مركز الحضارة لمدراسات السياسية
*من تطوير المنظور الحضاري إلى االندماج في الثورة وتطوراتيا*
*ما قبل عام الثورة :من غرب النيل إلى شرقو :من الفكر اليادئ إلى الحركة الصاخبة:
في غرب النيل تقبع جامعة القاىرة ،ومن جامعة القاىرة خرجت كوكبة من دارسي ومدرسي

العموم السياسية عمى الطريقة الغربية تيمم وجييا قبل المشرق ،المشرق التاريخي والحضاري؛

لتشرق بين أيدييا فكرة "منظور جديد في العموم السياسية بل في العموم كافة" ،منظور يستوعب
المنظورات السائدة في األكاديميا الغربية المنتجة ،واألكاديميا العربية المستوردة ،ويتجاوز ىذه

الحالة االستيرادية ليوسع لنفسو مجاال جديدا لمتأمل والتساؤل والحوار واإلبداع ،منظور يضع

الذات في موضع الفاعل المتفاعل والناظر الدارس بعد أن استولت عمييا حالة المفعولية
والمدروسية وبقيت قرنين من الزمان صفحة يكتب عمييا أبناؤىا وغير أبنائيا بغير قمميا وال

مدادىا.

وتضافرت كممات رواد في ىذا الطريق في الدفع بكممة "الحضارة" و"الحضاري" إلى عنوان ىذه

المسيرة :منظو ار ومؤسسة.

بين جامعة القاىرة والمعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،وبين عمماء السياسة في الفكر

والنظرية والعالقات الدولية والنظم السياسية والقانون الدولي ،وعمماء الشريعة والتاريخ والحضارة
اإلسالمية والمفكرين اإلسالميين ولمدة عقد من الزمان (بين منتصف الثمانينيات ومنتصف

التسعينيات) ومن رحم اإلصرار عمى عبور الجسر ،نشأ وترعرع مشروع فريد ،خرج لمنور باسم

"العالقات الدولية في اإلسالم" في  21كتابا متكاممة.

وفي غرب النيل أيضا ،وبالتحديد في حي الزمالك والجزيرة الوسطى ،تأسس مركز

الحضارة لمدراسات السياسية نياية عام  2991ليبني عمى عقد مشروع العالقات الدولية في
اإلسالم ،مشروعا آخر في تطوير :الرؤية الكمية والمنيج الدراسي ،المذين ضفرتيما معا مقولة

"المنظور الحضاري".

لمحضارة في ىذا المسار معنى خاص ،مفاده :الكيان الكمي الجامع لمجاالت الحياة والعيش:
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والواصل بين مستويات التناول والتعامل :في الداخل

والخارج ،وبين مشترك البشرية ومشترك األقوام والممل والنحل وخصوصياتيا ..ومن ىذا الكيان

الكمي تتجمى معال منظور لو أصولو الفاعمة في حياة اإلنسان المعاصرة ،ير ّشد استفادة اإلنسان

من تراثو وانفاقو لميراثو عبر فقو ىذا اإلنسان لواقعو.

فالمنظور الحضاري ىو منياج التفكير الكمي المستند إلى رؤية خاصة لمعالم والمتناول لقضايا
اإلنسان عبر أمتو وعالمو وقضايا العالم واألمة عبر إنسان ىذا الزمان :خصائصو وامكانياتو
ومشكالتو.
عبر عشر سنوات ( ،)1001-2991قطع المركز شوطا وبعض خطوات :شوطا في استكمال

عممية من أخطر العمميات الحضارية التي ال يصح أن يغفل عنيا بناة األمم :عممية التأصيل:
أي محاولة استجالء األصول التي نبني عمييا قناعاتنا ورؤانا لمعالم واإلنسان والكون والحياة
والغيب والشيادة ..ونؤسس منيا اليوية والمرجعية الحاكمة لمعقل والوجدان والعالقات بين بني

اإلنسان ،ونجدد الوعي بيذه األصول مقوماتيا وسماتيا ومتطمبات فيميا واالستفادة منيا لممعاش

والمعاد ..ىذه ىي عممية التأصيل .ولقد تم أكثرىا في إطار عممية ممتدة من مراجعة حالة عموم
االجتماع واإلنسان ،وباألخص عمم السياسة وسجاالتو الكبيرة :عالم مفاىيمو المركزية والتأسيسية
وعمى رأسيا مفيوم السياسة نفسو ،عالم مفاىيم نظم الحكم والعالقات بين الدول واألمم ..ثم منيج
النظر في قضايا الوطن واألمة وصراع الواقعيين والمثاليين ومحاوالت الخمط ،في غيبة من جرأة

االبتكار العممي واالختيار الحر.
وضمن خطوات المركز كانت معركة "نظريات البحث والدراسة في العموم السياسية" من األىمية

بمكان .فالنظريات ىي معمار العقل  ،وباألخص ىنا العقل السياسي :الدارس والممارس .فالغرب
يصدر لنا النظريات معمبة ،والمطموب أن تدرس بطريقة تسيل البمع ،وأن تستعمل بنفس المفاتيح

وكل ما ىنالك أن تتدرب عمى قيادة السيارة ،وال شأن لك بأحشائيا فضال عن أن تفكر في أن

تصنع سيارتك عمى مزاجك الحضاري ..بالضبط مثمما يستكثرون عميك اليوم أن تصنع ثورتك
الخاصة بك ونموذجك لمتغيير والتجديد واصالح ما أفسده الغرب ورجالو.
وعمى جسر من المتاعب والجيد الجييد ،طور رواد ىذا المنظور الحضاري مداخل ونظريات

لمدراسة :مدخل القيم  ،مدخل األمة القطب ،نظرية األنماط التاريخية في العالقات الدولية
وسننيا ،ونظرية النماذج التاريخية  ،المنيج المفاىيمي  ،المدخل السنني ،نظرية السفينة:

المجتمع والوطن واألمة وسفينة األرض ،مدخل المقاصد ...وقام المركز عمى محاوالت مكثفة

لمتمكين ليذه النظريات وتوسيع دائرة استعماليا واختبارىا بين الباحثين من خالل:

 حولية أمتي في العالم :التي سعت لتوسيع الوعي بشيء كان من المحظورات
العممية والمنكرات العممية اسمو :األمة اإلسالمية ،كما كانت أي الحولية
مدرسة تخرج فييا أجيال من الباحثين ال يزال أكثرىم عمى صمة قوية

بالمركز والحولية نفسيا ،وىا ىو عددىا الثاني عشر يتماثل لالنتياء.
 الدورات التدريبية :دورة المنيجية اإلسالمية سنة  – 1000ودورة العموم
النقمية والشرعية لمباحث االجتماعي – ودورة التثقيف الحضاري بالتعاون

مع برنامج حوار الحضارات سابقا.


المشروعات البحثية والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع جيات عدة.

*الخالصة األولي:
عبر عشر سنوات جمع المركز ما بين عممية التأصيل في عالم الرؤية والمنظور والمنيجية
ومناىج النظر والبحث من جية وعممية التفعيل في قضايا الوطن واألمة والعالم من جية أخرى،

حتى تماسكت أمام العيان مالمح شخصية ىذا المركز وتراءت معالم مدرسة صامدة في رؤيتيا
وأجندتيا.
*من الغرب إلى الشرق ثانية :تغيير في ميدان التحرير:
باالنتقال عام  1001إلى شرق النيل حيث ميدان التحرير وصخب الحياة المصرية التي فاجأىا
المخاض بثورة ،كان المركز فعال قد شرع في مستوى آخر لمتفعيل ربما يسمى بالتشغيل؛ وىو

يتعمق بالحركة والنشاط العممي .ففي  1002أسس المركز دورة "التثقيف الحضاري" التي عقدت

حتى  1022سبع حمقات سنوية متتالية  ..حاولت توسيع مجال الخطاب والفكر إلى قطاعات
أوسع عمى رأسيا قطاع الشباب ،وبأسموب يخترق حجب األكاديميا إلى براح الثقافة والحوار
المجتمعي الفعال .في نفس اآلن الذي شارك فييا المركز في حمم شبابي ال يزال ساريا وممتدا

باسم "نموذج محاكاة منظمة المؤتمر اإلسالمي" بكمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة القاىرة.

بدأ في عام  1001خط تفاعمي كثيف من خالل عدد كبير ومتتال من الدورات في المنيجية
والمقاصد وعالم األفكار والمفكرين والمجاالت التربوي واالقتصادي والشرعي والنفسي ..وتأسس

ممتقى الحضارة الشيري الذي ضم عمى أصدقاء المركز والمتعرفين عمى منظوره العممي نخبةً

كريمة من الباحثين والناشطين.

واتسعت خالل السنوات األربع الماضية نطق التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية وشباب

الباحثين وشباب العمل المدني التوعوي والتنموي في الداخل والخارج ،وانضم إلى المركز عدد
أكبر من العاممين والباحثين ...وما زال النيل يجري بفضل اهلل تعالى وعونو.
*في غمار الثورة*
*حصاد عام من النظر والحوارات والمشاركة المصيقة المتنوعة:
 أبت ثورة  12يناير إال أن تجعل مركز الحضارة في أتونيا وصميميا ،حين تخيرت
ميدان التحرير مرتك از لعممياتيا الجارية جريان النير .من غرفة عمميات ميدانية

إلى معمل بحثي وفكري مواكب ومواظب عمى تمقي دروس الثورة ،واإلجابة في

امتحاناتيا.

 األسئمة األربعة الكبرى التي واكبت عام الثورة األول كان المركز مطرحا ليا ومسرحا
إلجابات ميمة عمييا :ماذا يجري؟ لماذا يحدث؟ ماذا سيحدث؟ ماذا نفعل في ىذا

المقام؟

 في باب السؤال األول عمل المركز خمية نحل دائبة صاخبة في المتابعة والرصد
واستطالع المعمومات قبل اآلراء والرؤى الستكناه الحقائق في غابات من التعتيم

والغموض وتذبذب المواقف وانفجارات ال يعمم أحد ال من وال متى وأين وكيف

ولماذا وال بم تنفجر؟؟؟ وفي نفس الوقت بدأ المركز تباعا ومع تراءي معالم

المشيد المصري في سجال الثورة والدولة وما بينيما من وديان الحالة األمنية
واالقتصادية وتباب اإلعالم والسياسة ،يرسم خريطة اىتماماتو وفق رؤية لخارطة

الوطن وتحدياتو الرئيسة.
 كثي ار ما عميت عمينا األنباء ..ففي باب محاوالت التفسير والفيم العميق لم يكف

المركز عن عمميات تقدير الموقف عبر لقاءات الخبراء والمختصين والقريبين من
األحداث في جمسات استماع وحوار ساخنة حول المجريات ،خرجت منيا الكثير

من أوراق العمل وتقييم الموقف ،وتقييم مواقف القوى المختمفة السياسية
والمجتمعية ،والداخمية والخارجية .وفي ىذا اإلطار لعبت أدوات المنظور

الحضاري دو ار ما السيما في تفسير ما ساد الباحة السياسية من صراعية مقيتة

عمى محكات أيديولوجية أو مصمحية تعبر عن المفيوم السائد لدى قطاعات

مثقفة واعالمية وسياسية من مفيوم صراعي لمسياسة وتوابعيا.

 وبالمثل في الباب الثالث الذي حاول استشراف تداعيات المسار الثوري والثورة
المضادة وما تحولت إليو األمور من صراع سياسي بين العسكر والمدنيين ،ضمن

سجاالت مدنية-مدنية.

 كان السؤال األىم دائما ووفق التحول إلى الحركة واالتصال بالواقع العممي ،ىو :
ما العمل؟ وماذا نعمل نحن بالتحديد .وفي ىذا اإلطار قدم المركز عددا من

الرؤى التجديدة لممجال السياسي ولمشروع التنمية المصري وفق نموذجو
الحضاري ،ومفيوم الحزبية في الرؤية اإلسالمية ،والعالقات المدنية العسكرية

موضع الجيش المصري من الحياة السياسية  ...كما تواصل المركز مع عديد من

المجموعات الشبابية ،وكثير من القوى السياسية الجديدة والقديمة ،وتبنى المركز

عددا كبي ار من المبادرات السباقة في وقتيا فيما يتعمق بالميدان أو التوافق الوطني

أو مواجية الفتنة الطائفية أو المخرج من األزمات التي عصفت بالثورة في أوقات
عصيبة:
 التحالف الوطني من أجل التنمية.
 التيار المصري الرئيس.
 منتدى الحركات واألحزاب والقوى اإلسالمية.
 لجنة متابعة انتخابات الرئاسة ومشروع وحدة استطالع الرأي.
 العمل االستشاري السياسي والبحثي.
وفي النياية فقد حاول المركز م ار ار الخروج من تيار األحداث الجارية لتأسيس خط ثابت يقبل
التجاوب مع المتغيرات ..وفي اآلونة األخيرة تتبدى معالم الستعادة زمام المبادرة في ىذا الصدد
نسأل اهلل تعالى أن يقيد ليا أمر رشد وأن يعممنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعممنا إنو ىو الرءوف
الرحيم.
أ.مدحت ماىر.

