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مصر إلى أين ؟ ..مؤتمر عاجل لإلنقاذ الوطنى
بقلم :الدكتور رءوف عباس
أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة
أصابت رصاصت الغدر التى إغتالت إبن مصر البار  -فرج فودة  -القيم الحضارية المصرية األصيلة إصابة نجالء .فقد
كانت مصر  -أقدم صناع الحضارة اإلنسانية  -أرضا خصبة تحتضن الفكر على إختالف منابعه وتوجهاته ،وكانت
حضارة مصر على مر التاريخ تقوم على تعدد األفكار وتعايشها فى إطار حوار خصب ،مما جعل مصر مقصد من
يلتمسون النجاة فأفكارهم فى مجتمعات أخرى لم تعرف هذه الخاصية الحضارية التى تميزت بها مصر .حدث هذا فى
العصور الوسطى المسماه باإلسالمية ،كما حدث فى التاريخ الحديث ،فقصدها أصحاب مختلف األفكار ليعبروا عن
أفكارهم دون خوف أو وجل ،طالما كان الحوار أداته القلم ،ومادته الفكرة والكلمة.
فإذا برصاصات اإلرهاب تصيب هذه السمة الحضارية العريقة بجرح غائر دام وتطرح نفسها أداة للحوار فى مواجهة
األقالم المصرية الوطنية التى تقرع الحجة بالحجة ،وتفند الفكرة تفنيدا مستمدا من تراث مصر الحضارى العريق  -واذا
بنا نعيش -أو يراد لنا أن نعيش -العقد األخير من القرن العشرين ،ردة حضارية مقارنة بما عرفته مصر فى العقد األول
من هذا القرن ،عندما إتسعت ساحة الفكر لحوار خصب صنع مصر المعاصرة ،دار بين مختلف األفكار :فكرة الجامعة
اإلسالمية فى مواجهة فكرة القومية سواء كانت عربية أو إقليمية ،فكرة النشوء واإلرتقاء الداروينية فى مواجهة فكرة
القدرة السرمدية .بل طرحت العلمانية أول ما طرحت فى العقد األول من هذا القرن ،ودار حوار خصب بين الشيخ محمد
عبده وفرح أنطون وشبلى شميل ومحمد فريد وجدى ،نوقشت فيه فكرة المجتمع المدنى الحديث فى مواجهة فكرة الحكومة
الدينية الثيوقراطية وفى ذلك كله ،تصارعت األفكار واألقالم على صفحات الجرائد والكتب ،وتفاوتت أساليب الحوار فى
درجة الحدة ومدى اإللتزام بآداب الحوار ،ولكن ظلت أدوات الحوار حضارية ،تليق بمصر ومكانتها الحضارية :القلم
والكلمة.
وال يعنى ذلك أن تاريخ مصر قد خال تماما من اإلرهاب والعنف ،ولكن اإلرهاب والعنف الذى عرفته مصر كان تعبيرا
عن اإلحتجاج على إستبداد السلطة ،وكان موجها  -فى العصر الحديث  -ضد اإلحتالل البريطانى وعمالئه من المصريين
ولم تعرف مصر إستخدام اإلرهاب ضد الخصوم السياسين إال على يد األخوان المسلمين ،الذين إغتالوا –أيضا -القاضى
الخازندار فكان ذلك أول خروج على ما إتسمت به مصر ،ومن عجب أنه حدث بإسم اإلسالم وإن قيل أن المرشد العام
حسن البنا لم يؤيد هذا اإلتجاه وعده إنحرافا ورغم ذلك لم تعرف مصر -عبر تاريخها الطويل -إستخدام اإلرهاب والعنف
فى مواجهة حملة األقالم وأصحاب الفكر.
إن إغتيال فرج جودة – يا سادة  -ليس حادثا عرضيا ،ولكنه دليل مشئوم على ردة حضارية يراد فرضها علينا بالقوة
واإلرهاب باسم الدين ،على يد جماعات حظها من الثقافة الدينية قليل ،إجتذبت شبابا ضيعته سياسات العشرين سنة
األخيرة بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتعليمية واإلعالمية وال أود أن أخوض فى تفاصيل تناولتها عشرات
األقالم الجريئة التى تحدت اإلرهاب األسود ..ولعل أكثر تلك السياسيات إخفاقا سياسة اإلحتواء التى مارستها السلطة تجاه
التيار اإلسالمى منذ إغتيال الرئيس السادات ،فلم تنجح إال فى تهيئة التربة والمناخ لمد جماعات االرهاب األسود بالكوادر
الجديدة.
وفى مواجهة هذه الردة الحضارية البد أن يعمل الجميع وال يقفوا موقف المتفرجين حتى تسقط السلطة فى أيدى هؤالء
اإلرهابيين على نحو ما قاله فرج فودة فى كتابه "قبل السقوط" يجب أن تعمل الحكومة واألحزاب السياسية ،والقوى
الوطنية غير المنظمة فى أحزاب سياسية على إختالف توجهاتها (ما دامت تقبل الصيغة الديمقراطية) والمؤسسات الثقافية
واإلعالمية والشخصيات العامة المستقلة من مختلف اإلتجاهات البد أن يعمل الجميع من أجل النجاة بمصر من هذا
المستنقع الذى يراد لها الوقوع فيه فالمقاالت المستفيضة فى تحليل أسباب ما حدث والسخط العارم فى الصدور ،ومواجهة
اإلرهاب بالقمع األمنى ،وندوات المشايخ والعلماء ولقاءات المثقفين ومناقشاتهم كل ذلك لن يفيد فى مواجهة اإلرهاب
والنجاة بمصر من هذه الردة الحضارية.
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وما تحتاجه البالد اآلن هو تضافر الجميع لتشكيل جبهة وطنية من الحكومة والمعارضة وسائر القوى الوطنية ،تضع
سياسة وطنية لمعالجة السلبيات التى خلقت المنابع المشئومة لإلرهاب وغذته بالكوادر ،على أن تتبنى الحكومة هذه
السياسة كخطة إنقاذ وطنى مهمتها إنتشال مصر من هذه الردة الحضارية.
وحبذا لو جاءت المبادرة من الرئيس حسنى مبارك بالدعوة إلى مؤتمر وطنى عاجل يعبر عن المصريين جميعا ،يضم
ممثلين لمختلف اإلتجاهات التى تقبل الصيغة الديمقراطية (على أن يختار هؤالء ممثليهم بأنفسهم وال تختارهم الحكومة)
وبعض الشخصيات العامة على أن تكون له مهمة محددة هى رسم سياسة لإلنقاذ الوطنى تنفذها "حكومة جبهة وطنية"
بدال من أن نقف مكتوفى األيدى متسائلين :مصر ..إلى أين؟
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