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لعب املثقفون والثقافة املرصية دوًرا هاًما يف أدوار السياسية املرصية منذ مطالع عمليات بناء الدولة احلديثة عىل عهدي حممد 
عىل وإبراهيم باشا وما بعد، من حيث دور املثقف شبه احلداثي ابن البعثات التعليمية يف أوروبا، يف بناء مؤسسات الدولة 
احلديثة، وخاصة عىل عهد إسامعيل وما بعد، عىل نحو ساهم يف تأسيس وضعية خاصة، ختتلف عن دور املثقف النقدي من 
الذائعة  درايفوس  قضية  منذ  الفرنيس  التارخيي  الثقايف  التقليد  حسب  واالجتامعية-  والدينية  السياسية  القائمة-  السلطات 

الصيت ودفاع »إميل زوال عنه«... إلخ. 
بعد ظهور املثقف يف فرنسا ودوره النقدي، متثلت اخلصوصية املرصية التارخيية يف لعب املثقف دوره يف بناء الدولة وأجهزهتا 
مرصية  خصوصية  السائدة، وهي  واألخالقية  والدينية  واالجتامعية  السياسية  للظواهر  النقدي  دوره  ممارسة  وإدارهتا، وىف 

بامتياز1.
إن إنتاج األفكار احلداثية وتلقيحها باملوروث، كانت جزًءا من عمليات أقلمة األفكار والنظريات املستعارة وتطبيعها عىل 
الواقع املوضوعي من املهاد املرجعية األوروبية والغربية، ملحاولة متريرها داخل األنسجة االجتامعية والفكرية ذات املصادر 
الرتاثية الدينية. وعىل الرغم من بعض املناورات الفكرية، واألحرى اآلليات اللغوية من داخل نظام اللغة الرتاثية والدينية، 
إال أن مسارات هذه االسرتاتيجيات اللغوية وصلت إىل مأزق فكرى وفلسفي وتارخيي، يف ظل هناية املرحلة شبه الليربالية، 

ثم مع تسلطية نظام يوليو 1952.
إذا جتاوزنا هذا املأزق املعريف واملنهجي، نستطيع أن نلمح أن الثقافة املرصية شبه احلداثية، ومثقفيها، كانت جزًءا أساسًيا من 
إمكانات التأثري املرصي يف املنطقة العربية، ومركزا الستقطاب العقول العربية الالمعة يف املرحلتني شبه الليربالية، والنارصية 
حتى هزيمة يونيو 1967. بل امتد ذلك إىل العقول النقلية الدينية من خالل التعليم األزهري وىف األكلرييكية. يف املرحلة 
الثقايف  اإلنتاج  خالل  من  العريب،  اإلقليم  يف  املرصي  الدور  من  أساسيًا  جزًءا  واملثقفون  املرصية  الثقافة  كانت  النارصية، 
الفكري والنقدي، وىف جمال املرسح والسينام والفنون التشكيلية، والصحف واملجالت الثقافية والفنية، والكتب والرتمجات 

عن اللغات األجنبية اإلنجليزية والفرنسية أساسًا.
ساهم هذا الدور الثقايف املرصي يف إضفاء بعض مصادر القوة داخل نظام السياسة اخلارجية املرصية، وخاصة يف ظل بلورة 
التنمية واالستقالل الوطني، واالنفتاح عىل حركات التحرر الوطني، وحركة عدم االنحياز والسيام يف  النموذج امللهم يف 
الدول األفريقية ودعم نزوعها لالستقالل وما بعد. لقد شكلت صدمة هزيمة يونيو 1967 املروعة يف طرح أسئلة كربى عىل 
العقل النخبوي وبعض رشائح املجتمع من الفئات الوسطى حول أسباب اهلزيمة. وطرح بعضم مسألة اهلوية، والتخلف 
احلضاري، وهي أسئلة مستمرة وتفاقمت يف ظل حكم الرئيسني األسبقني أنور السادات، وحسنى مبارك، وحتى يف أعقاب 
25 يناير 2011، إىل حكم اإلخوان املسلمني والسلفيني. طيلة مخسني عاما، ويزيد، تراجع هذا الدور السيام يف ظل االنفتاح 
االقتصادي، ثم اخلصخصة وتبنى السياسات النيوليربالية دون نظام ديمقراطي متثييل قوي مواكب هلا، ينشط وحيفز العقل 
والضمري احلر ابداعيا. ومن ثم، تراجع االهتامم والطلب السيايس واالجتامعي عىل الثقافة واملثقفني، خاصة يف العقد األخري. 
وفقدت السياسة اخلارجية املرصية أحد أبرز أدوات التأثري اإلقليمي عىل دول املنطقة، منذ ظهور ثورة عوائد النفط، وبروز 
املغرب  املغاربية، السيام حول  املنطقة  الثقافية يف  للقوة  النفطية، وبروز مواقع  املالية  القوة  ثقافية جديدة، من خالل  مراكز 

وتونس، ويف ظل ضعف أدوار لبنان وسورية والعراق، حيث سطوة التوتاليتارية الصارمة عىل الثقافة واملثقفني.
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تراجع هذا الدور وراءه عديد األسباب التارخيية والسياسية والثقافية، من ثم سنحاول بحث هذه األسباب هبدف السعي 
لتجديده. 

نتحدث يف هذا املقال عن الدور، وليس القوة الناعمة ذلك املصطلح الذي يستخدم بإفراط، وعىل نحو بالغي وإنشائي يف 
اخلطابات الرسمية والثقافية ويف اإلعالم، وعىل لسان بعض البريوقراطية دون داللة، وخاصة يف ظل تراجع هذا املصطلح 

لصالح مصطلح »القوة الذكية« يف ظل ثورة املعلومات ووسائل االتصال االجتامعي الرقمية وتطوراهتا املتالحقة.

أوال: ملاذا تراجع الدور الثقافي املصري في اإلقليم؟ 

نوعية  مستوى  عىل  ومتفاقمة،  ممتدة  وأزمات  مشكالت  جماالهتا  بعض  يف  املرصية  الثقافة  تواجه   1967 يونيو  هزيمة  منذ 
السلع الثقافية من حيث اجلودة والكفاءة يف عديد املجاالت يف اإلنتاج الفلسفي، والفكري، والفني، املرسحي والسينامئي، 
والدرامي، وىف الفنون التشكيلية، وذلك عىل وجه العموم. وثمة استثناءات المعه بالقطع، لكنها تبدو خارج نطاق السلطة 
املغايرة  والكتابة  الرسديات  جمال  يف  وخاصة  مهمني  ملبدعني  عديدة  إقصاءات  إىل  أدى  نحو  عىل  وذلك  الرسمية،  الثقافية 

وبعض املصورين والنحاتني وبعض املفكرين املستقلني.. إلخ.
وضعية األزمات املمتدة، واملشكالت البنيوية، أثرت عىل الدور الثقايف اإلقليمي املرصي يف عاملنا العريب. وإذا حاولنا يف إجياز 

استقصاء مصادر هذه األزمات، وأسباهبا، يمكن لنا إيرادها متثيال ال حرصا فيام ييل:
1 - مشكالت االنقسام التارخيي يف تكوين النخب السياسية والثقافية املرصية منذ هناية القرن التاسع عرش وحتى اللحظة 
التارخيية الراهنة، بني التعليم املدين، والتعليم الديني، والتعليم العسكري –منذ بناء اجليش املرصي احلديث عىل عهد حممد 
عىل وإبراهيم باشا، وسليامن باشا الفرنساوى– عىل نحو أثر عىل تشكيل العقل املرصي، واضطرابه بني املحدث والقديم، بني 
العقل شبه احلداثي املعلمن والعقل النقيل اإلتباعي، والعقل العسكري عىل التداخل بني بعضهم بعضا، من زاوية املزج بني 
الديني املوروث عىل مستوى العقائد واملرويات والقيم، وبني القيم احلداثية شبه العقالنية يف التقليد الكتايب املرصي للمثقف 
احلديث، وذلك بوصفه أحد بناة الدولة احلديثة، مع العسكريني أبناء جيش إبراهيم باشا وسليامن باشا الفرنساوى، وخاصة 
بعد دخول بعض أبناء الفئات الوسطى إىل اجليش يف عام 1936/1935، ثم حركة الضباط األحرار، وتأسيس نظام يوليو 
1952، عىل نحو أدى إىل توترات ورصاعات وإزاحات لبعض املثقفني النقديني عىل أيدى قادة النظام، وتعرض بعضهم 

لالعتقاالت واملحاكامت والسجن عىل نحو ما حدث مع بعض املاركسيني والليرباليني عام  1958. 
ال شك أن هذا االنقسام التارخيي الناتج عن عديد األسباب وااللتباسات وعدم إدراك دور املثقف املرصي يف بناء الدولة، 
أدى إىل إزاحات وإقصاءات، ومن ثم إىل أزمات عديدة أثرت عىل إنتاج املثقف شبه احلداثي –إذا جاز التعبري وساغ- ومن 
ثم عىل دور اجلامعة الثقافية املرصية بتعدد روافدها، وإنتاجها وتأثريها، ناهيك عن حصار املنظامت الطوعية يف جمال الثقافة.

ضد  الوطني  الكفاح  حلظات  يف  السياسية  للسلطة  تابعة  دينية  كسلطة  تشكلت  التي  الرسمية،  الدينية  اجلامعة  تأثري   -  2
الكولونيالية الربيطانية، حيث ظهرت بعض من أدوارها يف الدفاع عن بعض جوانب اهلوية املرصية، إال أن دورها الدعوى 
واالفتائي والفقهي ظل نقليا بامتياز، عىل نحو أدى إىل خروج بعض النبهاء من األزهريني عىل هذا النسق التقليدي الذي ُيعاد 
إنتاجه بني احلني واآلخر، وذلك ألهنم شاركوا بالقراءة والكتابة والتفاعل اخلالق يف املرحلة شبه الليربالية يف املجال العام 
السيايس والثقايف، أو يف إطار احلركة الوطنية املرصية الساعية لالستقالل عن الكولونيالية الربيطانية الغشوم، أو يف الدفاع عن 
الدستور. اجتاهات اإلصالح الديني بدأت فعليًا مع تصفية األساس االجتامعي لطبقة امللتزمني من علامء األزهر، وإخضاع 
نظام االلتزام للدولة،2 ثم التحول لنظام امللكية الفردية ألول مرة يف التاريخ املرصي لألرايض الزراعية بعد فك الدائرة السنية 

عىل عهد إسامعيل باشا. 
بدأت حماوالت التجديد اجلادة مع الشيخ خليفة املنياوى الذي وضع أول تقنني مدين Code Civile عىل النسق الفرنيس، 
وذلك وفقا ملبادئ وأحكام املذهب املالكي، وذلك يف عهد إسامعيل باشا، ثم كتابات عىل مبارك باشا، وقدري باشا –يف مؤلفه 
»مرشد احلريان يف معرفة أحوال اإلنسان« عىل املذهب احلنفي. البداية اهلامة متثلت يف كتابات اإلمام حممد عبده اإلصالحية، 
وتالميذه، وخاصة املشايخ مصطفى املراغي، وحممود شلتوت وعبد املتعال الصعيدي، وحممد عبداهلل دراز، وحممود بخيت، 
وحممد البهي. بعض األزهريني النبهاء خرجوا عىل خط األزهر النقيل األرثوذكسى، من أمثال األستاذ العميد طه حسني الذي 
طرح األسئلة الكربى عىل العقل النقيل التقليدي، والتي أحدثت هزة ورشخ كبري، وعيل عبد الرازق وكتابه »اإلسالم وأصول 
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احلكم«، وُطرد من األزهر. مل جيد هذا العقل التقليدي سوى رفع سالح التكفري الديني الوضعي، الذي أعاق العقل املرصي 
شبه احلداثي من القرن العرشين إىل األلفية اجلديدة، وتم استخدامه عىل نطاق واسع عىل نحو أدى إىل إعاقة كربى للفكر 
املرصي كله؛ املدين والديني والعسكري، ومناورات وتوظيفات سلطات يوليو 1952 بالدين يف السياسة والثقافة عىل نحو 

واسع، ومعها بعض رجاالت األزهر واجلامعات اإلسالمية السياسية والسلفية والراديكالية.
جلوء بعضهم إىل سالح التكفري كقوة رمزية وعقدية وتأويلية تارخيية وضعية بامتياز أثرت سلبا عىل حرية العقل، والفكر 
والضمري احلر، وشكلت إعاقة لتطور اإلنتاج الفقهي والثقايف واإلبداعي طيلة أكثر من سبعة عقود منذ عقد السبعينيات من 

القرن املايض.
مل يقترص األمر عىل سالح التكفري الديني، وإنام امتد منذ عقدي الثامنينيات والتسعينيات إىل اآلن وما بعد، وظهرت أيضا 
أسلحة أخرى، متثلت يف توظيف نظام االدعاء املبارش أمام القضاء عموما، والسيام اجلنائي، كأداة قانونية يف حماولة مصادرة 
بعض الكتب واألعامل الفنية عىل نحو مفرط إلشاعة اإلرهاب الفكري وسط اجلامعة الثقافية املرصية، وهناك عديد األمثلة 
عىل ذلك، بدياًل عن احلوار واجلدل والسجال نقديا مع هذه األفكار والكتب التي تنطوي عليها، عىل نحو يساهم يف حترير 
االعتقادات  أشكال  أو  الشائعة،  املقوالت  أو  الالتارخيية،  واألوهام  اإليديولوجية،  األغالل  من  الفكري  واإلنتاج  العقل 
الشعبية التي أنتجها العوام حول العقائد والقيم واملبادئ الدينية اإلسالمية. سامهت هذه اآلليات، واملامرسات العنيفة اللفظية 
والرمزية الدينية، يف إنتاج ما يمكن أن نطلق عليه مع »تشيشواف ميوشليك« »العقل املعتقل«3 يف سياجات اخلوف، والرهبة 

من التفكري احلر.
ال شك أن هذه السياقات، وىف ظل اجلمود السيايس خالل مرحلة مبارك، والقيود التي ُفرضت عىل املجال العام السيايس، 
وانسداد أفق التغيري السيايس، أو التجديد يف نظام التجنيد للنخبة احلاكمة، أدى إىل تكريس بعض اجلمود الفكري واإلبداعي 
واإلخواين  السلفي  الديني  العقل  سطوة  مع  املرصي  العقل  تكوين  يف  احلاد  االنقسام  استمر  ثم،  من  عاما.  ثالثني  طيلة 
واجلهادي الراديكايل، وضعف اإلنتاج الفكري للعقل شبه احلداثي والعلامين ومجود العقل والفكر الديني الوضعي الرسمي 

والالرسمي.
3 - أدت هيمنة العقل اإليديولوجي العلامين وشبه العلامين إىل مجوده، وعدم قدرته عىل التفاعل اخلالق مع الواقع املوضوعي 
التغلغل يف أوساط اجتامعية واسعة، وظل أسري دوائر نخبوية وسياسية مؤدجلة منذ  املتغري، وحتوالته، ومن ثم قدرته عىل 
عقد السبعينيات ملطاراداته من السلطة واجلامعات الدينية السياسية، باستثناءات من مارسوا نقدا للمقوالت اإليديولوجية، 
واعتصموا بالتفكري النقدي، واملناهج النقدية، ومتابعة التحوالت النظرية والفلسفية واملنهجية اجلديدة يف الدوائر الغربية، 
ومن ثم انتقلوا من سياجات العقل اإليديولوجي إىل رحابة املناهج العلمية يف العلوم االجتامعية احلديثة وما بعدها وما بعد 
التسلطية  مرياث  عىل  ثائرا  انتفض  الذي  السبعينيات  جيل  من  قليلة  قلة  وهم  عاملنا،  يف  اجلديدة  الفكرية  والروافد  بعدها، 
السياسية لنظام يوليو 1952 يف انتفاضة يناير الكربى 1973/1972. من هؤالء بعض الباحثني واخلرباء يف مدرسة مركز 
األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، وبعض الباحثني اآلخرين من خارجه، وذلك عىل الرغم من بعض القيود عىل 

حرية الرأي والتعبري يف هذه املراحل التارخيية يف إطار صحيفة األهرام السيام يف عهد الرئيس األسبق أنور السادات.
واملثقفني،  الثقافة  حول  واإلدراكي  العقيدي  بناءه  يف  رؤية  هناك  تكن  مل  السادات،  أنور  األسبق  الرئيس  عهد  ظل  يف   -  4
أحيانا-  -واالزدراء  والغضب  بالسلبية  اتسمت  نظرته  إن  القول  يمكن  املرصي.  اإلقليمي  الدور  أدوات  كأحد  ودورمها 
إزاء اجلامعة الثقافية، وخاصة روافدها املاركسية واليسارية عموما وبعض الليرباليني األقحاح، بالنظر إىل مواقفهم النقدية 
واجلامعات  اإلخوان  مع  1973، وحتالفاته  أكتوبر  بعد حرب  الداخلية، وخاصة  العامة  اخلارجية، وسياساته  من سياساته 
اإلسالمية، ومع الواليات املتحدة والدول النفطية، ومواقفه التي أدت إىل نشوب بعض أحداث »الفتنة الطائفية«، والقطيعة 
مع العامل العريب بعد اتفاقية كامب ديفيد. كان السادات يدرك املثقفني بوصفهم »أفنديات« يشكلون مصدًرا حمتمال للقلق 

وإشاعة االضطراب والتوتر السيايس.
يف ظل حكم السادات تم نقل أعداد من الصحفيني واملثقفني املعارضني من الصحف القومية إىل أعامل ووظائف إدارية يف 
الوزارات املختلفة، وأيضا يف أحداث أزمة سبتمرب 1981، حيث تم اعتقال بعضهم مع بعض السياسيني املعارضني، وأفرج 
الثقافة  السائدة إىل  النظرة  السادات.  الرئيس  اغتيال  الرئيس األسبق حسنى مبارك بعد وصوله إىل احلكم يف أعقاب  عنهم 
واملثقفني خالل عهدي السادات ومبارك ثم يف مرحلة اإلخوان، وإدراكهم سياسيا بأهنم مصادر للقلق والغليان السيايس 
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واالجتامعي، وأداة خطرة يف تطوير الوعي االجتامعي والسيايس لفئات اجتامعية عريضة يمكن أن تكون مصدرا للغضب 
واالستياء السيايس من النظام وسياساته، أعاقت تطورنا الثقايف ودورنا يف هذا املجال مع مثقفني أشقاء يف املنطقة العربية.

5 - ساهم التخلف املتنامي للسياسات واملناهج التعليمية، وعدم تطويرها الفعيل يف مراحل التعليم العام والديني، يف متدد 
املدارس عىل اختالفها، وهو ما ساعد عىل هيمنة  النقدي لدى طالب  العقل  ذهنية احلفظ واالستذكار والنسيان، وغياب 
نظرة سياسية تدرك التعليم بوضعه أداة للسيطرة السياسية من خالل التأريخ الرسمي للتاريخ املرصي يف خمتلف مراحله، 
واالعتامد عىل تعظيم بعض القادة السياسيني، وإمهال وازدراء بعضهم عىل أمهية أدوارهم التارخيية، يف ظل غياب نظرات 
نقدية وحتليليها لتارخينا، وخاصة حتت احلكم اإلسالمي، وىف ظل الدولة احلديثة. ال شك أن مناهج التعليم والدمج بينها 
وبني املواد الدينية النقلية، وتأويالهتا الدينية الوضعية التارخيية، واعتامدها عىل احلفظ، كرست النزعة للحفظ واالستظهار. 
وساعد عىل ذلك مجاعة املدرسني من ذوي االنتامءات الدينية السلفية واإلخوانية عىل نحو أدى إىل بروز أشكال دينية ورشوح 
من خالل الدرس الديني حول الدرس املقرر يف املناهج، عىل نحو أدى إىل بروز تناقضات بني العلوم الطبيعية، أو االجتامعية، 
وبني الدرس الديني التقليدي املحافظ4 بسبب غلو بعض املدرسني. كل ذلك أثر عىل خمرجات النظام التعليمي، سواء عىل 
مستوى مقدرة الطالب عىل استهالك املواد الثقافية، أو القرائية خارج املقررات التي يتم نسياهنا بعد امتحانات كل عام. من 
هنا ال تلعب املقررات التعليمية دوًرا يف إعداد الطالب والطالبات الستهالك السلع الثقافية عىل اختالفها، واالستثناءات 

حمدودة، وتعتمد عىل إرادة بعض الطالب يف السعي للقراءة واملعرفة أو دور بعض األرس عىل قلة أعدادهم. 
6 - االنفصال بني السياسة الثقافية وبني السياسة التعليمية، وعدم اندماج اإلنتاج والتجريب الثقايف والفني كجزء من عملية 
القدرات  املبكر، وتطويرها من حيث  اإلبداعية، واكتشافها  املواهب  إنامء  الطالب وتكوينهم، عىل نحو يساعد عىل  إعداد 
واإلمكانات، وتوظيفها وتوجيهها. األمر هنا ال يقترص عىل التعليم العام فقط، وانام يشمل التعليم الديني الذي حيظر ذلك، 

ويمتد أيضا إىل التعليم اجلامعي.
7 - تدهور التعليم اجلامعي، عموما، والسيام يف جمال العلوم االجتامعية –مع استثناءات من بعض األساتذة- واالنفصال 
عن اجتاهات التطور يف العلوم االجتامعية من حيث االجتاهات النظرية واملنهجية، شكل خطرا وإعاقة، خاصة يف ظل قلة 
العلمي يف هذه املجاالت، خاصة يف ظل  أثر ذلك عىل اإلنتاج  ناحية أخرى،  العامل. من  البعثات إىل اجلامعات الكربى يف 
انفجار يف الرسائل العلمية غري املنضبطة من الناحية املنهجية والنظرية. ال شك أن ذلك أثر سلبا عىل نوعية اإلنتاج الفكري 

يف جماالت العلوم االجتامعية. 
السياسية  القوة  لصالح  اإلقليمية  القوة  مواقع  بعض  يف  التغري  إىل   1973 أكتوبر  حرب  بعد  النفط  عوائد  ثورة  أدت   -  8
لفوائض املال النفطي، حيث تم إنشاء أستوديوهات للسينام والدراما التلفازية يف مدينة ديب وتونس. وبرزت يف هذه املرحلة 
متويالت نفطية للدراما التلفازية عىل نحو أثر سلبا عىل اإلنتاج الفني من حيث املوضوعات، ومراعاة بعض الرشوط السياسية 
واألخالقية والدينية واألعراف السائدة يف هذه البلدان. وتأثرت السينام من خالل شيوع »سينام املقاوالت« رديئة املستوى 
الفني، ومعها ساد املرسح التجاري الذي يلبى احتياجات رشائح معينة من السائحني وبعض من الفئات االجتامعية الصاعدة 

عشوائيا مع االنفتاح االقتصادي.5 
9 - ظهور بعض دعاة االستعراض يف السوق الديني خالل ثامنينيات القرن املايض، ومتدد احلضور الديني الريفي وثقافته 
الدينية والشعبية ونمط تدينه يف املدن الكربى التي انفجر داخلها النمو الديموغرايف، واالستقطابات احلرضية من األرياف 
الفقري  العمود  التي شكلت  الدولة احلديثة والبريوقراطية  الدولة، عىل نحو أدى إىل ترييفه، ضد ثقافة  للمدًن، ويف جهاز 
الفئات  التي تعرب عن هذه  للمدينة أدى إىل فرض بعض األصوات واألغاين  الثقايف واالجتامعي  الرتييف  للدولة احلديثة. 
االجتامعية املريفة، ونمط تدينها، عىل مجاليات أصوات دولة التالوة، من مشايخ األرياف، وبعض من يف املدن مثل الشيخ 

الطبالوى، وغريه من املشايخ املقرئني.
بعض  اجتامعي عىل  طلب  فرض  إىل  أدى  واإلسكندرية  كالقاهرة  الكربى  للمدن  واالجتامعي  الثقايف  الرتييف  أن  شك  ال 
الكابرهيات  فنون  من  نمطا  اخلارجي  السيايس  الطلب  بعض  وفرض  وآخرين.  عدوية  أمحد  أبرزهم  من  وكان  األصوات، 

واملرسحيات التجارية، وأفالم املقاوالت، ونمط من الدراما التلفازية تتامشى مع أذواق وثقافة هذا الطلب آنذاك.6
10 - الرتاجع يف أنساق القيم االجتامعية وترييفها، والسعي إىل الرزق يف دول النفط، واالجتاه نحو املرشوع اخلاص، وهو 
ما أدى إىل متدد الطلب االجتامعي نحو قيم امللكية اخلاصة، والثراء أيا كانت سبله وآلياته ومرشوعيته، وانتشار املحسوبية، 
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والزبانية. كام انترشت الرشى، وضعفت الرقابة واملساءلة اإلدارية والرقابية، ما أدى إىل التفسخ االجتامعي، وصعود قيمة 
احلراك االجتامعي ألعىل أيا كانت مصادر الثروة، وأسباهبا ومدى مرشوعية احلصول عليها. هذا السياق االجتامعي أدى إىل 
تراجع قيمة املوهبة والعمل اجلاد والكفء، والتعليم الذي ال يعدو سوى حمض شهادة رسمية أو رخصة عىل أداء التعليم أيا 

كانت مراحله، خاصة مع نقص الفرص املتاحة للعمل يف أجهزة الدولة وبقايا القطاع العام والصحف. 
يف ظل هذه البيئة تراجع الطلب السيايس واالجتامعي عىل املعرفة والثقافة واملثقفني بوصفهم مثريون حمتملون للقالقل وللنقد 

االجتامعي والسيايس للنخبة السياسية احلاكمة واملعارضة، وأيضا للواقع االجتامعي واختالالته.
11 - ثمة افتقار للرؤية الشاملة ألدوار الثقافة واإلبداع يف إطار تنمية للدولة واملجتمع، وتزداد الفجوة بينهام وبني تطورات 
العلم والتقنية والثقافة يف الدول األكثر تطوًرا يف شامل العامل واليابان، ودول آسيا الناهضة حول الصني وسنغافورة وكوريا 
اجلنوبية وماليزيا واهلند، وخاصة مع تطورات الثورة الصناعية الثالثة، وبدايات الدخول إىل ما بعدها يف عرص الثورة الرقمية.
غياب رؤية حول دور الثقافة يف التنمية، وحماولة استعارة مفاهيم السياسة الثقافية -وفق أدبيات مؤمترات منظمة اليونسكو 
وكان حماًل للنقاش- إال أهنا مل تأخذ طريقها للطرح واحلوار والتطبيق، ومنها ورقة األستاذ الكبري السيد يسني حول السياسة 
الثقافية. من ناحية ثانية، غام التاميز يف االختصاصات بني أجهزة وهيئات وزارة الثقافة، وضعف أداء بعضها7. ناهيك عن 

الالمباالة بالثقافة اجلامهريية وأنشطتها املختلفة. 
بعض إجيابيات هذه املرحلة متثلت يف تنشيط املجلس األعىل للثقافة، ومؤمتراته، ثم إنشاء املركز القومي للرتمجة )دور جابر 
عصفور(، ومهرجان املرسح التجريبي، ومنشوراته للكتب املرتمجة )دور فوزي فهمي( بقطع النظر عن االنتقادات التي كانت 

توجه إىل هذه األجهزة، إال أن الركود والرتاجع ران عىل أداء هذه األجهزة الثقافية املهمة يف بعض املراحل. 
12 - أدت التفاعالت الثقافية بني اجلامعات األكاديمية املغربية والتونسية مع اجلامعات الفرنسية واألمريكية، من خالل املنح 
والبعثات، إىل تطور الدراسات يف جمال السوسيولوجيا، واأللسنيات، ومدارس النقد األديب والثقايف، وبعض فروع العلوم 
الباحثني يف اجلزائر،  العربيني، ولدى بعض  البلدين  تنامى اإلنتاج األكاديمي، والفكري يف هذين  القانونية. أدى ذلك إىل 
وهو ما أدى إىل حضور بارز ملفكري ومثقفي هذه املنطقة، وحتوهلا إىل مركز ثقايف بارز جتاوز املرشق العريب يف هذه املجاالت، 
وهو ما شكل ظاهرة إجيابية يف تفاعل املغرب واملرشق العربيني، باإلضافة إىل التجارب املرسحية، والسينامئية املتميزة يف هذه 

البلدان عىل قلة اإلنتاج الفني فيها.
13 - تراجع األمهية الرمزية جلوائز الدولة املرصية، وذلك من خالل أداءات غري موضوعية من بعض جهات الرتشيح، وجلان 
الفحص، وبعض االختيارات، عىل نحو أدى إىل عدم اهتامم شخصيات بارزة ومهمة داخل احلركة الثقافية من املستقلني هبذه 
اجلوائز. من ناحية أخرى، هرولت أعداد كبرية نحو اجلوائز العربية، عىل نحو أثر سلبيا عىل اإلنتاج اإلبداعي املرصي وساهم 

يف إنتاج فقاعات رسدية كربى ومستمرة. 
14 - تراجع اإلنتاج السينامئي املرصي كام ونوعًا، وظهرت يف املقابل استبعادات ونقص يف متويل ملرشوعات أفالم لكبار 
املخرجني البارزين، عىل نحو أدى إىل توقفهم عن العمل. من ناحية أخرى دار اإلنتاج عىل أفالم تتسم بالسوقية والسطحية 
وإشاعة العنف، بعيًدا عن القواعد الفنية. وثمة بعض االستثناءات لبعض املخرجني والسينام املستقلة ذات التمويل األجنبي 

يف غالب األحيان.
15 - انفجار يف الرسديات الروائية والقصصية، يقوم غالبها عىل النرش املدفوع لبعض دور النرش، خاصة يف أعقاب 25 يناير 
2011، وذلك للمشاركة يف الرتشح للجوائز العربية أو لغريها. أضف إىل ذلك تراجع بعض مستويات ومعايري النرش يف 

بعض اهليئات الرسمية. 
16 - يف ظل الثورة الرقمية، وانعكاساهتا عىل جماالت الثقافة والفنون، وتأثرها بالرقمنة تفكريا وإبداعا يف عديد املجاالت، 
بات غالب ما ُينتج من أفكار هي إعادة إنتاج وصياغة لقضايا قديمة مل حُتسم، ويبدو غالب الفكر املرصي ذو طابع حمىل، إال 

بعض االستثناءات املحدودة، وبعيدا عام جيرى حوله يف اإلقليم والعامل املتغري.
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ثانيا: مداخل أولية لفهم اإلعاقات حول الدور وضعف التأثير 

نطرح هنا مدخلني: 
مدخل أول: اجتاهات التغري يف املراكز الثقافية واألدوار اإلقليمية

أحد أبرز مشكالت الدور الثقايف اإلقليمي املرصي طيلة العقود املاضية متثل يف ضعف دور املكون الثقايف يف موارد القوة 
السياسية اإلقليمية للدولة لدى النخب احلاكمة، وسطوة إدراك ال تارخيي أن هذا الدور الثقايف اليزال عىل قوته، اعتامدًا عىل 
تصورات غري صحيحة بأن الفكر والفنون املرصية ال تزال مؤثرة يف جمتمعات اإلقليم العريب، عىل نحو ما كان سائدا منذ 
املرحلة شبه الليربالية –لدى من يعلمون يف تركيبة النخبة- وىف املرحلة النارصية، عندما كانت املجتمعات العربية تستهلك، 

وتتمثل، اإلنتاج الثقايف املرصي يف الفنون واآلداب والفلسفة والقانون والسوسيولوجيا والقانون.. إلخ.
هذا النمط من اإلدراكات املشوشة واملغلوطة واملنفصلة عن الواقع املوضوعي يؤدى إىل سيطرة التفكري الرغائبي يف العمل 

السيايس، وهو ما ساد طيلة عديد العقود، بينام الواقع يتغري ويتحول يف املنطقة ثقافيا. 
الدول  يف  االستقالل  أباء  اهتاممات  من  جزءًا  العريب،  العامل  يف  السلطوي  السيايس  واالهتامم  الوطنية،  الثقافات  كانت  لقد 

العربية والنخب السياسية التوتاليتارية، وذلك لعديد االعتبارات يمكن رصدها فيام ييل:
1 - إدراك بعضهم دور الثقافة يف بناء اهلويات الوطنية يف جمتمعات انقسامية، ومن ثم فإهنا تشكل أحد أدوات بناء التكامل 
الوطني يف هذه البلدان. وسعى بعض اجلامعات الثقافية العربية لبناء دورها الوطني، وإبراز التاميز اهلوياتى لثقافة بلداهنا، 
املجاالت  يف  إنتاجها  إلبراز  النخب  هذه  سعت  ثم،  من  املرصية.  الثقافية  اجلامعة  جتاه  ودورها  مكانتها  بلورة  إىل  والسعي 
الفكرية والفنية، وىف الرسديات الروائية والقصصية، والروائية، والشعر واملرسح والفنون التشكيلية واملرسح، ثم السينام بعد 

ذلك من خالل بعض األعامل وهو أمر جيد يف تطور الثقافات العربية عي تعددها وجوامعها املشرتكة. 
2 - تبنى االجتاهات الطليعية يف اآلداب والفنون واملرسح، السيام يف تونس واجلزائر، واملغرب، والعراق وسوريا ولبنان عىل 

قلة ونخبوية هذا اإلنتاج الطليعي والتجريبي. 
3 - إيالء دول النفط يف اإلقليم العريب اهتامما بالثقافة لبناء دور إقليمي، بدءًا من الكويت قبل الغزو العراقي، ثم انزواءها 
يف مشاكلها الداخلية يف أعقاب التحرير ومشاكل الرشعية السياسية.. إلخ، ودور العراق البارز يف ظل حكم حزب البعث 
العريب االشرتاكي سواء يف املؤمترات واملهرجانات، ونرش الكتب والرتمجات، واجلوائز السيام جائزة صدام حسني. ثم تراجع 

هذا الدور بعد الغزو األمريكي للعراق، وانتشار الفوىض، واالنقسامات الداخلية عىل أسس مذهبية، وقومية.
الروائيني  من  كاثرة  كثرة  استقطبت  والفكر  اآلداب  يف  سخية  جوائز  بإنشاء  فيها  األثرياء  وبعض  اخلليج،  دول  قيام   -  4

والقصاصني والشعراء واملثقفني العرب.
5 - اهتامم اململكة العربية السعودية بتنشيط احلقل الثقايف –السيام يف جمال الفنون والدراما التلفازية واملرسح -حتت مسمي 
إىل  حتتاج  التي  الوسطى  االجتامعية  الفئات  ودعم  ناحية،  من  اململكة  عن  النمطية  الصور  لتغيري  حماولة  يف  وذلك  الرتفيه، 
استهالك هذا النمط من األعامل الفنية، وذلك خللق حالة من االسرتخاء االجتامعي لدهيا. من ناحية أخرى، متثل هذه الفئات 
السند االجتامعي للسلطة، يف ظل االنقسامات الداخلية التي ظهرت داخل األرسة احلاكمة، وتعديل قواعد اخلالفة السياسية، 

منذ مؤسس اململكة، امللك عبد العزيز آل سعود. 
من املهم مالحظة التمويل الضخم ملا سمى بمهرجانات الرتفيه، ويتم يف هذا اإلطار حماولة توظيف اجلامعة الفنية املرصية 
يف جمال الدراما والفنون واملرسح، بكل انعكاسات ذلك السلبية عىل توجهات هذه اجلامعة التي يتسم سلوكها بالربامجاتية، 
ومتحورها حول مصاحلها اخلاصة، فوق كل اعتبار، خاصة يف ظل مرياثها يف التعامل مع ثورة عوائد النفط يف الثامنينيات، وما 
بعد من القرن املايض. هذا النمط من الفكر والسلوك العميل اهلادف إىل الثراء متدد وسط بعض املثقفني وأساتذة اجلامعات، 

وال يزال، وهو ما ساهم يف التأثري السلبي عىل إنتاج هذه املجموعات، ومن ثم عىل الدور الثقايف ملرص يف اإلقليم.
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مدخل ثاين: االدراك السيايس الالتارخيي واملفارق للواقع املوضوعي لدور الثقافة املرصية يف اإلقليم العريب 
1 - يشكل تكرار مصطلح »القوة الناعمة« عىل نحو مكثف يف اخلطاب الشفاهي، أو الكتايب عن دور الثقافة والفنون املرصية 
أوهام  أحد  يشكل  املوالني،  بعض  أو  احلاكمة،  املرصية  للنخبة  السيايس  العقل  يف  األزمة  وتعبريات  اإلقليم،  يف  وتأثريمها 
املرسح السيايس بالتعبري الديكاريت، ويشكل مفارقة مع الواقع، ناهيك عن االستخدام اإلنشائي للمصطلح، الذي كان جزءًا 
من أحد مراحل السياسة اخلارجية األمريكية والتنظري حوهلا، يف مرحلة الثورة الصناعية الثالثة، ثم حل حمله مصطلح »القوة 

الذكية« يف إطار الثورة الرقمية.
واالستخدامات  املغلوط،  والوعي  املعرفة  غياب  حاالت  من  حالة  تشكل  اخلشبية  اللغة  من  »األكالشيهات«  هذه  مثل 
السياسية للمصطلحات يف غري مواضعها وسياقاهتا، وترمى إلشاعة الوهم باإلنجاز، واألخطر عدم الوعي بمخاطر تراجع 

الدور الثقايف اإلقليمي ملرص يف عامل خمتلف. 
2 - األشكال الثقافية –الفكرية والفنية- عمومًا ال تزال حتيا يف عامل ما قبل الثورة الرقمية إال بعض االستثناءات، وثمة فجوة 
بينها، ومن توظيفاهتا، يف الفنون كلغة، ومقاربة، وتفكري، وأداء يف األعامل الثقافية، وال يزال بعض استخداماهتا، ال تعدو أن 

تكون منصة للبث أو النرش فقط.
3 - هناك هيمنة لبعض األفكار واملفاهيم والنظريات احلداثية، ومواريث مرحلة »النهضة املرصية« عىل عديد من العقول 
النمط  بعده، وفجوات بني هذا  الغريب ومابعد  بينها، وبني اإلرث احلداثي  التارخيية  الفجوات  املفكرين عىل  املثقفة، وكبار 
من التفكري املشوب بالنزعة النقلية، وبني التحوالت الكونية يف املجاالت الثقافية، وىف العلوم االجتامعية والفنون، وذلك 
لفجوات املعرفة، وقلة الرتمجات، وعدم املتابعة السيام يف جمال الفنون –السينام واملرسح والدراما التلفازية، واألعامل التشكيلية 
يف التصوير والنحت واألعامل املركبة... إلخ- إال استثناءات قليلة، ويف الرسديات اجلديدة. ثمة فجوات مع اآلداب والفنون 
األفريقية واآلسيوية، والالتينية، عىل الرغم من تطوراهتا، ويقترص األمر عىل بعض الرتمجات للواقعية السحرية يف الرواية 
الربيطانيني والفرنسيني واألملان واإليطاليني واألسبان... إلخ، من  الالتينية، وضعف يف متابعة وترمجة أدب ورسد وشعر 
أصول أفريقية، أو عربية أو التينية إال قليال. من هنا نحن أمام مجاعة ثقافية ال ترى إال ما تعرف عىل حمدوديته، ومن ثم تدور 

يف مدار حمدود األفق، وكذلك األمر بالنسبة ملؤسسات ثقافية رسمية، تتعثر بريوقراطيتها، يف عامل مغلق وحمدود وحمىل. 
4 - عديد من التحوالت السوسيو-ثقافية الكونية تشري إىل بعض الرتاجعات يف استهالك ما كان ُيطلق عليه الفنون الرفيعة 
يف أزمنة احلداثة وتطوراهتا –املوسيقى الكالسيك، واألوبرا، والفنون التشكيلية... الخ- وذلك لصالح الفنون اجلديدة يف 
املوسيقى والغناء، وفق هوبزباوم املؤرخ البارز للقرن املايض. ال شك أن استيعاب هذه التحوالت ومآالهتا يف ظل الثورة 

الرقمية من األمهية بمكان، مع تأثرياهتا عىل األجيال اجلديدة يف مرص والعامل العريب. 
5 - منذ عقد الثامنينيات، وحتى العقدين املاضيني من األلفية اجلديدة حدث حتول يف مراكز اإلنتاج الفكري يف العامل العريب، 
من خالل ظهور دور اجلامعة الثقافية يف املغرب، يف جمال الفلسفة والدراسات حول العقل العريب –حممد عابد اجلابري- وىف 
جمال الفلسفة والقانون، والدراسات السوسيولوجية، وكتابات عبد اهلل العروي بالغة األمهية عىل تعددها وأسبقية حضورها 
الفنية يف املرسح. يف تونس تطورت الدراسات اإلسالمية اجلديدة، يف  التجارب  يف العقل العريب وتفكيكه ونقده، وبعض 
املدرسة الفكرية التي أسسها عبد املجيد الرشيف، وتالمذته، وحممد الرشيف، وكتابات املؤرخ البارز هشام جعيط، وآخرين، 
وهناك بعض الكتابات اجلزائرية. من ناحية أخرى، ظهرت بعض جتارب مرسحية، وسينامئية وروائية متميز يف هذه البلدان 

وهو ما أثرى الثقافة العربية.
هذا الصعود للمركز الثقايف العريب املغاريب، أدى إىل متدد دور هذه املنطقة يف العامل العريب وهو أمر أدى إلثراء الثقافة العربية. 
من ناحية أخرى، استخدمت بعض الدول يف إقليم النفط هذا املركز يف هتميش املراكز الثقافية يف املرشق العريب. من ناحية 
إضعاف  حماولة  يف  سياسية،  ألسباب  وذلك  املرصية،  الدراما  مواجهة  يف  والرتكية  السورية  التارخيية  الدراما  وظفت  ثانية، 

الدور الثقايف املرصي يف اإلقليم العريب. 
التحكيم يف بعض  العرب، وذلك مع عديد األخطاء يف جلان  املبدعني  السخية وتدويرها عىل  اجلوائز  زاد عىل هذا االجتاه 
اختياراهتا، بقطع النظر عن املعايري األدبية والنقدية. ال شك أن اجلوائز العربية السخية املمنوحة من دول اخلليج استقطبت 
اهتاممات املبدعني يف الرسد الروائي والقصيص والشعرى املرصيني والعرب، عىل نحو أدى إىل انفجارات رسدية فقاعية، ألن 
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الفنية. يبدو  الرسد السنوي بات يشكل طلبا عىل اجلوائز، بقطع النظر عن مدى عمق التجارب الرسدية، وتوافر رشائطها 
واضحًا أن اجلوائز العربية أدت إىل هتميش جوائز الدولة املرصية من حيث قيمتها املادية والرمزية، وذلك للخلل اجلسيم يف 

ترشيحاهتا، واختياراهتا، وضعف املعايري العلمية والثقافية واإلبداعية يف اختيارات جهات الرتشيح والفحص. 
الكبار عن  املفكرين  الشباب، ومن بعض  املبدعني  السادات ومبارك أن ثمة أزورار من بعض  بارزا منذ عهدي  يبدو   - 6
التشكيلية،  والفنون  السينام،  يف  املستقلة  التجارب  خالل  من  وذلك  وأعامهلا،  وجوائزها،  الرسمية،  الثقافية  املؤسسات 
واملرسحية والكتابات النقدية والفكرية املستقلة... إلخ. أدى ذلك إىل انفصال بريوقراطية أجهزة الدولة الثقافية عن الواقع 
الثقايف املرصي والعريب إال قلياًل. الفجوة اجليلية، بني بريوقراطية وزارة الثقافة، وبني األجيال اجلديدة تزداد اتساعًا بمرور 

الوقت. 
انطالقا مما سبق، نستطيع القول إن ثمة حاجة تارخيية، وموضوعية، إلحياء وإصالح املؤسسات الثقافية املرصية، وذلك من 
أجل التكيف مع التحوالت العميقة التي تتم يف إطار مراكز إنتاج الفكر والفنون العربية، عىل تعدد جماالهتا. من ناحية أخرى، 
من الرضوري استيعاب التغريات اجلديدة يف التقنيات الرقمية، وانعكاساهتا عىل اإلنتاج الثقايف، فضال عن رضورة االنفتاح 

اجلدي عىل الثقافات اآلسيوية واألفريقية والالتينية وىف شامل العامل.
إن جتديد احلياة الثقافية يتطلب إصالحات جذرية يف التعليم املدين والديني املتدهور، ورضورات التكامل بني الثقافة والتعليم 

يف كافة مراحله، ورضورة إصالح جذري للجامعات، السيام يف اجلامعات اإلقليمية واخلاصة.
كل املؤرشات تشري إىل رضورة بروز طلب اجتامعي وسيايس حول الثقافة واملعرفة يف مواجهة قيم الثراء الرسيع واالستهالك 

املفرط بال عمل. الثقافة والتعليم هي احلل.
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