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القوة املجتمعية ركيزة القوة الذكية
هل متتلك مصر مقومات القوة الذكية التى مت ِّكنها من مواجهة حتدياتها اإلقليمية
والدولية وتوفرها لها مواردها وقدراتها الذاتية ،تساؤل قد يبدو متجاو ًزا الترف
اً
تساؤل مشروعً ا
السياسى الذى يتجاوز العديد من مالمح الواقع الراهن .ولكنه يبقى
يعبر عن حلم لدولة م ِّثل عمقها احلضارى وأدوارها الدولية فى كثير من املراحل
والفترات ثقلاً وتأثي ًرا ومشاركة فعالة فى صياغة التفاعالت الدولية واإلقليمية.
التساؤل بدوره يقود للرؤية التى يجب أن حتكم نظرتنا لطبيعة املرحلة الراهنة على
املستويات املتعددة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ،وموقعنا كدولة ومجتمع على مسار التحرك نحو املستقبل
ٍ
مستعص
وبناء الدولة احلديثة ،وحدود حتويل هذه الرؤية إلى سياسات قادرة على إصالح واقع بدا أنه
على اإلصالح املنشود ،ومواجهة قضايا مزمنة وممتدة تتعلق بعمليتى التنمية والتحديث.
أوال :اإلدارة الذكية وجتاوز اإلصالح اجلزئي
التساؤل ً
أيضا ،ينقل احلوار حول مستقبل الدولة املصرية بعيدًا عن حالة اجلدل العقيم الذى أحاط
مبسألة توصيف املرحلة الراهنة التى متر بها الدولة واملجتمع وانعكاساتها على دوالب العمل احلكومى
وما يحكمها من سياسات ،فمن الواضح أن متطلبات النهوض تتجاوز منطق اإلصالح اجلزئى وما يرتبط
به من سياسات وإجراءات ،فمتطلبات النهوض يجب أن تستند إلى تعظيم املوارد والقدرات واإلمكانيات
وإدارتها بقدر كبير من الكفاءة املعززة لعناصر قوة الدولة ومتاسك املجتمع.
التساؤل كذلك يدفع نحو البحث عن ركائز بناء الدولة املصرية احلديثة ،القادرة على التفاعل مع
حتديات العوملة االقتصادية والثقافية والتكنولوجية ،والقادرة ً
أيضا على جتاوز مسببات عدم اكتمال
عمليتى التنمية والتحديث التى أحاطت بعملية بناء الدولة وتركيبتها املجتمعية.
ولذا تبقى بداية اإلجابة على التساؤل مرتبطة بالقدرة على اإلدارة الذكية لكافة عناصر قوة الدولة،
وتفعيل القدرات التنافسية للموارد ذات املزايا النسبية وبناء منظومة من السياسات التكاملية الداعمة
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لزيادة محصلة جمع القوة العسكرية والقدرة االقتصادية ،ومقومات القوة الناعمة كإطار حاكم ملستقبل
الدولة ومكانتها على الصعيد الدولي.
صحيح أن اللحظة الراهنة تبدو محملة بالكثير من األعباء والتحديات املقيدة حلركة الدولة واملجتمع،
ولكن نفس هذه اللحظة وما حتمله من عناصر تهديد ومخاطر وخلل ،تشير إلى أهمية -بل حتمية -دفع
عملية البناء والنهوض ،وأن تستند قوة الدفع هذه إلى ما متتلكه الدولة من موارد وقدرات ذاتية وهى
كثيرة ،وأن ترتكز إلى دعائم ومقومات قائمة وهى عديدة ،وأن حتاط بالثقل التاريخى واحلضارى وهو
مرشد وعميق.
وبالتالى يبقى هدف بناء الدولة احلديثة مرتهنًا بالقدرة على
جتاوز الكثير من السياسات التقليدية واستبدالها بسياسات داعمة
«ال��ه��وي��ة امل��ص��ري��ة
لعملية اإلبداع واالبتكار ،وقادرة على توظيف أكبر الستخدامات
مدخل إليجاد منوذج
تكنولوجيا املعلومات فى كافة املجاالت التعليمية وميكنة اخلدمات
م��ص��رى مي��ت��ل��ك من
احلكومية وهيكلة االقتصاد نحو تعظيم املجاالت ذات القدرة
امل��ق��وم��ات الذكية ما
التنافسية ،باإلضافة لتبنى السياسات الداعمة لبناء إنسان مصرى
يف ِّعل عملية النهوض
عصرى ميتلك القدرة واملعرفة للتعامل مع العالم احلديث ،ويستند
وال��ب��ن��اء نحو دول��ة
إلى واقع مجتمعى داعم ملنظومة من القيم والثقافة التشاركية
مصرية حديثة»
ومحفز على املشاركة واملسئولية ،وتكون هذه املنظومة مرتكزة على
إطار حاكم داعم لركائز الدولة احلديثة املستندة للقانون واملواطنة
ومنظومة احلقوق والواجبات املدنية.
ثان ًيا :دليل القوة الذكية ملصر
بطبيعة احلال إن عملية البناء وتغيير األمناط الثقافية والقيمية وحتقيق مستوى من التنمية املستدامة
واملجتمعية تتطلب الكثير من اجلهد والوقت ،مع افتراض تثبيت العديد من العوامل واملؤثرات السلبية واملقيدة
سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية ،ومع التأكيد على أن طبيعة املرحلة الراهنة ال يتوافر لها رفاهية الوقت
حتى ميكن أن تتجاوز الكثير من صعابها وحتدياتها ،فإن احلديث عما ميكن تسميته بـ «دليل القوة الذكية
املصرية» يبقى أم ًرا ال مفر منه ،صحيح أن هناك استراتيجية مصرية لـ  2030وضعتها احلكومة املصرية
كدليل استرشادى ألهدافها ورؤيتها ملكانة مصر على كافة املستويات وفى كافة املجاالت ،ولكن ما هو
مطلوب أو مقترح ميثل حتر ًكا مواز ًيا يعطى األولوية لعناصر القوى والتميز فى الدولة واملجتمع ،والقادرة
على بلورة منوذج أو جتربة مصرية خاصة بها وسط التجارب التنموية الدولية.
صحيح أن مفهوم القوة الذكية قد ارتبط بالواليات املتحدة األمريكية ملا يتوافر لها من إمكانيات
وقدرات واسعة كقوة عظمى قادرة على طرح رؤيتها وممارستها لدورها العوملي ،ولكن هذا املفهوم
أخذ فى االنتشار والتوسع واتخذته العديد من الدول القادرة على طرح جتربتها كنموذج أو حالة خاصة
مثل الصني .بل إن املفهوم أخذ فى االتساع ليشمل بعض عناصر القوة والتميز لبعض الدول باالستفادة
مما مييزها من موارد تنافسية ،مثل :سنغافورة فى السياحة وشبكات الطيران ،والهند فى صناعة
التكنولوجيا احلديثة ،ودبى واستغاللها ملوانيها.
إن السعى نحو بناء منوذج مصرى إقليمى ،ومشارك فى صياغة املستقبل العاملي ،وحجز مكانه
مع الالعبني الكبار والفاعلني الدوليني يجب أن ميثل هد ًفا ومحددًا نحرص على حتقيقه كدولة ومجتمع.
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وانطال ًقا من هذه الرؤية وسعيًا نحو حتقيق هذا الهدف واملشاركة فى حوار مجتمعى وأكادميى جاد
فقد مت تخصيص هذا العدد من «أحوال مصرية» ليطرح عددًا من األبعاد واحملاور والقضايا التى ميكن أن
تصيغ «دليل القوة الذكية للدولة املصرية» ،ومع اإلقرار املسبق بالصعوبة التى أحاطت بعملية تخطيط هذا
العدد واحلرص على عدم االنغماس فى التفاصيل واملشاكل والتوافق على محاور االنطالق والتميز التى
متتلكها الدولة املصرية ،فقد برزت أهمية احلوار املجتمعى الذى يجب أن تتبناه الدولة مبختلف مؤسساتها
لصياغة رؤية مشتركة ،يتم من خالله التوافق على الرؤية وحتديد األولويات قبل السياسات ،وبالطبع
واتسا ًقا مع متطلبات احلوار املجتمعى وشموله فإنه ميكن اإلشارة لعدد من احملددات والقضايا احمليطة
مبكونات «دليل القوة الذكية» وارتباطها بركائز النهوض وبناء الدولة
احلديثة ،نذكر منها:
«بناء الدولة احلديثة
 .1أهمية ومحورية العنصر البشرى وأهمية بنائه كحجر زاوية يتطلب أداء متسارعًا
ألى تقدم أو نهوض ،وبالتالى تبدو قضية التعليم وتوفير سبل
ون����وعً����ا لتحقيق
ّ
املعرفة فى مقدمة األولويات ،وهنا ميكن طرح القضية السكانية رغم التنمية االقتصادية
عبئها وضغوطها احلالية ،كمورد وثروة ورصيد داعم للتقدم والبناء،
واالج����ت����م����اع����ي����ة،
وسبيل لتحديد قدرة الدولة على االستثمار فى باقى عناصر القوة
وال����ت����وج����ه ن��ح��و
املادية.
 .2إعادة صياغة فلسفة ودور العديد من مكونات وقدرة القوة الالمركزية وحتديد
الناعمة التى وفرت ملصر فى مراحل سابقة نقاط قوة ومتيز فى املوارد الالزمة إلدارة
محيطها اإلقليمى وبعدها الدولي ،وبحيث يعاد توظيفها فى التأثير ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة،
وجتديد النموذج املصرى وتوفير سبل االجنذاب بالقدر الذى يتجاوز وت���ع���زي���ز ال���س�ل�ام
قيمتها كقوة ناعمة متثل قيمة مضافة إلى جانب القوة الصلبة ،وبالقدر االجتماعى ومواجهة
الذى يحقق املصالح االستراتيجية ويوفر األمن القومى املصري ،دون االختالالت املرتبطة
اللجوء للقوة اخلشنة ،فقد جنحت مصر فى اخلمسينيات والستينيات ب���ق���ي���م امل���واط���ن���ة
فى تفعيل دورها اإلقليمى والدولى عبر إذاعة صوت العرب واألفالم وامل���س���اواة وتكافؤ
املصرية ،واألدب والثقافة ،وطرح املبادرات الداعمة حلركة الشعوب ال���ف���رص وال��ع��دال��ة
وحقوقهم فى احلرية واالستقالل من خالل طرح منوذج مصرى ،االجتماعية وإعمال
وإيجاد حالة خاصة بطبيعة دورها وأدواتها ،وهو ما جتلى ً
أيضا القانون»
فى الكثير من احملن ،فكان العبور من هزمية  1967إلى نصر أكتوبر
العظيم ،مرورا ببناء اجلبهة الداخلية وحرب االستنزاف وحتركات
سياسية ودبلوماسية حتاصر العدو ،وتوظيف منوذجى لكل عناصر القوة الناعمة والصلبة ،فهذا أكبر
دليل على توافر الكثير من مقومات القوة الذكية للدولة املصرية ،وعلى أهمية اإلدارة الذكية للقدرات
واإلمكانيات حتى ولو كانت محدودة.
 .3االنتقال من مرحلة اإلصالح املالى احلالية إلى اإلصالح االقتصادى عبر تعظيم املزايا التنافسية
والتركيز عليها ،ومنها االجتاه نحو االقتصاد الرقمي ،والتركيز على عدد من الصناعات السيما املرتبطة
بتكنولوجيا املعلومات والبيانات ،وتعظيم االستفادة من املناطق الصناعية ،وتدعيم محور قناة السويس،
واالستفادة من السواحل وشبكة املوانئ .مع إعادة حتديد طبيعة دور الدولة ،وعالقتها بالقطاع اخلاص،
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وأن تتغير الرؤية والفلسفة احلاكمة لبعض القطاعات مثل السياحة فيجب أال تستمر النظرة إليه كمورد
للنقد األجنبى فقط ،بل يجب أن يكون مصد ًرا ممتدًا لهذا التاريخ.
 .4تدعيم أركان السلم االجتماعى والتماسك املجتمعى وتفعيل مكوناته وقواه ،وهو حتد كبير ،السيما
مع انكشاف مدى عمق العديد من القضايا الثقافية والقيمية املتعلقة بالهوية واملواطنة واالستقطاب
ً
ضغوطا إضافية مثل قضايا التطرف واإلرهاب وتأثيرها على
الدينى والسياسي ،ومع حتديات متثل
معادلة التنمية واالستقرار ،وإذا ما أضفنا ضغوط اإلصالح املالى وتأثيراته السلبية على العديد من
شرائح املجتمع ممثلة فى البطالة املرتفعة وارتفاع األسعار وانخفاض مستويات املعيشة ،وتنامى
الشعور بقصور العدالة االجتماعية وعدالة التوزيع.
إن املؤشرات اإليجابية لإلصالح املالى (اخلاصة بسعر العملة
«ق���ض���ي���ة ال���ب���ن���اء
وزيادة االحتياطي ،وتو ُّقع زيادة معدل النمو ( )%5العام القادم)
والنهوض ال اإلصالح
تعطى مؤش ًرا إيجابيًّا على أهمية حتقيق منو اقتصادى سريع
اجل��زئ��ى ه��ى احمل��دد
ومراعاة التوازن فى االقتصاد القومى وعدالته كسبيل لتحسني
احلتمى ال���ذى يجب
مستويات معيشة املواطنني واالرتفاع بدرجة جودتها.
أن ي��ح��ك��م م��س��ي��رة
فعبر خطوات جادة لتحقيق التنمية واستكمال عملية التحديث
الدولة املصرية نحو
ميكن تعزيز سبل االستقرار والسالمة االجتماعية واحملافظة على
املستقبل»
التماسك املجتمعي ،الذى أثبت عبر السنوات الست املاضية أنه
السبيل واملقوم األساسى الداعم للدولة املصرية واحملافظة على
أركانها وتثبيتها ضد الفوضى واملؤامرات اإلقليمية والدولية التى
عصفت بالعديد من دول املنطقة.
إن بناء مدركات ووعى املجتمع املصرى جتاه قضايا حكمه مثل الهوية واملواطنة وإعمال القانون من
ناحية ،ونحو منظومة حاكمة لدعم قضية النهوض والبناء من ناحية أخرى ،يعنى إعادة تنظيم التفاعالت
والقوى املجتمعية الطبيعية واحلديثة حول هذه القضية ،مع األخذ فى االعتبار أن القوة املجتمعية هى
قوة مكتسبة يصنعها املواطنون ،وبالتالى توافر اإلرادة املجتمعية جنبًا إلى جنب مع إرادة الدولة ،يعنى
صياغة عالقة جديدة يحكمها عقد اجتماعى محدد لعالقة الدولة باملجتمع ،وعالقة الدولة بهما ،ويعنى
حتديد عالقة الدين بالدولة ،ويعنى حتديد دور الدولة التنموي ،ويعنى اإلدماج واملزج بني كافة عناصر
القوة اخلاصة بالدولة ،وإذا ما أَضفنا أن بناء القوة الذكية يتجاوز عملية الدمج أو كونها حاصل جتميع
كافة عناصر القوة ،إلى أنها رؤية وفلسفة حتكمها سبل توظيف واستخدام أى نوع من القوة وحجم
املزج والتوقيت ،فهذا التوظيف يوفر القدرة على جتاوز الكثير من عناصر الضعف أو محدودية القدرات
أو حتجيم التكلفة وحتقيق املكاسب والفوائد بدرجة أقل من التكلفة.
مبعنى أدق ،إن متطلبات التعامل املصرى مع السياق الدولى واإلقليمى وف ًقا لواقع وحجم التحديات
التى فرضتها املرحلة االنتقالية التالية لـ  25يناير  ،2011وما أعقبها من تهديدات لهوية الدولة وأركانها،
وما متثله تداعيات الكثير من القضايا املزمنة ،تتطلب التفاعل الذكى واإلدارة الذكية لكافة األبعاد املتعددة
لقوة الدولة املصرية عند صياغة استراتيجيتها التى حتقق مصاحلها الوطنية وحتدد مكانتها املستقبلية.

د .أمين السيد عبد الوهاب
10

