندرية  كطائر حيلق يف الفضاء بعيداً
ال تتدخل يف احلياة السياسية بمعناها احلزيب أو عرب تبينيِّ مواقف معينة ضد قوى 
معينة، إنما تقف مع الوطن ومع فكرة تطوير الوطن وإنمائه ونهضته، وأي تفكري 
الضاربة يف  الكتيبة  املكتبة جبانبه بكل ما تملك، وتبحث عن  نهضوي تقف 
ذلك االجتاه يف لك مواقع الوطن بال تفرقة، وال حساسية، وال استبعاد. وتمىن يف 
نهاية لكمته أن يكون امللتىق إضافة إجيابية ملا يسىع إيله الوطن يف هذه الظروف 

شديدة احلساسية بالغة اتلعقيد.

لكمة السيد املحافظ اللواء حممد الرشيف؛ حمافظ اإلسكندرية

بداية لكمته ىلع  اإلسكندرية يف  الرشيف؛ حمافظ  اللواء حممد  السيد  أكد 
وتقديره  الفيق،  مصطىف  ادلكتور  األستاذ  ومديرها  اإلسكندرية  ملكتبة  تقديره 
ا سواء ىلع مستوى ادلولة  للفعايلات وانلدوات واللقاءات اليت تهم املرصيني مجيعاً

أو ىلع مستوى حمافظة اإلسكندرية. 

وفيما خيص مصطلح »اجلمهورية اجلديدة«، فباتلأكيد يتساءل بعض انلاس 
ا، كما أكد  من أهل مرص عن ماهية اجلمهورية اجلديدة، فهو مصطلح قديم جدًّ
ادلكتور مصطىف الفيق يف تناوهل للجمهوريات الفرنسية، ولكن مفاجأة فخامة 
كم  يف  يفكر  الفرد  جعل  قد  مرص،  يف  اجلديد  املصطلح  هذا  بإطالق  الرئيس 
نشئت يف مرص ىلع 

ُ
أ اتلطوير واتلعمري واإلنشاء واملحاور واملصانع اجلديدة اليت 

عليها  نطلق  زمنية جديدة  يؤكد دخول مرص حقبة  وهذا  سنوات؛  السبع  مدار 
اليت تمت  أن املرشواعت  بالفعل. وأكد حمافظ اإلسكندرية  اجلمهورية اجلديدة 
يف مرص، واتلطوير اذلي تم ىلع مدار سبع سنوات، اكن من املمكن أن يستغرق 
عرشين أو ثالثني سنة، ولم يكن يلنجز بالشلك اذلي تم اآلن، إنها دولة جديدة 
ايلمني  حلف  بعد  أنه  ذكر  وقد  جديد.  وفكر   ، فعالاً جديد  وتطوير  بالفعل، 
كمحافظ 27 نوفمرب 2019، اتلىق فخامة الرئيس السادة املحافظني، واكن من ضمن 
ا  ا، وكيف تمتلك فكراً انلقاط الرئيسية اليت حتدث فيها، كيفية أن تكون حمافظاً
ا خارج الصندوق؛ وذللك تأيت أهمية احلوارات املجتمعية والفعايلات اليت  جديداً
تسهم - من خالل مشاركة السادة احلضور والشباب - يف طرح أفاكر جديدة حلل 

املشكالت، وأن تكون أفاكراًا خارج الصندوق.

بعض  إىل  اجلديدة«  »اجلمهورية  بمناسبة  اإلسكندرية  حمافظ  السيد  وأشار 
الرئيسية  امليادين  مستوى  ىلع  اإلسكندرية،  بمحافظة  اتلطويرية  املرشواعت 
وإدارة تلك املرشواعت اتلطويرية بشلك مستمر يضمن النسق احلضاري الالئق 
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إىل  املهمة  هذه  إسناد  خالل  من  املروري  اتلطوير  وكذلك  اإلسكندرية،  بمدينة 
رؤية  من  نلتمكن  املسلحة؛  للقوات  اتلابع  الوطنية  اخلدمة  مرشواعت  جهاز 
فخامة  بها  أمر  اليت  اجلديدة  اجلمهورية  من  تنبع  اليت  اجلديدة«  »اإلسكندرية 

الرئيس. 

ا ىلع اهتمام املحافظة بموضوع اهلوية ابلرصية ملدينة اإلسكندرية،  وأكد أيضاً
بل وكذلك  وامليادين،  الطرق  املستويات اكفة ويف خمتلف  والعمل ىلع ذلك ىلع 
وسائل املواصالت والشواطئ والالفتات؛ حيث سيخص ذلك مدينة اإلسكندرية 

فقط بشلك ممزي وموحد.

اجللسة األوىل: اجلمهورية اجلديدة ومفهوم املرشوع انلهضوي يف 
اتلاريخ املرصي احلديث واملعارص

جاءت اجللسة األوىل بعنوان »اجلمهورية اجلديدة ومفهوم املرشوع انلهضوي 
يف اتلاريخ املرصي احلديث واملعارص«، بمشاركة لك من: األستاذة ادلكتورة لطيفة 
سالم؛ أستاذة اتلاريخ احلديث واملعارص بكلية اآلداب، جامعة بنها، وحتدثت عن 
»مرشوع بناء مرص احلديثة يف عهد حممد عيل«؛ واألستاذ ادلكتور حممد عفييف؛ 
أستاذ اتلاريخ احلديث واملعارص بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، اذلي ألىق الضوء 
إسماعيل«؛  اخلديوي  انلهضة يف عهد  املستفادة من مرشوع  ادلروس  »أبرز  ىلع 
والاكتب الصحيف أمحد اجلّمال، اذلي تناول »أبرز املالمح املمزية تلجربة اتلنمية 

واتلحديث يف عهد الرئيس الراحل مجال عبد انلارص«.

: مرشوع بناء مرص احلديثة يف عهد حممد عيل )أ. د. لطيفة سالم(
ً

أوال

للنقد  ليس  الطرح  أن  ىلع  باتلأكيد  سالم  لطيفة  ادلكتورة  األستاذة  بدأت 
السليب أو اإلجيايب للشخصية، اليت نتناوهلا يف اجللسة، ولكن إللقاء الضوء ىلع 
اإلصالحات واملرشواعت واتلجارب، وكيف اكنت مرص يف لك مرة ترُضب، من 

ادلاخل واخلارج. 

يف  أو  اإلعالم،  يف  سواء  كبري  بشلك  نتناوهلا  بشخصية  نبدأ  وعندما 
املحارضات، أو غري ذلك، فيجب أن نشري إىل أن فرتة حممد عيل اكنت فرتة طويلة 
ا، استطاع أن يقوم بالكثري خالهلا ملرص. وفيما يتعلق بشخصيته فهو مقدوين،  جدًّ
وهذا ديلل ىلع أن مرص اكنت ابلوتقة اليت انصهرت واندجمت فيها لك األجناس.  
وحُيسب حممد عيل ىلع الطبقة الوسطى، ويه طبقة جتارية هلا مواصفات معينة، 
ا الطبقة اليت تزن املجتمع. اتلحق بالعسكرية، واكن يف سالح الفروسية،  ويه دائماً

واكنت هل صلة منذ طفوتله بفرنسا والفرنسيني.
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اكنت  الفرنسيني،  ملحاربة  العثمانية  احلملة  مع  عيل  حممد  جاء  وعندما 
وانهيار  األمن،  وغياب  الفوىض،  انتشار  حيث  ا؛  جدًّ سيئة  مرص  يف  األحوال 
ن حممد عيل بذاكئه من الوصول إىل احلكم،  االقتصاد، وباختصار شديد، تمكرَّ

وحتدت مرص يف تعيينه السلطان العثماين حىت أصدر هل الفرمان.

مرص  بدأت  وكيف  انلهضة؟  هو  بدأ  كيف  انلهضة؟  بدأت  كيف  ولكن 
اجلديدة بالنسبة إيله يف عرصه؟ أكدت ادلكتورة لطيفة سالم أن هناك رأيني فيما 

خيص هذه التساؤالت:

األول: أن حممد عيل لم تكن دليه اسرتاتيجية معينة تلنفيذها، وهل اكن سلطاناًا 
ا، كما اكن يُعرف يف ادلولة العثمانية بالرجل املريض؟  ضعيفاً

باقية هل  اثلاين: اكنت دلى حممد عيل خطط واضحة وحمددة، وأن مرص ستكون 
وألرسته.

وفيما يتعلق بأدوات انلهضة اخلاصة بمحمد عيل فيه اكآليت:

إيله  بالنسبة  اجليش  فاكن  تنفيذ مرشوعه،  املرصيني يف  استخدام  مع  اإلصالح: 
بني  حممد  جيش  ربط  وقد  لكها.  واخلدمات  الصنااعت  عليها  تقوم  اليت  األداة 

املواطنة واجلندية، أو بني اجلندية واملواطنة. 

اإلدارة: اهتم حممد عيل باإلدارة، قد اعدت اإلدارة من جديد وأنشأ وزارات، فيما 
يُسىم بادلواوين. 

مثل  أنشأ جمالس  كما  ن حماكم رشعية،  وكورَّ بالقضاء  حممد عيل  اهتم  القضاء: 
يعتمد  لم  ولكنه  القانون،  تعتمد ىلع  أول هيئة قضائية  املشورة، وأسس  جمالس 
فقط ىلع القانون الفرنيس، ولكنه اعتمد ىلع قانون الوايل اذلي ضم مواد ختص 
وذلك  املختلطة؛  اتلجارية  املحاكم  وأنشأ  بالرشيعة،  خاصة  ومواد  املحليات 

للحد من االستغالل األجنيب.

احلروب: لم يضم اجليش جنوداًا مرصيني آنذاك، لكنه ضم األبلان، واألتراك، وبقايا 
للمرصيني لرضورة وجودهم يف صفوف  إنذار  بمثابة جرس  املمايلك، فاكن هذا 
عليها  يركز  لم  اليت  السودان،  محلة  فاكنت  وطنهم.  أجل  من  واملحاربة  اجليش 
منابع  ىلع  السيطرة  إىل  بالنسبة  أهمية  هلا  اكنت  حيث  اكفية؛  بدرجة  املؤرخون 
آنذاك.  القطن  زراعة  فازدهرت  بالزراعة؛  االهتمام  فاكن  والزراعة،  للري  انليل 
ثم حرب الشام اليت استغرقت عرشة أعوام، وكيف أثرت مرص آنذاك يف املجتمع 
الشايم وأمدته بكل ما هو حضاري، وكذلك تطبيق التسامح ادليين، واالنفتاح.

االقتصاد واالحتاكر: فقد طبق حممد عيل نظام االحتاكر، وهو ما نطلق عليه اآلن 
يشبه  فيما  احلكومية،  االشرتاكية  جتربة  أصحاب  واستخدم  ادلولة«،  »رأسمايلة 
نظام القطاع العام؛ حيث احتكرت ادلولة الزراعة واتلصدير واالسترياد، وفرض 
أقام  املقابل  ويف  ادلولة.  لصالح  املحصول  ومجع  الفالحني،  ىلع  الزراعة  أنواع 
الكثري من املرشواعت اليت ختدم الزراعة يف مرص؛ مثل الرتع، واجلسور، والحئة 
بالصناعة،  واهتم  الصعبة،  العملة  أجل  من  انلقدية  باملحاصيل  واهتم  الفالح، 
رغم  مرص«  يف  »ُصنع  بمصطلح  اهتم  كما  والصوف،  والنسيج،  الغزل  ومعامل 
صعوبته بسبب نظام االمتيازات األجنبية اخلاص باجلمارك؛ حيث اكنت مجارك 
أجنبية قليلة تفرض ىلع ابلضائع األجنبية؛ وباتلايل تصبح أرخص من اليت تُصنع 

يف مرص، لكنه أرص ىلع حماوتله وتطبيقه هلذا األمر. 

احلكومة: اكنت مركزية بالطبع. أما اتلعليم، فاكن جتربة رائعة، فقد اهتم باملدارس 
مجيعها، كما اهتم باملدارس العسكرية، والرتمجة ومدرسة األلسن. وأرسل بعثات 

دراسية إىل اخلارج؛ وهو ما ساعد ىلع خلق انلخبة املثقفة املرصية. 

االهتمام  ىلع  ا  حريصاً اكن  الشعيب:  باألدب  واالهتمام  املرصية  الوقائع  صحيفة 
واحلفر،  بالزيت،  اتلصوير   - اتلصوير  أدخل  كما  املرصية.  اذلاتية  أو  باملحليات 
والرسم ىلع الورق وىلع األسطح - وألول مرة يف مرص أدخل فن اللوحة. كما تأثر 

حممد عيل باملدرسة اإليطايلة يف فن ابلورتريه، وعرفت مرص املعارض يف عهده.
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وحاراتهما،  شوارعهما،  واإلسكندرية؛  بالقاهرة  عيل  حممد  اهتم  العمران: 
كما  الغربية.  والعمارة  واإلسطنبويل،  ايلوناين  الروماين  الطراز  وبرز  وميادينهما، 
تأثر بالعمران العثماين، وال سيما يف عمارة املساجد، ومزج بني العمارة العثمانية 

والفرنسية واملرصية.

ل  مرص من دولة  ا واستنارة، وحورَّ لقد اكن حممد عيل أكرث حاكم عرصه انفتاحاً
ثماره  يؤيت  نهضويًّا  أن يكون مرشواعاً  إىل دولة حديثة، واكد مرشوعه  متخلفة 
تدرجييًّا، ولكن يمكن القول إن ابلناء واتلحديث قد سقطا من حساباته، فلم 
يصل إىل أعماق املجتمع، فاكن تسخري املرصيني ملا حتتاجه ادلولة خلدمة مرشوع 
ذلك  اكن  ولكن  رشاحئهم،  بمختلف  كثرياًا  واعنوا  املرصيون،  فيه  فيشتغل  ما، 
دون ويع، أي القسوة بغري ويع؛ فاستخدام حممد عيل منهج الرأسمايلة األوروبية 
وتركه آيلات كثرية من ادلاعئم واآليلات املحلية املرصية، أدى إىل فشل؛ حيث 
ليك  املحلية؛  والقواعد  للنهضة  األورويب  اتلأسيس  بني  اختالف  هناك  اكن 

يتمكن املرصيون من خوضها مع السلطة الواحدة. 

ثانًيا: أبرز ادلروس املستفادة من مرشوع انلهضة يف عهد اخلديوي إسماعيل 
)أ. د. حممد عفييف(

حتدث األستاذ ادلكتور حممد عفييف عن جتربة اخلديوي إسماعيل؛ حيث أكد 
أنه خري نموذج للصورة انلمطية يف العقل اجلميع. فبمجرد ذكر اخلديوي إسماعيل، 
تأيت مبارشة الصورة انلمطية اليت ترسخت يف أذهان الكثري من املرصيني وعقوهلم 
من خالل األفالم السينمائية وادلراما؛ حيث إنه الشخص الاليه العابث. وهذا 
ا؛ ألنه مهما كتب املؤرخ من كتب، فجمهوره حمدود،  يف احلقيقة مشلكة كبرية جدًّ
اتلارخيية، ويكون من  للشخصية  انلمطية  الصورة  تصنع  اليت  ادلراما فيه  أما 
الصعب تغيريها. فاخلديوي إسماعيل بالطبع ليس شخصية مقدسة، بل اكنت هل 

سلبيات وإجيابيات، لكنه نموذج هلذه املسألة.

لطيفة  ادلكتورة  األستاذة  إيله  انتهت  ما  إىل  عفييف  حممد  ادلكتور  وذهب 
إيقاع  وتراجع  نلدن،  معاهدة  بعد  عيل  حممد  جتربة  جهضت 

ُ
أ وكيف  سالم، 

استطاع  أن اخلديوي إسماعيل هو اذلي  ا. واحلقيقة  انلهضة ألسباب كثرية جدًّ
أن يعيد اتلجربة بشلك جديد، ويف زمن خمتلف، وبأسلوب خمتلف بشلك كبري 
ا. وحيث إن حديثنا عن اجلمهورية اجلديدة؛ فاجلمهورية اثلانية ليست املباين  جدًّ
للحكم.  جديدة  فلسفة  أو  للحكم  وفكر  نظام  ولكنها  فقط،  اتلأسيسات  أو 
واخلديوي إسماعيل هو نموذج لفلسفة انلظام اجلديد أو اتلجربة اجلديدة. وقد 
متمزي؛  ووضع  مهم  أمر  وهو  خديوي،  لقب  ىلع  حيصل  أن  إسماعيل  استطاع 
السلطان، ونظام احلكم يف ظله يصبح وراثيًّا، وقد شهد  نائب  فاخلديوي يعين 
تطوراًا كبرياًا حىت نهاية عرص امللكية يف عهد امللك فاروق، أو امللك أمحد فؤاد 

اثلاين، وهما امتداد لفرع اخلديوي إسماعيل.

ومع نظام احلكم اجلديد، أصبحت هناك فلسفة جديدة للحكم يف عهد 
ا فرنسا؛ سواء  إسماعيل من حيث نمط احلكم اذلي استمده من أوروبا وحتديداً
قرص احلكم )مقر احلكم( اذلي تغري من القلعة إىل قرص اعبدين يف املدينة، ولم 
ا، وهل  يكن ذلك تغيرياًا شلكيًّا؛ ولكنه يعين نزوهل للمدينة، وهذا تغيري كبري جدًّ
دالالت يف جتربة إسماعيل يف نظام احلكم السيايس اجلديد، وهلذا السبب بدأ 
إسماعيل يف تغيري نظام احلكم؛ مثل إنشاء جملس شورى انلواب اعم 1866، واكن 
ذلك حدثاًا تارخييًّا يف املنطقة كنواة أو بداية للحياة انليابية يف مرص، وهو املجلس 
اذلي حتول بعد سنوات قليلة إىل جملس انلواب املرصي يف أثناء اثلورة العرابية، 
ا  اذلي ارتفعت فيه أصوات لعزل اخلديوي نفسه. وهنا اكن هناك تطور كبري جدًّ

بإرادة احلاكم، لكن اكن به نمو يف املجتمع املرصي.

إن جتربة إسماعيل تأثرت باحلالة املعمارية يف أوروبا خاصة معمار باريس. 
ا؛ وهلذا السبب ترك إسماعيل  فاكن يريد تطوير القاهرة وإطالق نهضة رسيعة جدًّ
إنشاء اعصمة جديدة، ويه  وقرر  اتلارخيية،  القاهرة  متمثلة يف  القديمة  املدينة 
لم  اذلي  اجلديدة،  العاصمة  نمط  ظهر  وهنا  ابلدل«،  »وسط  أو  اخلديوية  القاهرة 
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أساس  إذ اكنت  املرصية لكها؛  احلياة  تغيري يف  لكنه  إنشاء معماري،  يكن جمرد 
احلياة السياسية واثلقافية املرصية. فأكرب مظاهرات خرجت من ميدان اتلحرير، 
اذلي اكن يُسىم »ميدان اإلسماعيلية« نسبة إىل اخلديوي إسماعيل. هذا باإلضافة 
تداعياته  القاهرة اخلديوية اكنت هل  بنشأة  فاتلغيري  ادلواوين احلديثة،  إنشاء  إىل 
ليس فقط يف اتلاريخ املعماري، لكن يف احلياة السياسية واثلقافية املرصية بشلك 
اذلي اكن حدثاًا  األوبرا  دار  إنشاء  يف  متمثلة  اتلحديث  مظاهر  وتعددت  كبري، 

وحديث العالم لكه وقتها، وهو ما يشري إىل جوهر ادلولة احلديثة وتأسيسها. 

منابع  ىلع  احلفاظ  ويف  جيشها،  يف  مرص  قوة  أن  إدراك  إسماعيل  ىلع  اكن 
انليل؛ وهلذا السبب رُضب جيش مرص بعد معاهدة نلدن، وُحدد عدد اجلنود؛ هلذا 
ا بإاعدة بناء اجليش املرصي، وخاض اجليش حروباًا يف  ا جديداً بدأ إسماعيل عرصاً
اجلنوب؛ لدلفاع عن منابع انليل، ووصل إىل رشق إفريقيا وإىل إثيوبيا للحفاظ ىلع 
مياه انليل. وأشار عفييف إىل أن إثيوبيا تهدد مرص من العصور الوسطى بقطع املياه 

عن املرصيني.

واستشهد عفييف بإشارة ادلكتور حممد دويدار؛ أستاذ االقتصاد، وهو أول من 
أشار إىل مسألة رضب الغرب جتارب اتلنمية بمرص؛ ألنه ليس باملسموح ملرص أن 
تصبح قوة إقليمية يف املنطقة، لكن اخلديوي إسماعيل اكن دليه مرشوع طموح؛ 
قيمت 

ُ
أ اليت  الكبرية  االحتفاالت  إن  ويقال  العثمانية،  ادلولة  عن  لالستقالل 

استقالل  إعالن  إىل  خالهلا  من  يهدف  إسماعيل  اكن  السويس،  قناة  الفتتاح 
األباطرة  وموافقة  مباركة  بضمان  السويس  قناة  يف  املالحة  حرية  بضمان  مرص 

األوروبيني.

اخلارج؟   من  فقط  جاء  إسماعيل  جتربة  رضب  هل  يه،  هنا  الكبرية  املشلكة 
وجاءت إجابة ادلكتور حممد عفييف أن أي جتربة ال تسقط فقط من اخلارج، بل 
ا تهمة توجه إىل إسماعيل  ، اليت اكنت دائماً ا، فمشلكة ادليون مثالاً ومن ادلاخل أيضاً
اذلي توسع يف ادليون، وأثقل اكهل مرص بها. واحلقيقة أن مشلكة ادليون هنا مشلكة 

ملتبسة، وليس من السهل أن يصدر فيها حكم، ومن الصعوبة بماكن اإلحاطة 
بالظروف ادلويلة واإلقليمية فيها، فرثوة مرص اكنت القطن - اذلهب األبيض - 
وحياة مرص لكها اكنت قائمة عليه. فيف أثناء احلروب يف أمريكا ارتفعت بورصة 

ا، وبيق القطن املرصي طويل اتليلة أىلغ من اذلهب. القطن بشلك كبري جدًّ

أن  أمل  فيها ىلع  اتلوسع  واستمر  العمرانية إلسماعيل،  املرشواعت  وبدأت 
انتهت،  احلرب  ولكن  إسماعيل،  استدان  وعليه  ستستمر،  أمريكا  يف  احلرب 
وانهارت بورصة القطن، ومع تدخل بعض ادلول الكربى لتشجيع القطن اهلندي، 
جاءت الرضبة الكربى لالقتصاد املرصي؛ مما أدى إىل فشل جتربة إسماعيل، وُعزل 
إثر تدخل أورويب. وهو ما يشري إىل أن املسألة لم تكن مسألة ديون فقط، ولكن 

اهلدف اكن رضب اتلجربة املرصية اجلديدة واتلمهيد لالحتالل. 

ثاثلًا: أبرز املالمح املمزية تلجربة اتلنمية واتلحديث يف عهد الرئيس الراحل 
مجال عبد انلارص )أمحد اجلّمال(

ا  استهل األستاذ أمحد اجلّمال حديثه باإلشارة إىل أنه بعد مرور مخسني اعماً
ا ىلع ثورة يويلو، ما زالت ثمار  ىلع وفاة الرئيس مجال عبد انلارص، وسبعني اعماً
يويلو اإلنسانية والبرشية تعطي هلذا الوطن عطاء ال حدود هل، وتلك يه انلقطة 

األوىل.  

انلقطة اثلانية: يه فكرة اجلمهورية، واالنتقال بمرص من نظام مليك ورايث 
إىل نظام مجهوري أيًّا اكن حمتواه بعد ذلك، هذه أول نقلة يف مرشوع اتلحديث 
املرصي، وانلهوض املرصي اعم 1952، وهو إعالن اجلمهورية، ورفع شعارات؛ مثل 
تعرف  مرة  وألول  والعمل«،  وانلظام  و»االحتاد  اجلمهورية«،  وجود  يف  سيد  »لكنا 
القويم،  ادلخل  واستهداف مضاعفة  )خطة مخسية، وعرشية(،  اتلخطيط  مرص 
فكرة  إنما  اقتصاد  إنشاء  فقط  وليس  ابلعض،  أذهان  رطانة يف  يبدو  كالم اكن 

اتلخطيط واخلطط فكرة جديدة. 
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وأشار اجلّمال إىل تغيري الرتكيب االجتمايع، بمعىن تغيري اهلرم اذلي اكنت 
األرايض  ُمالك  كبار  هم  الساكن،  حجم  من   %2 تتجاوز  ال  للغاية  ضيقة  قمته 
انليابية املجالس  ىلع  مرص  تاريخ  من  سابقة  فرتات  يف  سيطروا  اذلين   الزراعية 

 بقدر اإلماكن أن ينتسب إىل 
اً

وىلع احلكم، ومن صعد من الطبقة األدىن حماوال
ينخلع من طبقته  أفندي، وأن  أو  أو بك  باشا  طبقة جديدة؛ يلحصل ىلع لقب 
الرتكيب االجتمايع  تغيري  ثم جاءت فكرة  األصلية يللتحق بطبقة جديدة. من 
والصعود بالطبقة الوسطى املرصية إىل ما ثارت إيله هذا جزء رئييس من اتلحديث.

ا يف املرشوع انلهضوي واتلحديث جند معادلة انلهر وابلحر؛ فاملناقشة  أيضاً
حول أزمة انليل تعود بنا إىل املعاهدة املرصية، اليت اكنت طوال الوقت يه ابلحر 
وانلهر؛ فمرص تتماسك من حول انلهر، وتسيطر عليه، وتتوازن يف اتلوزيع العادل 
للمياه، وعنارص اإلنتاج حتيم اتلجربة، فال يقدم إيلها األجنيب يلحتلها، ويكرس 
ا قويًّا متوازناًا، وتمت السيطرة ىلع  إرادتها إذا تماسكت من حول انلهر، وبنت جمتمعاً
انلهر؛ وذللك بىن لكٌّ من حممد عيل وعبد انلارص القناطر اخلريية، ثم السد العايل، 
ا استطاعت مجهورية يويلو أن  وكذلك فكرة شبكة الري والسيطرة ىلع املياه. أيضاً
تقيم عالقة قوية بني انلهر وابلحر، فتماسكت مرص وتوازنت، وانتقلت يف دورها 
اإلقلييم. وهنا تأيت نقطة ذات أهمية بالغة يه قوة مرص انلاعمة؛ فموضوع القوة 
أو سلباًا لدلور، فادلور ليس عملية مياكنيكية  ا مع اتلاريخ  انلاعمة ليس تعسفاً
وليس حتميات؛ فحديث احلتمية اجلغرافية أو اتلارخيية قد يرد يف بعض األحيان، 
لكن ادلور حتميته تأيت من وجوده واتلخديم عليه وتطوير األداء. يف هذا الصدد، 
تلك  أجنب  اذلي  اتلعليم  انلاعمة:  قوة مرص  انلارصية يه  احلقبة  اكنت مفخرة 
تعليم  ىلع  حصل  من  لك  إىل  زويل  من  وغريها  امللتىق،  بهذا  احلارضة  القامات 
دولة آنذاك، فهو مرشوع تعلييم ونهضوي إىل لك من حصل ىلع جائزة نوبل يف 
ا موضوع اآلداب: فمرص قد  ختصصه ادلقيق يف الفزيياء أو الكيمياء إىل آخره. أيضاً
أسست األوبرا اخلديوية، ولكن تأسيس معاهد ابلايله يف عهد ثورة يويلو اليت 

الفنون  اكنت هلا بصمة واضحة وشديدة األهمية، فيما صار بعدها يف أكاديمية 
بكل ما تعنيه وما حتمله من معاٍن.

ا، إعالم الرجل الواحد،  ا واحداً أما فيما يتعلق باإلعالم، فيثار أنه اكن إعالماً
الفكر  جملة  هناك  اكنت  الفرتات  من  فرتة  يف  ألنه  صحيح؛  غري  كالم  وهذا 
املعارص، وىلع رأسها فؤاد زكريا، وجملة الطليعة، وىلع رأسها لطيف اخلويل، ناهيك 
بعرشات املجالت املتخصصة يف املرسح والفنون الشعبية؛ ذلا إن تأسيس ادلولة 
احلديثة بعد حممد عيل، اكن الفضل فيه جلمال عبد انلارص. فإذا تطرقنا إىل املعاهد 
واألكاديميات، فنجد إنشاء لكية االقتصاد والعلوم السياسية، وإنشاء اللكية الفنية 
العسكرية، ونأيت إىل نقطة أظنها شديدة األهمية، ويه أن حممد عيل عندما أراد 
األزهر، وأعد  إىل  العطار  الشيخ حسن  نظره  نهضته لفت  يستكمل مرشوع  أن 
مرشواعاً تلطوير األزهر غري أن املقاومة اتلقليدية يف األزهر أوقفت املرشوع فاكن 
نشئ تعليم مواٍز بديل وهو اتلعليم احلديث، وصار ملرص تعليمان؛ مما أدى إىل 

ُ
أن أ

ازدواجية اثلقافة وازدواجية الوجدان. وما زنلا إىل هذه اللحظة جند ادلكتور جابر 
عصفور ال يتوقف عن الكتابة يف اتلحديث واجلامعة املدنية. ويظن األستاذ أمحد 
يدها  فمدت  واتلنوير  اتلحديث  موضوع  حسمت  انلارصية،  احلقبة  أن  اجلمال 
إىل األزهر الرشيف، وتنفيذ مرشوع الشيخ حسن العطار اذلي عجز حممد عيل 
ولك األمر 

ُ
باشا الكبري عن تنفيذه، فاكنت هناك نواة تلنفيذه يف الستينيات، وقد أ

الشيخ  املستنريين؛  باملشايخ  أىت  اذلي  رفعت،  ادلين  كمال  وهو  اثلوار،  أحد  إىل 
شلتوت، والشيخ إبراهيم اخلويل.

ىلع  القائم  اتلعليم  هذا  تطعيم  إىل  يتجه  األزهر  يف  حراك  حدث  كما 
الفقيه ال  ابتغاء أن يصبح اتلعليم  اللكيات اتلقليدية: الرشيعة، وأصول ادلين؛ 
الفقه،  أو  ادلين،  أن يتخصص يف أصول  يريد  َمن  أي  ا،  ا متخصصاً تعليماً ادليين 
أو اتلفسري، أو احلديث، جيد لكية متخصصة، وابلايق ينضم تدرجييًّا إىل اتلعليم 
ملاذا  تساؤل:  عن  واإلجابة  املستفادة،  بادلروس  مداخلته  اجلّمال  واختتم  العام. 

تعرثت جتربة مجال عبد انلارص؟
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إن السؤال اجلوهري اخلادل، هو كيف نستطيع أن نبين مرص املتماسكة املتوازنة 
القوية اليت تمارس دورها دون أن نستفز قوة إقليمية أو دويلة تلرضبنا مرة أخرى؟ 
كيف نستطيع أن نتجنب ما حدث يف معاهدة نلدن سنة 1940، وما حدث للخديوي 

ا ما حدث ألنور السادات؟ إسماعيل، وما حدث جلمال عبد انلارص، وأيضاً

وقد حدث يف مطلع اخلمسينيات، أن جاء مندوب أمريكي، وقابل الرئيس 
أنوي حماربة إرسائيل، أركز ىلع  »أنا ال  مجال عبد انلارص، وقال هل عبد انلارص: 
بناء بدلي«؛ فذهب هذا املندوب إىل ادلولة الصهيونية يلقول هلم: »جئتكم بنبأ 
هو نبأ القرن، أبرشوا عبد انلارص ال يريد وال ينتوي حربكم؛ ألنه يركز ىلع بناء 

بدله«، فقالوا هل: »هذا أسوأ خرب سمعناه يف هذه املرحلة«.

حنن أمام حتدٍّ ومطلوب من العقل املرصي أن جيتهد وخيوض معارك اتلنوير 
واتلحديث. كيف نستطيع أن نبين مرص، وال ننجرف إىل معركة أو نزوة إىل آخر 
ما يمكن أن يكون ضمن هذه املرتادفات؟ فلم يصل العمق اإلنساين يف جتربة 
يويلو لعبد انلارص إىل أن يتصدى اإلنسان املرصي بنفسه لدلفاع عن املرشوع 
والساحة  املجمعة  الوحدة  إىل  وصل  قد  اكن  الريف  ألن  انلهضوي؟  اتلحدييث 
الشبابية. فماذا جرى يف الريف املرصي؟ أتمىن من علماء االجتماع خاصة علم 
االجتماع الرييف أن يوضحوا آيلات تفاعل الفالح املرصي والريف املرصي مع 
ادلولة املركزية عرب اتلاريخ؛ يلكون إطاللة منها حىت يستخلص املؤرخون دروس 

حلقة اتلاريخ.

فحىت هذه اللحظة دلينا مدرسون للتاريخ، كذلك دلينا هواة للتاريخ، ولكن 
ومع  اتلارخيية  املادية  مع   - أحد  يستخلص  فلم  للتاريخ.  فالسفة  دلينا  ليس 
ا يرتجم تاريخ مرص منذ مرص القديمة ثم  اتلحدي واالستجابة، وما إىل آخره - درساً
مرص ايلونانية الرومانية، ثم مرص املسيحية، ثم مرص العربية اإلسالمية بمراحلها 
ما االستخالصات، وما دروس  السؤال هنا:  ثم مرص احلديثة. فيكون  املختلفة، 

حركة اتلاريخ املرصي؟ وكيف يتحرك اتلاريخ يف مرص بقوانني حركة اتلاريخ.

اجللسة اثلانية: هوية مرص واتلحديات اإلقليمية وادلويلة

ناقشت اجللسة اثلانية من امللتىق موضوع »هوية مرص واتلحديات اإلقليمية 
وادلويلة«، وطرح األستاذ ادلكتور عيل ادلين هالل؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية 
االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة موضوع »الرؤية االسرتاتيجية لعملية 
أستاذ  أمحد؛  يوسف  أمحد  ادلكتور  األستاذ  وتناول  املرصية«،  ادلولة  بناء  إاعدة 
موضوع  القاهرة،  جامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  السياسية  العلوم 
»إاعدة بناء ادلولة املرصية يف إقليم مضطرب«، بينما حتدث السفري ادلكتور حممد 
ا عن موضوع »حتديات إاعدة بناء  بدر ادلين زايد؛ مساعد وزير اخلارجية سابقاً

ادلولة يف اعلم متغري: الواقع واتلحديات«. 

: الرؤية االسرتاتيجية لعملية إاعدة بناء ادلولة املرصية )أ. د. عيل ادلين هالل(
ً

أوال

حلم املرصيون منذ منتصف القرن اتلاسع عرش خبلق جمتمع عرصي ودولة 
مدنية حديثة، وانتهجوا يف سبيل ذلك مسالك عدة منها ماكفحة انلفوذ األجنيب، 
الربملانية، واالخنراط يف مدارج اتلعليم  واملطابلة بادلستور، وإجراء االنتخابات 
احلديث، واتلصنيع، واتلنمية، والعدالة االجتماعية، وحترير املرأة، واحلفاظ ىلع 
إقامة  اهلدف  ذلك. واكن  الالزمة تلحقيق لك  املؤسسات  وإنشاء  الوطنية،  اهلوية 
»مرص  إىل  اهلرمة«  »مرص  تتحول  وأن  باحلياة،  ينبض  ناهض  وجمتمع  قوية  دولة 
الفتاة«، وهو ما عرب عنه توفيق احلكيم بتعبري »عودة الروح« يف وصفه ثلورة 1919، 

ومجوع املرصيني تهتف »اعش اهلالل مع الصليب«.

ال بد من اتلميزي هنا بني اتلغري واتلغيري. فاتلغري أمر طبييع، وسمة للحياة 
اتلغيري  أما  اجلمود.  أو  للثبات  معىن  الكون  يف  يوجد  وال  واملجتمعات  والبرش 
األبنية  أحد  يف  عميقة  نوعية  حتوالت  إحداث  تستهدف  مقصودة  عملية  فهو 
جيري  عملية  ويه  لكها.  فيها  أو  واثلقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية 
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بل  سهالاً  الطريق  يكن  لم  تنفيذها.  وتوقيتات  أهدافها  وحتديد  هلا  اتلخطيط 
داخلية وخارجية،  معوقات وحتديات  وإخفاقات، وظهرت  ُهناك جناحات  اكنت 
ولكن اتليار الرئييس يف مرص تمسك ببوصلة اإلصالح واتلحديث وانلهضة، 
وهو ما جتىل يف حركة املرصيني يف 30 يونية 2013، وما تالها من تطورات وأحداث، 
حتديات  ثالثة  يف  العربية  ابلالد  وخمتلف  مرص  واجهت  اليت  اتلحديات  تمثلت 

رئيسية: 

يد  - ىلع  العنف  واستخدام  واإلرهاب،  اتلطرف  حتدي  األول:  اتلحدي 
اتلنظيمات اليت َوظفت ادلين؛ تلحقيق أهدافها السياسية.

إىل  - والسيع  ادلولة،  منطق  ضد  اجلمااعت  بمنطق  اتلفكري  اثلاين:  اتلحدي 
ا لدلولة. إضعافها وتفكيكها؛ تلصبح اجلماعة بديالاً وراعياًا وموجهاً

اتلحدي اثلالث: تذويب اهلوية الوطنية يف أطر ثقافية أكرب؛ دينية، أو رشق  -
أوسيطة، أو أي يشء آخر.

إن ثمة تداخل بني اتلحديات اثلالثة، فلم يكن األمر جمرد خالف سيايس، 
ولكن انتقل إىل مرحلة االنقسامية االجتماعية، وإىل تهديد ما يراه املرصيون 

أساسيًّا هلويتهم الوطنية املرصية.

واالستقرار  األمن  استعادة  هو  اهلدف  اكن  األول:  اتلحدي  مواجهة  ويف 
شملت  األبعاد  متعددة  اسرتاتيجية  مرص  وتبنت  القانون،  وسيادة  االجتمايع 
استخدام قوات الرشطة واجليش يف مواجهة َمن رفعوا السالح، ومارسوا أنشطة 
ا يف اعيم 2014 و2015، اليت هدفت إىل إثارة  إرهابية يف خمتلف املحافظات، خصوصاً
الفزع دلى املواطنني، وإشعارهم بأن ادلولة غري قادرة ىلع محايتهم، كما شملت 
 بأول. وكذلك، 

اً
جتفيف منابع اتلمويل واتلجنيد هلذه اتلنظيمات، ومالحقتها أوال

اجلهاد،  اتلنظيمات كمفاهيم  تبنتها هذه  اليت  اخلاطئة  ادلينية  اتلفسريات  تفنيد 

وتكفري احلاكم واملجتمع. كما شملت االسرتاتيجية تطوير مضمون املقررات 
ادلراسية بما يكرس قيم املواطنة واملبادئ الصحيحة لألديان.

ادلولة،  مؤسسات  هيبة  استعادة  اهلدف  اكن  اثلاين:  اتلحدي  مواجهة  ويف 
وإاعدة بناء قدراتها، وتوطيد أراكنها بما يدعم ثقة املواطنني بها، وثقة املواطنني 
حفظ  عن  املسئولة  املؤسسات  ىلع  ذلك  يقترص  ولم  محايتهم.  ىلع  بقدراتها 
العاملني  تأهيل  وإاعدة  القدرات،  وبناء  املؤسيس،  اتلحديث  امتد  وإنما  األمن، 
من  كثري  يف  اإلنرتنت  واستخدام  الرقيم،  اتلحول  وأصبح  لكها.  املجاالت  إىل 

املعامالت بني املواطن ومؤسسات ادلولة من أهم مظاهر هذا اتلحديث.

القومية  املرشواعت  من  عدد  ُطرح  ادلولة،  دور  تعريف  إاعدة  إطار  ويف 
العمالقة والطموحة يف جماالت تطوير ابلنية اتلحتية املادية من الطرق والكباري 
الكهرباء والرصف الصيح، وابلنية اتلحتية  واملوانئ واملطارات واملدن وحمطات 
البرشية يف جماالت اتلعليم، والصحة، وتطوير القدرات االقتصادية، وخلق مصادر 
جديدة للرثوة عرب أرجاء اجلمهورية مع تطوير برامج احلماية والعدل االجتمايع.

ويف مواجهة اتلحدي اثلالث: اكن اتلأكيد ىلع اهلوية الوطنية املرصية، ومبدأ 
املواطنة اذلي يؤكد ىلع املساواة بني مجيع املرصيني، دون نظر ألي اعتبار آخر. 
وامتداداًا هلذا اتلوجه، تبنت ادلولة سياسات تمثيل الفئات املهمشة اليت لم يكن 
ثمانية  السياسية اكملرأة اليت تشغل يف اعم 2021  هلا تمثيل مناسب يف املؤسسات 
ُربع عدد أعضاء  يزيد ىلع  انلواب  املقاعد يف جملس  مواقع وزارية، وعدداًا من 
املجلس، وانتخبت سيدة مسيحية كوكيلة ملجلس الشيوخ، وانطبق اليشء نفسه 
ىلع مشاركة الشباب واملرصيني يف اخلارج. واكن من جراء هذا اتلطور، ارتفاع 
ترتيب مرص ىلع املؤرش العاليم للمواطنة إىل ترتيب رقم 65 يف اعم 2020، مقارنة 

برتتيب رقم 77 اعم 2017، أي أنها ارتفعت بعدد 12 مرتبة.
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ويمكن  كثرية،  بأوصاف  وُصف  األخرية  السنوات  هذه  يف  حدث  ما  إن 
ا  أن نطلق عليه تعبري »اخلريطة اجلديدة ملرص«، فما نراه أمام أعيننا، ليس رسماً
ىلع الورق فحسب، ولكن يف الواقع هو خريطة جديدة ملرص، خريطتها املادية 
ا أن  البرشية. لقد حققت مرص الكثري يف األعوام القليلة املاضية. ومن حقنا مجيعاً
ا أن نقارن بني ما حققناه حنن وما حققه  نعزت بهذا اإلجناز، ولكن من املهم أيضاً
اآلخرون. فالعربة ليست بما تنجزه دولة ما، ولكن بمقارنة ما حققته بإجنازات 
اآلخرين. وهو األمُر اذلي تبينه دراسة املؤرشات العاملية وترتيب لك دولة فيها 
مقارنة باآلخرين يف الفرتة الزمنية نفسها. ومن ذلك ما أرشت إيله من تقدم مرص 
ا اتلقدم الكبري اذلي أحرزته مرص ىلع مؤرش  ىلع مؤرش املواطنة. ومن ذلك أيضاً
حوكمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فقد ارتفع ترتيبها 55 مرتبة؛ 

من املرتبة 95 يف اعم 2019 إىل املرتبة 41 يف اعم 2020.

لم يكن من املقبول أن يكون أكرث من 50% من الشعب املرصي حىت اآلن 
ليس دليهم رصف صيح ودورات مياه اكملوجودة يف املدن؛ وهو ما يسبب رضراًا 
ما يسىم  إن  باملرصيني.  يليق  مما  أقل بكثري  انلظافة  والقبول بدرجة من  ا،  بالغاً
بمرشوع تطوير الريف املرصي يُعد نقلة حضارية إنسانية تعيد هلؤالء آدميتهم، 
وتعطيهم احلد األدىن من احلقوق الكفيلة لإلنسان؛ وهو ما يدل ىلع أن مرص تتغري 

ا الواقع املادي قد تغري بالفعل. فعالاً ليس باألفاكر فحسب، ولكن أيضاً

حتتاج املجتمعات يف مسريتها ألنماط من القيم والرموز اليت تشجع أبناءها 
ىلع اتلمسك واتلاكتف؛ تلحقيق اتلقدم، فليس باخلزب وحده حييا اإلنسان. ويف 
ثقة  وجتديد  إلحياء  تركزياًا  هناك  فإن  مرص،  تشهده  اذلي  الوطين  اجلهد  إطار 
واالرتباك.  االضطراب  من  سنوات  بعد  وذلك  وبقدرتهم،  بوحدتهم  املرصيني 
واكن إجناز املجرى اجلديد لقناة السويس يف أغسطس 2015 اللبنة األوىل ىلع هذا 

الطريق.

ا  قديماً نفسيًّا  ا  السييس حاجزاً الفتاح  الرئيس عبد  ا، جتاوز  أيضاً ذلك  ومن 
بزيارته للكنيسة الُمرقسية، وتهنئته للمرصيني األقباط يف عيد امليالد املجيد يف 
6 يناير 2015. فاكنت خطوة كررَّس بها روح الوطنية املرصية، واتلالحم الوطين بني 
ا من تصور أكرب تلعايش املرصيني مع مكونات تارخيهم  املرصيني. ومثرَّل ذلك جزءاً
الرومانية،  واهليلينية  الفرعونية،  املختلفة؛  بمراحله  الطويل  واثلقايف  احلضاري 

والقبطية، واإلسالمية، واحلديثة، دون افتعال تعارض أو تناقض بينهم.

ا تستطيع ادلولة أن تنفذه بمجرد إصدار القانون، بل  إن املواطنة ليست أمراً
يه نضال اجتمايع يظهر يف السلوكيات ايلومية للبرش. فإذا نظرنا إىل القوانني، 
للفئات  املشاركة واملساواة  املواطنة يلعطي قدراًا أكرب من  وكذلك توسيع مفهوم 
والشباب،  واألقباط،  املرأة،  مثل  السيايس؛  اتلمثيل  حقوق  من  ُهمشت  اليت 
واملرصيني يف اخلارج، وذوي االحتياجات اخلاصة، وال نستطع أن ننكر أن ثمة 
ويف  املرصية  ادلولة  جسد  يف  جوهرية  حتوالت  ىلع  يدلل  ما  وهو  ا؛  ضخماً  

اً
حتوال

جسد املجتمع املرصي قد حدثت بالفعل.

ادلولة  مؤسسات  يف  وحتوالت  عميقة  تغيريات  حتقيق  إن  القول  ويبىق 
واملجتمع ليس باألمر اليسري، وإنما تكتنفه الكثري من املشكالت واتلحديات، 
تاريخ قديم مثل مرص، وتعورَّد  يتعلق األمر بمؤسسات دولة هلا  ا عندما  خصوصاً
فيها املسئولون واملواطنون ىلع إدارة أمورهم بُطرق لم تعد مناسبة اآلن، وحتتاج 
إىل تغيري. ثم إن هذه العملية حتتاج إىل سنوات؛ ليك تستقر األوضاع والقواعد 
اجلديدة يف العقول وانلفوس. وسنة احلياة أن انلاس أعداء ما جهلوا، وأنهم يعانون 

الشك والريبة يف اجلديد، ويمكن حتديد أهم اتلحديات فيما ييل:

تعلية سقف - 1 األحيان ىلع  بعض  املرصي يف  اإلعالم  يعمل  اتلوقعات:  إدارة 
نعطي  أن  بد  وال  إجنازه.  ادلولة  تستطيع  مما  أكرب  العادي  املواطن  توقعات 
يعيشون يف حلم،  أن جنعلهم  املستقبل، لكن ال جيب  أمالاً يف  املواطنني 
يستيقظون منه فجأةاً. إن بناء الطرق والكباري والعمران أمر صعب لكنه 
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املادي  اتلغيري  هلذا  االجتماعية  اآلثار  مع  اتلعامل  هو  واألصعب  ممكن، 
نشئت مساكن جديدة ونظيفة، لكن كيف يمكن ضمان 

ُ
أ أنه  بمعىن 

احلفاظ واالستدامة؟ كيف نتعلم قواعد لك ما هو صحيح؟ جيب أن ندرك 
أن اتلغيري االجتمايع يأخذ وقتاًا أطول وأصعب؛ فاتلعامل مع البرش اعمة، 
واملرصيني خاصة، أمر ليس باهلني، فهناك تقايلد وأفاكر خاطئة، وتفسريات 

خاطئة لدلين. 

الزيادة الساكنية: أشار الرئيس السييس يف حديثه يف يوم 19 فرباير املايض إىل - 2
خطورة ارتفاع معدالت انلمو الساكين، وما يرتتب عليه من زيادة ساكنية 
بثمار  املواطنني  شعور  ويعوق  وايلابس،  األخرض  يأكل  حنو  ىلع  مفرطة 
مرص.  يف  قديمة  مشلكة  ىلع  الضوء  لتسلط  اإلشارة  هذه  وجاءت  اتلنمية، 
ا أن هذا اخلفض  وكرر هذا اتلحذير يف حديث آخر هل بتاريخ 9 مارس مضيفاً

يف عدد املوايلد جيب أن يستمر عرش سنوات ىلع األقل. 

هناك اعتقادات كثرية تصب يف ثقافة كرثة اإلجناب بينما تغيب من ناحية 
أخرى ثقافة الصحة اإلجنابية، واألخطار اليت تصيب األم من هذه الظاهرة، 
ا لسلوك  وهذه االعتقادات نشأت ىلع مدى سنني طويلة، وأصبحت موجهاً
تغيري  أردنا  إذا  واملثابرة  بالصرب  نتسلح  أن  جيب  ذللك،  انلاس.  من  كثري 
أننا نتعامل مع  هذه االعتقادات، وما يرتتب عليها من سلوك، وأن ندرك 
ثقافية  ا  أبعاداً هلا  وأن  أو صحية،  طبية  قضية  وليس جمرد  قضية جمتمعية، 
وتضافُر  املوضوع،  إىل  الشاملة  انلظرة  يتطلب  ما  وهو  ودينية،  واقتصادية 

كثري من املؤسسات الرسمية واألهلية؛ ملواجهة هذه الظاهرة.

املوسمية«  ينبيغ اتلعامل معها بمنطق »احلمالت  أنه ال  ويرتتب ىلع ذلك، 
فتهتم مجيع أجهزة اإلعالم والربامج بالقضية ألسبوع أو اثنني، ثم ينقيض 
األمر بعد ذلك. فاملواجهة تتطلب العمل ىلع مسارات خمتلفة وىلع مدى 
ا استقرار اهليلك  زمين طويل، وأال نتعجل نتائج هذه اجلهود. ومطلوب أيضاً

الوزارات. فعىل  العمل واتلنسيق بني  اتلنظييم للجهة اليت تتوىل مسئويلة 
مدى السنني، تبع املجلس القويم للساكن أحياناًا وزير الشئون االجتماعية، 
أخرى  وأحياناًا  اجلمهورية،  رئيس  أخرى  وأحياناًا  الصحة،  وزير  وأحياناًا 

رئيس جملس الوزراء. 

أن  فمطلوب  ا،  حقًّ املاضية  السنوات  خربات  من  االستفادة  نريد  كنا  وإذا 
يتخذ موضوع زيادة انلمو الساكين شلك مبادرة رئاسية تُنفذ حتت اإلرشاف 
املبارش لرئيس الوزراء، وُينظر إيلها كأحد املرشواعت القومية الكربى يف 

بالدنا.

خطر اإلجهاض أو اتلوقف يف منتصف الطريق: يف بعض األحيان يكون نفس - 3
اإلنسان قصرياًا، وال يكمل عملية اتلنمية واتلحديث، ويف بعض األحيان 
االشرتاكية  مع  ما حدث  مثل  الترسع يف احلكم ىلع جتربة  يتم  األخرى 
أيديولوجية.  أو  سياسية  ألسباب  األحاكم  هذه  تكون  وقد  الرأسمايلة،  أو 
ويف غمار هذه العملية اهلائلة للتنمية، يمكن أن حتدث أخطاء، وهذا أمر 
طبييع ومتوقع. من الرضوري أن نعطي هذه العملية مداها الزمين املطلوب، 
فإذا اكن من املمكن القيام بإجنازات مادية يف فرتات زمنية حمدودة، فإن 
اتلغيريات اثلقافية واالجتماعية، ويف العادات، وأنماط اتلفكري، وطرق أداء 
ا بالنسبة إىل  العمل، واتلعامل بني انلاس حتتاج فرتة زمنية أطول، وخصوصاً
حتديات تتعلق بعموم انلاس؛ مثل قضية حمو األمية، وقضية تنظيم األرسة، 
االبتاكر  قدرات  وتنمية  ادلين،  عن  اذلائعة  اخلاطئة  اتلفسريات  وقضية 

واالخرتاع، وحتدي بلورة شلك انلظام االقتصادي والسيايس يف مرص.

نستمر يف  أن  قائمة، واملهم  لقد حتققت إجنازات وما زالت هناك حتديات 
عملية اتلحول، وإاعدة بناء ادلولة واملجتمع حىت تظهر اخلريطة اجلديدة ملرص 
واضحة للعيان. إن ادلول واملجتمعات القوية يه اليت تدرك عنارص تقدمها 
فتعمل  فيها،  القصور  نفسه مصادر وجوانب  الوقت  وصعودها، وتعرف يف 
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ىلع تعظيم ما حتقق من إجناز، وتستمر يف اتباع السياسات واالسرتاتيجيات 
لم  اليت  اجلوانب  فحص  ىلع  ا  أيضاً وتعمل  انلتائج.  هذه  إىل  أوصلتها  اليت 
حيدث فيها اتلقدم بادلرجة نفسها؛ إلاعدة انلظر يف السياسات املتبعة، أو يف 
املوارد املخصصة، أو العنارص البرشية اليت تقوم ىلع العمل؛ وذلك بهدف 

توفري دفعة إضافية ترسع من حركتها وتقدمها.

ثانًيا: حتديات إاعدة بناء ادلولة املرصية يف إقليم مضطرب
)أ. د. أمحد يوسف أمحد(

أن  أحد  يستطيع  ال  ضخمة  إجنازات  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  جرت 
ينكرها، واحلقيقة أنه من بديهيات أو مسلمات اتلحليل السيايس تناول العالقة 
بني ادلاخل واخلارج، بمعىن الرتابط العضوي بني ما جيري يف ادلاخل، وما جيري 
 ،Intermestic يف ابليئة اخلارجية؛ فيستخدم األستاذ ادلكتور بهجت قرين مفهوم
ادلاخل  بني  فالصلة  وDomestic؛   International لفظي  بني  فيه  يمزج  وهو 

واخلارج ال يمكن إنكارها.

السنوات  يف  هائلة  بمعدالت  املرصية  ادلولة  بناء  إاعدة  عملية  جتري 
االضطراب.  شديدة  إقليمية  بيئة  ظل  يف  جتري  أنها  املعضلة  ولكن  املاضية، 
واحد  تهديد  يف  تنحرص  تكاد  قبل  من  املرصي  القويم  األمن  تهديدات  اكنت 
وهو اتلهديد اإلرسائييل، وَمن هم وراء إرسائيل: الواليات املتحدة األمريكية، 

والغرب االستعماري... إلخ.

أن  سنجد  الراهن  الوقت  يف  بمرص  املحيطة  ابليئة  ىلع  نظرة  نليق  فعندما 
من  وبدأنا  الساعة،  عقارب  عكس  أخذناها  إذا  اجتاه.  لك  من  تأيت  اتلهديدات 
التسوية  من  بالرغم  ا،  حمتدماً اإلرسائييل  العريب  الرصاع  ما زال  الرشيق،  الشمال 
بل  مشتعلة،  ما زالت  اإلرسائيلية  الفلسطينية  فابلؤرة  اإلرسائيلية،  املرصية 
جذوره  إىل  الرصاع  هذا  األخرية  اإلرسائيلية  الفلسطينية  املواجهة  أاعدت 

بسبب  املتوسط؛  رشق  يف  املرصية  للرثوات  تهديدات  هناك  أن  كما  األصلية، 
من  القادم  اإلرهاب  تهديد  سنجد  أكرث  حتركنا  وإذا  وسلوكياته.  الرتيك  املرشوع 
ا  حدود يلبيا الغربية؛ حيث تغيب ادلولة املوحدة إىل اآلن، فأصبحت يلبيا مقرًّ

جلمااعت إرهابية، وقواعد دلولة ذات طموحات إقليمية.

فيف  اجلنوب،  من  القادم  اتلهديد  سنجد  جنوباًا  الساعة  عقرب  حترك  وإذا 
أثناء فرتة حكم عمر البشري اكنت هناك الكثري من اإلشاكيلات، ويف ظل انلظام 
احلايل هناك تقارب حيتاج إىل مزيد من اتلدعيم والرتسيخ؛ ملواجهة اخلطر اجلسيم 
القادم من اجلنوب ِمن قِبَل إثيوبيا بسبب مشلكة سد انلهضة. وإذا وصلنا بعقرب 
الساعة إىل آخره، سنجد ما جيري يف ايلمن من اضطراب؛ بسبب انقالب احلوثيني 
اتلابعني إليران، واتلهديدات اليت تطال املدخل اجلنويب لقناة السويس اليت تعد 

ا يف احلياة املرصية، واالقتصاد املرصي، واملالحة العاملية. ا جدًّ ا مهمًّ عنرصاً

تأيت اتلهديدات ألول مرة من لك اجتاه، وهذه اتلهديدات تفرض ىلع مرص أن 
يكون هلا دور فاعل. وتمارس مرص دوراًا خارجيًّا حيويًّا وتارخييًّا يف اآلونة األخرية 
واحرتام  للمنازاعت،  السلمية  والتسوية  الوطين،  االستقالل  مبادئ  ىلع  ا  قائماً
االلزتامات القانونية، وما أفىض إيله هذا من سياسات رشيدة حكمت اتلحراكت 
ا يف اآلونة  اخلارجية املرصية منذ ثورة يونية 2013. ويشهد هذا ادلور صعوداًا ملحوظاً
الراهنة، ويرتبط بتقدم عملية إاعدة ابلناء ادلاخيل بعد سنوات االضطراب اهلائل 
عقب يناير2011، ويعكس هذا الصعود إحدى بديهيات حتليل السياسة اخلارجية، 
ويه ارتباط ادلاخل باخلارج، فلكما قوي األول اكن اتلحرك اخلاريج أشد فاعلية. 
وقد تعددت مؤرشات هذا الصعود، وليس بالصحيح أنه بدأ بدور مرص اذلي شهد 
به اجلميع يف املواجهة الفلسطينية-اإلرسائيلية األخرية، فقد وضعت مرص بثورة 
ا يف املنطقة - ولم يكن بمقدور غريها أن يفعل ذلك - لصعود  يونية 2013 حدًّ
ما ُسيم باإلسالم السيايس، واتبعت سياسة حازمة؛ حلماية كيانات ادلول الوطنية 
ا  العربية بدت آثارها واضحة يف احلاتلني الليبية والسورية، ومارست دوراًا حاسماً
يف صد املوجة اإلرهابية اليت اجتاحت الوطن العريب. وباتلايل فإن ادلور املتفرد 
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ملرص يف املواجهة الفلسطينية-اإلرسائيلية األخرية ليس سوى االمتداد الطبييع 
هلذا ادلور املرصي النشط، ويضاف إىل هذا اتلحراكت املرصية الواعية، وأخرياًا يف 
دول الطوق اإلثيويب، وادلور املرصي احلاسم يف مؤتمر برلني 2 اذلي قورَّض مناورة 
االتلفاف ىلع انلص اخلاص خبروج القوات األجنبية من يلبيا، فضالاً عن القمة 

املرصية-العراقية-األردنية بكل زمخها وآفاقها.

يف  ابلعض  هواجس  يثري  بدأ  املرصي  اخلاريج  لدلور  الالفت  الصعود  إن 
ادلاخل خبصوص تكلفته وأعبائه، خاصةاً بعد الرقم اذلي تعهدت به مرص دلعم 
إاعدة اإلعمار يف غزة، واملساعدات املرصية للكثري من ادلول العربية واإلفريقية، 
ابلعض  وطرح  الطبيعية،  الكوارث  وبعض  »كورونا«،  جاحئة  سياق  يف  وغريها 
السلوك؟  بهذا  نلا  يسمح  وضع  يف  حنن  هل   - بسوئها  أو  نية  حبسن  تساؤالت - 
واملعروف أن ثمة عقدة من تكلفة ادلور املرصي يف ايلمن يف ستينيات القرن 
املايض، وهناك مالحظات ثالث واجبة للتعليق ىلع هذه التساؤالت املرشوعة أو 

املغرضة:

املالحظة األوىل: إنه ال دور بال تكلفة، بل ال سياسة خارجية أصالاً دون  -
تكلفة. وباتلايل فإن السؤال الصحيح ال يكون عن تكلفة ادلور، وإنما 
 عن املصالح احليوية اليت تُوظف هذه اتللكفة لدلفاع عنها. ومن ابلدييه -

عن  ادلفاع  ىلع  قادرة  مسلحة  قوات  بناء  تكلفة  أن   - املثال  سبيل  ىلع 
ثرواتنا  نرتك  هل  السؤال  لكن  باهظة،  كمرص  دلولة  احليوية  املصالح 
الطبيعية اهلائلة يف رشق املتوسط، وحدودنا اليت يتهددها اإلرهاب من لك 
اجتاه، وأمن ممراتنا املائية احليوية دون محاية؟ ويعين هذا بمفهوم املخالفة 
أن اتللكفة يف غري محاية املصالح الوطنية هدر، وُيضاف إىل ذلك أنه ليس 
إماكنات  بالسلب يف  يؤثر  اذلي  انلحو  األدوار ملكفة ىلع  أن لك  ا  صحيحاً
ادلولة، فقد مارست مرص دوراًا يف قيادة حراكت اتلحرر العربية واإلفريقية 
يف  تمثل  اتللكفة،  من  أدىن  حبدٍّ  وستينياته  املايض  القرن  مخسينيات  يف 

خبدمات  ناهيك  املرصي،  اجليش  عنها  استغىن  اليت  باألسلحة  تزويدها 
العرب  ا من خالل صوت  ا مؤثراً اتلدريب واملشورة، ودعمها إعالميًّا دعماً
واإلذااعت املوجهة إلفريقيا، ودبلوماسيًّا يف املحافل ادلويلة، وبصفة اعمة 

فإن القوة انلاعمة تمارس أدواراًا مهمة يف الوفاء بمتطلبات ادلور اخلاريج.

الرشد، بمعىن أن تزج دولة  - القيام بدور ال يعين عدم  املالحظة اثلانية: أن 
الرشيدة.  احلسابات  عن  انلظر  بغض  يشء  ولك  يشء  أي  يف  بنفسها  ما 
ونلتأمل - ىلع سبيل املثال - رد الفعل املرصي تلهديدات ادلولة الوطنية 
يف  املرصية  القيادة  ترتدد  لم  الليبية  احلالة  فيف  وايلمن.  يلبيا  من  لكٍّ  يف 
توجيه رضبتني عسكريتني لقواعد اإلرهاب يف يلبيا، عندما وصل األمر 
املبارش لألمن املرصي، ويف وضع خط أمحر يفيض جتاوزه إىل  إىل اتلهديد 
تدخل عسكري مرصي مبارش. بينما اقترصت املشاركة يف اعصفة احلزم 
ىلع دعم جوي رمزي، وتأمني باب املندب بقطع حبرية مرصية، ومعىن هذا 

أن تكلفة ادلور وأعباءه ليست اعيلة بالرضورة.

املالحظة اثلاثلة: ويه بالغة األهمية، ويه أنه كما أن لدلور تكلفة وأعباء  -
يُقدر  ال  ومعنويًّا  اسرتاتيجيًّا  العائد  هذا  يكون  وقد  ا،  أيضاً ا  اعئداً هل  فإن 
ا، وىلع سبيل املثال اكن اتلدخل املرصي يف ايلمن يف  بثمن، أو ماديًّا مبارشاً
ستينيات القرن املايض األىلع تكلفة، ومع ذلك فإنه أسفر عن اتلنسيق 
إلغالق  أثنائها؛  ويف  أكتوبر1973  حرب  قبل  املرصي-ايلمين  االسرتاتييج 
عفيت مرص من ديون 

ُ
باب املندب اذلي ال يقدر اعئده بثمن، وكذلك قد أ

اعم  يف  الكويت  حترير  حرب  يف  مشاركتها  بعد  دوالر  مليار  بـ43  قُدرت 
املادي،  بعائدها  أدوارها  ادلول  تقيس  أن  حبال  هذا  معىن  وليس   .1991
اعئدها  هلا  فإن  تكلفتها  اخلارجية  لألدوار  أن  كما  أنه  املقصود  ولكن 

ا، ويبىق املعيار األول واألخري، هو ادلفاع عن مصالح ادلولة احليوية. أيضاً
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يُفهم من تناول بعضنا لدلور املرصي، وكأن هذا ادلور مسألة ظرفية نملك 
رفاهية القيام به أو عدمها؛ وباتلايل طرح هؤالء من حني إىل آخر تلك انلظرية 
مون االسرتاتييج بمعىن أن نغلق حدودنا علينا نلبين أنفسنا 

ُ
العجيبة املسماة الك

الُكمون؛  يريد  األول:  فريقني؛  االجتاه  هذا  أنصار  انقسم  ولألمانة  ادلاخل،  من 
واثلاين: يطلب  ابلناء اجلديد، فتنطلق مرص حنو حميطها اخلاريج.  تلكتمل أراكن 
 ، الُكمون من املهد إىل اللحد، والكهما ال يرى أن العزلة صارت خياراًا مستحيالاً
وأن مرص حبكم وزنها ليست يه تلك ادلولة اليت يرتكها حميطها اخلاريج تنغلق 

ىلع نفسها؛ ألنها اثلقل اذلي يتنافس حوهل املتنافسون.

واستغالل  األخطار  ملواجهة  لم خترج  إن  أن مرص  املعادلة  وهكذا تكون 
الفرص يف بيئتها اخلارجية؛ فسوف يدخل إيلها الفاعلون يف هذه ابليئة يف حماولة 
القول إن اخلضوع هلذه السيطرة قد  الستقطابها أو السيطرة عليها، بل يمكن 
قيمة االستقالل  لسياستها اخلارجية؛ مثل إعالء  أسهم يف تكوين مبادئ اعمة 

وابلعد عن اتلحالفات اليت تشلكها قوى اهليمنة العاملية.

من  وقت  يف  اتلارييخ  سياقها  هلا  اكن  ربما  االسرتاتييج  الُكمون  فكرة  إن 
وتروتسيك.  ابللشفية،  اثلورة  زعيم  يلنني؛  بني  الشهري  اخلالف  وهذا  األوقات، 
حيث اكن يلنني من أنصار الُكمون االسرتاتييج: أن يغلق ىلع نفسه األبواب وىلع 
وسط  كجزيرة  مستحيل  اثلورة  جناح  أن  يرى  تروتسيك  واكن  السوفيتية.  روسيا 
اعلم رأسمايل، واكن يتحدث عن اثلورة العاملية، حنن ال نتحدث عن ثورة اعملية، 
لم تعد  الفكرة  أمننا وعن مصاحلنا؛ وباتلايل هذه  حنن نتحدث عن ادلفاع عن 
صاحلة نلا ىلع اإلطالق يف الوقت الراهن، وإنما من الواجب ىلع مرص أن تكون 
هلا سياسة فاعلة؛ ليك حتافظ ىلع أمنها، وحتيم مصاحلها، حنن ال نتحدث عن قيادة 

وال عن بطوالت، وإنما نتحدث عن محاية مصاحلنا. 

السوي  بـ»انلموذج  يونية 2013 إىل ما يمكن تسميته  ثورة  اعدت مرص بعد 
جمموعة  ىلع  تقوم  العريب  حميطها  يف  رشيدة  سياسة  فتبنت  اخلارجية«  لسياستها 

مقومات:

دولة،  - أي  يف  بديهية  مسألة  وهذه  القويم،  األمن  عن  ادلفاع  األول:  املقوم 
مرص.  دلى  متوفرة  القدرات  وهذه  القدرات،  ىلع  تتوقف  املسألة  وهذه 
فدلينا ادلفاع عن األمن القويم، وخطر اإلرهاب القادم من حدودنا الغربية، 
واخلطر ىلع موارد مرص الطبيعية يف رشق املتوسط، وخطر اإلرهاب املوجود 
السد  من مرشوع  القادم  الكبري  واخلطر  الرشيق،  اجلنوب  ويف  اجلنوب،  يف 
القويم  األمن  محاية  هو  املرصية،  اخلارجية  السياسة  يف  فاملبدأ  اإلثيويب؛ 

املرصي.

املقوم اثلاين: أن مرص اتبعت سياسة بالغة الرشد يف حميطها العريب، ويه تقوم  -
اتلهديدات  يعلم  العربية. لكنا  الوطنية  ادلولة  كيان  ادلفاع عن  مبدأ  ىلع 
اليت تعرضت هلا ادلول العربية، تهديدات االنقسام، فحايلًّا أصبحنا حنلم 
باحلفاظ ىلع كيانات ادلول الوطنية: فهناك العراق، واتلهديد باالنشطار إىل 
دول كردية، وسنية، وشيعية، وغريها ربما حىت تركمانية. سورية وتكرار 
انقسام  حالة  يف  اآلن  ايلمن  وسنية.  وعلوية،  كردية،  دولة  عن  احلديث 
منذ  انقسم  الصومال  وجنوب.  شمال  إىل  فعالاً  انقسم  السودان  حقيقية، 
ا حقيقيًّا،  تسعينيات القرن املايض؛ إذاًا ادلولة الوطنية العربية تواجه تهديداً
ونلتصور حال األمن املرصي يف ظل بيئة عربية مكونة من 34 دولة مثالاً 

 من 24 دولة.  
اً

متصارعة مع بعضها ابلعض، بدال

اتبعت مرص سياسة صارمة لدلفاع عن ادلولة الوطنية العربية، ويظهر هذا 
جليًّا يف حاالت تكون مرص مؤثرة فيها مثل احلالة الليبية، وليست هناك 
أية مبالغة يف القول إن السياسة املرصية سواء يف حماولة استعادة مؤسسات 
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ادلولة الليبية، ومحاية اجليش الوطين اللييب ودعمه؛ ووضع خط أمحر أمام 
اتلدخل الرتيك اذلي دعم امليليشيات واملرتزقة... إلخ، وهذه السياسة أثمرت 

عن نتائج شديدة الوضوح.

ا يف أنها  ال تتفق مرص مثالاً مع نظام بشار األسد، لكنها اكنت واضحة تماماً
لن تسمح بانهيار ادلولة السورية ىلع انلحو اذلي حدث بعد إسقاط صدام 
حسني يف العراق، رغم أن هذه السياسة لكفتها أحياناًا بعض أصدقائها، ومع 
ذلك تمسكت بها. كما حتاول مرص يف دولة لكبنان أن حتفظ االنسجام بني 
فصائلها املتناحرة، وبالرغم من أن فلسطني دولة افرتاضية؛ فمرص هلا دور 
مهم يف حماولة استعادة املصاحلة الوطنية الفلسطينية، كما أنها مارست دوراًا 

رمزيًّا يف اعصفة احلزم. 

املقوم اثلالث: حل الزنااعت بالطرق السلمية، وظهر هذا يف اتلعامل املرصي  -
األرايض  ىلع  ادلائر  والرصاع  السورية،  األرايض  ىلع  ادلائر  الرصاع  مع 
الوطنية يف الرصاع أو اخلالف حول الصحراء  الليبية، يف حتقيق املصاحلة 

الغربية، وما إىل ذلك. 

الرابع: حماولة استعادة ما يمكن من اتلاكمل العريب، وظهر ذلك يف  - املقوم 
جتربة اتلنسيق اثلاليث مع األردن والعراق. جتربة قد تبدو للبعض متواضعة 
ولو  بسيطة،  ليست  دولة  فالعراق  جبدية؛  أخذناها  إذا  لكننا  اآلن،  إىل 
استطعنا استعادة العراق عربيًّا؛ فسوف يكون ذللك تأثري شديد اإلجيابية، 
تكون  ربما  إنه  نقول  أن  يمكن  وهنا  سورية،  ىلع  ينطبق  نفسه  األمر 
ا مطابلة ببذل جهد أكرب؛  ادلبلوماسية املرصية، أو السياسة املرصية عموماً

الستعادة سورية إىل الصف العريب.

املقوم اخلامس: انلأي بانلفس عن سياسة األحالف األجنبية، ويه سياسة  -
الوفدية يف  احلكومة  أسقطت  وقد   ،1952 يويلو  ثورة  منذ  راسخة يف مرص 

مرص مرشوع قيادة الرشق األوسط، وقد أسقط نظام ثورة يويلو بقيادة مجال 
عبد انلارص مرشوع حلف بغداد ومرشوع »أيزنهاور«. كما توقف الرئيس 
حممد حسين مبارك يف وقت من األوقات عن املشاركة يف املؤتمرات الرشق 
أوسطية بعد »أوسلو«، عندما اتضحت أبعادها. واكن بعضنا ينتقد السياسة 
يف  نسري  أننا  أساس  ترامب ىلع  السابق  األمريكي  الرئيس  جتاه  املرصية 
راكبه، وهذا غري صحيح، فمرشوع ترامب عن حتالف الرشق األوسط اذلي 
ا هل أن يضم ادلول العربية السنية باإلضافة إىل إرسائيل، أسقطته  اكن خمططاً
وقد  هجومية،  حتراكت  أو  داعئية،  محالت  دون  شديد،  بهدوء  ا  أيضاً مرص 

يكون الرس يف ذلك، أن تقوم بسياستك بنربة هادئة ودون عداء أحد.

إذاًا، تلك يه مقومات سياسة رشيدة تصلح للتعامل مع هذه ابليئة اإلقليمية 
ا أمحر، الحظنا  ت مرص عن أنيابها، وأكدت أن هناك خطًّ املضطربة، فعندما كرشرَّ
كيف تغريت اللهجة السياسية الرتكية، وبدأت تركيا ختطب ود مرص. ولم ترتدد 
ا أن املفاوضات ليست بسيطة، وأن تركيا اكنت  ا أيضاً مرص لكن أصبح واضحاً
تتصور أنه بمجرد توقف قنوات اإلخوان املسلمني يف إسطنبول؛ سرتى أن هذا هو 
أقىص املراد من تركيا. ولكن القيادة املرصية تتحدث عن أجندة تركية شاملة 
يف اإلقليم ال بد أن تتغري؛ فمرص ال يهمها أن تتوقف قنوات اإلخوان؛ ألن األمر 
ليس هل تأثري، لكن يهمها أن ينتيه االحتالل الرتيك لسورية، وأن ينتيه اتلدخل 
ا  الرتيك يف العراق، وأن ينتيه اتلهديد الرتيك لرثواتنا يف رشق املتوسط، وباتلايل دائماً

اتلوازن ما بني االستعداد للتصالح واملصاحلة، واختاذ املوقف السليم.

اذلكية،  القوة  بمنظومة  حديثاًا  يُسىم  أصبح  ما  سياستها  يف  مرص  تطبق 
املرتبة آخر تصنيف  اآلن وفق  تتمثل يف جيشها اذلي حيتل  قوة صلبة   إذ دليها 

ا، ويستطيع وقت اللزوم  ا إقليميًّا هل مرتبة متقدمة جدًّ اثلاثلة عرشة اعمليًّا، وطبعاً
أن حييم مقدراتها، ويف الوقت نفسه دليها قوة ناعمة تتمثل مثالاً يف دبلوماسيتها 
ا للمواجهة  العريقة، ونذكر ىلع سبيل املثال ال احلرص ادلور املرصي اذلي وضع حدًّ
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وجعلت  هذا،  من  تمكنت  اليت  الوحيدة  فيه  األخرية،  اإلرسائيلية  الفلسطينية 
مرص  قوة  من  جزء  فهذا  بأدائها؛  يشيد  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 

انلاعمة.

قوة  من  ا  جزءاً املرصية  البرشية  والرثوة  مرص،  يف  اإلنشاءات  قطاع  يُعد 
مرص انلاعمة، ويمكننا يف هذا الصدد توجيه انتقاد إىل عنرص من عنارص القوة 
انلاعمة املرصية وهو اإلعالم؛ فاإلعالم املرصي عربيًّا وإقليميًّا ليس ىلع املستوى 
وتأثري  عربيًّا،  العرب  صوت  تأثري  نتذكر  وعندما  واضح،  قصور  وبه  املطلوب، 
أننا أمام مهمة  اإلذااعت املوجهة إىل إفريقيا يف حراكت اتلحرر الوطين، سندرك 

حقيقية؛ ليك نفعيِّل إعالمنا اإلقلييم عربيًّا وإفريقيًّا.

عملية  فتأيت  واخلارج،  ادلاخل  بني  واضحة  جدل  حالة  هناك  وباختصار؛ 
بسياسة  تواجهها  مرص  لكن  االضطراب،  شديدة  بيئة  سياق  يف  ادلاخيل  ابلناء 
الرشد، وبقدر جناحها يف هذه السياسة سريتد هذا باإلجياب ىلع عملية  شديدة 
دور  سيكون  ادلاخيل،  ابلناء  عملية  وترسخت  تكرست  ولكما  ادلاخيل،  ابلناء 
هذه  ينصلح حال  فلن  وأقوى،  أقوى  املتوسط  وإقليميًّا، ويف رشق  عربيًّا،  مرص؛ 

املنطقة إال عندما تُستكمل عملية ابلناء ادلاخيل للقوة املرصية.

ثاثلًا: حتديات بناء ادلولة املرصية يف اعلم مضطرب
)السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد(

حتدثنا أن اتلجارب السابقة يف عهد حممد عيل، واخلديوي إسماعيل، ومجال 
مسألة  دويلًّا  ملا حيدث  ادلقيق  فالتشخيص  اخلارج؛  بسبب  عبد انلارص رُضبت 
التشخيص ادلقيق يبدأ بسؤال مهم: هل حنن يف اعلم  رضورية لالنطالق، وهذا 

، وهل هذا االضطراب جديد؟ مضطرب أصالاً

يمر العالم أو املجتمع ادلويل ايلوم بتحوالت غري مسبوقة، ويف هذا الصدد 
رضورية لفهم ما حيدث يف ابليئة اخلارجية  ست سمات رئيسية  سنتحدث عن 

اليت تتحرك فيها مرص:

تراجع اهليمنة األمريكية: إن انهيار انلموذج األمريكي أخطر ىلع العالم  -
الواليات  عجزت  فعندما  األمريكية،  اهليمنة  تراجع  أو  النهيار  خالفاًا 
ا  العراق اكن هذا مؤرشاً املتحدة عن حشد املجتمع ادلويل خلفها يف غزو 

بلدء هذا الرتاجع. 

ويمكن يف هذا الصدد أن حندد مظاهر هذا الرتاجع فيما يأيت:

أ اتلهديد 	- زوال  بفعل  األطلنطي  حلف  تماسك  يف  النسيب  اتلآلك 
السوفييت. 

أ الصعود اتلدرييج لقوة الصني. 	-

أ الربوز اتلدرييج حلدة االستقطاب األمريكي ادلاخيل، املسألة تتجاوز 	-
احلديث عن احلزب اجلمهوري واحلزب ادليمقرايط، إنما هناك انشطار 
حقييق داخل املجتمع األمريكي، بني اتليار ايلميين املحافظ واتليار 
السياسة  تماسك  يهدد  اخلطري  واالنقسام  االنشطار  وهذا  الليربايل. 
اخلارجية األمريكية، وديلل ذلك أنها اعجزة إىل اآلن عن حتديد هوية 
العدو االسرتاتييج، فقد حاول ترامب أن يركز ىلع الصني، ورفضت 
املؤسسات األمريكية ذلك، ثم جاء بايدن فتحدث عن إعطاء أولوية 
أكرب للمواجهة مع روسيا، وأن هناك نية أن تواجه الواليات املتحدة 
ا بوضوح، وهذا يمثيِّل خلالاً يف ذاته؛ إذ  اجلبهتني الروسية والصينية معاً
كيف حتدد دولة العدو االسرتاتييج بهذه الطريقة، وال تملك أدوات 

املواجهة بهذا الشلك. 
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الصعود الصيين: وصف األكادييم وادلبلومايس ابلارز هرني كيسنجر؛ وزير  -
للواليات  مشلكة  أكرب  بأنها  ا  مؤخراً الصني  األسبق،  األمريكي  اخلارجية 
والعسكرية  االقتصادية  قدراتها  ضخامة  بسبب  بأرسه؛  والعالم  املتحدة 
واتلكنولوجية، وبشلك يفوق بشدة حالة االحتاد السوفييت السابق اذلي اكن 
واتلكنولوجية  االقتصادية  القوة  إىل  يصل  لم  ولكن  فقط،  عسكرية  قوة 
انلووي واذلاكء  اتلكنولويج  اتلقدم  أن  الصني. وأضاف  إيلها  اليت وصلت 
االصطنايع يزيدان مضاعفة خطر نهاية العالم، وخلص من تشخيص هذه 
املعضلة إىل دعوة حكومة بالده إىل ابلقاء حازمة يف املبادئ، وأن تطالب 
للتعاون  جماالت  وإجياد  مستمر،  حوار  ىلع  اإلبقاء  مع  باحرتامها،  بكني 
معها. إذن ال يريد كيسنجر أن تندفع بالده يف حرب باردة جديدة مشابهة 
نلظريتها السابقة بني العمالقني األمريكي والسوفييت، ويريد ضبط الرصاع 
بما ال يتجاوز اخلطوط احلمراء اليت يصعب السيطرة عليها. يمكن إضافة 
إىل ما قاهل حول صعوبات هذه املواجهة، ويه اتلداخل واالعتماد املتبادل 
االقتصادي بني الصني والغرب، خاصة بني الصني والواليات املتحدة، وأية 
نتائج اقتصادية سيتعرض هلا الطرفان، وكذا ىلع العالم لو زادت إجراءات 
العداوة واحلذر بينهما، ويف احلقيقة أنه لم حيدث يف اتلاريخ حالة مشابهة 

لصدام قوتني عظميني بينهما هذه املصالح االقتصادية املتداخلة.

احلضور الرويس: وهو حضور حمدود نسبيًّا؛ ويف منطقتني؛ فجزء منه يف منطقة  -
ا يف سورية. القرم وآسيا اإلسالمية، واجلزء اآلخر يف املرشق العريب حتديداً

ما  - حتقيق  األورويب  االحتاد  يستطع  لم  اإلقليمية:  اتلكتالت  تذبذب  ظاهرة 
وخروج  ادلاخلية،  اخلالفات  منها  كثرية  ألسباب  وذلك  توقعات؛  من  هل 
بانلهاية  أوروبا،  بريطانيا، وصعوبة دمج عدد كبري من ادلول، وضم رشق 
يف  عنه  نتحدث  كنا  اذلي  ادلويل  القطب  إىل  األورويب  االحتاد  يتحول  لم 

التسعينيات من القرن املايض. واملالحظ أن الكثري من الزخم الُمحاط من 
اتلنظيم اإلقلييم يرتاجع يف انلظام ادلويل الراهن، هذا فضالاً عن أن اجلامعة 

العربية يف أسوأ مراحلها تارخييًّا.

بالغة األهمية؛ ألنها تسهم  - القوة اإلقليمية: ويه مسألة  اتساع حركة  ظاهرة 
يف حتديد اسرتاتيجيتنا ادلويلة، وعندما نرى اتلغلغل اإليراين والرتيك اآلن 
يف املنطقة، وعجز ادلول والقوى الكربى العاملية عن اتلفاعل أو اتلدخل 
ا جيب رصدها  يف الزنااعت إال من خالل هؤالء الوالكء، فهذه ظاهرة أيضاً

واتلعامل معها.

ظهور سمات ومفاهيم جديدة يف العمل ادلويل من بينها: -

أ أيًّا من 	- العسكرية أن حتسم  القوة  لم تستطع  العسكري:  العمل  حدود 
ظاهرة  اصطناع  إىل  تتدخل  اليت  األطراف  وجلأت  ا،  مؤخراً الزنااعت 
من  فيه  إيران  جنحت  اآلن  تركيا  تفعله  فما  املسلحة.  امليليشيات 
حتركنا  عند  االعتبار  عني  يف  نأخذها  أن  جيب  مسألة  وهذه  قبل، 
سم بشلك كبري 

ُ
ادلويل واإلقلييم، ملاذا أصبحت القوة العسكرية ال حت

تضخم  منها:  ذلك؛  حتدد  كثرية  عوامل  العظىم؟  القوة  إىل  بالنسبة 
االتصاالت،  ورسعة  العوملة،  وظاهرة  العالم،  حول  الساكنية  الكتل 
تكلفة  جعلت  اإلعالم  وسائل  قوة  وطغيان  االجتمايع،  واتلواصل 
احلرب أكرث من ذي قبل، وتدور حول احلرب اآلن تساؤالت عبثية؛ 
مثل »ماذا حققت الواليات املتحدة يف العراق، وقبلها يف أفغانستان؟«.

أ هذه 	- أبرز  ومن  ايلقني:  عدم  حالة  وازدياد  جديدة،  اعملية  حتديات  بروز 
ا، واتلغري املنايخ اذلي يعد  اتلحديات األوبئة اخلطرية »كوفيد- 19« مؤخراً
األخطر ىلع اإلطالق، واآلثار غري املنظورة بعد تقدم اذلاكء االصطنايع؛ 

ا من عدم ايلقني، وعدم الوضوح يف العمل ادلويل. مما أضىف مناخاً
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أ القضية 	- بسبب  املتحدة؛  بالواليات  تركيا  تصطدم  اتلحالفات:  سيولة 
نفسه  الوقت  ويف  روسيا،  من  األسلحة  مشرتيات  وبسبب  الكردية، 
تواصل الواليات املتحدة االعتماد عليها كأداة يف سورية لعمل فيتو 
ا يف يلبيا  ىلع االنتصار الرويس يف الساحة السورية، وتستخدمها أيضاً
ملرحلة معينة عندما وجدت أن الوجود الرويس امتد إىل يلبيا مصاحباًا 
حلفرت. يدلل ذلك ىلع أننا نعيش يف اعلم شديد اتلعقيد، تتسم حتالفاته 

بالسيولة، ورسعة اتلحول.

ماذا ينبيغ ملرص أن تفعل يف ظل هذه الساحة ادلويلة؟

إذا حدث - 1 املثال  تفرض صعوبات، وىلع سبيل  الساحة  أن هذه  املؤكد  من 
هذا  يف  لالختيار  املتوسطة  القوة  وىلع  علينا  وضغوط  دويل  استقطاب 
هذه  يف  حبيادها  اتلمسك  مواصلة  سوى  مرص  أمام  فليس  االستقطاب، 
ا مما عرفناه  ا أن هذا االستقطاب ادلويل سيكون أكرث تعقيداً األزمة، وخصوصاً
يف مرحلة االستقطاب، ليس ألنه األخطر، فلن تكون خطورته عسكرية، 
إنما ستكون خطورته اقتصادية بسبب جمموعة اعتبارات؛ منها: قوة الصني 
االقتصادية، وتغلغلها االقتصادي يف انلظام ادلويل لكه، واملرشوع الضخم 
»احلزام والطريق« اذلي انضمت إيله 70 دولة من بينها دولة غربية كربى 
ويه إيطايلا، هذه املسألة جيب أخذها يف عني االعتبار. وينبيغ ملرص يف هذه 
املرحلة أن تتمسك بتقايلد السياسة اخلارجية اخلاصة بها من احلياد، وعدم 
اتلورط يف هذا االستقطاب، وأن تستفيد مثلما استفادت القوى اإلقليمية 
كرتكيا - ىلع سبيل املثال - من مساحة احلركة املتاحة هلا، فضالاً عن األخذ 
بمعايري القوة الشاملة املادية واتلعليمية، ومظاهر القوة املادية لكها، والقوة 

انلاعمة، واذلاكء االصطنايع.

تمتد - 2 أن  فيجب  اسرتاتيجية؛  أسس  ىلع  وبناؤها  اخلارجية  املصالح  تنويع 
، وأن تُبىن اسرتاتيجيًّا، بمعىن أن تشارك 

اً
مصاحلنا رشقاًا وغرباًا وجنوباًا وشماال

املصالح  هذه  تعميقها،  يف  ا  أيضاً اخلاصة  واملصالح  لكها  ادلولة  مؤسسات 
اخلارجية ال ينبيغ أن حتدث يف شلك اجلزر املعزولة، وهذه إحدى الصعوبات 
اليت ندركها يف العمل ادلبلومايس املرصي؛ فيجب أن يكون هناك سياق 

شامل إلدارة هذه املصالح املشرتكة.

ا ال بد من اتلحرك - 3 من املؤكد أن نقيض الكمون ليس االندفاع، وإنما أيضاً
تفعله  فيما  اآلن  تطبيقها  نرى  اليت  العايلة،  السياسية  واملرونة  املحسوب 
مرص من زيادة ملحوظة يف حتركها مع تزايد تعقد األوضاع ادلويلة، وهو 
حترك مطلوب مواصلته تلأكيد أن ادلور مفهوم ومرن، ومتحرك، وعميل، 
مثل تدفق املاء عندما جيد مساراًا آخر، حىت يمأل بعض الفرااغت، ويصبح 

أكرث قوة يلعود، ويمأل لك القنوات اليت قد تركها. 

إن - 4 السياق ادلويل واإلقلييم،  تتحمل تكلفة ادلور يف  أن  جيب ىلع مرص 
العريب اثلالثة إرسائيل وإيران وتركيا، يه أطراف معتدية  أطراف اجلوار 
تارخييًّا، وهلا أحالم توسعية لم تتخل عنها، وأن تغلغل نفوذ هذه األطراف 
مكوناته،  وتناحر  العريب  اجلسد  ضعف  بسبب  إال  اآلن  يلحدث  اكن  ما 
بأسايلب  املرصي  ادلور  استبعاد  العربية  األطراف  هذه  من  كثري  وحماولة 
خمتلفة. ولكن نؤكد يف الوقت نفسه أنه مع الشكوك العميقة يف نيات هذه 
ا، واالستفادة من مناخ  األطراف، فإنه جيب فتح قنوات االتصال معها مجيعاً
السيولة واتلحوالت ادلويلة اجلارية، وال بأس يف هذا الصدد من أن نتعلم 
اخلارجية،  املصالح  هذه  إدارة  وكيفية  الرتكية،  اتلجربة  دروس  بعض  من 
وعالقتها  املختلفة،  املحاور  ىلع  اللعب  من  واالستفادة  اتلالعب  وكيفية 
بروسيا والواليات املتحدة خري ديلل ىلع ذلك، هذه مسألة جيب أن حتدث 

بقدر كبري من وضوح الرؤية واحلذر يف الوقت نفسه. 
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جيب ىلع مرص أن تواصل اتلحرك اخلاريج بقدر كبري من الشجاعة واجلرأة 
املحسوبة، فكما حتدثنا عن ادلور اخلاريج، جيب أن نتحدث عن ادلور املحسوب، 
نندفع ألية ممارسات غري مدروسة، ولكن ال بد أن نتحىل بقدر من حتمل  وال 
املخاطر يف هذا انلظام ادلويل، أو هذا العالم املختلف اذلي نعيش حتوالته الصعبة 

وادلقيقة يف هذه املرحلة.

اجللسة اثلاثلة: املواطن املرصي: أولويات ايلوم وتوقعات الغد

ايلوم  أولويات  املرصي:  »املواطن  عنوان:  حتت  اثلاثلة  اجللسة  جاءت 
اإلنسان  وهو  الشاملة،  اتلنمية  لعملية  األهم  ابلعد  ىلع  لرتكز  الغد«،  وتوقعات 
املرصي. فاجلمهورية اجلديدة تستند يف جوهرها إىل مفهوم بناء اإلنسان، وأهمية 
نهج  وفق  بالعمل  ا  مؤخراً ما رشعت حتققه  وهو  اإلنسانية.  اتلنمية  دعم جماالت 
اخلاصة  اسرتاتيجيتها  خالل  من  املستدامة  للتنمية  عرش  السبعة  األهداف 
للتنمية املستدامة: »رؤية مرص 2030«، اليت تركز ىلع االرتقاء جبودة حياة املواطن 
إدراك  مع  ا  وتناغماً احلياة.  نوايح  خمتلف  يف  معيشته  مستوى  وحتسني  املرصي، 
ادلولة حلتمية اتلغيري واتلطوير، ركزت ىلع أهمية إاعدة اكتشاف قدرات اإلنسان 
املرصي، املحرك األسايس للتنمية، واالعتماد ىلع فكره وإماكنياته يف خطة العبور 

للمستقبل.  

ومن هنا جاءت أهمية هذه اجللسة اليت ركزت ىلع املجتمع وبناء املواطن، 
بناؤها  سيكون  اليت  اجلديدة،  اجلمهورية  يف  املأمولة  املواطن  خصائص  بتناوهلا 
بالتشارك بني ادلولة واملواطن. واكن اهلدف األسايس للجلسة حماولة اإلجابة عن 
تساؤل مهم: هل جنحت اجلمهورية اجلديدة يف اتلوصل إىل قدر من اتلوازن دلى 
املواطن املرصي، جيمع بني الطموح اجلاد حنو االنطالق يف بناء ادلولة العرصية 
احلديثة من ناحية، واالستجابة للحاجات األساسية للمواطن املرصي من ناحية 

أخرى؟ 

وشارك يف نقاش هذه اجللسة األستاذ ادلكتور أمحد زايد؛ أستاذ علم االجتماع 
بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، بمداخلة عنوانها »متطلبات املواطنة يف اجلمهورية 
اجلديدة«؛ واألستاذ ادلكتور سعيد املرصي؛ أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب، 
ادلكتورة  واألستاذة  اإلنسان«؛  بناء  »أولويات  عنوانها  بمداخلة  القاهرة،  جامعة 
القاهرة  يف  األمريكية  باجلامعة  األنرثوبولوجيا  علم  أستاذة  الشلقايم؛  هانيا 

بمداخلة عنوانها »عقد اجتمايع جلمهورية جديدة: عالقة اتلاريخ باملستقبل«. 
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االجتماع  علم  أستاذ  زايد؛  أمحد  ادلكتور  األستاذ  اجللسة  رئيس  استهل 
بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، لكمته باتلعقيب ىلع ما ورد باجللسات السابقة 
أن  ىلع  الفيق  مصطىف  ادلكتور  األستاذ  تأكيد  إىل   

اً
أوال وأشار  نقاط.  ثالث  يف 

األستاذ  ورأى  فلسيف.  وثانيهما  مؤسيس،  أوهلما  بعدان؛  هلا  اجلديدة  اجلمهورية 
ادلكتور أمحد زايد أن هذا امللتىق يأيت حتت املكون الفلسيف يف ظل احلاجة املاسة 
كما  أو   - اجلديدة  اجلمهورية  تواجه  اليت  املشكالت  من  كثري  يف  اتلفكري  إىل 
بناؤها اجلديد ىلع أسس  الويلدة - وأنها حباجة ألن يؤسس  وصفها باجلمهورية 
اليت قد نصادفها يف األفاكر  ا عن االنفعاالت واملغالطات  بعيداً فكرية فلسفية، 

اليت تُطرح ىلع وسائل اتلواصل االجتمايع، ىلع سبيل املثال. 

وانتقل إىل نقطته اثلانية حول جتارب انلهضة يف مرص احلديثة، اليت تناوتلها 
ادلرس  بأن  ب  وَعقرَّ ونهاية.  منها سقوط  واحدة  األوىل، وكيف اكن للك  اجللسة 
تؤثران  القوى اخلارجية واتلحديات ادلاخلية  أن  اتلاريخ هو  ا من  دائماً املستفاد 
يف مسارات انلهضة. ورغم وجود عالقة قوية بني ادلاخل واخلارج، وأن السقوط 
هو  ادلاخل  يظل  لكن  وادلاخلية،  اخلارجية  اتلحديات  بتلك  يفرس  ما  ا  دائماً
ا يف فهم تلك اتلطورات  ابلوتقة اليت تتكون فيها اتلناقضات، ويمارس دوراًا مهمًّ
اجلمهورية  إقامة  بصدد  حنن  وإذ  انلهضة.  مسايع  اكتمال  عدم  إىل  تؤدي  اليت 

ا؛ لنستفيد من اتلجارب السابقة.  اجلديدة، ينبيغ نلا أن نتأمل اتلاريخ جيداً

ا ىلع ما  واستكمل األستاذ ادلكتور أمحد زايد تعقيبه بانلقطة اثلاثلة، مؤكداً
ذكره األستاذ ادلكتور عيل ادلين هالل، حول تراكم الكثري من اتلناقضات داخل 
نلجد  الزمان،  من  قرنني  عرب  والسياسات  احلاكم  تعاقب  إثر  املرصي؛  املجتمع 
القديم  بني  واتلداخل  اتلناقض،  من  كبري  قدر  بها  بنية  أمام  انلهاية  يف  أنفسنا 
واجلديد، وامليل والرجوع إىل املايض متمثالاً يف تيارات معاكسة للنهضة احلداثية 

واتلقدم حنو احلياة املدنية.  

: متطلبات املواطنة يف اجلمهورية اجلديدة )أ. د. أمحد زايد(
ً

أوال

يف  املواطنة  »متطلبات  ىلع  زايد  أمحد  ادلكتور  األستاذ  ركز  مداخلته،  ويف 
تعريف  إاعدة  األول:  رئيسية؛  متطلبات  أربعة  وقسمها  اجلديدة«،  اجلمهورية 
فقط،  سلوكية  ليست  تدفقات  يف  تتجىل  وجودية  طاقة  فيه  املواطنة،  مفهوم 
ولكن تدفقات عقلية ونفسية وبدنية وشعورية، يظهر فيها قدر من االندماج 
االجتمايع، واتلمايه مع مشكالت الوطن، وعدم االنسحاب، واتلدفق يف العطاء 
القيم  عن  ا  بعيداً العمومية  القيم  فيها  وتتجىل  الشخيص،  املستوى  ىلع  واإلجناز 
اجلديدة، حنن  اجلمهورية  أنه يف ظل  وأكد  الضيقة.  األويلة  والروابط  الشخصية 

 .
اً

حباجة إىل تطوير أفاكر جديدة ملفهوم املواطنة، يلصبح أكرث اتسااعاً وشموال

ويف ضوء هذا املفهوم للمواطنة، أكد ادلكتور أمحد زايد ىلع املتطلب اثلاين، 
وهو صعوبة حتقيق أهداف اجلمهورية اجلديدة إال باالتصال بني الغايات الكربى 
فمن  الكربى.  الغايات  هذه  بتحقيق  يقوم  اذلي  اإلنسان  وبناء  اجلديد  للبناء 
تناول  عند  ا  جدًّ مهمة  اعتبارات  هناك  واالجتمايع،  السيايس  الفكرين  منظور 
بناء األمم Nation-building. فال تُبىن األمة إال بفكر وأهداف واسرتاتيجيات 
ا بناء  واضحة، وهو ما نراه جليًّا يف نموذج اجلمهورية اجلديدة. وال يمكن أيضاً
األمة إال ببناء اإلنسان. وذلا، فإن عملية ابلناء اجلديد تتطلب مواطنني مؤمنني 
ا عن السلبية وحالة عدم  باتلنمية وحباجة الوطن إيلهم وخملصني للفكرة، بعيداً
ا تطوير  اثلقة بادلولة. ويه مشكالت ينبيغ عالجها والقضاء عليها، وينبيغ أيضاً
األسايلب املنتهجة بلناء مواطنني قادرين ىلع القيام باالستحقاقات املطلوبة منهم 

يف هذا العهد اجلديد. 

النشط  املواطن  نمطي  بني  اتلقليدية  اتلفرقة  ىلع  يقترص  ال  هنا  واألمر 
Active citizen واملواطن اخلامل Passive citizen، بل يشمل السيع إىل إضافة 
 ، وفاعالاً ا  واثقاً مواطناًا  ا  أيضاً كونه  يف  تتمثل  النشط،  للمواطن  جديدة  خصائص 
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ا واعرفاًا؛ ألن املعرفة واملهارة  ا ماهراً مؤمناًا باألهداف اليت يعمل من أجلها، وأيضاً
عنرصان مهمان يف تكوين اتلجربة اجلديدة. 

ظل  يف  للمواطنة  اثلالث  املتطلب  إىل  زايد  أمحد  ادلكتور  انتقل  وعليه، 
اجلمهورية اجلديدة، وهو بناء جمتمع معريف؛ حيث أصبح اتلنافس اآلن بني ادلول 
يف إنتاج املعارف واإلجنازات العلمية واستخدام اتلقنيات. وال نتحدث هنا عن 
جمتمع معلومات، بل عن جمتمع معريف ينتج املعرفة ويستخدمها من أجل تقدمه. 
وال يمكن إقامة مجهورية جديدة دون إقامة جمتمع املعرفة، ودون مواطن اعرف 
ملجتمع  اتلمكينية  ابليئات  توفري  كيفية  يف  اتلفكري  إىل  يدفعنا  ما  وهو  وماهر. 
ا من منظوميت اتلعليم وابلحث العليم. وشدد ىلع رضورة وضعهما  املعرفة، بدءاً
ىلع رأس أولويات ادلولة؛ حيث ما زالت هناك نسبة كبرية من املجتمع املرصي 

تعاين من األمية. 

تلقائيًّا يف ظل وجود  تنتعش وتتدفق  انلاعمة  القوة  أن  إىل  ا  أيضاً أشار  كما 
اقتصاد قوي وجمتمع معريف قوي. وال بد من إاعدة ترتيب األولويات بشلك اعم 
يف ظل اجلمهورية اجلديدة؛ الستكمال اجلهود املبذولة تلحقيق اتلنمية الشاملة، 
وحىت تصبح مرص قادرة ىلع اتلنافس اعمليًّا ىلع املستويات االقتصادية واملعرفية 

واملهارية، وىلع املستويات اكفة. 

أما بالنسبة إىل املتطلب الرابع واألخري للمواطنة، كما استعرضه ادلكتور أمحد 
واملشكالت  اتلحديات  فرغم  نفسه.  املرصي  املجتمع  بطبيعة  يتعلق  فهو  زايد، 
الريف  أن  وجند  كبرية.  بقدرات  حيظى  لكنه  املجتمع،  يواجهها  اليت  الكبرية 
املرصي - ىلع سبيل املثال - يزخر بأشاكل متنوعة من اإلبداع واملبادرات اذلاتية 
يف ريادة األعمال يف املجاالت املختلفة؛ مثل الصنااعت الصغرية، والغزل والنسيج، 
إىل  يدفعنا  ما  وهو  والزراعة،  األسماك،  وتربية  ادلواجن،  وتربية  واتلكنولوجيا، 
رضورة اتلنقيب عن القدرات الاكمنة لإلنسان املرصي يف ظل اجلمهورية اجلديدة، 

واالستعانة يف ذلك بادلراسات اجليدة وابلحث العليم، بل ويمكن تطبيق ذلك 
من خالل املرشوع القويم »حياة كريمة« تلطوير الريف املرصي. 

املجتمع  يواجهها  اليت  املشكالت  بعض  إىل  باإلشارة  مداخلته  واختتم 
املواطنة(. فمنها مشلكة اتلطرف، والفهم  بأنها )كوابح ملفهوم  املرصي، ووصفها 
هو  بل  اإلرهاب،  ليس  مرص،  يف  اتلطرف  إن  حيث  لدلين؛  واخلاطئ  السطيح 
اتلطرف الراقد يف قلب وجسد املجتمع وسلوكياته، وال يمكن القضاء عليه إال 
باتلعليم. كما أشار إىل مشلكة أخرى يواجهها املجتمع، ويه االرتماء يف أحضان 
امليل  املثال،  سبيل  ىلع  املواطنة.  مفهوم  من  األدىن  األويلة  والشباكت  العالقات 
فقدان  يأيت  الريف املرصي. كما  القرابة يف قرى  العائلية وعالقات  إىل  الشديد 
اثلقة العمومية Generalized trust بني املواطنني وادلولة وبني املواطنني بعضهم 
ابلعض، من بني مشكالت املجتمع املرصي، اليت تتسبب يف عدم اكتمال رأس 
املال االجتمايع. هذا باإلضافة إىل املشكالت اليت تواجهها املؤسسات )اتلكوينية( 
املعنية بتأسيس املواطن؛ مثل املؤسسات اتلعليمية، واألكاديمية، واإلعالمية؛ بما 

يستوجب رضورة مراجعة املفاهيم اليت تقود تلك املؤسسات. 

ثانًيا: أولويات بناء اإلنسان )أ. د. سعيد املرصي(

يف  وأشار  اإلنسان،  بناء  مفهوم  ىلع  املرصي  سعيد  ادلكتور  األستاذ  ركز 
أنه رغم اتلحديات  بناء اإلنسان«،  مداخلته اليت جاءت حتت عنوان »أولويات 
اخلارجية اليت تواجهها مرص، يكمن اتلحدي الكبري أمام حتقيق عملية اتلنمية 
اللبنة  فإن  ادلاخلية،  ابلنية  ىلع  الرتكزي  أهمية  إىل  ا  ونظراً ادلاخل.  يف  الشاملة 
الشمويل  املعىن  عن  ا  وبعيداً اإلنسان.  بناء  يه  بها  واالرتقاء  تلطويرها  األساسية 
لعالقة  استرشايف  منظور  من  املفهوم  ىلع  الرتكزي  ينبيغ  اإلنسان،  بلناء  ادلارج 
جديدة املالمح بني املجتمع وادلولة يف ظل اجلمهورية اجلديدة، بما معناه، إتاحة 
الفرص والسبل اكفة؛ تلعزيز النسيج االجتمايع واثلقايف املشرتك داخل املجتمع، 
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وهو ما يتطلب وجود مبادئ ومعايري أخالقية، وتوجهات قيمية مرغوبة، وإدراك 
بللوغ  املبادئ؛  هذه  جبدوى  وإيمانهم  هلا،  فئاتهم  بمختلف  املرصيني  املواطنني 

حياة جيدة، والعمل بمقتضاها يف حياتهم. 

أكرث  عملية  فيه  مالمح؛  بمجموعة  تتسم  اإلنسان  بناء  عملية  أن  وأكد 
بني  العالقة  ضبط  ىلع  وتقوم  العام،  الرأي  يف  اتلأثري  جمرد  من  ا  وتعقيداً ا  عمقاً
احلقوق والواجبات يف تفاعل انلاس فيما بينهم ويف عالقتهم بادلولة، وهلا أبعاد 
تقتيض تدخالت  أنها  وثقافية وسياسية. كما  ودينية  واجتماعية  نفسية  متعددة 
ا، ويه عملية  كثرية اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية خمتلفة ومنسجمة معاً
ا؛  تراكمية تتم عرب الزمن، ومن ثم يمكن القول إن بناء اإلنسان وسيلة واغية معاً

تلحقيق اتلنمية.  

أما عن دور ادلولة يف بناء اإلنسان، وضح ادلكتور سعيد أن دور ادلولة أن 
تعمل بكل وظائفها ىلع بناء مواطن صالح قادر ىلع احلياة اجليدة يف ظل نسيج 
اجتمايع متماسك؛ تلحقيق اتلقدم والرفاه اإلنساين. وأنه ثمة عالقة بني ادلولة 
القوية واملجتمع القوي؛ حيث تمارس ادلولة القوية دوراًا حموريًّا يف تقوية وتعزيز 
ادلولة  تاريخ مرص، اكنت  امتداد  فعىل  بني ساكنها.  املشرتك  االجتمايع  النسيج 
القائد لقاطرة اتلنمية. وهنا ال ترتكز قوة ادلولة فقط ىلع مؤسسات قوية، بل 
ا ىلع وجود جمتمع قوي متضامن ومتفاعل معها. ويف املقابل، فإن فشل ادلولة  أيضاً
ال يعين ضعف مؤسساتها، بل يعين وجود جمتمع هش يسهل اخرتاقه وانليل من 

وحدته. 

من  عدد  يف  القوي  املجتمع  بناء  يتضح  اهلشة،  املجتمعات  مقابل  ويف 
املؤرشات؛ أبرزها: 

 من العرف أو استخدام القوة. - 1
اً

احرتام الساكن للقانون، بدال

اكتلقايض - 2 املوازية  العدالة  صور  من   
اً

بدال الرسمية،  املؤسسات  إىل  اللجوء 
العريف عند فض املنازاعت.

احلفاظ ىلع املال العام واملرافق العامة، وعدم احلصول ىلع موارد وخدمات - 3
 .Free-rider problem ومنافع اعمة دون وجه حق؛ مثل مشلكة الراكب احلر

مثل - 4 األويلة؛  للجمااعت  االنتماءات  يفوق  بما  الوطين  االنتماء  قوة 
االنتماءات العائلية، والعشائرية، والعرقية.

من - 5 الوطن  عن  واالنعزال  باهلامشية  الشعور  وعدم  االجتمايع،  االندماج 
جانب املجتمعات احلدودية. 

من - 6 واحلد  املساواة،  قدم  ىلع  حبقوقهم  واإليمان  لآلخرين  املواطن  احرتام 
العنرصية اثلقافية واتلطرف. 

ارتفاع مستوى اثلقة املجتمعية اليت تشلك قوة رأس املال االجتمايع. - 7

ويف ضوء ذلك، انتقل ادلكتور سعيد إىل استعراض الوضع الراهن للعالقة بني 
املجتمع وادلولة، اليت أوجزها يف وجود ما يأيت: 

أ العام إىل احرتام مفهوم 	- امليل  ازدواجية يف انلظر إىل ادلولة: متمثلة يف 
ادلولة، وأهميتها يف احلياة، وحتقيق االستقرار؛ وسيادة انلظرة األحادية 
عليهم؛  جمتمعية  مسئويلة  دون  للمواطنني  كراعية  لدلولة  األبوية 
وامليل العام إىل عدم احرتام القانون إال إذا اكن االلزتام بالقانون حيقق 
منفعة مبارشة؛ وامليل العام إىل عدم االعتماد ىلع كيانات رسمية إال 
ا عدم  إذا اكنت املؤسسات الرسمية حتقق منفعة أو مزايا مبارشة؛ وأيضاً
وجود إمجاع مشرتك حول امللكية العامة للمرافق العامة، وأنها ملك 

 عن فكرة الصالح العام. 
ًّ

لدلولة باعتبارها طرفاًا مستقال
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أ ضعف اثلقة املجتمعية: حيث إن حنو 81% من املجتمع يشعرون باحلذر 	-
يف اتلعامل مع اآلخرين. ويرى حنو 76% أن أهم خماوفهم يف احلياة عدم 
القدرة ىلع تعليم أبنائهم، بينما خيىش حنو 74% من أي هجوم إرهايب 

حمتمل، بينما يشعر حنو 86% بالرضا عن منظومة األمن املجتميع. 

أ انلاس: حيث تشري كثري 	- اتلميزي بني  القائمة ىلع  الشعبية  اثلقافة  شيوع 
من اإلحصاءات إىل امليل العام إىل أفضلية اذلكور ىلع النساء يف العمل 
ا وجود تصورات ثقافية تقلل من شأن  واتلعليم وتويل املناصب، وأيضاً
وادلينية،  واملاكنية  والطبقية  العائلية  انتماءاتهم  حبسب  اآلخرين 

واختالف مالحمهم اجلسمانية. 

اتساع فجوة اتلطلعات إىل السياسة العامة؛ حيث ال تتوافق أغلب اتلطلعات 
الشخصية مع اتلطلعات الوطنية، وحنو 70% يرون رضورة ملكية ادلولة لقطاع 

األعمال. 

نماذج  ثالثة  املرصي  ادلكتور سعيد  األستاذ  قدم  الراهن،  الوضع  مقابل  ويف 
 ،Character building ممكنة للتدخل؛ األول: نموذج بناء سمات أساسية للشخصية
بلناء  مؤهلة  تعليمية  مؤسسات  خالل  من  يقوم  متاكمل  تعلييم  نموذج  وهو 
السمات  من  اكتساب جمموعة  من خالل  وذلك  اجليدة،  احلياة  قادرين ىلع  برش 
ويعتمد  اجليد.  االجتمايع  السلوك  يف  تتجىل  أن  يمكن  اليت  اجليدة  األخالقية 
قادرة  تعليمية  بيئة  خلق  ىلع  القائمة  والربامج  األنشطة  من  جمموعة  إقامة  ىلع 
ىلع تنمية املهارات والعادات السلوكية من خالل املدرسني واملقررات ادلراسية. 
Social capital، وهو نموذج قائم ىلع  املال االجتمايع  بناء رأس  انلموذج اثلاين: 
توفري لك السبل املمكنة؛ تلعزيز اثلقة املجتمعية بني انلاس من خالل مهارات 
والواجبات. وكثري  العالقة بني احلقوق  والتسامح، وضبط  والتشبيك،  اتلواصل، 

من مكونات رأس املال االجتمايع يفرتض أنها تنمو داخل املجتمع املدين. 

انلموذج اثلالث: وهو نموذج اإلمجاع حول القيم اإلجيابية املحورية  ثم يأيت 
Core values، ويتمثل يف مبادئ ومثل عليا أساسية تنظم حياة انلاس فيما بينهم 
املجتمع واستقراره وتقدمه. وتسود هذه  بادلولة، وتمثل أساس وحدة  وعالقتهم 
ا  وفقاً وتصاغ  بالقوة،  ملزمة  فوقية  طريقة  األوىل:  بطريقتني؛  املجتمع  يف  القيم 
القوانني واإلرادة  تنفيذها سوى قوة  السائد، وال رقابة ىلع  إلرادة نظام احلكم 
السياسية؛ واثلانية: تشاركية تتم من خالل مؤسسات اتلعليم واثلقافة وانلقابات 
واالحتادات ومنظمات املجتمع املدين واألحزاب، ويتوافق عليها املجتمع باإلمجاع 
الطويع، وهناك مؤسسات كثرية رقيبة ىلع تنفيذها، ويتمثل دور ادلولة يف كونها 

املنظم والرقيب والضابط؛ تلحقيق اإلمجاع الوطين بشأنها. 

واستطرد ادلكتور سعيد حديثه بأن هذه ابلدائل حنو اتلغيري مرهونة بثالثة 
حيث  واملجتمع؛  العربية  ادلولة  بني  العالقة  إشاكيلة  يف  انلظر  إاعدة  األول:  أمور؛ 
تقود  اليت  القاطرة  أن ادلولة يه  الفكر مؤداها،  إن هناك أطروحة مسيطرة ىلع 
يف  الرئييس  الالعب  يه  ادلولة  ظلت  أن  ذلك  ىلع  ترتب  اتلقدم.  إىل  املجتمع 
عالقات القوة داخل املجتمع، وأن تبىق القوة متمركزة حول مفهوم احلكم. وبعد 
أكرث من ستة عقود من برامج اتلنمية واتلحديث، ونمو الطبقة الوسطى، ويف ظل 
يتقدم ىلع  ملجتمع  معالم  وبدت  قبل،  ذي  من  أضعف  ادلولة  أصبحت  العوملة، 
ادلولة يف نظرته نلفسه وللعالم. وباتلايل حنن اآلن أمام خيارين إما أن تبىق ادلولة 
ىلع رأس قوة مطلقة مهيمنة ىلع لك يشء، وإما أن تكون القوة موزعة، حبيث 
ا لرشاكة جمتمعية بني  تستمد ادلولة فاعليتها كمنظم لعملية اتلقدم واتلنمية، وفقاً

أطراف متعددة.

اتلحدي اثلاين: ويكمن يف إشاكيلة العالقة بني ادلين وادلولة؛ حيث ختتلف 
مع  ادلولة  وتتعامل  الغرب،  يف  عنها  ا  تماماً مرص  يف  وادلين  ادلولة  بني  العالقة 
ا لسلطتها، بل امتداداًا هلا.  ويف املقابل تسىع  املؤسسات ادلينية ليس بوصفها نقيضاً
يف  نفوذها  توسيع  إىل   - رسمية  غري  أو  رسمية  اكنت  سواء   - ادلينية  املؤسسات 
تشكيل ويع انلاس ىلع أساس أن ادلين منهج حياة، ودين ودولة، ومن ثم ظلت 
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السلطة.  إىل  دينية  بقدر حاجة أي كيانات  ادلين ومؤسساته،  إىل  ادلولة حباجة 
هذا الوضع شلك معضلة كبرية دلى ادلولة واملؤسسات ادلينية ىلع السواء، ويف 
ظله حتول ادلين إىل مرشوع سيايس. والسؤال املطروح: كيف تعيد ادلولة تنظيم 

الشأن ادليين دون أن تظل رشعيتها مرهونة بمرجعية دينية؟   

اتلحدي اثلالث: فهو إاعدة انلظر يف الرتاث اثلقايف. فإذا تأملنا حركة االهتمام 
بالرتاث الشعيب نالحظ ثالثة عنارص ينبيغ اتلخيل عنها؛ ويه:

أو اتلوحد - 1 الرتاث  بالرتاث: أي وجود حالة من اتلمركز حول  اتلوحد 
ا يف جممله، يعرب عن قلب األمة  به ىلع اعتبار أنه يمثل كياناًا متجانساً
برمته،  عليه  احلفاظ  جيب  ثم  ومن  هويتها،  وجوهر  باحلياة،  انلابض 

واالحتفاء به.

باعتباره ديلالاً ىلع اتلخلف - 2 املثقفة  الرتاث: من جانب انلخبة  إدانة 
للك  مستوداعاً  الرتاث  باعتبار  ادلينية  انلخبة  جانب  ومن  احلضاري، 

ابلدع والضالل واهلرطقة املخالفة تلعايلم ادلين.

املوقف املحايد من الرتاث: بدراسته بشلك موضويع، وغض الطرف - 3
عن أية أحاكم قيمية، ال باتلمجيد أو اإلدانة. ومن ثم، حنن حباجة إىل 
منىح جديد يتمثل يف تطوير الرتاث حبسب أولويات اتلنمية واتلقدم. 

ثاثلًا: عقد اجتمايع جلمهورية جديدة: عالقة اتلاريخ باملستقبل 
)أ. د. هانيا الشلقايم(

األنرثوبولوجيا  علم  أستاذة  الشلقايم؛  هانيا  ادلكتورة  األستاذة  حرصت 
نقاط  الضوء ىلع مخس  تسليط  القاهرة يف لكمتها ىلع  يف  األمريكية  باجلامعة 
شهدت  فقد  اهلشاشة.  من  اجلديدة  اجلمهورية  مرشوع  تلحصني  حبثها؛  ينبيغ 

مرص ىلع امتداد تارخيها جتارب نهضوية قوية، وذات قيمة كبرية للمواطن، لكنها 
انطوت ىلع قدر من اهلشاشة؛ مما ممكن القوى اخلارجية واتلحديات ادلاخلية من 

اتلأثري فيها، وأدى إىل عدم اكتماهلا يف انلهاية. 

استحضار  سبب  حول  تساؤل  بطرح  األوىل  للنقطة  استعراضها  واستهلت 
مفهوم اجلمهورية اجلديدة وما استلزم رسم خط فاصل بني املايض واحلارض. ويأيت 
هذا التساؤل من منطلق رضورة فهم الواقع اذلي جئنا منه؛ حىت نفهم ما سنذهب 
. فال بد من وجود رسدية ذات معىن وداللة مفهومة خاصة للشباب  إيله مستقبالاً
القويم  املرشوع  ا يف  قدماً امليض  يمكننا  املثال، ال  فعىل سبيل  القادمة.  واألجيال 
املرشوع  باعتباره  أهمية،  من  يمثله  وما  املرصي،  الريف  كريمة« تلطوير  »حياة 
اتلنموي األهم يف تاريخ مرص احلديث، دون ابلحث يف أسباب مشكالت اإلدارة 
املحلية اليت أدت إىل تردي احلال بالريف املرصي إىل هذه ادلرجة. وبمعىن آخر، 
فإن األدبيات احلايلة حول اجلمهورية اجلديدة يه جمرد أدبيات وصفية، ال تستند 

إىل اتلحليل، ومن ثم ال توجد رسدية واضحة عن اجلمهورية اجلديدة.

ثم انتقلت ادلكتورة هانيا بعد ذلك إىل انلقطة اثلانية؛ حيث التساؤل عن 
ا شامالاً حلقوق اإلنسان  تتبىن مفهوماً اليت  املواطن يف ظل اجلمهورية اجلديدة  دور 
وال  ابلحت.  واحلقويق  السيايس  بمفهومها  وليس  واالقتصادية،  االجتماعية 
ا يف عملية اتلنمية وابلناء  ا فقط، بل مشاراكاً أيضاً شك أن املواطن ليس مستفيداً

واتلطوير. ومن ثم ينبيغ دراسة دوره يف ظل تلك املعطيات اجلديدة. 

ا يهتم بتطوير اتلعليم  ثاثلاًا: أشارت إىل تبين اجلمهورية اجلديدة خطابًا حداثيًّا مهمًّ
لرقمنة  القويم  املرشوع  احلديثة  اإلضافات  تلك  أهم  بني  ومن  الفرص،  وإتاحة 
إىل  االنتباه  رضورة  أكدت  لكنها  للمواطنني.  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  مرص، 
نقطتني مهمتني يف هذا الصدد؛ وهما رضورة استفادة خمتلف فئات املواطنني من 
تلك اخلدمات اجلديدة، ورضورة محاية ابليانات ومستخدميها من سوء استخدام 
جديد  قانون  بإصدار  املرصية  ادلولة  إيله  انتبهت  ما  وهو  واستغالهلا،  بياناتهم 
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اجلمهورية  حباجة  اتلفكري  أهمية  إىل  اإلشارة  إىل  ذلك  ويقودنا  ابليانات.  حلماية 
اجلديدة إىل بيئة قانونية وإدارية داعمة إلحداث اتلطوير واتلنمية. 

أما انلقطة الرابعة اليت ينبيغ االنتباه هلا بهدف حتصني مرشوع اجلمهورية 
اجلديدة من اهلشاشة، كما استعرضتها ادلكتورة هانيا، فيه آيلة تعامل اجلمهورية 
اجلديدة مع اهلوية املرصية، وما الصيغ املطروحة، من تكوينات، وتمثيل سيايس، 
وإدارات حملية، تلعامل اهلويات املتعددة للشخصية املرصية مع بعضها ابلعض؟ 
ا ما مفهوم العدالة املطروح بني تلك اهلويات املختلفة يف ظل هذا انلموذج  وأيضاً
ا ىلع اتلعامل الرأيس مع ادلولة، بل  اجلديد؟ فاتلعامل داخل املجتمع، ليس قارصاً

ا مع بعضنا ابلعض.   أيضاً

ويه  اخلامسة،  انلقطة  ىلع  الضوء  بإلقاء  لكمتها  هانيا  ادلكتورة  واختتمت 
واتلعبوي،  احلمايس  باإلعالم  االستعانة  أهمية  فرغم  اجلديدة.  اجلمهورية  تسويق 
. وال يمكن لإلعالم أن يقوم بمهمة التسويق وحده، فال بد  فإنه ال يدوم طويالاً
من تفعيل مبادئ الفهم االجتمايع احلقييق، واملشاركة الفعلية، واإلنتاج املعريف. 
باختالف  الصحة  جمال  يف  الرئاسية  املبادرات  إىل  نظرنا  إذا  املثال،  سبيل  وىلع 
يقوم  أن اإلعالم ال  الواقع، جند  نتائج هائلة ىلع أرض  أنواعها، وما حققته من 
بدور املتابعة يف تغطية تقديم تلك اخلدمات، رغم أن اهلدف من تلك املبادرات 
هو أن تطور إىل خدمات أساسية يستفيد بها لك مواطن مرصي. وباتلايل، ال تصل 
املعلومة إىل مجوع املواطنني اذلين لم حتالفهم فرصة االستفادة من املبادرة. وهو 
موضوع وثيق الصلة بمستوى بناء ثقة املواطن بادلولة بما خيدم يف انلهاية عملية 

حتصني مرشوع اجلمهورية اجلديدة من اهلشاشة. 


