(دعوة للتفكري)
مائة عام من التحوالت االسرتاتيجية يف مصر منذ ثورة  :9191اخلربة والعربة والفكرة
 الفكرة القرنية :القرن وحدة حتليل األمة واألجيال واألقطار والتحوالت االسرتاتيجية
 ثورة  91نفسها
 ما بني ثورة  91وثورة :25
 ما بني ثورة  25واالنفتاح والسالم مع إسرائيل :عبد الناصر والسادات
 الطريق إىل ثورة  :5199نقد عصر مبارك.
القرن جيل كبري يف التاريخ البشري ،وثالثة أجيال صغرية وفق تقديرات بعض املؤرخني ،وهي أجيال من القدر اإلهلي
والكسب البشري ،ومن السعي والوعي ،ومن التعاون والصراع والتدافع ،واألهم أهنا أجيال من التغري والتغيري والرتاكم والتحوالت الكبرية
متعددة االجتاهات ،بعضها أييت جبديد وبعضها يرتاجع إىل قدمي ،وبعضها ميضي بنظامية وبعضها بغري سبل منتظمة ،وبعضها حسن
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و"األمة" هي مستوى التحليل والعناية األساس ِف مدرسة املنظور اِلضاري؛ األمم عرب العاَ وِف قلبها أمة اإلسالم
واملسلمني؛ األمر الذي يؤكدُ إصدارة "أميت ِف العاَ" شبُ الدورية .والقرن أمة زمنية (القرآن يعرب عن املدة الزمنية ِبألمة ِف غري ما
آية) ،واألمة قرن من الوقائع والتحوالت؛ ومن مث كان من املناسب جدًّا أن حيرص مركز اِلضارة على متابعة األمة ِف قرن (قام املركز
بعمل موسوعي كبري صدر ِف ستة أجزاء بعنوان األمة ِف قرن-عدد خاص من أميت ِف العاَ ،مبناسبة انتهاء القرن العشرين) ،كما
اعتنت دراسات املنظور اِلضاري عامة ب "الذاكرة اِلضارية والتارخيية" للقضااي الكربى؛ كاملشروع اِلضاري اإلسالمي ،والعدوان على
األمة وجهود وحركات املقاومة .وال يلزم أن يكون النظر والتناول ألقطار األمة برمتها فقد يتم الرتكيز على منطقة –كاملنطقة العربية أو
البلقان أو آسيا الوسطى أو أفريقيا املسلمة أو الشرق اإلسالمي -أو على قطر من األقطار.
وهذا العام ميضي قرن كامل على قيام ثورة ِ 9191ف مصر واليت كانت نقطة فارقة ِف اترخينا اِلديث؛ بل أثرت على
جمرايت األمور حولنا ِف أمتنا العربية حيث أعقبتها ثورة العشرين ِف العراق وثورة الريف املغريب وثورة سوراي الكربى ،رمبا على غرار
الربيع العريب الذي هب منذ مثاين سنني .إن كْريا من أوضاع املنطقة –وِف قلبها مصر -وحتوالهِتا السياسية واالجتماعية والفكرية ميكن
التأريخ هلا هبذُ الفرتة اليت تلت اِلرب العاملية األوىل؛ حيث بدأت رحلة استقالل األقطار العربية ،ومراجعة دوائر االنتماء واهلوية،
واندالع صراع املرجعيات الفكرية والْقافية واِلضارية ،وغرس بذور النظم السياسية الوطنية ،وتسارعت عمليات التحول ِف التكوينات
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االجتماعية واالقتصادية املوروثة ِبجتاُ مزيد من االزدواجية والْنائيات املتصارعة اليت مشلت حياتنا وتفاقمت ِف هناايت القرن العشرين
وإىل اليوم.
يف مصر اندلعت ثورة  9191شعبية ،سياسية ،وطنية ،شاملة جلموع الشعب وأطيافُ املختلفة :الدينية (مسلمون
ومسيحيون) ،واإلقليمية (اِلضر والريف) ،واملهنية (األفندية واملوظفون اِلكوميون واملهنيون واِلرفيون والعمال والفالحون والطالب،)..
والرجال والنساء واألطفال والشيوخ ..،ما عرب عن الْورة على الذات املتفرقة حنو َنظم اجتماعي جديد هو مطلب اِلرية واالستقالل.
رفعت الْورة شعار االستقالل التام وحصلت على استقالل منقوص ،ورفعت أمساء خنبة َ تلبث أن حتول بعضها إىل مستبدين وطغاة
وموالني للقصر أو اإلجنليز (حممد حممود وإمساعيل صدقي) ،واختفى من الصدارة جنود أصالء محلوا عبء جناحها (عبد الرمحن فهمي،
يوسف اجلندي ،)..،لكنها ِف النهاية أفرزت مدخال جديدا ِف اتريخ مصر ال يزال يؤثر ِف حقبتنا اليت حنياها ِف هناية العقد الْاين من
القرن اِلادي والعشرين.
لقد كانت صدارة الوطنية العلمانية هي أبرز مستجدات هذه الثورة؛ حيث دفعت إىل قمة اِلركة الوطنية خنبة وطنية غري
مبالية مبوقع اإلسالم من التفاعل السياسي الداخلي أو اخلارجي؛ األمر الذي َ يكن حاصال من قبل أايم مصطفى كامل
(ت )9111:وحممد فريد (ت :نوفمرب  .)9191ومن مث جاءت التطورات التالية لتنقل اإلسالم من اهلوية الراسخة واملرجعية الشاملة
إىل قضية تْار بصددها االختالفات بني رؤى جديدة موصولة ِبالستشراق والتغريب وأخرى معهودة موصولة ِبلدفاع واحملافظة على
الذات .فعلى ضفاف القضية الوطنية اندلعت قضااي اخلالفة (سقطت اخلالفة اإلسالمية العْمانية  ،)9151والرتاث واللغة ،واإلسالم
وكل من :العلم اِلديث ،املدنية األوروبية ،التطور (ِبملعىن الدارويين) ،حرية املرأة ،االشرتاكية.
التحول الكبري التايل لثورة  9191متثل يف افتتاح حياة سياسية دميقراطية (مسيت ليربالية) مقيدة حبضور اإلجنليز وسلطات
القصر ،لكنها كانت جديدة على مصر ِف مظاهر :رائسة الوزارة الوفدية املنتخبة ذات الشعبية ،دور جملس النواب ،التنافس اِلزيب،
الصحافة السياسية املتطورة ،دخول وسائل اإلعالم والْقافة والفنون اِلديْة وتداخلها مع الشئون السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
مثة حتوالت أكْر أثرا لكنها َ حتظ ِبلعناية والشهرة الكافيتني :حتوالت األنظمة االجتماعية واالقتصادية وعلى رأسها :التشريع
والقضاء وخاصة ما يتعلق ِبملرجعية اإلسالمية ،وحتوالت الطرق الصوفية ،واألوقاف األهلية واخلريية ،والطوائف الصناعية والنقاِبت،
والتعليم الذي ازدوج من عهد حممد علي مث تشرذم وتعرضت فلسفتُ اِلاكمة وسياساتُ السائدة إىل صراع جمتمعي مفتت ،وبروز
املؤسسات الْقافية والفنية واإلعالمية اجلديدة ذات التوجهات التغريبية ،وِف املقابل شهدت هذُ اِلقبة جتدد حركة إسالمية جديدة:
دعوية واجتماعية خريية وثقافية وسياسية.
ولقد آلت هذه التداعيات للثورة إىل :فساد اِلياة السياسية وهِتافتها ،واشتداد الصراع الْقاِف خاصة حول اإلسالم وحضارتُ
ومكانُ من مصر اِلديْة ،وتراجع األوضاع االقتصادية واالجتماعية سيما مع فساد اإلقطاع وخبس الفقراء حقوقهم ،وحتول الدميقراطية
إىل ألعوبة بيد اإلجنليز والقصر وأحزاهبما ..فكانت حركة  52يوليو  9125اليت حتولت إىل ثورة رفعت شعار الوطنية وحنت مطلب
الدميقراطية جانبا ،وواصلت صراعا من نوع جديد مع ما أصبح يعرف ِبِلركة اإلسالمية فكرا وَمارسة .وقد رفعت راية اهلوية القومية
العربية لكنها ذهبت هبا إىل صراعات بينية مث هزمية منكرة كسرت الناصرية وأحلت حملها نظام السادات الذي حرف املطلب الوطين
والقومي إىل االنفتاح االقتصادي والسياسي على الغرب بقيادتُ األمريكية ورعايتُ للكيان الصهيوين.
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مرحلة اثنية من اتريخ مصر احلديث كانت هلا خربهتا وعربهتا ،وتداعياهتا اليت ال تزال كثري منها حاضرة ومؤثرة فينا إىل اليوم.

أحدثت ثورة يوليو آاثرا مهمة ميكن اإلشارة إىل بعضها ِف :تكريس الوجود العسكري ِف اِلكم حىت اليوم ملدة تربو عن
الستني عاما َ يقطعها سوى ثورة  5199حبكم مدين مؤقت َ جياوز العام ،وتكريس فكرة الوطنية املستبدة .ال ميكن إنكار أن نظام
يوليو السيما ِف العهد الناصري قد حقق إجنازات اقتصادية واجتماعية ِف الداخل وقاد سياسة خارجية وطنية وإقليمية جيدة ،لكن
غياب الدميقراطية ،واستشراء الصراع األيديولوجي ،أودى بتلك اإلجنازات وجعلها هشة قابلة لإلطاحة هبا مرة واحدة؛ سواء على يد
النظام التايل لُ أو بفعل خارجي.
ويعترب نظام السادات تغريا كبريا يف التوجه السياسي لنظام اِلكم مقارنة بعبد الناصر ،ويعترب نظام حسين مبارك امتدادا
لنظام السادات؛ أي إن مصر شهدت توجيها لوجهة جديدة منذ ما بعد نصر أكتوبر  ،9172وحىت ثورة يناير  .5199إن مفتاح
هذُ الفرتة هي االنتقال األيديولوجي إىل الغرب سياسيا واقتصاداي ِبسم "االنفتاح" اليت أشبهت سياسة الباب املفتوح اليت انتهجها
اخلديو إمساعيل قبلها بقرن كامل ،فضال عن التحول الكبري للسالم مع إسرائيل.
ومع استمرار وجتدد وتصاعد السياسات الْقافية واالقتصادية واالجتماعية التغريبية خاصة بفعل خنبة موصولة بنظام اِلكم،
اهنارت اإلجنازات الوطنية التنموية للعهد السابق ودخلت مصر ِف معضالت اجتماعية ،شديدة الرتكيب وسعت الفجوة بني اجملتمع

والدولة خاصة يف عهد حسين مبارك ،ومع استشراء الفساد السياسي واإلداري واالقتصادي آل األمر إىل تفكيك كيان الدولة نفسها،
وفقدان الكْري من دورها ومواردها؛ األمر الذي فاقمتُ سياسات اخلصخصة للقطاع العام مث االستسالم إلمالءات العوملة.
لقد آلت األمور مبصر إىل جمموعة مهمة من املتغريات:
 تراجع القضية الوطنية والقومية. التالعب بقضية الدميقراطية ِف ظل دميقراطية مقيدة ومزيفة ملدة أربعة عقود. الفشل ِف حتقيق التنمية الوطنية املستدامة ِف اجملاالت املختلفة؛ السيما الصناعة والزراعة. تفكك بىن اجملتمع األساسية وصوال إىل األسرة وحتول مسألة بنائها واِلفاظ عليها إىل أزمة بنيوية. التأزم االجتماعي ِبملشكالت املستدامة :السكن ،العمل ،التعليم والصحة وتردي الدخل ..وسيادة البطالة واألمية والفقر. تراجع املكانة اإلقليمية والدولية ملصر بعد صعودها ،وجتدد وشائج التبعية والقيود من اخلارج األشبُ ِبلعودة لالحتاللالناعم.
 استمرار أمننة السياسات الداخلية وترسخ الدور األمين والعسكري ِف اِلياة املدنية. -حتوالت واقع االنتماء واهلوية ِف مصر ما بني شرذمة وتداخل وتعقيد وضعف.
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وهكذا مر على مصر قرن من التحوالت اجلديرة ابملراجعة واملناقشة ،لتجديد الوعي مباهيتها من جهة ،وإنعام النظر يف

العوامل اليت اكتنفتها ،واألسباب األساسية لرتاجع مصر وتردي أوضاعها على ما آل إليُ هذا القرن منذ ثورة  .9191ال شك أن
ملْل هذُ اخلربة عرباهِتا ِف فهم جمرايت اللحظة التارخيية اليت حنياها ،واليت ينبغي أن تتخلق منها الفكرة العملية عن مواجهة اللحظة
واإلعداد للمستقبل.
هذا ما نتغياه من سلسلة فصلية قضااي ونظرات عرب العام  ،5191عرب أعداد أربعة خنصص أوهلا لْورة ِ 9191بعتبارها

افتتاحية قرن التحوالت هذا ،ونعقبها مبراجعة حتوالت الفرتات الْالث :ما بني الثورتني ،العهد الناصري ،السادات ،ومبارك؛ وصوال
إىل الربيع العريب الذي َ يكتمل ،وارتد إىل استكمال قرن من الرتاجع .ويتم تناول أهم التحوالت اليت شغلت هذا القرن على مستويني

أساسني :مستوى القضااي الكربى ؛ مْل قضية االستقالل ،والتنمية ،والدميقراطية ،والوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي ،ومستوى
البىن والتكوينات واملؤسسات االجتماعية وحتوالهتا :التشريع ،القضاء ،الوقف ،التعليم ،العمل األهلي ،النقاِبت ،األحزاب
السياسية ،اِلركة الطالبية ،الدعوة اإلسالمية ،العمل الْقاِف ،األنشطة اإلنتاجية كالزراعة والصناعة.
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