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استهالل
أكتب هذه السطور بقلم مثقل باهلموم ،وقلب حزين ملا يرى حولنا من مظاهر
الضعف واالحنالل ،وما حييط بنا من التخلف والتبعية ،وما اندلع علينا من اإلرهاب
والعنف والوحشية ،يف وقت مل هتتز ثقيت يف شباب وطين قيد أمنلة؛ ثقيت يف قدراهتم
اخلالقة ،يف وطنيتهم الصادقة ،يف طموحاهتم الشاخمة ألنفسهم ولبلدنا وجملتمعنا .أقول هذا
ألنين واثق من أن هذه القدرات اهلائلة موجودةٌ ولكنها نائمة ،راكدة ،تنتظر الشرارة اليت
تفجر طاقاهتا ،وجتند إمكاناهتا ،والدعوة اليت توجه مسارها حنو اإلقدام والتقدم ،فينطلق
جيل جديد من املصريني بناة مستقبل مصر يف القرن احلادي والعشرين ،بنفس احلماس
ٌ
قيادات شابة منذ قرن من الزمان ،وبنفس العزمية اليت أطلقت يف مصر
الذي قامت به
ٌ

عنان الفكر واإلبداع ،وفتحت أبواب البناء والتعمري ،وأصرت على االستقالل من

ت اجلامعة املصرية ،وأسست االقتصاد الوطين ،وأرست قواعد العمل
املستعمر الغاشم ،وبَنَ ْ

النيايب الدميقراطي ،وغري ذلك.

أقول هذا ،مع تقديري التام ملا حتقق يف النصف الثاين من القرن العشرين من
إجنازات ،وما خاضته مصر من معارك من أجل التخلص من االستعمار ،وبناء اجملتمع
احلديث الذي يتمتع فيه كل أبنائه بنعمة التعليم ،والصحة ،وقدر من العيش الكرمي .وأعلم
جيدا ما سجلت مصر من صفحات جميدة يف دعم حركات التحرر الوطين يف البالد العربية
ً
واإلفريقية ،ودورها وإسهامات أبنائها يف الفكر اإلسالمي والقومي .ولكن ال خيفى على
أحد أن هذه صفحات سطرت منذ عقود ،وأن واقعنا املصري والعريب واإلفريقي
وتقهقر حىت عادت
واإلسالمي واملتوسطي كله ال يزال دون ما كان لنا أن نتوقع ،بل
َ
11

الدول العظمى ،واليت دون العظمى ،فاستباحت اهلجوم على ثقافتنا وعلى مقدساتنا،
وعلى تلك األمور اليت نعتربها من الثوابت احملددة لشخصيتنا ،بل نرى العامل جيري إلعادة
صياغة مؤسساته الدولية ،ورسم مساراته للخروج من األزمة العاملية الراهنة ،ولسنا مدعوين
لإلسهام يف صناعة هذا املستقبل وال نستشار يف رؤيتنا هلذا العامل اجلديد الذي حنن جزءٌ
ال يتجزأ منه ،بل ولنا من الفكر والثقافة واملعرفة والتاريخ ما يؤهلنا ألن نكون شركاء يف
البناء ،بل وزمالء يف القيادة يف هذا العامل اجلديد.
إن ما يعانيه العامل العريب من توتر ألقى بظالله العنيفة على دول كثرية ،وما حيدث
أخريا اليمن ،يؤكد ضرورة أن نسائل أنفسنا مساءلةً
يف العراق وسوريا والصومال وليبيا و ً
أرضا خصبة للفكر املتطرف
نقدية :ملاذا أصبحت بالدنا -بالد العرب واملسلمنيً -
والعنف؟

لقد ختطى التطرف والعنف كل ما هو معقول وإنساين ،وإن كان جماهبة اإلرهاب
وعنف املتطرفني حيتاج إىل استعمال القوة العادلة إلعادة هيبة الدولة ،وسيادة القانون،
وضمان حقوق املواطنني يف األمن والسالم؛ فإن الفكر املتطرف الذي يولد العنف جيب
جماهبته بالفكر ..وهذا هو التحدي..
وجملاهبة هذا التحدي ،نبدأ بالتفكري فيما ال يتصوره التفكري.
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التفكير فيما ال يتصوره الفكر
"إذا بدا أن بعض األفعال املرتكبة ضد اإلنسانية تضع مقرتفيها خارج دائرة
احلوار ،فيتعني علينا مع ذلك أن نتبىن مبدأ املساءلة ،ونعين بذلك مساءلة
الذات على وجه اخلصوص .كيف أسهمنا حنن بدورنا يف حدوث تلك
اللحظة؟ إن الفشل يف تفحص ذاتنا يقلل من قوة تأثري استجابتنا على املدى
البعيد ،كما أن هذا الفشل حيصرنا يف عقلية املتعصب ،فاملتعصب شخص ال
يسعى مطل ًقا للشفاء من دائه ،بل قد يكون غري قادر على التعايف ،وتتالشى
أمامه حلظة شك ساورته ،أو خيارات ممكنة كانت متاحة له ،أو اإلمكانات
املفقودة مع طريق مل يسلكه".
وول سوينكا

مناخ الخوف :البحث عن الكرامة في عالم فقد إنسانيته

(محاضرات ريث لعام  ،)2004راندوم هاوس،
نيو يورك  ،2005ص .141

تتناول الدراسة التالية كيف ميكننا حتدي التيارات املتطرفة بيننا ،كيف نتحداها
فكريا ،وكيف نستطيع استعادة تراثنا الثقايف من براثن أولئك الذين يسعون الستغالله،
وحياولون تسخريه ألغراضهم السياسية اخلاصة هبم .وحىت حنقق ذلك ،سوف يكون من
احملتم علينا أن نسائل أنفسنا كما اقرتح وول سوينكا بكل حصافة يف استهالل الفصل
أيضا أن نراجع الطريقة اليت ننظر هبا إىل ثقافاتنا وتراثنا،
أعاله .كما ينبغي علينا ً
واألدوات اليت نستخدمها يف نشر تلك الثقافة.
ومتثل هذا الدراسة تأماليت حول تلك القضايا وبعض املوضوعات األخرى املتصلة،
وحول الدور الذي ميكن أن تؤديه مكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع مجيع املؤسسات
الثقافية مبجتمعنا يف مواجهة التطرف والعنف ،وتتكون الدراسة من ستة أجزاء رئيسية
13

هي :الثقافة يف مصر والعامل العريب يف اجلزء األول ،مث يأيت اجلزء الثاين بعنوان نظرة إىل
املستقبل :ثورة معرفية جارفة ،مث نتحدث يف اجلزء الثالث حول التطرف والعنف ،ويأيت
اجلزء الرابع بعنوان ديناميكية التحول الثقايف ،أما اجلزء اخلامس فيجيء عن عناصر
أخريا تأيت الربامج اخلاصة يف اجلزء السادس ،وننهي هذا الكتاب
االسرتاتيجية الثقافية ،و ً

خبامتة خمتصرة.
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الجزء األول
الثقافة في مصر والعالم العربي
 -1اختالفات
فكرة الهوية
 اختالفات وتشابهاتيتسم العامل العريب– شأنه يف الواقع شأن العامل اإلسالمي– بتنوع ملحوظ يف
مستويات التعليم وحتصيل العلم ،ويف التنمية االجتماعية-االقتصادية ،ويف شكل
املؤسسات السياسية املنوط هبا إدارة احلكم ،ويف ثروات املواطنني ومستوى
دخوهلم .ومن مث ينبغي لنا أن نتعامل بكل حذر وحيطة مع أية حماولة تزعم أهنا
تتناول "العامل العريب" أو "العامل اإلسالمي" ككل .فتلك تعريفات نابعة من
العديد من االختالفات،
االستسهال ،حيث إهنا تتجاهل عن عمد وبغرض واضح
َ
مفرتضا يربر استخدام هذا التوصيف .ومع ذلك فيمكن
لكي تربز عامالً مشرتًكا
ً
إىل حد ما تربير استخدام تسمية العامل العريب من حيث وجود لغة مشرتكة ،واللغة
هي أساس التواصل بني البشر والتعبري األساسي للثقافة ،كما أن بعض السمات
املشرتكة لعناصر يف تارخينا ،فتلك العناصر املشرتكة قد تربر التسمية اليت تعترب
تسمية سياسية يف املقام األول ،حيث إن تلك الدول املنتمية مجيعا إىل العامل
العريب هي أعضاء يف اجلامعة العربية .ومع ذلك فهذه اجلامعة جتمع حتت مظلتها
دوالً مثل الصومال ودولة اإلمارات العربية املتحدة واليمن وقطر ومصر والبحرين
واململكة العربية السعودية وتونس وغريها ،وهي دول تتباين تباينًا هائالً فيما بينها،
15

مما يثري تساؤالتنا الفكرية بال أدىن شك على مدى إمكانية التعميم يف احلديث عن
"العامل العريب" .وعلى الرغم من ذلك كله ،فإن مواطين الدول العربية يشعرون يف
احلقيقة بتعاطف واضح جتاه ما حيدث لقرنائهم يف الدول العربية األخرى.
وحيث إننا قد أشرنا يف البداية إىل مواطن احلذر ،فمن الواجب علينا أن
نتناول لب التحديات اليت تواجهها تلك الدول.
 الظروف المأساوية في العالم العربييعاين العامل العريب من ظروف سياسية يصعب ختيل األسوأ منها ،من االنعزال
الثقايف ،إىل الدول الفاشلة ،إىل احلروب األهلية ،ووصوالً إىل األشكال اجلديدة من
اهلمجية متمثلة يف أشكال التطرف والعنف ،فالعنف منتشر يف كل البقاع،
واإلرهاب والتطرف يتحديان بكل صفاقة بعض احلكومات القائمة اليت ال متتلك
سوى شرعية حمدودة ،وأصبح املاليني من الالجئني بال مأوى سواء داخل بالدهم
أو بعد عبورهم حدود الدول اجملاورة مثلما حيدث يف سورية والعراق واليمن.
وتتواصل األزمات اإلنسانية ،إذ نشهد كارثة ذات أبعاد تارخيية .فما السبب يف
ذلك؟ وهل من اإلنصاف أن نشري إىل عامل عريب واحد؟ أم أن لدى كل دولة
تارخيها املنفرد الذي أدى إىل تدهورها؟
تتأسس اهلوية بالنسبة للغالبية العظمى من العامل العريب على الثقافة ،وبوجه
حمدد ،على اللغة املشرتكة .كانت تلك هي الرؤية الثاقبة واألساسية لصانعي
النهضة يف القرن التاسع عشر أمثال جورجي زيدان وغريه .لقد أدركوا يف الواقع أن
تناقضا
بارزا يف احملتوى التارخيي للقومية العربية ،ولكنهم وجدوا ً
دورا ً
اإلسالم أدى ً
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بني املشروع القومي العريب الشامل املبين على وحدة اللغة والواقع امللموس للمشروع
اإلسالمي العثماين املبين على مجع العديد من األمم والثقافات حتت املظلة الكربى
لإلسالم .ويف املشروع القومي النهضوي اخلاص هبم أدركوا أن العرب شعب ذو
هوية واضحة ،حيث إنه ليس كل عريب يدين باإلسالم ،وليس كل مسلم عربيا.
 هويات متعددة ،أمة واحدةالقومية العربية إذن ارتكزت على مفهوم عريض للهوية يقوم على فكرة
االنتماء املفتوح :فكل من حيتضن ثقافتنا ولغتنا وخطابنا يصبح منتميًا إىل جمتمعنا،

وهي فكرة تنبذ التمييز على أساس اجلنس أو الدين أو العرق األصلي وأي عنصر

آخر يناقض فكرة االنتماء املفتوح ،فالدول العربية املختلفة متتلك تارخيًا خمتل ًفا ومن

مجيعا.
مث فلها هويات متباينة ،ولكنها متتلك هوية عربية كربى تضمها ً

تتمتع مصر هبوية فريدة حبق ،فمنذ أن قام نارمر (أو مينا) بتوحيد القطرين
الشمايل واجلنويب ملصر يف  3100قبل امليالد ،أي منذ ما يزيد على  5000عام
مضت ،أصبح ملصر حكومة مركزية حتكم دولة مصرية تقع داخل نفس احلدود
تقريبًا .وتركز املصريون يف وادي النيل .ومن مث نشأت هوية مصرية حقة ترتبط
باألرض وبالنيل ،هوية قادرة على استيعاب كل املوجات املتعاقبة من املهاجرين
والغزاة الذين تعاقبوا عليها طوال تارخيها وهوية انتجت ثقافات فرعية متثلت يف
األعراف والتقاليد واملهن واحلرف وكافة أشكال احلياة اليت ترسخت على مدى
قرون فشكلت مالمح اهلوية املصرية.
ومع قدوم املسلمني العرب يف القرن السابع امليالدي مرت البالد بتحوالت
عميقة األثر ،حيث أخذ اإلسالم مكان املسيحية بوصفه الديانة اليت تدين هبا
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األغلبية ،كما أصبحت العربية لغة كل من احلكام واحملكومني .وعلى الرغم من
الصالت الوثيقة اليت تربط بني املصريني والعرب اآلخرين ،فإهنم يظلون مصريني
أوالً وعربًا ثانية .يعترب اإلسالم -إىل جانب مكونات أخرى -جزءًا مهما من اهلوية
املصرية ،ولكن اإلسالم– كما تتصوره حركات اإلسالم السياسي– ال ميثل املكون

املهيمن واألول – ناهيك عن املكون الوحيد  -سوى ألقلية من املصريني ،حىت
وإن كانت الغالبية العظمى من الشعب تتسم بالتدين الشديد .ويفتقر الكثريون
من العرب اآلخرين إىل مثل ذلك احلس باهلوية األولية اليت تدخل ضمن هوية
أوسع ،ومن مث فلديهم هويات تتسم يف املقام األول بصفتها احمللية أو قلة انتشارها
يعرفون أنفسهم
واليت يلعب فيها الدين ً
دورا مهما ،ومن هنا فاملواطنون العراقيون ّ
بوصفهم يف املقام األول من األكراد السنة ،أو العرب السنة ،أو العرب الشيعة ،مث
كعراقيني ثانية.
وحىت يتسىن للدميقراطية أن تنجح وترتسخ فمن املهم أن تكون اهلوية السائدة
هي هوية الدولة ذات السيادة اليت ننتمي إليها كمواطنني .وحىت يصبح اجلميع
سواسية أمام القانون فإن أحد األعمدة األساسية للمواطنة يتطلب أن تكون
احلكومة اليت ننتمي إليها على نفس تلك الشاكلة .وميكن لوحدات أخرى (مثل
املقاطعات ،األقاليم ،املناطق ،فضال عن االنتماءات مثل الديانة والتوجه السياسي
وغريها) أن تصبح حمددات ممكنة ولكن بدون اجتثاث للهوية السائدة .ومن هذا
املنطلق ففي سويسرا –مثال -توجد هويات حملية قوية ،ولكن السويسريني
املتحدثني باألملانية ال يرغبون يف االنفصال عن سويسرا واالنضمام ألملانيا ،كما أن

18

السويسريني املتحدثني بالفرنسية ال يودون االنضمام إىل فرنسا ،فاهلوية السويسرية
حتافظ على متاسكهم ووحدهتم.
 الهويات :دوائر متحدة المركز ومتداخلةيف حقيقة األمر؛ حنن مجيعنا نعيش هبويات عديدة تتكون عرب املولد والتنشئة
(النوع ،واجلنس ،والعرق ،واألسرة ،واألصل القومي) وغالبًا ما نكتسب لغة الوسط

احمليط بنا ونقبل الديانة اليت يعتنقها آباؤنا .فاألطفال غالبًا ما يعتنقون ديانة
والديهم ،وال يتحول أحدهم إىل ديانة أخرى يف مرحلة الحقة من عمرهم ،وال
كثريا ما نكتسب بعض اهلويات األخرى مثل
يشذ عن ذلك سوى عدد قليل .و ً
االنتماءات جملموعة مهنية أو أحزاب سياسية أو غريها .ويتمىن املتعصبون أن
خيتصروا هوياهتم إىل هوية واحدة مهيمنة سواءً كانت دينية أو عرقية أو سياسية،
وهو أمر ال يتحقق سوى على حساب االنتماءات املتعددة والواقع املتنوع
األطياف للمجتمع العصري .ولقد عرض تلك الفكرة بكل قوة أمارتيا سني (انظر:
أمارتيا سني ،اهلوية والعنف :خداع املصري (قضايا زمننا) ،الناشر :و.و.نورتون اند
كومباين ،وأعيد النشر يف  17فرباير ،)2007 ،وقدم الفكرة ذاهتا أمني معلوف
(انظر :أمني معلوف ،اهلويات القاتلة).
 أهمية الهويات المحليةولكننا إذا كنا نؤكد على أمهية الشعور باالنتماء هلوية الدولة اليت نعترب من
مواطنيها ،واليت عليها أن تعاملنا باملساواة أمام القوانني اليت تسود هبا ،فإن هذا ال
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يعين أن اهلويات احمللية ليس هلا مكان أو دور مفيد ،مع مراعاة أن املغاالة يف ذلك
هلا آثار سلبية.
ومن األمهية مبكان تنمية اهلويات احمللية ،مثل اإلحساس بالروابط مع جرياننا
وأبناء حينا ،فذلك شرط أساسي خللق إحساس مجعي وشعور باملسئولية جتاه هذا
اجملتمع وصيانته ،وحتسني ظروفه ،والدفاع عنه ضد اعتداءات اآلخرين من خارجه،
على أن يكون هذا يف إطار االنتماء األكرب للدولة وهويتها.
ولنأخذ يف حسباننا أن االعرتاضات األساسية اليت يبديها أهل الريف الذين
يعيشون يف قرى نائية فيما خيص العناصر األكثر تطرفًا ال تكمن يف مقدار ابتعاد
تلك العناصر عن مقاييس اجملتمعات الغربية أو بسبب اعتبارات حقوق اإلنسان
الدولية ،ولكن تكمن يف الواقع يف وجودهم كدخالء أجانب يأتون من اخلارج
كثريا ما تكون اهلويات العرقية واحمللية والدينية أشد قوة من
لفرض إرادهتم عليهم .و ً
املبادئ األخالقية .وعلى نفس املنوال ذاته ،فإن هؤالء األفراد ذاهتم عندما يطالبون

بالقيام خبيارات انتخابية فإهنم يفضلون اختيار فرد من عشريهتم– أو أقرب ما
يكون إليهم– عن اختيار مرشح يكون من الواضح أنه األفضل ،إذا كان ال
يشاركهم هويتهم األساسية.
ولكن لن يصبح باإلمكان تصميم نظام حكم لدولة عربية عصرية اليوم على
وجود إطار قومي فيدرايل ،يضم حمافظات أو وحدات متباينة؛ كال منها ال يتواجد
به إال جمموعة متجانسة عرقيا ودينيا ،فاملثال السويسري ال يقبل التطبيق بسهولة
يف ظروفنا ،حيث إنه يعمل بشكل كبري من خالل فرض قيود صارمة على السلطة
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املركزية (الفيدرالية) ،وهو ما سيحد من كفاءة أية دولة عربية تطبق النموذج
السويسري يف خضم األمم اليوم .وقد يكون من املفيد دراسة جتربة لبنان يف جمال
التوزيع الطائفي واليت قد أنتجت احلرب األهلية يف  1990-1975بكل ما
أحدثته من خسائر .وبالنسبة لبلدان كثرية أخرى ،فسيتعني عليها التعامل مع
مرياث العامل العريب من احلدود السياسية احلالية واليت يعود عمر أغلبيتها للماضي
القريب ،حيث مت ترسيم الكثري منها بدون أخذ رغبات السكان يف االعتبار ،مما
سيدفع هبا لالنتصار للهويات احمللية على مستوى املقاطعات بدالً من اهلوية
القومية على املستوى القومي أو الفيدرايل .وسينجم عن ذلك نزاعات متواصلة
عند املقاطعات احلدودية عندما تنفصل عن دولة قومية وتنضم ألخرى مما يعيد
ترسيم اخلريطة على حساب السلطات القومية املعنية.
 الهوية العربية والمساواة بين الرجل والمرأةإن احلديث عن اهلوية العربية يقتضي التأكيد على أن املكون اإلسالمي هام،
مسلما ،وليس كل مسلم عربيا.
ولكن املكون اللغوي أهم ،فليس كل عريب
ً
واملساواة بني املواطنني ينبغي أن تكون عرب الدين واجلنس والعرق ،وال ينبغي أن
نساند مزاعم اخلصوصية الثقافية اليت هتدر احلقوق اإلنسانية األساسية للمرأة وتبرت
إمكاناهتا باسم التقاليد ،وال ينبغي أن يفعل ذلك على وجه اخلصوص أولئك
متاما– هبويتهم العربية اإلسالمية ،وال يودون رؤية جوهر
الذين يفخرون– مثلي ً
تراثهم يهان بسبب تلك املزاعم .لعلنا ندرك أن اجملتمعات ال حترز النجاح بدون
القيام مبجهودات ضخمة من أجل متكني نسائها عن طريق تعليمهن ووضع حد
للتمييز ضدهن.
21

ولألسف ،نتيجة ألسباب عديدة ،فإن معظم الدول العربية متيل إىل تفسري
تراثها الثقايف بشكل حمافظ ومعاد للنساء ،مما كان له أسوأ األثر يف حال املرأة،
دورا مركزيا يف التطورات الثورية
فعلى الرغم من أن املرأة يف تلك اجملتمعات قد أدت ً

اليت شهدناها يف العقد املاضي ،بدءا من عصور النهضة يف مطلع القرن املاضي
(صفية زغلول وغريها) وانتهاء مبرحلة الربيع العريب ،فإن الكثري مل يتحقق بعد.
ويظل متكني املرأة يف جمتمعاتنا العربية ذات األغلبية املسلمة حجر الزاوية يف عملية
التطور اجملتمعي والنمو االقتصادي .وهو االختبار احلقيقي للتقدم الفعلي ،وسوف
يكون حموريا من أجل احلفاظ على املكتسبات اليت حتققت يف التنمية الثقافية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف تلك الدول.

 -2الشباب
ظهور الشباب كقوة ثقافية

هناك حالة جديدة من الفوران الشبايب تنتشر يف كل مكان ،وقد ظهر التعبري

السياسي للحركات الشبابية خالل ثورات الربيع العريب يف  2011وما بعدها.
وسيطرت القوى الدينية املنظمة على الكثري من تلك الثورات ،وأدت االنقسامات
يف العديد من اجملتمعات إىل فوضى وحروب أهلية ،وظهرت األشكال األكثر
تطرفًا من اإلرهاب اهلمجي الذي طفا على السطح على أيدي القوى اليت تلقب
نفسها باسم "الدولة اإلسالمية" يف العراق والشام (داعش) ،كل ذلك كان نتيجة
ملزيج من عدة تيارات تارخيية وجمتمعية عريضة ،ومنها:
 اإلفالس الفكري للعديد من األنظمة العربية على مدى فرتات طويلة مناحلكم سابقة على ثورات الربيع العريب ،حيث عجزت تلك األنظمة عن
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جتديد العقد االجتماعي بشكل حقيقي ،واالحتكار املستمر للسلطة من
نظاما من
قبل خنبة متواضعة الفكر ،خنبة كبحت مواهب الشباب وفرضت ً
اهليمنة على الرتقي السياسي واالجتماعي.
 عودة ظهور اإلسالم السياسي مرة أخرى ،بعد أن استمر قمعه ملدة طويلةجديدا من
من قبل اخلطاب السياسي القومي والعلماين ،ولكنه اكتسب زخًا ً
خالل الثورة اإليرانية ،والتمويل من جانب بعض الدول النفطية وأثرياء
العرب ،وظهور حزب اهلل يف لبنان أثناء احلرب األهلية الطويلة هناك ودوره
يف املقاومة أثناء احلرب اإلسرائيلية يف لبنان .ولقد "تفاقمت" تلك األوضاع
وغريها بعد عودة "العرب األفغان" الذين حتالفوا مع اجملاهدين األفغان ضد
الغزو السوفييت ألفغانستان ،مما أدى إىل اعتالء طالبان سدة احلكم هناك.
 الغزو األمريكي للعراق يف  ،2003وما تبعه من فشل يف إدارة االنقساماتالعرقية والدينية الشديدة يف ذلك اجملتمع ،باإلضافة إىل احلرب الطويلة اليت
شنتها أمريكا وحلفاؤها يف أفغانستان ،وبعدها أعمال القتل املمنهجة
للمدنيني باستخدام الطائرات بدون طيار يف باكستان وأفغانستان واليمن
وغريها ،كل ذلك ساهم يف تأجيج مشاعر الظلم اليت غذت االستعداد
النفسي لدى األغلبية املسلمة لقبول مواقف أكثر تطرفًا من شأهنا استعادة
القليل من احرتام الذات والكرامة يف مواجهة ما يرونه إهانة متواصلة
لكرامتهم.
 استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وضعف القيادة الفلسطينيةمما أدى إىل ظهور (محاس) يف غزة.
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 ظهور بريوقراطية استبدادية قوية ،وخاصة يف مصر ،حيث قامت تلك البريوقراطيةخبنق وإثارة حنق كل من تعامل معها .وي َعد ذلك النمط من البريوقراطية املستبدة

مسؤوالً عن حركة مترد الشباب يف الستينيات يف مجيع أرجاء العامل الغريب.

ومن مث فإن بزوغ التعصب والتطرف ميثل نب ًذا لواقع متشابك ومعقد ،واقع
يتسم بالتعدد يف مستوياته وهوياته .التعصب هو حماولة لرفض املساواة يف النوع
كثريا ما يستمد اللجوء للتطرف
والديانة ،والعنف هو السعي لفرض اإلرادة بالقوة .و ً

والعنف قوته من احلمية الدينية ،ومن اهلويات احمللية اجملروحة لشعوب تشعر بالظلم
من أجل حشد قواه ضد اآلخرين ،مثل العرب السنة يف العراق يف العقد األخري.
وال خيفى على أحد طاقات الشباب اليت هتدر بسبب مظاهر العنف الشديدة
ورفض كل حوار ،ولسوف ترتكز املعركة الثقافية القادمة جملاهبة التطرف والعنف يف
التأكيد على التعددية وتعظيم جوانبها اإلجيابية مع االعرتاف باجملموعة املركبة من
اهلويات اليت ميتلكها كل فرد فينا.
وقد يكون من املفيد لنا يف معركتنا تلك أن نستعرض أرض املعركة :املشهد
الثقايف يف مصر والعامل العريب اليوم ،بكل ما يعاين منه من ضعف ،وكل ما يتسم
به من قوة.
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 -3الثقافات

أوجه الضعف وأوجه القوة

 المشهد الثقافي في مصر والعالم العربي اليومنشهد يف الوقت الراهن ،وعلى معظم األصعدة ،تزاي ًدا ملحوظًا يف أعداد
األعمال اإلبداعية اجلديدة املنتجة ،سواءً يف الرسم أو الكتب أو األفالم أو
التليفزيون أو املوسيقى ،وجند أن الشباب املهضوم حقه حيمل مشعل الفن والثقافة
العربية ،يف حني أن األعمال التجارية ذات املستوى املتواضع تستمر يف السيطرة
على األسواق ،وميكننا تتبع هذا التوجه منذ السبعينيات وحىت الوقت الراهن .إن
مصر اليت كانت تسيطر على السوق الثقايف يف العامل العريب (وتتبعها لبنان بقوة
يف أعقاهبا مباشرة) قد أصبحت اليوم واحدة من العديد من منتجي الفن والثقافة
تنوعا عن ذي قبل ،ولقد انفتحت دول اخلليج مبا
بعد أن أصبح اإلنتاج أكثر ً
متلكه من مصادر ثروة هائلة أمام األفكار اجلديدة وأصبحت مراكز عاملية لإلنتاج
اإلعالمي واملؤسسات الثقافية .وفضالً عن ذلك بدأت الواردات من تركيا واهلند يف
اجا يف شبكات التليفزيون العربية وشاشات السينما،
السنوات األخرية جتد رو ً
باإلضافة إىل األفالم الغربية اليت معظمها أمريكي.
وفضالً عن ذلك ،وعلى الرغم من تدهور احلال اجتماعيا واقتصاديا يف العامل
تفاعا ملحوظًا بوجه عام يف النشاط
العريب حاليا
تدهورا غري مسبوق؛ فإننا جند ار ً
ً
ازدهارا عجيبًا يشري إىل
الثقايف ،فاألدب والسينما واملسرح واملوسيقى تشهد كلها
ً
حالة فصامية .ففي معظم البلدان باستثناءات قليلة واضحة ،فإن النخبة القدمية

املسيطرة على املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية ترفض إفساح اجملال
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الزدهار املواهب الشابة ،ولقد أدى ذلك إىل مناخ مل يشجع إال املواهب
املتواضعة ،وكبح قدرة الشباب على املبادرة ،كما خلق فجوة واضحة بني األجيال
تفصل بني النظام من جهة واجليل الشاب من الفنانني واملثقفني والقادة السياسيني
احملتملني من جهة أخرى .مما زاد من االنفصام الذي حدث نتيجة لتبين اجليل
الشاب التقنيات اجلديدة اخلاصة بثورة املعلومات واالتصاالت اليت حولت شكل
احلياة جذريا ،تلك الثورة اليت ال يكاد آباؤهم يفهموهنا ،ناهيك عن أن يتمكنوا
من أدواهتا.
كيف يتسىن هلذا العنفوان الشاب أن يتعايش مع الكوارث السياسية
واالجتماعية -االقتصادية اليت نشهدها يف معظم أرجاء العامل العريب؟ قد يكون
من العجيب أن يوجد هذا االزدواج الغريب يف جمتمعاتنا ،حيث يقوم الفنانون
والكتاب الشباب بإعادة صياغة الساحة الثقافية لبلداهنم يف الوقت الذي يتهاوى
فيه العامل من حوهلم ،ولكن كل ذلك ال ينبغي أن يثري دهشة أي شخص حياول
إمعان الفكر يف تاريخ الغرب خالل القرن املنصرم مقارنة بالعامل العريب.
فعلى سبيل املقارنة ميكن مالحظة ما حدث من حتول واضح يف الفن واألدب
الغريب يف الفرتة بني هناية القرن التاسع عشر وهناية احلرب العاملية الثانية ،فتلك
كانت فرتة هتاوت فيها اإلمرباطوريات ،وحدثت فيها ثورات ،وتركت حقبة الركود
تضخما
أثرا ال ميحى يف أجيال يف أمريكا ،وشهدت أملانيا
ً
االقتصادي الكربى ً
شديدا ،وولدت أنظمة فاشية ونازية وشيوعية .قلما عاىن املشهد السياسي من
ً
قدما
ظروف أسوأ ،ولكن التحوالت الثقافية اليت طرأت يف الغرب مل تدفعها ً

النخب واملؤسسات الثقافية بل الشباب املتمرد واحلركات الثقافية املضادة .وظهرت
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أعمال يف الرسم تنتمي إىل مدارس ما بعد االنطباعية ،والتكعيبية ،والدادية والعبثية
إىل التعبريية اجملردة ،ومن صعود الفن السينمائي واألفالم القوية على غرار مولد أمة
والتعصب جلريفيث ،وبومتكني أليزنشتاين ،إىل روايات مثل عناقيد الغضب
لشتاينبك ،ومصري اإلنسان ملالرو ،إىل العامل املستقبلي املرير يف رواية 1984
ألورويل ،ورواية حنن لزامياتان ،لقصة التحول ورواية احملاكمة لكافكا ،وعامل جديد
شجاع هلاكسلي ،للكتاب الذين سجلوا هناية اإلمرباطورية أو ظهور الطبقة
الربجوازية ،أو الذين شهدوا احلرب ،على غرار كابوت لكورزيو ماالبارت ،مجيع
تلك األعمال الفنية واألدبية كانت يف قلب املناهضة لسلطة النخب السياسية
واالقتصادية املهيمنة واجملتمعات الفاشلة اليت أنتجتها تلك النخب ،ومشاهد
الفوضى العارمة والدمار الشديد اليت أحدثتها .ويظهر صدى كل ذلك يف حركات
الشباب يف الستينيات ،ولقد عربت عنها حتليليا وفكريا أعمال مثل روح العصر
إلدجار موران وأعمال أخرى من قبل حمللني وكتاب آخرين.
تطورا مماثالً يف ثنائية املشهد
إنين على قناعة بأننا نشهد
ً
"الثقايف/االجتماعي -السياسي" العريب ،إال أنين ما زلت أتوق ألجد بعض
الفنانني وذوي العقول اخلالقة الذين يضاهون يف رفعة مكانتهم الشخصيات اهلامة
يف حركة التحول الغربية اليت أصفها هنا ،ولكن دعونا اآلن نراجع التوجهات
األساسية يف أهم اجملاالت الثقافية يف مصر والعامل العريب.
 أبعاد التعبيرات الثقافيةعندما نتحدث عن املشهد الثقايف فنحن نشري إىل حيز عريض من األنشطة:
األدب (ويشمل الشعر ،والرواية ،والقصة القصرية والسيناريو) ،والفنون البصرية
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(وتشمل فنون التصوير ،والرسم ،والنحت) ،واملوسيقى ،والرقص ،واملسرح،
أيضا الصحافة،
والسينما ،والعمارة ،والبيئة العمرانية .ويضم املشهد الثقايف ً
والتليفزيون ،ووسائل اإلعالم ،إىل جانب الكتب واملطبوعات ،واجملاالت اجلديدة
أيضا وجود
للفضاء اإللكرتوين والواقع االفرتاضي .وتتطلب األعمال الفنية والثقافية ً
منظومة تعليمية ونقدية ،واملطبوعات والقاعات املطلوبة هلا .ولكن الثقافة تنطوي

أيضا
أيضا على نشر ثقافة العلم اليت ال تروج فقط للقيم العلمية .وإمنا تشجع ً
ً
الفكر املتزن واملنطق واألساليب القائمة على الدليل يف حتكيم املنازعات واالرتقاء
بطريقة تنظيم احلكومة لألنشطة ،كما أهنا تعزز التعددية واإلنصات إىل اآلراء
املعارضة ،وتشجع احللول متعددة األطراف للمشاكل اجملتمعية املعقدة ،وهي حلول
سوف تربط بني املعرفة اليت توفرها العلوم الطبيعية واكتشافات العلوم االجتماعية
وحكمة الدراسات اإلنسانية .وتتطلب مشاركة النظام التعليمي ومحاية الرتاث ،مبا
يف ذلك الرتاث غري املادي والثقافة الشعبية ،فضالً عن االجتهادات الفنية
املعاصرة .مجيع تلك الوسائل تتطلب حرية التعبري من أجل االرتقاء باإلبداع
واملوهبة.
ومن الواضح أن اإلسهاب وتقدمي نظرة شاملة عن املوضوعات املذكورة أعاله
قد تدفعنا خارج إطار هذا املقال ،ولكننا سوف نسعى إللقاء الضوء على بعض
اجلوانب اليت تتعلق بأكثر من زاوية واحدة أو قطاع واحد من األنشطة ،وخاصة
أننا انطلقنا منذ البداية مبقدمة مفادها ضرورة تعزيز التعددية يف مجيع اجملاالت
الثقافية.
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 الشعردوما مكانة مهمة يف تاريخ األدب العريب ،بل إنه يف الواقع
لقد احتل الشعر ً

احتفظ بأرقى منزلة منذ العصر اجلاهلي وحىت القرن العشرين ،ويف منتصف القرن
العشرين حدث حتوالن مهمان ،أوهلما أن الرواية أزاحت الشعر واحتلت مكانه
بصفتها الشكل األديب الفين املركزي ،وثانيهما أن القصيدة الشعرية الكالسيكية

(بأوزاهنا وقافيتها) واليت وصلت إىل أوجها على يد أمحد شوقي واستمرت حىت
هناية القرن العشرين مع شعراء على شاكلة أيب القاسم الشايب (تونس) وبدر شاكر
السياب (العراق) ونزار قباين (سوريا) وحممود درويش (فلسطني) وجددها أدونيس
متاما يف األعمال الشعرية لبعض الشعراء الذين
(سوريا) ولكن مت التخلي عنها ً
محلوا راية التجديد واالنتقال إىل شكل الشعر احلر (التفعيلي) مع إيليا أبو ماضي
ونازك املالئكة والشاعر صالح عبد الصبور وغريهم ،ويف األعمال املكتوبة باللهجة
العامية لشعراء مثل بريم التونسي وفؤاد حداد وصالح جاهني ،وأمحد فؤاد جنم،
وسيد حجاب.
ومع بدء القرن الواحد والعشرين وكما حدث يف مناطق أخرى كثرية فإن الدور
الكالسيكي للشعر مل يعد أساسيا يف املشهد األديب ،أما القصائد املهمة اليت
جنحت يف الوصول إىل اجلماهري وهزت مشاعرهم فلقد جنحت من خالل األغاين
اليت كانت أحيانًا سياسية كما حدث مع الشيخ إمام الذي تغىن بكلمات أمحد
فؤاد جنم ،ويف معظم األحيان من خالل موسيقى البوب ،أما اآلن فعلى هيئة
الراب واهليب هوب .أو يف صورة اجتماعات شعرية حيث يل َقى الشعر على
الشباب مثل عمرو قطامش وهشام اجلخ اللذين ذاع صيتهما منذ ثورة .2011
29

لقد أطلق شيلي على الشعر لقب "املشرع غري املعرتف به" (برسي ب.
شيلي ،يف الدفاع عن الشعر )1821 ،ولكن الشعر هبذا املعىن الكالسيكي والذي
قادرا على تغيري رأي اجلماهري بنفس قوة الكتاب أو املقال السياسي أو
كان ً
متاما ،ويرجع ذلك ألسباب عديدة من بينها
العمل الصحفي املعاصر قد اختفى ً
سبب وحيد واضح :أن خنبتنا االجتماعية ،املتعلمون بيننا ،الذين كانوا وما يزالون

إىل اآلن ميثلون العاملني يف الدولة وقطاع األعمال ليسوا على نفس الدرجة من
الدراية بالرتاث الثقايف الكالسيكي مثل أقراهنم يف بداية القرن العشرين ،ويف
احلقيقة حىت اخلمسينيات .ففي العصور الفائتة عندما كان ناقد مثل عباس حممود
العقاد خياطب قارئيه كان يتوقع منهم أن يفهموا الشعر العريب القدمي ويهتموا به،
ومن مث ميكنه اإلشارة إىل قصائد من الرتاث إلثراء ما يعرضه من آراء ،أما اليوم
فعندما يكتب علماء متخصصون مثل جابر عصفور أو صالح فضل حول األدب
فليس باإلمكان افرتاض وجود مثل تلك املعرفة لدى القارئ ،فاملتخصصون فقط
على دراية بالشعر القدمي واحلديث .وعندما يرغب هؤالء يف استخدام النقد األديب
كوسيلة للكتابة حول اجملتمع والسياسة فمن األجدى هلم تناول الرواية بدالً من
الشعر.
 الروايةمنذ منتصف القرن العشرين كانت الرواية العربية هي باستمرار الدعامة
اجا إلحسان عبد القدوس،
األساسية يف أسواق األدب ،من الروايات األكثر رو ً
ويوسف السباعي ،وحيىي حقي .وحىت أعمال حممد عبد احلليم عبد اهلل ،ولكن
منذ أن حصل جنيب حمفوظ على جائزة نوبل لألدب حدث حتول يف الوعي العريب
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العام جتاه تذوق الرواية كشكل أديب ،مما أحدث هنضة أدبية من نوع ما ،فالرواية مل
تعترب أهنا جملرد التسلية بل أصبح الناس يقدروهنا على أهنا عمل أديب ومعريف رصني.
ومبحاولة استكشاف واقع الرواية العربية جند اجتاها لدى كل من النقاد
اجا ،ومع ذلك ال ت َعد املعلومات
واجلمهور العام للبحث عن الروايات األكثر رو ً
اخلاصة مببيعات أسواق النشر العريب بيانات يوثق هبا ،حيث توجد أسئلة تطرح
نتيجة لغياب آليات واضحة وحمددة ملراقبة كيفية إنتاج تلك البيانات.
ولكن مبقدورنا مناقشة بعض أكثر الكتب أمهيةً يف العامل العريب ومعظمها
يتمتع بشعبية كبرية ،ويف الوقت الراهن تضم األنواع األكثر شعبية روايات الرعب
واخليال العلمي وقصص املغامرات ،ويف هذا املضمار ي َعد د .أمحد خالد توفيق
تأثريا حيث يبدو أنه يتمتع مبتابعة الكثريين ويقدم
و ً
احدا من أكثر كتاب عصره ً
يضا من املوضوعات اليت تناسب القارئني العرب من صغار السن حىت
طي ًفا عر ً
سلسلة رواياته اليت تصنف بوصفها واقعية أو رعب /خيال علمي .ورمبا كان د.

نبيل فاروق يتمتع بالشعبية األوسع بعد د .توفيق يف هذا النوع األديب اخلاص.
وي َعد األدب املهموم بتصوير األحداث اجلارية على درجة كبرية من األمهية،
حيث يقدمها من خالل عدسة األحداث اليت تقع يف اجملتمع ،وأحد أهم األمساء
الالمعة هو عالء األسواين بروايته عمارة يعقوبيان ،وأحيانًا ما يشار إىل مثل تلك
الروايات بوصفها أدب النميمة ،حيث تستخدم قائمة من األمساء املستعارة يف
رواية تسرد أحداثًا حقيقية بشخصيات من وحي اخليال.
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جناحا فوريا هائالً ،ولقد انتشرت تلك
مثل هذا النوع األديب حيقق عادة ً
كبريا يف العامل العريب حيث ينشر معظم الروائيني رواية واحدة حتقق
الظاهرة
ً
انتشارا ً
أعلى املبيعات ،ليحتفلوا بعدها بنجاحهم غري املتوقع ،وقد تثري بعض تلك

أيضا عادات وتقاليد راسخة يف اجملتمع،
اسعا وقد هتاجم ً
الروايات جدالً جمتمعيا و ً
نظرا
مثل رواية رجاء الصانع (بنات الرياض) اليت مت منعها ً
فورا يف اجملتمع السعودي ً
حملتواها املثري للجدل .ولكن رواية بنات الرياض ما زالت متوفرة يف اململكة العربية

وردا على هذه الرواية املثرية للجدل قام الروائي إبراهيم صقر بنشر روايته
السعوديةً .
بنات الرياض :الصورة الكاملة.

وميكننا رؤية انتقادات اجملتمعات العربية يف أفضل أعمالنا األدبية اليت حتصل
على اجلائزة الدولية للرواية العربية املعروفة باسم جائزة بوكر العربية ،فلقد حازت
رواية ساق البامبو لسعود السنوسي اجلائزة لعام  ،2013وهي رواية تصف حياة
شاب كوييت فليبيين ،ولد ألم فليبينية وأب كوييت ،ووقع يف احلب وتزوج .تقع
أحداث الرواية جزئيا يف الفليبني وجزئيا يف الكويت ،وتثري تساؤالت حائرة حول
اهلوية القومية والعرقية والدينية ،ورفض اجملتمع الكوييت ملثل تلك الزجيات.
وتتبىن بعض الروايات أسلوبًا واقعيا ونقديا إىل حد كبري يف تصوير الواقع يف
اجملتمعات العربية ،على غرار روايات واسيين األعرج من اجلزائر ،وهباء طاهر من
مصر ،وبنسامل محيش من املغرب .أهم األعمال األدبية لواسيين األعرج مثل رواية
البيت األندلسي ورواية األمري عبد القادر تستدعي التاريخ لكي تتناول املشاكل
احلالية يف اجملتمع بشكل غري مباشر ،بينما يستلهم هباء طاهر الرتاث الشعيب
والقيم االجتماعية الثقافية يف أعماله األدبية مثل خاليت صفية والدير ،وباألمس
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حلمت بك .ومثة أدباء مهمون حاولوا تقدمي النقد الذايت أو تصوير التغريات
الثقافية والسياسية اليت طرأت على هذه اجملتمعات ،ومن هذه األعمال الناجحة
الزيين بركات جلمال الغيطاين ،واحلرب يف بر مصر ليوسف القعيد ،وذات لصنع
اهلل إبراهيم ،وطيور العنرب إلبراهيم عبد اجمليد ،ويوم غائم يف الرب الغريب حملمد
املنسي قنديل.
أيضا بعض الروائيات الاليت أخذن على عاتقهن مناقشة أحوال املرأة
وهناك ً
يف اجملتمعات العربية وجهادها حنو حتقيق املساواة :ففي مصر جند لطيفة الزيات،
ونوال السعداوي ،وسلوى بكر ،وإقبال بركة ،وأليفة رفعت ،ومريال الطخاوي،
وسحر املوجي .ويف اجلزائر آسيا جبار ،وأحالم مستغامني ،وفاطمة مرنيسي ،وليلى
أبو زيد من املغرب ،وهن املعروفات لدى القراء العرب والغربيني .وكذلك سحر
خليفة وفدوى طوقان من فلسطني ،وغادة السمان من سوريا ،وحنان الشيخ من
لبنان ،وكلهن من األمساء املعروفة أدبيا يف الوطن العريب.
وبالنظر فيما وراء هذا النوع األديب جند حممد املخزجني حيقق قفزة كربى يف
تاريخ أدب القصة العربية القصرية ،وألنه طبيب نفسي فإن قصصه القصرية تعكس
فهما شعريا غري مسبوق للظروف اإلنسانية وعم ًقا فلسفيا ،فنجده يغوص مباشرة
يف أعماق النفس البشرية ،فرتسي أعماله مقاييس القصة القصرية كما فعلت
أعمال يوسف إدريس يف جيل سابق ،ويف مقاالته ابتعد املخزجني عن األسلوب
التقليدي يف الكتابة ،واستخدم على سبيل املثال صفات حيوانية ونباتية بغرض
التعامل مع القضايا واملشاكل االجتماعية.
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ويف الوقت احلايل حتدى العديد من الكتاب الشبان استخدام اللغة العربية
الفصحى ،مفضلني التعبري عن ذواهتم عن طريق اللهجة العامية املصرية ،كما أن
رواياهتم الساخرة تتخلى أحيانًا عن الشكل التقليدي للسرد والبنية السردية
املعروفة .ومن أمثلة هذا النوع من الكتابة رواية خالد اخلميسي تاكسي املكتوبة
باللغة العامية وتصور حياة املدينة من خالل صوت سائقي التاكسي .وتضم
اجملموعة الصاعدة من جيل الكتاب الشبان عمر طاهر مؤلف كمني القصر العيين،
وكذلك عصام يوسف املعروف بروايته ربع جرام ،وأسامة غريب مؤلف مصر
ليست أمي دي مرات أبويا .وجند اللغة املصرية العامية مستخدمة يف أشكال أدبية
كثرية مثل املقال والقصة القصرية والسرد احلر ،وتعترب كلها من األشكال اليت
يقرأها مجهور القراء بنهم شديد.
ومن الواضح أنه خالل السنوات العشر املاضية ازدهرت الرواية األدبية
بالتوازي مع ازدهار حركة النقد األديب يف مصر واملغرب والسعودية ،ومع ذلك
فالعديد من األعمال األدبية تثري قضايا أو تطرح موضوعات تواجه مشاكل على
غرار:
 مكانة املرأة يف اجملتمع يف األعمال األدبية ألحالم مستغامني.
 املدخل النقدي حنو الثقافة البدوية واجملتمع التقليدي والثروة يف خاسية
عبد الرمحن منيف (مدن امللح).
 اإلحاالت واإلشارات املتمردة ضد األنظمة احلاكمة يف (سقوط
الصمت) لعمار علي.
 املدخل النقدي حنو التيارات الدينية يف (املرشد) ألشرف عشماوي.
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ظهورا للجنس األديب
وعلى اجلانب املقابل للقضايا اخلالفية نالحظ ً
أيضا ً
اإلسالمي ،وهو نوع أديب حيافظ على األفكار التقليدية ،ويتمسك برسم
شخصيات حمافظة ،ويتبع أسلوبًا كالسيكيا يف الكتابة ،ومما ال شك فيه أن هناك
ثروة من األعمال األدبية العربية سواءٌ على هيئة روايات طويلة أو قصص قصرية،

أو سواءً كانت أعماالً كالسيكية أم معاصرة ،أو كانت مكتوبة باللغة العامية أم
باللغة العربية الفصحى ،وكلها أعمال تستحق التحليل والفحص (انظر ضمن
أعمال أخرى كتاب جابر عصفور :القص يف هذا الزمان ،الدار املصرية اللبنانية،
القاهرة.)2014 ،
وبالنظر إىل هذا املشهد الثري املتنوع ينبغي لنا يف الوقت ذاته أن نضع األمور
يف نصاهبا احلقيقي .فإذا كان يتعني علينا أن نقيس املنتج الثقايف ل  350مليون
عريب مقارنةً مبا تنتجه الواليات املتحدة األمريكية اليت يسكنها عدد مقارب لذلك،
ّ
قارن مع فرنسا أو اململكة
فإن إنتاجنا وأسواقنا تبدو شديدة الضآلة ،وال نكاد ن َ
املتحدة واللتني ال يزيد عدد سكان كل منهما على خس جمموع السكان يف العامل
العريب.
 كتب وبرامج األطفالمن املعروف واملقبول فكرة أن تشكيل العقول يبدأ يف مرحلة مبكرة من العمر
ويستمر يف منوه عرب فرتة املراهقة وصوالً إىل مرحلة النضوج ،ومن هذا املنطلق فإن
دورا مه ًما يف هذا النمو.
أدب األطفال والربامج التليفزيونية اخلاصة هبم تؤدي ً
فمثالً برامج التليفزيون مثل عامل مسسم وبكار وجدت قبوالً شبه عاملي ،ولكن ال
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يستطيع حتقيق مثل ذلك النجاح سوى القليل من الربامج ومثلها الربامج اإلذاعية:
أبلة فضيلة ،وبابا شارو وعمو حسن.
وت َعد الكتب املصورة من أجنح أنواع األدب املوجه لألطفال واملراهقني ،فلقد
تطورت تلك الكتب يف مجيع أرجاء العامل على مدار القرن العشرين ،ففي فرنسا
وبلجيكا أصبح "تننت" هلرجي و"سبريو" لفرانكوان شخصيات حمبوبة وظهرت
معهما صناعة تطورت حىت وصلت إىل الناضجني ،ويف اليابان تضم (ماجنا)
أعماالً جلميع األعمار يف كل األجناس األدبية :اخليال العلمي واخليال ،الدراما
واملغامرات ،الرياضة واأللعاب ،القصص الرومانسية والتارخيية ،القصص البوليسية
والغموض ،اإلثارة والرعب ،اجلنس والكوميديا .وت َعد (ماجنا) جزءًا أساسيا يف
صناعة النشر اليابانية فهي متثل مليارات الدوالرات يف املبيعات احمللية ومئات
املاليني يف التصدير.
ويف الواليات املتحدة تنامت شخصيات ديزين الشهرية من ميكي ماوس حىت
شخصيات الطفولة األخرى ،وأصبحت متثل إمرباطورية للرتفيه واملتعة ،ويف الوقت
ذاته فإن أعمال احلركة واإلثارة اليت تبناها سيجل وشوسرت يف "سوبرمان" والح ًقا
جديدا هو البطل األقوى ،ويف الوقت الراهن جنحت جمموعة
نوعا ً
"بامتان" قدمت ً
مارفل يف الوصول إىل مجاهري العامل من خالل سلسلة أفالمها ذات الرواج اهلائل

من هوليوود.
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ويف مصر يف اخلمسينيات ظهر كل من (مسري ،وميكي) ولكن تأثريمها يف
حمدودا ،فاألعمال املستوردة سيطرت على هذا اجملال وانتقلت إىل
األطفال كان
ً
األفالم والتليفزيون.
ولكن البعض قد أشار إىل بعض السمات الثقافية اخلفية يف هذه احلكايات
املستوردة ،فاألساطري املؤسسة للحكايات الغربية بدءًا من األخوان جرمي والقصص

اخليالية األخرى وصوالً إىل الكتب املصورة احلديثة كلها تربز قصة االبن املبذر،

واليتيم الوحيد الذي يتحول إىل بطل (سوبرمان وبامتان) .بدأ نايف املطوع من
الكويت سلسلة ال  99لشخصيات الكتب املصورة (الكارتون) ملقاومة ذلك التوجه
مستخدما أمساء اهلل احلسىن كمصدر
ولكي خيلق أساطري عربية إسالمية مؤسسة
ً
كدا أن تلك الشخصيات (كل شخصية منها متثل فضيلة معينة)
لإلهلام ومؤ ً
تستخدم تلك الفضائل وتدعو هلا من خالل العمل اجلمعي ،ويف السنوات األخرية
حمدودا بشدة وليس له تأثري كبري يف
تبىن آخرون هذا األسلوب ،ولكنه ما يزال
ً
املشهد الثقايف العام يف العامل العريب .ومع ذلك يظل شكالً حيمل إمكانات هائلة.
وفضالً عن ذلك ،من املهم أن نالحظ أن كتب األطفال املصورة وأفالم
الكارتون قد تصبح وسيلة ترفيهية تعلم األطفال التاريخ وتعرفهم جبوانب مهمة من
جوانب ثقافتهم ،مثلما حدث يف سلسلة الروس عن تاريخ فرنسا على سبيل
املثال.
وهناك أيضا كتابات عديدة لألطفال شعرية ونثرية كان هلا األثر األكرب يف
تشكيل الوعي العريب بدءا من كتابات حممد عثمان جالل وحممد اهلراوي وإبراهيم
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العرب الشعرية واملسرحية ومرورا بالكتابات القصصية لكامل الكيالين وعبد التواب
يوسف ،ويعقوب الشاروين وغريهم.
 التراث الشعبي (الفلكلور)خيتلف الفن الشعيب عن احلكايات اخليالية الغربية وعن كتب األطفال احلديثة،
وإن كان يتميز بثراء كبري يف حمتواه بدءًا من أساطري العصور الوسطى وحىت األمثال

احدا من جوانب تراثنا اليت حرصت مكتبة
املعاصرة ،ولقد كان الفن الشعيب و ً

اإلسكندرية على توثيقه منذ العمل العظيم الذي قام به أمحد تيمور عن األمثال
الشعبية ،ولكن كان هناك افتقار لألعمال اجلادة حول الفلكلور وأسلوب التعبري
الذي يغلب عليه الطابع الشفاهي والعامي الذي ميثله .ويتعني علينا أن نضم إىل
كل ذلك موسوعة املفردات اليت أنتجها قسم توثيق الرتاث باملكتبة ،وأعمال أمحد
مرسي ،وحديثًا العمل املثري الذي قام به سعيد املصري إعادة إنتاج الرتاث الشعيب
املصري.

 المسرحتعود جذور املسرح يف مصر والعامل العريب إىل القرن التاسع عشر ،ويف
النصف األول من القرن العشرين قدم الرواد املصريون على شاكلة يوسف وهيب
األعمال الكالسيكية العاملية على املسرح املصري ،كما استخدم جنيب الرحياين فن
الكوميديا كمرآة عاكسة لكثري من املشاكل االجتماعية يف عصره ،فازدهر املسرح
بقوة يف النصف الثاين من القرن العشرين.
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وخالل خسينيات القرن العشرين ظهر جيل جديد من كتاب املسرح
واملخرجني على عكس من سبقوهم ،وبدأوا حقبة رائدة يف تاريخ املسرح املصري،
فعرضوا أعماالً لصالح عبد الصبور وألفريد فرج ولسعد الدين وهبة ولطفي اخلويل
ونعمان عاشور ويوسف إدريس وخمرجني مثل نبيل األلفي وسعد أردش وعبد
الرمحن الزرقاين .ويف الستينيات تبلور تيار مسرحي جديد يسعى إىل صياغة هوية
مسرحية ختتلف عن األمناط املسرحية الغربية التقليدية ،حتت قيادة توفيق احلكيم
ويوسف إدريس وغريهم.
وعقب هزمية  1967أصبح املسرح وخاصة األعمال اليت تزخر بالكوميديا
الساخرة والالذعة قوة كربى يف نقد األنظمة السياسية القائمة ،واهلجوم على
تسيب احلكومة وفسادها ،فقدمت مسرحيات على مسرح حتية كاريوكا يف مصر
على غرار البغل يف اإلبريق والقنطرة؛ فضالً عن أعمال دريد حلام يف لبنان مثل
العمل الكالسيكي كاسك يا وطن يف  .1979كل تلك األعمال عربت عن رؤية
نقدية قاسية هامجت املؤسسات السياسية وقادة العامل العريب والظروف الصعبة اليت
تعيشها جمتمعاتنا .وكانت مبثابة طليعة األعمال السياسية الساخرة اليت قدمها
التليفزيون حديثًا على غرار برنامج باسم يوسف الذي حظي بشعبية هائلة يف
مصر عقب الربيع العريب يف .2011
وطوال السبعينيات واصل رواد املسرح انتقاداهتم الفنية ،يف الوقت الذي
استمر فيه املسرح الرتفيهي التقليدي يف حتقيق النجاحات التجارية ،وعليه ففي عام
 ،1972قدم املسرح القومي املصري عرضني مسرحيني مستوحيني من مسرحيتني
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مرموقتني ومها :األيدي الناعمة لتوفيق احلكيم ،واجلنس الثالث ليوسف إدريس،
باإلضافة إىل أن ألفريد فرج قدم مسرحيته النار والزيتون ،وظهر جيل جديد من
أساتذة اجلامعة على شاكلة مسري سرحان ،وحممد عناين ،وفوزي فهمي.
معا يف السبعينيات الشراكة املتميزة بني
كان من أهم الثنائيات املتعاونة ً
الكاتب املسرحي لنني الرملي واملمثل واملخرج حممد صبحي ،فلقد قدمت جتربة
غري مسبوقة يف مسارح القطاع اخلاص ،ويف أوائل الثمانينيات ،أسسا شركة
مسرحية خاصة هبما ،عرفت باسم استوديو  ،80طرحت تساؤالت اجتماعية
وسياسية ملحة من خالل مسرحيات متميزة وبأسلوب راق .لقد حققت مسارح
مبهرا يف
القطاع اخلاص ،واملسارح الكوميدية على وجه اخلصوصً ،
جناحا ً
التسعينيات ،حيث قام بالتمثيل فيها ممثلو الكوميديا مثل جنم املسرح والسينما
عادل إمام ،الذي ورث عباءة أسالفه احملبوبني مثل جنيب الرحياين وفؤاد املهندس،
ولكن الضغوط التجارية إىل جانب الرقابة أدت الح ًقا إىل تدهور املسرح اجلاد يف
مصر .فقد قمعت الرقابة اإلبداع املسرحي يف العديد من الدول العربية واليت كانت
تنعم بدعم مادي سخي ،أما مهمة االنتقاد فلقد انتقلت إىل العديد من القنوات
التليفزيونية املستقلة وظهرت على شاشاهتا السخرية السياسية.
ولكن على الرغم من ظهور بعض األعمال االستثنائية املتميزة ،فإن األغلبية
العظمى من املسرحيات اليوم متوسطة القيمة واملستوى ،واختفى إىل حد كبري
املسرح بوصفه شكالً من األعمال الفنية اجلادة ذات القيمة الباقية يف معظم العامل
العريب.
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غري أن وسائل التكنولوجيا املعاصرة قد أثرت على فن املسرح فظهرت فرق
مسرحية شبابية تعتمد فنون األداء احلركية ،أكثر من اعتمادها على احلوار والنص
املسرحي املكتوب ،مثل مسارح الشباب التجريبية واليت يتم تقدميها على مسرح
اهلناجر بدار األوبرا وغريها.
 السينمات َعد السينما الشكل الفين األصيل الذي مييز اجلزء األخري من القرن العشرين،

وحىت إن تغلبت عليها أشكال متعددة من الفنون الرقمية ،إال أهنا تظل يف هذا
العصر يف بداية القرن الواحد والعشرين شكالً فنيا مهما ،والسينما املصرية اليت
بدأت يف  1907كانت السينما املهيمنة على العامل العريب وهلا مكانة مرموقة يف
تراث السينما العاملية .وال شك أن األعمال اليت أنتجتها السينما املصرية
الكالسيكية يف العقد األول من القرن وحىت السبعينيات قد جعلت من املمثلني
واملمثالت املصريني شخصيات معروفة وحمبوبة يف مجيع أرجاء العامل العريب.
نتجت أفالم ذات فكر عميق حتدت التيار التجاري السائد
ويف مصر أ ْ
ووقفت له باملرصاد ،ونرى ذلك بدءًا من العصفور الذي يتناول هزمية ،1967
وسلسة أفالم اإلسكندرية ،واألرض ،وباب احلديد ليوسف شاهني ،وفيلم املومياء
لشادي عبد السالم ،والزوجة الثانية لصالح أبوسيف ،والطوق واألسورة خلريي
بشارة ،وشيء من اخلوف حلسني كمال ،إىل أفالم خالد يوسف على غرار حني
ميسرة ،و 678حملمد دياب ،واحكي يا شهرزاد ليسري نصر اهلل ،وهليوبليس
وميكروفون ألمحد عبد اهلل ،إىل امليدان جليهان جنيم الذي يدور حول مظاهرات
ميدان التحرير يف  2011و ،2013والذي رشح جلائزة األوسكار كأفضل فيلم
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وثائقي لعام  .2013وكذلك املشروع اجلريء فيلم  18يوم ،وهو فيلم سينمائي
مكون من عدة أفالم قصرية لعشرة خمرجني خمتلفني عن الثورة املصرية ،وقد عرض
يف مهرجان كان السنيمائي عام .2011
واليوم ،على الرغم من أن الكثري من الفنانني الشباب ال يستطيعون حتقيق
النجاح التجاري ،فإن أعماهلم هي اليت سوف تشكل وعي اجليل القادم وحتدد
اإلطار الثقايف لعشرينيات القرن احلايل ،ولذا فمن احلتمي إذن تبين سياسة ثقافية
تطمح إىل دحر التطرف يف اجملتمع واكتشاف الوسائل لتعزيز التجارب السينمائية،
وخاصة اليت تقوم هبا املواهب الشابة املغمورة.
 الموسيقىظهرت املوسيقى املصرية احلديثة يف القرن العشرين على أيدي مؤلفني
موسيقيني متميزين مثل املوسيقي الشهري سيد درويش ،ومطربني بارزين على شاكلة
منرية املهدية وعبده احلمويل .ولقد ازدهرت املوسيقى يف الثلث األوسط من هذا
القرن من خالل وسائط عديدة .تضمنت أغنيات أم كلثوم ،واليت ت َعد أعظم
بعض روائع الشعر العريب القدمي إىل جانب
صوت نسائي عريب يف القرن العشرينَ ،
أشعار معاصرة متميزة ،وقام بتلحني تلك األغاين موسيقيون مثل رياض السنباطي،

احدا من أعظم أصوات الرجال يف ذلك العصر.
وحممد عبد الوهاب الذي يعد و ً
أيضا داخل األفالم املصرية يف الوقت الذي تطورت
وكانت األغاين املصرية تؤدى ً
كبريا وانتشرت األفالم املصرية يف كل أرجاء العامل العريب
فيه السينما املصرية ً
تطورا ً
حىت الربع األخري من القرن ،وعمل يف مصر العديد من املطربني املرموقني من غري
املصريني مثل وردة اجلزائرية ،وهي من أصل جزائري .وبعد أم كلثوم ظهرت
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العظيمة فريوز من مسارح واستوديوهات بريوت ،وأصبحت أكثر مطربة ذات
ياحا صحراوية
شعبية يف العامل العريب .مث أثارت الثروة النفطية اليت حدثت الح ًقا ر ً

عاتية على عامل الفن يف مصر والعامل العريب كله ،فتضاءلت أمهية ساحة املوسيقى

املصرية.
وقد خلقت املوسيقى احملبوبة املتمثلة يف فيديوهات املوسيقى املعاصرة والفرق
متاما يف جمال الفن والرتفيه ،أشبه بفرق
املوسيقية الشبابية الصاعدة طرا ًزا خمتل ًفا ً
الروك الغربية واجلاز وموسيقى البوب ،وذلك بعد ظهور قناة إم يت يف .وهناك
بعض األمثلة املثرية للمزج والتالحم .ومن الواضح أن تلك الفرق جذبت مجاهري
أيضا أن نالحظ ظهور ما أطلق
عريضة من الشباب يف كل مكان .وجيب علينا ً
عليه بشكل غري دقيق "مهرجانات املوسيقى" والتوسع يف استخدام الراب واهليب
هوب لتوصيل رسائل سياسية صادمة من الشباب ،وخاصة بعد أحداث الربيع
العريب يف  ،2011فتلك هي التجليات املعاصرة للغناء املتمرد للشيخ إمام الذي
تغىن بكلمات أمحد فؤاد جنم يف جيل سابق.
أما الرتاث الغريب للموسيقى الكالسيكية مثل األوبرا والباليه واألوركسرتا
مستمرا إىل اآلن ،حيث
السيمفونية ،والذي بدأ يف القرن التاسع عشر؛ فما زال
ً
دعمته الدولة وما زالت تدعمه ،وهو م َوجة لنخبة ذات ثقافة غربية أكثر منه
جلموع الشعب.

وعلى التوازي ،نالحظ ظهور حممود رضا وهو من رواد الرقص الشعيب
باهرا يف تكوين حركة كاملة يف مصر أصبحت
ومشجعيه األوائل ،وقد جنح ً
جناحا ً
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بعدها كل حمافظة تقريبًا متتلك فرقة حملية للرقص الشعيب ،وما زالت احلركة جتتذب
اجلمهور على الرغم من موقف اليمني الديين احملافظ ورفضه للرقص جبميع أنواعه،

بدءًا من الراقصات الشرقيات مثل حتية كاريوكا وسامية مجال ،إىل الباليه
والراقصات الشعبيات وموسيقى البوب احلديثة واملعجبني هبا.
 الرسم والنحت والفنون التصويريةأسهمت أربع مناسبات يف ظهور الفن احلديث يف مصر :أوالً ،يف القرن
التاسع عشر ،اختذ الشيخ حممد عبده ،والح ًقا مفيت مصر ،موق ًفا جريئًا حيلل
التماثيل والرسومات ويسمح هبا ،مما كان له أثر حموري يف تشجيع الفنون التصويرية
(الرسم والنحت) وانتشارها على الرغم من اعرتاضات أتباع التيار الديين احملافظ
الذين كانوا يرغبون يف منع وجترمي الفنون التصويرية ،وظهر الفن املصري املعاصر
بقوة ليؤكد تارخينا وتراثنا وثقافتنا القومية بلغة عصرية.
ويف  1871-1870مت وضع متثال حممد على ممتطيًا ظهر احلصان يف ميدان

عام باإلسكندرية ،وكان أول متثال من نوعه يف مدينة أغلبيتها من املسلمني ،ويف
عام  1908أقام األمري يوسف كمال مدرسة الفنون ،ويف عام  1927أقام حممد
حممود خليل متح ًفا للفن احلديث (قبل أن تقيم آيب ألدريتش روكفلر وأصدقاؤها
متحف الفن احلديث يف نيويورك بعامني) .ومسحت مدرسة الفنون للطالب
بالتعرض للحركات الفنية الدولية (األوروبية) املتنامية اليت حتدت الرتاث األكادميي
من االنطباعيني إىل ما بعد االنطباعية .إن رواد الفن احلديث يف مصر الذي ظهروا
كبريا باألساليب والتقنيات
تأثرا ً
بشكل أساسي يف القاهرة واإلسكندرية تأثروا ً
األوروبية ،ولكنهم مالوا إىل استخدام موضوعات قومية بتأثري ثورة .1919
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إن أعمال النحت اليت أبدعها حممود خمتار ( )1934-1891هي التعبري
اخلالص هلذا العصر الليربايل ،وعلى وجه اخلصوص التمثال الذي ميثل هنضة مصر،
واستمرت تقاليد النحت مع أعمال السجيين ،وآدم حنني ،وأمحد عبد الوهاب،
وآخرين ،وما زالت مستمرة إىل يومنا هذا.
ويف جمال الرسم ،ضم الرواد شخصيات مثل حممد ناجي ،ورامي أسعد،
وراغب عياد ( )1982-1892يتبعهم حممود سعيد ،وآدم وانلي ،وسيف وانلي،
ومارجريت خنلة .ويعترب حممود سعيد أكثر فناين مصر شهرة ،وحتظى أعماله بأعلى
التقديرات يف املزادات الفنية حول العامل .وتظهر املوضوعات النسوية يف بعض
أعمال فنانات مثل مارجريت خنلة اليت رمست مناظر من حفالت الزفاف الكنسية
واحلمامات العامة فارتفعت باملشاهد اليومية إىل مرتبة الفن العظيم .والح ًقا،
أصبحت إجني أفالطون ( )1989-1924شخصية مهمة يف الساحة الفنية
وواصلت التقاليد النسوية .كان عبد اهلادي اجلزار ( )1966-1925وكمال أمني
أيضا يف املشهد الفين بعد .1952
( )1979-1923من الشخصيات املهمة ً
هاما يف الفن العريب
وبعد  ،1970حدثت صحوة لفن اخلطوط بوصفه
عنصرا ً
ً

املعاصر ،بدءًا من بعض رسومات كمال بالطة وحىت األعمال املعاصرة املذهلة
ألمحد مصطفى (مصري مقيم يف اململكة املتحدة).

وقد أطلقت الثورة املصرية يف  2011جتليات فنية جديدة ،وأصبحت
الرسومات على احلوائط واجلداريات العامة (اجلرافييت) على درجة كبرية من األمهية،
وظهرت أشكال جديدة من الفن مثل مسرح الشارع ،وفن الشارع ،واملوسيقى،
وحىت ما يطلق عليه اسم "إلكرتوشعيب" و"تكنوشعيب" .فالفنانون يسعون للتعبري
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عن جوهر الثورة بينما حياولون احلفاظ على استمرار توهجها ،عن طريق توزيع
أعماهلم من خالل شبكات اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي .ولكن حىت
هذه اللحظة مل تظهر أعمال عظيمة ميكن التعرف عليها مبفردها ،وأعين بذلك
أعماالً تشابه لوحة جرنيكا لبيكاسو أو حىت متثال هنضة مصر ملختار.
 العمارةمر تاريخ العمارة يف مصر احلديثة بثالث مراحل عظيمة بدءًا من النصف
األول من القرن التاسع عشر إىل النصف الثاين من القرن العشرين .فمع وصول
حممد علي إىل احلكم وبدء برناجمه الضخم لتحديث مصر شيدت الكثري من
املباين ،وظهرت اجلاليات األجنبية يف اإلسكندرية مما حول هذه العاصمة القدمية
مرة أخرى إىل مدينة كوزموبوليتانية حديثة ،وأقيمت العديد من املباين اجلديدة على
طراز يغلب عليه الطابع الغريب ،وحىت قصر الباشا يف رأس التني يعود بتارخيه إىل
ذلك العصر .ولقد تفوقت القاهرة الح ًقا يف روعة الطرز املعمارية منذ عصر
اخلديوي إمساعيل الذي أراد أن تصبح مصر جزءًا من أوروبا ،وبدأ شكل جديد
يسود العمارة واملعمار فيما عرف بعدها بلقب "القاهرة اخلديوية" .ولقد استمر
ذلك -وإن كان على استحياء وببذخ أقل– لفرتة ليست بالقصرية بعد بداية القرن
العشرين.
ويف النصف األول من القرن العشرين ،بدأ املعماريون املصريون يف الظهور
على الساحة ،مث سيطروا تدرجييا على السوق احمللي .وأصبحت أعمال مصطفى
فهمي ،وعلي لبيب جابر ،واألخوان الشافعي ،وأنيس سراج الدين ،وسيد كرمي؛
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أعماالً سائدة يف اجملال حىت هناية اخلمسينيات ،وكان أبو بكر خريت معماريا
ومؤل ًفا موسيقيا مرموقًا يف اآلن ذاته.
وحبلول الستينيات ،قامت احلكومة االشرتاكية برتسيخ املركزية وجعل مجيع
القرارات تنبع من املركز ،وأصبحت العمارة أقل تأل ًقا وجرأة .وسيطر على مدارس
العمارة حواريو احلركة احلديثة ،ويف وقت الحق انتقلوا إىل ما بعد احلداثة ،ولكن مل
تظهر تصميمات كثرية ذات أمهية يف ذلك العصر.
ومع ازدهار احلداثة يف القرن العشرين ،يظهر حسن فتحي ورمسيس ويصا
متاما.
واصف كشخصيتني وحيدتني يتبعان أسلوبًا خمتل ًفا ً
ولكن حبلول أواخر السبعينيات ،وعلى الرغم من األعمال املرموقة ملعماريني
على شاكلة مصطفى شوقي ،وصالح زيتون ،وصالح حجاب ،وعلي رأفت؛
تالشت حيوية احلركة املعمارية يف مصر إىل حد كبري ،يف حني ازدهرت مدارس
معمارية حملية متميزة يف املغرب وظهر معماريون مرموقون مثل راسم بدران يف
األردن .ولكن العمارة اجلديدة يف اخلليج جلبت أشهر املعماريني يف العامل للعمل،
بعيدا عن مصر واملغرب إىل اخلليج ،ولقد
وهبذا حولت بؤرة االهتمام املعماري ً
تصاعد هذا االجتاه يف القرن الواحد والعشرين وتوج حديثًا بتشييد برج خليفة يف
ديب ،وهو أعلى مبىن يف العامل حىت اآلن.
وتسعى املواهب املصرية والعربية للظهور من خالل احلصول على تعاقدات يف
اخلليج أكثر من مصر ،والكثريون من املعنيني بتلك املوضوعات يسعون إلعادة
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إحياء شعلة العمارة يف مصر ،وهناك ومضات من املوهبة هنا وهناك يف جيل
جديد ما زال يطمح إىل حتقيق آماله.
 إعادة استغالل المباني التاريخيةما الثقافة كلها إال تراكمات تعود جذورها إىل التقاليد القدمية ،حيث تستغل
األعمال اخلالقة اجلديدة املاضي لكي تبدع اجلديد عن طريق مزجه مع األفكار
الوافدة من ناحية ومع اإلبداع احمللي من ناحية أخرى ،وداخل تلك املنظومة
املتصلة مع التجديد تقع املباين التارخيية ومكانتها يف اجملتمع يف موضع فريد .ومع
وجود سياق حيوي خالق سوف ينحاز اجملتمع لفكرة إعادة استغالل مثل تلك
املباين ومحايتها من التدهور بدالً من جتاهلها وتركها بدون استخدام أو حىت
تدمريها .وت َعد بعض البنايات أمثلة فريدة جديرة باحلماية وتستحق أن تتحول إىل
متاحف يف حد ذاهتا ،ولكن العدد األكرب ميكن إعادة استغالهلا لتصبح جزءًا من

النسيج احلي للعمران املأهول بالسكان.

ولقد بدأت املسرية يف مصر منذ زمن طويل ،فنجاح "عروض الصوت
والضوء" يف األهرامات يف  1960أدى إىل تشييد مسرح أيب اهلول املفتوح ،وفيه
عرضت فرقة "أولد فيك" اإلجنليزية الشهرية مسرحيتني ذات شهرة عاملية :مسرحية
روميو وجولييت لشكسبري ،ومسرحية القديسة جون لربنارد شو يف أغسطس
 .1961وهبذا مت تقدمي فكرة إعادة تأهيل املباين التارخيية واستغالهلا من جديد من
خالل تنظيم عروض مسرحية فيها ،وتبع ذلك جتليات أخرى إلعادة استخدام
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تلك املباين .وي َعد برنامج إعادة إحياء شارع املعز عالمة بارزة يف التعامل مع
مناطق القاهرة التارخيية ،وكذلك قاعدة القلعة واملناطق املفتوحة حوهلا ،كما تبىن
ائعا يف حديقة األزهر ،ويف وقت ليس ببعيد أعادت
صندوق األغا خان
ً
مشروعا ر ً
كزا ثقافيا يف قلب القاهرة
مكتبة اإلسكندرية استغالل بيت السناري بوصفه مر ً
القدمية.
 الخالصةهذه النظرة العامة السريعة إىل حد ما للمشهد الثقايف يف العامل العريب توضح
منوا قويا يف العديد من الصناعات الثقافية ،ولقد تسارع هذا النمو بفضل جيل
شاب من الفنانني ،وخاصة عقب الربيع العريب ،ولكن تلك اجلوانب تتوازى مع
تنامي التعصب الذي تظهره األنظمة الشمولية ،وتصاعد التشدد من جانب
جمموعات تستخدم السالح لتحقيق أشكال متطرفة من اإلسالم السياسي ،حىت
إن بعضها قد ختطى حدود السلوك اإلنساين املتحضر مثل داعش (الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام) ،ومل يعد يتبقى سوى جزر متفرقة من االنفتاح منثورة
داخل األراضي الشاسعة للعامل العريب املمتد من احمليط األطلنطي وحىت اخلليج.
ويتحتم علينا أن نواجه ظاهرة التطرف والعنف يف جمتمعاتنا بوصفها ظاهرة
أيضا،
ثقافية ،وينبغي علينا فهم اآلليات املسببة لنموها ومتددها ،كما جيب علينا ً
وكما ذكر وول سوينكا يف كلماته املقتبسة يف استهالل هذا البحث أن نسأل
أنفسنا عما إذا جنح فنانونا يف التأثري يف اجملتمع كما أملنا وأملوا.
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 -4قوة الفن

تجليات التاريخ ودور الفنانين/المبدعين

 الفن والتاريخعلى الرغم من وجود هذا العدد اهلائل من األعمال املتميزة والكتاب املوهوبني
املذكورين أعاله ،فإنين أعتقد أن الرواية يف بالدنا مل تنجح بعد يف تشكيل تيار
يسمح للمجتمع برؤية ذاته من خالل األعمال األدبية لكبار مؤلفي السرد
باهرا ،وتظل ثالثيته تتمتع بالقوة
القصصي ،ولكن جنيب حمفوظ قد أحرز ً
جناها ً
بعض أن روايته املرايا ( )1972تقدم شخصية عبد الوهاب
واجلاذبية ،كما يرى ٌ
إمساعيل كتجسيد للشخصية احلقيقية لسيد قطب (انظر جابر عصفور ،مواجهة
اإلرهاب :قراءات يف األدب املعاصر ،مكتبة األسرة ،القاهرة ،2003 ،ص ،)74
وبعض آخر خيتلف مع هذا التشخيص .ومن املرجح أن يوسف إدريس جنح يف
ٌ
أيضا .هؤالء العمالقة ومثلهم آخرون استطاعوا إنتاج أعمال
إنتاج أعمال بارعة ً
أدبية على أرقى مستوى ،كما أن بعض صانعي السينما يف الوقت الراهن جنحوا

تيارا مماثالً للرتاث العظيم للرواية
ً
أيضا يف إنتاج أعمال لو كان منها املزيد خللقت ً
الفرنسية االجتماعية-الواقعية ،بدءًا من بلزاك وفلوبري وحىت زوال وبروست ،وأنا

أقصد هبذا إنتاج السرد األديب الذي يتميز حبيويته ويقوم على التوثيق والبحث،
ويركز على املواقف واملؤسسات واالجتاهات النفسية لكل من اجملتمعني الريفي
واحلضري ،وجمتمعي النخبة والربجوازية التجارية ،هذا إىل جانب الطبقات املعدمة
اليت حتيا يف فقر مدقع على هامش اجملتمع يف عشوائيات ضخمة ،ولكن ال أحد
يرى تلك العشوائيات سوى املهتمني بدراستها كظاهرة .ويف فرنسا جند أن هذا
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الرتاث األديب يتوازى مع عمل املؤرخني العباقرة على شاكلة فرناند برودل ويغذيه
ويكمله.
لقد كان عظماء املؤرخني من املصريني والعرب وفريي اإلنتاج منذ أواخر القرن
التاسع عشر :مثل جورجي زيدان بكتابه تاريخ التمدين اإلسالمي ،والكتاب
الالحقني على غرار أمحد أمني بسلسلته الطويلة من تاريخ الثقافة اإلسالمية ،وعبد
الرمحن الرافعي بكتابه الضخم عن تاريخ مصر ،هذا إىل جانب أعمال السري
العظيمة اليت ألفها كتاب المعون مثل طه حسني وعباس العقاد وحممد حسني
هيكل الذي تعد أعماله من التحف األدبية الرائعة ،أو جواد علي بكتابه عن
تاريخ اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ،ومجيعهم أسهموا يف تشكيل وعي الذات العربية
املتجذرة يف سرد تارخيي طويل ومتميز ،وميكننا استخالص الكثري حول تاريخ
كثريا من االنتقادات يف
اجملتمع املصري والعريب من أعمال ظهرت حديثًا ووجهت ً
النصف الثاين من القرن العشرين ،ومنها أعمال عبد العظيم رمضان ويونان لبيب

رزق ،ومن املعاصرين مثل حممد عفيفي وخالد فهمي.
ومع ذلك فلم تتفاعل تلك احملاوالت السردية للتاريخ بشكل كاف مع التعبري
تيارا فكريا قويا يستطيع أن يسيطر على احلياة السياسية،
الفين املعاصر ،ومل ختلق ً

هذا على الرغم من ظهور مثل ذلك التيار القومي لدى حزب البعث ،والذي بلغ
ذروته يف سنوات عبد الناصر .ولكن عقب 1967مل تكن تلك التيارات قادرة
على القيام بنقد الذات أو اجملتمع ،مما جنم عنه فراغ ما لبث أن مأله السرد املضاد
للحركة اإلسالمية الصاعدة .وتعود جذور هذا السرد املضاد للحركة اإلسالمية إىل
األفغاين وحممد عبده مث رشيد رضا وحسن البنا وتأسيس مجاعة اإلخوان املسلمني
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فور انتهاء اخلالفة على يد أتاتورك يف العشرينيات ،ويتحول التيار إىل حركة متطرفة
على يد سيد قطب الذي مت إعدامه يف حمبسه من قبل ناصر يف ،1966
جديدا من الثورة اإلسالمية يف إيران ،وما تبعها من رؤى سياسية
ويكتسب زخًا
ً
حمدودة لألنظمة العربية يف اجلزء األخري من القرن العشرين والعقد األول من القرن
الواحد والعشرين.
واليوم ،جند أنفسنا يف مواجهة مع الكوارث يف كل مكان ،فأمامنا حتديات
كبرية يفرضها إحساس حقيقي وشامل بالضياع يف أجزاء كثرية من اجملتمع العريب
احلايل ،ونتطلع إىل مثقفينا ،وإىل كتابنا املبدعني ،آملني أن ينتجوا أعماالً ثقافية
رائعة عن اإلنسان العريب ،ذلك اإلنسان الذي يسعى بكل جهده لكي جيد هويته.
وحنن ننظر إىل كل املتورطني يف اهلوس األيديولوجي لعصرنا لكي نعثر على ما
أشار إليه ستاينر بقوله:
" . .خالص العقل والروح من اهلوس ،حيث أصبح الصياد
دائما تأمالت طويلة حول
فريسة لضحيته ،حكاية تتخللها ً
السمات املأساوية الفريدة لإلنسان (املعاصر)"
(انظر :ستاينر يف النيويوركر ،ص )147

لقد كانت رواية مويب ديك مللفيل بطبيعة احلال هي الرواية األمريكية العظيمة
اليت أرست معايري هذا النوع من الروايات ،ولكن رواية زن وفن صيانة الدراجات
أيضا إىل
البخارية ملؤلفها روبرت بريسيج واليت صدرت يف الستينيات تطمح ً
الوصول إىل املنزلة ذاهتا.
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أين توجد تلك املعايري إذن يف رواياتنا العربية املعاصرة؟ إنين أرى أعماال فردية
مبهرة ،ولكنين ال أجدها تتحد يف تيار واحد جيرف اجملتمع ويشكل هوية ثقافية
جديدة ،إن اجلدل العنيف الذي يشغل الفنانني يف الربامج احلوارية على التليفزيون
متاما ،وال شك أهنا مهمة
واملقاالت املنشورة يف اجلرائد اليومية هي موضوع آخر ً
أيضا جملتمعاتنا،
بالنسبة للمشهد السياسي يف بالدنا ،ونتمىن أن تكون مفيدة ً
ولكنها مؤقتة وحلظية وتفتقر إىل حد كبري إىل القدرة على إحداث تأثري عميق.

ورمبا أثريت تساؤالت حول غياب كتابات الطوبائيات يف األدب العريب
واإلسالمي ،فلم تزدهر كنوع أديب مهم على الرغم من وجود استياء مؤكد لدى
أجيال من الكتاب جتاه حكامهم وجتاه الظروف السائدة يف جمتمعاهتم .هؤالء
الكتاب مل حيلموا باجملهول ،أو بقوة التكنولوجيا القادرة على حترير الفرد (أو
استعباده) ،ومل خيرتعوا تصورات مستقبلية بديلة ميكن تفسريها مقارنة بالواقع
املعاصر لتحديد طموحات جيل كامل ،ويف املاضي القريب ظهر اخليال العلمي يف
نوعا أدبيا منفصالً ،ولكنه كان يهدف إىل الرتفيه
أعمال الكتاب العرب بوصفه ً
أكثر منه إىل تقدمي سرد يتطلب االهتمام والتأمل حول ما يصوره لنا عن جمتمعاتنا
املعاصرة والفرص الضائعة واإلمكانات املهدرة اليت مل تتحقق نتيجة لتطورنا
االجتماعي والثقايف والسياسي يف املاضي واحلاضر.
ولكن مثل تلك الروايات اليت انطوت على نقد جمتمعي يف الغرب ،سواءً
كانت أعماالً حول مدينة فاضلة أم مدينة املستقبل املرعب؛ ارتبطت ارتباطًا وثي ًقا
برتسيخ احلرية واحلفاظ عليها يف تلك اجملتمعات ،ويف واقع األمر ،يعترب الكثريون
دورا مه ًما بالدرجة اليت جعلت بورخيس يكتب
أن هذا النوع من األدب يؤدي ً
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ليقول بأن الرقابة اليت تفرضها احلكومات ال ختدم سوى فن املؤلف .فاألدباء ،أي
األدباء احلقيقيون من وجهة نظر بورخيس ،هم هؤالء الذين يستخدمون اإلشارات
واالستعارات ،وعليه فهم جمربون بسبب وجود الرقابة أن يتمكنوا من األدوات
األساسية املتوفرة يف ترسانة الكاتب الفنية والتعامل معها حبرفية أكرب .ويعلق ستاينر
على كتابة بورخيس حول هذا النقطة قائال بأنه عند بورخيس:
"[ . . .ال توجد] حرية حقيقية يف الرسومات الزاعقة بالتحرر
اجلنسي والسياسي واليت تعامل يف الوقت احلايل بوصفها عمالً
روائيا أو شعريا .إن وظيفة الفن التحررية تكمن يف قدرة الفن
الفريدة على "احللم ضد العامل" وتشييد عوامل تكون خمتلفة
متاما".
ً
بورخيس،

اقتبسها ستاينر يف النيويوركر.174 ،

منذ فرتة تقارب نصف قرن ،كنت طالب دراسات عليا يف جامعة هارفارد،
حينها كتبت حبثًا طرح التساؤل اآليت" :ملاذا ال توجد طوبائيات إسالمية؟"
وجادلت بأنه باستثناء كتاب آراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب مل أجد أعماالً ذائعة
الصيت تقابل الرتاث الغريب للمدن الفاضلة ونقيضها من روايات املستقبل املرير،
مقتنعا هبا حىت اآلن مفادها أن السبب وراء ذلك
ووصلت حينها خلالصة ما زلت ً
أن معظم املفكرين املسلمني يعتقدون بأن أفضل العوامل إطالقًا قد جاء وعرب ،وهو
متمثل يف قيادة الرسول حممد (ص) لألمة يف املدينة ،ورمبا امتد إىل اخللفاء األربعة
عاما حصلت على
الذين أتوا من بعده .تلك الفرتة اليت استمرت حوايل ثالثني ً
أيضا الذي ظهر فيه
اهتمام مفرط يف املناقشات والتحليالت ،فلقد كان العصر ً
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اإلسالم كإمرباطورية وتشكلت قواعد الدولة املسلمة وطبقت على أيدي عدد
صغري من الرجال الذين كانوا املقربني للرسول ،ولكن تسبب هذا الرأي يف توجيه
االهتمام توجيها منهجيا حنو النظر إىل الوراء يف التاريخ بدالً من التطلع إىل العامل
اجلديد اجملهول الذي يتجلى أمام أعيننا ويدعونا لكي نرتك العنان خليالنا.
لقب اجلهاديني (وإن كان
أما اليوم ،فمن تطلق عليهم الصحافة الغربية َ
استخدام مثل ذلك اللفظ يثري استيائي وحفيظيت ،حيث إنين أعد أن إرهاهبم ال
يعرب مطل ًقا عن فكرة "اجلهاد" يف اإلسالم) فهم يتوجهون بكل كياهنم إىل الوراء،
ويتوقون إىل ماض أسطوري يفسرونه على هواهم لكي يربروا أفعاهلم ،ويفتقدون
أي فهم حقيقي للتاريخ ،وحىت إذا كانوا على درجة معقولة من الفهم الدقيق
للتاريخ– وهو أمر غري وارد– فإهنم مرتبطون باملاضي  . .وال حياولون ختيل كيف
تستطيع الشريعة أن تتعايش مع القرن الواحد والعشرين ،وال يتصورون كيف يكون
شكل اجملتمع احلديث القائم على قيم أخالقية رفيعة يف عصر اإلنرتنت وحقوق
اإلنسان والعوملة.
"مصباحا فوق
كثريا عن استخدام التاريخ بوصفه
ً
موقفهم إذن ال خيتلف ً
مؤخرة السفينة" كما يقول كولردج:
"إذا كان بإمكان البشر أن يتعلموا من التاريخ ،فيا للدروس
اليت ميكنهم أن يتعلموها! ولكن العاطفة واهلوى تعمي عيوننا،
والضوء الذي توفره اخلربة ال يعدو أن يكون مبثابة مصباح
وضع فوق مؤخرة السفينة ،فهو (ال يضيء الطريق أمامنا ،بل)
يلقي بضوئه على األمواج خلفنا".
صمويل تايلر كولردج.
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مقتنعا بوجهة النظر
ولكن منذ ما يقرب من نصف قرن كتبت مقاالً ما زلت ً

اليت يعرب عنها ،وكان عنوان املقال "مرايا ونوافذ :إعادة حتديد حدود العقل" ،ورمبا
تلخيصا سر ًيعا هنا.
استحق هذا املقال
ً
 المرايا والنوافذإن املثقفني واملبدعني يف كل اجملتمعات ،يصنعون بأعماهلم مرايا ونوافذ .مرايا
أيضا نوافذ لريى
لريى اجملتمع نفسه فيها ،ونوافذ يرى منها العامل اخلارجي .وهي ً
جمتمعا يف هؤالء املثقفني واملبدعني ويتعرف عليها.
العامل اخلارجي ً
قد تظهرنا املرايا بوصفنا شعب اهلل املختار على األرض ،إذ نتبع أوامره اإلهلية
يف عملنا كفرض من فروضه ،أو قد تظهرنا على هيئة املستضعفني واملساكني
أيضا بوصفنا ورثة لرتاث عظيم لسنا جديرين به ،أو
والضحايا .وقد تظهرنا املرايا ً
بوصفنا أفر ًادا لألسرة العادية املعاصرة.

أما النوافذ فقد تفتح أمامنا عاملا ميوج بالفرص وباألمل ،أو قد تظهر لنا عاملا
ً
من األخطار والعداوات اليت ترتبص بنا يف كل خطوة ،ويف هناية األمر ،وجود كل
من املرايا والنوافذ هو الذي يشكل احلدود الفاصلة داخل عقل كل شخص منا،
ومن خالل تداخل املرايا والنوافذ حندد عالقتنا بالذات وباآلخر ،وينطبق هذا
التعريف على جمموعة حمددة من القضايا ،حيث تنتهي "حنن" وتبدأ "هم" ،وعلى
عاما يظهر
الرغم من وجود تنوعات تتعلق بالقضايا املطروحة ،فإن هناك شكالً ً
من اإلقصاء الضيق لآلخرين أو القبول الواسع هلم.
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 مراياال ينبغي للمرايا أن تشوه الواقع ،بل ينبغي أن تعكس بصدق صورة اجملتمع،
بكل ما فيه من مثالب وعيوب ،ولكن أي صورة حقيقية للمجتمع سوف تعكس
أيضا عمقه ،وطبقاته العديدة ،وقوته الكامنة ،إىل جانب مواطن ضعفه وفساده.
ً
وحنن لسنا حباجة إلمعان فكرنا التحليلي ،وال نتطلب دقة يف املالحظة ،وال
وضوحا يف اجلدل حول قضايانا؛ للصياح حول تدهور اجملتمع ،أو استشراء داء
ً
الفساد فيه ،أو عدم نزاهة السياسيني ،مث تقدمي توصيات سطحية ال تتعدى أن
تكون مطالبات انفعالية لتطبيق املزيد من الدميوقراطية واحلرية السياسية وحرية
اإلبداع.
هذا النوع من املقاالت تسهل كتابته ،كما تسهل قراءته ،وإىل جانب كل
ذلك فهي تتملق الكاتب والقارئ ،ولكنها تفتقر إىل اجلوهر الذي يوفره التحليل
األكثر عم ًقا واملقرتحات املستمدة من الفكر السليم.
وحنن إذا قارنا بني أدبنا احلايل أو مقاالت كتابنا وبني أعمال توكفيل ،أو
هنري آدامز ،أو جورج ستاينر ،أو توين جود ،الكتشفنا تباينا هائالً ،فما يسوقه
أولئك الكتاب من آراء تقوم على موضوعات مت حبثها بكل دقة ،ومل يكتف
الكاتب مبجرد الكلمات الرنانة االنفعالية ،ويف كل مرحلة من مراحل التقدمي أو
الوصف نشعر بوجود سياق منطقي يقوم على قاعدة من القراءة املفصلة لألدلة
التارخيية بطبيعتها املركبة واملتناقضة ،باإلضافة إىل املصاعب املؤسسية اليت ينبغي
لإلصالح االجتماعي التعامل معها ،وكما وصف ستاينر الكتاب املذكورين أعاله:
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"إن الشكوك اليت يعرب عنها كل هؤالء املفكرين ،واملساعي
اليت يبذلوهنا من أجل إقناع القارئ هي مبثابة تكرمي له ،فهم ال
يطالبون القارئ باالستسالم آلرائهم أو باملوافقة عليها تلقائيا،
وإمنا بإعادة التفكري فيها ونقدها".
جورج ستاينر
يف النيويوركر ،ص 245

حنن نعيش يف عصر من تاريخ اجملتمعات العربية واملسلمة يتحتم فيه على
الرجال والنساء أن يشهدوا شهادة حق ،وأن يقدموا أعماالً مستمدة من ذاتيتهم
وجتربتهم ،وأن يسجلوا ويفندوا ويفسروا الدالالت الكربى للعصر ،فاجملتمعات ال
تتحرك سوى من خالل مثل تلك األعمال ،فهي اليت تضع املرآة لكي تعكس
صور اجملتمع بكل أشكال النفاق والضالل فيه فتصبح واضحة وجلية للعيان.
 أهمية النوافذمجيع اجملتمعات حتتاج إىل مستقبل ترنو إليه وتتطلع لتحقيقه ،وقدرة النخبة
اجملتمعية والقادة السياسيني على التعبري عن تلك الرؤية املستقبلية هو أمر حموري
ميكن األمة من جتنيد كل طاقات شعبها الكامنة وخلق إحساس بوجود هدف
قومي مشرتك ،عندها لن يوجد هدف صعب املنال ،ولن توجد عقبة ال ميكن
ختطيها ،فهذا احلشد املعنوي قادر حرفيا على حتريك اجلبال! وكما قالت إلينور
املستقبل سوى من يؤمنون بروعة
روزفلت يف حديثها الشهري" :ال ميتلك
َ
منفتحا
أحالمهم" .ولكن أي جمتمع يسعى لفهم مكانته يف العامل ينبغي أن يظل
ً
أمام مجيع ثقافات العامل ،وكما قال غاندي:
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"ال أود أن أغلق منزيل جبدران حتيطه من كل جانب وال أن
أسد كل نوافذي ،بل إنين أريد أن هتب ثقافات كل البالد
بكل حرية ممكنة داخل مسكين .إال أنين أرفض أن أصبح
ريشة يف مهب رياح أحد ،وأرفض أن أعيش داخل منازل
اآلخرين سواءً كدخيل أو كمتسول أو كعبد-".
مهامتا غاندي.

أيضا ،على هيئة إعصارات
ولكن الرياح العاتية قد تدخل من خالل النوافذ ً
التكنولوجيا اليت تضرب كل جزء من مناطق العامل ،من أغناها إىل أفقرها ،فالسرعة
اليت مت هبا تبين ثورة املعلومات واالتصاالت من قبل أشخاص يف كل مكان يف
األرض تثري احلرية وتذهل العقل .ويف العامل العريب الذي يعاين من اضطراب اهلوية
نفصاما عمي ًقا بأبعاد غري مسبوقة يتشكل
واهتزاز رؤية الذات واآلخر ،جند ا ً
ويرتسخ بني األجيال.

 -5نحو تحرير الثقافة وتجديدها
إن بنيان أي مشروع حضاري ال ميكن أن يقوم سوى من خالل الثقافة وحرية
التعبري؛ إذ إهنما يشكالن أساس املشروع وجوهره.
والثقافة هي أسلوب حياة يف اجملتمع ،تظهر يف طريقة التفكري والسلوك
اجلماعي والفردي ونظرة األفراد ألنفسهم ولآلخرين ،وكيفية التعامل مع املمتلكات
العامة واخلاصة ،واالستمتاع باحلياة ،وطريقة الطهي واألزياء ،وغري ذلك .ومل يعرف
جمتمعا تقدم دون أن ميتلك ثقافة متقدمة .وتظهر ثقافة اجملتمع
التاريخ اإلنساين ً
عند التجول يف امليادين والشوارع لنرى كيف يفكر أفراد هذا اجملتمع ،وكيف يتعامل
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بعضهم مع بعض ،واألهم كيف ينظمون شئون حياهتم املشرتكة على حنو يساعد
على تطوير نوعية احلياة يف اجملتمع بأسره.
وباإلضافة إىل هذه املظاهر العامة ،يعد انتشار الثقافة العلمية أحد قواسم
النهضة الثقافية يف اجملتمع ،حيث تشمل الثقافة العلمية رؤية للعامل ونواميسه،
ومنهج للفكر وأسلوب للحوار والقرار ،يستند إىل املنطق والعقالنية وحيتكم إىل
احلجة والربهان ،ويرفض الغيبيات والتصدي للعقائد ،احرت ًاما هلا وتأكي ًدا على أن
هلا جماالً خاصا هبا منفصل عن جمال العلم واملعرفة اليت نقصد هبا املعرفة الدنيوية
املبنية على املالحظة باحلواس واالستدالل بالقياس واالستنباط باملنطق وإعمال
العقل البشري.
الثقافة العربية وثقافة المعرفة
ليست الثقافة كما تعرفون تقاس حبصيلة املعارف واآلداب والفنون واآلثار اليت
نجزاهتا التارخيية يف العلوم واالخرتاعات ،بقدر ما
متتلكها األمم فحسب ،بل وال مب َ

كل ذلك لتمثل الطاقة املتجددة واملبدعة لإلنسان،
هي القوة اليت تتبقى من ّ
والقدرة على مواجهة التحديات الطبيعية والبشرية ،والتفوق على ضروراهتا.
والفرق بني الثقافات املختلفة يتجسد يف مدى هذه الطاقة وحيويتها ،فهناك
ثقافات وثابةٌ،
ثقافات متجمدةٌ ،متكلسةٌ؛ أقرب إىل املوت منها إىل احلياة ،وهناك
ٌ
ٌ

شابةٌ ،متوالدةٌ ،خالقةٌ ،مهما كان عمرها .فما هي دالئل هذه احليوية ،وما حظنا
منها يف ثقافتنا العربية؟
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احلضاري أحادية النظرة يف رؤية القضايا
أوالً :ورثنا من فرتات الركود
ّ
ط يف ذلك حىت
غريه باخلطأ واشتَ ّ
اهتم َ
اخلالفية ،فتعصب كلٌّ منا لرأيه ،ومصلحته ،و ّ
رماه باخليانة أحيانًا وبالكفر أحيانًا أخرى ،دون إدراك حقيقي لضرورة التحليل

كل املشاكل ،والتسليم بتفاوت القدرات
التفصيلي واالعرتاف بتعدد األبعاد يف ّ
ّ
لدى الشخصيات العامة ،وانتزاع أمجل وأقوى ما يف كل منها .منيل إىل اختزال هذا
تعارضا مفتعالً ،مثل:
الثراء يف تعدد املنظورات إىل ثنائيات ضدية ،ونقيم بينها
ً
املعاصرة ،واملصلحة اخلاصة والعامة ،وطموح الفرد وهنضة األمة؛ ليس
األصالة و َ

تناقض على اإلطالق بني هذه األطراف ،بل إ ّن جدليتَها هي اليت تصنع
هناك
ٌ
حركة اإلنسان واجملتمعات.
ثانيًا :يؤدي هذا التشبث املتعصب بأحادية النظرة إىل الضحالة والسطحية،
وافتقاد العمق يف التحليل ،والعجز عن تنمية الوعي مبعرفة دوافع اآلخرين
ف عن فقر الفكر مبقدار ما يقود إىل حتوله إىل سلوك عدواين
وبراهينهم ،إنه يَش ّ
غريزي ،من هنا يفقد قدرتَه على احلوار ،ويفتقد إىل روح التسامح ويضيع مفهوم
حق االختالف ،بل وإمكانية اخلطأ الذي حيرر اجملتهد ويصون إمكاناته.
ّ
ثالثًا :إن العرب واملسلمني هم الذين َرفعوا راية العلم واملعرفة ،منذ أكثر من
العلمي
األرسط ّي املوروث وأرسوا قواعد املنهج
النص ْ
ألف عام ،حني متردوا على ّ
ّ
املبين على التجريب والقياس ،وذلك قبل ستة قرون من ظهور جاليليو،
احلديثّ ،
أجربتْه حماكم التفتيش يف أوروبا على الرتاجع ،بينما كان العلم بأيدي عمالقة
الذي َ
مثل ابن اهليثم يتقدم يف العامل العريب اإلسالمي...
ولعلنا نتذكر يف هذا الصدد كلمات ابن اهليثم اليت يقول فيها ...
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"نبتدئ يف البحث باستقراء املوجودات ،وتصفح أحوال املْبصرات ،ومنيز
خيص البصر يف حال اإلبصار ،وما هو
اص اجلزئيات ،ونلتقط باالستقراء ما ّ
خو ّ

وظاهر ال يشتبه من كيفية اإلحساس .مث نرتقى يف البحث
مطرٌد ال يتغري،
ٌ
واملقاييس على التدريج والرتتيب ،مع انتقاد املقدمات والتحفظ يف النتائج ،وجنعل
اهلوى ،ونتحرى يف
َ
غرضنا يف مجيع ما نستقرئه ونتصفحه ،استعمال العدل ال اتباع َ
احلق ال امليل مع اآلراء".
سائر ما مني زه وننتقده ،طلب ّ

ابعا :إن جمتمع العلم واملعرفة الذي أقاموه طوال فرتات القرون الو ْسطَى كان
رً

أيضا كيف كان أبو العالء املعري ،املعاصر
جمتمع التسامح واالنفتاح  ...ف ْلنت َذكر ً

فكره وخيالَه ولسانَه مبا
شاعرا ضريًرا يقيم يف قرية َ
معرة النعمان يطلق َ
البن اهليثمً ،
ومرجعا
وإماما يف األدب
ً
يظل حجةً يف اللغة ً
يَعده جمتمعه ً
خروجا وزندقةً ،ولكنه ّ

يف فلسفة الفكر حىت يومنا هذا ،فإذا ما تذكرنا بعض شواهده اجلسور أدرْكنا إىل
قدره رغم اختالفه
ّ
أي حد كانَت حريته وكانت مساحة اجملتمع الذي حيتضنه ويعلي َ

معهم يف الفكر.

األديب
خامسا :إن هذا اجملتمع املنفتح املتسامح ،ال ي ْفسح اجملال لإلبداع
ّ
ً
الشك واإلميان هلؤالء الذين – مثل
الفين فحسب ،بل يتسع صدره للتعبري عن ّ
و ّ

أيب العالء املعري – يفصحون عما يف قلوهبم يف رحلتهم من التساؤل إىل اليقني،

الثقايف وال خياف ترك
خيشى الغزو
ومن الشك إىل اإلميان  ...إن هذا اجملتمع ال َ
ّ
املوروث واملتعارف وال يهاب احتضان اجلديد الغريب  ...فإليكم كلمات ابن
امليالدي ...
النفيس يف القرن الثالث َع َشر
ّ
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مسعه
"ورمبا أوجب استقصاؤنا النظر عدوالً عن املشهور واملتعارف ،فمن قَ َرع َ

ب َشنع َح ٌّق ،ومألوف
خالف ما َعه َده فال يبادرنا باإلنكار ،فذلك طَ ٌ
يش .فر ّ
حق يف نفسه ،ال لقول الناس له".
احلق ٌّ
كاذب .و ّ
حممود ٌ
وأرجو أال يفهم من قويل هذا أنين ممن يقدسون املاضي وال يعبأون مبا فيه من
أخطاء ،بل رويت هذه األمثلة للتذكرة جبوهر روح االنفتاح والتسامح اليت ليست
بالدخيلة على ثقافتنا ،بل هي أصيلةٌ يف تراثنا ،وإنين أعرتف أ ّن كثرة تغنينا مبرياثنا
احلضاري القدمي ،دون إدراك حقيقي ملقوماته أدى إىل أننا نتصور يف كثري من
ّ
وتقديسه هو النموذج الذي ينبغي احتذاؤه يف
األحيان أن املاضي واحلفاظ عليه
َ

صحيح أنه كان من
صناعة املستقبل ،وهذا أكثر األوهام فت ًكا وأشدها ضالالً.
ٌ
الضروري لنا – لكي منتلك الثقة يف شخصيتنا القومية وال ننسحق أمام اآلخر،
ّ
خاصةً يف الفرتات االستعمارية – أن نستنجد هبذا املاضي ،ونستم ّد منه قوة

املقاومة ،والثقة يف الذات ،لكننا بعد أن ختطينا هذه املرحلة ،نَضّر بأنفسنا أفدح
الضرر عندما نتحول إىل عبادة األسالف بدالً من احرتامهم ...ويف هذا الصدد
َ
دعما للتجديد واجملددين:
نذكر ً
أيضا مقولة ابن النفيس ً

"ولنذكر قوَهلم :إذا تساوت األذهان واهل َمم ،فمتأخر ك ّل صناعةَ ،خْي ٌر من
متقدمها".
ظهورنا حلركة التاريخ ،ونتصور وامهني أننا عوامل مغلقةٌ على
ال جيوز أن ندير َ

وحدها ،فنصاب بداء مدهش من الرضوخ للصْبغة احمللية واإلقليمية،
ذاهتا ،تعيش َ
حناول أن جند ملشكالت الدول والثقافة حلوالً وجدت من قبل؛ حيث إنه يكفينا
أن ننظر حولَنا ،لنكتشف كيف واجه غرينا ذلك لنتعلم ونبين على أسسه.
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ومما جيب التأكيد عليه يف هذا اجملال هو تعليم البنت ومتكني املرأة لتلعب
دورها كامالً يف شىت جماالت احلياة ،فال تقدم حقيقيا حيَرز يف اجملتمعات اليت ال
َ
احملوري اخلالق.
تنصف املرأة وال تعرتف بدورها
ّ
أعدد َهتا أعددت شعبًا طيب األعراق
فاألم مدرسةٌ إذا َ
سادسا :على أن ذلك يرتَبط بداء آخر ،هو البعد عن الثقافة العلمية
ً
املعاصرة اليت أصبحت املقياس احلقيقي حليوية الثقافات .فمن املعروف أن الفلسفة
يف العصور القدمية كانت ّأم املعارف وذروة هرمها ،هي اليت متثل أسس األفكار
وت َوجه حركة الشعوب مدنيةً أو عسكريةً ،وقد أضحى العلم اليوم هو القطب
العلمي
الذي يوجه حركة املعرفة ومسرية احلضارة ،ومن َمثّ أصبحت سيادة التفكري
ّ
والثقافة العلمية هي ضمان املعرفة والتقدم ،وال سبيل لنا لإلسهام يف تشكيل
بكل طاقاتنا املادية
احلضارة املعاصرة من الدخول يف هذا السباق العلميّ ،
والبشرية ،على مجيع املستويات الفردية واجلماعية.
سابعا :وهذه مشكلةٌ حساسةٌ ،آن لنا أن نواجه َها بشكل حاسم وهنائي،
ً
وهي إقحام الدين فيما ال َعالقة له به ،وحتكيم رجال الدين يف خمتَ لَف شئون
الفتاوى العشوائية ،وسيادة الدعاة احملرتفني واملتطوعني.
احلياة ،وانفجار عصر َ
إن امليزة الكربى لإلسالم هي االهتمام القاطع بشئون الدنيا واالحتكام للخربة
اإلسالمي وكلمة
إدارهتا ،منذ حادثة تأبري النخل الشهرية يف الرتاث
اإلنسانية يف َ
ّ
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) اجلامعة" :أنتم أعلم بشئون دنياكم"؛ فلدينا احلرية
اعتمادا على مصلحة الناس وحكم العقل وخربة التاريخ ومنو
يف إدارة جمتمعاتنا
ً
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عام مستَأْن َسةً بفهمنا
املعرفة العلمية ،مبا يف ذلك صياغة القوانني اليت ختدم النفع ال ّ

للثوابت يف تراثنا ،من َفتحةً على التطورات اجلديدة واحتياجاهتا.

ي أال نقحم الدين يف أمور؛ الرأي فيها ليس لعلماء
وإنين َأرى أنه من الضرور ّ

أمور ال تتعلق باحل ّل واحل َرمة ،بل بالصواب
الدين ولكن ألهل التخصص ،ألهنا ٌ
قياسا على املصلحة العامة القابلة للتغري حسب الزمان واملكان والظروف.
واخلطأ ً
فإذا قررنا أن حندد السرعة على أحد الطرق مبائة كيلو مرت يف الساعة ،فليس
معىن هذا أن ( )110مائة وعشرة كيلو مرتات يف الساعة حرام ،وأن ( )90تسعني
الكثري– ت َبىن
وغريها الكثري
مرتا يف الساعة ٌ
كيلو ً
َ
حالل ،فإن مثل هذه القرارات – َ
على نوعية الطريق ،وتكنولوجيا االنتقاالت ،وإحصاءات احلوادث يف الطرق ،وكلها
ليست جماالً خلوض علماء الدين فيها.
موضوعات أهل االختصاص ،و َ
بكل كبرية وصغرية إىل علماء الدين
وإننا نتعجب هلذه الظاهرة اليت تتجه ّ
موضوعا دينيا ،ويف هذه الظاهرة
للحصول على فت ًوى ،حىت إذا كان املوضوع ليس
ً

تعطيل للعقل ،فهي تبتغي حتميل مسئولية القرار – أيا كان هذا القرار – على
ٌ
الفتوى ،بينما َعرفنا من كبار مفكرينا – مثل عباس حممود العقاد – أ ّن
صاحب َ
اجب على املسلمني.
"التفكري فريضةٌ إسالميةٌ" ،وأن استعمال العقل و ٌ

والوجه اآلخر هلذه الظاهرة املقلقة ،هو إقحام الدين يف تقييم العمل الفين ،مبا
يف ذلك من فرض رقابة اجتماعية شرسة من فئة منغلقة متعصبة على ما جيوز
يسمعه أو يراه ،وذلك ألهنا ال ترى رأيًا غري رأيها ،وال تريد
للمجتمع أن يقرأَه أو َ

الثقايف يف اجملتمع ،وحنن لسنَا من أنصار مصادرة األفكار؛ ليس
التعددية وثراءَها
ّ
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انتشارا ألعمال ال تستحق
فقط أل ّن ذلك ض ّد احلرية ،وإمنا ألنه حيقق شهرًة و ً
ذلك.
ولتنظيم جمتمعاتنا أقول:
أقول يف شأن الدين ونظم احلكم ،بعد أن ابتكرت الثقافة اإلنسانية الصيغة
اإلسالمي األصيل" :وأمرهم شورى
حتقيق للمبدأ
الدميقراطية املتجددة؛ اليت هي ٌ
ّ
بينهم" ،أقول :الب ّد يف جمتمعاتنا العصرية ،املتعددة املكونات ،أن نؤكد على مفهوم
املواطنة ومساواة املواطنني أمام القانون ،رجاالً ونساءً ،مسلمني وغري مسلمني ...
أيضا :ال شأن للدين بأمور العلم؛ بعد أن تطورت املعارف بسياج
وأقول ً
كل
أخالقي حيميها ،وإن كانت التطبيقات التكنولوجية للمبادئ العلمية يف ّ
اجملتمعات حتتاج إىل القيم األخالقية – الدينية والفلسفية – لتوجيه َها.

التحلي خبلقه ،والتحرر من
لقد آن لنا أن حنافظ على ديننا بالتمسك بروحه ،و ّ

تقدما.
َحرفية بعض فقهائه يف إدارة شئوننا اجلماعية؛ لنكون أقوى وأكثر ً

ورغم أن شجون الثقافة العربية تبعث الكثريين على اليأس ،لكننا عندما نتتبع
مسارات الثقافات املوازية يف القارات القدمية واجلديدة؛ يف الشرق والغرب ،ندرك
غرينا قد سب َقنا يف االنتصار
أننا لسنا َ
وحدنا َمن يواجه هذه اإلشكاليات ،وأ ّن َ
على صعوبات التنمية العلمية واملعرفية ،وأن األمم العريقة اليت استطاعت تطويع
تراثها وتدريب ثقافتها على االنفتاح والتعددية ،وأن تستوعب مقتضيات ثقافة
املعرفة من نَ َهم التجديد ،وااللتزام بالتطورات املنهجية للعلوم الطبيعية واإلنسانية
اعتمادا على احلجة
دون تفرقة ،ومساءلة املوروث الثقايف ونقده بل ونقضه أحيانًا؛
ً
66

والربهان وتغليبًا للصاحل العام ،والتقيد مبنظومة القيم األخالقية لعصر العلم ،مع
احلفاظ على املرتكزات الروحية لثقافتنا القومية ،كل ذلك يف تقديري يضمن لنا
اجلماعي وإرادتنا الكلية.
تأسيس جمتمعات املعرفة وتأصيلَها يف وعينا
ّ
ناقدا جتاه جمتَ َمعه ،فليس دوره
إ ّن املثقف بطبيعته ،جيب عليه أن يأخذ موق ًفا ً

الفكري
التأكيد على األيديولوجيات السائدة ،بل مساءَلتها؛ فهو عنصر التجديد
ّ
يف اجملتمع .ولكنه يف الوقت نفسه ،حافظ هوية هذا اجملتمع .ومن َمثّ عليه التجديد

مع التأصيل ،فيضمن العودة إىل اجلذور من جهة واالنفتاح على اجلديد من جهة
فكل ثقافة حية متغرية متجددة ،جيب عليها التواصل مع ماضيها واالنفتاح
أخرىّ ،

على غريها .فيصبح التجديد مع التأصيل دور املثقف يف ك ّل جمتمع ،فإ ّن اجلري
وراء اجلديد دون تأصيل ،سيؤدي إىل التخبط يف الضياع ،كما أ ّن االنغالق يف
استسالم النتحار بطيء.
املاضي ورفض اجلديد الوافد ،هو
ٌ
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الجزء الثاني
نظرة إلى المستقبل :ثورة معرفية جارفة
إن النظرة السريعة اليت ألقيناها على ساحة العمل الثقايف يف مصر والعامل
العريب ،ركزت بالضرورة على جماالت العمل الثقايف اليت اعتدنا عليها يف العقود
املاضية ،من شعر ونثر ،من أدب الرواية واملسرح ،من السينما إىل املوسيقى والرقص
والعمارة ،إال أن مثة ثورة معلوماتية اتصاالتية حتيط بنا وتتخلل وسائل التعبري
والتواصل ،حىت إنه من الضروري أن نعرتف أننا أصبحنا أمام منعطف تارخيي يف
عالقة البشر بعضهم ببعض وعالقاهتم باملعرفة اليت ينتجوهنا وأن هذا التغري النوعي
حيدث بسرعة فائقة.
انفصاما بني األجيال يف كل
وإنين أرى أن هذا التحول الكبري حيدث
ً
اجملتمعات ،ومن مث وجب علينا أن نتوقف قليالً عند ظواهر هذه الثورة املعرفية
اجلارفة وأبعادها لنستكمل رؤيتنا للساحة الثقافية يف بالدنا.

 -6األعمدة السبعة للثورة المعرفية الجديدة
مجيعا على أننا منضي خبطى سريعة حنو حتقيق جمتمع املعرفة واالقتصاد
نتفق ً
القائم على التكنولوجيا ،وما حيمله هذا التحول من جوانب العوملة املعروفة
واملوثقة .وأنا هنا أحتدث عن بنيان املعرفة ،وأسلوب عرضها ،وكيفية تفاعلنا حنن
بين البشر معها ،سواء كنا أكادمييني أو باحثني أو كنا ننتمي ألسرة اعتاد أفرادها
الذهاب إىل املكتبات العامة وطلب املساعدة من أمني املكتبة يف إجياد كتاب جيد
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للقراءة أو مصدر مرجعي إلعداد ورقة حبثية جامعية .وهذا ما أود أن أشري إليه
باسم "الثورة املعرفية اجلديدة"؛ وهو موضوع ناقشته ساب ًقا بشيء من التفصيل
واالستفاضة.
تتصف الثورة املعرفية اجلديدة خبصائص سبع رئيسية ،أفضل أن أمسيها هنا
"أعمدة" ،وهلذه األعمدة السبعة تداعيات على كيفية تفكرينا يف عملية التعليم
ومؤسساته من االبتدائية إىل ما بعد اجلامعية ،وكيفية تصميمنا ملؤسسات البحث
العلمي؛ سواء أكانت يف اجلامعات أو املؤسسات التابعة للدولة أو القطاع اخلاص،
آخرا املؤسسات املساندة للمنظومة املعرفية املتكاملة ،وأقصد هنا
و ً
أخريا وليس ً
املكتبات واألرشيفات واملتاحف .هذه األعمدة السبعة هي:
 البنية ،واحلياة ،والتنظيم
 الصورة والنص
 اإلنسان واآللة
 التعقيد والفوضى
 احلوسبة والبحث العلمي
 التقارب والتداخل والتحول
 منهجية الدراسات البينية وصياغة السياسات املناسبة
وفيما يلي نبذة عن كل من هذه األعمدة السبعة:
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أوالا :البنية ،والحياة ،والتنظيم
منذ فجر التاريخ ،سواء كانت الكتابة على لفائف أو جمموعات خطية،
سواءً كانت خمطوطة باليد أو مطبوعة ،استند تراكم املعرفة إىل بنية حمددة ،يسهم
كل كاتب مبقال أو كتاب ميكن اعتباره وحدة معرفية ،مع وضع الوحدات جبانب

بعضها البعض مثل الطوب حني بناء جدار ،وقد أدى جتاور تلك األعمال الفردية
اليت مت حتليلها ،إىل تراكم املعرفة ،وارتفع الصرح املعريف قطعة قطعة ،لبنة لبنة ،أو
حجرا ...
حجرا ً
ً
وكانت كل قطعة متجمدة أو "ميتة"؛ وأعين بذلك أنه مبجرد نشرها مرة
واحدة تبقى كما هي حىت ظهور الطبعة الثانية .فإذا كان لدى كل منا نسخة من
الكتاب نفسه ،ميكننا فتح صفحة  157مثالً لنجد نفس الشيء بالضبط يف مجيع
النسخ .فلن يتغري احملتوى سواءً فعلنا ذلك بعد ظهور الكتاب مباشرة أو بعد
صدوره بعقود.
وقد تغري ذلك كله بفضل اإلنرتنت؛ فأصبحت صفحة الويب Webpage

وحدة املعرفة ومرجعية للتحليل .وبدالً من التسلسل التقليدي للعرض ،أصبحنا
نتعامل اآلن مع الصفحة الرئيسية ،مث روابط النص ذي االرتباطات التشعبية
يدا من
 Hypertextإىل وثائق أخرى ذات صلة .ومن املتوقع أن نشهد مز ً
السالسة يف دمج الصور الثابتة أو الفيديو ،والتنقل ما بني الروابط املرجعية.
والصفحة على اإلنرتنت ختتلف عن الكتاب أو املقالة؛ حبيث إهنا متجددة متغرية
متحدثة "حية" ،فإذا قرأهتا اليوم جتدها اختلفت عما كانت عليه باألمس.
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وتعد حمركات البحث جزءًا مكمالً للشبكة العاملية؛ حيث خترج املادة مباشرة

إىل احلياة ،وذلك على عكس املواد املنشورة بالطرق التقليدية .واليوم إذا قمت أنا
بالبحث عن صفحة ما على شبكة اإلنرتنت ،وحبثت أنت عنها يف نفس املكان
بعد ساعات قليلة ،فستجد أهنا على األرجح قد تغريت؛ وذلك ألن حتديث املواد
يتم بصفة مستمرة.
عالوة على ذلك ،فكلما ذهبنا إىل ما وراء البىن احلالية على شبكة اإلنرتنت،
حنو الشبكة الداللية؛ حيث ميكننا البحث عن العالقات واملفاهيم وليس فقط عن
ومفعما
نسيجا كب ًريا مرتابطًا
األشياء ،فإن هيكل تنظيم وعرض املعارف يصبح
ً
ً
باحليوية من املفاهيم واألفكار واحلقائق؛ وينمو هذا النسيج بشكل سريع مما
يتطلب أساليب تفكري جديدة للتفاعل معها .كما سيؤدي تلقائيا إىل ظهور هذه
األساليب اجلديدة يف التفكري ،ومن مث لن يتم حتليل البحث العلمي مثل ألواح
الطوب يف اجلدار ،بل ستكون أشبه بالتعامل مع هنر يتدفق بسالسة.
أيضا بروز ظواهر الروابط االجتماعية اليت أتاحها
وإذا أخذنا يف االعتبار ً
اإلنرتنت والشبكة العاملية ،سيكون بإمكاننا أن نتصور ما أطلق عليه بعض
املتخصصني اسم "امليتا ويب" ( )meta-webذات قدرة االتصال املعريف
تصورا التصال الذكاء؟
واالجتماعي الفائقة؛ فهل تقدم لنا "امليتا ويب" ً
ثانياا :الصورة والنص
لطاملا كان النص هو الوسيلة األساسية لنقل املعلومات على مر التاريخ .وكان
من الصعب إنتاج الصور وإعادة إنتاجها مرة أخرى .ولكن األمر تغري اآلن.
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فبفضل الثورة الرقمية ،يستطيع أي شخص تسجيل الصور ،سواءٌ الثابتة أو
الفيديو ،وأصبحت رسوم اجلرافيك اليت يولدها احلاسوب يف متناول اجلميع.
فكم هائل من
وميكن لعقل اإلنسان معاجلة املعلومات البصرية بسرعة هائلةٌّ .
التفاصيل يتم التقاطه ومعاجلته يف جزء من الثانية .ومن مث ،تبدو بعض امليزات
اجلديدة للثورة املعرفية احلالية وشيكة .أوالً ،االعتماد الكبري على الصورة –
باإلضافة إىل النص – يف نقل املعلومات واملعارف واألشكال املتغرية ألجهزة
التخزين واالسرتجاع اليت سيتطلبها هذا األمر ،وحنن ننتقل من الكتاب أو اجمللة
اليت تعتمد على النص إىل عروض الصور الرقمية الثابتة والفيديو وكذلك الواقع
أيضا مسة من مسات عامل الواقع
االفرتاضي ثالثي األبعاد .وسوف يصبح التفاعل ً
االفرتاضي اجلديد املعتمد على الصورة .ومرة أخرى .ماذا يعين ذلك من حيث
وظائف العرض والبحث واالسرتجاع والتفاعل بني الباحث واملواد يف املستقبل؟ بل
أهم من ذلك ،ماذا يعين هذا لكيفية إعداد البحث وكيفية توصيل املعرفة لآلخرين
يف ظل سهولة التعامل مع الصورة؟
ثالثاا :اإلنسان واآللة
باستثناء الرياضيات البحتة وبعض جوانب الفلسفة ،لن يكون من املمكن
ألحد من البشر البحث عن املعرفة يف أي ميدان والعثور عليها واسرتجاعها ،ومن
مث التعامل معها ،أو حىت اإلضافة هلا وتوصيل إسهامه دون االعتماد على اآللة.
حىت يف النقد األديب والعلوم االجتماعية ،فلم يعد من املمكن البحث يدويا يف
خمزون الكم اهلائل من املواد املتاحة .فالقرن احلادي والعشرون هو بداية عصر
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جديد يف تفاعل اإلنسان مع اآللة واعتماده عليها .ومثل هذه املالحظات تثري فورا
تساؤالت عن قضية الذكاء الصناعي ،وهذا ليس بأمر جيد أو سيء  ..إنه جمرد
أمر واقع.
واآلن وبعد فوز برنامج  Big Blueالذي أنتجته شركة  IBMعلى بطل العامل
(جاري كاسباروف) يف لعبة الشطرنج يف عام  ،1997يتساءل كثريون عما إذا
كانت هذه اآلالت مبا نشهده من تطور مذهل يف سرعتها وقوهتا وتشابكها سوف
يؤدي إىل ظهور خاصية الوعي الذايت

consciousness/self awareness

يف

اآللة ،وهي من اخلواص اليت تفرق بني اإلنسان واآللة.
كما يتساءل البعض عما إذا كان "الوعي" و"الذكاء" صفتني منبثقتني من
أنظمة بالغة التعقيد مثل مخ اإلنسان الذي مازال يفوق بعدد خالياه أقوى
حاسوب حبوايل مليون ضعف ،ولكن ماذا سيكون الوضع حينما يفوق احلاسوب
املخ البشري مبليون ضعف؟ وعندما تتطور الربجميات ملواكبة هذه اآلالت اجلديدة؟
وكل ذلك من املمكن أن حيدث خالل النصف األول من القرن احلادي والعشرين.
ولكن أيا كانت أبعاد هذه املناقشة وتشعباهتا ،فمن الواضح أن التغيريات
واضحة بالفعل يف جمال املكتبات واإلنرتنت .وأحد األمثلة على ذلك هو املكتبة
الرقمية العاملية؛ حيث يسمح هذا النظام للمستخدم بأن يربط بني املتاح يف شىت
مكتبات العامل من أفالم الفيديو والنصوص املصورة والتعليقات واخلرائط يف وحدة
سلسة واحدة متكاملة ،وأن يبحث فيها من خالل عدد من املداخل املختلفة
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(التاريخ واجلغرافيا واملوضوع والوحدة أو حىت الكلمة الواحدة) وأن يبحث يف املواد
وجيد ما يبحث عنه من املواد املرقمنة املتاحة من كل بالد العامل.
رابعا :التعقيد والفوضى
ا
إن العامل الذي نعيش فيه معقد بدرجة كبرية سواء يف الظواهر اإليكولوجية أو
علما مستقال ،Complexity Theory
البيولوجية ،وأصبح ذلك التعقيد ً
وكذلك املعامالت االجتماعية االقتصادية يف عامل يتجه حنو العوملة معقدة ،حبيث
تتحرك ماليني الدوالرات حول العامل بسرعة الضوء مبجرد نقرة على الفأر وحركة
إلكرتون .فشبكة املعامالت املتداخلة هائلة ،كما أنه من الصعب التنبؤ باآلثار
املرتتبة على عدد من األفعال وتداخلها مع تأثريات أخرى ،وهي أمور عاجلتها
نظريات علمية عن الفوضى .Chaos Theory
إن الواقع معقد ويتسم بالفوضى مبعىن أن األنظمة املعقدة هلا حلقات من
التغذية الراجعة غري اخلطية  Non-Linear Feedback Loopsينتج عنها
أنظمة وأنظمة ثانوية يصعب التنبؤ هبا إىل حد كبري.
خامسا :علوم الحاسبات والبحث العلمي
ا
امتدادا آللة حاسبة كبرية قادرة
وإىل اآلن ،يعترب احلساب اآليل بشكل كبري
ً
على أداء عمليات حسابية غبية بسرعة فائقة .وكان املبدعون والباحثون ينظرون
إىل علماء ومهندسي احلاسب اآليل على أهنم منفذون جعلوا حياة املبدعني
والباحثني أقل ملالً .وهذه أدوات رائعة ،بدون شك ،ولكنها جمرد أدوات .واليوم،
ستصبح مفاهيم احلاسب اآليل وتقنياته جزءًا حموريا من منهج البحث العلمي
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اجلديد .فمفاهيم العلوم احلاسوبية واألدوات والنظريات ستحاك يف النسيج
األساسي للعلوم واملمارسات العلمية يف شىت اجملاالت.
وإذا نظرنا إىل إدارة البيانات ،نرى أن البيانات حني يتم تنظيمها تصبح
معلومات ،وحني تشرح املعلومات تصبح معرفة .وحني يتم دعمها باخلربات والرؤى
قد تؤدي إىل احلكمة ،ولكن هذه قصة أخرى.
ولكن خبالف مستوى وحجم مجع املعلومات ،فإننا نبحث عن روابط بني
جمموعات البيانات .ومتثل هذه مشكالت معينة تنطوي على أبعاد ختتلف نوعيا
عما اعتاد عليه العلماء من مشكالت جتميع املعلومات .وجند أن املتخصصني يف
علم احلاسب اآليل هم الذين يقومون باجلزء األكرب من العمل على هذه األنواع
من املعضالت.
سادسا :التقارب والتداخل والتحول
ا
تتقارب اجملاالت بالتدريج .فبأبسط الكلمات ،كان لدينا يف يوم من األيام
علم األحياء وعلم الكيمياء كعلمني مستقلني ومنفصلني عن بعضهما ،واآلن لدينا
علم الكيمياء احليوية .وحلظات التقارب هذه ،اليت تتولد منها علوم جديدة ورؤى
جديدة هي اليت تكون أكثر اللحظات ثراءً يف تطور معرفتنا ويف تطور التكنولوجيا

اخلاصة بنا .واليوم نشهد تقارب ثالثة جماالت كانت منفصلة وبدأت تتداخل

ونقصد التكنولوجيا احليوية واملعلوماتية والنانو
).(BINT
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Bio-Info-Nano Technology

ويف نفس الوقت ،فإننا حباجة إىل تطوير ما تطلق عليه املؤسسة الوطنية للعلوم
بأمريكا

)National Science Foundation (NSF

"األحباث التحويلية"

 .Transformative Researchوهي األحباث القادرة على إحداث تغيري شامل
يف اجملاالت املعرفية ،ومنها األحياء املصنعة  Synthetic Biologyوكيمياء الفمتو
 .Femto Chemistryوهذه األحباث ذات قيمة كبرية .ولذلك رأينا كيف أدى
اكتشاف بناء احلمض النووي

DNA

وآليته إىل توليد جماالت كاملة مثل علم

اجلينوم وعلم الربوتيوميات ( )Protoemicsواالستقالبيات (.)Metabolomics
والسؤال األهم هو هل ستبقى هذه التطورات رهن الصدفة ،أم ستتمكن
مؤسساتنا البحثية من أن تولدها بصورة منظمة؟
سابعا :منهجية الدراسات البينية وصياغة السياسات المناسبة
ا
يظهر بوضوح وبصورة متزايدة أن مشكالت حياتنا احلقيقية مثل الفقر والبيئة،
كلها متعددة األبعاد ومعقدة وحتتاج إىل خربات جماالت معرفية متعددة ،بينما
اعتادت املؤسسات اجلامعية والبحثية عرب عشرات السنني ،إن مل تكن قرونًا ،أن
تؤكد على استقاللية التخصصات املختلفة يف أقسام وكليات كل منها يغار على
ميدانه ،مما يؤدي إىل وجود صوامع للحقول املعرفية ال تتفاعل بالقدر الكايف
لدراسة مشاكل العامل اجلديد وحتدياته ،ومن مث ال تسهم بالقدر الكايف يف صياغة
السياسات املناسبة ألوضاعنا املتغرية.
أما بعد ،فهذه هي األعمدة السبعة للثورة املعرفية املعاصرة ،واليت جيب أن
تؤخذ بعني االعتبار يف التفكري يف مؤسساتنا التعليمية – من املرحلة االبتدائية إىل
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املرحلة ما بعد اجلامعية – ومؤسساتنا البحثية ،حكومية كانت أو خاصة،
واملؤسسات املساندة للثقافة واملعرفة مثل املكتبات واملتاحف واألرشيفات.
إذا كان املستقبل العريب مرتبطًا بالضرورة بثقافة املعرفة ،فإنه من الضروري أن
يهتم املثقفون العرب وصناع القرار يف بالدنا بأبعاد هذه الثورة املعرفية اجلارفة
بأعمدهتا السبعة وتداعياهتا املتنوعة.
اهتماما كافيًا
إنه من امللفت أن أغلب ما يكتب يف العامل العريب ال يعطي
ً
هلذه التغريات النوعية يف وسائل التواصل مع املعرفة ،تلك التغريات اليت حنسبها
كفيلة بأن حتدث ثورة حقيقية يف كل ما عهدناه عامليا يف القرون الثالثة املاضية،
وحىت يف هناية القرن العشرين؛ حيث الحت بدايات هذه التغريات على األفق
القريب ...بل جند الكثري من أبناء أمتنا يرجون اإلصالح والتغيري يف حماكاة
النماذج الغربية الناجحة من املؤسسات التعليمية والبحثية ،أو يف اتباع منهج
الصني يف التحديث والتصنيع ،غري مبالني بأن هذه مناذج عصر آخر وعلينا أن
نستعد لتحديات عصر جديد.
وإذا كنا سوف ننتقل بأنفسنا وبأمتنا لتحقيق هذا املشروع احلضاري الكبري،
هاما من أركان هذا التحول سوف يكون مرتبطا بكيفية عالج
فأظن أن ركنًا ً
مؤسساتنا التعليمية والبحثية؛ حبيث تتفاعل مع األعمدة السبعة هلذه الثورة املعرفية،
وتطوعها مبا هلا من إمكانيات هائلة وتقنيات مذهلة ،وتوظف ذلك من أجل
متكني جيل الشباب العريب الصاعد؛ ذلك اجليل الذي سيعايش الثورة املعرفية
وحيقق املشروع احلضاري الذي طرحنا معامله يف الصفحات السابقة.
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 -7االنفصام
سياق التحول الثوري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 أزمنة متغيرةكلنا اعتمدنا على الكتاب باعتباره الوسيط األساسي يف اخلطاب الثقايف
بالرغم مما عرفناه عن دور قنوات التواصل الثقايف األخرى مثل املسرح والسينما،
ولكن الكثري منا يتساءل عن مستقبل الكتاب يف هذا العامل الرقمي اجلديد.
جيدا ونولع
الكتاب سوف يستمر ..ليس بوصفه شكالً ماديا
مطبوعا نعرفه ً
ً

به ولكن بصفته جمموعة من الكلمات اليت حتتل حيزا معينًا فتعلم القارئ وتسليه
وختاطب عقله من خالل سحر النص وجاذبيته ،وكما صرحت قائالً يف حفل
افتتاح القمة الدولية األوىل للكتاب بواشنطن دي سي يف ديسمرب :2012
"فالكتاب– هبذا املعىن– سوف يستمر إىل األبد  ..واليوم ،إنين على قناعة بأن
باإلمكان للشكل اإللكرتوين والورقي أن يتعايشا جنبًا إىل جنب لفرتة طويلة
قادمة ،مثلما تعايشت املخطوطات والكتب املطبوعة لعدة قرون قبل أن يزيح
متاما ،ولكن دور الناشرين كوسيط بني الكاتب والقارئ
الكتاب املطبوع املخطوطة ً
تأثرا عمي ًقا بالتقنيات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت".
سوف يتأثر ً

وسوف ينشر عدد متزايد من "املؤلفني" مؤلفاهتم ذاتيا يف السنوات القادمة،
وسوف تظهر أشكال جديدة من الوساطة والتوزيع بينما ستستمر األشكال
اإللكرتونية يف التفوق على األعمال املطبوعة ورقيا ،ويف حني يستمر استبدال
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أجهزة الكمبيوتر احملمولة باألجهزة الشخصية احملمولة باليد ،فإن سرعة األجهزة
اجلديدة وقوهتا سوف توفر إمكانات هائلة جديدة.
ولقد ذكرت آن ًفا كيف أن التقنيات الرائدة اجلديدة قد جعلت– ومازالت
جتعل -باإلمكان حتقيق ما كنا ال جنرؤ على احللم به ،ولقد أصبح ممكنا بشكل
متزايد ومن خالل شبكات تعاونية من املؤسسات ومن خالل سحر الرقمنة أن
نبين متاحف عاملية تنقل املعروضات على هيئة أشكال ثالثية األبعاد ،وأن نتيح
زيارات افرتاضية عن بعد ،بينما ميكن قراءة النصوص بأكملها أو باتصاهلا بالصور
واملوسيقى والفيديو من كل أرجاء العامل .ولكن كل ذلك يرتكنا يف مواجهة بعض
التحديات احملددة اليت تفرض علينا التعامل معها مثل :البيانات الضخمة،
اخلصوصية ،األمان ،التواصل االجتماعي.
 البيانات الكبرىإن الثورة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسري بسرعة مذهلة لدرجة إننا
نعلم علم اليقني أن األرقام اليت نذكرها يف الصفحات القادمة سوف تكون بالية،
سبقتها احلقائق وفاقها الواقع ،حينما يكون هذا الكتاب بني يدي القارئ .ولكن
ها هي الوقائع كما نراها يف أوائل عام  ،2015وما حنتاج الرتكيز عليه ليس
حجمها فحسب ،ولكن ما تبينه من سرعة التطور البنيوي يف عامل املعلومات
واالتصاالت ،ومن مث ،ما يكمن يف ذلك التطور وتلك الثورة من انفصام بني جتربة
األجيال السابقة والالحقة.
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معا يف رباط وثيق ومذهل ،مما حيتم علينا
اإلنرتنت واهلاتف احملمول احتدا ً
إعادة التفكري يف كل األمور تقريبًا اليت نعرفها حول كيفية تنظيم جمتمعاتنا.
ال يوجد جانب من جوانب حياتنا كلها تقريبا مل يتفاعل معه اإلنرتنت
ويغريه ،من االتصاالت إىل التجارة والعلوم والشبكات االجتماعية ،وحىت توفري
املعلومات املوجودة يف العامل بأسره ووضعها حتت طلب كل إنسان .وبينما يتغري
مكان التفاعل مع اإلنرتنت من أجهزة الكمبيوتر الثابتة إىل اهلواتف الذكية
احملمولة ،فإن سحر وجود خدمة متوفرة طوال الوقت وبال انقطاع جتعل كل شيء
مسلما به.
أمرا ً
ممكنًا ،وهو أمر يتعامل معه املليارات من البشر بوصفه ً
 طب ًقا الحتاد االتصاالت الدولية فإن عدد حسابات اهلاتف احملمول
العاملة سوف يتخطى عدد سكان العامل يف .2014
 سوف يصل عدد مستخدمي اهلواتف الذكية احملمولة يف العامل إىل
 1.75مليار يف . . . 2014
 يزيد عدد مستضيفي خدمة اإلنرتنت عن مليار ،والعدد مرشح
لالزدياد .يف حني كان عددهم ال يزيد عن بضع مئات يف بداية
الثمانينيات ارتفع ليصبح  1مليار يف  2012وما زال العدد ينمو
مبعدالت من رقمني!
فأين إذن حنن ذاهبون بكل هذا التواصل؟
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دعونا نتأمل يف األبعاد املذهلة لثورة املعلومات:
طب ًقا لتقديرات عام  2007من جامعة كاليفورنيا أنتجت اإلنسانية يف تارخيها
سجالت يصل حجمها إىل  256إيكسابايت ،هذا هو ما خلفه لنا كل تارخينا
املسجل.
ولكن منذ  2007شهدنا منوا متفجرا يف استخدام اإلنرتنت:
 ارتفع استخدام اإلنرتنت يف الفرتة من  2013-2010مبا يوازي  20مرة.
 املعدل احلايل للنمو بدءًا من العام املاضي زاد عن إيكسابايت واحدة يف
اليوم على اإلنرتنت
 اململكة العربية السعودية مبفردها سوف تضيف إيكسابايت واحدة أخرى
يف اليوم!
ولكن ما ذا متثل إيكسابايت واحدة؟ مليار املليار من البايتات! هذا يعين:
 100 000 مرة كمية املعلومات املطبوعة يف مكتبة الكوجنرس كل يوم! أو
 من  500إىل  3000مرة حمتوى مكتبة الكوجنرس .كل يوم!
ويزعم أن جوجل متتلك حوايل  10إيكسابايت على أجهزهتا اخلادمة إضافة
إىل  5إيكسابايت أخرى على شرائطها االحتياطية.
وميثل تنظيم تلك املعلومات ومحايتها مشاكل عديدة ،منها القدم والتهالك
الفين واملادي ،فبينما يستمر هذا الكم اهلائل من املعلومات يف النمو ،فإن التحدي
أيضا ،ومن مث ،يتحتم علينا أن
يف احلفاظ على كل شيء يستمر يف التنامي ً
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نتساءل عما سيحدث إذا مل نستطع احلفاظ على كل املعلومات املتنامية باستمرار
اليت حيتوي عليها اإلنرتنت وتنظيمها؟ هل حنن نتوجه حنو شكل من أشكال فقدان
الذاكرة الرقمي؟
قد ال حيدث ذلك .ورمبا سيقوم اإلنرتنت ذاتيا بإجراء تنقية حيدث من خالهلا
احلفاظ على بعض املعلومات يف مواقع للمستقبل ،يف حني يتم تسجيل املادة ذات
القيمة العالية بشكلها الرقمي مرات متكررة ،وبعضها سوف خيتفي بدون قصد.
وسوف تكون لدينا رغبة منطقية يف احلفاظ على كل شيء ومحايته ،ولكننا
سنكون حمددين بعوامل مادية سوف جتعل من الضروري إجراء عملية انتقاء
شاملة ،وليس ذلك نتيجة مرغوبة ولكنه أمر ميكننا التعايش معه ،حيث إن
األعمال الرائعة من األجيال الفائتة سوف متر خالل اختبار جديد لقوة حتملها.
وقد يتحتم معاملة األرشيفات بشكل خمتلف ،فليس من الضروري االحتفاظ
بالفاتورة اليت سددناها يف عشاء األمس لكي يتفحصها أحفاد أحفادي.
ولكن بغض النظر عن تطور ذلك األمر ،فإنه من الواضح أن علينا أن نكون
على وعي متزايد مبشاكل القدم والتهالك الفين واملادي ،وأن نتعامل بكل جدية
معها ،من هنا تبزغ بطبيعة احلال قوة الكتاب املطبوع ،بكل الراحة والبساطة اليت
يوفرها واليت ال مثيل هلا ،ورمبا كان ذلك أحد األسباب اليت حتدو بنا لكي حنتفظ
بنسخ من كل كتب العامل يف الشكل اجلديد ملكتبة اإلسكندرية القدمية يف الوقت
الذي نسعد فيه باإلضافة إىل احملتوى "الذي ولد رقميا" وتنظيمه يف جمموعات من
أجهزة كمبيوتر تزداد ضخامة ،وهي األجهزة اليت نشري إليها باسم "السحب".
ويطرح ذلك قضيتني أخريني :اخلصوصية ،واألمان.
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 الخصوصيةمع وجود هذا الكم اهلائل من املعلومات على اإلنرتنت إىل جانب املعلومات
اليت ننشرها بأنفسنا ،وكل ما تقوم احلكومات وبائعو التجزئة والبنوك وتقريبًا كل

املؤسسات اليت نتفاعل معها بتجميعه وحتليله واستخدامه يف الوقت احلقيقي،
فماذا حدث لقضية اخلصوصية؟
لقد أصبح األفراد أكثر تقبالً النتهاك خصوصيتهم ،ويكون ذلك أحيانًا
بسبب سهولة حصوهلم على خدمة ما ،وأحيانًا حبثًا عن شهرة يسعون هلا وميكنهم

حتقيقها من خالل فيسبوك أو تويرت أو يوتيوب حىت وإن كان لفرتة وجيزة ،فالشهرة

جديرا بتلك الشهرة ،مثل
عادة ما مينحها اجملتمع لشخص ما قام بعمل جيعله ً
تأليف كتاب عظيم ،أو إنتاج فيلم رائع ،أو عمل اكتشاف علمي ،أو حتقيق رقم
عاملي قياسي يف الرياضة ،أو إجناز أعمال عظيمة يف جمال األعمال أو يف احلكومة.
هذا النوع من الشهرة ال يكون عادة وقتيا حيث يقوم على أساس متني ،ولكن
ثقافتنا اجلديدة يف التواصل قد أنتجت ظاهرة الشهرة ،فالشخص الشهري هو
دوما ،ويظهرون بكثافة على غالف
شخص يشتهر بأنه مشهور ،واملشاهري يتغريون ً

اجملالت الالمعة ،ويقطنون يف مواقع التواصل االجتماعي حيث يتم تبادل أخبارهم

"بشكل مكثف" مث سرعان ما خيتفون لكي يظهر مكاهنم أشخاص آخرون.
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 األماناجلانب املقابل للخصوصية هو األمان ،وسواءً حتدثنا حول سجلنا الطيب أو
حول أسرار احلكومة أو حول املعلومات التجارية ،فإن األمان أصبح من األولويات
املهمة .وفيما يلي مثاالن وقعا حديثًا:
 يزعم أن سنودين قد حصل على  1.77مليون وثيقة.
 إن التكنولوجيا اليت جعلت من املمكن إجناز عملية جتسس هبذه
الضخامة هي التكنولوجيا ذاهتا اليت جعلت من املمكن أن يكشفها
شخص واحد  . . .هذان وجهان لعملة واحدة.
 ليس بإمكان سنودين مطلقا تصوير  1.77مليون ورقة من الوثائق!
 منذ فرتة وجيزة ،كتبت النيويورك تاميز عن أضخم اخرتاق يف التاريخ
ملؤسسة مالية  . . .وكان ذلك هو اهلجوم يف الفضاء اإللكرتوين على
جي يب مورجان تشيس ،والذي أثر يف أكثر من  83مليون أسرة وعمل
احدا من أخطر االخرتاقات الكمبيوترية لشركة أمريكية.
جتاري ،وي َعد و ً
ينبغي جملتمعاتنا وهي تندفع يف عجلة لكي تضع املزيد من املعلومات على
اإلنرتنت أن ختصص قليالً من الوقت ملناقشة قضية األمان فيما يتعلق بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
واآلن دعوين أجته ألمر مرتبط ارتباطًا وثي ًقا باخلصوصية واألمان . . .
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 التواصل االجتماعيسواءً كنا نرسل مليار دوالر عرب كوكب األرض بنقرة واحدة من املاوس
باندفاع اإلشارات اإللكرتونية ،أو نرسل رسالة غرام حملبوبنا عرب الشارع يف تويتة
واحدة  . .فإن تدفق املعلومات أمر هائل ،وحجم ظاهرة التواصل االجتماعي
مذهل.
لقد جعل اإلنرتنت من التواصل االجتماعي أمًرا ممكنًا ،وانطلق ذلك التواصل

بسرعة مذهلة وصلت اآلن إىل حدود صاعقة .ولنتأمل قليالً حقيقة أن ثورة
املعلومات واالتصاالت املنتشرة يف كل مكان مل تولد إال منذ فرتة وجيزة جدا:
 2004 فيسبوك
 2005 يوتيوب

 2007 آيفون ،أول هاتف ذكي
ومدى انتشارها:




احدا من بني أربعة أشخاص تقريبًا
الشبكات االجتماعية تصل و ً
يف العامل
يف هذا العام > 3/2من مستخدمي اإلنرتنت حول العامل سوف
يستخدمون شبكة اجتماعية (مرة واحدة يف الشهر على األقل)
سوف يرتفع هذا الرقم إىل أكثر من  %75من مستخدمي اإلنرتنت
حبلول .2016
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وختضع اجلوانب االجتماعية والنفسية للتفاعل االجتماعي االفرتاضي لكثري
متاما ملا حيدث يف الواقع الفعلي.
من النقاش واجلدل بوصف هذا التفاعل خمال ًفا ً
وفضالً عن ذلك ،فإن التوسع اهلائل يف التواصل وخاصة االنتشار الكبري
للشبكات احلساسة سوف تستطيع توسيع قدرات اجلهاز العصيب لإلنسان بشكل
غري مسبوق من قبل .ويعين ذلك أن اخلربات االفرتاضية ميكن توسيعها يف
السنوات القادمة ،مما سوف يطرح تساؤالت كثرية يفضل أن نرتكها إىل سياق
آخر.
 عودة االنفصام إلى العالم العربي ومصرمن املذهل أن نرى إىل أي حد يظهر االنفصام الناتج عن ثورة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الدول العربية ،مبا فيها مصر ،فاألجيال القدمية لديها
خوف كبري من التكنولوجيا ،يف حني حتتضنها األجيال الشابة بكل سهولة ويسر،
ضخما يف طريقة استخدام اللغة العربية
تأثريا
ً
مما خيلق فجوة هائلة بني األجيال و ً
العامية والتعبري هبا يف الرسائل النصية القصرية حيث تكتب جزئيا حبروف التينية
وجزئا بأرقام للتعبري صوتيا عن بعض اجلمل والتعبريات العربية الدارجة .خاصة أن
بعض الكتاب املعاصرين ال يستخدمون سوى العربية العامية مما سوف يتسبب يف
تدمري اللغة الفصحى احلديثة ،إىل جانب تدمري التعبريات الفصحى األدبية يف
كتابات بعض الكتاب املرموقني.
والسؤال الذي يطفر هو :إىل أين سيصل بنا كل ذلك خالل جيل قادم؟
اضحا .ولكن األمر األكيد هو أن الشباب لن يعود إىل الوراء،
األمر ليس و ً
87

وسوف جيدون وسائل التعبري الفين اخلاصة هبم سواءً يف املوسيقى أو الفنون أو
هتديدا حقيقيا ،حىت على الرغم
األدب ،ويف هذا اجملال األخري يهددنا االنفصام ً
من وجود الزجل وهو شعر باللغة العربية الدارجة ووجود مسرحيات ومسلسالت
تليفزيونية على مدى فرتة طويلة امتدت جليل كامل .وعلى املنوال ذاته ،ليس من
الواضح كيف ستؤثر مواقع التواصل االجتماعي بانتشارها الواسع وتأثريها القوي يف
أفكارنا التقليدية حول ارتياد املسرح والسينما ،فضال عن طريقة قراءتنا للروايات
أيضا يف
وتفاعلنا معها ،ومع بعضنا البعض ومع اجلمهور .سوف حيدث حتول ً
املؤسسات الثقافية املساندة مثل املكتبات واملتاحف واألرشيفات لتصبح كيانات
خمتلطة ،ماديا وافرتاضيا ،وذلك عن طريق توسيع ما تقدمه ليس فقط يف الواقع
متاما.
احمللي ولكن ً
أيضا عن بعد من خالل أجهزة كثرية  . . .إنه عامل جديد ً
 الخالصةفيما خيص الكثريين ،فإن هذا الفيض من البيانات والتقنيات القادرة على
إحداث حتوالت واآلتية إلينا بسرعة الربق ،والعامل اجلديد الذي يتشكل أمام
صورا لعوامل مستقبلية مرعبة وجمتمعات
أعيننا؛ هلو أمر يدعو للقلق ،فهو يثري ً
فقدت كل إنسانيتها .وهي تعكس األسئلة العميقة اليت طرحها ت .س .إليوت
منذ قرن مضى عندما تساءل:
أين هي احلياة اليت فقدنا يف العيش؟
أين هي احلكمة اليت فقدناها يف املعرفة؟
أين هي املعرفة اليت فقدناها يف املعلومات؟
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ولكنين أجد تلك التطورات مثرية للبهجة ،فهي تفتح آفاقًا جديدة يتعامل
معها الشباب كأمر مسلم به ،وهبذا فإنين أدعو مجيع مديري املؤسسات الثقافية
والعلمية أن يشركوا الشباب معهم ،ليس كمتدربني أو متمرنني ،ولكن كزمالء
ومتعاونني .إنين أشعر مبا قاله روبرت فروست يف قصيدته:
اآلن وأنا عجوز يعلمين الشباب
ما ال ميكن تشكيله ينكسر أو يلتوي
أجاهد يف دروسي فأحدث جرحا
وأذهب إىل املدرسة إىل الشباب ألعرف عن املستقبل.
ولكن بسبب ذلك االنفصام ،وبسبب وفرة الشباب يف الرتكيبة السكانية
العربية ،فإن هؤالء الشباب سيكون منوطًا هبم التعامل مع مشكليت التطرف
والعنف ،وهلذا وقبل أن نتحول إىل مناقشة التحديات والفرص الثقافية اليت يتعني
عليهم التعامل معها عن طريق تسخري التكنولوجيا خلدمتهم ،دعونا نقدم رؤية
أكثر تفصيالً للتطرف والعنف.
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الجزء الثالث
حول التطرف والعنف
 -8حول التطرف
 -التطرف

التطرف هو موقف سياسي يرفض معتنقوه أي فرصة للحوار ،كما يرفضون
أي تلميح حول وجود قصور أو خطأ يف فهمهم ،ويذهبون يف جدهلم إىل أبعد
مدى ممكن .وكل مدرسة من مدارس الفكر السياسي لديها متطرفوها ،ولكن
املتطرفني من مجيع األطياف يف هناية األمر يرفضون أي تسوية أو حل وسط مع
اآلخرين الذين ال يشاركوهنم آراءهم.
 عالمات وأعراض :ظهور قوة التطرفدائما خطر العودة إىل نظام حكم فاشي أو مشويل ،ولقد حذر من
يهددنا ً
ذلك العديد من املثقفني والفالسفة والفنانني مر ًارا وتكر ًارا ،فالفكر املتطرف يطرح
خطرا حمق ًقا يف
شعارات شديدة التبسيط حلل مشاكل معقدة ،وميثل هذا الفكر ً
اضا نستطيع
مجيع اجملتمعات واألزمنة ،ولكن مثل أي مرض فإن له عالمات وأعر ً

أن حنتاط منها باستخدام قوى التعددية الثقافية من أجل مقاومته .ومن ضمن
تلك العالمات واألعراض اليت تشري إىل تصاعد الفكر املتطرف ما يأيت:
 ظهور الشعارات الساذجة والعبارات الطنانة حول تسيب اجملتمع،
وضياع اهلدف فيه ،وضرورة اختاذ مواقف صارمة للتعامل مع هذا الوضع.
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 إظهار املتطرفني بوصفهم ينتمون إىل فئة احلق ،بينما ينتمي اآلخرون–
كل اآلخرين– إىل فئة الضالل.
 توجيه هجوم ضد أي شخص يتحدى آراء اجلماعة املتطرفة.
 ظهور خطاب الكراهية ضد األقليات يف اجملتمع ،ورفض اعتبارهم جزءًا
من النظام االجتماعي القومي ،أو إنكار أهنم يشاركوهنم هويتهم القومية،
ومن َمث وصفهم بأهنم عمالء أجانب ال يستحقون التعاطف.
وحىت هذه النقطة ،ما زال باإلمكان اعتبار ذلك كله ال خيرج عن كونه
خطاب مجاعة ما يف اجملتمع ،وميكن مقاومة ذلك اخلطاب باستجابة فكرية فعالة
ومناظرات واسعة النطاق يف حمافل عامة مالئمة .ولكن عالمات اخلطر تظهر
عندما تسيطر تلك اجلماعات على السلطة السياسية أو حيتل املتعاطفون مع
نوعا من األيديولوجية
أفكارهم مناصب مهمة مؤثرة ،فيصبح الفكر املتطرف ً
الصاعدة ،مث يرتجم كل ذلك إىل العالمات واألعراض األشد خطورة ،وهي:
 البدء يف متييز منهجي ضد األقليات.
 استبعاد كل من يعارض األيديولوجية اجلديدة.
 اإلرهاب املنهجي للمعارضني واملنشقني.
 االستبعاد التدرجيي للمعارضني.
 استبعاد أو هتميش املؤسسات السياسية اليت كان منوطًا هبا القيام
بالضوابط والتوازنات.
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عندئذ ال ننتظر سوى ظهور نظام مشويل يعتنق أيديولوجية متطرفة وجيرف
اجملتمع حنو هاوية من اجلرائم النكراء ،بل رمبا إىل اجملازر اجلماعية .وفيما يأيت ذكر
جيدا من األمثلة التارخيية
لعالمات اخلطر اليت تنبئ بوقوع جمازر مجاعية معروفة ً
املاضية:
 استبعاد احلقوق.
 استبعاد الشهود.
 الفشل يف محاية املدنيني.
 صمت املعارضة السياسية.
 القهر العسكري.
 زيادة حاالت اهلجرة لألقليات املهددة.
عادةً ما يبدو اجملتمع يف هذا السيناريو على هيئة مريض استشرى فيه املرض،
حبيث ال يستطيع جتنب النتائج الكارثية للسرطان الذي انتشر يف مجيع أرجاء
معا ،وسيظل
جسده ،وغالبًا ما ينتهي األمر مبجزرة هائلة أو حرب أهلية أو االثنني ً
اجملتمع يعاين طويالً حىت حيدث توافق وطين وتبدأ صفحة جديدة.

ومع ذلك فهناك احتمال وجود سيناريو آخر خمتلف قليالً إذا ضرب التطرف
جبذوره يف أقلية تعارضها الدولة القوية املتماسكة ،فمن املرجح أن الدولة ستصبح
استبدادا ،بينما تتورط اجملموعة املتطرفة يف أعمال إرهابية.
حينئذ أكثر
ً
ويتضح من تلك املناقشات أنه ينبغي لنا أن نقدر قيمة اإلطار الثقايف حق
قدره  ،حيث إنه يشجع التعددية واهلويات املختلفة داخل الكيان القومي ،أو حىت
داخل الكيان فوق القومي كما حيدث يف أوروبا .وسوف يسهل مثل ذلك اإلطار
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أيضا عملية التغيري املنظم من خالل املناقشات واحلوارات ووسائل املشاركة
الثقايف ً

السلمية للمواطنني .كل هذه السمات توفر الشرعية للنظام االجتماعي والسياسي

القائم ،وتشجعه على االستجابة آلراء املواطنني واحتياجاهتم .ويف املقابل ،سوف
تقلل كل هذه الصفات حدة التوتر احملتمل ،وهبذا جتعل من الصعب على التطرف
أن يضرب جبذوره عمي ًقا ،أو أن تتحول املعارضة إىل غضب عارم ،أو أن يتحول
الغضب إىل العنف.
 التجنيد والعقائديةمنذ الصغر :من املهم أن ندرك أن إعداد األرض اخلصبة اليت ينمو فيها
مبكرا ،وهناك مقولة منسوبة للجزويت تقول:
التطرف يبدأ ً
"أعطين طفالً أقل من السابعة ،ولن يهمين من يتعامل معه بعدها".
ويبدو أن العلم احلديث يؤكد أن تأثري مرحلة ما قبل املدرسة وتأثري األسرة يف
الطفل له كل األثر يف تشكيل فكر الطفل والعقيدة الراسخة يف ذهنه ،وقد تتداخل
العقيدة مع التوجهات األخرى يف فرتة الحقة ،ولكنها قد تظهر مرة أخرى فيما
فكثريا ما يتحول األطفال الذين تعرضوا أنفسهم لالنتهاكات إىل
بعد .وهلذا
ً
أشخاص يؤذون اآلخرين ،وتشمل أشكال االنتهاك األذى اجلسدي والنفسي
واإلمهال ،كما ال ينبغي لنا أن نستخف بقيمة تأثري الناضجني يف تكوين الطفل.
وعليه ،فمن الضروري أن تتخذ األسرة مواقف سليمة من اآلراء املتطرفة اليت
تعارض التعددية والتسامح ،فإذا مالت األسرة لتبين اآلراء املتطرفة فسيؤهل ذلك
الطفل لاللتحاق باجلماعات املتطرفة فيما بعد ،أما إذا ساندت األسرة التسامح
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والتعددية فسيكون ذلك مبثابة أول خط للدفاع ضد االجنراف حنو التطرف
واجلرمية.
عنصرا على درجة هائلة من األمهية ،إىل
ي َعد املعلمون داخل النظام املدرسي ً
جانب املادة العلمية اليت يدرسوهنا .والسؤال هو ،هل يتعرض أطفالنا لرؤية الذات
واآلخر ،ورؤية اجملتمع والتاريخ؛ مبا يساهم يف صياغة هوية قومية متعددة
املستويات؟ أم هل يتم استمالتهم فكريا لقبول عقيدة الكراهية؟
أما العامل الثالث املكون للمؤثرات ،ورمبا كان األهم– خاصة أنه األقوى يف
فرتة املراهقة اليت تتسم بالتمرد– فهو تأثري األقران ،واليوم ،نتيجة النتشار اإلنرتنت
وشبكات التواصل االجتماعي فإن جمموعات األقران موجودة يف الفضاء
كثريا ما يتواصل األطفال واملراهقون من
اإللكرتوين إىل جانب التواجد املادي ،و ً
أيضا
خالل مدارسهم واملعسكرات الصيفية واألنشطة؛ مثل اجلوالة اليت تشكل ً
جمموعات قرناء خمتلفة .ومييل األطفال إىل تكوين جمموعات القرناء اخلاصة هبم،

وأحيانًا ينجرفون إىل االنضمام إىل عصابات وعادة ما ينتهي هبم األمر حتت قيادة
طفل أكرب أو شخصية تقودهم على غرار شخصية (فيجن).
فقرا يف اجملتمع
ومن مراجعة تلك النقاط يتضح أن العديد من األطفال األكثر ً

تعرضا لالحنراف،
مثل أطفال دور األيتام وأطفال الشوارع هم من أكثر الفئات ً
حيث إهنم ال يتمتعون بالرعاية اليت يوفرها وجود الوالدين أو باإلرشاد الذي يقدمه
التعليم املدرسي املالئم ،وهم لذلك مرشحون لالجنراف حنو العصابات أو التجنيد
داخل احلركات اليت تنمي التطرف وتغذيه.
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من الغضب إىل احلنق الشديد :ي َعد الغضب من ظلم نشعر بقسوته بداية
كثريا
عملية التحول من النقد املنطقي إىل التطرف السياسي ،ولذا فهو ال يبتعد ً

عن مرحلة السخط واحلنق الشديد والتعصب والعنف املربر ذاتيا .وعندما تضاف
العقيدة الدينية ويزعم أن اقرتاف العنف هو جزء ال يتجزأ من أوامر اهلل ،فإن
اخللطة تصبح مدمرة ،وكما ذكر باسكال:
"الناس ال يقرتفون األعمال الشريرة بشكل كامل مثلما يفعلوهنا
مدفوعني بالعقيدة الدينية"
عندما نواجه ظروفًا تصدم قيمنا وحسنا الفطري بالعدل ،فإننا نشعر بال شك
باالستياء ،وميكن لالستياء أن يتحول إىل غضب ،كما ميكن للغضب أن يصبح
عرضا مرضيا غري عقالين ،ولكن مجيع
حن ًقا جارفًا ،وميكن للحنق أن يكون ً
خاصا
شعورا ً
املشاعر اإلنسانية األخرى هلا نفس األعراض ،وإن كان احلنق اجلارف ً

كثريا ما ينبع من احلنق والسخط الشديدين.
فنحن مجيعنا ندرك أن العنف ً

دور الزعماء املؤثرين :مما ال شك فيه أن القادة الذين يتمتعون جباذبية وسحر
يستطيعون التعبري عن رسالة متطرفة والوصول إىل اجلماهري العريضة بطريقة مقنعة،
ولقد رأينا ذلك يف زعماء مثل هتلر وموسوليين وماو– الذي قال بكل صراحة
ووضوح إن" :كل القوة تنبع من فوهة السالح"– وهناك أمثلة كثرية أخرى .واليوم،
أتباعا من خالل وسائل اإلعالم وتكنولوجيا
حنن نرى أن هلم ً
أيضا مريدين و ً
االتصاالت اجلديدة.
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ولكن الرسائل املتطرفة تتخذ شكالً خمتل ًفا من ناحية الكيف ،وخاصة بعد أن
تتبلور تلك الرسائل يف حركة تتجه بعدها حنو العنف يف حرب مفتوحة تشنها حمليا
وقوميا وإقليميا وعامليا ضد النظام القائم ،وعليه فمن اخلطأ االعتقاد بأن اغتيال
حدا لوجودها ،بل على العكس سوف يظهر
زعيم حركة متطرفة سوف يضع ً
زعماء جدد ،فبمجرد أن تتحول الفكرة إىل حركة فإن الرسالة السياسية املتطرفة
ختلق ديناميكية خمتلفة جتعلها قادرة على جتنيد عناصر جديدة وقادة جدد حىت
يتغري السياق الذي أنتجها بطرق أخرى ،عندها سوف تصبح مهمشة .ولذا فإن
هناية اجلماعات العنيفة املتطرفة إذن ال تأيت باهلزمية يف ساحات القتال مثل اجليوش
النظامية ،ولكن عندما تفقد أمهيتها وارتباطها الفعال بطموحات اجلزء األكرب من
الشعب.
 المجندونيشعر الشخص الذي مت جتنيده بأن القائد ،أو الفكر ،أو االنتماء للجماعة–
شيوعا– يزوده بقوة جتعله يرتقى إىل ما هو أعلى من قدراته
وهو األمر األكثر ً
الشخصية يف رأيه ،وهلذا فإن كسر قيود األسرة التقليدية أو النظام االجتماعي
يصبح فكرة حتررية متنحه سلطة وقوة ،ويتخللها إحساس باالنتماء للجماعة
اجلديدة اليت تتبع ذلك القائد أو تتبىن تلك األيديولوجية .إن هذا الشعور بالتحرر
وبالتمكن اجلديد الذي حيس به اجملند نتيجة خلضوعه هلذه األيديولوجية هو الذي
جيعله يشعر أنه مل يبتعد عن ذاته ،وإمنا على العكس ،فمن خالل القائد أو
األيديولوجية أو اجلماعة يكون قد جنح يف أن جيد هوية سامية ألول مرة يف حياته.
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وكما نعلم فإن املراهقني يصلون إىل مرحلة يف منوهم من الناحية البيولوجية
واالجتماعية حيتاجون فيها إلعالن استقالهلم عن أسرهتم وآبائهم الطبيعيني من
أجل إرساء هوياهتم اخلاصة هبم ،وفضالً عن اخللل اهلرموين الذي ميرون به
جسمانيا ،فإهنم يكونون أكثر عرضة للضغوط من أقراهنم ومن القوى اخلارجية يف
هذه املرحلة االنتقالية من حياهتم.
وفور جتنيد الشباب داخل مجاعة متطرفة يتم تشجيعهم على االنفصال عن
أسرهتم وعن أصدقائهم السابقني ،وتصبح اجلماعة عامل التغيري املسيطر يف
حياهتم ،ويتم تقوية متسكهم باأليديولوجية السائدة يف احلركة املتطرفة بشكل
منهجي ،والتنديد جبميع اآلراء البديلة حول الواقع ،وإبعاد تلك اآلراء عن ناظرهم.
وما ال يدركه الكثريون من اجملندين ،وال يستطيعون االعرتاف به علنًا؛ أن خربة
هذه اجلماعات املتطرفة ترتك اجلماعة واملنتمني إليها يف حالة من قصور شديد يف
الرؤية واخلربة ،سواءً كانت تلك اجلماعات تدار بواسطة شخصية مهيمنة واحدة
داخل منظومة هرمية كما حيدث يف بعض اخلاليا الشيوعية يف املاضي ،أو اخلاليا
اإلسالمية يف احلاضر ،أم كانت تدار بشكل مجعي يف بعض أشكال احلكم
الذايت ،فاملنتمون هلا ال يكتسبون املزيد من اخلربات أو املزيد من التسامح حنو
اآلخرين .ويف واقع األمر ،فإهنم مييلون إىل اكتساب غرور شديد ،واستهانة بكل
من ال ينتمي للجماعة ،وهبذا فهي تقوي أسوأ أنواع األنانية العرقية ،وباللغة
الدارجة يعاين هؤالء األشخاص من "غسل الدماغ" .وتتم هذه العملية بشكل
شامل وعميق بالدرجة اليت جتعل الكثريين منهم مستعدين لإلقدام على االنتحار
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من أجل القضية ،واألشد خطورة من ذلك ،إقدامهم على قتل كثري من األبرياء
الذين يعتربوهنم مذنبني جملرد أهنم ال ينتمون لنفس اجلماعة.
دوما لفكرة القضية  . .فهناك تركيز شديد على فكرة أن
إن الشباب ينجذب ً

جيند الشخص نفسه لقضية أكرب منه ،بل أكرب من احلياة ذاهتا ،وأن يضحي بنفسه
من أجل خري أمشل وأعم ،فإن ذلك يعطي هدفًا وقيمة حلياة شابة تكون ضائعة
وبال هدف .فال ينبغي لنا أن نندهش أن الشباب الذي نشأ يف ترف ،وليس فقط
كثريا ما جتذهبم تلك اجلماعات واملواقف السياسية
الذين ولدوا يف الفقر والعوزً ،
املتطرفة ،فنبل القضية تؤكدها الدعوة إىل التضحية ،وليس املكسب املادي؛
التضحية من أجل التخلص من حاكم جائر أو خنبة فاسدة يف عصرنا احلايل،

وعندما تتأكد تلك املواقف من خالل احتجاجات ضد فساد الطبقات احلاكمة
وقلة ذات اليد– وهو أمر يسهل رؤيته يف العامل العريب واإلسالمي اليوم– فإنك
على بعد خطوة واحدة من تربير العنف .ويبدأ من هنا منحدر االقتناع بفكرة أن
"الغاية تربر الوسيلة" ومنها ال نبتعد قيد أمنلة عن استدعاء الطموحات النبيلة اليت
تربر للعقل أسوأ وأشرس ممارسات العنف والوحشية.
ويتحتم علينا أن نضعف تأثري جاذبيتهم ،وأن ندرك السبب الذي جيعل
مؤثرا يف الكثريين ،وأن نعاجل تلك املشاكل من جذورها.
سحرا ً
آلرائهم ومعتقداهتم ً

 -9حول العنف
ليس العنف هو جمرد األفعال السياسية العنيفة اليت يقوم هبا املراهقون
أيضا العنف املتغلغل يف اجملتمع ذاته ،ويشمل
والناضجون يف الشوارع ،ولكنه ً
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العنف ضد املرأة ،وانتهاك الطفولة ،باإلضافة إىل عنف اجلرمية ،والعنف السياسي،
وعنف الدولة ،وعنف اإلرهاب.
العنف هو التجلي
يَعد كثري من املنظرين السياسيني ،إن مل يكن كلهم،
َ
األكثر تطرفًا للقوة والسيطرة ،ولكن اجملتمع ليس غابة ،وهلذا فإن العقد االجتماعي
يعطي القوة والسلطة للحكومة اليت حتتكر حق استخدام العنف يف مقابل توفري
األمان واألمن للجميع ،يف نظام متشابك من احلوكمة يضمن أن القوة ال تستخدم
يف استعباد املواطنني ،ولكنها مستمدة من قبوهلم ،ومتارس فقط مبوافقتهم.
وقد عارضت "هانا آرندت" وجهة النظر تلك حول العنف ،وجادلت بأن
السلطة احلقيقية يف واقع األمر متارس يف معظم األوقات بدون اللجوء إىل العنف،
وذلك ألهنا مستمدة من الشرعية والقبول ،فاحلكومات القوية حبق ال تستخدم
العنف من أجل ممارسة سلطتها ،والسلطة هنا هي القدرة على إقناع اآلخرين
بالقيام مبا نريدهم أن يفعلوه ،حيث إن يف األنظمة الدميقراطية يطالب املنتخبون
باستخدام قوة احلكومة من أجل تنفيذ رغبات احملكومني ،أو على األقل الربامج
اليت توافق عليها األغلبية ،ولتحقيق ذلك حتت العيون اليقظة للمعارضة اليت يساور
أعضاءها الشك حول تلك احلكومة ،ولكنهم يظلون ملتزمني التز ًاما كامالً بشرعية

عملية احلوكمة اليت ميثلون هم جزءًا منها.

وطب ًقا لذلك النظام الدميقراطي القائم على أساس العقد االجتماعي ،فإن
العنف املشروع للدولة ال يستخدم إال ضد العناصر اإلجرامية أو اهلامشية اليت
ترفض فكرة العقد االجتماعي ذاهتا ومشروعية اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة.
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خضوعا فقط للحكام القائمني ،بل يف
هذا النوع من الطاعة االختيارية ليس
ً

املقام األول للقوانني واملؤسسات يف اجملتمع ،وهلذا فهو مظهر من مظاهر املساندة
تعبريا عن السلطة احلقيقية املشروعة .وهلذا فإن من اخلطأ
واملوافقة ،مما جيعله إذن ً
اخللط بني الطاعة الناجتة عن العنف واإلجبار أو التهديد باستخدام مثل ذلك
العنف واإلجبار ،وبني الدعم الذي يظهره املواطنون للسلطة املشروعة بكامل
إرادهتم ،نتيجة القتناع احملكومني وموافقتهم ،حىت إذا كانت املظاهر اخلارجية يف
احلالتني تبدو مساندة لقرارات احلكومة .ويف كل جمتمع سياسي يوجد شكل ما
من السلطة والقوة ،بدءًا من العشائر يف القرى إىل األمم احلديثة الضخمة ،وتظهر
تلك السلطة يف قدرة املواطنني على العمل اجلماعي ،ولكن ذلك العمل اجلماعي
قد يكون نتيجة الطاعة اليت يدفعها اخلوف من السلطات القائمة ،أو الطاعة لنظام
يشكل الناس جزءًا منه .ويكمن الفرق بني الطاعة والدعم يف شرعية النظام
واألشخاص الذين ميارسون السلطة فيه.
مىت ينتج التطرف العنف إذن؟ سوف أجادل بأن التطرف هو احلاضنة
أمرا
الطبيعية للعنف السياسي ،فالتطرف يهيئ املناخ الذي جيعل يقني الشخص ً
مطل ًقا ال يناقش ،ويزيل من نفسه البغض اإلنساين الفطري للقتل ،وذلك عن طريق
اإلصرار على سالمة املوقف السياسي الذي يدافع عنه املتطرفون وضرورة تطبيق
رؤيتهم بأية وسيلة ممكنة .هذا التطرف غاب إىل حد كبري من معظم مؤلفات
فقهاء املسلمني العظماء يف العصر الذهيب للدولة اإلسالمية املتساحمة يف العصور
الوسطى ،عندما كانت آراؤهم وتوصياهتم تنتهي بتصريح كله تواضع يعلن أن
"تلك آراؤنا ولكن اهلل أعلم"  . .إذ كان عنصر الشك يف الذات هو اهلامش
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الفاصل بني االختالف يف الرأي واحلكم بقتل من اختلف معك .ولكن املزاج العام
السائد يف عصرنا بني املنتمني لإلسالم السياسي ليس كذلك ،فما هو السبب؟
أحد األسباب هو أن اإلسالم السياسي اضطر إىل الدخول يف صراع مع
العلمانية املتنامية خالل القرون األربعة املاضية ،وظهرت بدائل لألشكال التقليدية
للحكم يف الدول ذات األغلبية املسلمة يف األلف عام املاضية .وحيث إن
العلمانية ازدهرت وتطورت يف الغرب فإن ذلك قد فاقم من صعوبة تقبلها يف
الدول ذات األغلبية املسلمة– وكلها تقريبًا احتلت من قبل دول غربية– وخاصة
يف الدول العربية اليت شعرت أن الغرب خاهنا مر ًارا وتكر ًارا منذ االحتالل وحىت
القضية الفلسطينية.

ولفرتة معينة أصبح التيار القومي أكثر قوة :أوالً سعد زغلول مث عبد الناصر يف
مصر ،وبورقيبة يف تونس ،وسوكارنو يف إندونيسيا ،كلهم كانوا يعربون عن املوقف
كثريا ما
القومي ،وهلذا متت هزمية اإلسالم السياسي يف عصورهم ،ولكنهم ً
استخدموا العنف عندما شعروا أن سلطتهم مهددة ،وحىت يف حالة الزعيم حممد
زعيما بال منازع للهنود
علي جناح املعروف بثقافته الغربية فلقد استطاع أن يصبح ً
املسلمني ،على الرغم من وجود املتطرف (أبو األعلى املودودي) ،وميكننا فهم تلك

احلالة عندما ندرك أن خطابه كان قوميا وليس دينيا ،وذلك ألن (جناح) حتدث
عن خلق أمة جديدة يصبح فيها املسلمون أغلبية ،ومن مث أسهم يف تكوين دولة
باكستان وليس العودة إىل خالفة العصور الوسطى.
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فماذا حدث؟ باءت املشروعات القومية كلها تقريبًا بالفشل ،وهلذا عاد التيار

الديين إىل املقدمة مرة أخرى.

وكذلك فإن األشخاص الذي خلفوا قادة احلركات القومية افتقروا إىل
مصداقية املؤسسني األوائل ،حيث إن هؤالء الزعماء اكتسبوا شرعيتهم من
مواقفهم حنو قضية التحرر الوطين وصراعهم مع قوى االحتالل.
وباسم التنمية حدثت بعض األمور الطيبة والكثري من األشياء السيئة،
فالفساد استشرى وانتشرت الصفقات املشبوهة ،ولكن املشكلة األصعب متثلت يف
اختفاء الرؤية القادرة على حث وحتفيز قطاعات واسعة من اجملتمع.
وأصبحت املعايري اليت يقدرها اجملتمع أكرب تقدير هي :تكوين الثروات،
والبذخ يف اإلنفاق ،والنجاح املادي .وأصبح املاليني من الشباب يعانون من
البطالة وفقد األمل يف أي شيء سوى العيش على الفتات ،وغري قادرين على
الزواج وتكوين أسرة ،بينما أسقط يف يد آبائهم وهم يشاهدون يف يأس خنب
اجملتمع تستويل على الدولة وحترم األغلبية العظمى من الشعب من أية مشاركة
حقيقية ،ولقد أدى هذا اإلحساس العميق باالغرتاب ،إىل جانب غياب رؤية
تستطيع جتميع الشباب وحتفيزهم؛ إىل أن بدأت النخبة يف فقدان الشرعية اليت
متتعت هبا يف يوم من األيام ،وجنم عن ضعف السلطة الشرعية العودة إىل العنف
ضد املنشقني من مجيع األطياف ،وظهور العنف يف الشارع ،وضياع اهلدف
بالنسبة لشبابنا ،والتوتر والقلق بالنسبة لشيوخنا .وهكذا أصبحت األرض خصبة
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للحوارات املتطرفة كما أصبح منطق االنفصال الثوري عن املاضي ومظاهره
أكيدا ال يرقى إليه شك.
أمرا ً
املستمرة ً
مجيعا نتفق أننا ال ميكننا تدمري العامل لكي نثبت مسو دين
وعلى الرغم من أننا ً

ما أو عدالة قضية ما ،فإن اخلطاب املتطرف يتمتع جباذبية كبرية .وكما قال
جولدووتر:
"التطرف يف الدفاع عن احلرية ليس رذيلة ،واملوقف الوسطي يف
حماولة تطبيق العدل ليس فضيلة"-
باري جولدووتر .1964

التطرف والتعصب يولدان العنف بالضرورة ،حيث إن املتعصبني لديهم قناعة
راسخة بعدالة قضيتهم ،ويتصرفون من منطلق إحساسهم بالتفوق ويقينهم الذايت
بأهنم خمتلفون عن اآلخرين ،ويكنون االحتقار جملتمعهم الصغري والكبري.
ولتالحظوا أنين ال أفرق هنا بني املتعصبني الدينيني واملتعصبني للقضايا
العلمانية ،وكما صرح وول سوينكا:
"عامل املتعصبني واحد ويتداخل مع مجيع األديان
واأليديولوجيات والطموحات ،فالروافد اليت تغذي مستنقع
التعصب قد تأيت من مصادر خمتلفة ،وقد يفصل بينها التاريخ،
والظروف املناخية ،واجلنس ،أو أشكال الظلم واحلرمان
املتعددة ،ولكنها تلتقي يف نفس املصب– موقع اليقني املطلق
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الذي ال يناقش– ويدفعها دافع يسمح لكل شخص بأن يعلن
نقاء ذاته ونصوع بياضها يف جمتمع فاسد ملوث"-.
وول سوينكا،
مناخ اخلوف :البحث عن الكرامة يف عامل فقد إنسانيته
(حماضرات ريث لعام  ،)2004راندوم هاوس ،نيو يورك  ،2005ص .134

وهلذا ففي غياب القدرة على الشك بالنفس يولد من اليقني املطلق إحساس
بالتفوق ،وهو ما مييز مواقف املتطرفني ،ويسمح هلم باقرتاف أفعال عنيفة ضد
اجملتمع الذي حيتقرونه وكلهم صلف وغرور ،جملرد أن اجملتمع ال يؤمن بنفس جمموعة
اآلراء اليت يعتنقوهنا هم.

-10

إشعال الفتيل
التطرف العنف؟
كيف يُنتج
ُ
 غرس بذور التطرفهناك خطأ شائع يرى أن التطرف ينجم عن ظروف الفقر وغياب املساواة يف

اجملتمع ،وهذا صحيح جزئيا فقط ،فهناك جتنيد كبري لألشخاص املهمشني يف اجملتمع
مثل األيتام وأطفال الشوارع واحملتاجني ليس فقط بسبب فقرهم ،ولكن لغياب إطار
احلماية الذي توفره الرتبية السليمة داخل األسرة ،والذهاب بانتظام للمدرسة،
واملشاركة يف حياة اجملتمع .ولنتذكر فقط ضعف األيتام ،وطبيعة التعامل مع أطفال
الشوارع ،وفشل برامج املساعدة العامة ،باإلضافة إىل وجود تناقض كبري بني اهتمام
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العناصر املتطرفة هبؤالء املهمشني واألساليب اليت يستخدموهنا ،وبني األداء العام
املرتهل والالمبايل ملوظفي الدولة ،وهلذا فإن التجنيد للجماعات املتطرفة موجود وقوي
فقرا.
بالفعل بني األكثر ً
ولقد اخرتقت الكوادر املتطرفة مهنة التدريس ،وفيها يتمتعون بالطبع مبوقع سلطة
أيضا يف املدارس ،وينبغي لنا أن
ويكتسبون إعجاب الطالب ،وهلذا فإن التجنيد ممكن ً
نأخذ يف اعتبارنا انتشار األفكار املتطرفة من خالل املدرسني واإلداريني.

أيضا أن املراهقني هم أكثر فئة معرضة للغضب العارم من الظروف
وحنن ندرك ً
اليت تقهرهم ،ومن هنا فإن اإلطار النفسي لتبين اآلراء املتمردة املتطرفة يصبح أكثر
ترجيحا ،وميكن للشباب أن ينضم تدرجييا للحركات املتطرفة ،وبعضهم– حتت رعاية
ً
آخرين– سوف يصنعون العنف من أجل تغيري تلك الظروف ،حيث يؤمنون أهنا لن
تتغري بأية وسيلة أخرى.
وتتم استمالة كل جمند إىل أيديولوجية اجلماعة املتطرفة عن طريق تسكينه داخل
جمموعة توفر له األمان والدعم ،على شريطة أن يتخلص اجملند من هويته القدمية ويتبىن
هوية اجلماعة ،ومن الضغوط اليت متارسها اجلماعة على اجملند تبزغ بذور اخلطوات
التالية ،وأمهها أن يصبح جزءًا من مجاعة الشهداء الذين يربطهم رباط األخوة
ويضحون حبياهتم سويا من أجل قضية نبيلة.
ولكن مبا أننا نفهم تلك العملية ،فيمكننا تعطيلها عند كل خطوة على الطريق
من خالل إطار ثقايف عقالين وسياسات تصاغ بكل عناية للتعامل مع تلك
التحديات .إال أنه ال يوجد شيء كامل أو مطلق .فاجملتمع الناجح الذي خيلو من
106

الظلم الفادح ،الظلم الذي جيأر بتطبيق العدل ،يقلل من مستوى السخط عندما
أيضا على سهولة تغيري األوضاع من خالل نظام
يطفو على السطح ،وينطبق ذلك ً
مستقر ومعرتف بشرعيته عن طريق تعديالت دميقراطية منظمة ،وأن تكون التغيريات
ذات مصداقية وال ينتهكها "األغنياء واألقوياء" ،أو "الفاسقون الفاجرون" .إننا ال
نعرتض بغضب ال يلبث أن يتحول إىل سخط حانق إال عندما ينتهك إحساسنا
بالعدل ،أو عندما نشعر أن مؤسسات الدولة الشرعية مزيفة ،ويتالعب هبا قلة قليلة
من أجل احلصول على املكاسب على حساب الكثريين.
ومجيع البشر تقريبًا لديهم خوف غريزي من املوت ،ولكن اجليوش تعرف منذ
أزمنة بعيدة أن باإلمكان تدريب الرجال ملواجهة اخلطر واالستمرار يف التقدم حتت
النريان ،وبشكل عام ،فإننا عندما نواجه املوت يف ساحة القتال ونكون ضمن جمموعة
فإن شكل املوت يصبح خمتل ًفا ،فالقلق على إخواننا احلاملني للسالح الذين حياربون
لنصرة قضية ما جيعل الكثريين يقومون بأعمال بطولية فريدة .وقد يرى اآلخرون قضيتنا
بوصفها مضللة ،ولكن يف حلظات املعركة احلرجة ما يهم أكثر من أي شيء آخر هو
جانيب الصراع حىت
كيف يرى املتحاربون القضية ،وال ميكن إنكار شجاعة اجلنود على ْ

عندما تساورنا الشكوك حول سالمة القضية السياسية اليت يدافعون عنها ،كما أن

قربنا من املوت يرفع من حيويتنا والتزامنا حبماية زمالئنا ،حيث تستدعي القضية يف
أذهاننا فكرة التضحية والفداء .وإذا كان املتحاربون قد مروا بعملية إقناع عقائدي–
وهو ما حيدث غالبًا– فإن كل تلك العوامل تزداد حدة وقوة.
ونرى تلك العوامل نفسها حىت يف احلاالت اليت ال يكون فيها املتحاربون ضمن
جيش نظامي لدولة معروفة ،وإمنا يكونون جزءًا من عشرية أو فرقة أو مجاعة متمردة
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سياسيا ،فإذا كانت األخرية جزءًا من حركة متطرفة ذات غطاء ديين ،فإن استشهاد
احملارب ذاته قد جيلب اخللود لألعضاء اآلخرين املنتمني لنفس اجلماعة مثله ،فاجلماعة
استشهادا ،وكل من الشهداء
تتغذى إذن على فناء أفرادها ،ويعدون ذلك املوت
ً
والباقني على قيد احلياة يعتقدون أن اجلماعة ،واحلركة اليت تتبعها ،تسمو عاليًا ويصبح

وجودها متحق ًقا من خالل ممارسة العنف.

ولكن على الرغم من عمق مشاعر هؤالء األفراد ،من حيث استعدادهم لتفجري
أنفسهم يف عمليات انتحارية ،وعلى الرغم من التماسك الشديد للجماعة ،فإن تلك
اجلماعات ال تستطيع إقامة جمتمع قابل للتطبيق ،فوجود األفراد أثناء املعارك خيلق
ترابطًا يستمر طوال العمر ،ولكن تلك الروابط ال ترتجم بشكل فعال إىل تعبري
مؤسسي أو سياسي ،فلم يوجد نظام سياسي يف التاريخ يقوم فقط على روابط
املساواة أمام املوت وحتققها من خالل ممارسة العنف ،وفضالً عن ذلك ،فإن "التأثري
املطهر" املفرتض هلذا العنف ال يساهم مطل ًقا يف بناء جمتمع جديد أو "إنسان
جديد" .فلم يستطع رعب الثورة الفرنسية أو عمليات التطهري اليت قام هبا "ستالني"
أو العنف الذي صاحب الثورة الثقافية يف الصني خالل الستينيات أن حيقق هذا
العصر اجلديد املفرتض ،وكما علقت َحنا آرندت:
"ولكننا ال نستطيع إنكار حقيقة أن املشاعر األخوية القوية النامجة عن
العنف اجلماعي قد ضللت الكثريين من ذوي النية الطيبة لالعتقاد بأن تلك
املشاعر قادرة على إنتاج جمتمع جديد و"إنسان جديد" .ولكن ذلك األمل
ليس إال ومهًا للسبب البسيط أن هذا النوع من األخوة هو عالقة إنسانية وقتية
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زائلة على خالف العالقات اإلنسانية املستقرة ،حيث إهنا ال تتحقق سوى يف
حاالت اخلطر املباشر".
 فيما وراء الظلم الفادح :البيروقراطيةحتدثنا ساب ًقا عن الغضب من الظلم الفادح الذي يهمل وال يتم إصالحه ،وهو
عارما ،ويتحول إىل تطرف وعنف ،ولكن الطريق
غضب ما يلبث أن يصبح سخطًا ً
اآلخر حنو العنف هو اإلحباط ،اإلحباط من عدم حتقق طموحاتنا ،ومن تأجيل
أفعالنا ،ومن أننا ال نستطيع أن حنرك البريوقراطية لكي تستجيب لرغبات املواطنني.
لقد كان ذلك يف الواقع مسة مشرتكة يف مترد الطالب يف الستينيات ،حيث تظاهر
يف الشوارع الطالب يف دول الستار احلديدي ويف الدول الغربية الدميقراطية ويف كثري
من الدول النامية مثل مصر؛ رافضني األنظمة اليت حتكمهم واليت اعتربوا أهنا ال تليب
طموحاهتم ،ولكن بينما أتى مترد الطالب يف مصر كرد فعل لكابوس هزمية العرب من
إسرائيل يف  ،1967فإن ثورة الطالب على جانيب "الستار احلديدي" أبرزت قضية
خمتلفة ،فالطالب يف الشرق طالبوا باحلقوق اإلنسانية األساسية مثل حرية التعبري
واالجتماع واحلق يف املشاركة يف اختيار زعمائهم ،أما يف الغرب حيث كانوا يتمتعون
فعليا بتلك احلقوق ،فسخروا منها بوصفها "حقوقًا برجوازية" حيث شعروا بأن امتالك
تلك احلقوق واملشاركة يف اإلطار القانوين السياسي لبلداهنم مل يؤد إىل تغري ملحوظ يف
حياهتم ،وأن إحباطهم زاد بسبب عجزهم عن التأثري يف جمريات األمور يف جمتمعاهتم.
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وكما علقت " َحنا آرندت" على حركات التمرد هذه ،فإن البريوقراطية القوية
وآالت احلزبية الضخمة قد جنحت يف إسكات صوت املواطنني يف كل مكان،
حىت يف الدول اليت تتمتع حبرية التعبري واالجتماع بضمان من الدستور.
اضحا يف جمال احلريات الشخصية منذ
وعلى الرغم أن العامل شهد
ً
تصاعدا و ً
وقت حركات التمرد يف الستينيات ،واتسع حيز الدميقراطية يف أمريكا الالتينية يف
الثمانينيات ويف أوروبا الشرقية يف التسعينيات ،فإن مسرية انتصار الدميقراطية كانت
أيضا حتول
حتفها مشاعر قلق ،فبشكل خفي ،منذ احلرب العاملية الثانية ،شهدنا ً
تقلصا كارثيا يف
احلكومة إىل إدارة ،وحتول اجلمهوريات إىل بريوقراطيات ،كما شهدنا ً
اجملال العام صاحب تلك التحوالت .هذا التاريخ املؤسسي الطويل واملعقد مل يتم

استيعابه وفهمه؛ ألنه حدث يف ظل انتصارات الدميقراطية التمثيلية واليت اعتربت–
حبق– السمة املهمة لتارخينا عرب العصر احلديث.
أخريا ،فكلما زادت البريوقراطية يف احلياة العامة ،اشتدت جاذبية العنف
"و ً
وسحره ،ففي النظام البريوقراطي املتقدم مل يعد هناك شخص ميكننا جمادلته،
أو ميكننا أن نعرب له عن شكوانا ،أو نستطيع أن نضغط عليه ،فالبريوقراطية
هي شكل من أشكال احلكم اليت حيرم فيها مجيع األشخاص من احلرية
السياسية ،ومن القدرة على الفعل ،حيث إن حكم االشخاص ليس غيابًا
للحكم ،وحيث نصبح مجيعنا متساويني يف أننا مسلوبو اإلرادة ،فلدينا
ديكتاتورية بدون ديكتاتور".
آرندت ،ص .24
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وفضالً عن ذلك ،فإن الظهور حديثًا للقوميات الصغرية ،سواءً كانت عرقية أم
دينية أم لغوية أم جغرافية ،قد أحدث تصدعات يف البناء القانوين للدولة القومية،
وتبنت القضية أحزاب أو مجاعات تتحالف عادة مع أيديولوجيات اليمني السياسي
املتطرف املناهض لتدخل الدولة يف حياة املواطنني ،واآلن نستطيع أن نرى الشقوق
تكرب وتتمدد يف البناء السلطوي جلميع الدول باستثناء الدول الصغرى .وإذا كانت
البريوقراطيات عاجزة عن التعامل مع تلك املشاكل ،فينبغي لنا أن نتوقع أن تلك
التطورات سوف تؤدي إىل اخنفاض يف القوة الشرعية املركزية ،وارتفاع يف اإلحباط
والغضب لدى املواطنني مما سيؤدي بدوره إىل العنف .ويف الدول العربية ،حيث هتيمن
أيضا
احلكومات على السلطة ولكنها غري قادرة على مواجهة هذه التحديات؛ نتوقع ً

أن تتجه احلكومات إىل العنف للحفاظ على قوهتا ،حيث إن الكثريين الذين ميسكون
بالسلطة واقعون يف براثن إغرائها ،وعندما يشعرون أهنا تنزلق من بني أيديهم فإهنم
دائما ما جيدون صعوبة يف مقاومة استخدام العنف للمحافظة عليها ،وهلذا فمن
ً
جانب املواطنني ومن جانب احلكومات ستوجد قوى شديدة تدفع حنو االستقطاب
والتطرف واستخدام العنف.
 الخالصةإن تصميم اسرتاتيجية للعمل الثقايف من أجل نبذ العنف وتشجيع التعددية ليس
عمالً هندسيا دقيقا ،ولكنه تصميم لرؤية مجاعية ،رؤية ينظر إليها الكثريون بشكل
تبعا لدورهم يف اجملتمع ،وملواهبهم،
خمتلف ومن زوايا خمتلفة ،فيربزون جانبًا أو آخر ً
وألذواقهم .ولكن هناك عناصر مشرتكة كافية لكي جتعل كل فرد منهم يدرك أهنا
مجيعا .تلك الصورة ليست صورة ثابتة،
الرؤية ذاهتا– إىل حد ما– اليت نتمسك هبا ً
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فهي مستمدة من العامل كما نبصره حولنا ،وتصور واقع جمتمعنا وأوجه القصور فيه،
وحتدد القوى اليت تدفعه وحتركه ،فتوجه هلا النقد وتقدم اقرتاحات من وجهات نظر
دوما وال يكتمل مطل ًقا،
متعددة .وهبذا خنلق رؤيتنا ،وهو عمل ينمو ويتطور ً
واالسرتاتيجية اليت ترشد خطانا هي كالبوصلة حتدد االجتاهات العامة أكثر منها
خريطة دقيقة للطريق الذي ينبغي أن نتبعه.
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الجزء الرابع
ديناميكية التغيير الثقـافـي
 -11االعتبارات المفهومية والعملية
ال يوجد جمتمع دون ثقافة ،وال توجد ثقافة دون جمتمع .إذ هتب الثقافة
املشرتكة أعضاء اجملتمع املعايري االجتماعية للسلوك البشري ،ويف املقابل حتكم
السلوك البشري يف إطار اجلماعة .يف هذا السياق ،فإن السلوك البشري عندما
يتخذ الطابع اجلماعي ،فإنه يتحول من "سلوك فردي" إىل "سلوك مجاعة"،
ويشكل التفاعالت بني أمناط السلوك مظاهر اجملتمع احلي.
لك أن تتخيل حال جمتمع يعيش الناس فيه يف ظل إطار ثقايف متماسك قادر
على إنتاج اجلديد ،هو بالتأكيد جمتمع صحي ،يدير االختالفات بني الناس
املختلفني بطبيعتهم ،حيث يضطر الناس إىل التكيف مع اجلديد ،والتعامل مع
التغريات احلتمية اليت حيملها الزمن للفرد ،وكذا البيئة املادية واالجتماعية اليت حتيط
به.
واجملتمعات اليت تستند إىل صيغة من احلكم تتمتع بالقبول والرضا ،وينظر
إليها على أهنا "شرعية" ،ومتارس أنظمة احلكم فيها سلطاهتا برضاء من احملكومني؛
هي ليست حباجة إىل اللجوء إىل العنف أو غريه من الصيغ اإلكراهية يف عالقتها
مبواطنيها .ولكن أحيانا حيدث أن تظهر جمموعة ترفض املسار الذي متضي فيه
غالبية اجملتمع ،وتدرجييا تصبح أكثر تطرفًا يف موقفها املعارض .ويف هذا الصدد،
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فإن التطرف الذي يولد ،ميكن أن يستمر يف النمو إىل احلد الذي يصبح فيه مثل
مرض "السرطان" الذي يتفشى يف اجلسد السياسي برمته .عندئذ ،فإن منو التطرف
يؤدي عادة إىل العنف.
وكما أن اجملتمعات تنشأ ،وتتطور مبرور الزمن ،فإن الثقافات تنشأ وتتطور
كذلك من خالل عملية ممتدة :ترث املاضي ،وتتكيف مع احلاضر ،وتنتج
املستقبل .املهم يف هذا السياق هو فصل "اآللية" اليت من خالهلا ينشأ اجملتمع،
ويتكيف باستمرار مع اجلديد ،ويطور هويته تبعا لذلك .إهنا عملية صحية من
التغيري ال ترتك مساحة للتطرف الذي ميكن أن ينشأ ،والعنف الذي يفصح عن
تنظيما مثاليا.
ذاته ..عملية ممتدة ال تتضمن هناية أو ً
منتجا هنائيا ،وال تشمل ً
اهلوية الفرنسية -على سبيل املثال -تطورت ،على حنو جعلها تعيد إنتاج
نفسها .إذ أن حنو خسة ماليني مسلم ينحدرون من دول مشال إفريقيا يعيشون
فيها ويشكلون حتديا ثقافيا واجتماعيا ،أيا كان موقفهم من الثقافة الفرنسية؛
اندماجا ،أو انعزاال ،وهو ما يتضمن أشكاال من التفاعل الثقايف تشمل ما نطلق
عليه اجملتمع ذي اهلويتني على غرار النموذج السويسري.
خنلص مما سبق أن التغيري الثقايف عملية ممتدة ،وأن البحث فيها عن حل
هنائي أو إجابة هنائية عن سؤال اهلوية هو حمض "وهم".
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 -12القومية متراكمة المستويات
على الصعيد العملي ،هناك حقيقة اجتماعية ناشئة يف اجملتمعات اإلسالمية
من املغرب إىل إندونيسيا ،ال ميكن أن يتغافل عنها الباحثون أوال ،وهي أن احلقائق
يف اجملتمعني خمتلفة ،وينجم عنها مسات ثقافية خمتلفة.
عندما تصدى "كليفورد جريتز"  Clifford Geertzبالدراسة هلذين
اجملتمعني خلص إىل أن هناك اختالفات واضحة يف املناخ الروحي .ففي املغرب،
املفهوم اإلسالمي للحياة ينحو حنو الفعالية ،األخالق ،والفردية املفرطة .يف حني
أن املفهوم ذاته يف إندونيسيا يتضمن قيما خمتلفة :التصوف ،اجلمال ،الالذاتية.
ولذا فإن دراسة الثقافة -باملظاهر اليت تفصح هبا عن نفسها للمراقب -ينبغي
أن يتضمن نظرة متعمقة لطبقات الثقافة املتعددة اليت تتفاعل بعضها مع بعض.
هذه حقيقة ميكن استجالؤها بوضوح عند النظر إىل إندونيسيا واملغرب ،اللتني
جيمعهما معتقد ديين واحد هو اإلسالم ،وبالرغم من ذلك فإن الثقافة يف هذين
البلدين حتمل طبقات متعددة تتفاعل بعضها مع بعض -يشكل اإلسالم أحدها.
وميكن رصد التفاعل بني الطبقات الثقافية يف اجملتمع الواحد يف الشكل البياين
اآليت:
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شكل ( )1املنظور الرتاكمي (متعدد الطبقات) يف التنمية الثقافية

يف الشكل املوضح أعاله نقدم جمتمعني ،يقدمان منوذجني خمتلفني ،كل منهما
وضع يف عمود حيوى أشكاال على هيئة ثالثة مربعات وضعت يف شكل رأسي.
إذا نظرنا إىل الشكل البياين أفقيا سنجد حال جمتمعني خمتلفني من حيث
الشروط األساسية لكل منهما ،جيسد ذلك مربعان حيويان داخلهما رسوما خمتلفة،
ينبئان حبال جمتمعني خمتلفني .ولكن باالنتقال إىل املربعني اآلخرين اللذين ينتظمان
أفقيا جند أهنما متشاهبان ،وهو ما يعين أن كال اجملتمعني -املختلفني يف األوضاع
ضا لنفس املؤثرات ،واملتغريات ،والتحوالت .وشكلت عوامل التغيري
األساسية -تعر َ
طبقة إضافية ملا سبقتها من األوضاع األساسية ،تتفاعل معها ،نتج عنه يف كال

اجملتمعني الصف األفقي الثالث ،الذي يضم مربعني حيويان رسومات خمتلفة للوهلة
األوىل -أو عند النظر إليهما ظاهريا -مما حيول دون تبيان العنصر املشرتك يف
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اجملتمعني .يعين ذلك أن حتليل الظواهر الثقافية ال ينبغي أن يقف عند حد املشهد
الظاهري ،بل يتعني أن يغوص يف أعماق التفاعل الذي حيدث بني الطبقات
الثقافية.
ولنأخذ مثاال على ذلك حال جمتمعني خمتلفني يف التكوين الثقايف ،مثل
املغرب وإندونيسيا ،يتعرضان للمؤثر نفسه -أي اإلسالم -مما ينتج عرب سلسلة من
التفاعل الثقايف يف كل منهما ثقافة جديدة هبا ،تتشابه وختتلف بعض عناصرها يف
اجملتمعني من جراء عملية التفاعل مع الطبقات الثقافية اليت سبقتها من ناحية،
واليت حلقتها من ناحية ثانية.
يف هذا السياق ال جتدي النظرة السطحية أو غري املتعمقة للظواهر الثقافية،
خاصة عند النظر إىل قضايا معقدة مثل "اهلوية" ،اليت تتشكل ،ويعاد تشكيلها عرب
تفاعل معقد بني موروث ووافد ،ماض وحاضر يف امتداده إىل املستقبل.
ويعود اختالف األوضاع الثقافية يف اجملتمعات إىل متغريات؛ منها :السياق
الذي توجد فيه ،االتصاالت ،احلراك االجتماعي ،التكنولوجيا ،والتحوالت
الدميغرافية اليت تشهدها كل اجملتمعات .وتسفر مجيعا يف حتديد "حجم التغري"،
و"معدل التغري" .عندما يواجه األفراد هذه املتغريات يلجؤون إىل التكيف معها،
من خالل :محاية بعض جوانب ثقافتهم ،االستغناء عن البعض اآلخر ،وتبين
بعض املظاهر اجلديدة ،وذلك دون االنشغال مبا يهم الباحثني من البحث عن
التماسك الثقايف .هذه العملية املستمرة من التكيف ،وإعادة التكيف مع املؤثرات
الثقافية تؤدي إىل التغري السريع يف اجملتمعات ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
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فإهنا تعد جوهر أي تفسري لتغيري القيم االجتماعية .وهنا ينبغي أن نسجل
مالحظة مهمة وهي أن :القيم االجتماعية ال حتدث يف فراغ ،كما أهنا ال ميكن أن
تكتسب هذه اخلاصية -أي تصبح مبثابة قيم اجتماعية -إال إذا أصبحت حاكمة
للسلوك الفردي لغالبية عريضة من السكان.
يف توضيح العالقة بني عمل الباحثني ونشوء احلقائق االجتماعية يف الواقع،
واليت يعد الباحثني أنفسهم جزءًا منها؛ نأيت إىل قلب العالقة مزدوجة املسار بني
عملية تعريف احلدود الذهنية ،أي حدود العمل البحثي من ناحية ،ووجود وعمل
هذه احلدود يف واقع احلياة من ناحية أخرى.

 -13التفاعالت الثقافية :نموذج للسلوك االجتماعي
تنصب اإلطاللة الثقافية على املفاهيم والسلوك االجتماعي بالتوافق مع القيم
املستقرة يف اجملتمع .ولكن الثقافة تنشأ وتتطور ،ببطء يف حاالت كثرية ،ولكن
أحيانًا بشكل متسارع يف حاالت التغريات السياسية واالجتماعية اليت حتدث على
حنو درامي ،وكذلك األزمات االقتصادية مثلما حدث يف أملانيا يف التضخم الكبري
يف العشرينيات من القرن العشرين ،أو الكساد الكبري يف الثالثينيات من ذات
القرن ،أو نتيجة العمل "اهلادئ" بعيدا عن الصخب الذي قام هبا فنانون ،وعلماء،
ومثقفون ،وأسهم الرتاكم الذي حققه يف تغيري مؤثر يف النظرة العامة ،واإلطاللة
على اجملتمع ،وهو ما يطلق عليه الباحثون :التغيري يف املنظور الكلي للنظر إىل
اجملتمع .ومن األعمال املهمة الشهرية اليت رصدت هذه التحوالت كتاب "توماس
كيون" "بنية الثورة العلمية" ،الذي أصبح من املراجع الكالسيكية اليت أسهمت يف
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إحداث تغيريات أخرى لدى الباحثني الذين تصدوا إىل هذا النمط من التغيري يف
املنظور الكلي يف جوانب ثقافية أخرى مثل "رميي كلينت" يف كتاب "بنية الثورات
الفنية" الصادر عن جامعة بنسلفانيا يف نوفمرب عام 1985م.
من هنا ينشأ ويتغري اإلطار الثقايف ،ويتغري السلوك االجتماعي أيضا تبعا
لذلك .وهكذا ،فإنين أقدم وجهة نظري يف منوذج للسلوك االجتماعي ثالثي
األبعاد ،من املهم طرحها اآلن الرتباطها الوثيق باألطروحة األساسية اليت أقدمها
حول ضرورة التغيري االجتماعي اجلاد يف اجملتمعات العربية واإلسالمية ،ويف الفكر
اإلسالمي يف الوقت الراهن ،وأيضا ملعرفة كيف يعمل هذا التغيري ،سواء كان
حمدودا أو راديكاليا.
ً
شكل ( )2النموذج النظري يف التغيري االجتماعي
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يف النموذج املوضح أعاله جند ثالثة مستويات أساسية :الفكري ،املفهومي،
العملي.
يعين املستوى الفكري عامل النظريات ،الفلسفة ،الفهم ،صناعة الفكر
والثقافة ،دنيا املثقفني واإلبداع .أما املصادر األساسية فهي :القرآن الكرمي ،السنة
النبوية ،اإلنتاج الفكري للعلماء والفقهاء املسلمني ،املؤثرات الثقافية من حضارات
وثقافات ما قبل اإلسالم ،واإلنتاج الثقايف الغريب الراهن .وميكن أن نطلق على هذا
املستوى عامل "ما ينبغي أن يكون" ،عامل املثل ،والقيم ،والنقاش الراقي.
ولكن غالبية السكان ،وهو ما ينقلنا إىل املستوى الثاين -ال يدركون "الغايات
املثالية" من وراء األخالقيات النظرية ،وال يعون الرؤى املعمقة ،ولكن يصل إليهم
فهم ،وتفسري ،ورأي مشوه ،ال يتماشى مع املستوى األول( -نطاق املثل والقيم).
إن التفسري الذي يستقر يف عقول وأفئدة الناس عن الدين -هذا هو املستوى
الثالث -حيكم سلوكهم ،وما قد يظهر عليه من عنف وتطرف ،وتعصب وكراهية؛
ال يعرب عن فهم ديين صحيح ،وال يعي اآلية القرآنية الكرمية "ال إكراه يف الدين".
بالتأكيد فإن ممارسات بعض املسلمني ،ممن يعرجون يف اجتاه العنف
والكراهية ،مرفوضة من اإلسالم ،وال تعرب عن فهم صحيح ألي املدارس الفقهية
األربعة .وبالرغم من ذلك جند انتشارا للممارسات اخلاطئة ،ويَعد من يرتكبها
مسلما حقا.
نفسه ً
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يف هذا الصدد يقوم الفهم الشعبوي لإلسالم بصياغة القيم االجتماعية.
طابعا مجاعيا ،يتحول التطرف إىل ممارسات
وعندما يتخذ السلوك الفردي ً
اجتماعية أو ما يقوم به اجملتمع كل يوم.
وميكن للتغري أن يلج إىل هذا السياق عرب عدة طرق:
األول :أكثر عمومية ،على املستوى االجتماعي الشعيب من خالل قوى
التحديث أو التغريات املادية الكربى .مثال ذلك تأثري الزيادة الكربى يف العوائد
النفطية يف اململكة العربية السعودية يف منتصف السبعينيات من القرن العشرين
على مشال اليمن ،ليس فقط يف صورة تدفق العمالة اليمنية بكثافة للعمل يف
أيضا يف تغيري
السعودية حبثًا عن الثراء ،واكتسابًا ألمناط استهالكية مغايرة ،ولكن ً
طبيعية احلياة ذاهتا يف اليمن ،مبا يف ذلك األساليب املعمارية .ويف القرى اليت

ف رغت تقريبا من القوى العاملة الذكورية ،وهذه نقطة مهمة ،بدأت النساء يف لعب
أدوار مغايرة عن األدوار اليت كانت تقوم هبا يف السابق .هذه التغريات أصبحت
"مقبولة" أخالقيا على الصعيد الشعبوي ،وكذلك القيم االجتماعية .هنا اختلف
مسار التغيري ،وبدال من أن يتدفق من أعلى إىل أسفل ،أصبح يندفع من أسفل-
أي املمارسات الشعبوية على أرض الواقع -إىل املستوى الثاين املتعلق بإدراك
الناس ،وثقافتهم ،وما يعتقدون فيه من تفسريات.
يف نفس السياق ،فإن تعرض قطاعات من اجملتمع يف موريتانيا -فئة الرعاة
عاما ،أدى إىل ظهور أمناط جديدة من
ً
حتديدا -إىل اجلفاف ملدة أربعة عشرة ً
السلوك وسط هذه الفئة ،للتكيف مع معيشة صعبة فيما يشبه خميمات الالجئني
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حول العاصمة نواكشوط ،ورسو .وهكذا مرةً أخرى نتبني أن التغيريات اليت حتدث
على املستوى االجتماعي قاعديا ،جتد طريقها إىل أعلى -حيث إدراك وفهم الناس
للدين والقيم االجتماعية -حىت يتسىن مساندة أو فرض التغيريات الضرورية يف
السلوك اإلنساين.
ويف حالة استمرار التغريات على الصعيد االجتماعي الشعيب ،مث قبوهلا على
نطاق واسع من املستوى األعلى -أي ما يدركه الناس عن الدين ،وما ميارسونه من
عنصرا ضاغطًا على علماء الدين،
قيم اجتماعية -فإن ذلك سوف يشكل
ً
والدارسني والنخب املثقفة؛ لتفسري أو قبول أو االستجابة إىل التحديات اليت
تواجهها .مثال ذلك االنتشار الواسع للبنوك اليت تقوم على نظام الفائدة أصبحت
اآلن -رغم اعرتاضات من بعض االجتاهات -مقبولة ،ومربرة من املؤسسات
اإلسالمية الفاعلة يف شىت الدول العربية واإلسالمية.
أيضا من أعلى إىل أسفل ،أي من اجملال الفكري
ثانيا :ميكن للتغيري أن يتدفق ً

إىل إدراك الناس مث إىل املمارسة العملية ،وذلك عندما تظهر أفكار جديدة ،جيري

التصدي هلا بالنقاش والتفنيد ،والتحليل والتكيف ،وتبنيها يف النهاية مثلما هي
حالة الفلسفة اليونانية إبان زمن الفارايب ،وكما حيدث اآلن مع العديد من األفكار
املعاصرة.
أيضا املستوى الثاين -أي ما يصل
ثالثا :ميكن للتغيري أن جيد مستقرا له يف ً
إىل الناس من تفسريات ،وأفكار ،ورؤى ،وحتيزات وقيم -وذلك من خالل
مسارين :األول اإلعالم اجلماهريي ،والثاين نظام التعليم ،كالمها لديهما القدرة
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على صياغة تصورات غالبية الناس جتاه الذات واجملتمع ،حىت إن كان بصورة غري
كافية أو غري كاملة.
من ناحية أخرى ميكن القول بأنه إىل احلد الذي ميكن للتغريات أن تلج إىل
اجملاالت الثالثة ،خاصة الوسيط -الذي حيوي القناعات والتفكري والقيم
االجتماعية اليت يؤمن هبا الناس -ميكن احلديث عن إمكانية احلفاظ على اإلطار
العام للهوية الثقافية للمجتمع.
إطارا ثقافيا ينشأ ،ويتطور أحيانا بسرعة ،يكون
وميكن القول بأن هناك ً
استيعابيا ،وقابالً الستيعاب املتغريات كذلك :استيعابيا يف متاسك وانسجام اإلطار
الثقايف الذي جيعل الناس تشعر باالتساق مع أنفسهم ،ومع جمتمعهم ،وقابالً
لالستيعاب عندما تكون لديه املقدرة على استلهام أفكار ،وقيم جديدة ،والتكيف
مع التحديات اجلديدة وخلق فرص جديدة .هذا النمط من اإلطار الثقايف
صحي ،يسمح للفنانني والنخب املثقفة
االستيعايب والقابل الستيعاب اجلديد
ٌّ
بالتصدي للتحديات اليت حتدث يف الطبيعة ،واجملتمع ،وداخل اإلنسان ،فيفتحون
النوافذ ،ويدشنون املرايا أمام املواطن لإلطالل على جمتمعه ،فضالً عن وضع احلدود
اليت يتحرك فيه الشخص حبرية.
يف اجملتمع اإلسالمي اليوم ،حتدث غالبية التغيري على املستوى القاعدي
االجتماعي ،وبعضه حيدث على مستوى إدراك الناس للمفاهيم الدينية وذلك من
خالل وسائل اإلعالم ،اليت أصبحت هلا سطوة عاملية يف التأثري يف عقلية األفراد،
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بالطبع يقبع الثقل اإلعالمي يف "الغرب" ،وعلى وجه التحديد الواليات املتحدة،
ولكن يف الفرتة األخرية تشكلت مراكز إقليمية يف اخلليج العريب ،وباألخص أبو
ظيب واإلمارات العربية املتحدة ،تقدم مساحة مهمة جلذب الشباب العريب.
واليوم ،هناك قليل ،لو أن هناك بالفعل شيئًا حيدث ،على صعيد الفكر ،أي

املستوى األول ،خاصة يف ضوء تصاعد الرفض جتاه العلماء والفقهاء الذي متارسه
احلركات املتطرفة قاعديا .ويستوعب السياق الثقايف الذي يتبنونه استيعاب
األفكار ،والنظريات ،واملفاهيم األساسية ،لكنه غري منفتح وال يستطيع استيعاب
اجلديد .ونتيجة لضعف األسس الثقافية ،خيشون تعديل احللول القدمية أو وضع
حلول جديدة ،من أجل احلفاظ على متاسك واندماج اإلطار الثقايف القدمي.
يعود الضعف النسيب لالجتاهات اإلصالحية وأصحاب اآلراء املبدعة يف التيار
الرئيسي للفكر اإلسالمي إىل عدم كفاية عدد وعمق املخرجات الثقافية اليت ال
تزال حمدودة بعدد قليل من املثقفني الذين يتبنون الفكر اإلصالحي ،بالرغم من أهنا
أيضا إىل اليأس الذي يعتمل يف نفوس مثقفني
متتاز بالرصانة .هذه الظاهرة تعود ً
ينبغي أن يكونوا يف خانة املصلحني ،لكنهم آثروا اخليار السهل (الذي أراه غري
كاف) يف املساواة بني "احلداثة" و"التغريب".

 -14مهام النخب المثقفة
بناءً على ما سبق ،ميكن القول بأنه ينبغي أن يكون هناك عمل ثقايف مكثف

حىت يتسىن للمسلمني استعادة الشعور باالتساق مع أنفسهم ،ومع السياق الثقايف
احمليط هبا؛ مستوعبا لألصول ،منفتحا على املؤثرات واملستجدات الثقافية.
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باإلضافة إىل ذلك ،يتطلب األمر إظهار التداخل بني اهلوية الوطنية واهلويات
العرقية؛ خاصة بالنسبة للعرب من جانب ،واهلويات اإلسالمية اليت ينتمون إليها
من جانب آخر.
هذا العمل ،ال ميكن القيام به دون وجود مساحة من احلرية للنخب املثقفة
اليت جتتهد يف حتديد معىن وحمتوى األصالة الثقافية يف عامل شديد التغري ،حبيث مل
يعد "االنعزال" أو "االنفصال" من اخليارات املطروحة ،مثلما مل تكن كذلك يف أي
مرحلة .وكلٌّ من الفنانني واملثقفني ،لديهم مسئولية كبرية ملقاة على عاتقهم ،نظرا
ألهنم هم من يصنعون املرايا اليت يرى فيها الناس أنفسهم ،ويفتحون أمامهم النوافذ
اليت متكنهم من رؤية العامل .فمن خالل ما يقوم به املثقفون ترسم احلدود اليت
دائما إلعادة تشكيل.
جيري بني ثناياها تعريف اهلويات اليت تتعرض ً
إنين أؤمن بأن املثقفني املسلمني ال يستطيعون يف الوقت احلاضر االضطالع
هبذه املهمة .ومن أجل أن ختطو الطبقة املثقفة املسلمة خطوات على طريق
التحليل النقدي للقضايا اليت تواجه جممعاهتم ،ينبغي القيام مبا يأيت:
منظما لفهم عدد من املفاهيم
أوال :ينبغي أن يطور املثقفون ً
أساسا معرفيا ً
الرئيسة مثل اجملتمع ،الثقافة ،اإلسالم ،اجلماعة ،اهلوية ،اخلرافة ،التخيل ،واإلبداع.
وال يعد ذلك عمال نظريا أو استعراضيا أو جمرد حماوالت للتفرقة بني مفاهيم ،لكنه
يف األساس مهمة ضرورية لوضع أسس معرفية للنظرية واملمارسة للنقد الثقايف
والنقد الفين يف العامل اإلسالمي اليوم .بدون فهم املفاهيم ،واملصطلحات،
واملنهجية ،واخلطابات البينية على حنو جديد يف هذه القضايا املهمة سوف يظل
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الفهم السائد غري حمكم ،غري منظم ،غري منتج .ويف الواقع فإن هذه الدعوة أطلقها
عدد من املثقفني املعتربين ،يف مقدمتهم الراحل حممد أركون.
ثانيا :ينبغي أن يتصدى املثقفون املسلمون بعمق ملشكلة التواصل الثقايف يف
عددا ال ينتهي من الكتابات الوصفية
اجملتمعات اإلسالمية اليوم ،ليس املطلوب ً
اليت قد تكون مهمة بالتأكيد ،ولكن املطلوب هو التحليل النقدي للظواهر املعقدة
لنشوء الثقافة ،والطرائق اليت تظهر هبا ،حىت يتسىن متوضع النخب املثقفة بوصفهم
وكالء للتغري ،ومعربين عن سياقاته.
وبينما أوىل هذه املهام تبدو صعبة ،فإهنا تعد شرطا ضروريا من أجل القيام
بالثانية.
إذا أخذنا يف االعتبار سرعة التحول يف البيئات املادية والتكنولوجية
واالقتصادية االجتماعية ،فإن أمام املثقفني املسلمني واجبًا رئيسيا لو أرادوا أن
يكون ألفكارهم تواصل مع التغيري املتسارع الذي حيدث يف العامل .ينبغي هلم أن
يعيدوا طرح األسئلة األساسية اليت تواجهها كل اجملتمعات ،ومن مث فإن فهمهم
للذات لن ينحدر إىل جمرد استهالك املادة والوقت .ففي الوقت الراهن مل يعد
بوسع املثقفني املسلمني االنعزال عن جمتمعاهتم.
ينبغي أن يتعلم املثقفون والفنانون املسلمون التعاطي مع املاضي واحلاضر.
وينبغي أن يشكل التحول التكنولوجي يف عامل اليوم ،واحلقائق األساسية اقتصاديا
واجتماعيا يف جمتمعاهتم؛ عناصر حمورية يف تشكيل وعيهم احلاضر .إضافة إىل فهم
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ئيسا يف فهم الذات واجملتمع
كاف ملاضيهم الثقايف الذي يتعني أن يكون عنصرا ر ً
بالنسبة هلم.

معا ،وميتلكوا جرأة التفكري يف القضايا
ينبغي أن يتحرك املثقفون والفنانون ً
احملجوبة عن التفكري ،وأن يذهبوا إىل مساحات يف الفكر خشي غريهم االقرتاب
منها ،وذلك حىت ال يسقطوا هم أنفسهم ضحايا النمط السائد من التفكري الذي
هيمن على مظاهر الثقافة اإلسالمية ،من حيث غياب التفكري النقدي ،واألساس
النظري للحوار ،واالمتناع عن نقد الثقافات الشعبوية ،بل أحيانا تربيرها والدفاع
عنها.
وأخريا هناك ثالث قضايا معاصرة ،متداخلة ،تطرح حتديًا مجا أمام العديد من

املثقفني املسلمني املعاصرين :حقوق اإلنسان ،الدميقراطية ،ودور املرأة .يف النهاية،

تشكل هذه جتليات مفاهيم حقوق اإلنسان ،واملساواة بني الرجل واملرأة ،وحق
اجملتمعات اليوم يف انتهاج احللول املعاصرة اليت تعترب مالئمة للسياق االجتماعي
فهما مناسبًا للتاريخ ،خاصة يف
الذي توجد فيه .وبالتأكيد سوف يتطلب ذلك ً
دور ال ينكر.
اجملتمعات اليت تعىن كثريا برتكة التاريخ  . .حقا للتاريخ ٌ
وقد يكون احلديث عن ديناميكية التغيري الثقايف فاحتة لتناول االسرتاتيجية
الثقافية يف اجلزء القادم.
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الجزء الخامس
عناصر االستراتيجية الثقافية
إذا نظرنا إىل الشكل ( – )2منوذج التغيري االجتماعي – الوارد يف اجلزء
توضيحا للديناميكيات احمليطة بالتغري الثقايف عرب ثالث مستويات:
السابق ،جند
ً
فكرية وإدراكية ومادية ،وتوجد مجلة من املدخالت على اجلانب األيسر تتمثل يف
األفكار اجلديدة يف اجملال الفكري ،واإلعالم والتعليم على املستوى اإلدراكي،
وتأثري التحديث والتغيري املادي على املستوى العملي املباشر .هذه املدخالت-
اليت يشار إليها جبملة من األسهم -يف حالة تفاعل بدءًا من أعلى ،يف شكل طرح
أفكار جديدة ،مثل استعراض شامل لقضايا مهمة مثل وضع املرأة ،وحقوق

اإلنسان األساسية املتعلقة مبفهوم املواطنة وضرورة املساواة أمام القانون ،هنا
سيكون من الضروري إزالة العوائق أمام األسهم (املدخالت) لضمان استيعاب
هذه األفكار على مستويات أخرى من اجملاالت اإلدراكية واملادية .إذ تؤثر هذه
األفكار يف حد ذاهتا على األسهم األخرى من حمتوى وسائل اإلعالم املتغري .نشري
هنا إىل العروض الفنية مهما كانت الرسالة اليت حتملها إىل اجلمهور من خالل
النشر أو املعارض الفنية أو احلفالت املوسيقية أو التليفزيون أو اإلنرتنت ،وكذلك
أخريا ،جيب
مراجعة املناهج والوسائل التعليمية ،باإلضافة إىل املقررات التعليمية .و ً

تعديل مجيع املمارسات التعليمية االجتماعية ،سواء من حيث الطقوس املنتشرة يف

اجملتمع أو الطرز املعمارية أو البيئات اليت نعيش فيها ونعمل ونتعامل هبا؛ لتعكس
وتقديرا م َعزًزا لقيمة اجلماليات والبيئة املبنية.
أمناط احلياة املتغرية للجيل اجلديد،
ً
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لذا فإن احملتوى الالزم لتزويد تلك األسهم املمثلة على اليسار ،وسبل تعزيز
تدفقات األسهم خالل املنظومة يوضح اهليكل األساسي املطلوب لوضع سياسة
ثقافية تدعم التعددية مع احلفاظ على اهلوية ،وتشجيع اإلبداع مع رفض التطرف،
وتعزيز التغيري مع نبذ العنف.
كثريا من وقتهم يف
ولكي ينتج احملتوى من قبل فنانني وعلماء يستغرقون ً
حتقيق ذلك ،ويتأثرون بالسياق الذي يعملون فيه .وهنا جيدر ذكر كلمة واحدة عن
سياق التعبري الثقايف واإلنتاج الفين.

 -15المحاذير السياقية
سياق مزدوج للعمل الفني أو اإلنتاج الثقافي

Rubert de Ventós Xavier, Heresies of Modern Art, P. 16, Columbia University Press, USA, 1986.
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أدرك كثري من العلماء أمهية السياق يف تقدير األعمال الفنية والصور املختلفة
مزدوجا لكل عمل
عرف "دو فينتوس" سياقًا
ً
للتعبري الثقايف .ومن بني الكثريينّ ،
فين ،والذي أشاركه الرأي فيه ،مفاده أنه ال تقع مجيع األعمال الفنية ،وأشكال
التعبري الثقايف يف سياق واحد فحسب بل يف سياقني.
السياق األول هو اإلطار الثقايف السائد يف ذلك الوقت ،يف تدفق خطاب
شرحية املثقفني والفنانني ،إما عن طريق االتفاق مع النمط أو اخلطاب السائد ،أو
موقعا أو آخر؛ حيث إنه ال ميكن
اخلروج عن السائد واملألوف ،فتشغل بذلك ً
إنتاج أعمال فنية من دون اإلشارة إىل ما يسبقها وما يالزمها ،أو كتابة أعمال
أدبية من دون قراءة أعمال اآلخرين ،أو تأليف مقطوعات موسيقية من دون
االستماع إىل املوسيقى م َسب ًقا .هذا هو السياق املباشر ،الذي يعد أوىل الدائرتني

اللتني هتيئان السياق لألعمال الفنية.

تعد الدائرة الثانية أوسع؛ حيث تشري إىل الوضع االجتماعي واالقتصادي
الذي يعمل فيه الفنان وينتج من خالله .إن مستويات التكنولوجيا العلمية ،وأنواع
األنشطة االقتصادية ،واألعراف االجتماعية السائدة ،واملناظر الطبيعية املادية،
ومستوى التفاعل مع اجلمهور املباشر أو مبعناه الواسع ،مجيعها توفر نقاط اجملتمع
املرجعية اليت تؤثر بدورها يف وعي الفنان .وذلك يشكل سياقًا أوسع ،وهو السياق
الذي ميكن أن يتجاوز األمة وصوالً إىل املنطقة بأكملها أو حىت اجملتمع العاملي
بأسره .وتعطي احلدود اخلارجية للسياق قيمة للشكل الذي يأخذه التعبري الفين أو
الثقايف .وهكذا سينتج أي فنان حملي يعمل يف قرية صغرية على سفوح جبال نائية
يف أفغانستان أعماالً ختتلف عن تلك اليت ينتجها فنان يعمل يف نيويورك.
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لذلك جيب فهم مجيع أشكال التعبري الثقايف واألعمال الفنية واحلكم عليها
يف سياقها ،باملعىن املزدوج املشار إليه ،مع مراعاة السياق الزمين الذي أنتجت فيه.
إذ يعد البعد الزمين ضروريا للغاية وذلك لتطور السياقات مع مرور الوقت ،فال تعد
مصدرا لإلهلام،
أيضا
روائع املاضي معامل هامة يف تارخينا وتراثنا فحسب ،بل تعد ً
ً

كما تضع األساس لكل ما هو جديد.

 -16أفكار عامة
المشروع الثقافي العربي من حيث السياق والمحتوى
يف أكثر من موضع ،اقرتحت توحيد اجلهود العربية من أجل تفعيل حركة
التجديد الثقايف( .انظر :سراج الدين ،إمساعيل .املشروع احلضاري العريب.
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية ،أكتوبر  .)2010وجاءت هذه املبادرة البارزة يف
أكتوبر  ،2010واليت أصبحت فيما بعد أحد مواضع النقاش اليت أثارهتا ثورات
الربيع العريب عام  .2011ففي األساس ،أوصى املشروع بالرتكيز على ثالث ركائز
عريضة إلصالح سياق الثقافة العربية اليوم وتعزيز ثقافة التعددية ،وحرية التعبري،
والثقافة الكونية اليت حتتفي بالتنوع وتستوعب التعددية سياسيا ،وال تقتصر على
التعايش بل التفاعل واإلثراء املتبادل كذلك ،فتصبح النتيجة البديهية جلميع ما يلي
محاية احلق يف حرية التعبري وتعزيز اإلبداع الثقايف .وتتلخص الركائز الثالث يف:
أوالً :جيب أن يستند هذا املشروع بعيد املدى إىل القوانني والسياسات
واملؤسسات .وبعبارة أخرى ،ينبغي أن يشمل ( )1حكم القانون؛ ( )2احلكم
الرشيد؛ و( )3إضفاء الطابع املؤسسي على التغيريات املقرتحة .ومبعىن آخر ،ينبغي
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أن تؤثر اإلصالحات الثقافية املقرتحة يف املؤسسات االجتماعية السائدة يف
اجملتمع ،وتعيد التأكيد على سيادة القانون ،وتقلل من االعتماد على "الشخص"،
وتؤكد يف العمل على "املؤسسات" ،بكل ما تعنيه املؤسسية من معان :قواعد
العمل الواضحة ،الشفافية يف اإلدارة ،الركون إىل الكفاءة ،وغريها.
ثانيًا :ينبغي أن تصبح عملية إصالح اإلطار الثقايف يف أي جمتمع إىل حد
كبري شأنًا تصاعديا أي يتدفق من مساحات اإلبداع والتغيري على مستوى اجملتمع،
بدالً من كونه شأنًا تنازليا يف شكل تعليمات سلطوية .فلندع ألف زهرة تتفتح،
ولنسمح لكل ما هو جديد بالدخول يف األطر الثقافية جملتمعاتنا.
ثالثًا :االعرتاف بتنوع اجملتمعات العربية .وبعبارة أخرى ،ال يوجد خطة
واحدة تناسب مجيع اجملتمعات فيما يتعلق باالسرتاتيجيات والربامج .ويتلخص
علما بالتنوع الثقايف اهلائل يف العامل
املشروع الثقايف الذي اقرتحته يف اإلحاطة ً
العريب ،باإلضافة إىل تعدد العناصر املتنوعة من اهلويات املركبة لفئات خمتلفة ينبغي
معا .فيجري حتديد هذا العامل العريب سياسيا من قبل اجلامعة العربية،
أن تتعايش ً
وثقافيا من قبل اللغة املشرتكة والتاريخ املشرتك ،واألمل املشرتك.
ومن مث ،كان يهدف هذا املشروع العريب املشرتك إىل إقرار جانبني رئيسيني
بالسياق املقرر تنفيذمها به:
حيدث هذا التعبري الثقايف ،وبشكل متزايد ،يف سياق التوسع العلمي اهلائل،
مع ختلل ثقافة علمية واسعة إىل اجملتمع على حنو متزايد ،واندالع ثورة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اليت تتجلى من خالل التواصل االجتماعي وتدفق كم
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هائل من املعلومات وسط تصاعد التعدي على خصوصية اإلنسان .فسرعة تطبيق
تلك العناصر ،والتوسع السريع يف االخرتاقات التكنولوجية وطريقة التفاعل معها
بداية من اهلواتف احملمولة إىل شبكة اإلنرتنت ،ومن التواصل االجتماعي إىل
سهولة السفر ،مجيعها عوامل تفضي إىل متزق حقيقي يف أبرز املراحل التقليدية
واملعتادة للتطور الذي يطرأ على الثقافة والتعبري الثقايف ما بني األجيال.
ولكن أبعد من ذلك ،هناك حتول عميق يف املعرفة ذاهتا ،ويف كيفية تنظيمها
وعرضها ،والتعبري عنها واستيعاهبا .ونذكر أننا حتدثنا عن ثورة معرفية حقيقية تدور
حول "سبعة أركان" أو أعمدة ،تفرض علينا مناهج جديدة يف التفكري والتعبري
والتواصل.
ومن الواضح أن الشرح سيطول يف كل من هذه األركان ،وما مدى إسهامه
يف متغريات احلوار الثقايف؛ لذا يكفي هنا جمرد إدراجها لتكون مبثابة رسالة تذكرنا
مبدى تعقد املشهد يف غضون العقد املقبل وما يتبعه ،وذلك بسبب ظهور قضايا
اهلوية ،والعوملة ،والتوطني داخل تلك السياقات املتغرية .ولكن أيا كانت هذه املتغريات
يف احلوار الثقايف ،فالبد من الرتكيز على حرية التعبري والدفاع عنها.

أيضا أن أبدي إمياين املطلق حبرية التعبري باعتبارها
وخبالف تلك اخللفية ،أود ً

املبدأ األساسي الذي يشجع اإلبداع ،ويعزز التعددية ،وهو بعينه ما ينايف موجة
التطرف املتصاعدة يف اجملتمع .وقد ناقشت بإسهاب -يف سياقات كثرية -قضايا
حرية التعبري وتعقيداهتا.
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ومتنحنا هذه األفكار العامة العديد من السياقات املختلفة والسمات
األساسية اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف اسرتاتيجيات التحول الثقايف
املقرتحة يف هذا الكتاب.
ولكن يف هناية املطاف إذا أردنا أن يكون لإلنتاج الثقايف الذي يعمل عليه
أيضا إىل السياق
الفنانون واملثقفون أثر ،وأن يتم تطبيقه يف املنظومة ،فنحن حباجة ً
الذي سينتج فيه تلك األعمال وستوجه من خالله إىل اجملتمع املستهدف .وهكذا
حتتاج قضايا احلوكمة ،والتمثيل الدميقراطي ،والشمولية إىل إعادة النظر فيها
ومعاجلتها باالستعانة بأية جهود إصالحية .سيصل احلال باحلكومات االستبدادية،
حىت لو كانت قد حققت االستقرار واألمن على املدى القصري ،إىل حد استعداء
أولئك املستبعدين من عملية صنع القرار ،وكذلك الذين يشعرون بأنه ليس لديهم
أمرا
مستقبل يف ذلك اجملتمع .وال شك أن إشراك اجلمهور يف اجملال العام يعد ً
ضروريا .فال ميكن أن يكون الوضع كما كان يف أجورا وأريوباجوس (أثينا القدمية)،
أي يقتصر على كونه للنخبة أو الفنانني أو املثقفني املتساحمني ،إذا كنا نأمل يف
التغيري اجملتمعي العميق؛ حيث ي َهمش اجملتمع من خالله املتطرفني وينبذ العنف
وحيتفي بالتنوع ويناقش بشكل عقالين القضايا املعنية مبستقبل الدولة.
ومن أجل خلق مناخ تسود فيه التعددية؛ حيث تتخلل ثقافة العلم طريقة
تفكرينا ،وحيث تعد حقوق اإلنسان أهم الكنوز اليت منلكها كمجتمع ،مع اإلقرار
مجيعا؛ علينا أن نبين
بأن االنتقاص من حقوق أي مواطن يعد
انتقاصا يف حقوقنا ً
ً

إطارا اجتماعيا ثقافيا يعزز األمن وحرية التعبري على حد سواء .وكما الحظ كارل
ً
بوبر ببصرية منذ أكثر من نصف قرن:
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"تبني أن الصدام املزعوم بني احلرية واألمن ومهي .ألنه ليس
هناك حرية إذا مل يتم محايتها من قبل الدولة .وعلى النقيض،
الدولة اليت يتحكم هبا املواطنون األحرار هي فقط اليت ميكنها
أن تقدم هلم األمن املطلوب—".

كارل بوبر (عبارة مقتبسة من َحنا آرندت)

لذلك تركز هذه املناقشة على التحول الثقايف مبجتمعاتنا ،ولكنها تفرتض
أيضا أن هذا التحول سيتفاعل ويكفل تلك التغريات املطلوبة يف النظام السياسي
ً

لتحقيق املزيد من الدميقراطية التشاركية -أي اليت تقوم على مشاركة فاعلة من
جانب قطاعات عريضة من اجملتمع (يف مقابل الدميقراطية التمثيلية فحسب) .ومع
ذلك ،سيتم مناقشة القضايا السياسية واحلوكمة يف عمل آخر خمصص لعرض
أشكال ومسات املؤسسات السياسية ،وكيف جيب أن تكون قادرة (ليس فقط
اإلطار الثقايف) على استيعاب التغيري بوسائل سلمية ومنظمة ،مع الوضع يف
احلسبان أن الدميقراطية ال تتمثل يف حكم األغلبية فحسب ،وإمنا يف محاية حقوق
األقلية ،يف التعبري عن رأيهم واملشاركة ضد طغيان األغلبية احملتمل .فلنذكر أن
مجيع احلقوق اليت نسلم هبا جدالً اليوم ،بدايةً من حدود السلطة السيادية ،واحرتام
حقوق اإلنسان ،واملساواة أمام القانون ،حىت نبذ التمييز العنصري أو الديين أو

العرقي أو اجلنسي ،كلها كانت سال ًفا مواقف تنتمي إىل األقلية اليت اكتسبت
تدرجييا قبول األغلبية على مدى فرتات طويلة من النقاش .فبمجرد أن تنال قبول
األغلبية ،تصبح جزءًا من منظومة القيم الثقافية السائدة يف اجملتمع.
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وتنتقل تلك القيم عن طريق األسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم وأمثلة عامة
حيتذى هبا .لذا فإن حجر األساس يف أية عملية حتول يف اإلطار الثقايف ألي
جمتمع جيب أن تشمل منظومة التعليم كأداة أساسية ،دون االقتصار على تكوين
املهارات ،إىل جانب التنشئة االجتماعية ألطفالنا الصغار وشبابنا الناشئ.

 -17حرية التعبير وضوابطها
كل مكان ،بيد أننا يف وقت ال
أصبحت اليوم كلمة الدميقراطية ش ً
عارا يرفَع يف ّ
معىن للحريات األخرى
كل من يؤمن بأنه ال ً
تزال فيه حرية التعبري حتتاج حلماية ّ
بدوهنا.
جدوى من التوصل
 فَبدون حرية التعبري؛ ال ً
معىن للبحث َعن احلقيقة ،وال ً
إىل هذه احلقيقة.
 وبدون حرية التعبري؛ ال توجد الشفافية ،وال تتم املساءلة.
 وبدون حرية التعبري؛ ال يسمع الصوت املغاير ،وال يأيت اجلديد.
علمي ،وال اكتشافات تفيد.
 وبدون حرية التعبري؛ ال حبث ّ
 وبدون حرية التعبري؛ ال ت َبىن املعرفة وال تتقدم اجملتمعات.
ثقايف
ولكننا يف جمتمعاتنا العربيةَ ،مَرَرنا بفرتة من الركود ،أسهمت يف إرث ّ
اجلديد؛ بينما الثقافات احلية تتفاعل مع اجلديد من
مريض ي َقدس املاضي ويرفض
َ
صناعة
ك ّل مكان ،ومتَارس التجديد مع التأصيل؛ فتَتَجدد وتزداد حيويةً وتسهم يف َ

كل قدمي ب َفان.
مستقبل جمتمعاهتا؛ فليس ك ّل دخيل خبَبيث ،وليس ّ
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ومن الغريب أننا نشهد يف اآلونة األخرية تغَريات ثقافيةً مقلقةً  ...فبينما جند
املبدعني ،وتفرض
حق املفكرين و
َ
األنظمة احلاكمة اليت كانت يف املاضي تصادر ّ
تسمعه
صارا على ما ميكن للشعوب أن َ
َرقابةً شر َسةً على ما ينتجو َن ،وتضرب ح ً

هامشا
ثريا عما قَبل ،وأتاحت ً
أفس َحت اجملال ك ً
أو َتراه أو تقرأَه – جندها اآلن وقَد َ

مارسه أجدادنا؛ ولكن آباءَنا مل يكونوا ليحلموا به ،فإذا باجملتمع نفسه-
من احلرية َ
وهذه هي املفارقة -تضرب فيه تيارات رافضة للجديد ،تضيق دائرة املقبول ،حتارب

نظرَهتا اخلاصة للمجتمع والتاريخ ...
كل ما خيالف َ
كل دخيل ،بل وترفض ّ
ّ
جديدا على املبدعني واملفكرين والباحثني
صارا
ً
وتفرض هذه اجملموعات ح ً
تشددا أمام حرية اإلبداع وحركة
و
العام جملتمعاتنا أكثر ً
اجملتهدين ،وأصبح السياق ّ
َ

س احلاجة لمجاهبة
الفن واألدب عن يد الدولة وم َق ّ
ّ
ص الرقيب ،فأصبحنا يف أ ََم ّ
هذه التيارات ،وللوقوف بوضوح إىل جانب حرية التعبري بصوره املختلفة.
قاوموا هذه التيارات ،أو عن الذين
وأغلب املثقفني يعرفون عن املبدعني الذين َ

حماولَتهم للتعبري عما
تقل عنها َ
ضراوةً؛ يف َ
اكتَ ووا بنارها أو بنار تيارات غابرة ال ّ
جييش يف نفوسهم وما يدور يف خمَي لَتهم .ومن مثّ وجب علينا معاجلة قضية حرية
التعبري من جذورها.

وإنين إذ أسهم يف هذا العمل اجملتمعي الكبري ،بفتح النوافذ على إنتاج العامل
أمجع ،وإتاحة اجملال أمام الشباب واجليل الصاعد من جمتمعنا ،فإمنا أفعل ذلك
ألنين أنتمي إىل هؤالء الذين يؤمنون بدور الثقافة يف اجملتمع وال أرى قيام مشروع
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حضاري عريب بدون الرتكيز عليها ،وأريد أن أسري على هنج الرواد الذين قدموا
الكثري ،والذين كانوا كما قال عنهم طَه ح َسني:
جملتمعاتنا يف املاضي الكثري َ
"...مل يفكروا إال يف شيء واحد هو نشر الثقافة من حيث هي ثقافة ،ال
يريدون إالّ أن يقرأ أبناء الشعوب العربية ،وأن ينتَفعوا – وأن تدع َوهم هذه القراءة

أخصب من احلياة العقلية
إىل االستزادة من الثقافة والطموح إىل حياة عقلية أرقَى و َ

اليت حنياها".

ومن َمثّ أحدد موقفي بوضوح يف هذا السياق مؤك ًدا على هذه الرؤية ،مَرد ًدا

شىت َمنَابر الفكر والدراسة يف مصر وخارجها،
ما أَعتَربه أمانةً يف عنقي أن أقولَه يف َ

يف العامل العريب ،ويف شىت أحناء العامل الفسيح الذي ربطت الثقافات اجلديدة بني

أطرافه املرتامية.
يف بداية عصر النهضة العربية منذ قرن تقريبًا ،كانت كلمة احلرية ذات إشعاع

األوىل إىل التحرر من بقايا اخلالفة العثمانية ،ومن
وضيء ،تنصرف للوهلة َ
احلضاري اجلامث
األورويب الذي اقتسم تركة الرجل املريض ،ومن التخلف
االستعمار
ّ
ّ

على صدر األمة العربية يعوق حركتها حنو املستقبل .لذلك مل يكن هناك ما يدعو
للتحفظ عليها من أهل الفكر أو السياسة أو قادة الرأي العام.
وكانت العودة ملنهل الثقة يف الذات ومنبع االعتزاز باملقومات األصيلة يف
اإلسالمي منطقيةً لتأصيل مفهوم احلرية ،وكشف انسجامها مع
العريب
الرتاث
ّ
ّ
معطيات الثقافة القومية ،واتساقها مع روح النهضة الشاملة ملختلف جوانب احلياة
العامة واخلاصة.
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لكن مل يكن ينتصف القرن العشرون ،وتظفر معظم الدول العربية ببشائر
ظل أوضاع عاملية متغرية ظهرت فيها
استقالهلا تدرجييا بعد نضال مضن ،ويف ّ
مناطق نفوذ وحتالفات جديدة بدال من أشكال االستعمار القبيح ،حىت أخذنا
تلعب فيه الصراعات األيديولوجية من يسارية
نواجه قضايا احلرية مبنظور مغايرَ ،
كبريا ،وتفاقمت خطورة تيارات اإلسالم
وميينية ،من نظم ثورية وأخرى تقليدية ً
دورا ً

األساسي حرية التعبري –
السياسي املعارضة ،وأصبح مفهوم احلرية – ويف جذره
ّ
ّ
غريب دخيل على
مثار إشكاالت والتباسات عديدة ،من أخطرها توهم أنه مفهوم ّ
يتم تغريب هذا املفهوم
ثقافتنا وهجني يف حياتنا وخطر على أصالتنا الذاتية .ولكي ّ
أمامه احلواجز
والتشكيك يف مشروعيته أخذت التيارات األيديولوجية تضع َ
والتحفظات ،ومن أمهها تعارض احلرية مع ثوابت الدين والتقاليد املستقرة ،أو مع
طموحات اليسار وأحالم العدالة االجتماعية احملبطة.
السياسي للنظم الشمولية هذا
وعزز أصحاب املصلحة يف تكريس االستبداد
ّ

اجملتمعي مع التفسري املغلوط للدين يف رفع راية العقيدة
التيار ،فتحالف التخلف
ّ
واألخالق ،ملناهضة التحرر وضرب حركات التنوير واستعداء اجملتمع على منظومة
احلرية والتقدم .وملا كانت هذه املنظومة بأبعادها السياسية واالقتصادية والثقافية
هي اليت حتدد إسرتاتيجية احلضارة املعاصرة ،فإنه يتعني علينا يف سبيل رسم هذا
ي أن نعود مرةً أخرى لنتذكر بقوة دور ثقافتنا العربية اإلسالمية يف
اإلطار الفكر ّ
احلضاري عرب مراحل التاريخ
ختليق منظومة احلرية وإنضاجها إبان عصور ازدهارها
ّ
العديدة ،فقد كانت هذه الثقافة سباقةً إىل تأصيل قيمة املساواة بني البشر ،وحتقيق

مستوى من العدالة االقتصادية واجملتمعية يف فرتاهتا التارخيية املختلفة ،وحترير
أعلى ً
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اإلنسان من األوهام العنصرية وتأهيل اجملتمع لتقبل فكرة حرية العقائد وتأكيدها يف
املمارسات التارخيية.
عددا من القرائن والشواهد النصية ،من القرآن
ويكفي أن نتذكر يف ذلك ً
الكرمي والسنة النبوية من جانب ،واحلقائق التارخيية يف املمارسات العملية من
آخَر.
جانب َ
وأل ّن اإلسالم عقيدة وشريعة ،فإن املبدأ احلاكم ملوقفه من احلرية ويف مقدمتها
حرية التعبري السابق على السلوك الذي ينطلق من االعتداد هبذه احلرية ذاهتا يف
ص القرآن الكرمي
أصل العقيدة وهو اإلميان ،ويف فروعها التشريعية املختلفة ،فين ّ
كما هو متداول على أنه ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغَ ّي ،ويدعو
الرسول ( )ألن يعرتف خلصومه بعد دعوهتم إىل الدين اجلديد "لكم دينكم ويل
بعيدا عن أوهام السيادة العنصرية قائالً:
دين" ،ويؤكد القرآن حكمة التنوع
البشري ً
ّ
اضعا املعيار الوحيد للتفاضل يف العمل والرمحة
"وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا" و ً

أكرَمكم عند اهلل أتقاكم".
"إن َ

وتتضافر مجيع النصوص على مقاومة التعصب العرق ّي وإعالء قيمة التسامح
اآلخر واملساواة مما ال يتسع اجملال هنا لإلفاضة فيه ،وهو مشهور متداول يف
وقبول َ

أدبيات الثقافة اإلسالمية .ومع أ ّن هذه الشواهد النصية قطعية يف داللتها على
وحدها ما مل يعرب عنها
احرتام اإلسالم حلرية العقيدة والرأي والتعبري ،أل ّن العقيدة َ
يوضع مبدأ احلرية فيه موضع
فهي من فعل الضمري املكتوم الذي ال يعرفه أحد وال َ

النقاش أو االختبار باإلباحة أو املنع ،فإن املمارسة التارخيية يف الثقافة اإلسالمية،
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خاصةً إبان احتدام اخلصومات واإلشكاالت العقائدية والسياسية يف العهود
اإلسالمي الذي كان يضرب املثل يف التحضر
األوىل ،تشهد باستيعاب اجملتمع
ّ
دعى بالشعوبية ،وقبوله للتنوع الديين
للتعدد العرق ّي ومقاومته للتعصب الذي كان ي َ

السلمي بني األغلبية املسلمة اليت مل تطغ على غريها واألقليات املصانة
والتعايش
ّ
من يهودية ومسيحية وحرصه على مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات بالرغم من
وجود بعض املصطلحات اليت كانت حتدد هذه احلقوق وحتميها من َجور األغلبية

املعهود يف هذه العصور.

ورقي هذه اجملتمعات اإلسالمية مبعيار
وجيب أن نؤكد هنا على مدى تقدم ّ
وغين
التسامح وقبول التعددية والرأي املغاير بالنسبة ّ
لكل جمتمعات العامل آنذاكّ .

وذجا
عن الذكر أن سرية الرسول ( )نفسه ،واخللفاء الراشدين من بعده كانت من ً
احلضاري أتاحت الفرصة
هلذه املبادئ مما جعلَها خطوًة حامسةً يف مسرية التطور
ّ
كل جماالت العلوم
لظاهرة نادرة هي تفوق أبناء األمم اليت دخلها املسلمون يف ّ
الدينية واللغوية واإلنسانية والطبيعية واندياح ثقافتهم يف صلب الثقافة العربية

الرقي والتعدد واخلصوبة ،مما جعل القراءة واملعرفة وتأمل
اإلسالمية وإثرائها مبظاهر ّ
الكون والتفكري فيه فرائض دينيةً قبل أن تكون واجبات ثقافيةً.

ومن َمثّ فإن مناهضة حرية التعبري اليوم بتوهم تناقضها مع ثوابت الدين مردود

عليه بأ ّن النصوص الدينية واملمارسات التارخيية يشهدان على رفع هذا التناقص
كل املعارف والفلسفات
املزعوم ،وقد اتسع اإلطار
ّ
الفكري لإلسالم يف احتواء ّ
السابقة عليه ،وإذا كان من املناسب حلالة تارخيية واحدة جتلت فيها مظاهر احلرية
متاما فإن الدولة األندلسية
والتنوير إبان السيادة اإلسالمية وانتهت بانقضائها ً
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منوذج بليغ على ذلك ،فقد قامت يف قلب القارة األوروبية واستمرت أكثر من
سبعة قرون منذ فتح األندلس عام 711م حىت بعد سقوط غرناطة عام 1492م،
مثايل ال نظري
وتعايشت فيها األديان الثالثة اليهودية واملسيحية واإلسالم بشكل ّ
اإلسالمي
له ،وذلك فيما مساه املؤرخون بالعصور الوسطى ،واتسعت إبان احلكم
ّ
الحتواء أكرب هنضة فكرية وفلسفية وعلمية جعلت من مدن طليطلة وقرطبة
وغرناطة منارات العامل املتحضر ق بَيل عصر النهضة األوروبية ،وأجنبت ابن ميمون
وابن رشد وابن عريب ومتصوفة املسيحية وقديسيها ،ونقلت املعارف والعلوم العربية
إىل الالتينية ولغاهتا العامية الوليدة مثل الفرنسية واإليطالية على ما هو مشهور
املعريف وسيلة هذا
احلضاري ،وكان التسامح والتالقح
وموثق يف كتب التاريخ
ّ
ّ
االزدهار حىت طغت موجات حروب االسرتداد وشرعت الكنيسة املنتصرة يف إقامة
حماكم التفتيش فانطفأت جذوة هذا التقدم يف ربوع األندلس احملرومة من احلرية
وواكب تقلص الدولة األندلسية مث سقوطها انتقال شرارة احلرية إىل إيطاليا اليت بدأ
يعم ربوع أوروبا الغربية.
فيها عصر النهضة قبل أن ّ
احلتمي بني
كثريا من الوقائع واألحداث اليت تشهد باالرتباط
ومع أن هناك ً
ّ
ارتفاع سقف احلرية يف اجملتمعات العربية اإلسالمية ،سواءً كانت مشرقيةً أو مغربيةً

احلضاري فإن احلقيقة اليت ال سبيل إىل
العلمي والتفوق
أندلسيةً ،وبني التقدم
ّ
ّ
التشكيك فيها هي أن هذه املنظومة من احلريات الدينية والعلمية والثقافية ليست
جديد ًة على ثقافتنا ،بل إنه من اجلحود الشديد ادعاء أننا نستوردها اليوم من
الغريب ،فجذورها تأصلت لدينا ومثارها أعطت لنا رموز العلوم والفنون اليت
العامل ّ
تزهو هبا حضارتنا من فالسفة وعلماء ومفكرين يعتد هبم تاريخ احلضارة اإلنسانية.
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أيضا أن نعرتف حبقائق أخرى ،وهي أننا فرطنا يف هذا
ولكن جيب علينا ً
الرتاث ،وسبقتنا اليوم دول الغرب يف قضايا حقوق اإلنسان وحرية التعبري...
وجاءت التقنيات اجلديدة بأسئلة جديدة حول ممارسة احلرية يف اجملتمع الدويل
املعاصر ،وأضيفت هذه األسئلة اجلديدة إىل منظومة األسئلة األزلية حول حرية
التعبري ومحايتها وممارستها .ومن مث بات ضروريا أن نتعرض هلذه األسئلة دون
مواربة.
ِ
الحرية:
 )1أسئلة
هناك أسئلة عديدة تٌطرح بشأن احلرية ،بعضها مفخخ ،اشتباكي ،ال يرمي إىل
تعميق احلرية ذاهتا ،بقدر ما يثري روح التناقض بينها وبني مفاهيم أخرى .من هنا
فإنه ينبغي أن نسعى لفك االشتباك ،الذي يبدو مزعوما يف أحيان كثرية ،وهو ما
يتطلب شجاعة ووضوح يف طرح األسئلة والتصدي هلا.
 هل هناك حدود لحرية التعبي ِر؟
يطرح يف هذا الصدد ،حبجة أ ّن احلرية املطلقة ال
هذا هو السؤال األول الذي َ

وجود هلا ،وأن النسبية الضرورية مشكلة يف حتديدها ،والب ّد من تأمل اجلوانب
ين ،طب ًقا
لعل أوضح هذه القيود ما يتصل حبرية اآلخر َ
املختلفة للقيود املسلم هبا .و ّ

آخر يف
للحكاية الطريفة اليت تروى عن أحدهم عندما متطى بطول ذر َ
اعيه فأصاب َ

فرد عليه بلباقة:
حر يا أخي"ّ ،
المه امل َ
وجهه ،وعندما َ
صاب قال له املتمطي" :أنا ّ

الضروري إذن أال متثل احلرية
تبدأ حرية أنفي" .فمن
"إن حريتَك تنتهي عندما َ
ّ
حق احلياة واألمن يف
تعديًا على حقوق اآلخرين اليت ضمنها القانون ،ويف مقدمتها ّ
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السب والقذف وانتهاك احلرمات حتمي
النفس والعرض واملال ،فالقوانني اليت جترم ّ
ين.
األعراض وتصون حرية األفراد من عدوان اآلخر َ
بَيد أنه إىل جانب هؤالء األفراد العاديني هناك شخصيات عامة من حكام
وأصحاب سلطة قد يرون يف النقد الذي يوجه إليهم عدوانًا على ذواهتم ،مثل
امللوك والرؤساء وزعماء الطوائف وأصحاب النفوذ ،وقد تراكمت يف اجملتمعات
املتحضرة معايري كافية للممارسات اإلعالمية اليت متيز بني نقد األفعال من ناحية
والطعن يف األشخاص من ناحية أخرى ،وتضع القواعد الكفيلة بضمان حرية
الرأي واحلفاظ على احلرمات اخلاصة.
دائما مناطق غائمة الب ّد من جالئها وحتديد شروطها،
تظل هناك ً
غري أنه ّ
فقد يتحول النقد املباح إىل حتريض سافر يدخل يف دائرة املمنوعات وخيرج من
منطقة الرأي املوضوعي؛ خاصةً عندما يوظف بعض العناصر املثرية للمشاعر مثل
كثريا ما تنحدر مبستواها إىل درك التحريض على
اخلالفات الدينية أو العرقية اليت ً
وتظل ساحة القضاء ونصوصه هي
اآلخرين وتوحي باستخدام العنف ضدهم،
ّ

اجملتمعي الرشيد الذي
الفيصل املناسب يف مثل هذه املنازعات ،ومن قبلها احلوار
ّ
ينبو عن تراشق التهم وتبادل اإلهانات ،وكلما سادت املوضوعية والتوازن هذا
احلوار اجملتمعي كان من املمكن التمتع بأعلى سقف حلرية التعبري دون أضرار
فادحة .علَى أن هذا السقف يرتفع تدرجييا طب ًقا لدرجة نضج اجملتمع وتقدمه،
فاحلرية ممارسة تزيد وتنقص طب ًقا للعادة وشيوع روح األلفة والتسامح يف اجملتمع.
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ولكن هناك بعض احلاالت االستثنائية اليت ترفَع من حدة احلوار اجملتمع ّي
وحتوله إىل صداع دام أحيانًا يف أوقات الفنت واحلروب واالضطرابات املزمنة ،فعندما
أجنيب مثال تتقلص حرية أبناء هذا الوطن وحقهم يف التعبري
تتعرض دولة ما لغزو ّ

املشرتك ،مما جيعل التعاطف معه أو معاونته خيانةً
العدو َ
عن مواقفهم وآرائهم جتاه ّ
ويظل بوسع املتعاون أن يربر عملَه بإنقاذ بلده وختفيف
ال تدخل يف جمال احلريةّ ،
األضرار الواقعة عليه ،لكن موازين هوامش احلرية تضطرب بشدة يف هذه األثناء،

احلق ،وإن مل يكن بنسب متساوية ،بني األطراف
كثريا ما تسفر التجربة عن توزيع ّ
و ً

احلق كله
كلها ،فاملواقف احملتدمة يف الصراعات الدولية والطائفية واحمللية ال تضع ّ

األقل يف
يف جانب واحد ،ويتعني على مجيع األطراف االعرتاف ّ
حبق اآلخرين على ّ
العملي مع قبول هذا احلق يف التعبري
السلمي عن وجهة نظرهم والتعايش
التعبري
ّ
ّ
السلمي عن رأيهم.
أسفرت اخلربة التارخيية يف العصور احلديثة يف حاالت الفنت الداخلية
وقد َ
رمسَت بأوضح
واحلروب الدولية عن عدد من القوانني والتشريعات واالتفاقيات اليت َ

ما ميكن حدود ما ينبغي مراعاته من حقوق وحريات يف هذه املواقف مبراعاة
األقوى مبا يكمل ما جاءت به
الشروط اإلنسانية واحلفاظ عليها ض ّد جتاوز عدوان َ
األسرى واملعاملة احلسنة هلم؛ مما وضع
الشرائع السماوية من ضرورة العفو وإطالق َ

شك أ ّن
القيم اإلنسانية النبيلة موضع املراعاة والتطبيق يف أحلك األوقات ،وال ّ
ظل الكثري من
احلصيلة الثقافية هلذه القيم َ
تتناَف وما قامت به اجملتمعات يف ّ
اخلربات التارخيية األليمة.
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 هل يجوز جرح شعور اآلخرين؟
ويتعلق السؤال الثاين من أسئلة احلرية حبدود اإلساءة إىل الغري؛ فعندما نطالب
شك أنه من الواجب محاية
باحلماية القانونية حلرية الكلمة؛ أي كلمة نقصد؟ ال ّ
الفرد وعرضه ،ويتم ذلك عن طريق قوانني السب والقذف ،ولكن ماذا عن اآلراء
أشخاصا؟ هنا نفرق بني التحريض على
اليت تستهدف قضايا ومعتقدات وليس
ً
العنف والكراهية ،ومهامجة الفكرة بأسلوب عنيف ،ويف هذه احلالة ،جند أن بعض
الناس يذهب إىل قبول مبدأ حرية التعبري بشرط أن يلتزم املتحدث أو الكاتب يف
تعبريه بعدم اإلساءة إىل معتقدات اآلخرين أو مشاعرهم ،أي بشرط أن يكون
حق االختالف وجوهر حرية
الكالم مقبوالً من اجلميع ،ويف هذا قضاء على ّ
التعبري؛ أل ّن الكلمة املقبولة ال حتتاج إىل تسامح وال تتطلب محايةً وغالبًا ال تضيف
جديدا ،فهي بطبيعتها تتفق مع الفكر السائد ،ومع اآلراء الغالبة يف اجملتمع ،ومن
ً

ضري فيها وال خوف منها ال حتتاج حلماية ،كما أنه ال
مث هي حتصيل حاصل ال َ
جدوى هلا.
إننا حنتاج إىل محاية حرية الكلمة كي نقول ما من حقنا أن نقولَه؛ ألنه – يف
احلق أو يَكشف عن جوانب علمية أو إنسانية جيهلها
تقديرنا على األقل -حي ّق ّ
اآلخرون وال يودون التعرض هلا؛ ألهنا مضادة ملا يرون أو ضارة مبصاحلهم ،أو ألهنم
أقل تقدير يؤثرون السالمة وإبقاء األوضاع على ما هي عليه دون سعي
على ّ
لألفضل .حنتاج احلرية خللخلة العادات البالية والتقاليد اجلامثة واألمناط الضارة
املعوقة حلركة اجملتمع ،واليت متثل عقبةً يف سبيل منوه وتقدمه .وقد وجدت أغلب
اجملتمعي تتطلب مواجهة حراس األوضاع
اجملتمعات املتجددة أن ديناميكية التغيري
ّ
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الظاملة القائمة وإقناع أصحاب املصلحة احلقيقية من أغلبية الناس بطرح اآلراء
اجلريئة اجلديدة وكشف النقاب عن ضرورهتا حليوية اجملتمع وتقدمه.
المحرمات الثالثة :الدين والحكم واألخالق
ولنضرب مثالً على ذلك مما يزعمه احملافظون عادةً من ضرورة مراعاة مشاعر
الناس يف قضايا احملرمات أو املقدسات ،فحرموا املناقشات الصرحية يف الدين
واحلكم واألخالق ،وغالبًا ما تتشابك العالقة بني هذه األطراف ،فيتخفى احلكم
برداء الدين أو تتذرع السلطة باألخالق  ،وقد ختلصت اجملتمعات الغربية يف مجلتها
أوضاعها
من سطوة استغالل هذه الرموز يف التضييق على حرية التعبري ووفَقت
َ
السياسية واالجتماعية والثقافية مبقتضى ذلك.

لكن الوضع خيتلف لدينا يف الوطن العريب؛ حيث ختلخلت نسبيا يف كثري من
الدول سلطة احلكم ،وصار التغيري عنوانا حلركة املواطن على أرض الواقع ،ومل تعد
الدميقراطية سجاال نظريا بني باحثني ،أو موضع جدل يف اإلعالم ،بقدر ما حتولت
إىل مطلب مجاهريي تصطف إىل جواره مطالب أخرى مثل العيش الكرمي والعدالة
االجتماعية واحلرية ،قد خيتلف إحلاحه من جمتمع آلخر ،لكنه يظل بالتأكيد تعبريا
عن خطابات ترتدد صداها بقوة يف أرجاء الوطن العريب ،خاصة بني شبابه ،طيلة
السنوات األخرية .ولكن يٌالحظ ،أنه رغم تصاعد خطاب احلريات والدميقراطية
والعدالة االجتماعية ،ال تزال هناك إشكالية يف العامل العريب ،موروثة منذ قرون،
حتتاج أيضا إىل شجاعة املواجهة اال وهي :سطوة اخلطاب الديين وهيمنته على
عقول العو ّام خاصةً ،وافتقاد الشجاعة الفكرية الكافية للمطالبة باإلصالح الديين
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من ناحية وفصل الدين عن السياسة من ناحية أخرى .وهو ما أدى إىل استمرار
القضية الدينية لدينا يف املنطقة احلرجة اليت تقيد حرية الرأي وجترح مشاعر اآلخرين
لو نوقشت بغري ح َذر وال حصافة.
حرصا
الديين شديد التأصيل يف الشخصية العربية مبا يتطلب ً
ويبدو أ ّن العامل ّ

اجملتمعي لدينا ،ومن حسن
شديدا يف حماولة التوفيق بني مقتضياته وضرورة التطور
ً
ّ

احلقيقي مع
حظنا أن اإلسالم يتميز خباصية جوهرية هي قابليته القصوى للتالؤم
ّ
وحيث
العلمي و
متطلبات التقدم
احلضاري ،بل إنه يف أفضل تأويالته حيرض عليها ّ
ّ
ّ
على اختاذها ،وهو ال خيالف شيئًا منها إال من منظور بعض الدعاة حمدودي الفهم

أو أنصار استغالل الدين بانتهازية مكشوفة للوصول إىل السلطة ،أي أصحاب

السياسي املتطرف ،أما املعتدلون من املتفقهني يف علوم الدين فهم
تيار اإلسالم
ّ
دائما على تأويل نصوصه وأحكامه وتوظيفها خلدمة التوجهات اإلصالحية
قادرون ً
واحلضارية املعقولة اليت تتماشى مع التغيريات العاملية.

أمرا على قدر كبري من
فإذا تعرضنا للجانب الثالث وهو
األخالقي الحظنا ً
ّ
درجنا على حصره فيما يتعلق مبشكلة عالقة الرجل واملرأة يف
اخلطورة ،وهو أننا َ

قضايا اجلنس ،وأوضاع املرأة يف امللبس والعمل وغري ذلك ،دون النظر إىل املفهوم

العريض ألخالقيات اجملتمع املعاصر يف السلوك والعلم واإلنتاج وغري ذلك من
القضايا املصريية اليت حتدد مستوى الشعوب ودرجة رقيها ومكانتها يف اخلارطة
احدا فرديا ضئيل األمهية ،ونركز عليه
عنصرا و ً
العاملية ،أي أننا نقتطع من األخالق ً

سينمائي ألهنما
شاب أو خمرج
منظورنا األخالقي ،فنقيم الدنيا مثالً على كاتب ّ
َ
ّ
عرضا بعض مشاهد العري يف صفحات الرواية أو الفيلم السينمائي ،ونرى يف
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فادحا على أعرافه وتقاليده .ومع أن
وخطرا ً
ذلك ً
إهدارا لألخالق وترديًا للمجتمع ً

تطور فنون الصورة يف الفضائيات والعوامل الرقمية جعل من العبث حماولة فرض

أخالقي،
القيود على احلريات يف هذا الصدد ،فإن بوسعنا أن نناقش من منظور
ّ

حق املبدعني أن
حق احملافظني أن يدافعوا عن قيَمهم األخالقية ،كما أن من ّ
فمن ّ
جيربوا يف أعماهلم أدوات الكشف الصريح عن مجاليات احلياة يف حلظاهتا احلميمة،
املفعم مبشاهد اجلنس
وأن ميارسوا ما سبق ألسالفهم أن مارسوه يف األدب القدمي َ
واحملرض عليه ،فكيف نوفق بني هذين احلقني ،وكيف حنول دون أن تكون احلرية

ين؟
وسيلةً جلرح مشاعر اآلخر َ
حق
أحسب أننا نستطيع حتقيق ذلك بشيء يسري من التأمل؛ فحرية التعبري ّ
َ
أساسي للكتاب واملبدعني ننتقصه وحنرمهم منه إن منعناهم من الكتابة أو النشر
ّ
كدا ،يتمثل يف تعطيل مواهبهم وإحباط مشروعاهتم وتقييد
ضررا مؤ ً
مما يوقع هبم ً
كل طبقات اجلمهور؛ املثقف وغري املثقف ،املعتاد على قراءة
حرياهتم .واطالع ّ

األدب وغري املعتاد املتحرر واحملافظ احتمال وارد ،فإذا اطلع عليه املثقف املتحرر
الذي تعود على القراءة ومترس بنظمها ورأَى مناذ َجها لدى األقدمني واحملدثني مل
درج عليه األدب يف مستوياته
جيد يف ذلك أدىن جرح لشعوره ألنه ميضي على ما َ

كل العصور ،أما اطالع غري املعتادين على قراءة األدب أو احملافظني
املختلفة يف ّ
من القراء ،فهو الذي ميكن أن يفضي إىل جرح شعورهم ،وبوسعهم جتنيب
أنفسهم هذا الضرر بعدم السعي لقراءة أو مشاهدة هذه األعمال ،فإن أصروا على
مبدعا من حقه من
قراءهتا فهم الذين جنوا على أنفسهم بذلك ،وال يص ّح أن حنرم ً
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احلرية ونوقع الضرر املؤك ّد به هبذا احلرمان لتفادي ضرر حمتمل قد يقع على قارئ
غري مدرب تعرض صدفةً لقراءته أو حمافظ ال يقبل التغيري الذي يعتربه مسيئًا.
وتبقى هنا مسئولية أخرى؛ وهي مسئولية اجملتمع يف محاية الصغار من التعرض
ألفكار أو صور أو أفالم ال تتماشى مع قدر نضوجهم الذهين أو العاطفي .وال
خيتلف اثنان على حق اجملتمع يف مشاركة األهايل يف محاية أطفاهلم ،ويتم ذلك
سن دنيا ملشاهدة الفيلم أو دخول مكان العرض ،وكلنا اعتدنا على دور
بتحديد ّ

أفالما ممنوع مشاهدهتا ملن هم أقل من سن  16أو  18سنة.
السينما تعرض ً
حلق املبدع ألن خيرج ما لديه كما يريد.
وليس يف هذا مصادرًة ّ
أفكار كانت مسيئةا
الثقايف هي تغيري احلياة إىل األفضل علميا وفنيا
إذا كانت رسالة النشاط
ّ
احلضاري رهن برتسيخ بعض األفكار اليت كانت صادمةً يف
وجمتمعيا فإن التطور
ّ
بدايتها ،مث أصبحت مبرور األيام عالمات على هذا التطور ،ونتيجةً لذلك فإن
بعض ما يرتاءَى لنا اآلن جمرد خروج على األعراف والتقاليد وإساءة للمشاعر قد

يدخل يف نطاق هذه األفكار الرائدة اليت حتدد مسار التطور البشري .ولنتذكر –

على سبيل املثال – أنه عرب فرتات تارخيية خمتلفة كانت األفكار التالية كلها من
متردا
خروجا على النظم األخالقية واالجتماعية ،كما كانت ت َع ّد ً
احملرمات اليت َ
تعترب ً

على السلطات السياسية والدينية والقانونية:
o

احلق يف حرية العقيدة والعبادة.
ّ
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o

احلق
احل ّد من السلطة املطلقة للحكام ،سواءً كانت إهلية املصدر ،مثل ّ
اإلهلي للملوك ،أو كانت قبليةً أو جمرد سلطة استبدادية تعتمد على القوة.

o

مصدر شرعية احلكم هو قبول احملكومني ورضاهم.
o

الرق والعبودية نقص يف اإلنسانية ،وظلم للبشر.
ّ

حكرا على النبالء واألثرياء.
 oاملشاركة السياسية ّ
حق للجميع ،وليست ً
 oحق املرأة يف املشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
 oحق العامل يف املطالبة بتحسني أجره.
 oالتفرقة العنصرية وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
 oحق الشعوب يف تقرير مصريها واالستعمار عدوان عليها.
حق التعليم واملشاركة
 oاحلقوق الطبيعية لإلنسان جملرد كونه إنسانًا ،مثل ّ
السياسية.
 oالتعايش بني الثقافات املتباينة واالعرتاف حبقوق األقليات يف احلفاظ على
ثقافتها.
صارت
كل هذه املبادئ واألفكار اليت مل تصبح اآلن مشروعةً فحسب ،بل َ
ّ
غىن عنها ألي جمتمع إنساينّ حوربت يف فرتات تارخيية قريبة ،واعت َربت
ضروريةً ال ً

حينئذ مدمرًة للمجتمع ومناقضةً لتقاليده وجارحةً ملشاعر الناس وعاداهتم ،كلّها
إفسادا لألخالق وامتهانًا للديانات وتعديًا على احلقوق املستقرة ،مث
كانت ت َع ّد
ً
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أصبحت اآلن مسلمات ال جيرؤ عاقل على إنكار مشروعيتها ،وإن تلكأت بعض
حبق اآلخرين فيها والتمست الذرائع لاللتفاف عليها.
الدول يف اإلقرار ّ
احلضاري املتمثلة يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
على أ ّن حمصلة التقدم
ّ
والطفل واملرأة يف السلم واحلرب ،وهي تتغري بإيقاع منتظم ملالحقة التطورات ،هي
منو هذه احلقوق وانتقاهلا التدرجيي من مطالب مشروعة للمهمشني إىل
اليت تسجل ّ
واجبات يتعني على اجملتمعات والدول االلتزام بإقرارها وتنفيذها.
دعوة إصالح ورقي أم أفكار سيئة مسيئة؟
وهنا يربز سؤال ثالث من أسئلة احلرية ميكن صياغته على النحو التايل :إذا
فتحنا الباب على مصراعيه لألفكار اجلديدة واليت قد تكون صادمة ومسيئة فكيف
ميكن التمييز بني أفكار اإلصالح املتطور وغريها من املبادئ السيئة؟
ويف هذا الصدد يتعني علينا أن نثق بالفكر اإلنساين وجدوى تنوعه ،وأن
نطمئن إىل خربة اجملتمعات وديناميكيات تطورها وآلياهتا املتعددة يف التقدم
احلضاري ،كما أن علينا أن نعتمد على حكمة الشعوب التارخيية وقدرهتا على
ّ
اختيار وتبين األفكار الصاحلة للحياة وضرورة استمرارها ونبذ ما عداها مما تثبت
التجربة عبثيتَه ،مع التسليم مببدأ مؤسس هلذه اجلدلية وحاكم حلركتها ،وهو أن
األفكار اجلديدة ال تقاوم بالعنف وال تعاجل باملنع والتجرمي ،بل تظل الوسيلة
الوحيدة الكفيلة باختبارها هي املناقشة واحلوار ومقارعة الفكر بالفكر والرأي
بالرأي اآلخر .وليس هناك من ضمان لذلك سوى حرية التعبري ،فهي آلية التمييز
والتمحيص واالختبار واالختيار.
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كثريا ما تؤدي هذه األساليب
إن الفكر ال يندثر بالقمع واملنع والتحرمي ،بل ً
التارخيي املعاصر خري
السيئة إىل رواج أفكار رديئة غري قابلة للحياة ،ولنا يف الواقع
ّ

حاضرا بصور متفاوتة يف كل
شاهد على ذلك ،فالتطرف الديين ،وإن كان
ً
ظل النظم
اجملتمعات ،إال أن ً
كثريا ما جند أن أكثر حركاته عن ًفا قد اشتعلت يف ّ

حبق اجلميع يف املشاركة السياسية والتعليم
القامعة اليت تنفر من احلوار وال تسلم ّ
احلقيقي ،وكان اجلهل واالستبداد مها جناحا التطرف إىل جانب احلاجة
املدين
ّ

االقتصادية واحلرمان .أما األفكار اجلديدة اخلالقة ،مثل اإلميان بالعلم واحنسار
سطوة اخلرافة فقد أخذت تنتشر بسرعة مذهلة حىت يف أش ّد البيئات ختلفا وجهالً،
نسي الشهري "فيكتور هوجو" يقول "من املمكن إقامة
وقد كان املفكر واألديب الفر ّ

رد فكرة جديدة
حصون دفاعية منيعة ضد أعىت اجليوش اجلرارة ،ولكن ال ميكن ّ
حان وقتها تارخييا".
وهذا على وجه التحديد ما مينحنا الثقة يف مستقبل البشرية ،وميلي علينا أن
مستبشرا بأمهية حرية التعبري يف إقامة هذه اجلسور
يكون ن َفسنا طويالً وأملنا
ً
املوصولة من املاضي واحلاضر والواصلة إىل الغد .ورمبا كان معيار هذا اليقني بأمهية
جيدا الختبار نوع األفكار واأليديولوجيات املطروحة ،فقد
حرية التعبري
مقياسا ً
ً
ظل عدالة مفرتضة
يتسم بعضها باملثالية يف تصور املستقبل الوردي للبشرية يف ّ
أعز عليه من
وتكافؤ مزعوم مث يتضح بالتجربة أنه قد حرم اإلنسان من احلرية وهي ّ

ط ،كما رأينا يف النظم الشيوعية ودعوهتا
اخلبز ،فال تلبث هذه األيديولوجية أن تسق َ
لدكتاتورية الربوليتاريا .كما أن هناك أيديولوجيات أخرى حترم اإلنسان من احلرية يف
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احلياة وتعدهم هبا يف الدار اآلخرة حيث اجلنة املوعودة فال حتقق حكمة الدين من
إقامة العدل وحتقيق إنسانية اإلنسان وحريته أوال على هذه األرض.
ِ
الحرية
 )2التباسات
هناك قضايا إشكالية ملتبسة يف ممارسة حرية التعبري ،ميكن طرحها ومناقشتها
يف ضوء بعض املعايري القانونية والفقهية يف الثقافة اإلسالمية؛ من أمهها معيار "ال
ضرر وال ضر َار" ومعيار "رفع الضرر مقدم على جلب املنفعة" ،وذلك يف عدة
حاالت قد يكون من املناسب فيها تعطيل مبدأ حرية التعبري جزئيا وبشكل مؤقت
أمام خطَر داهم يهدد كيان اجملتمع؛ وهي :اإلرهاب ،ومحاية الصغار ،ووضع
األقليات ،ودعم األعمال املسيئة .وكل هذه األمور مردود عليها من جتارب الدول
وممارسات اجملتمعات اليت حرصت على احلرية وضماناهتا .وقد أحلقنا هبذا البحث
مناقشة هلذه النقاط؛ حيث إنه من اهلام أن ننتقل إىل دور التكنولوجيا اجلديدة
ليس يف تكريس مفاهيم احلرية فحسب ،بل يف تغيري مفهوم املعرفة يف إطار ثورة
معرفية جارفة ،ال مفر من صياغة املشروع احلضاري العريب يف ظلها.
إشكاليات حرية التعبير
هناك قضايا إشكاليةٌ ملتبسةٌ يف ممارسة حرية التعبري ،ميكن طرحها ومناقشتها
يف ضوء بعض املعايري القانونية والفقهية يف الثقافة اإلسالمية؛ من أمهها معيار "ال
ضرر وال ضر َار" ومعيار "رفع الضرر مقد ٌم على جلب املنفعة" .وذلك يف عدة
حاالت قد يكون من املناسب فيها تعطيل مبدأ حرية التعبري جزئيا وبشكل مؤقت
أمام خطَر داهم يهدد كيان اجملتمع يف احلاالت التالية:
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 اإلرهاب
أصبح اإلرهاب ظاهرة يف عصرنا هذا ،واختذه البعض ذريعة لشن احلروب
واعتقال األبرياء وإسقاط مبدأ أن الشخص بريء إىل أن تثبت إدانته ،أو كما قال
عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف خطابه للقاضي" :البينة على من ادعى واليمني
وضوحا الستعمال حجة اإلرهاب احلقيقية
على من أنكر" .وال جند مثالً أكثر
ً
للتوسع يف سلطات الدولة كما قام به الرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن
عقب أحداث  11سبتمرب  .2001وجيب على اجملتمع أن حيمي نفسه ضد
األعمال اإلرهابية اخلطرية ،ولكنين أرى أن هذا أمر حيتاج أوالً إىل الوعي العام
بأمهية التمسك بالوسائل السلمية للتغيري؛ وثانيًا :حماربة أوجه الظلم والفساد يف
اجملتمعات لضمان كرامة اإلنسان وعدالة القانون ،مع مساواة مجيع املواطنني أمامه؛
وثالثًا :االلتزام بالقانون يف حتركات السلطة التنفيذية حتت رقابة قضائية حىت يف
جماهبة اإلرهابيني ،وإال غلب قانون الغابة على احلضارة ،وضاعت حرية التعبري
وفوائدها.
ِ
األقليات
 وضع
اإلشكالية الثانية اليت تسفر عن كثري من االلتباس يف حدود حرية التعبري
تتصل بوضع األقليات العرقية والدينية والطائفية جتاه سطوة األغلبية وضرورة محاية
هذه األقلية من االندثار ثقافيا أو التحريض على هتميشها أو االنتقاص من
حقوقها اإلنسانية والثقافية ،مما قد يتطلب من األغلبية مراعاة هذه االعتبارات
كثريا ما تتخفى النوازع
واحل ّد من التوجهات اليت قد تفضي إىل اضطهاد األقليات .و ً
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الدينية والعرقية املتعصبة يف صورة ممارسات عادية حلرية الرأي ،يتجلى فيها احلرص
على طغيان األغلبية وهتميش األقلية ،مما جيعل مقاومة هذا التهميش تصويبًا للرأي

حلق املظلومني يف العدل واإلنصاف .وقد يدخل يف ذلك قضية
العام ومناصرًة ّ
ّ
متكني املرأة ومراقبة األعمال السينمائية والتليفزيونية ،اليت تكرس الصورة النمطية
أيضا احل ّد من
لعجزها واستبداد الثقافة الذكورية للرجل ضدها ،وقد يتطلب ذلك ً

يتمادى يف حتقري املرأة أو
توظيف اخلطاب
الديين املكرس هلذا الغرض كي ال َ
ّ
الغض من شأهنا طب ًقا للتفسريات الشائعة للنصوص الدينية ،فمع أ ّن املرأة ليست
ّ

أقليةً من حيث العدد فإهنا ختضع للتمييز يف كثري من اجملتمعات ،مثلَها يف ذلك
مثل األقليات الدينية والعرقية ،األمر الذي يفرض على هذه اجملتمعات اختاذ
إسرتاتيجية تكفل إنصافَها ومتكينَها وحتقيق املساواة العادلة هلا دون إثارة
التحفظات التقليدية سواءً كانت دينيةً أو عرقيةً ضدها ،وتنشيط احلوار املدينّ
اإلجيايب بعقالنية ،واألخذ يف االعتبار التفسريات الدينية اليت تكرس االنتقاص من
ّ

حقها ،مثلما يدور عن توليها للمناصب القضائية والرئاسية واعرتاض بعض رجال
ذلك؛ مما يطعن يف األصول الدستورية للحرية واملساواة.
الدين على َ
 حماية الصغا ِر
وهي إشكاليةٌ تربويةٌ ونفسيةٌ تدعو اجملتمعات إىل فرض أنواع الرقابة والتوجيه
على املواد اإلعالمية اليت قد يطلع عليها الصغار غري الراشدين لعدم قدرهتم يف
الضار والنافع ،وقد اهتدت
املراحل العمرية األوىل على التمييز الصحيح بني
ّ
السن
اجملتمعات لوسيلة حتديد األعمار املالئمة لألعمال املختلفة و ّ
النص على ّ

املسموح هبا ملشاهدة بعضها على سبيل االسرتشاد الذي يتعني علَى األسرة متابعته
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حق االنتخاب وقيادة السيارات
وتنفيذه ،وكذلك تكفلت القوانني العامة بتنظيم ّ
وارتباطهما ببلوغ سن معينة تضمن سالمة ممارسة الشباب هلذه األنشطة العامة،
لكن هذا النوع من احلماية ال ميكن
وحسن اختيارهم فيها بوعي ونضج كافيني .و ّ

فرضه على البالغني الراشدين حبجة عدم قدرهتم على التمييز ،فال جيوز فرض
الوصاية عليهم بدون حكم قضائي يستند إىل براهني صحيحة قاطعة .وإذا كان
حاالت ملتبسةٌ؛ منها ما
تظل هناك اآلن
منظما
ٌ
ً
ذلك ً
ومفهوما حلكم القانون فإنه ّ

يتصل حبرية االطالع على مو ّاد الشبكة العنكبوتية يف اإلنرتنت للصغار غري
وتظل
القادرين على التمييز ملا فيها من مو ّاد إباحية أو خملة بالنظم األخالقيةّ ،
الوقاية احلقيقية من هذه األخطار مرهونةً بالرتبية األسرية وإقناع الصغار باألذَى
يلحق هبم من جراء االطالع على هذه املو ّاد على سبيل التوعية
الذي ميكن أن َ
والنضج والتوجيه ،مع ممارسة قدر من املراقبة احملسوبة بدقة حىت ال يتحول املمنوع

إىل مرغوب فيه ،مع أ ّن ارتفاع سقف احلريات يف هذا الصدد خيتلف من جمتمع
إىل آخر حسب العادات والتقاليد ،فإن احلصانة اليت يكتسبها الشباب بالرتبية
كل احلاالت من املنع والتحرمي ،مع تزايد مستوى
اجليدة واالقتناع الذايت َ
أجدى يف ّ

بعيدا عن اهتمامهم واتساع هامش احلرية بانتظام.
معرفة الصغار مبا كان ً
ِ
المسيئة
 دعم األعمال

وإذا كنا قد انتهينا يف هذا التحليل إىل ضرورة رفع سقف احلرية يف التعبري من
خالل األعمال اإلبداعية يف األدب والفن والثقافة والعلم املعتمدة على الكلمة
والصورة والوسائط الرقمية ،مهما كانت للوهلة األوىل صادمةً للذوق السائد ،على
حق ال جيوز
دائما خمالفةٌ للسائد ،وأ ّن حرية التعبري ٌّ
اعتبار أن األعمال الطليعية ً
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انتقاصه جملرد ضرر حمتمل قد يتعرض له اآلخرون إذا قرروا برغبتهم االطالع على
هذه األعمال ،وكان بإمكاهنم تفادي ذلك إذا غلب على ظنهم أهنم سوف يلقون
ما يسيء إىل مشاعرهم ،أما إذا كان الشخص مهيئًا وراغبًا يف تلقي هذا العمل
وساعيًا إليه فال مربر من االستياء منه .وينبغي أال يطلَب من اجملتمع تقييد حرية
للفن وكاش ًفا ألشكال من اجلمال واملتعة مل يسبق
املبدعني فيما يرونه ناف ًعا ّ
الكشف عنها من قبل ،جملرد أن بعض أفراد هذا اجملتمع قد يتأذون من االطالع

الطوعي عن ذلك.
الكف
عليه ،ألن بوسعهم ّ
ّ
حيتمل أهنا تسيء
لكن تبقى قضيةٌ أخرى هي مدى أحقية هذه األعمال اليت َ

العام لتشجيع
لبعض شرائح اجملتمع يف تلقي الدعم
احلكومي والتمويل من املال ّ
ّ
بعضهم غري راضني عنها أو
إبداعها أو عرضها على نفقة دافعي الضرائب؛ مع أ ّن َ
أي اجلانبني عن
موافقني عليها ،وهنا ينبغي موازنة حجم النفع والضرر وتغليب ّ
كل أنواع
اآلخر .فإذا كان حرمان املبدعني من هذا الدعم -ويدخل يف ذلك ّ
ط
اإلبداع
إنتاجه ،ألنه نشا ٌ
الفين واألديب -سوف يعوق َ
لوجي و ّ
العلمي والتكنو ّ
ّ
إبداعي يصعب متويله بطريقة أخرى ،مع أ ّن هناك اعرتاضات جمتمعية
حبثي أو
ٌّ
ٌّ

عليه ،مثل أحباث االستنساخ أو غريها مما يتعرض للنقد واحلظر أحيانًا يف العلوم،
ومثل بعض األفالم املختلَف عليها أو األعمال األدبية اجلارحة للذوق غري املدرب
العام شرطًا إلنتاج هذه األعمال فال ميكن حرمان
على القراءة ،وإذا كان التمويل ّ
متاحا بوسائل اقتصادية
أصحاهبا من حقهم فيه .أما إذا كان إنتاج هذه األعمال ً
ال تعتمد على دعم الدولة فإن من األفضل توجيه الدعم ملا يكاد جيمع عليه الناس

من أنشطة علمية وفنية وأدبية ال تثري اإلشكاليات واحلساسيات األخالقية أو
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جدوى هذا
الدينيةَ .ويبقى األمر يف كلتا احلالتني مرتبطًا برأي املتخصصني يف َ
احلقيقي يف تطوير العلوم
اإلنتاج وأمهيته ،ومدى ما يرتتب عليه من اإلسهام
ّ
العام غالبًا ما سيتطلب محاية املألوف
والفنون واآلداب ،أل ّن االحتكام إىل الرأي ّ
املقبول ورفض اجلديد املغاير؛ مما سوف يفضي بالضرورة إىل تغليب جانب املنع
وتقييد احلريات حبجة مراعاة الشروط اجملتمعية .وهنا جدير بالتذكرة أن هذا أمر ال
يعترب ممارسة دميقراطية ،ألن الدميقراطية ليست فقط االلتزام باختيارات األغلبية
أيضا – ورمبا قبل كل شيء – محاية األقلية من بطش األغلبية ،وال جيوز
ولكنها ً
ألية فئة من اجملتمع أن تفرض وصايتها على فئة أخرى أو تصادر حقوقها
الدستورية بدعوى أهنا األغلبية .وألننا ندرك أمهية احلرية يف تنشيط اإلبداع ندعو
إىل ضرورة التسامح مع التجاوزات ،ألن هذا التسامح هو اآللية الفعالة لتحرير
األفكار واألعمال واملخرتعات اجلديدة واختبار مدى جدواها وجناحها يف
املستقبل.
يستقر
كل هذه اإلشكاالت وااللتباسات املتعلقة حبرية التعبري أن
ّ
و ّ
املهم يف ّ
لدى املبدعني واملتلقني يف تفاعلهم الثقايف اخلالق حقيقةٌ أساسيةٌ هي أن احلرية
ممارسةٌ إجيابيةٌ تعاجل أضر َارها احملتملة مبزيد من احلرية ،وليس بالقمع والكبت
واحلرمان ،وأهنا إسرتاتيجيةٌ حضاريةٌ يؤدي تطور اجملتمعات إىل سيادهتا واكتساح
أمامها ،وخريٌ لنا أن نكون واعني بثمارها وخماطرها من أن نضيع
السدود اليت تقام َ

التقين للعصر
وحماربتها بشكل عبثي؛ إذ إ ّن التطور
َ
جهدنا يف نقدها َ
ّ
املعريف و ّ
أمامه أغلب أشكال الرقابة املعروفة وأتى بأشكال من التعبريات
الرقمي قد اكتسح َ
ّ
الثقافية من العامل أمجع إىل كل من ميكنه التواصل مع الشبكة العنكبوتية
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ي
النسق
الثقايف األحاد ّ
(اإلنرتنت) ،ومل يعد بوسع ّ
ّ
أي جمتمع أن ميضي على َ
القدمي ،الذي كان يتحصن به.
لقد أصبح الثراء املعريف والتعدد الثقايف فضاءً يتقلب فيه اجملتمع ،وتتوقف قيمة

اجملتمعات على قدرهتا على اإلفادة واإلسهام والتفاعل اإلجيايب مع هذا الثراء
والتعدد؛ حىت ال تقضي على نفسها باالنكماش والتهميش.

 -18على المدى البعيد
التربية والتعليم وتكوين رؤية مستقبلية قومية
يعد اإلصالح اجلذري للمنظومة التعليمية حجر األساس الالزم إلجناح أية
حماولة إلصالح اإلطار الثقايف مبصر واجملتمعات العربية األخرى إرساءً ملبدأ
وتغيريا خلطاب األمة السياسي
التعددية كقيمة أساسية ،وتعز ًيزا لنظرية العقالنية،
ً
واالجتماعي والديين والثقايف .لقد ناقشت العديد من هذه اإلصالحات يف مواضع
أخرى ،وال أبتغي أن أكرر تقاريري وكتابايت األخرى يف هذا السياق ،ولكين أود أن
أكرر التأكيد على أمر– قد نغفل عنه يف اإلطار السياسي العام يف حدود قضايا
التطرف اليت تلقي بظلها على أية مناقشة حول الثقافة– وهو ضرورة زرع الثقافة
العلمية على نطاق واسع يف اجملتمع.
ال يقتصر مفهوم الثقافة العلمية على دراسة ماديت الرياضيات والعلوم ،ومها
جزآن ال يتجزآن من أية منظومة تعليمية ،لكن البد من األخذ يف االعتبار طبيعة
العلوم بوصفها طريقة للتفكري ونظرة على العامل بأسره وضرورة نشر قيمها اليت
تدعم املشروعات العلمية على نطاق واسع يف اجملتمع .وهو الدور الذي جيب أن
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تتكاتف من أجله العديد من املؤسسات ،بدايةً من املؤسسات الثقافية حىت وسائل
اإلعالم ،ولكن ستظل منظومة التعليم مبثابة العمود الفقري ملثل هذه املشروعات.
 الثقافة العلميةال يقتصر تأسيس ثقافة العلوم على جمرد تداول معرفة احلقائق العلمية واألرقام
على نطاق واسع ،بل تتلخص يف اكتساب نظرة حتليلية ،والتمسك بأسس
العقالنية والربهان عند التحكيم يف النزاعات فضالً عن تعزيز قواعد قائمة على
األدلة اليت حتكم األنشطة والتفاعالت االجتماعية واإلنسانية .فاجملتمع الذي
تتخلله ثقافة العلوم تعزز فيه املنظومة املدرسية ووسائل اإلعالم هذه الصفات ،اليت
تربز بدورها يف اخلطاب العام ،وذلك يتحقق مبساندة ما أطلق عليها قيم العلوم.
دورا حموريا يف انتشار الثقافة
تلعب أكادمييات العلوم واملؤسسات الثقافية ً
أيضا رعاة للتميز حىت إهنم
العلمية؛ فهم ليسوا جمرد ملتقى ألفضل خنبة ،بل ً

يؤسسون شراكات مع مؤسسات أخرى لتعزيز التواصل مع اجملتمع .وتساعد
املؤسسات الثقافية يف إنتاج األفالم لوسائل اإلعالم؛ (مثل اجلمعية اجلغرافية الوطنية
بالواليات املتحدة) ،واملسامهة يف تطوير برامج تعليمية أفضل لتدريس العلوم يف
املدارس؛ (مثل األكادميية الفرنسية للعلوم ،وبرنامج "اليد يف العجني") .كما
تتواصل املتاحف والقبب السماوية واملؤسسات اخلاصة؛ مثل حديقة ألعاب
"إيبكوت" ،ومدينة العلوم "ال فيليت" مباشرة مع اجلمهور.
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 قيم العلوميعترب العلم أكثر من جمرد مهنة يشغلها العلماء والباحثني؛ فهو يشمل
التعايش مع قيم العلوم ،وتعزيز النظرة على العامل بأسره بني املمارسني.
يف الواقع ،وعلى الرغم من أن العلم يبلغ من العمر آالف السنني ،فإن
مفهوم "العامل" حديث نسبيا ،حيث ظهرت الكلمة ألول مرة باللغة اإلجنليزية عام
" !1840حنن يف أمس احلاجة إىل اسم نصف به طالب العلم بوجه عام .وأفضل
أن نطلق عليه كلمة عامل" ،هكذا قال الفيلسوف وعامل الرياضيات اإلجنليزي وليام
هيويل ) .(1794-1866ومثة عالقة وطيدة بني العلم والتكنولوجيا ،أو ما
أصبحنا نطلق عليه البحث والتطوير ،وهو املصطلح الذي ظهر للمرة األوىل يف
عام  1923عندما بدأ القطاع اخلاص بالدخول يف شراكات مع احلكومة
واملؤسسات التعليمية سعيا وراء املعرفة اجلديدة من أجل تسخريها يف إنتاج
التكنولوجيات احلديثة ذات القيمة التجارية .ومنذ ذلك الوقت ،حدث تضخم يف
مدى معرفتنا وامتداد تطبيقاتنا .واليوم ،يتم متويل ما يقرب من ثلثي مجيع األحباث
من قبل القطاع اخلاص ،وبعض الدول الصناعية املتقدمة ،وما أكثر ذلك.
ولكن سواءً كان مصدر التمويل من القطاع اخلاص ،أو القطاع العام ،أو
اجلامعات ،أو املختربات املستقلة؛ ختضع ممارسة العلوم لقيم معينة .فقيم العلوم
يلتزم هبا ممارسوها بصرامة لدرجة تستحي منها املهن األخرى.
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قيم
تعزز العلوم ،اليت يقال إهنا أعظم املشروعات يف تاريخ اإلنسانية ،ال َ
العلمية؛ وهي احلقيقة ،والشرف ،والعمل اجلماعي ،واهلدم البناء ،والتفاعل مع
اآلخر ،وآليات التحكيم يف املنازعات.
احلقيقة :العامل الذي خيتلق بياناته منبوذ إىل األبد من اجملتمع العلمي .ففي
اآلونة األخرية ،شهدنا أبرز العلماء يف كوريا اجلنوبية ،جيرب على االستقالة من مجيع
مناصبه ألنه اختلق بياناته ،إال أن أحد زمالئه باجملتمع العلمي كشف القناع عن
دائما تظهر احلقيقة ،ويكفل جمتمع العلماء التزام مجيع
احلقيقة .ففي العلمً ،
أعضائه بشكل صارم باملعايري اليت وضعها.
الشرف :إعطاء كل ذي حق حقه هو مبدأ آخر ملمارسة العلوم .وانتحال
امللكية الفكرية هي ثاين أبشع اجلرائم اليت ترتكب يف حق العلم .وتستخدم
جمموعة كاملة من اآلليات ،بدايةً من احلواشي حىت املراجع ،لنسب األعمال إىل
مؤلفيها .ولعل مقولة إسحاق نيوتن هي العبارة األكثر بالغة" :إذا كانت رؤييت
أبعد من اآلخرين ،فذلك ألين قد وقفت على أكتاف العمالقة".
العمل اجلماعي :لقد أصبح العمل اجلماعي ضروريا يف معظم جماالت
العلوم .فالصورة النمطية للعامل املتفرد الذي يتحدى النظام القائم بفرض رؤى
فريدة من نوعها ونابغة ،اليت جتسدت يف نيوتن وأينشتاين ،تظهر فقط يف جماالت
قليلة من العلم املعاصر .وعلى حنو متزايد ،يرجع الفضل جملموعات الباحثني يف
خمتربات يف ابتكار أحدث االخرتاعات ،وخاصة يف جمال العلوم التجريبية .جيب أن

164

نعلم شبابنا من علماء املستقبل أمهية العمل اجلماعي ،واهلدف من ذلك أن
نضمن جلميع أعضاء الفريق أن حيظوا مبا يستحقونه.
العلم يتقدم عن طريق اإلطاحة باألمناط والنماذج القائمة ،أو على األقل
توسعها أو تعديلها إىل حد كبري .ومن مث ،يوجد مذهب معني يعرف باهلدم البناء
تتبعه املشروعات العلمية؛ حيث يشارك جيل جديد من العلماء بإسهاماته
العلمية .وهكذا جيب أن يكون احلال .ودون ذلك ،لن يكون هناك أي تقدم
علمي؛ فإن احرتامنا وتقديرنا لنيوتن ،ال يقلل من إسهامات أينشتاين .ميكننا أن
نعجب باالثنني على حد سواء ،وهو ما نقوم به بالفعل.
التعامل مع اآلراء املناقضة :يعد ذلك التجديد والتطور يف الفهم العلمي على
حنو مستمر إحدى مسات املشروعات العلمية؛ واليت تفضي نتيجتها الطبيعية إىل
وجوب تعامل العلماء مع كل اآلراء— واليت غالبًا ما تأيت من أشخاص أصغر
سنا— مهما كان األمر يبدو غريبًا للوهلة األوىل؛ وهي تلك اآلراء اليت ختضع

لعملية تأكيد املزاعم القائمة على حتكيم األدلة.

التحكيم يف النزاعات على أسس العقالنية والربهان :هو املبدأ األخري
واألساسي ملمارسة العلوم؛ ففي العلم ،يوجد عملية ومنهج ،ومها قائمان على
العقالنية والربهان اليت تستند بدورها إىل املالحظة والتجربة؛ وهبذا ميَهد الطريق إىل
التحكيم يف النزاعات ،وهو األمر الذي يعظم من شأن العلم .فلم يكن ألحد أن
يعرف نظرية آينشتاين عن احنناء الضوء بالقرب من األجرام السماوية إىل أن أقرهتا
املالحظات التجريبية اليت مت إجراؤها عام  1919عن مواقع النجوم أثناء الكسوف
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الكلي للشمس .وباملقابل ،رفضت مزاعم األساتذة األكادمييني ،ستانلي بونز
ومارتن فليشمان ،يف اكتشاف االنصهار النووي البارد لصعوبة إعادة جتربتها يف
خمتربات أخرى .لذا يف العلم ،ال تقع السلطة العليا يف هناية املطاف على عاتق فرد
واحد ،بل على عملية االستدالل واالستنتاج ومنهج املالحظة التجريبية.
فمن الواضح أنه يوجد قيم جمتمعية جديرة بالدفاع عنها ،ليس فقط هبدف
ممارسة العلوم ،بل من أجل تعزيز قيم االنفتاح والتسامح يف اجملتمع.
نوعا آخر من إدراك
ومن الناحية األخرى ،تؤدي املشروعات العلمية ً
احلقيقة خيتلف عن أنظمة العقائد الدينية .فالعلم يسفر عن فهم الواقع بشكل
جزئي واحتمايل ،الذي طاملا يكون يف حالة ترقب ملزيد من التفسريات اليت تقربنا
بدورها إىل فهم أنفسنا وعاملنا .وال يزعم العلم أنه مطلق لألبد .وحىت يف علم
الرياضيات ،وبعد ظهور نظرية كورت غودل ،نسلم بوجود "معادالت غري معينة"
يف هيكل الرياضيات يصعب حلها اآلن.
ولكن ملاذا يف أغلب األحيان يتم افتعال دور عدائي للدين إزاء العلم؟
نسرتجع حماكمة غاليليو غاليلي ،واهلجوم على نظرية داروين للتطور ،فتلك الوقائع
ترجع إىل حد كبري إىل وجود خطأ ما يف حماولة توحيد ودمج النظامني أو
السلطتني التعليميتني؛ حيث إن كال منهما لديها بنية سلطوية خاصة هبا .ويف
الواقع ،كما كتب ستيفن جاي جولد باقتدار يف كتابه (انظر :صخرة العصور
" ،)"The Rock of Agesتلك هي االختصاصات غري املتداخلة
(!)NOMA
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تكمن حقيقة الوعي اإلنساين يف حماولتنا العثور على أجوبة لبعض األسئلة
املتعلقة باملشروعات العلمية ،مثل ما هو  . . .؟ ومع ذلك فإن العلم ال ميكنه
معاجلة قضايا مثل ماذا ينبغي أن نكون ،أو ماذا علينا أن نفعل فيما يتعلق بأمر ما
أو غريه من األمور .فتلك سلطة أخرى تدور حول الدين والفلسفة ،لكن ال
تقتصر السلطات على هاتني فحسب ،فعلى سبيل املثال ،تذوق اجلمال يف الفن
ال حيكمه أي علم أو معتقدات أخالقية أو دينية ،وما يعظم من شأن املوسيقى أو
تكوينات األلوان يعترب جزءًا ال يتجزأ من سلطة تعليمية أخرى.
ففيما خيص أولئك القلقني بشأن التقدم العلمي خوفًا من تعارضه مع منظومة
املعتقدات الدينية ،ميكننا طمأنتهم؛ فال يوجد صراع بني العلم والدين بل يلعبان
مكملتان لبعضهما.
دورين مستقلني على مستويات خمتلفة ،إمنا ّ
 الثقافتان ونظرة أخرىيف كتابه "الثقافتان" الذي صدر منذ أكثر من نصف قرن ،حتسر سي يب سنو
على مدى اجلهل الذي وصل إىل درجة زيادة العداء بني ثقافة العلوم وثقافة
اإلنسانيات .فيعد جهل كل جانب باجلانب اآلخر ملفتًا للنظر يف ذلك الوقت،
الذي أصبح يف زيادة مستمرة منذ ذلك احلني .واليوم ،حتولت الثقافة غري العلمية
إىل جمموعة متنوعة من الفئات ،مجيعها تتقاسم نفس مستوى اجلهل بأساسيات
مناهضا للعلم ،يف حني ينكر الكثريون أن
العلم .فالبعض يأخذ موق ًفا جوهريا
ً
العلم ليس أكثر من جمرد خطاب آخر يعكس العالقات بني مراكز القوة يف
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اجملتمع ،وأن ممارسيه والعلماء ليسوا أكثر من جمرد جمموعة اجتماعية أخرى تتنافس
للحصول على املوارد والسلطة ،فهم يسيسون النقاش ويرفضون األدلة.
ولكن العلم خيتلف عن ما سبق ،وحنن نغفل عن هذا االختالف بكامل
إرادتنا .ففي العلم ،ال توجد سلطة فردية ومستقلة ،وال كتاب ينص على احلق أو
الباطل ،وال كبار كهنة يفسرون النصوص املقدسة ،بل خيضع العلم ملنهج ،يقوم
على مبدأ العقالنية واالعتماد على األدلة .وتشجع العلوم على الفهم والتعامل مع
وجهات النظر املخالفة ،حثا على اإلطاحة بالنماذج السائدة واملفاهيم القائمة
جدا يف
كوسيلة لتحقيق التقدم العلمي .فمعظم املبدعني يف جمال العلوم صغار ً
عاما عندما نشر أوراقه
السن ،فعلى سبيل املثال أينشتاين كان يبلغ من العمر ً 26

البحثية الثورية عام  ،1905وواتسون كان يف ال 25من عمره عندما شارك يف
اكتشاف بنية اللولب املزدوج لألمحاض النووية ،مجيع اكتشافاهتما أشاد هبا اجلميع
ليصبحا ضمن أعظم العلماء يف تاريخ البشرية.
ورغم قوة املنهج العلمي التجرييب ،فإنه ال يكفي حلل العديد من مشكالتنا،
أيضا اجتماعية وبيئية،
اليت ال تقتصر على كوهنا فردية أو نظامية فحسب ،بل ً
وحملية وعاملية .فنحن حباجة إىل املزج بني التعقل يف العلوم االجتماعية واحلكمة يف
العلوم اإلنسانية ،وكذلك سد الفجوة بني الثقافتني أكثر من أي وقت مضى.
قد ختتلف أساليب العلوم االجتماعية السائدة عن تلك املتبعة يف جمال العلوم
الطبيعية ،ولكن إدراكها ليس موضع شك .فالعلوم االجتماعية عاد ًة ما تكون
كمية؛ حيث متيل إىل التوصيف والتوضيح بدالً من تقدمي احللول،
نوعية أكثر منها ّ
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وجتنب التعميمات عرب اجملتمعات ،مع وجود استثناءات واضحة للدراسات
االقتصادية املقطعية.
تلجأ العلوم االجتماعية إىل أساليب كثرية ختتلف عن العلوم الطبيعية ،وذلك
هبدف مجع أشكال معرفية خمتلفة متكن بدورها من تطوير الرؤى .وتشمل تلك
األساليب السرد ،وهو أحد األدوات شديدة الفعالية .فعلى سبيل املثال ،يصعب
التعامل مع الصراعات داخل أو بني اجملتمعات بدون فهم النصوص التارخيية
املختلفة املرتبط هبا .فمن املستحيل حل القضية الفلسطينية اإلسرائيلية دون التعرف
(متاما)  ،أو فهم قضية العنصرية يف الواليات
على النصوص التارخيية املتباينة ً
املتحدة ،أو سياق ما بعد االستعمار يف كثري من املناطق.
يفرتض التطرف رواية تارخيية ختتلف عن تلك السائدة يف اجملتمع .كما
تستخدم املرايا املشوهة إلبراز جمتمع تفشى فيه مشكالت الظلم والفساد اليت
ختطت حدود اإلصالح وفتح أبواب ال تكشف سوى املؤامرات اهلائلة ضد أعضاء
تلك اجلماعات املتطرفة ،وهلذا يصنف التطرف اآلخرين كأعداء أو سذج.
تتطلب قيم العلوم تطبيق مبادئ العقالنية والربهان يف أية مناقشة ،وكذلك احرتام
التعددية ،ملا حتققه تلك القيم من سد الفجوة بني الثقافتني .فيسهل تطبيقها على
حد سواء عند السعي وصياغة كل ما هو يتعلق مبعرفة العلوم اإلنسانية والعلوم
االجتماعية وحىت ممارسة العلوم واألحباث والطب واهلندسة والزراعة ،مما سيفضي
إىل تقويض التطرف وما يفضي إليه من عنف.
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ولكن بينما تسعى براجمنا إىل نشر ثقافة العلوم وتعزيز قيمها ،جيب أال حيتل
العلماء مرتبة رفيعة منفصلة عن اجملتمع .ففي الوقت احلاضر ،ويف ظل العديد من
املشاكل يف عصرنا ،بدءًا من املساواة بني اجلنسني حىت املشكالت الطبية ،ومن
انتشار التكنولوجيا حىت القضايا البيئية ،والتماسك االجتماعي حىت السالم
الدويل؛ مجيعها تركز االهتمام على األفراد واجملتمعات بنفس قدر التشديد على
العامل الطبيعي الذي نعيش فيه .فالبشر كائنات اجتماعية حيركها الدوافع والنوايا
واملعايري والقيم؛ اليت تنتمي بدورها إىل مؤسسات اجتماعية ختضع للرموز والطقوس
والثقافات ..مجيعها ال ميكن قياسه مباشرة ،ولكن البد من استنتاجها من خالل
املالحظات احلية .تنسب هذه االستنتاجات إىل مسامهات علماء االجتماع .فمن
أجل اإلنسانية يف هذا القرن اجلديد ،جيب علينا سد اهلوة بني الثقافتني .كما جيب
أن نكون قادرين على تقريب وجهات نظرهم املتباينة واملتكاملة ذات الصلة
باملشكالت الكربى السائدة يف عصرنا .وباإلضافة إىل رؤى هؤالء املثقفني ،جيب
أن نركز على إبداع الفنانني وحكمة العلوم اإلنسانية .وهكذا نكون قد جنحنا يف
حتويل اخلطاب السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف يف جمتمعنا هبدف
هتميش التطرف وتبين التعددية.
 ما نوع التعليم المطلوب؟ومن ضمن القضايا احلساسة اليت ينبغي معاجلتها قضية استمرار وجود منظومة
تعليمية مزدوجة يف مصر :األوىل تابعة لوزاريت الرتبية والتعليم والتعليم العايل،
والثانية تابعة لألزهر الشريف .ومن الواضح اآلن أن األيديولوجية اإلسالمية
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املتشددة قد ارتكبت جتاوزات جسيمة يف منظومة األزهر ،نأمل أن تعمل القيادة
احلالية لألزهر على إعادة إحياء روح التسامح واالنفتاح والرؤية اإلسالمية
املستقبلية ذات الطابع املعتدل اليت طاملا اشتهر هبا األزهر .ومع ذلك ،يبقى
السؤال عما إذا كان ينبغي تأسيس نظامني منفصلني يبدآن من مرحلة ما قبل
الروضة (احلضانة) حىت الدراسات العليا.
يقتضي مفهوم التعددية نشر التسامح بني املدارس واملناهج املتعددة لدرجة أن
حتظى املناهج الدراسية األساسية باحرتام اجلميع ،مبا يف ذلك نظام األزهر املدرسي
ومدارس اللغات األجنبية واجلامعات اخلاصة .ولكن حيث إن يوجد أطراف
خارجية هلا مصاحل واضحة ومعلنة يف ترسيخ التطرف ،يصبح األمر موضع تساؤل
عما إذا كان ينبغي أن نسمح هبذا دون وضع حدود .وإذا كان هناك تلقني مستمر
يف بعض املدارس أو اجلامعات ،فإىل أي مدى ينبغي أن نسمح باستمرار غرس
معتقدات خاطئة يف أذهان أطفالنا بشكل غري املباشر؟ ومع ذلك ،يكاد ال يوجد
بديل أنسب من فرض الرقابة احلكومية على مجيع األنشطة التعليمية.
ويكمن احلل املرجح واألقل سوءًا يف إنشاء وكالة اعتماد احلكم الذايت اليت
بدورها تراقب مجيع املدارس واملؤسسات التعليمية ،مبا يف ذلك تلك التابعة
للحكومة ،باإلضافة إىل مراجعة حمتوى املناهج التعليمية ،وتقييم جودته.
وبصفة خاصة ،جيب إصالح اجلامعات ،حيث فقد األستاذ اجلامعي مكانته
وهيبته ،وضاع ما كان عنده من أرحيية وخنوة واعتزاز بالذات وبالرسالة اجلامعية
واملهمة التعليمية ،فوجب علينا أن نعيد للجامعة خصوصيتها واستقالهلا ،وضمان
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أن اجلامعة ليست مدرسة ثانوية كبرية ،ولكنها مكان خاص تتواصل فيه األجيال،
وتعيش فيه الثقافة بني عبق التاريخ ومطلب اجلديد.

 -19كيف نحقق أهدافنا؟
السياسات والوسائل الثقافية التي تناسب أمة في تحول مستمر
 تكوين رؤية مستقبليةيكمن ذلك يف تكوين رؤية مستقبلية ذات مصداقية متهد الطريق ملستقبل
تقدما أفضل على املستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي .جيب أن
حنقق فيه ً
تسعى تلك الرؤية ،واليت يشري إليها الفرنسيون مبشروع اجملتمع "Projet de
"  ،sociétéإىل مستقبل واقعي ميكن حتقيقه ال التطلع إىل مدينة فاضلة يوتوبية؛
وال تعين إمكانية حتقيق هذه الرؤية أهنا سهلة املنال ،بل يف الواقع ،من احملتمل أن
يستلزم حتقيقها جهود وتضحيات األفراد وغريهم .أعتقد أنه من الضروري تكوين
مثل هذه الرؤية ،كما تناوهلا ريتشارد تيتموس باقتدار يف عبارته املقتبسة:
"دون معرفة اجتاه الرياح وتيارات املياه ،دون وجود هدف
لرحلة احلياة ،لن يصمد الرجال واجملتمعات طويالً سواءً أخالقيا
أو اقتصاديا.".
ريتشارد تيتموس
مقولة مقتبسة من كتاب السوء يعيث يف األرض"
 "Ill Fares the Landبقلم توين جدت ،ص)167 .

انطالقًا من تلك الرؤية ،فمن الضروري أن نفكر يف طرق جديدة لوضع
اسرتاتيجية ثقافية شاملة إلطار العمل االجتماعي والثقايف على حنو متكامل،
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واليت تنطوي على العديد من اإلجراءات يف جماالت عديدة ،وميكن وضعها
بتفصيل داخل الرسم البياين ثالثي احملاور الذي استعنت به يف شرح
الديناميكيات والتغريات الثقافية يف السلوك االجتماعي .ولكن من أجل إرساء
مبدأ التعددية ،جيب أن تسود ثقافة قبول اآلخر ،وهكذا فإن السعي وراء وضع
بعض سياسات واضحة يف بعض اجملاالت يعد شرطًا واجبًا .وفيما يلي سنتناول

وضوحا.
بعض االحتياجات األكثر
ً
 -ترجمة األعمال األجنبية

من املهم أن ال تصبح الثقافات منغلقة على نفسها ،فال يقتصر التفاعل مع
اجملتمعات األخرى على التبادل التجاري ،وال يهدف تبادل األفكار واألعمال
أيضا إىل تعزيز التغيري يف
الفنية إىل ترسيخ اإلثراء الثقايف فحسب ،بل يفضي ً
جمتمعنا .فجميع الثقافات نتيجة ذكريات املاضي وتفاعلها مع األحداث اجلديدة
يف سياق احلاضر.
ات عامليةٌ ال حتتاج إىل
تعد الرياضيات واملوسيقى فحسب -من العلوم -لغ ٌ
ترمجة أو التعليق .وميكن للفنون البصرية أيضا أن ختاطب روح املشاهدين بطريقة ال
تقارن مع كافة أشكال االتصال األخرى ،ولكن يف واقع هذه التفاعالت،
سيحجب خيال املثقفني والعني الناقدة– ال ذوي األذواق البسيطة– مجال
األعمال الفنية ويبخس قيمتها .ولذا يصبح تذوق النقد الفين القائم على الدراسة
يف مجيع أشكاله جزءًا ال يتجزأ من املشهد الثقايف ليثري بدوره جتربة كل ما هو
جديد ،سواءً كانت حملية أو مستوردة من اخلارج.
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ولكن على النطاق العاملي ،تعد اللغة الوسيلة األساسية لالتصال ،إىل حد
أن أصبحت اآلالت تقوم مبهمة الرتمجة مبستوى معني من التميز ،جيب علينا أن
جهودا مضنية يف إحياء حركة الرتمجة
نتوقع من مجيع احلكومات احلصيفة أن تبذل ً

إىل العربية .فاألمر ال يقتصر على العلوم حىت تتمكن قاعدة أعرض من اجلمهور
أيضا اإلنتاج الفين الذي يتجسد
من الوصول إىل االكتشافات العلمية ،بل يشمل ً

يف األدب والشعر واملسرح .جيب أن نوسع نطاق اجلهود املبذولة اليت من شأهنا
تعزيز ترمجة الكتب واجملالت والصحف ،فضالً عن ترمجة األفالم السينمائية
والربامج التلفزيونية سواءً بالدبلجة أو بوضعها أسفل الصورة هبدف وصول تلك
املنتجات الثقافية جلمهور أوسع ،مما يفضي بدوره إىل تعريض اجلمهور العريض
لنطاق أوسع من األعمال واملنتجات الفنية والثقافية ،إال أنه ميكن أن تكون

عمليات ترمجة أو دبلجة األفالم السينمائية والربامج التلفزيونية إىل حد كبري ضمن
مساعي القطاع اخلاص اليت تتطلب احلد األدىن من الدعم احلكومي .ففي الواقع،
وألن هذا النوع من املنتجات الفنية يعد مكل ًفا للغاية بالنسبة لبعض طبقات
اجملتمع ،فهو يؤدي دورا خاصا يف تطوير البنية الثقافية.
ومع األسف ال تزال اجلهود املبذولة يف جمال الرتمجة إىل العربية غري كافية
باملرة؛ لذا جيب علينا تعزيز هذه اجلهود والتوسع يف نشر الكتب واملسرحيات
واجملالت املرتمجة ،وكذلك سن القوانني اليت بدورها تشجع مثل هذه اجلهود.
 التبادل الثقافيوالالفت للنظر نفور مجيع االجتاهات املتطرفة تقريبًا من االنفتاح على
"اآلخر" وميلهم الدائم إىل االنغالق على ذواهتم وعلى تعريفهم اخلاص ملفهوم
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"النقاء" الذي يتجسد يف أيه صورة من صور الثقافة العرقية أو الدينية .وهكذا
تعمل اجلماعات املتطرفة السائدة يف جمتمعاتنا على "صون نفسها" من التلوث
الناجم عن البدع واالجتاهات األجنبية ،كما يهدفون إىل فرض الرقابة الصارمة
ومظاهر التقوى على اجملتمع .وتعارض اجلماعات املتطرفة التابعة للتيار اليميين
اجلديد يف أوروبا والواليات املتحدة اهلجرة وكل ما تصنفه تلك اجلماعات بوصفه
ختريبًا ثقافيا ،سعيًا إىل املساس بسيادة الدولة كأداة لتعزيز رؤيتهم للمجتمع النقي

مع استبعاد مجيع األقليات املعارضة واجلماعات املنشقة .ومن مث يعد تعزيز
التبادالت الثقافية واحدة من أهم وسائل تعزيز ثقافة التعددية وتأسيس جمتمع
يسوده مبادئ االنفتاح والتغيري.
ولذا أعتقد أنه ينبغي تشجيع التواجد األجنيب ،سواء املتمثل يف املكاتب
الثقافية يف اخلارج أو تلك التابعة لدول أخرى يف بلدنا .كما ينبغي للحكومة
تسهيل هذه التبادالت الثقافية وترويج أعمال الفنانني واملثقفني خارج حدودهم
السياسية يف كال االجتاهني.
وكذلك ينبغي تسهيل اإلجراءات املتعلقة برعاية الفعاليات واملهرجانات،
وخاصة تلك اليت تدعو املواهب األجنبية باإلضافة إىل تشجيع الفنانني احملليني،
وتشجيع تنمية املواهب ورعاية الفنانني عرب مجيع الشرائح الثقافية للمجتمع واليت
أيضا
تعد مهمة ضرورية ومثمرة .يف إطار هذه العملية ،تدعم هذه الفعاليات ً

تثقيف اجلمهور وتوعيته بالسمات اليت يتميز هبا الفنانون املبدعون وأعماهلم الفنية
املتميزة.
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 دور وسائل اإلعالمترتاوح وسائل اإلعالم اليوم ،ما بني الصحافة املطبوعة أو اإللكرتونية ،وظاهرة
التواصل االجتماعي أو القنوات التليفزيونية الكابلية أو اإلذاعية ،واليت أصبحت
بدورها واسعة االنتشار وحلظية ،وبدورها حتدد اجتاه اخلطاب العام ،وكذلك جدول
األعمال السياسي اخلاص بالدولة .ويف استطاعة تلك الوسائل اإلعالمية إثارة
األمة أو هتدئتها ،لذا يف من شأهنا أن حتدد نربة خطاب لألمة.
وعلى الرغم أن الصحافة احلرة ال تزال هي الضامن األساسي ملصداقية
السلطة عند الشعب ،فإهنا تتطلب معايري السلوك املهين اليت تضع على عاتقهم
مسئولية مشكالت تتعلق باملستويات الدنيا من الدقة واالحرتافية .كما ينبغي فرض
القوانني الرادعة اليت جترم التشهري باملواطنني على وجه السرعة ،وبشكل فعال .لكن
هذه املسألة ال تدعو بأي حال من األحوال إىل فرض الرقابة على وسائل اإلعالم،
فمهما بلغت عيوب اإلعالم احلر فهو أقل وطأةً من عيوب سيطرة احلكومة على
وسائل اإلعالم .فالتجاوزات الصحفية هي الثمن الذي البد أن ندفعه يف مقابل
احلفاظ على احلق يف حرية التعبري.
حدودا هلذا اخلطاب؟
ولكن ماذا عن خطاب الكراهية؟ هل ينبغي أن نضع
ً
مما ال شك فيه أنه ينبغي أن نكون على دراية مبؤشرات اخلطر عندما تتحول احلرية
إىل رخصة للدعوة إىل العنف واهلجوم على فئات كاملة من اجملتمع .وقد وضعت
هذه احلدود يف مجيع اجملتمعات لتناسب خصائصها ،ولذا من األفضل تناول كل
حالة على حدة.
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ففي حالتنا املصرية ،قد يؤدي اإلصرار على بعض املبادئ األساسية إىل توجيه
وسائل إعالم لتكون أكثر استجابةً وأكثر حساسيةً ألمهية إرساء مبدأ التعددية،
وميكن حتقيق هذا إذا اتفقت وسائل اإلعالم على معايري السلوكيات األخالقية اليت
سيتم اعتمادها من قبل مجيع الصحافيني للتأكيد على قيمة الدقة واحلقيقة يف
التقارير اإلخبارية ،وكذلك وضع قيود على التجاوزات الصحفية .كل هذا ميكن
حتقيقه جزئيا من خالل اتباع التدابري التالية اليت من شأهنا:
 تسهيل اإلجراءات اخلاصة بالتشهري.
 سريع إصدار األحكام القضائية وتشديد وفرض الغرامات.
 التأكيد على تطبيق مبدأ التعددية من خالل توفري احلد األدىن املطلوب من
قنوات التواصل مع أولئك الذين يصعب عليهم التعبري عن وجهات نظرهم
عرب وسائل اإلعالم ،لضمان التنوع الثقايف.
 التأكيد على نبذ ترسيخ ثقافة التفكك والتمزق يف األمة ،أو التطهري
العرقي أو الديين أو خطاب الكراهية اليت تسعى إىل تشويه صورة فئات من
اجملتمع ،وتدفع إىل العنف.
 فرض احليادية املطلقة.
-

دور األسرة
تعد وحدة األسرة هي اللبنة األساسية للمجتمع ،اليت تتطلب بذل جهود

مضنية للحفاظ عليها وتعزيزها .إذ يقع أطفال الشوارع واألطفال غري
الشرعيني ضحايا على حنو متكرر جلميع صور االستغالل ،وكذلك يصبحون
فريسة سهلة ألولئك الذين يريدون إقناعهم للتواطؤ معهم يف تنفيذ اجلرائم.
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فال يوجد بدائل لدور األسرة يف تنشئة األطفال ،وهي أكثر أمهية بكثري من
دور املدارس يف تطوير شخصياهتم وتوجهاهتم ،وينجم عن إمهال هذا الدور
دفعهم حنو اإلجرام والتطرف السياسي.
فاليوم ميكن الوصول إىل شرحية كبرية من اجملتمع من خالل وسائل اإلعالم،
عنصرا أساسيا يعمل على تكوين معتقدات اآلباء
وتشكل املؤسسات الدينية
ً
وسلوكهم ،مما يؤثر بدوره يف األطفال على مجيع املستويات.
 صالة الجمعةتعد صالة اجلمعة واحدة من أكثر أدوات التواصل فعالية .يذهب من أجلها
طوعا ،وأذهاهنم يف أهبة االستعداد لالستماع وتلقي
ماليني املسلمني إىل املساجد ً
اخلطبة اليت يلقيها االئمة الذين عادة ما يكون هلم حضور ،وتفاعل على املستوى

احمللي .لذا ،ميثل حمتوى هذه اخلطب أمهية كبرية يف التأثري الفكري ،والتوجيه
الوجداين للمواطنني .وليس من قبيل الصدفة أن الكثري من احلركات اإلسالمية
املتطرفة نشأت داخل مساجد صغرية وزوايا تنتشر أسفل أبنية سكنية ،على يد
أئمة مسيسني ميتلكون ملكات اخلطابة ،وأدوات التأثري ،والقدرة على اجتذاب
الشباب الذي يعاين يف أحيان كثرية من مشكالت اقتصادية واجتماعية ،وهدفهم
األساسي ليس التعبئة من أجل املشاركة يف األعمال التطوعية ،واخلدمات
االجتماعية ،واملبادرات التنموية ،بقدر ما ينصب هدفهم على حشد وجتنيد
الشباب لنشر الكراهية واحلقد ،وممارسة العنف بشىت صوره وأشكاله.
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وحتت رعاية األزهر الشريف؛ املعروف بوسطيته واعتداله وإنسانية آرائه حول
اإلسالم ،تتوىل وزارة األوقاف بتوجيه خطبة اجلمعة كي تصب يف التكوين
الصحيح للمواطن دينيا وإنسانيا ووجدانيا ووطنيا .ومل يعد مسموحا بأداء شعائر
صالة اجلمعة يف الزوايا اليت تنتشر أسفل األبنية السكنية ،اليت طاملا كانت بعيدة
عن الرقابة ،ووفرت مساحات لنشر خطابات متعصبة ،غري وسطية .هذه
اخلطوات ،وغريها على صعيد تطوير اخلطاب الديين ،نأمل يف أن تسهم يف احلد
من اخلطابات اليت تعكس الفكر اجلهادي التكفريي ،البعيد عن صحيح اإلسالم،
والذي أدى إىل ظهور أشكال من التنظيمات اإلرهابية ،اليت ال نعرف هلا موردا
أتت منه ،كل ما خنتربه من ممارساهتا يتمثل يف القتل ،والتهجري ،والتعذيب ،ونشر
الكراهية ،واإلسالم برئ منها ومن ممارساهتا ،وإذا ختاذلنا أو تراخينا على طريق
مواجهاهتا فسوف تأيت على األخضر واليابس يف مجيع اجملتمعات اإلسالمية يف
شىت احناء العامل ،وجتهز على أية إمكانية لتقدمها العلمي واحلضاري واإلنساين.
 األزهر الشريفاألزهر الشريف هو احلصن الواقي الذي يستشرف به الكثريون لالرتقاء
بأفكار الوسطية اإلسالمية ونبذ موجات التطرف .والبد أن يسعى لتحقيق أقصى
نظرا لدوره وتأثريه
استفادة من أحدث مناهج التدريس وتقنيات التواصل ،وذلك ً
يف تشكيل األئمة واملنظومة التعلمية الكبرية التابعة له .ومما ال شك فيه أن إصالح
منظومة التعليم األزهرية سيكون له عائد كبري على تشكيل مسار العمل الدعوي
وتأهيل أئمة املستقبل حتت رعايته.
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وحتت قيادة الدكتور أمحد الطيب؛ شيخ األزهر احلايل ،وبفضل جهوده
الدافعة ،استطاع األزهر الشريف بالفعل حتقيق خطوات كبرية يف مسار االرتقاء
"ببيت العائلة" ،والتعاون الفعال واحلوار البناء بني الكنيسة واألزهر ،إضافة إىل
كبريا من الطوائف اليت
املؤمتر الذي مت تنظيمه يف ديسمرب  ،2014وشهد
ً
حضورا ً

أمجعت على نبذ األفعال البشعة لتنظيم (داعش) وما شاكله من اجملموعات

املتطرفة ،والذي أكتمل مبؤمتر عقدته مكتبة اإلسكندرية يف مطلع عام 2015م،
حتت رعاية رئيس اجلمهورية ،امجع خالله املثقفون العرب على رفض التطرف
والعنف ،ووضع مالمح اسرتاتيجية متكاملة :دينيا ،وتعليميا ،وإعالميا ،وثقافيا،
وسياسيا ،بغية مكافحة التطرف من ناحية ،ونشر املدنية واحلداثة يف ربوع العامل
العريب من ناحية أخرى.
ويقوم األزهر الشريف بدور كبري وفعال لنبذ التطرف والعنف يف جمتمعاتنا،
أيضا فيما يتعلق باحلوار بني
دورا عامليا ً
وتقبل التعددية واحلوار .كما أن له ً
احلضارات والثقافات.
 اآلثارمنوذجا إلجنازات
قيما و ً
تلعب اآلثار ً
دورا خاصا؛ فهي ليست فقط تراثًا ً
أيضا جتسيد ملموس لذكرياتنا ومنبع خليالنا اإلبداعي .حنن نوثق
املاضي ،بل هي ً

ماضينا وحنميه ،وحنتفي حباضرنا ،ونأمل أن نؤثر يف املستقبل مبا خنلفه من تراث

دائم ،ماديا كان أو معنويا.
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وليست مبفاجأة أن الكثري من األنظمة االستبدادية ترغب يف تدمري إرثنا من
تراث املاضي ،أمالً يف بناء آثار ختضع لرؤيتهم اخلاصة وتبجل عهد واليتهم.
وكما نعلم أن االستبداد قد يكون سياسيا ،وقد يكون دينيا ،وقد ابتلينا يف
العاملني العريب واإلسالمي بتنظيمات متطرفة توغل يف ممارسات ضد اإلنسانية
واحلضارة من بينها استهداف اآلثار ،وفق تصورات ذهنية فاسدة .مل يسألوا
أنفسهم ملاذا كان اإلسالم يرى يف اآلثار اليت سبقته عمارة لألرض ،وعنوانا
للحضارة ،ومل يدع إلزالتها ،مثل يفعل هؤالء يف الوقت الراهن.
والفن املعماري هو تعريف بالعصور االجتماعية واجملتمع املعاصر على حد
سواء .وهو ليس جمرد انعكاس للذوق السائد للنخبة احلاكمة ،سواءً كانت سياسية

أيضا جتسيد ملموس لذكرياتنا ومنبع خليالنا اإلبداعي.
أو اقتصادية ،بل هو ً

ينقل الفن املعماري حس املكان الذي نعيش فيه ،والشوارع اليت نتنقل فيها،
والشواهد اليت نستدل هبا يف املدن .فهي مالذنا وأماكن تعبدنا وتأملنا .قد تكون
مجيلة أو قبيحة ،وحتيا مرة أخرى بالتفاعل مع مستخدميها.
ويف هذا السياق ،يعد استخدام املباين يف حد ذاته ظاهرة جتريبية عليك أن
ختوضها وتستكشف الفراغات بداخلها .قد تكون جاذبة أو متهالكة ،دافئة أو
تذكارية ،ملهمة أو جامدة .تكمن هبا املهارة الفنية واحلرفية ،وعلم البناء .ويف بلد
األهرامات ،لدينا إرث رائع جيب أن نرقى إليه.
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 الطقوس االجتماعيةوهذا يؤدي بنا إىل ظاهرة أخرى تتعلق بالتجليات الثقافية ،وهي الطقوس
االجتماعية اليت تتفاوت ما بني امليالد واملراهقة والبلوغ والزواج ،وحىت املوت .لكل
جمتمع طقوسه اخلاصة اليت حتكم هذه املراحل املختلفة من حياة اإلنسان ،إال أهنا
ليست بريئة؛ فهي تعزز األمناط الرتاثية التقليدية املتوارثة مثل اختالف النوع واحرتام
الكبري ،بدالً من حترير املواهب اإلبداعية وحتفيز الشباب على اكتشاف العامل.
ولكن تدمري هذه الطقوس احلالية بدون إحالهلا لن يؤدي إىل شيء .فاجملتمع
حباجة إىل طقوسه بقدر حاجتنا حنن ألن نكون جزءًا من جمموعات اجتماعية
أكرب بدالً من أنفسنا.
 وسائل التواصل االجتماعيدورا أساسيا يف
تلعب ثورة تكنولوﭼ يا املعلومات واالتصاالت اجلديدة ً
التشغيل واإلعالن وترسيخ العقائد؛ فهي اآلن يف قبضة املتطرفني يف جمتمعاتنا ومن
يساندوهنم .لكن يتوجب علينا أن نثق بأنفسنا .وهذا التزايد يف الوسائط
االجتماعية ،واقتحام اإلنرتنت ،واهلواتف احملمولة وانتشارها خيلق أسبابًا للتعددية
واالعتدال ،ويساهم بشكل كبري يف االرتقاء بكثافة احلوارات والنقاشات .وهناك
مهام قصرية املدى ،إال أهنا عظيمة الفوائد على املدى املتوسط .وال توجد
اسرتاتيجية ثقافية مستقبلية خالية من الوسائط االجتماعية.
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 اإلبداع وحرية التعبيرأين تقع حدود حرية التعبري؟ هذا سؤال مهم حتدثت عنه من قبل ،ولن أعيده
مرة أخرى هنا .إال أنه البد من وجود بعض احلدود (مثل قوانني االدعاء اإللزامية)؛
ألهنا يف احلقيقة "قيود حكيمة جتعل الناس أحر ًارا" .ويلزم التوازن هلذه احلدود
الصغرى من أجل االحتفاظ بالتماسك اجملتمعي ،وحرية التعبري الالزمة لرعاية
اإلبداع والتجديد داخل اجملتمع .وهذه هي مهمة النظام السياسي احلاكم.

 -20البعد السياسي
الحوكمة والمشاركة والتعددية
 الحاجة إلى الحكم الرشيدالتغيري أمر مهم ألي جمتمع؛ فاجملتمع الذي حيدث فيه التغيري بشكل سريع
ويسمح بالتغيري السياسي السلمي من خالل وسائل دميقراطية ،يسلب مؤيدي
العنف أقوى حججهم.
هؤالء املؤيدون للعنف يؤسسون لعمليات مستمرة جتري على نفس هذه
الشاكلة أو أقرب ،ما مل يكن هناك عنف يف صورة حروب أو ثورات تعطل مثل
هذه األحداث .إال أنه يتوجب علينا أن نشري إىل أن الفرق بني العنف والالعنف
يف مواجهة الوضع الراهن أو االجتاه احلايل لألحداث ،هو أن العنف حقا تدمريٌ
للقدمي ،يف حني أن الالعنف هو اخلطاب الالزم من أجل بناء اجلديد والذي
سينتفع من دعم األغلبية له ،دون فرضه بالقوة على الناس بشكل عام.
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 المجتمع المدنيميثل اإلطار القانوين الذي تتشكل فيه منظمات اجملتمع املدين وتعمل بداخله،
جزءًا ضروريا من املناخ السياسي واملمارسة الفعالة للدميقراطية .حنن حنتاج إىل
دعما
جمتمع متعدد األوجه ميتاز بالتغري واحليوية والديناميكية؛ جمتمع مدعوم ً
سياسيا يعتز بالتعددية وحرية التعبري .وهذا سيكون بداية الدفاع يف مواجهة
التطرف والعنف الناشئ.
إال أنه ينبغي علينا حتليل اآلراء السائدة؛ فمن خالل حتقيق التعددية
السياسية وحرية التعبري ،سوف ننجح تلقائيا يف احلد من أعمال التطرف
والعنف .قد تبدو تونس ،اليت انطلقت منها بوادر الربيع العريب وحققت فيها
اضحا ،أكرب الدول املسامهة بشباهبا يف جيوش
تقدما و ً
مؤسسات احلريات ً
تنظيم داعش.
 حول التوازنحنن لسنا بغافلني عن سوء استخدام هذه الوسائل من قبل هؤالء الداعمني
لرتويج الكراهية والتطرف والعنف ،سواءً كانوا من داخل البالد أو تدفعهم جهات
دولية خارجية .لذا ،هناك حاجة إىل إطار عمل تنظيمي يضمن الدور البناء الذي
تقوم به هذه املؤسسات ،وعدم احنرافها اجتاه غسل العقول وحتوهلا إىل حاضنات
لإلرهاب.
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وحتقيق هذا التوازن هو مهمة النظام السياسي احلاكم ،وحىت اآلن ال تزال
الدميقراطية املرتبطة بشرعية احلكومة املبنية على دعم الشعب ،هي أفضل ضامن
حلرياتنا وأفضل الطرق للوصول إىل حكومة متتاز بالشفافية واملسئولية.
 الديمقراطية وعيوبهااسعا باعتبارها النظام احلكومي الوحيد ،أو على
حققت الدميقراطية قبوالً و ً
األقل األفضل ،لضمان حقوق املواطنني واملساواة أمام القانون ،وحلماية حق األقلية
أمام استبداد األغلبية مبا يسمح لألقلية بسماع آرائهم قبل اختاد القرارات.
لكن على الرغم من هذه املميزات املعتمدة ،تبدو حالة من االستياء السائد
جتاه طريقة ممارسة الدميقراطية املعاصرة يف أغلب الدول .ويف دميقراطيات الغرب
املعرتف هبا ،يعترب املواطنون بأغلب هذه الدول هذا النظام معيبًا؛ ألن الساسة
املنتخبني واقعون حتت تأثري كبري ملصاحل القوى ،باإلضافة إىل أن قوانني متويل
تاما .وبعد
الدوائر االنتخابية تؤدي إىل العديد من االحنرافات ،ما مل يكن ً
فسادا ً
قرنني من حق االنتخاب ،مل تؤد النتائج إىل النظام الذي يسعون إليه .فقد مت
استبعادهم ،ليحل حملهم "آخرون" ميثلون مصاحل رأس مالية قوية "ليسيطروا على
النظام".
سائدا؛ فقد خرجت الشعوب للشوارع
هذا الشعور بنزع حق االنتخاب يبدو ً
للتعبري عن مطالبهم ،ومل يقتصر ذلك على الشرق األوسط فقط بوضع ثورات
أيضا
الربيع العريب معايري جديدة ملمارسة سلطة الشعوب ،بل امتد لدول أخرى ً

بدءًا من أوروبا حىت هونج كونج.
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ورمبا يكون قد آن األوان الستقراء االجتاهات السائدة بدقة ضد تشابك
الدالئل التجريبية ،حىت ينجلي أمام أعيننا الواقع الذي نعيشه .نعم ،حنتاج أن
نفصل ما بني اخلرافة وواقع ما حدث بالفعل خالل القرون الثالثة املاضية؛ حيث
طورت اجملتمعات اإلنسانية مبختلف مستوياهتا من أنظمة حكمها حنو املزيد من
الدميقراطية.
 من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركيةليس هناك بديل لوجوب تأسيس شرعية النظام على قبول احملكومني .لكن
على الرغم من نظام الدميقراطية التمثيلية (أو الدميقراطية املباشرة داخل نطاق
صغري) ،فيمكننا بوضوح مناقشة أفضل الطرق اليت ميكن من خالهلا أن يتجلى
قبول احملكومني ،وهي حتتاج إىل شرح مفصل ليس موضعه اآلن ،ولكن ميكن
القول على سبيل االجياز أن اجملتمعات اليت ختطو على طريق احلرية والدميقراطية
والتنمية حتتاج إىل ما يٌطلق عليه احلكم الرشيد الذي يرتقي مببادئ االندماج
واملشاركة وشرعية احلكم املبنية على قبول احملكومني .عالوة على ذلك ،أن تكون
املشاركة -خاصة مشاركة األقليات واجلماعات املعارضة -والتغيري القانوين
أمرا ممكنًا.
والسلمي؛ ً
 تغيير الخطاب السياسيجيب تغيري خطابنا السياسي من وضعه املنغلق والسطحي وغري املوضوعي،
إىل خطاب ترتبط فيه النوايا باألفعال ويسود به الشعور باملسئولية السياسية.
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والسياسة جبميع أنواعها تقوم على اخلطاب العام الذي بدونه ستضعف كلٌّ من
معا.
السياسة والنسيج القومي جملتمعاتنا ً
وما ال ميكن تصوره أن يظل السياق األوسع للتعبري الثقايف (الدائرة اخلارجية)
بعيدا عن طبيعة النظام السياسي وطابع اخلطاب السياسي السائد .وتعد كلٌّ من
ً
ممارسات التضليل واإلغواء والكالم اخلادع ،وفشل ذوي القوى يف االعرتاف
بأخطائهم مهما كانت الظروف ،دالئل على فقد الشرعية والثقة بالنفس ،والذي
سيعود بدوره على القدرات اإلبداعية وتنمية املواهب.
 االستنتاجاتوكما نستنتج يف هذا القسم ،حنن ننادي بالرسم التوضيحي ثالثي احملاور
الذي قمنا باستخدامه يف هذا املقال لتوضيح بعض أهم املبادئ التالية.
 السياق المزدوج للعمل الفنييف القسم الثامن السابق ،ناقشنا الدائرتني اللتني متنحان عامل "السياق"
ضروري للدائرة اخلارجية .فنحن حباجة
للعمل الفين جبانب الزمن .واحلكم الرشيد
ّ
إىل االندماج واملشاركة الفعالة ،وإىل حوكمة واضحة ومسئولة .فالشعب الواثق
بنفسه وبالقيم اليت ينتمي إليها ،يصعب انسياقه وراء زعماء الغوغائية أصحاب
احلضور ،أو اخلضوع إىل شخصيات أخرى أو حلدث عام .إال أهنم قد يلجأون إىل
إحداث ظرف خاص لتدارك وتصحيح املظامل الواقعة اليت ال تستطيع القوى
األخرى مواجهتها .وجيب أن يسمح النظام السياسي لذلك بأن يكون جزءًا من
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املمارسة العامة للسياسة وتوفري الوسائل الشرعية والقانونية اليت ينبغي اتباعها لتنفيذ
ذلك.
 الواقع المركب للهوية الثقافيةيوضح الرسم التوضيحي متعدد الطبقات ،الذي قمنا بطرحه يف القسم
اخلامس باجلزء الثالث يف هذه الدراسة ،كيف أن عامة الشعب ميكنهم التعايش مع
االختالف داخل واقع مركب متعدد الطبقات .وتتطلب التعددية أن نسمح هلذه
االختالفات بأن تثري جمتمعنا ،إىل جانب تأكيدنا على وجود طبقة مشرتكة للهوية
القومية تربط مجيع املواطنني بسيادة الدولة القومية من خالل حق املواطنة واملساواة
أمام القانون وبقية احلريات واحلقوق اإلنسانية األخرى .فهذا كله ميكن حتقيقه.
لذا ،حنن نسعى حنو جمتمع متصاحل مع نفسه يطبق حوكمته اخلاصة اليت
ترحب بالتعددية والتواصل ما بني األمم والثقافات األخرى؛ جمتمع يسوده العقالنية
والتحضر ويشجع التغيري السياسي والفعالية االجتماعية بشكل قانوين؛ جمتمع
تدرس ومتارس فيه قيم العلوم ويقدر الفنون واإلنسانيات؛ منظومة تعليمية تساعد
على ترسيخ هذه القيم وتنمية املواهب واإلبداع؛ جمتمع ينشأ فيه الشباب على هذه
القيم ،يف حني يستخدمها البالغون يف حياهتم اليومية .كما أن "الوفاء بالوعد"
الزم؛ فمن أجل الوصول ملثل هذا اجملتمع ،يتوجب علينا اتباع منهج منظم لالرتقاء
باجلديد ،وتكامله مع اإلطار الثقايف لألمة.
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 عودة إلى الرسم التوضيحي ثالثي المحاوريتطلب حتقيق مثل هذا النظام والوصول إليه ،شبكة كبرية من السياسات
الثقافية اليت تدعم بعضها وتدعم قدرة الدولة على االعرتاف باهلويات احمللية
والثانوية ،ومن ناحية أخرى االرتقاء بشعور الوطنية القومية املتماسكة.
مت تصميم جمموعة مماثلة من السياسات والربامج الثقافية ووضعها بأفضل
مكان حول الرسم التوضيحي ثالثي احملاور لتوضيح احملركات الثقافية كما هو
موضح ساب ًقا (القسم السادس باجلزء الثالث أعاله) .وهذا يعين أن السياسات
والربامج اليت سنقوم بتطويرها يف اجلزء التايل من هذا الكتاب ،مصممة لتعزيز
األسهم املرسومة على اجلانب األيسر للرسم التوضيحي (نقاط إدخال اجلديد)،
ولتعزيز وتسريع احلركة عرب األسهم داخل الرسم لضمان سرعة تكامل هذا اجلزء
اجلديد الذي يتناسب مع جمتمعنا ،ويضيف إليه الثراء واحليوية.
ونظرا للتباين الكبري يف األوضاع داخل الدول العربية املختلفة ،حيث يستحيل
ً

علينا رسم سياسات موحدة وبرامج حمددة تتناسب واحتياجات كل اجملتمعات
العربية؛ فإننا حنصر مقرتحاتنا التالية يف اجلزء السادس ملقرتحات نراها مناسبة لوضع
مصر يف منتصف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين.
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الجزء السادس
البرامج الخاصة
 -21برنامج متنوع وشامل
البد أن ندرك أمهية تناول الربنامج الذي نود تدشينه لقطاع عريض من
األنشطة الثقافية؛ فهو يستهدف مجيع أوجه الظاهرة اليت قمنا بدراستها ،واليت
تستوجب متابعتها جبدية على مدار فرتة زمنية طويلة .أما ما دون ذلك املستوى
فلن يكون جمديًا .ومتتاز العناصر املتفاوتة واملتعددة بتكاملها يف النهاية ودعمها
املتبادل لبعضها البعض.
لذا حنن يف حاجة ألن نتخيل أن هذا الربنامج جيسد سلسلة من السياسات
والربامج واملشروعات ،اليت تعرب عنها مجيع األسهم املرسومة على يسار الرسم
أيضا أن نعزز هذه
التوضيحي السابق ،ويسمح بإضافة مدخالت جديدة .وعلينا ً
األسهم مبا يسمح لألفكار بالتدفق بانسيابيّة عرب املستويات املختلفة ،لرتبط بني
احملاور الثالثة للرسم التوضيحي يف إطار منظومة متكاملة ومتداخلة تتطور فيها

الثقافة بصورة ديناميكية ،وجتدد من نفسها دوريا دون أي متزقات أو عقبات ،وما
يتبعها من أمراض اجتماعية.
وفيما يتعلق بالسياق ،تأيت السياسات والربامج الشاملة لتسع اإلطار الثقايف
املتغري وما يرافقه من خطابات متغرية ،اجتماعية وثقافية ودينية وإعالمية ،وذلك يف
ظل مناخ يرحب بالتعددية ،ويساعد على االبتكار وقدرة التعبري عن النفس
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بإبداع؛ من خالل خطاب نقدي تأملي ذي طابع تشككي ،مما سيؤدي إىل حدة
اآلراء والنقاشات بني أفراد اجملتمع ،ودفعهم إىل اإلنصات والنقاش بصورة
متحضرة .إن حتكيم الربنامج هلذه النزاعات يقوم على أسس العقالنية والربهان،
فهو ميزج ما بني املعرفة من العلوم الطبيعية ،والتعقل من العلوم االجتماعية،
واحلكمة من العلوم اإلنسانية .إضافة إىل ذلك ،يهتم الربنامج مبواكبة ثورة
تكنولوﭼيا املعلومات واالتصاالت ،والتأقلم مع سرعة تطورها الفائق والدائم؛
حيث يستعني جبميع وسائل هذه الثورة ،مبا فيها وسائل التواصل االجتماعي .إن
ما نسعى إليه ال يقل عن حتول اجتماعي جذري للمجتمع يقلل احتمالية حدوث
أي تفاقم للتطرف الذي نشهده وما يفضي إليه من عنف.
ومبا أن االرتقاء بالعلوم ومبادئها يؤكد توسع النقاشات والقرارات اليت تؤسس
على العقالنية والربهان ،ينبغي على الفنانني االستمرار يف ازدهارهم .فال حياة
بدون فن ،وال ثقافة لشعب بدون املوسيقى والفنون التشكيلية واألعمال األدبية.
كما أنه ميكن تشبيك هذه املنتجات الفنية واألدبية مع اهلويات احمللية ضمن
نسيج كوزموبوليتاين جيمع اهلويات املختلطة؛ حيث يساهم يف تشكيل اهلوية
القومية للشعوب.
ولتأكيد وضوح طريقة العرض ،سنقوم مبناقشة عناصر الربنامج وف ًقا لثالث
مراحل ،هي:
 برامج ميثلها سهم واحد أو أكثر من األسهم املوضحة على يسار الرسم
التوضيحي.
 برامج متثلها الروابط اليت جتمع بني األجزاء املختلفة للرسم التوضيحي.
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 برامج ميثلها قطاع معني ،واليت قد تتسع لتسود أغلب أجزاء الرسم
التوضيحي.
بالطبع توجد تقاطعات ،إال أننا سنلتزم يف العرض هبذا الرتتيب للربامج
املقرتحة من أجل املزيد من السهولة والوضوح.

 -22تقديم الجديد
برامج تمثلها األسهم المتجهة إلى داخل الرسم التوضيحي
ومن بني احملاور الثالثة للرسم التوضيحي ،لدينا خسة أسهم ممثلة على
اليسار ،وكلها نقاط إدخال إلضافة اجلديد.
 المجال الفكري أفكار جديدة
البد من بدء حوار وطين مكثف غري قاصر على قضايا السياسات
أيضا قضايا اهلوية القومية
االجتماعية واالقتصادية وبدائل التنمية فقط ،بل يشمل ً
وااللتفاف وحقوق اإلنسان وحرية التعبري .ومن أجل تطوير مجيع األفكار اجلديدة

وتوسيعها ومناقشتها ونشرها ،يتعني توافر األدوات الالزمة ملناقشة القضايا املنبثقة
أيضا حتفيز االبتكار واإلبداع .وهنا يربز
اليت تتعلق باالحتياجات اآلنية ،كما جيب ً
الدور األساسي للمؤسسات الثقافية يف تصدي أفرادها حلماية مبتكري األفكار
اجلديدة ،وبصفة خاصة تنظيمهم مسابقات لألفكار اجلديدة بني الشباب .ومن
ناحية أخرى ،جيب أن حترص هذه املنظمات نفسها على اتصال اجملتمع بأحدث
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مشروعات التنمية فيما يتعلق باألفكار والتكنولوﭼ يا .وسيكون هناك تشجيع
ملضاعفة أعداد املنتديات اليت تشبه منتدى تيد إكس  ،TEDxأو مؤمترات اإلبداع
اليت تعقد يف العديد من املدن األوروبية.
لكن وجود املؤسسات الثقافية القوية والنشطة ال يكفي وحده؛ حيث يستلزم
تأصيل مثل هذه األفكار يف اجملتمع -أو على األقل أية أفكار أخرى قد تعم
بالنفع -وجود إدارات جامعية قوية ،وكالمها يف حاجة إىل وسائل متكنهما من
الوصول إىل قاعدة عريضة من اجلمهور .ومن هنا تأيت حاجتنا إىل قنوات تليفزيونية
قوية وثقافية ،وغريها من وسائل اإلعالم اليت تؤمن بأمهية االستثمار يف القيمة
اإلنتاجية لألفالم الوثائقية واملسلسالت العلمية .أما بالنسبة للمناقشات اإلعالمية
إىل جانب الدوريات العامة واملتخصصة -سواءً كانت دوريات أدبية أو جمالت
علمية -واملقاالت النقدية واآلراء التبادليّة ،فكلها ضرورية خللق بيئة نقدية وثقافية
تسمح للفنون والعلوم ومجيع املنتجات الثقافية بالتفاعل واالزدهار.

وعلى الرغم من أن هذا كله وثيق الصلة بوسائل اإلعالم ومنظومة التعليم،
فإنين ذكرته هنا ألنه يعزز أهم الروابط الواصلة بني األخالق النظرية واألخالق
العملية؛ حبيث تصل األخرية إىل أقل درجة حتريف لألوىل عند تطبيقها.
 المجال اإلدراكي وسائل اإلعالم
تشمل وسائل اإلعالم مجيع أنواع االتصال املباشر مع اجلمهور .واحملتوى
الذي نناقشه هنا يغطي األمور كلها؛ بدءًا من الفنون حىت العلوم واإلنسانيات.
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وينبغي االنتباه إىل أمهية ثقل احملتوى ومداه؛ فما جدوى اجلوهرة اليت تغوص وسط
رمال الصحراء؟!
واعرتافًا بأمهية ثورة تكنولوﭼ يا املعلومات واالتصاالت والتوسع الفائق لألجهزة
الشخصية احلديثة بدءًا من احلاسبات اللوحية حىت اهلواتف احملمولة ،البد أن نكفل
جودة احملتوى اخلاص هبذه األجهزة؛ حيث إن تطبيقات اهلواتف احملمولة ختتلف عن
املواقع اإللكرتونية التقليدية اليت ميكن الولوج إىل صفحاهتا من خالل احلاسبات احملمولة
أو املكتبية.
لذا من املهم للغاية أن جنمع ما بني سرعة اكتساح اإلنرتنت ،ومدى توسع
احملتوى املتاح ذي اجلودة.
تثري قضية احملتوى عرب وسائل اإلعالم قضايا أخرى تتعلق باإلبداع وحرية
التعبري وخطاب الكراهية والتحريض على العنف .وقد سبق أن ناقشت مطوالً
قضايا التعبري عن الرأي؛ إال أنين لن أكررها هنا مرة أخرى .ويكفي القول إنه من
األفضل بشكل عام التمتع باملزيد من احلرية ومواجهة الرسائل البذيئة بأخرى أفضل
منها بدالً من احملاولة للحد منها ،باستثناء االفرتاءات الكاذبة وخطابات الكراهية
والتحريض على العنف .البد من وضع ضوابط أخالقية خاصة ملثل هذه
التجاوزات ،وبعض احلدود التشريعية -إن أمكن -دون أن يتعارض هذا كله مع
دائما ،وهو املزيد من حرية التعبري؛ ألنه بدون هذه
القاعدة العامة ،واهلدف املرجو ً
احلرية تتعطل الدميقراطية وتستحيل املساءلة ويَصعب اإلبداع.
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كما توفر وسائل اإلعالم البيئة الداعمة لإلنتاج الثقايف؛ فهي تساعد على
الوصول إىل عامة اجلمهور وإخبارهم باإلنتاج الثقايف اجلديد.
 منظومة التعليم
سبق أن كتبت مطوالً عن إصالح املنظومة التعليمية ،وما يتضمنه من
اسرتاتيجيات ألهم عمليات التطوير بدءًا من مرحلة ما قبل الدراسة إىل ما بعد
الدكتوراه؛ إال أنين سأكتفي هنا بذكر اآليت:
 يبدأ التعليم من املنزل ،والبد من إشراك اآلباء يف األنشطة املدرسية من
خالل روابط املعلمني وأولياء األمور .PTA
 أمهية التعليم وبرامج القراءة أثناء مرحلة ما قبل املدرسة.
 البد من تعزيز تعليم البنات جبميع املراحل الدراسية ويف مجيع اجملاالت،
باإلضافة إىل الرياضة البدنية.
 البد من املراجعة الشاملة جلميع الكتب املدرسية ملختلف الصفوف ،وتركيز
أيضا حاجة إىل التعريف
االنتباه على كتب أدب األطفال والنشء .وهناك ً

باملواد العملية ،بدءًا من احلقائب العلمية حىت األدوات الفنية.

خصوصا
 املناهج الدراسية احلالية يف أشد احلاجة إىل املراجعة والتطوير،
ً
مواد التاريخ والرتبية الدينية والرتبية الوطنية.

بعيدا عن احلفظ
 البد من تدريب املعلمني على املناهج الرتبوية التفاعليةً ،
والتلقني.
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 إدخال برنامج "ستيم" ملهارات العلوم والتكنولوﭼ يا واهلندسة والرياضيات
 STEMإىل مجيع الصفوف الدراسية داخل املنظومة التعليمية؛ مع الرتكيز
على مهارات حل املشكالت.
 تدريس اللغة اإلجنليزية ضرورة؛ فهي لغة  ٪55من املواد املتاحة على
اإلنرتنت ،بغض النظر عن جودهتا.
 إقامة األنشطة الالصفيّة مثل نوادي العلوم ،والرحالت الرتفيهية ،واأللعاب،

وجمموعات النقاش ،وغريها من األنشطة األخرى اليت تتفاوت ما بني فنية

وموسيقية ونواد للقراءة.
 أمهية دور الفنون يف املناهج الدراسية ،والبد من الرعاية املبكرة ملواهب
الشباب اليت باتت يف أمس احلاجة لالحتواء والتطوير.
عوضا عن الرهبة من
 الرتكيز على حتفيز الطالب باجلوائز وتكرميهمً ،
االمتحانات والنتائج.
 إعداد برامج لإلرشاد والتوجيه ،ودجمها مع برامج احتواء املواهب.
كما أنين ذكرت ساب ًقا احلاجة إىل تعددية املؤسسات داخل منظوماتنا بدءًا
من مرحلة الروضة إىل ما بعد الدكتوراه ،وتوافر اجلامعات اخلاصة مع االهتمام
جبودة وكفاءة املؤسسات املدعومة حكوميا ،مبا فيها املؤسسات اليت يديرها األزهر
الشريف .ولذا ،طرحت أن أقل ما ميكن تقدميه هو إنشاء وكالة مستقلة العتماد
املعاهد مهمتها مراقبة جودة التعليم جبميع املؤسسات ،مبا فيها املؤسسات التابعة
لألزهر واملؤسسات احلكومية.
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واألكثر من ذلك ،البد من إرسال املزيد من اخلرجيني املتفوقني للدراسة
دعما ماديا للجامعات واملعاهد ،وإقامة برامج تبادل
باخلارج ،وهو ما سيتطلب ً
خاصة مع املعاهد الفنية واإلبداعية ،مثل مدرسة تيش العليا للفنون .ومن الربامج
ذات الصلة اليت ميكن إنشاؤها هنا ،التقنيات احلديثة للتعلم عن بعد ،مثل الربنامج
املشرتك بني جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية

MIT

القائم على

املساق اهلائل املفتوح عرب اإلنرتنت  ،MOOCأو غريه من الربامج اليت تستعني
بالتقنيات احلديثة لثورة تكنولوﭼ يا املعلومات واالتصاالت من أجل أغراض
تعليمية.
 المجال المادي تأثريات التحديث
إن التعرض لآلخر وإثراء جتربة التعددية أمر مهم جلميع اجملتمعات؛ إال أنه يف
ظل سرعة تغري هذا العامل واتصال اجملتمع باإلنرتنت ،فمن الضروري االستعانة
مبحتوى برجمي من اخلارج لوسائل اإلعالم ،واالختالط باملوهبة األجنبية من خالل
فعاليات مثل املهرجانات ،واحلفالت العامة ،واملعارض ،والثقافة السياحية املصاحبة
هلا .وبذلك تتوسع الفكرة إىل ما هو جمرد من العرض ،إىل إثراء جتربة االختالط
بني املوهبة اخلارجية والفنانني احملليني.
 التغريات املادية
ومن األرجح أن العوامل املادية اليت حتيط بنا ،ومعايري الصحة والنظافة،
وكفاءة املساكن ،ومجاليات الطابع احلضري مجيعها تؤثر يف منظورنا للحياة بشكل
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عام ،ومدى انسجامنا مع اجملتمع ،وإحساس الشمولية الذي نشعره .لذلك ينبغي
لنا االنتباه إىل الطرز املعمارية والعمرانية بالفضاء املتحضر ،باإلضافة إىل
استخدامها كأماكن جاذبة تروي قصص املاضي وتعزز اتصاهلا باحلاضر .والبد
أيضا من وضع لوحيات على التماثيل بامليادين العامة واملباين التارخيية توضح قيمتها
ً

وتارخيها .وإذا تكامل القدمي مع احلديث بشكل جيد ،فسيسهم هذا يف تعزيز

البيئة العمرانية.
ولكل من املباين األيقونة مغزاها احملدد ،فربج خليفة بديب يعكس واقع
اإلمارات نفسها دون شك ،مثل حال الكثري من املباين األخرى املوجهة إىل نفس
موجها لألغراض
الغرض عرب خمتلف أحناء العامل العريب ،خاصة عندما يكون دورها ً

العامة ،مثل املتاحف واملعارض الفنية واملكتبات .وإذا كانت هذه املباين مزارات
تتمتع مبظهر جاذب ومتاح للجميع ،كواقع مكتبة اإلسكندرية ،فإهنا بالتأكيد

تضيف إىل املشهد العمراين ،وهلا تأثريات حتديثية على اجملتمع بأسره .وتعد حدائق
األزهر واحدة من أهم النجاحات العظيمة فيما يتعلق بذلك؛ فهي جتمع ما بني
الرتفيه والثقافة وإحياء احلي التارخيي والدور اجملتمعي ،باإلضافة إىل حديقة العائلة
اجلديدة بشرق القاهرة؛ فهي مثال آخر يقوم بنفس الدور.
وتساهم أعمال الرتميم وإعادة االستخدام التكيفيّة لبعض املباين التارخيية،
مثل بيت السناري ،يف تأصيل شعور االنتماء باجملتمع ،وتطبيق هذا على أحياء
تارخيية بأكملها  -مثل شارع املعز بالقاهرة  -له داللة عظيمة.

199

 -23االرتقاء بالتراث المحلي
حول البرامج التي تمثلها األسهم الداخلية بالرسم التوضيحي
 منظومة متكاملة ومتداخلةالبد أن تتدفق األسهم الكثرية داخل الرسم التوضيحي ثالثي احملاور بسالسة
تسمح للمنظومة أن تتكامل وتتداخل ثقافيا.
التكامل يعين عدم وجود انقسامات بني اجملالني الفكري واإلدراكي (على
سبيل املثال جيب على األفراد التعرف أكثر على التعاليم احلقيقية للدين اإلسالمي،
واستيعاب ثقافتهم وتارخيهم بصورة أدق) ،أو بني اجملالني اإلدراكي واملادي (حبيث
تتسق أفعال األفراد مع األخالق والقيم اليت يعرتفون باإلميان هبا) .أما التداخل،
فهو يقتضي سعة املنظومة إلفراز اجلديد وهضمه ،مع االحتفاظ ببعضه ،إن مل
يكن أغلبه ،وإدخاله ضمن املنظومة املتكاملة.
أي مبعىن آخر ،جيب دعم حركة األفكار بشكل أكرب بني اجملاالت املختلفة
وترسيخ الروابط فيما بينها ،والذي بدوره سيعمل على تيسري التدفق الداخلي
وتطور الثقافة والسلوك االجتماعي.
 ما تقوم به مكتبة اإلسكندرية :أمثلة لبعض البرامج ذات الصلةويف إطار تعزيز السهم اخلارج من اجملال الفكري إىل اجملال اإلدراكي ،تعقد
كثريا من املؤمترات والربامج اليت هتدف إىل تعريف قاعدة كبرية
مكتبة اإلسكندرية ً
من اجلمهور ببعض املفاهيم املركبة ،بل واألكثر من ذلك ،تلك اليت تتعلق
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باإلسالم مباشرة؛ حيث تتبىن املكتبة برناجمني؛ الربنامج األول يؤثر يف السهم املتجه
إىل األسفل من األخالق النظرية إىل األخالق العملية (من خالل مشروع "إعادة
إصدار كتب الرتاث اإلسالمي احلديث" ،وما يتبعه من مؤمترات وإصدارات)،
والربنامج الثاين يؤثر يف السهم املتجه إىل أعلى (من خالل "الدراسات مع
املفيت") .وهذا بالطبع باإلضافة إىل اجملهودات اليت نبذهلا بصدد كثري من
املشروعات األخرى اليت تتخلل باقي أجزاء الرسم التوضيحي املختلفة .وفيما يلي
حتديدا.
بعض التفاصيل خبصوص هذين الربناجمني ً
 إعادة إصدار كتب التراث اإلسالمي النهضويبعد سنوات قليلة من افتتاح مكتبة اإلسكندرية يف أكتوبر  ،2002نشأت
رغبتنا يف إعادة إصدار كتب تراث الفكر اإلسالمي اإلنساين واإلصالحي خالل
القرنني املاضيني ،وذلك ضمن سلسلة من الطبعات التعريفية هلذه األعمال
متميزا من اخلرباء بدءًا
العظيمة .وهو املشروع الذي حشدنا من أجله فري ًقا عامليا ً
من املغرب حىت إندونيسيا .يهدف املشروع إىل تعريف هذه األعمال على يد
باحثني شباب أكثر معاصرة مقارنة باملؤلف أو بالقضايا املطروحة ،والذي يشمل
التعريف باملؤلف وأعماله ،وعالقة العمل املطروح بباقي أعماله ،ونبذة خمتصرة عن
هذا العمل ،والتساؤالت اليت طرحها هذا الكتاب عند نشره يف ذلك الوقت،
أخريا عالقته باحلاضر كما نراها .أما النص األصلي بأكمله ،فسريفق حبواش
و ً
شارحة أسفل كل صفحة لتسهل قراءة الشباب املعاصرين له .وستطرح اإلصدارات
اليت ما زالت مجيعها باللغة العربية ،إلكرتونيا وورقيا ليقوم الناشر بتوزيعها عرب العامل
العريب بأكمله ،ويصاحب مراحل إصدار هذه السلسلة حماضرات وندوات ذات
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أيضا خنلق شبكة بني املثقفني الشباب ،ونعزز الروابط بينهم
صلة ،واليت من خالهلا ً
جملدا خمططًا نشرهم ،انتهينا بالفعل من
وبني اجليل السابق ،ومن واقع ً 150

جملدا حىت اآلن ،وتوزيعهم على كثري من منافذ السلطات الدينية
إصدار ً 50
مبختلف الدول العربية.
كثريا من هذه األعمال توقف تداوهلا لبعض الوقت ،فإن مكانتها
ومبا أن ً
تتأكد ضمن األخالق النظرية ،ومن خالل االتصال بأجيال من شباب املثقفني
األكثر معاصرة ،ويؤكد املشروع احلاجة إىل تفعيلهم ضمن األخالق العملية.
هذه األعمال اليت امتدحها شيخ األزهر تتطلب منا أن نعريها اهتمامنا؛ فهي
مسلما لينعم باحلكم الرشيد ،أو التعلم
توضح أن املرء ال جيب أن يتنازل عن كونه ً
باملؤسسات املتقدمة ،أو مساواة احلقوق أمام القانون .كما أهنا ،جممعةً ،تعطي

القراء رؤيةً خمتلفة عن اإلسالم وجمرد تداول خمتصراهتا يدعم اجلهود التنظيمية
إلحياء وإصالح الفكر اإلسالمي يف القرن الواحد والعشرين .وهتدف األعمال
بشكل عام إىل نشر رسالة إنسانية متعمقة ،وتستهدف "القضايا الشائكة" مثل
وضع املرأة ،موضحة دور الرجال أمثال قاسم أمني الذي حتدث عن حرية املرأة
عام  ،1898وحممد عبده الذي طالب باحلد من تعدد الزوجات يف القرن التاسع
عشر .كما أهنا توضح أنه هناك قاعدة مشرتكة بني إحياء اإلسالم وممارسة
الدميقراطية ،وبذلك تربز أنه ال حاجة للتضارب السياسي الذي يدفع به املقاتلون
املتأسلمون إىل أغلب جمتمعاتنا ،وأن هذه املناقشة الفكرية املعتدلة ليست وليدة
أفكارا هلا خلفية متميزة من الفكر الرفيع الذي دام
التوافق السياسي ،لكنها متثل ً
على مدار مائيت عام.
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 دراسات مع المفتي واألزهريأيت التعبري الرمسي لألخالق النظرية على لسان املختصني هبذا اجملال .إال أنه
بالنسبة لإلسالم ،تأيت أكثر األحكام الرمسية يف هيئة "فتاوى" يصدرها رجال الدين
أو "املفتون" (أو جمموعات مثل اجمللس األعلى للدراسات اإلسالمية) .لكن يقوم
بعض رجال الدين املشهورين بإصدار فتاوى غري رمسية تعكس فهمهم لألحكام
الدينية اخلاصة ببعض األحكام القضائية أو التشريعية ،أو لتوجيه السلوك الفردي.
وباإلضافة إىل مناقشات العامة للمثقفني اليت تنظمها مكتبة اإلسكندرية حول
الزما عليها أن تشرك مفيت مجهورية مصر العربية يف
خمتلف املوضوعات ،كان ً
العديد من القضايا الشائكة اليت حتري اإلعالم والعامة والكثري من املسلمني .ومن
ضمن هذه القضايا ،اجلهاد والرّدة واملرياث واملرأة والدميقراطية وغريها .وكانت
البداية مبوضوعي اجلهاد والرّدة.
أيضا إىل نشر دراسات رمسية مطولة بالتعاون مع دار اإلفتاء .وهي
وسعينا ً
كثريا من املفاهيم السائدة عن هذه األمور ،خاطئة وحتتاج إىل
دراسات توضح أن ً

تصويبها .ومازالت استنتاجات هذه الدراسات مطروحة للمناقشة املتسعة؛ ألننا

نطمح إىل الوصول إىل اتفاق مجاعي ذي وزن ثقيل ،دون النظر إليها كآراء
تأثريا.
شخصية مغايرة ،بل هلا قيمة كافية لتكون أوسع ً
وإىل جانب ذلك ،ننظم بالتعاون مع األزهر الشريف جمموعة من األنشطة
من ضمنها ندوات تتعلق بوضع املرأة ،وهي قضية مالزمة لكثري من اجملتمعات
اإلسالمية ،واليت يقتضي تناوهلا وف ًقا ملختلف املناهج ،على أن يكون الشق الديين
جزءًا منها فقط.
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ويف حال جناحنا يف تعزيز الوسطية اإلسالمية فيما يتعلق بالكثري من مثل هذه
القضايا ،سيساعد ذلك يف تقوية األسهم املتجهة من األخالق النظرية إىل
األخالق العملية ،وهي خطوة إجيابية مؤكدة حنو حتقيق إطار ثقايف متكامل
ومنسجم داخل اجملتمعات اإلسالمية املليئة بااللتباسات ،واليت يدفع هبا بعض
الشخصيات اهلامشية احمللية من القيادات السياسية اإلسالمية البارزة حنو التطرف.
 برامج عامةميكننا بالطبع أن نتحدث عن الكثري من الربامج اليت قامت املكتبة
بتصميمها ،وتقوم جاهدة على تنفيذها .على سبيل املثال ،الربامج التوثيقية
واألعمال األرشيفية اليت نقوم هبا ،وما تتضمنه من األرشفة اإللكرتونية ،متثل أمهية
كبرية فيما يتعلق بقضايا اهلوية الوطنية ،وتساعد الباحثني على التعرف على أهم
ما مييز تارخييهم .وتساهم براجمنا املمتدة وتروجينا لقيم العلوم وغريها من األنشطة
املشاهبة بشكل كبري يف تلبية الكثري من االحتياجات املختلفة للمجتمع .لكن
املكتبة لديها الكثري من الربامج ذات الصلة اليت ينبغي وضعها ضمن سياق ما يلزم
على الدولة فعله وما تقوم به بالفعل .وبناءً على ذلك ،سيتناول القسمان التاليان
الربامج العامة اليت هتتم باحتواء املواهب وتشجيع االبتكار وتعزيز التعددية.

البد أن يسود مناخ عام من االنفتاح والتعددية لتجنب عدم قبول اجلديد،
أيضا
ولتمكني اجملتمع من التطور والتجديد مع االحتفاظ باعتزازه هبويته .كما جيب ً

أن تكون هناك نظرة ثقافية عامة وشاملة ترتقي بقيم العلوم وتدعم حرية التعبري

واإلبداع واخليال .والربامج التالية املوضحة باألسفل تسعى إىل حتقيق هذا اهلدف.
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 -24ثقافة العلم وقيم البحث العلمي
االرتقاء بالخطاب العقالني واالمتياز األكاديمي
ميكن حتقيق هذا الربنامج من خالل عدة طرق؛ هي:
وما
 -للجمهور عم ا

 دور املؤسسات الثقافية وأكادمييات العلوم وغريها من املؤسسات يف
تعريف أكرب قدر من اجلمهور بأمهية املشروعات العلمية ومثارها ،من خالل
أنشطتها املكثفة.
 إعداد برامج تليفزيونية متخصصة تتناول قضايا العلوم ،موجهة للجمهور
بشكل عام؛ وخاصة املهتمني منهم .إضافة إىل التشجيع على إصدار
أصول علمية باللغة العربية ،وترمجة املواد العلمية األجنبية سواءٌ بالدبلجة أو

بإدخاهلا أسفل الصورة.

 إقامة ورش تدريبية يف الصحافة العلمية بكربى الصحف ،واليت من خالهلا
يتعرف املتدربون على كيفية إعداد تقارير خربية علمية.
 تشجيع كربى الصحف على إنشاء صفحات إلكرتونية خاصة هبا.
 احلث على توزيع جمالت وصحف العلوم والطب واهلندسة (مثل اجمللة
العلمية األمريكية ،وجملة ناشونال ﭼيوجرافيك ،وغريها).
 إنشاء برامج ضخمة لرتمجة احملتوى العلمي اهلائل املتاح باللغة اإلجنليزية،
وبلغات أخرى.
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 تنفيذ مشروع إنشاء املتحف العلمي "مدينة العلوم" ،ومضاعفة عدد املراكز
العلمية يف املدن الكربى وعرب خمتلف أحناء الدولة.
 تنظيم معارض علمية كبرية تتعلق مبختلف املوضوعات العلمية.
 الرتكيز على الفعاليات اليت تكرم كبار العلماء القوميني.
 إشراك املؤسسات واألكادمييات العلمية يف وضع سياسات قومية حقيقية
تتعلق بالعلوم.
 لألطفال مراجعة املناهج الدراسية يف املدارس االبتدائية والثانوية.
 إعادة تأهيل معلمي العلوم.
 تزويد املعلمني باملوارد الالزمة لتطوير خرباهتم العلمية (مثل برنامج "اليد
يف العجني" ،واحلقائب العلمية ،والتجارب املعدة مسب ًقا ،وغريها).
 إقامة نواد علمية باملدارس.
 تأسيس فريق للنقاش لدعم األدلة العلمية والفنية من خالل استعراض
بعض القضايا اجلدلية.
 عقد مسابقات داخلية للفرق العلمية ،وتوزيع اجلوائز على الفائزين،
وتغطية فعاليات املسابقة على شاشة التليفزيون.
 اكتشاف املواهب من خالل مسابقات قومية للعلوم والرياضيات.
 توزيع اجلوائز واملنح على الفائزين.
 إنشاء مدارس خاصة للموهوبني.
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 بناء قدرات البحث العلمي القوميرمبا يعتقد البعض يف عدم وجود عالقة وطيدة بني حتسني البحث العلمي
والثقافة السائدة ،إال أن هذا األمر غري صحيح .وترويج اإلجنازات العلمية الفعالة
عرب املنظومة التعليمية ،ووسائل اإلعالم ،واالعتزاز الوطين ،يرتمجها إىل رغبات
جتتاح أرجاء اجملتمع .كما تساهم نزعة األفراد إىل اختيار املهن العلمية والطبية
واهلندسية ،وتوفر العلماء القوميني على الساحة ،يف التواجد الراسخ لثقافة العلوم
كإحدى دعائم الثقافة الوطنية.
وينبغي بناء القدرات الوطنية من خالل:
 وضع اسرتاتيجية قومية واضحة ميكن االعتماد عليها.
 دعم الروابط مع العامل اخلارجي (من خالل املؤمترات وبرامج التبادل
واملهرجانات).
 تعزيز التواصل بني العلوم وصنّاع القرار.
 تعزيز التواصل بني العلماء ووسائل اإلعالم.
 حتسني املوارد البشرية من خالل تطبيق برنامج "ستيم" ملهارات العلوم
والتكنولوﭼ يا واهلندسة والرياضيات  STEMبداية من مرحلة الروضة إىل
مرحلة ما بعد الدكتوراه.
 تأهيل املراكز البحثية إداريا وفنيا لتصبح مراكز للتميز قائمة بذاهتا.
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 وضع اسرتاتي ﭼية للعمل بني القطاعات اخلاصة على املستويني القومي
والعاملي ،وما تتضمنه من إجراء أحباث مشرتكة وتسهيل إجراءات براءات
االخرتاع.
 توفري املوارد يف أطر تنافسية؛ على سبيل املثال ،ميكن تقدمي هذه املوارد
يف هيئة صناديق خاصة للمشروعات واملؤسسات ،وصناديق أخرى
قطاعية بالتعاون مع احلكومة ،فقط باملسامهة جبزء فيها.
 طالب الجامعة ،والخريجون ،وطالب الدراسات العلياجيب تدريس قيم العلوم ،إىل جانب احملتوى العلمي ،من خالل منوذج املعلم
نفسه وممارسة الطالب .والركيزة األساسية لذلك هي خربة الطالب أثناء فرتة
الدراسة اجلامعية جبميع اجملاالت املختلفة؛ مبا فيها العلوم االجتماعية واإلنسانية،
إىل جانب الربامج التعليمية التقليدية.

 -25بذور األمل– الفنون
برنامج لرعاية األجيال الجديدة من الفنانين
 الفنون والمسابقات وقواعد البياناتالفنانون هم شريان احلياة للمشهد الثقايف بأية دولة .والبد من االكتشاف
املبكر للمواهب ،ومساعدة براعم املوهوبني على بلوغ أقصى طاقاهتم من خالل
التدريب ،واإلرشاد والتوجيه ،واملنح الدراسية املناسبة .أما بالنسبة إىل املنح
الدراسية املبنية على استحقاق املتقدمني من األطفال مبختلف أعمارهم على مجيع
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املستويات احمللية واإلقليمية حىت الدولية؛ فهي طريقة جمدية لتفاعل املتدربني مع
املواهب الواعدة ووضعهم على الطريق السليم لتنمية مواهبهم .إال أن هذا املنهج
التقليدي مبعىن الكلمة الذي تتبناه الكثري من الدول ينقصه الكثري من األمور عند
تطبيقه يف مصر والعديد من الدول العربية األخرى .لذا ،جيب إضافة هذه النقاط
اإلضافية بانتظام للحصول على أعلى عائد من هذه الربامج ،وحتقيق أكرب استفادة
منها.
ومن أجل التنظيم املنهجي هلذا االجتاه على الصعيد القومي ،جيب علينا اتباع
اآليت:
 عقد فعاليات سنوية.
 ترويج الفعاليات من خالل تنظيم معارض حملية وإقليمية للفائزين.
 إصدار كتالوجات ألعمال الفائزين ،وأبرز األعمال الواعدة األخرى.
 مساعدة شباب الفنانني يف إحياء أوىل حفالهتم أو ترويج أوىل أعماهلم
الفنية ،مثل معرض "أول مرة" التابع ملكتبة اإلسكندرية.
 احلرص على التوثيق الدقيق للمشروع بأكمله ،باإلضافة إىل سجالت
رقمية جلميع األعمال الفنية احملفوظة لديه وغري احملفوظة.
أيضا من
 فتح ملفات جديدة بأمساء الفائزين يف كل مقاطعة ،وغريهم ً
أصحاب املراكز املتقدمة والذين مل حيالفهم احلظ ،إميانًا بإمكانية ازدهار
مواهبهم فيما بعد.
 إشراك فنانني حمليني أكثر خربة من كل مقاطعة يف مراحل الرتشيح والتنقيح
اليت تؤدي إىل الرتشيحات القومية النهائية.
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 حفظ سجالت مجيع هؤالء الفنانني ضمن قاعدة موازية للبيانات.
 حفظ قاعدة بيانات لشباب الفنانني لالطالع على ختصصاهتم وتطوير
برامج تدريبية مناسبة من ناحية ،وبناء شبكة تواصل فيما بينهم من ناحية
أخرى.
 بناء هذه الشبكة يتطلب التحديث الدائم جلهات االتصال ،والتحقق من
صالحية البيانات رمبا بإرسال نشرة إخبارية إلكرتونية خمتصرة ،واإلبقاء
على غرف للمحادثة اإللكرتونية خاضعة للمراقبة.
 بناء شبكة بني الفنانني األكثر خربة عرب مجيع أحناء البالد ،ممن لديهم
خربات متشاهبة ذات صلة مبثل هذه الربامج على مدار عام أو أكثر .على
أن تصبح هذه شبكة املدربني لرباعم املوهوبني فيما بعد.
 إقامة فعاليات ومهرجانات ومنتديات جيتمع فيها عدد كبري من هؤالء
الفنانني ،إن مل يكن مجيعهم ،مرة سنويا على األقل.
 جيب أال يقتصر هذا النوع من الربامج على الفنون التشكيلية فقط ،بل
أيضا ألوان املوسيقى والغناء والرقص.
جيب أن يشمل ً

 يسهل متويل هذه النوعية من الربامج ،بنفس طريقة متويل املكتبات احمللية
باعتبارها مراكز للثقافة( .انظر الربنامج اخلاص باملكتبات احمللية واملراكز
الثقافية).
 منظومة قومية مترابطة للفنون التشكيليةينمو شباب الفنانني وسط بيئة مرتابطة من املثقفني تقدر الفن وتدعم ازدهار
أيضا .هذه البيئة لن تتأسس دون وجود العديد من املؤسسات ذات
ذوي اخلربة ً
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الصلة ،مثل املعارض الفنية ،وشركات املزادات ،واملتاحف ،واإلصدارات
املتخصصة؛ إضافة إىل أصحاب املهن ذات الصلة مثل خرباء التثمني ،ومديري
املعارض ،واملرممني ،والنقاد ،وغريهم.
إضافةً إىل ذلك ،البد من إدراج الربامج احلكومية الداعمة هلذه املؤسسات،
وقد يأيت هذا الدعم يف صورة مباشرة أو غري مباشرة.
الدعم املباشر هو دعم احلكومة ماديا هلذه احملاوالت اجلادة ،لكن ليست
بالضرورة أن تقتص من ميزانيتها بشكل مباشر .قد يأيت هذا الدعم يف صورة
ضمانات قروض ،أو غريها من األدوات املالية مثل السندات طويلة األجل ،أو
باملسامهة يف رأس مال الشركات الناشئة ملساعدهتا على البدء ومنحها الغطاء
التشريعي الالزم.
أما الدعم غري املباشر ،فهو بأن تكون احلكومة أحد أبرز املشرتين لألعمال
الفنية ،لعرضها مبتاحفنا ،وسفاراتنا باخلارج ،وغريها من املقرات احلكومية واملنشآت
احليوية يف مصر .يساهم هذا الدعم يف االرتقاء بأسواق األعمال الفنية ،وما يتعلق
هبا من مهن ومؤسسات داخل البيئة الثقافية والفنية .وتستطيع احلكومة بالفعل
الفعالة اليت
تفعيل املنظومات الفنية العاملية من خالل هذه النوعية من الربامج ّ
هتدف إىل شراء األعمال الفنية ألغراض دبلوماسية أو لضمها باملتاحف .كما
ميكن متويل عمليات الشراء هذه بالتنظيم املشرتك بني كربى مؤسسات القطاع
اخلاص ضمن أعماهلا اخلريية ،على أن يدون ذلك على لوحيات ترافق العمل أينما
عرض.
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 المنشآت الثقافية الكبيرة :األوبرا والمسرح واألوركسترا السمفونيةكبريا
تتطلب بعض األنشطة الثقافية الكربى مرافق ذات معايري خاصة ً
وعددا ً
من العاملني املهرة ،على أن يقوم خبدماهتا عدد أكرب من املتخصصني والتقنيني.
ومن مث ،ستتطلب متويالً حكوميا وتعيينات قومية أو رمبا دوليّة؛ حيث إن أنشطة
األوبرا ،والباليه ،واألوركسرتا السمفونية ،واملسرح القومي ،وما يشبهها من أنشطة،
أيضا ال تقوى على
ال تستطيع أن تتحمل نفقاهتا اخلاصة .يف حني أن املرافق ً
دائما إىل إعانات مالية تغطي املصروفات اجلارية .لكنها
الوفاء بديوهنا ،وحتتاج ً
فعالة يف الدول واملدن الكائنة
على الرغم من ذلك ،تستطيع وتقوم بالفعل بأدوار ّ

هبا .ومن أمثلة هذه املرافق ،مسرح البولشوي للبالية يف روسيا؛ ودار أوبرا سيدين،

رمزا للمدينة؛ ودار أوبرا ڤيينا؛ ودار األوبرا بباريس؛
وهو أيقونة معمارية صارت ً
ومسرح ال سكاال مبيالن؛ ومتحف املرتوبوليتان للفنون بنيويورك؛ ومركز كيندي
للفنون األدائية بواشنطن .والعامل شاهد على النفع املعنوي اهلائل الذي أعادته هذه
املرافق على مدهنا وجمتمعاهتا.
وال تقل كربى املكتبات واملتاحف عن ذلك أمهية .فيجب عليها أن تطور من
نفسها يف ضوء التقنيات احلديثة والتغيريات الثورية اليت طرأت وأثرت يف اجليل
اجلديد بأكمله( .وقد سبق أن ناقشت ذلك مطوالً؛ إال أنين لن أكرر هذه
النقاشات واالقرتاحات هنا مرة أخرى).
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 المكتبات العامة بوصفها مراكز ثقافية قوميةختيل معي أن أمة هبا مكتبات عامة بكل مدينة صغرية هبا وبكل ناحية من
كزا جمتمعيا ،إضافةً إىل
نواحي مدهنا الكربى؛ حبيث تعمل كل منها بوصفها مر ً
أيضا ،ميكن إتاحة جمموعات الكتب املتنوعة
كوهنا مستودعات للكتب .واآلن ً
إلكرتونيا وحتديثها دوريا لتصل إىل أبعد املناطق .جيب أن ينمو حمتوانا العريب بنفس
املعدل من خالل الرتمجات واالقتباسات ،أو اإلصدارات اجلديدة .إال أن هذه
املكتبات العامة ميكنها ،وجيب أن تكون ،ساحات تسع الفعاليات الثقافية
املختلفة.
تغري كهذا ليس مستحيالً؛ وميكن حتقيق أقصى استفادة من التمويالت
احملدودة كما هو موضح باألسفل.

 -26السينما والمسرح
حيث يلتقي الفن بالتسويق.
 السينما القومية واإلنتاج السمعي والبصريمتتاز السينما املصرية برتاث عريق ومتفرد ينبغي محايته واحلفاظ عليه ،وهناك
جهود معاصرة لذلك البد من دعمها .وهذا يتطلب إنشاء مستودع جلميع األفالم
املسموعة واملرئية ،يديره مكتبيّون متخصصون يف األرشفة وحفظ هذه املواد .نأمل

أن حياكي هذا املستودع مؤسسة مثل املعهد الوطين الفرنسي للسمعيات

والبصريات ( ،)INAعلى أن ينبعث من املعهد القومي للسينما املوجود حاليا
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مبوارده احملدودة .وبديهيا ،هذا يتطلب تعزيز املعهد القومي للسينما ،وإعداد برامج
تدريبية للجامعات هدفها تأهيل مواهب مستقبلية.
ومن املقرتح أن حياكي املعهد اجلديد املعهد الوطين الفرنسي للسمعيات
والبصريات ليصبح املستودع الرمسي للمواد السمعية البصرية ،مبا فيها مواد اإلذاعة
والتليفزيون ،واألفالم السنيمائية .ويتعني عليه حفظ أرشيفات هذه املواد السمعية
البصرية ،واالرتقاء بالدراسات البحثية ذات الصلة ،وتوفري تدريبات احرتافية.
ويقدم هذه اخلدمات ثالث مؤسسات منفصلة؛ األوىل ختتص بإنتاج األفالم
وما يتعلق هبا من دراسة ونقد ،والثانية تتعلق بالقنوات التليفزيونية الفضائية والكبلية
والتقارير اإلخبارية ،أما الثالثة فهي تتعلق باملوسيقى والصوتيات وغريها من املواد
السمعية.
ينبغي أن تكون املكتبة القومية لألفالم السنيمائية هي العني احلارسة للرتاث
السنيمائي املصري بأسره وإنتاجه احلديث ،وذلك هبدف احلفاظ على مقتنياهتا
أيضا على مسارح وغرف
وإتاحتها للطالب والباحثني .لذا ،جيب أن حتتوي ً
للعرض ،وقاعات للندوات واحملاضرات ،إىل جانب مقتنياهتا امللحقة مبكتبة
متخصصة (أغلبها مواد رقمية).
أما بالنسبة إىل املرفقني اآلخرين ،فهما خيتصان باجملموعات السمعية (من
موسيقى ،وصوتيات ،ومواد تارخيية) .وسيتم تزويد املؤسسة الثالثة اليت ختتص ببقية
املواد السمعية البصرية مبرفق واحد فقط الحتواء هذه األرشيفات ،على الرغم من
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أن الراغبني يف الرجوع إىل هذه األرشيفات ميكنهم استخدام معامل الصوت ومواد
العرض املرئي بالتوازي.
 تشجيع االرتقاء بصناعة السينما القوميةعلى الرغم أن صناعة األفالم السينمائية والربامج التليفزيونية جتارة يستحوذ
عليها القطاع اخلاص بشكل كبري ،فإنه البد من التدخل احلكومي لسببني .تعد
هذه الصناعة إحدى الصناعات األساسية ،فيما يتعلق بتأثري "القوة الناعمة" سواءٌ
داخل الدولة نفسها ،أو على املستوى اإلقليمي .كما أنه جيب أال تعتمد هذه
الصناعات على اجلانب التجاري فحسب .ففي بعض األحيان ،حتتاج األفالم
الوثائقية وغريها إىل الدعم احلكومي؛ على سبيل املثال ،حتتاج دول حبجم فرنسا
إىل إعانات أثناء صناعة األفالم القومية من ناحية ،وإىل ترويج السينما
الفرنكوفونية عرب إفريقيا وغريها .لذا جيب على احلكومة املصرية أال ترتاب حول
هذا النوع من الدعم لصناعة األفالم القومية من خالل الكثري من اإلجراءات،
منها:
 إزالة العوائق اليت تعطل سريان العمل وختنقه بالتعقيدات الروتينية وعجز
امليزانية.
 تسهيل تواجد صناعة األفالم العاملية يف مصر ،وذلك بتسهيل دخول
وخروج املعدات وفريق العمل إىل أماكن التصوير ،وتصرحيات الدخول،
وتزويد العمل بأجود االستديوهات واملرافق الداعمة.
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 تسهيل ترويج اخلدمات اإلضافية اليت تتطلبها الشركات احمللية هبدف
االنتفاع من امليزة السعرية ،باإلضافة إىل دعم الشركات الناشئة احمللية،
وذلك بتزويدهم جبميع اللوازم بدءًا من التزويد باألطعمة واألشربة وتعيني
فريق العمل ومعاجلة العوائق ،حىت تصوير  ،CGIودمج الصوت.
 دعم اإلنتاج املشرتك مع شركات عاملية ،و /أو توقيع تعاقدات حملية من
الباطن إلنتاج جزء من األفالم العاملية الكربى.
 تسهيل الدعم لإلنتاج القومي والعاملي ،إىل جانب تسويق الشركات الناشئة
واملتوسطة.
 توفري الدورات التدريبية وفرتات للتمرين املهين أثناء العمل ،وذلك من
خالل دفع األجور األساسية للمتدربني املبتدئني يف عامهم األول من
التعيني.
 السماح بوضع خطة قومية للتمويل اجلزئي ،أو تقدمي ضمانات قروض
لألفالم القيمة و/أو األفالم القومية (مثل الدراما التارخيية واملسلسالت
التليفزيونية) .والذي سنتناوله بالتفصيل يف اجلزء اخلاص بإجراءات وآليات
التمويل.
 المسرحختتلف التجربة املسرحية عن صناعة األفالم السينمائية والربامج التليفزيونية،
خاصا إلحياء الرتاث املسرحي داخل الدولة .قد تنال املسارح
دعما ً
وهي تتطلب ً

القومية وفرقها اخلاصة الدعم احلكومي واإلعانات ،فيما يتعلق بسهولة دخول
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املسارح أو قد حتصل الشركات املنوط إليها إحياء املسرحيات البارزة على ضمان
إضايف ألدىن حد من اإليرادات (مبا يعادل  ٪20من عدد املقاعد تقريبًا).
 مستقبل الترفيه الذي تقدمه المواد السمعية البصريةسامهت ثورة تكنولوﭼ يا املعلومات واالتصاالت (كما هو مذكور يف الفصل
اخلامس "التمزق") يف حتول مفهوم وسائل الرتفيه وأدوات االتصاالت والتواصل
االجتماعي.
لذلك ،ما هي وسائل الرتفيه اليت ستربز يف عصر اإلنرتنت؟ ستكون الوسائل
أكثر فاعلية وهلا طابع أكثر خصوصية ،مقارنة بوسائل الرتفيه التقليدية مثل
التليفزيون الذي فرض هيمنته يف النصف الثاين من القرن العشرين .لكن فنون
اجلرافيك والرسوم املتحركة ستتصدر أحدث وسائل الرتفيه املستخدمة ،وستسود
احلقيقة املدجمة واجملسمات ثالثية األبعاد.
 دمج األجهزة والتقنياتحنن اآلن نشهد أجهزة تدمج بني احلواسب واهلواتف احملمولة ،واحلواسب
اللوحية؛ باإلضافة إىل التجربة التعابرية بني ألعاب ال ڤيديو وطريقة عرض األفالم
السينمائية ،وما يصاحبها من انطالق القنوات الكبلية وتدفق البيانات املرئية عرب
النت وحتميلها .وقد يشري هذا كله إىل انتهاء الطريقة الفائتة لصناعة السينما (واليت
كثريا) ،وظهور جيل جديد من الشباب جييد استخدام هذه التقنيات
سأفتقدها ً
وفرصا جديدة لالبتكار واإلبداع ،كما تساعد على ظهور
احلديثة ،اليت تفتح آفاقًا ً

أيضا على احتمالية حدوث تغريات دراماتيكية يف
مواهب جديدة .إال أهنا تدل ً
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عامل األسواق ،مبا فيها أسواق املنتجات الثقافية .وهناك جدل حول اإلمكانات
اجلديدة املتاحة أمام منتجات "األسواق املتخصصة" (وذلك وف ًقا لنظرية الذيل
الطويل املتعلقة بتوزيع الطلب) .لكن حىت اآلن توجهت أكرب االستديوهات
هبوليوود فقط إىل صناعة عدد أقل من األفالم الكبرية املسيطرة على األسواق ،بدالً
حجما ،ويرجع ذلك
من إنتاج أفالم إبداعية تناسب األسواق املتخصصة األصغر ً

إىل االعتبارات املالية اليت أثرت يف هذه االستديوهات يف اختاذ قراراهتا .لذا ،يبدو
أنه ستكون هناك إعادة تشريع لطبيعة املواجهة ما بني اإلبداع وتقدمي السلعة ،وهنا

ستكون الربامج احلكومية مبدخالهتا القليلة نسبيا قادرة على تعزيز سواعد أبطال
املبدعني.
باإلضافة إىل ذلك ،يشري مفهوم "البيانات الضخمة" وبرجمياته التحليلية
اجلديدة اليت تتطور على حنو متزايد ويستعني هبا القطاع اخلاص ،إىل حدوث
انقالب مبناهج التسويق عرب العامل كله.

 -27حول بيئتنا المادية
مدخل إنساني نحو العمارة والعمران
 البناء السليم والنمو الفكريمجيعا نعيش وسط الطرز املعمارية والتمدن؛ نسكن املنازل ،ونعمل يف
حنن ً
املباين ،ونتنقل وسط الشوارع بني املباين ،ونستمتع بغريها أو بالفراغات املتخللة
ومناظرها الطبيعية .ختلق هذه الفراغات اجلاذبة واملباين املصممة واملصونة جيّ ًدا بيئة

أكثر آدمية .لكن رمبا يقلل من قيمة حياتنا اليومية الطابع القبيح اجملرد من
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اإلنسانية لبعض الطرز املعمارية والعمرانية ،واليت إذا مت تطويرها ،ستكون بطبيعتها
موصالً أفضل للموهبة الفنية واحلياة الطبيعية بشكل عام.
لكنه لن يكفي تعزيز سلطة إدارة "التنسيق احلضاري" ،أو التخطيط ألفعال
ومنع األخرى؛ ألن هذه األفعال استجابة للحاجات اليت يشعر هبا قاطنو األحياء
دافعا حيفز هؤالء الذين يسعون
التارخيية واملناطق القدمية اجملاورة هلا .كما أهنا تعطي ً

لتغيري احلال حنو األفضل .لذا ،البد من وجود منهج ديناميكي يعرتف بقيمة هذه
املدن واملواطن ،ويعتربها كائنات حية هلا احلق أن تتغري عرب الزمان ملواءمة متطلبات
األجيال املتتابعة .إال أن هذا النمو ميكن أن يتم بصورة حتمي الرتاث ،وحترص على
إبقاء روح املكان اليت تعد جزءًا من املوقع نفسه.
ويذهب هذا املنهج إىل ما هو أبعد من جمرد محاية اآلثار؛ حيث حيرص على
دافعا حيفز
إحياء الرتاث املعماري من خالل "إعادة االستخدام التكيفي" .وخيلق ً
املمثلني ذوي اخلربة واملستثمرين على تقدمي عناصر جديدة تتناسب مع السياق
الثقايف ،بل وتضيف إليه بشكل ملحوظ.
 إحياء التراث المعماريتعد مصر واحدة من أغىن دول العامل باآلثار والرتاث األثري ،باإلضافة إىل
"تراثها احلديث" الضخم ملا حتتويه من مبان وفراغات .وعلى الرغم أن هذا الرتاث
احلديث مل يدرج حىت اآلن ضمن اآلثار القومية ،فإنه يستمد أمهيته من األمساء
البارزة اليت يقرتن هبا ،أو من طابعه املدين الذي يستوجب االهتمام باحلفاظ عليه
وعلى روح بعض األماكن واملناطق اجملاورة .ولن يكفي إنشاء مؤسسة هتدف إىل
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أيضا وضع اسرتاتيجيات وبرامج
محاية الطابع والسياق املدين هلذه املباين ،بل جيب ً
وآليات لتنفيذ هذا اهلدف.

يعد التوظيف الدقيق "إلعادة االستخدام التكيفي" هو أهم وسائل احلفاظ
على الطابع القدمي ضمن سياق اجلديد .فالبد من إدخال أدوار جديدة إىل سياق
اجملتمع احلديث ،على أن تقوم الرتاكيب املوروثة باحتوائها مبا يساعد على استعادة
املوقع والشعور بنفس "روح املكان" .ومن أمثلة ذلك ،إحياء شارع املعز بالقاهرة،
وحتويل بيت السناري يف حي السيدة إىل مركز ثقايف حيوي ،باإلضافة إىل حتويل
بعض القصور القدمية إىل فنادق ،ومنازل أخرى قدمية مثل جتربة "تياترو
اإلسكندرية" .ويتعني إنشاء صندوق متويل خاص ملثل هذه املشروعات (انظر
إجراءات التمويل أدناه).
 إحياء الصناعات الحرفيةعالوة على الربنامج الضخم لرتميم وصيانة القدمي وإعادة االستخدام التكيفي
احلرفية القدمية يف البناء وصناعة األثاث .مصر
للمباين ،البد من إحياء الصناعات َ

يوما مصدر غبطة
اآلن تفتقر إىل حرفييها احلقيقيني منقطعي النظري ،الذين كانوا ً
للدولة العثمانية .وما يقدمه احلرفيون حاليا للسياح هو جمرد تقليد رخيص يربأ منه
أسالفهم القدامى .ولن يكفي إنشاء مدرسة لتدريب احلرفيني ،بل البد من
دعمهم بأسواق تعرض فيها أعماهلم .مثال على ذلك ،الربنامج املتنوع الذي أقامه
ملك املغرب الراحل حسن الثاين من أجل إنشاء مبان جديدة وإحياء القدمي،
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وجعل احلرفيني املغاربة ضمن أمهر احلرفيني باملنطقة العربية .وهو املستوى الذي ال
جيب أن تقل عنه مصر برتاثها الثقايف اهلائل.
قد يتساءل البعض عن أمهية البيئة املعمارية وتارخيها لربنامج يتعلق باألنشطة
الثقافية احلديثة ،ومكافحة اإلرهاب .أعتقد أن تفسري ذلك هو األمهية اليت تكمن
يف مساعدته للدولة يف إنشاء عالقات سليمة مع ماضيها؛ فهي بيئة تعتز باملاضي
وتساعد شعبها على استيعاب أمهيته وعلى استخدامه يف حياهتم اليومية .ومن أهم
أمثلة ذلك ،دول مثل فرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة ،ومدى اهتمامهم باملاضي
واعتزازهم به ،وحفاظهم على استمراريته يف اجملتمعات املعاصرة حىت اليوم.
 إعادة طالء واجهات المبانياملظهر الذي تبدو به مصر صادم؛ حيث إن العديد من املباين القدمية القائمة
جيدا ألواهنا باهتة ،ومل يقم أحد بتنظيفها منذ عقود .لذا ،جيب وجود
واملصونة ً
برنامج كبري لطالء واجهات املباين وإعادة رصف الطرق ،والذي سيساعد يف رفع
روح االعتزاز لدى السكان ،وسيساهم يف االرتقاء باملظهر العام للمدن .ومن أمثلة
ذلك ،التجربة اليت قامت هبا إحدى املؤسسات األهلية ،مؤسسة "جدران".
والبد أن تشارك احلكومة وف ًقا لنموذج معد بعناية يقوم على تقاسم
التكاليف ،والذي تتعاون من خالله مع أصحاب العقارات واملباين واملنظمات
األهلية ومنظمات اجملتمع املدين املختصة بإدارة العمل .وضمن هذا اإلطار ،يتعني
على احلكومة تزويدهم باملواد الالزمة ،ودفع نصف احلد األدىن ألجور العاملني
الشباب املشاركني يف هذا املشروع من األحياء اجملاورة .وهذا سيساهم قليالً يف
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توفري فرص عمل حملية لشباب املناطق اجملاورة ،باإلضافة إىل إضفاء روح التجديد
على املكان.
ومن الضروري أن يتم ذلك بالطريقة املناسبة؛ فال يصح أن حتل هذه اجلهود
حمل اخلدمات األساسية مثل املياه والكهرباء واليت ما زالت مفت َقدة أو غري الئقة.
واعرتافًا بدورها يف توطيد الروابط مع اجملتمع احمللي ،وإشراك أفراده يف تطوير
وضعهم احلايل ،تعد هذه الربامج مبثابة الدواء الشايف ملناخ االنفصال واإلحباط
السائد ،وهو أرض خصبة النتشار التطرف.

 -28البحث عن التمويل
إجراءات تمويل األنشطة الثقافية
جيب أن يكون لكل حكومة برنامج لدعم األنشطة الثقافية ،إذا أرادت
االرتقاء مبجتمع سليم يرحب بالتعددية .والبد أن توحد مصر ،مبا لديها من أصول
ثقافية متفردة ،ما بني اهتمامها باملاضي واهتمامها باجلديد .إال أنين لن أتطرق إىل
التعليم يف هذه املناقشة ،وسأكتفي بذكر طرق اإلنفاق على اآلثار واملتاحف اليت
جيب االهتمام بتمويلها .وتتناول هذه املناقشة كيفية إدارة التمويالت احملدودة
وحتقيق أقصى حد من االنتفاع هبا ملواكبة النشاط الثقايف املعاصر فيما يتعلق
دعما أكرب من
باجملاالت التالية ،مع األخذ يف االعتبار أن بعض اجملاالت تتطلب ً

غريها.

ويأيت تشكيل توزيع النفقات والدعم كاآليت:
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دعما أساسيًّا
 المجاالت التي تتطلب ا السينما واألفالم السينمائية.
 املسرح.
 التليفزيون.
 املوسيقى (الكالسيكية).
 الكتب (الرتمجة ،والنشر ،والرقمنة).
 األرشيفات.
 ثورة تكنولوﭼيا املعلومات.
 املتاحف.
 اآلثار واملباين ذات القيمة التارخيية.
دعما ثانويًّا (فيما يتعلق بالنسب المطلوبة لدعم
 المجاالت التي تتطلب اهذه المجاالت)

 فن التصوير.
 فن النحت.
 فنون اجلرافيك.
 الفن املعماري.
 الفنون واحلرف.
 األدب.
 الشعر.
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 سياسات االختياريف مجيع الدول ،تتقاسم الوزارات هذه السلطة فيما بينها ،إال أهنا ختضع
لضغوط سياسية تفرضها مصاحل اجملموعات املختلفة.
 آليات التمويل الخاصخيلق متويل األنشطة الثقافية حتديات خاصة؛ فمن ناحية ،توجد السوق احلرة
اليت جيب أن تسمح ألصحاب األفكار واملواهب بدعم أنشطتهم ،على أن تتدخل
احلكومة من خالل التعقيدات الروتينية أو بالرقابة املطلقة .ومن ناحية أخرى،
خماطرة السوق احلرة بعقد مقارنات دقيقة لتحديد قدر الفائدة اليت ستعود من
خمرجا يف النهاية .لذا ،هناك حاجة إىل دعم غري جتاري؛
العمل ،واليت قد ال جتد ً
سواء بتدخل اجلمعيات اخلريية امليسورة أو بتدخل احلكومة.

قد تقدم احلكومة دعمها املادي باقتصاصه مباشرة من امليزانية ،أو من خالل
إنشاء أسواق للمنتجات الثقافية بشراء األعمال الفنية لعرضها باملتاحف أو
السفارات ،أو عن طريق تعيني حرفيني وفنانني باملشروعات احلكومية .وقد قمنا
بذكر هذه اآلليات فيما يتعلق بالربامج املذكورة أعاله باألجزاء السابقة .وهنا
نستكمل مناقشة أنواع إضافية من آليات التمويل املباشر وغري املباشر.
 الشركات القابضةترعى احلكومة الشركات القابضة برمسلة إمجالية تبلغ تقريبًا بليوين جنيه
مصري ،ورأس مال مدفوعة تبلغ تقريبًا  200مليون جنيه مصري ،وذلك لتنفيذ
اآليت:
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 إنشاء مشروعات جديدة إلنتاج بعض األفالم ذات القيمة وغريها من
املنتجات ،مبا يساعد على استقطاب املمولني.
 مشاركة املوهوبني يف مشروعات مشرتكة لتنفيذ رؤاهم اخلاصة.
 املشاركة يف رفع رأس مال املشروعات الثقافية دوليا.
 ضمانات القروض للمشروعات الثقافيةميكن أن تبادر احلكومة بتوفري هذا التسهيل بأن حتمل على عاتقها السلطة
التامة واالعتبار الكامل يف هيئة ضمانات قروض تساهم يف زيادة التمويل املتاح
عرب البنوك إىل أقصى حد .وبعد جناح املشروع ،يتم اسرتداد قيمة ضمانات
القروض ،قد تكون يف صورة نصيب من فوائد العائدة يف حالة حتقيق املشروع جلزء
من عائد االستثمار.
 االستديوهات الحكوميةتبدأ االستديوهات احلكومية بدعم كامل من احلكومة ،لكن سرعان ما تكون
هناك نزعة إىل احلصول على ريع احتكاري ،بدالً من املخاطرة يف املشروعات
الكربى.
ومن املقرتح أن تقوم وزارة الثقافة؛ وهي اجلهة احلكومية الرمسية اليت تقوم مبراقبة
املكتبات ،بإنشاء صندوق دعم مركزي تقوم من خالله بتوجيه مسامهاهتا ،على أن
تكون حوكمة هذا الصندوق عمالً منفصالً عن األعمال اإلدارية التقليدية للوزارة.
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أيضا بإنشاء برنامج خاص للدعم الفين ،بالتعاون مع كربى
وستقوم الوزارة ً
املكتبات املستقلة يف مصر (مثل مكتبة القاهرة ،ومكتبة اإلسكندرية ،وغريها)؛
وذلك لتدريب املكتبيني وتوفري الدعم الفين هلم ،على أن تسند حوكمة هذا
الربنامج إىل جلنة ترتأسها وزارة الثقافة.
وللمزيد من التوضيح ،نتناول فيما يلي التمويل والدعم الفين بصورة منفصلة:
التمويل :يتم إنشاء صندوق متويل مركزي؛ وباإلضافة إىل مسامهة وزارة
الثقافة ،تشارك كلٌّ من وزارة اإلسكان واملرافق والتنمية احمللية (املختصة باملباين
واألراضي) ،وأبرز املنظمات األهلية احمللية والقومية (كحلقة وصل مع اجملتمعات
احمللية) ،والقطاع اخلاص .على أن يتم ذلك التعاون يف إطار منوذج متويل مماثل
حيفز املتربعني الدوليني والقطاعات اخلاصة على املستوى الدويل حيث تسعى لرفع
عائدها املايل من هذه املسامهات .وبذلك تزيد قيمة التمويل األصلي لوزارة الثقافة
(نقدا
مبا يساوي ثالثة أضعافها ،وذلك من خالل متويالت منظمات اجملتمع املدين ً
أو عينيا) ،والقطاع اخلاص ،ومسامهات اجملتمع الدويل.
وتستخدم أموال صندوق التمويل املركزي مرة أخرى ضمن برنامج متويل مماثل
مع احملافظات احمللية اليت بدورها تساهم بتمويلها بعد أن تقوم اجملتمعات احمللية
أيضا ،تأيت قيمة
باملسامهة ً
نقدا أو عينيا إلدارة املكتبة .لذا ،على املستوى احمللي ً
أموال صندوق التمويل جممعة من عدة مصادر مبنية على منهج التمويل املماثل.
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الدعم الفين :ميكن إعداد تدريب منتظم للمكتبني ،يتكون من جمموعة من
الزيارات املنتظمة وخدمات الدعم عند الطلب (تشبه خطوط املساعدة اليت
يقدمها خمتصو دعم الربامج احلاسوبية) .ويدير هذا الربنامج مركزيا تشكيل مستقل
تنظمه مكتبة اإلسكندرية.
أما بالنسبة خلدمات احلوسبة ،فتدعمها مبادرات أخرى منفصلة ترعاها وزارة
االتصاالت وتكنولوﭼيا املعلومات بالتعاون مع رعاة دوليني آخرين.
تقوم اهليئة القومية للكتاب بتزويد املكتبات بالكتب األساسية ،إىل جانب
املكتبة اإللكرتونية وغريها من املصادر اإللكرتونية .ومتثل هذه املنح اجلزء األكرب
من إمجايل املواد غري املطبوعة واليت ميكن الرجوع إليها من خالل اإلنرتنت .وهي
توفريا من حيث التكلفة ،مقارنة بتوفري الكتب حمليا يف املناطق النائية.
بالفعل أكثر ً

ومن خالل دائرة تواصل واحدة ،يسهل الوصول إىل كمية هائلة من املعلومات

اليت يتم حتديثها باستمرار .باإلضافة إىل ذلك ،هذا الدعم له أهداف قومية
أخرى ،من حيث زيادة التواصل ،وزيادة ثقافة احلاسب اآليل عرب مجيع أحناء
الدولة .كما ميكن توفري خدمة الطباعة عند الطلب كخيار إضايف (مثل مشروع
الكتاب احملمول الذي تقدمه مكتبة اإلسكندرية).
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 -29االستثمار في الثقافة
العائد االقتصادي الكبير من االستثمار في األنشطة الثقافية
إذا كان هناك الكثري لقوله حول دعم كل من هذه األنشطة الثقافة،
فالعائدات االقتصادية وغري املالية ال ميكن املبالغة يف تقديرها .والبد بالطبع من
دراسة وتقييم تكلفة كل مقرتح فردي بشكل جيد ،كما هو احلال جبميع الربامج
واملشروعات القومية .إال أنه من أجل إمتام ذلك بشكل جيد ،البد أن تكون
جمموعة الربامج تتبادل التعزيز فيما بينها ،وتتعاون مجيعها من أجل إنشاء بيئة
الفعال واجليد هلذه
إبداعية ديناميكية متميزة ترحب بالتعددية .كما أن التنفيذ ّ
الربامج سيعود بالنفع الكبري على مصر والدول العربية.
كبريا من الدول العربية يقوم بتنفيذ بعض هذه
ومن اجلدير باملالحظة أن ً
عددا ً

الربامج القومية ،بدءًا من املغرب حىت ديب .وتستطيع مصر بريادهتا للمشهد الثقايف

العريب بكل صوره أن تقدم نفس املستوى ،تلبيةً للحاجة ملثل هذا اإلحياء الثقايف

الضخم  ..فهو حتول ثقايف حقيقي!
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خاتمة
أعود إىل مصر الغالية فأقول:
دورا حموريا يف الدوائر املتداخلة يف العامل العريب واإلسالمي واإلفريقي
إن ملصر ً

واملتوسطي ،وإن تأخرها يف القيام هبذا الدور الثقايف يدفع مثنه كل أبناء هذه العوامل

املتداخلة ،وإن كانت الظروف احلالية من ثراء البعض وفقر اآلخرين ،أو من التقدم
غىن
التعليمي واملعريف لقوم وتأخر غريهم ،قد تؤدي إىل شعور بعضهم بأهنم يف ً
عن اإلسهام املصري وال يريدون منه شيئًا ،بل ويذهب بعضهم إىل حماربة ظهور

دور مصري قوي يف هذه الساحة أو تلك ،دون أن يَعوا الثمن الفادح الذي تدفعه
الثقافات العربية واإلسالمية واإلفريقية واملتوسطية لغياب دور مصر اخلالق

وإسهامها املبدع وقدرهتا البناءة.
ثالثةٌ من هذه الدوائر األربعة قد حتدث عنها مجال عبد الناصر يف كتابه:
فلسفة الثورة ،وهي الدوائر العربية واإلسالمية واإلفريقية ،أما الدائرة الرابعة -الدائرة
املتوسطية -فهي جديرة باهتمام خاص؛ ألن البعد املتوسطي كان جزءًا ال يتجزأ
من الثقافة املصرية عرب آالف السنني تتابعت فيها املمالك واحلضارات .بل أقول
إن لفرتة تقرب من أربعة قرون كانت اإلسكندرية هي عاصمة املتوسط بال منازع
حىت حلت حملها روما عاصمة اإلمرباطورية الكربى.
والبعد املتوسطي واضح يف رؤية طه حسني حني كتب عن مستقبل الثقافة يف
ص َم
مصر ،وإن كان جزءًا من مهه آنذاك دحض املقولة العنصرية اليت حاولت َو ْ
العقل الشرقي بأنه أقل كفاء ًة وأدىن مرتبةً من العقل الغريب .كما أن دور مصر
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وأمهيتها يف الدائرة املتوسطية يعرتف به كل عامل منصف ،ومنهم فرناند برودل
 ،Fernard Braudelالذي عكف على عامل دائرة املتوسط طويالً.
إن مستقبل مصر مرتبط هبذه الدوائر األربعة ،فهي منها وهي فعالة فيها وهبا،
ولذا كان رقي مصر وقوهتا يضفى على كل من هذه الدوائر رقيا وقوة ،وإن كان يف
مغايرا ،ملا هو يف الدائرة األخرى .وقد
كل منها يبدو دور مصر خمتل ًفا ،وعطاؤها ً
يتبادر للبعض أنين أحتدث عن دور مصر السياسي أو العسكري أو االقتصادي،
ولكنين أحتدث هنا عن دورها الثقايف املتميز واملتباين من دائرة إىل أخرى .وهذه
األدوار املتباينة أراها كلها بناءةً بعيدة كل البعد عن اهليمنة أو السطوة اليت كانت
من مالمح فرتات تارخيية معينة ،بل أحسب أن الدول الشقيقة يف كل دائرة من
هذه الدوائر ستزداد قوةً بقوة دور مصر الثقايف معها.
وامسحوا يل أن أسهب احلديث شيئًا عن هذه األدوار األربعة كما أراها ،وكما

أرنو إليها يف هذا القرن اجلديد مبا يشهده من عوملة جارفة وثورة معرفية وعلمية،
وطفرة تكنولوجية واتصاالتية ،مث أن أضيف عليها دائرة خامسة أرى أن على مصر
كبريا ،يأيت تتوجيًا ملا ستنجزه يف الدوائر األربعة ،وتكملة
أن تلعب فيها ً
أيضا ً
دورا ً
لرسالتها التارخيية اخلالدة ،وهي الدائرة العاملية.
أوالا :الدائرة العربية
وهي األوىل حبكم اللغة ،فال توجد ثقافة تذكر بدون اللغة ،وال يوجد تواصل
دون كتابة ،والدول العربية اليت تشرتك يف اللغة بالضرورة ترتبط ببعضها يف إنتاجها
الثقايف املشرتك ،وإن حافظت على خصوصيتها وذاتيتها ،ولكن يكون هذا التباين
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مبثابة اختالف الورود يف الباقة الواحدة ،يزيدها مجاال ،ويضفي عليها رون ًقا خاصا،
دون أن يفسد على الباقة وحدهتا.
ولكن مصر حبكم وسطيتها ،وعمقها التارخيي وعدد أبنائها املبدعني اجملددين،
أيضا هي القادرة
قادرة على اإلسهام يف هذه الباقة كوردة من الورود العربية ،ولكنها ً
على إبراز تلك الصفات اليت تربط هذا العامل الفسيح مشرقه ومغربه ،وأن تتوسط

الباقة فتزيدها مجاالً وهباءً.
إن اإلسهام املصري يف الثقافة العربية من اإلنتاج األديب واملسرحي ،من الفنون
قادر متمكن معطاء ،كما أن إنتاج
التشكيلية واملوسيقى ،من السينما والرقص؛ ٌ
مصر يف العلوم والفلسفة واللغة له رصيد ضخم ميكنه البناء عليه واالنطالق منه.
وال خيفى على أحد أننا نعيش فرتة تراجع يف العطاء املصري يف كل هذه
الساحات الفنية والثقافية ،وأن هذا الرتاجع يواكب ثراء اخلليج وخراب العراق،
انطالق الشام واحندار السودان ،انغالق اجلزائر وانفصام املغرب ،واستمرار اجلرح
األليم يف الوطن الفلسطيين السليب.
ولكن الثقافة العربية يف حاجة إىل الركيزة الضخمة اليت ميكن ملصر أن تعطيها،
ذلك الثقل الذي يتأتى بزخم اإلنتاج الفكري وجودته ،فيكون قوة االرتباط الذايت
وقدرة اإلشعاع العاملي بنور ثقافة أصيلة تنطلق من أهلها ،وليس نور مرآة تعكس
مستوردا.
ضوءًا
ً
وما أحوج الثقافة العربية اليوم ملثل هذا الثقل وذلك العطاء ،للخروج من
التشرذم واالهنزام ،ولبناء قدراتنا على مواجهة اآلخرين بدون انكسار أو انبهار،
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مواجهة ندية يسودها االحرتام املتبادل والعطاء املتكافئ .وال أقول إننا سوف نكون
سواسية مع الغرب من اليوم األول ،ولكن إذا صححنا مسريتنا وأكدنا على ذاتيتنا،
أحالما بعيدة املنال،
سوف تتأكد هذه الندية يف سنوات حمدودات .وليست هذه
ً
فأمامنا الدول األسيوية اليت حققت الكثري مثل كوريا وتايوان وسنغافورة وماليزيا،
ولكن أتت صحوة الصني مؤكد ًة على بزوغ مشس الشرق اجلديد ،لتأخذ عبء محل
الشعلة من اليابان اليت طاملا كانت القطب الشرقي يف صراع وتنافس مع الغرب عرب
العقود الطوال .وملصر يف العامل العريب مبا هلا من مقومات ثقافية ،يف صحوهتا
الثقافية ما للصني يف صحوهتا االقتصادية من أثر فعال يف املنطقة بأسرها ،فاملنطقة
بأكملها تزداد قوةً وفاعلية ،وال تأيت وثبة مصر وانطالقها على حساب الدول
بعدا إضافيا على نتاجها
العربية األخرى ،بل تأيت لتزيدها قوةً فوق قوهتا ،ولتضفي ً
الفكري والثقايف.
ثانياا :العالم اإلسالمي
دور خاص يف قلب العامل اإلسالمي ،ولكن ليس كل عريب
للعامل العريب ٌ
مسلما وليس كل مسلم عربيا ،وللفكر اإلسالمي تارخيه ونتاجه وإسهاماته للحضارة
ً

العاملية عرب القرون ،ومازال الوازع الديين مكونًا أساسيا يف شخصية املسلمني،
وسيبقى الدين جزءًا ال يتجزأ من حركة اجملتمع ،ومن مث تأيت اإلسهامات املعاصرة
يف ميدان الفكر اإلسالمي يف مقدمة القوى الفاعلة يف التيارات الثقافية الكربى.
وقد أخذ صمويل هانتجتون ( )Samuel P. Huntigtonمن تلك احلقيقة

منطل ًقا ليقدم أطروحته عن صدام الثقافات واحلضارات ،وهي مقولة حتيي يف ثياب
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غرب
جديدة مقولة االستعماري كبلنج ( )kiplingمن أن الشرق ٌ
شرق والغرب ٌ
وال ميكن أن يلتقيا.
ومتثل مصر الوسطية يف قلب العامل اإلسالمي ،هذه الوسطية اليت ملسناها يف
إسهامات حممد عبده ومن تاله من أصحاب الفكر النهضوي واحلركات
قيما نراها هامة للعامل
اإلصالحية ..ومن مث نرى أن احنسار دور مصر ثقافيا يهدر ً

العريب واإلسالمي ،بينما يزيد الطني بلةً أن أصواتًا كثرية تريد أن تنفرد باخلطاب
الديين املعاصر -يف مصر وَف دول أخرى -أصواتًا غلب عليها االنغالق والتزمت،
ال تقبل إال رؤيتها الضيقة ،ترفض اجلديد واملغاير ،وترمي بالكفر واإلحلاد كل من
خالفها الرأي ،بل تنصب نفسها وصيا على اجملتمع ،بأن تفرض عليه ما يباح له أن
يقرأ أو يسمع أو يرى.
ثالثاا :الدائرة اإلفريقية
لسنا هنا نتحدث عن األبعاد االسرتاتيجية اجلغرافية ،من أمهية مصادر مياه
النيل ،وأن إفريقيا جنوب الصحراء هي األسواق الطبيعية للتجارة املصرية ،أو غري
ذلك من االعتبارات السياسية واالقتصادية والعسكرية  ..إننا نتحدث عن الثقافة
والبعد الثقايف للحضارة املعاصرة.
إنين أرى أن اإلسهامات الثقافية للقارة السوداء من األمهية أنه ال جيوز أن
نستمر يف جتاهلها .فما من منصف ال يرى تأثريها العاملي يف الفنون التشكيلية وَف
املوسيقى وَف الرقص على سبيل املثال .كما أن ملصر تارخييا صلة وثيقة بقلب القارة
من السودان .كما أن مواطنينا من النوبة هلم ثقافتهم املتميزة اليت غلبت كفتها على
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ثقافة قدماء املصريني أحيانًا ،وغلب عليهم سكان مشال الوادي أحيانًا أخرى،
فكانت عالقة جدلية ثرية عرب القرون .وحىت إذا جتاوزنا عن مثل هذه العالقات
اخلاصة ،فإن مصر حاضرة يف القارة اإلفريقية حبكم الدائرتني األخريني؛ العربية
واإلسالمية .بل إن الواقع حيدد ذلك ،فإن ثلثي العرب من سكان إفريقيا ،والعرب
هم مهزة الوصل بني مشال القارة وجنوهبا عرب الصحراء الكربى ،فالدول العربية تضم
موريتانيا غربًا والصومال وجيبويت والسودان وجزر القمر شرقًا .كما أن اإلسالم هو
يوما بعد يوم.
منوا ،ويزداد انتشاره يف إفريقيا ً
الدين األكثر ً
أبدا ،فهي دولة مؤسسة
ومل تكن مصر غائبة عن الساحة السياسية اإلفريقية ً
ملنظمة الوحدة اإلفريقية واالحتاد اإلفريقي من بعدها ،وكانت مصر مساندة لكل
حركات التحرر الوطين اليت اجتاحت القارة اإلفريقية يف خسينيات وستينيات القرن
املاضي ،ولكنين أحتدث هنا عن توثيق الصالت الثقافية بني هذه الشعوب ،وهذا
أمر آخر غري العمل السياسي والدبلوماسي.
رابعا :الدائرة المتوسطية
ا
ملصر باعٌ كبري يف الثقافة املتوسطية ،يف عمق التاريخ وباتساع املتوسط كله،
كانت مصر دولة حمورية بفكرها ،وإنتاجها  -ونذكر بصفة خاصة فرتة البطاملة
ومكتبة اإلسكندرية القدمية  -مث هي دولة مفصلية ( )Hingeباعتبار أهنا على
فرتات طويلة من تارخيها املديد ،كانت ملتقى التجارة والثقافة بني الشرق والغرب
وبني الشمال واجلنوب ،فتوسطت مراكز العلم واملعرفة يف الدول اإلسالمية املرتامية،
من األندلس واملغرب من جهة ،إىل الشام وبغداد وما وراء النهر .أما يف الفرتة
234

مبكرا يف مصر ومل تنقطع الصلة الثقافية بعد
احلديثة ،فقد جاء الصدام مع الغرب ً
رد احلملة الفرنسية على أدبارها.
والدائرة املتوسطية هي ساحة الثقافات واحلضارات القدمية اليت ارتبطت
أحداثها يف تاريخ مشرتك ،بل تداخلت وتالحقت احلضارات مما أمثر يف كل منها
املزيد من الثراء.
أما يف الفرتة املعاصرة ،فبتكوين وتوسيع االحتاد األورويب مشاالً وتكوين واتساع
كل من اجلامعة العربية واملؤمتر اإلسالمي جنوبًا كانت رغبة التعاون صادقة ،وإن مل
نتمكن من التوصل إىل الصيغة املثلى آللياهتا ..فجاءت آليات برشلونة منقوصة،

ومازالت حماوالت مثل مؤسسة آنا ليند يف بدايتها ،بينما ركزت حماوالت أخرى
على كيفية إقامة احلوار بني اإلسالم والغرب مبا مسي حوار احلضارات ،مث التحالف
بني احلضارات ،مث أتت املبادرة اجلديدة للوحدة من أجل املتوسط لتضفي شرعية
جديدة على مشروع قدمي..
كلها حماوالت لالستجابة لذلك اإلحساس الواضح بأمهية تفعيل الدائرة
املتوسطية على الساحة الثقافية العاملية املعاصرة.
وأجزم بأن مصر قادرة على أن حتقق هذا التفعيل املنشود ،مبا هلا من مقومات
يف الدوائر األخرى ،وما هلا من رصيد يف التاريخ املتوسطي املديد.
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خامسا :الدائرة العالمية
ا
وأقصد هنا أننا نعيش يف عامل سادته حضارة عاملية ذات مسات ثقافية حمددة،
وال أقف عند ما أعتربه جهود الكتاب واملعلقني حول العوملة باعتبارها ظاهرة كونية
ال مفر منها ،حتددها زيادة االتصاالت ،وحركة رأس املال والتجارة ،وغري ذلك من
الشواهد االقتصادية والسياسية ..إنين أحتدث عن البعد الثقايف للحضارة العاملية اليت
بدأت العوملة يف ترسيخها.
وللثقافة العاملية مفاهيم تتفق عليها غالبية األطراف – فرادى ومجاعات –
الذين يشعرون باالنتماء إليها ،حىت وإن كانت املمارسات السياسية واالجتماعية
ترق إىل ما دون طموحات هذه الثقافة العاملية ،وأهم هذه املعامل هي
واالقتصادية مل َ
ثقافة حقوق اإلنسان ،والدعوة إىل التعددية وإىل النظام الدميقراطي ،والسماحة جتاه
املخالفني ،وإىل االهتمام بالبيئة ،وإىل التعايش السلمي إن مل نتمكن من حتقيق
السالم الشامل الكامل يف هذا العامل الذى مازالت تسوده اخلالفات والتفاوت يف
الدخول والفروقات الشاسعة يف اإلمكانات والفرص املتاحة ،عامل مازال يسود فيه
فرد منا من اإلحساس بتأثري هذه التيارات
منطق القوة فوق العدل .وال يسلم ٌ
الثقافية ،ومن التفاعل معها يف جمتمعه احمللي ،بل إن أغلبنا تقبل هذه املفاهيم
ويؤمن هبا ،بل جند بيننا من حياول تأصيلها إىل عصور ماضية يف ثقافتنا للتأكيد
على أهنا ليست من صنع الغرب ولكنها من نتاجنا ،أو على األقل ،من نتاج آبائنا.
وأيا كان الوضع فمصر هلا يف هذا امليدان باع طويل .إننا لسنا قادرين على
أيضا قادرون على اإلسهام يف بناء هذا
التفاعل مع هذه التيارات فحسب ،بل إننا ً
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الصرح العاملي الكبري الذي سيكون اإلطار املرجعي للتعددية الثقافية يف القرن
اجلديد.
ويؤسفين إزاء هذه الفرصة املتاحة للتفاعل البناء مع هذه التيارات أننا جند
تيارات قوية يف ساحتنا الثقافية املصرية والعربية واإلسالمية ،تطالب باالنعزال
والتقوقع ،وتقرتح العودة إىل املاضي خوفًا من عناق املستقبل ،وتسارع إىل تعليل
ذلك باإلشارة إىل نواقص الساحة العاملية ،وتندفع إىل إدانة أخطاء اآلخرين غري
مبالية بالنواقص يف جمتمعاتنا ،واألخطاء يف ممارستنا .وإننا إزاء هذه االزدواجية يف
املعايري اليت منارسها إزاء أنفسنا واآلخرين ،كثريا ما نضعف حجتنا ونبدد أحقية
رفضنا الزدواجية املعايري اليت ميارسها الغرب عامةً وأمريكا خاصةً يف هذا العامل
الذي مازالت تسوده القوة فوق العدل وتعم فيه حجة السلطة فوق كلمة الصدق.
صحيح أن لكل شعب هويته ،ولكل جمتمع خصوصيته الثقافية ،ولكن للذاتية
ٌ

الثقافية حدود ،فال يقبل من أي جمموعة من الناس أن تقول إن هوييت الثقافية
تقتضي أن أعامل هؤالء – النساء أو غري املسلمني -مبا ينتقص من حقوقهم
األساسية؛ اليت هي حق جملرد كوهنم من بين اإلنسان .فحقوق اإلنسان ال تعطى
من حاكم إىل حمكوم ،فهي حق ،وال جيوز ألغلبية أن حترم أقلية من هذه احلقوق،
وهنا نأيت إىل مواقفنا من األقليات يف الغرب ويف جمتمعاتنا.
إنه يبدو غريبًا أن يتبارى الناس يف املزايدة يف شجب قرار الناخبني السويسريني

املانع للمآذن ،وال نتكلم على موقف السعودية من القاطنني هبا من املسيحيني
الذين ال جيوز هلم بناء أية كنيسة ،بل ال جيوز هلم ممارسة شعائر دينهم جماهرة يف
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أي مكان .وأظن أن املراقب املنصف عليه أن يسجل للغربيني إجنازات كبرية يف
ميدان احرتام حقوق اإلنسان ومحاية حرية التعبري وقبول قدر كبري من التعددية رغم
ما يبقى يف جمتمعاهتم من نواقص ،وما فيها من هوة بني اهلدف املعلن واملمارسة
الفعلية ،وما يشوب شعوهبم من العنصرية والتطرف؛ إضافةً إىل ماضيهم املليء
بالدم واجملازر واحلروب ،وحاضر بعضهم الذي مازال ميارس احلرب ويعتمد القوة
الغامشة بينما يعلن خطاب الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
وإزاء هذا الوضع العاملي األليم -وأؤكد مرًة أخرى أنين هنا أحتدث عن الثقافة
ولست يف جمال التحليل السياسي – أظن أننا قادرون على حتسينه ،وطرح رؤى
وآراء ومقرتحات وممارسات حتصل على اهتمام الكثري ،بل وتستأثر بقناعة
غالبيتهم ،فتكون لنا إسهاماتنا يف صناعة هذه املرجعية العاملية ،شريطة أن نبدأ
باالعرتاف بنواقصنا ومعاجلتها ،وأن نكون مثالً يف الربط بني اخلطاب املعلن
واملمارسة الفعلية ،وأن قوة مصر يف هذه الساحة العاملية ستكون إضافة لقوة العامل
العريب واإلسالمي واإلفريقي واملتوسطي.
ولنا أن نسأل :هل كل هذه الدوائر ختل باهلوية املصرية املعاصرة؟
حول الهوية المصرية:
أمرا بسيطًا ،بل هي أمر يتناَف مع أحادية الفكر ،ويتعارض مع
ليست اهلوية ً
التبسيط املخل الذي يذهب إليه كثريون يف حديثهم عن هذه الظاهرة اهلامة.
فللهوية مكونات موضوعية ،وهي تتكون عرب الزمن من تراكمات التجارب
أيضا مكونات داخلية ( ما
وتداعيات اخليارات اليت مير هبا الشخص ،ولكن هلا ً
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أشعر به جتاه نفسي وجتاه اآلخرين) ومكونات خارجية (كيف يراين اآلخرون؟
كثريا ما حياول عدد من الناس اختزال
وكيف يتعاملون معي طبقا هلذه الرؤية؟) .و ً
اهلوية يف اجلنسية ،فيقال هذا مصري وهذا فرنسي وهذا بريطاين ،ولكن سرعان ما
جند أن نوعية جواز السفر الذي حيمله الشخص ما هو إال مؤشر واحد من
مؤشرات كثرية ،وعنصر واحد من عناصر عديدة ،كلها يسهم يف تكوين اهلوية.
فمن مكونات اهلوية النوع :الذكورة أو األنوثة ،والوضع العائلي :أن أكون أبًا
أيضا :اجملموعة اإلثنية /
زوجا أو جمرد ابن ،أو أخ ...أو كل هذا ...ومنها ً
أو ً

أيضا اللغة اليت أحتدث هبا،
العرقية اليت أنتمي إليها ،وكذلك الديانة اليت أؤمن هبا ،و ً
واملنهج الفكري والسياسي الذي ألتزم به ،والعمل أو التخصص املهين الذي

أمارسه ،والوضع االجتماعي ،حمليا وإقليميا ،ودوليا الذي أمتتع به  ..كل هذه
العناصر – بأوزان متفاوتة ،تسهم يف تكوين اهلوية ،تلك املعرفة احملددة للذات اليت
هي أساس تعامل الشخص مع نفسه ومع اآلخرين.
وللهوية املصرية روافد عديدة ،كتب عنها املفكرون يف املاضي واحلاضر ،وقد
قال البعض ،وأقول معهم ،إن من مكوناهتا املتعددة وروافدها املتداخلة جيب أن
نذكر:
إرث قدماء املصريني.إرث الثقافة اهلللينستية ( املسماة عند الكثري بثقافة الفرتة اإلغريقية /الرومانية).
إرث الثقافة املسيحية العريقة مبصر.239

إرث الثقافة العربية. إرث الثقافة اإلسالمية. إرث البعد اإلفريقيوحياول البعض أن خيتزل اهلوية يف بعد واحد دون االعرتاف بأن األبعاد
كثريا ما يتفاعل مع
األخرى هلا تأثريها وهلا مكانتها ،وأن عاملنا املتعدد األبعاد ً
املكونات املختلفة بطرق خمتلفة ،وأن الذين يفرضون أحادية النظر وأحادية الرؤية
خيطئون كل اخلطأ ،بل يفرضون على الناس خيارات ليست ضرورية ،بل تؤدي إىل
االستقطاب الثقايف والصراع األيديولوجي والتفكك اجملتمعي.
وأصبحت اجملتمعات كلها متعددة اهلوية ،وإن غلبت عليها صبغة ما ،وتطورت
هذه احلقيقة للتعددية اجلديدة إىل إجياد مناخ ثقايف ثري يف هذه اجملتمعات ،وإن
جنم عنها أحيانا صدامات بني اجلماعات اجملتمعية  communitiesاليت تعرف
نفسها ببعد من أبعاد اهلوية املركبة دون األبعاد األخرى.
ولقد رأينا يف مصر ويف اإلسكندرية بصفة خاصة يف القرن التاسع عشر ومطلع
القرن العشرين أن هذه التعددية يف اجلاليات بتفاعالهتا املستمرة مع بعضها ومع
اجملتمع املصري العريض قد أسهمت يف مناخ من احليوية الثقافية باإلسكندرية،
فكانت اإلسكندرية املدينة اليت ولدت هبا الصحف اخلاصة املستقلة عن الدولة،
فصدرت منها األهرام أعرق الصحف املصرية ،كما صدرت هبا أول جملة نسائية يف
مصر ،كما شهدت املدينة تنمية حضارية سبقت هبا العديد من املدن املصرية؛ منها
شبكات املياه النقية والكهرباء وخطوط الرتام والتليفون ،حبيث عدت مدينة أوروبية
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على أرض مصرية حىت صارت اخلدمات البلدية هبا يضرب هبا املثل خارج مصر.
اجا من قبل الشوام الذين انتقلوا
كذلك احلركة الفنية خاصة املسرح الذي شهد رو ً
إىل القاهرة فأثروا احلركة املسرحية هبا ،وأبرزهم روزاليوسف .وقد ولدت باإلسكندرية

صناعة السينما املصرية اليت أصبحت يف منتصف القرن املاضي من أكرب صناعات
السينما يف العامل ،وغري ذلك كثري.
ولكن هذه ليست أحوالنا اليوم ،وعلى مصر إصالح أوضاعها الثقافية املرتدية
داخليا وخارجيا قبل أن تنطلق إىل الساحة اخلارجية املتمثلة يف هذه الدوائر اخلمس.
إصالح الوضع الثقافي المصري محليًّا
تبق ساحة للحوار الفكري الراقي ،ومل تصبح
لقد احنطت الثقافة يف مصر ،فلم َ

كما كانت جماال مفتوحا للرأي والرأي اآلخر مبا يقدمه ذلك من ثراء ثقايف وزخم

معريف ،بل صارت البالد منتدى لالجتماعيات ،وغلب الطابع الشخصي والشللي
على املوضوعي يف العمل العام ،حيث غابت املوضوعية وااللتزام بالعقالنية واملنهج
العلمي ،وغاب وضوح الرؤية واختفت الشفافية وسادت الشائعات ،فتجد يف كل
مهسا مث يرتفع اهلمس ليكون حديثا على
موضوع يطرح متيل األفواه على اآلذان ً
الشفاه وينتشر احلديث حىت يسمعه كل ذي أذن وتكتسب الشائعة مصداقية
التكرار والشيوع ،إىل أن تأيت شائعة أخرى لتحل حملها ،ويدور مثل هذا احلديث
جديدا وال يقدم لَبنة لصرح املعرفة وال يقيم
السطحي يف دوائره املفرغة فال ينتج
ً
بناء الثقافة بل يسهم يف تقويض مؤسسات اجملتمع.
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يؤرقين الوضع احلايل ،مبا فيه من ترد ،وإن كنت مرتاحا للرجاء الداين واألمل
البعيد أن تستعيد مصر حياهتا الثقافية الراقية على يد اجليل الصاعد من أبنائها،
ولكن علينا – الكهول والشيوخ – أن منكن هذا اجليل الصاعد من أن يتقدم
بعطائه بفتح األبواب بتذليل العقبات وبتقدير اإلجنازات.
كما أنه من األساسي أن نتذكر أن هناك قطاعات هامة من اإلنتاج الثقايف
مثل الفيلم أو املسرح ال ميكن للشباب أن ينتج ويبدع فيه دون مشاركة مؤسسية
هامة ،فليس كل اإلبداع الثقايف مثل األديب والشاعر الذي ينفرد بقلمه وخيتار
كلماته ،ولذا بات ضروريا أن نعيد النظر يف اآلليات واملؤسسات الثقافية يف بالدنا
وإعادة صياغتها مبا يناسب مقتضيات العصر وتطور التكنولوجيا واحتياجات
الشباب.
جمتمعا
ولكن ال ميكن أن نتخيل الطفرة الثقافية املرموقة إذا كانت مصر مازالت ً

ال حيرتم العلم واملعرفة ،وال يقدر اخليال واإلبداع ،وال يسمح للصوت املخالف
والرأي املغاير بأن يعرب عن نفسه .إن هذه األوضاع حتتاج منا وقفة صرحية مع
أنفسنا ،وبصفة خاصة مراجعة أوضاع مؤسسات الثقافة واإلعالم والبحث العلمي
مجيعا.
والتعليم والتعليم العايل وإصالحها ً
مجيعا قد قمنا بدورنا يف
وهكذا تعود مصر إلسهامها الثقايف املرموق ،ونكون ً

جماهبة التحدي بالفكر واإلبداع.
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