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ثقافة

 اإلسالميون والثقافة.. انفتاح أم استقطاب؟ (2-1) 
 

فــي األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، وبــيــنــمــا كنا 

أنباء غير مطمئنة  التحقيق كانت  هــذا  نعد 

تشي باصطفاف وصــدام ثقافي على خلفية 

هيمنة  بعد  خاصة  واالبــــداع،  الكتابة  حرية 

مــنــتــمــني أو مــتــعــاطــفــني مــــع أحـــــد الـــتـــيـــارات 

الــديــنــيــة فـــي مــصــر عــلــى الــصــحــف الــقــومــيــة، 

األدب»  «أخــبــار  ثقافية  صحيفة  أهــم  ومنها 

وانـــســـحـــاب عــبــلــة الـــرويـــنـــي (زوجــــــة الـــراحـــل 

أمل دنقل)، ومنع مقالها في جريدة األخبار 

الذي هاجمت فيه اإلخوان مع احتمال تحول 

الــصــحــيــفــة إلــــى جـــريـــدة الــكــتــرونــيــة، وكــذلــك 

ثم  ابراهيم عبداملجيد،  الروائي  منع مقاالت 

جريدة  فــي  الثقافية  الصفحة  الــغــاء  مــؤخــرا 

الجمهورية، كذلك ايقاف حلقات كتاب «عائد 

مــن جنة اإلخــــوان» فــي مجلة املــصــور، وهي 

تــحــكــي تــجــربــة ثـــــروت الـــخـــربـــاوي الــقــيــادي 

الـــســـابـــق بــالــجــمــاعــة، مــمــا يــجــعــل تــخــوفــات 

بعض من أدلوا برأيهم في هذا التحقيق ذات 

مصداقية، بينما يضيق نافذة التفاؤل.

حذر وترقب

إيهاب املالح (إعالمي مصري)

محمد  الجديد  الرئيس  تولي  مــع  تقريبًا 

مرسي مهام منصبه، ثمة إجماع على احترام 

االقتراع  بها صناديق  جــاءت  التي  النتيجة 

فـــي أول انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة حــــرة ونــزيــهــة 

ومعبرة عن إرادة املصريني.

الرجل  أداء  لكن  شــك..  بــال  هناك تخوفات 

خالل األيــام األولــى وقبل حلفه اليمني وبعد 

أن أدى القسم وألقى خطابه بجامعة القاهرة.. 

أظنه يوجه رسائل سريعة ومتتالية ومكثفة 

الداخل  فــي  املصريني  مــن  عريضة  لقطاعات 

والخارج.

وأظـــنـــه نــجــح فـــي اجـــتـــذاب شـــرائـــح هائلة 

ممن يطلق عليهم الكتلة الصامتة أو «حزب 

الــكــنــبــة» وهـــم الــذيــن ال يــشــاركــون بإيجابية 

فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة ويــكــتــفــون بالصمت 

ومتابعة ما يجري من دون تعليق. لكن هناك 

بالتأكيد حالة من الترقب والحذر واالنتظار 

أين سيتجه؟  الجديد  الرئيس  ملعرفة مؤشر 

ومــــــاذا ســيــفــعــل؟ وهــــل ســيــنــجــح فـــي إشــعــار 

بأنه  املصريني  وغالبية  البسطاء  املواطنني 

بــالــفــعــل أول رئــيــس حــقــيــقــي لــكــل املــصــريــني 

بعد الثورة وليس رئيسًا محسوبًا على فئة 

مــعــيــنــة مـــن الــفــصــائــل الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة، 

الــذراع  والعدالة  الحرية  لحزب  انتماءه  وأن 

الـــســـيـــاســـيـــة لـــجـــمـــاعـــة اإلخـــــــــــوان املــســلــمــني 

الفصيل األكــثــر تنظيما وقـــدرة فــي الــشــارع.. 

ليس حائال بينه وبني ممارسة مهامه رئيسا 

لكل املصريني.. سنرى! 

 ال نقبل الوصاية

 هويدا صالح (ناقدة):

أنـــا شــخــصــيــا ال أخــشــى هـــذه الــهــواجــس، 

الرئيس محمد مرسي وعــد بشكل  ليس ألن 

صــــريــــح بــــانــــه ال مــــســــاس بـــحـــريـــة اإلبــــــــداع 

اإلدراك  تـــمـــام  أدرك  ألنـــنـــي  بــــل  والـــتـــعـــبـــيـــر، 

أن الــشــعــب الـــــذي قــــام بـــثـــورة وخـــلـــع نــظــامــا 

أمني  لديه جهاز  وكــان  استمر ثالثني عامًا، 

مــحــتــرف، لــن يقف أحــد فــي وجــهــه بعد ذلــك، 

لــقــد كــســر الــشــعــب كــلــه حــاجــز الـــخـــوف، فما 

بالنا باملثقفني الذي يمتلكون ناصية اإلعالم 

والــتــعــبــيــر، وهـــذه الــرســالــة وصــلــت للرئيس 

صريحة، ورد عليها بشكل واضح في امليدان، 

حينما اعتذر بوضوح لإلعالميني واملثقفني 

لن  لهم،  تقديره  وأعلن  واملبدعني،  والفنانني 

يستطيع أحد أن يتحكم فينا، ولن يستطيع 

أحـــد أن يــفــرض قــيــودًا عــلــى اإلبـــــداع، فالبلد 

الـــــذي يـــطـــرح مـــفـــكـــروه وعـــلـــمـــاؤه ومــبــدعــوه 

أسئلة الثقافة والفلسفة والفكر منذ ما يزيد 

على قرن وثالثني عامًا، لن يسمح ألحد بأن 

يفرض عليه وصاية فكرية أو رقابة أيًا كان. 

لذا ال أظن أنني أخشى على حرية اإلبداع، 

كــمــا ال أظــنــنــي أخــشــى عــلــى ردة فــكــريــة من 

املمكن أن يجر لها مصر فصيل سياسي أيا 

كان، فمصر أكبر من أي تطرف، ومصر أكبر 

من أي حزب وأي جماعة. وأنا أدعو الجماعة 

وجبهتها  صفوفها  تــوحــد  أن  الــى  الثقافية 

في الدفاع عن مصر التعبير والفن واإلبداع، 

وأن تكون هناك جبهة فكرية ثقافية موحدة 

أعلن  الــذي  الثالث،  السياسي  التيار  تساند 

مــؤخــرا عــن إنــشــائــه، الــتــيــار الــــذي ال ينتمي 

للعسكر وال للنظام القديم، وفي الوقت ذاته 

ال ينتمي لنظام اإلسالم السياسي.

تحقق الكابوس

طارق إمام (روائي مصري)

بالنسبة لي، تحقق الكابوس قبل انتخاب 

مــحــمــد مـــرســـي رئـــيـــســـًا ملـــصـــر، بـــعـــد انــتــهــاء 

الــجــولــة األولــــى مــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 

وقــبــل جــولــة اإلعـــــــادة، حــيــث بــــات مـــؤكـــدًا أن 

رئيس مصر الــقــادم لــن يخرج عــن واحــد من 

 في محمد مرسي) أو 
ً
اثنني: أصولي (ممثال

 عـــن كــونــه جــــزءًا مـــن الــنــظــام 
ً
عــســكــري فــضــال

تعمقت  هنا  شفيق).  أحمد  (الفريق  السابق 

حـــيـــرة الـــنـــخـــبـــة املـــصـــريـــة وانـــقـــســـامـــهـــا، بــل 

ومزايداتها على بعضها البعض، فامليل ألي 

كفة من االثنتني كان يعني اتهامًا جاهزًا، إما 

أنك مع الدولة الدينية أو الدولة العسكرية.. 

السيناريو األســوأ  كــان مرسي  لــي،  بالنسبة 

بعد (شفيق).. وجاء وصوله للرئاسة ليضع 

عــــالمــــة اســـتـــفـــهـــام ضـــخـــمـــة حــــــول مــســتــقــبــل 

الـــحـــريـــات (بـــــــدءًا مــــن الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة 

وحتى حرية التعبير واإلبداع).

الـــتـــي  تـــطـــمـــيـــنـــاتـــه األولـــــــــــى  أن  وأعــــتــــقــــد 

لــن تتحقق  الــغــالــي،  فـــوزه باملقعد  صــاحــبــت 

بـــهـــذه األريــــحــــيــــة. فـــعـــالقـــة الـــفـــكـــر اإلخــــوانــــي 

بالحريات وبالتعددية وباالختالف معروفة. 

هـــذه جــمــاعــة ال تــؤمــن فــعــال بــشــيء مـــن هــذه 

ثــالــث» تشكل  العناصر. لكن وجـــود «طــريــق 

ألصــوات  وترجمته  االنتخابات،  أثناء  بقوة 

كــــثــــيــــرة ذهــــبــــت ملــــرشــــحــــي الــــــدولــــــة املـــدنـــيـــة 

عــلــى اخـــتـــالف إيــديــولــوجــيــاتــهــم املــقــاطــعــات 

واألصــــــوات املــبــطــلــة (وكــنــت مــنــهــا)، يطمئن 

بــقــوة مقاومة قـــادرة على خلق تـــوازن قــوى، 

قــوة  مـــا،  وبــالــتــالــي يمكن أن تــصــبــح، بشكل 

املــســألــة  ثـــوريـــة. هــــذا هـــو رهــانــنــا اآلن.  ردع 

باتت، بشكل واضــح، تــوازنــات قــوى وأوزانــًا 

نسبية للتيارات املوجودة وليست تطمينات 

ككيان شديد  بــالــذات،  والجماعة  وعـــودا.  أو 

الــواقــع وتــوازنــات  البراغماتية، يتحرك وفــق 

القوى. لكنها لو تركت، فلن يتبق مبدع واحد 

في مصر في السينما أو األدب أو الغناء، إال 

من يحققون تعريفاتهم للفن «الحالل»!

فصل الدين عن الدولة

خالد خليفة (روائي سوري)

اعـــتـــقـــد أن وصــــــول مـــرســـي الـــــى الــســلــطــة 

رفاقي  مــن  الكثيرين  اعتقاد  عكس  أسعدني 

انصار العلمانية، الذين اكتفوا عبر سنوات 

طـــويـــلـــة بـــالـــتـــرفـــع عــــن الــــنــــزول الـــــى الـــشـــارع 

أن  أنــه يجب  اعتقد  زلــت  والتعامل معه، فما 

الضحية  يتوقف االســالمــيــون عــن لعب دور 

الـــذي اتــقــنــوه طـــوال حكم العسكر، والــذهــاب 

الــدولــة،  عــن  الــديــن  فــصــل  الـــى  بمجتمعاتنا 

وهــذا لــن يحدث اال فــي حــال تحول االحــزاب 

الدينية الى احزاب دنيوية. 

ألول مــــرة انــتــخــابــات وصـــنـــاديـــق اقــتــراع 

تــأتــي بــرئــيــس، ألول مــرة يــعــود العسكر الى 

ثــكــنــاتــهــم. وألول مـــرة يــســتــطــيــع اي مــواطــن 

مصري التهديد بصوته وانتقاد من يشاء من 

السياسيني، بمن فيهم رئيس الجمهورية. 

ســــنــــرى مـــــــاذا يـــفـــعـــل مـــحـــمـــد مــــرســــي فــي 

سنوات واليته، ولست خائفا مادام ان عصر 

الرئيس االبدي وعائلته قد انتهى من تقاليد 

الحكم ولألبد بعد هذه الثورات العظيمة.

  امليدان هو الضمانة

فرج بيرقدار (شاعر سوري)

املسألة األكثر أهمية تتلخص في أن مصر 

قــطــعــت مــع مــاضــيــهــا االســـتـــبـــدادي، وأصــبــح 

لديها ألول مرة في تاريخها رئيس منتخب، 

 بغض 
ً
وكــــل مـــا عــــدا ذلــــك ســيــبــقــى تــفــصــيــال

الــنــظــر عــمــا إذا كــــان الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب هو 

مرسي أو غيره.

أمـــــا الـــتـــخـــوفـــات مــــن احـــتـــمـــال أن تــصــبــح 

مصر دولــة دينية أو إسالمية، أو أن مرسي 

ســـيـــصـــادر الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة، ويــحــظــر 

الفنون، ويؤسلم القوانني، ويلقي على مصر 

فإنها  ذلــك،  غير  أو  إسالميًا سميكًا،  حجابًا 

فـــي رأيـــــي تـــخـــوفـــات ال مـــبـــرر لـــهـــا. أنــــا أمــيــل 

إلـــى أنـــه لــم يــعــد ممكنًا فــي الــوضــع الــعــاملــي 

الراهن تأسيس دولة دينية أو نصف دينية. 

لــقــد كــانــت الخمينية هــي الــفــرصــة األخــيــرة، 

ولــــم يــعــد فـــي اإلمــــكــــان تـــوقـــع فــــرص أخــــرى. 

 مــا قــررت 
ً
 أن جــهــة

ً
وحــتــى لــو افترضنا جـــدال

تأسيس دولة دينية بالقوة أو عبر صناديق 

االنتخاب، فإنها لن تستطيع الحصول على 

اعتراف العالم وتأييده.

ذلــك مبكرًا،  أدرك  تركيا  فــي  العدالة  حــزب 

ومــرســي ليس أقــل إدراكـــًا لــذلــك، ولــهــذا لست 

قلقًا منه وال عليه، وال سيما بعد متابعاتي 

له إثر إعالن فوزه. فهو يدرك جيدًا أن الشعب 

املــــصــــري الــــــذي اســـتـــطـــاع إســــقــــاط دكـــتـــاتـــور 

القادر  وأن  غيره،  إسقاط  يستطيع  كمبارك، 

اليوم على منح الثقة لرئيس، لهو قادر أيضًا 

على أن ينزعها أو ينتزعها منه عند اللزوم. 

إيهاب املالح• 

طارق إمام• هويدا صالح• 

 فرج بيرقدار • 

خالد خليفة• 

صباح 

القصيد

ــــة َالـــــّرِقـــــيـــــِب بـــإيـــَمـــاٍء
َ
ــــي

ْ
ـــــــــــوا ِخــــش

ُ
ع

ّ
د

َ
و

 
ْ
ــــكــــن  جـــــهـــــرًا ول

ِ
ـــــــــوداع  بـــــــــال

ْ
ــــــــْم أبــــــــــح ل

قتل فيه أحـد، 
ُ
  «لسنا ننشد عاملًا ال ي

بل عاملًا ال يمكن فيه تبرير القتل». 
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َ
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 جــفــنــي فــمــي ودمـــعـــي كــالمــي  
َ
كـــــان

أبو فراس الحمداني

بيروت - أنديرا مطر 

أصالة الفعل الثقافي
ماهر الجنيدي (كاتب سوري)

أعــتــقــد أن وصـــــول اإلســـالمـــيـــني إلــى 

الــحــكــم مــــــازال يــمــثــل مــشــكــلــة كــمــا كــان 

األمر عليه في ثمانينات القرن املاضي، 

الــبــاردة مــن جهة،  بــالــحــرب  املهجوسة 

ومــــا تــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر الــفــاشــســتــيــة 

واالســتــبــداد فــي بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث، 

وبــالــنــمــوذج اإليــرانــي مــن جهة أخــرى، 

الـــــــذي مـــــا انــــفــــك يـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــديــر 

الثورة، من خالل مقوالت عقدية.

ال شـــك أنــهــا تــجــربــة جـــديـــدة تــمــامــًا، 

فاألمر ال  أيضًا.  لبلداننا ولإلسالميني 

يشبه مــا جــرى فــي تــركــيــا، الــتــي وصل 

إلى قيادتها إسالميون، وقد يغادرون 

أيضًا، في إطــار دستور علماني مدني 

الذي يتجاوز  الدولة بمعناها  تضمنه 

الـــحـــاكـــم،  الــــحــــزب  أو  الـــحـــالـــيـــة  اإلدارة 

ويضمن بدوره لعبة تداول السلطة. أما 

أن  فلم تتمكن من  املصرية هنا  الثورة 

املدني  الديموقراطي  دستورها  تنجز 

قبل وصول رئيس إسالمي. 

يـــًا 
ّ

بـــيـــد أن هــــــذا يـــمـــثـــل بـــــذاتـــــه تـــحـــد

عمومًا،  ولإلسالميني  لإلخوان  حقيقيًا 

ومصلحة  الــدولــة،  بمنطق  التفكير  فــي 

املـــجـــتـــمـــع، واملـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــمــا 

يــتــجــاوز املــنــظــور الــحــزبــي أو الــفــئــوي 

الضيق.

لــقــد اعـــتـــادوا املــعــارضــة، ولـــم تنجح 

تجاربهم في أي جزء من العالم إال حني 

امــتــثــلــت لــلــديــمــوقــراطــيــة، والــســيــاســة، 

روا 
ّ
فك وإذا  اإلنساني.  التطور  ومنطق 

الــتــاريــخ، وأمــام  أمــام مسيرة  بالوقوف 

الــــصــــوت الــــهــــادر لـــشـــبـــاب مـــصـــر الــــذي 

أرادهـــــــــــا عـــــبـــــورًا إلــــــى الـــــقـــــرن الــــحــــادي 

أنفسهم  سيضعون  فإنهم  والعشرين، 

بـــخـــصـــائـــصـــهـــم الـــحـــالـــيـــة خــــــــارج هـــذا 

الــتــاريــخ، إلــى أن يــجــدوا صيغة أخــرى 

تعيدهم إليه.

ومــن هنا، ال أظــن أن ثمة ما نخشاه 

عــلــى اإلبـــــداع الــثــقــافــي فــي مــصــر، التي 

برهنت على مدى أصالة الفعل الثقافي 

فــــي كــــل ظــــــروف الـــحـــكـــم الـــســـابـــقـــة. أمـــا 

املــضــايــقــات، فــلــم تــتــوقــف يـــومـــًا، حتى 

حـــني كـــان اإلســـالمـــيـــون فـــي املــعــتــقــالت. 

وهــــذا مــا أعــتــقــد أن مــن الـــذكـــاء ضبطه 

من اآلن فصاعدًا، إن أرادوا أن يبرهنوا 

على أنهم يفكرون بدولة مدنية حديثة، 

ينتظرها مستقبل مشرق.

 كما لو كنت في بالدي (*) 
نص

جدل.. وقد يطول هذا الجدل لسنوات وسنوات مادام العالم العربي يعيش 

 تاريخيًا ال بد أنه يحتاج الى الكثير من الوقت لكي يتجلى في شكله 
ً
تحوال

واملبدعني  املثقفني  بــني  األبــعــاد  ومتعدد  نــقــاش عميق  بــل  ال  جـــدل،  النهائي. 

الــعــرب الــذيــن ينتمون الــى اتــجــاهــات مختلفة والــعــنــوان املــحــوري هــو وصــول 

بعيدة  اشــكــاالت فكرية وسياسية  ذلــك  السلطة. هل يعكس  الــى  االسالميني 

الكثير من دكتاتورية  الذين عانوا  أن االسالميني  أم  انفجارية،  املــدى، وربما 

السلطة  أن نجاحهم في  االحــادي يعون  األنظمة، ومن فلسفات االستقطاب 

يستدعي االنفتاح، وربما التفاعل مع أصحاب األفكار األخرى، وسواء كانت 

هذه األفكار قومية أم علمانية أم ليبرالية، ال بد من أن تكون هناك منطقة عبثية 

في شخصية أي مثقف أو مبدع، فماذا يقول هؤالء للسلطة وأهلها الجدد؟

بحثًا عن  ومــصــريــني  وســوريــني  لبنانيني  مثقفني  الـــى  تــوجــهــت   �
مقاربة متعددة الوجوه لالشكالية اياها.

 في مدينة غريبة تطؤها قدماي للمرة 

األولـــــــى، أبـــحـــث مــحــمــومــا عـــن بــيــتــك في 

الــلــيــل الــالنــهــائــي. فــجــأة وجــدتــنــي داخــل 

حجرة أسمع منها رنة قدميك العاريتني 

الـــذي يفتح ويغلق.  الــبــالط وبــابــك  على 

في  وفــجــأة أصحو  الصبح  ينبلج  فجأة 

سريرك. لكنها الساعة الثالثة فجرا وأنا 

مـــا زلــــت أبـــحـــث مــحــمــومــا عـــن بــيــتــك في 

الليل الالنهائي.

...........

الـــغـــبـــار املــتــنــاثــر مـــن مــصــنــع الــدقــيــق 

غــطــى أعـــــواد الـــفـــول فـــي الــحــقــل املــجــاور 

لـــبـــيـــتـــك. كـــــــان مــــبــــهــــرا تـــــنـــــاول الـــحـــبـــات 

الخضراء بقليل من شبه الخبز هذا، لكن 

ألن الحياة ال تستقيم هكذا فقد نشأ ألم 

غــريــب فـــي املـــعـــدة، وكــــان عــلــيــهــم إضــافــة 

الحقل إلــى مــخــزن املــصــنــع، وهــا لــم تعد 

هــنــاك دهــشــة فــي املــديــنــة والــغــبــار غطى 

كل شيء بهدوء ودون حاجة ألن يلحظه 

أحد.

..........

كـــــان شـــــيء يـــلـــوح مــــن الـــبـــيـــت املــقــابــل 

لـــبـــيـــتـــك، ســـألـــتـــك إن كـــــان داخـــــــل الــبــيــت 

أم خـــــارجـــــه؟، عـــنـــدمـــا يــعــبــر الـــنـــافـــذتـــني 

املــتــجــاورتــني بــالــنــور الــخــفــيــف الــســاري 

منهما فــإن ســـواده، إمــا أنــه يتالشى في 

الــلــيــل وإمـــا أنـــه يعبر الــبــيــت مــن الــداخــل 

ويتخبط في جــدرانــه. أيــا ما كــان حــرا أم 

سجينا فإن أقاربه كانوا يصرخون وكان 

صراخهم ضحكة شبح مجنون يتوسد 

املدينة الغريبة في مثل هذه الساعة من 

لبيتك  املقابل  البيت  أرقــب  بينما  الليل، 

وال أنتظر جوابا منك.

................

أطوح ذراعي كما كنت أفعل دائما

في بالد أظنها بالدي

رغــــم تـــبـــرع الــبــعــض مـــن تــلــقــاء نفسه 

بتذكيرك بخطئك

أنني أطوحهما كذلك وأمضي في  إال 

طريقي

الطريق ليس أمرا صعبا

وإمــا  الجانبني  مــن  البيوت  إمــا تحفه 

من جانب واحد

وإذا خــال مــن الــبــيــوت فــهــذا ال ينقص 

من طبيعته شيئا

ومــــع أنــنــي أمــشــي فـــي طــريــق مــحــايــد 

فدائما ما أظن أنني ذاهب إلى بيتك

أو عائد منه

بيتك الذي على وشك أن أنساه نهائيا

لكنني أبدا ال أنسى الطريق إليه.

(*) مقطوعات من نص طويل للشاعر 

بعنوان «الدم ذاهب في نزهة» 

ماهر الجندي• 

 لوحة للفنانة جاي فانشر • 

تويتر

  أحمد يماني

نخشى على حرية 

اإلبداع ألن الشعب 

لن يقف في وجهه 

أحد بعد اليوم

لم يعد هناك 

مجال في عالم 

اليوم لتأسيس

دولة دينية

الطريق الثالث

هو رهاننا لدعم 

تيار مدني وقوة 

ردع ثورية

لم تنجح تجربة 

اإلسالميني

إال حينما امتثلت 

للديموقراطية


