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ثقافة وناس

يحدث في القاهرة اآلن

وزارة حلمي النمنم :إصالح فكري أم استقرار إداري؟
استقبلت األوساط الثقافية المصرية خبر تولي
حلمي النمنم الحقيبة الوزارية بارتياح حذر ّ
مرده
ّأنه من داخل المنظومة التقليدية .إال ّأن النمنم ّ
تعرض
لهجمة من خارج الحدود على خلفية عدائه الشديد
للوهابية واتهامه السعودية وقطر بالتنظير للقتل
بدوافع طائفية والوقوف وراء الفكر التكفيري في
العالم العربي
القاهرة ــ مايكل عادل
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ال ـض ـغــوط الـتــي
ّ
مــارسـهــا عــدد مــن املثقفني والـكــتــاب
املـ ـص ــري ــن ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة إب ــراه ـي ــم
م ـح ـلــب إلج ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــر وزاري فــي
حـقـيـبــة ال ـ ّث ـقــافــة ،إال أن مـحـلــب كــان
دائــم التعنت والــرفــض لهذا الطلب.
وبالرغم من عدم تقديم وزير الثقافة
ال ـس ــاب ــق ع ـبــد ال ــواح ــد ال ـن ـب ــوي ألي
جــديــد على الـســاحــة الثقافية خالل
ّ
فترة توليه ل ـلــوزارة ،باإلضافة إلى
موقفه الشهير وإهانته ملديرة أحد
املـ ـت ــاح ــف وت ـه ـك ـم ــه عـ ـل ــى هـيـئـتـهــا
وش ـكــواهــا الـتــي وصـلــت إل ــى مكتب
رئيس ال ــوزراء ،إال أنــه أيضًا اكتفى
بترتيب جلسة مصالحة بني الوزير
وبينها لتفادي أي إج ــراء يجدر به
ّ
اتـخــاذه ضد الــوزيــر امللقب بـ «وزيــر
قلة الذوق».
وكــأن املهندس إبراهيم محلب كان
مـ ـص ـ ّـرًا ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــران اس ـ ــم ال ـن ـبــوي
بحكومته إلى النهاية ألسباب غير
واضـ ـح ــة ،ورب ـم ــا م ــن دون أس ـب ــاب.
ه ــا ه ــي ح ـكــومــة م ـح ـلــب ت ـصــل إلــى
نـهــايــة امل ـط ــاف بـعــد قـضـيــة الـفـســاد
ال ـتــي ط ــاول ــت وزيـ ــر ال ــزراع ــة وع ــددًا
كـبـيـرًا مــن امل ـســؤولــن ،وبـعــد هــروب
محلب مــن س ــؤال عــن قضية قصور
ّ
وتورطه فيها خالل املؤتمر
الرئاسة
الصحافي في تونس.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،ك ــان ــت ح ـق ـي ـبــة ال ـث ـقــافــة
ع ـلــى رأس ال ـح ـقــائــب ال ـتــي طــاولـهــا
التغيير في الحكومة الجديدة التي
ترأسها املهندس شريف إسماعيل
وزي ــر الـبـتــرول الـســابــق ،وهـنــا بــدأت
ال ـت ــرش ـي ـح ــات ب ــأس ـم ــاء م ـث ــل أح ـمــد
مجاهد الرئيس السابق ل ـ «الهيئة
العامة للكتاب» الــذي أقــالــه النبوي
مــن منصبه أخ ـي ـرًا ،وحلمي النمنم
الذي قام بتسيير أعمال الهيئة خلفًا

ل ــه ،بــاإلضــافــة إل ــى عـمـلــه كــرئـيــس لـ
«دار الكتب والوثائق» في الوزارة.
وقد استقر األمر نهائيًا على اختيار
النمنم لحلف اليمني الدستوري أمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي كوزير
لـلـثـقــافــة ،وه ـنــا ب ــدأ الـجـمـيــع بـطــرح
وجهات النظر املتباينة بني التأييد
واالستياء.
في األوســاط األدبية املصرية ،كانت
هـ ـن ــاك ح ــال ــة مـ ــن االرت ـ ـ ـيـ ـ ــاح ال ـح ــذر
ّ
بعد اختيار النمنم ّلتولي ال ــوزارة.
االرت ـ ـ ـيـ ـ ــاح م ـ ـصـ ــدره أن ـ ـ ــه مـ ــن داخـ ــل
الجماعة الثقافية املـصـ ّ
ـريــة املــؤيــدة
للتغيير «ولو بشكل متحفظ أو أكثر
ّ
نظامية».
والـ ـح ــذر ه ـنــا س ـب ـبــه أنـ ــه م ــن داخ ــل
املنظومة التقليدية التي تتحرك في
ّ
ّ
التقدمية
نظامي يطرح األفكار
إطار
من دون اإلخــال بمصالح املنظومة
الحاكمة.
وربما كان على رأس أسباب االرتياح
الـعــام هــو مجرد اإلطــاحــة بالنبوي،
ذي امل ـ ـ ـيـ ـ ــول امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار
ّ
الرجعية نوعًا ما واستبداله برجل ـ
رغم كل شيء -يجاهر دائمًا بضرورة
ع ـل ـم ـنــة ال ـث ـق ــاف ــة املـ ـص ــري ــة وأص ـ ــدر
الـعــديــد مــن املــؤلـفــات عــن الجماعات
الـيـمـيـنـيــة الــدي ـن ـيــة وت ــاري ـخ ـه ــا في
تفتيت املجتمع املصري .ولعل هذه
النقطة التي طمأنت الجماعة األدبية
والـفـنـيــة املـصــريــة هــي نفسها التي
تسببت فــي هـجــوم أب ــواق آل سعود
ً
على اختيار الــرجــل كما فعلت قبال
عند اختيار جابر عصفور صاحب
ن ـفــس امل ـي ــول واألفـ ـك ــار لـيـشـغــل هــذا
املنصب.
فـقــد أب ــدى الـكــاتــب الـسـعــودي جمال
خ ــاش ـق ـج ــي اسـ ـتـ ـي ــاءه مـ ــن اخ ـت ـي ــار
حلمي الـنـمـنــم لشغل منصب وزيــر
ً
ّ
املصرية ،معلال ذلــك بتكرار
الثقافة
األخير الهجوم على الفكر الوهابي

ّ
ومروجوه بالتسبب
الذي اتهمه هو
ف ــي ت ــدم ـي ــر ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـك ــر وال ـف ــن
العربي وانتشار التيارات التكفيرية
والتحريض على العنف وممارسته،

أبدى الصحافي السعودي
جمال خاشقجي استياءه
من هذا االختيار
مـ ـ ــا تـ ـسـ ـب ــب فـ ـ ــي تـ ـفـ ـتـ ـي ــت األوطـ ـ ـ ـ ــان
وإضعافها.
ل ــم يـتـجــاهــل الـنـمـنــم ه ــذا الـتـصــريــح

وأجرى مداخلة هاتفية مع اإلعالمي
وائ ـ ــل اإلبـ ــراشـ ــي لـيـعـلــن اس ـت ـن ـكــاره
تــدخــل خــاشـقـجــي فــي ش ــأن مـصــري
كـتـشـكـيــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مـعـلـنــا رأي ـ ــه في
حرية اململكة الختيار املــذهــب الــذي
تـ ّـريــد أن تحكم بــه شـعـبـهــا ،مضيفًا
أنه لم يتدخل في فرض اململكة على
مــواطـنـيـهــا ه ــذا الـفـكــر وتـلــك املـيــول،
وموضحًا بأنه يرفض تصدير هذا
ال ـف ـك ــر إلـ ــى م ـص ــر وأنـ ـ ــه ل ــن يـتــوقــف
يــومــا ع ــن م ـحــارب ـتــه وإع ـ ــان رفـضــه
له! وطالب بأن يحترم اآلخرين حق
املـصــريــن فــي رف ــض ه ــذا الـفـكــر كما
احترموا حقهم في تطبيقه لديهم.

وب ــال ـط ـب ــع ب ـع ــدم ــا أع ـل ـن ــت امل ـم ـل ـكــة
مــوقـفـهــا بـتـلــك ال ـطــري ـقــة ،ف ـقــد ب ــدأت
بعض الـتـيــارات السياسية املوالية
ل ـهــذا الـفـكــر داخـ ــل مـصــر ف ــي إظـهــار
م ــواق ـف ـه ــا بـ ــن الـ ــرفـ ــض وال ـت ـج ــاه ــل
ُ
لهذا االختيار ،واتهام الوزير بالكفر
والـتـشـكـيــك فــي أه ــداف ــه ،قــاطـعــن كل
الطرق على الحركة األدبية والثقافية
امل ـصــريــة لـتـقــويــم ال ــوزي ــر وتقييمه
مهنيًا في الشؤون اإلدارية للوزارة.
الـنـمـنــم صــاحــب امل ــؤل ـف ــات البحثية
حـ ــول ال ـج ـم ــاع ــات ال ــدي ـن ـي ــة كـ ــان قــد
وضع على عاتقه منذ عقود البحث
فــي تــاريــخ تلك التنظيمات ودورهــا
فـ ــي خ ـل ـخ ـل ــة الـ ـ ــروابـ ـ ــط امل ـج ـت ـم ـع ـيــة
املصرية والعربية ،وتصدير اململكة
الـسـعــوديــة لتلك األف ـكــار وتمويلها
ال ــذي وص ــل أحـيــانــا إل ــى تسليحها،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـ ــدور ال ـق ـط ــري في
بـنــاء التنظيمات الــرجـعـيــة ب ــدءًا من
أصـ ـح ــاب ال ـف ـك ــر امل ـ ـعـ ــادي ل ـل ـحــداثــة
ً
والتقدم ،وصوال إلى حاملي السالح
والـتـنـظـيــر لـلـقـتــل ب ــدواف ــع طــائـفـيــة.
وم ـ ــن ت ـل ــك امل ــؤلـ ـف ــات «حـ ـس ــن ال ـب ـنــا
ال ـ ــذي ال ي ـعــرفــه أ َحـ ـ ــد» ،و»األزه ـ ـ ـ ــر...
الـ ـشـ ـي ــخ وامل ـ ـش ـ ـيـ ــخـ ــة» ،و»ال ـح ـس ـب ــة
وحـ ـ ّ
ـريـ ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر» ،و»سـ ـ ّـيـ ــد قـطــب
ّ
وثورة يوليو» و»سيد قطب ...سيرة
ّ
وتحوالت».
ومن هنا يجدر الرجوع إلى التساؤل
القديم عن الهدف من تلك التغييرات
املتعاقبة في هذا املنصب ،من صابر
عـ ــرب الـ ــوزيـ ــر ال ـب ـع ـيــد ع ــن امل ـنــاطــق
ال ـش ــائ ـك ــة الـ ـ ــذي ي ـت ـجــاهــل ال ـخ ــوض
فـ ــي ال ـ ـجـ ــدل الـ ـفـ ـك ــري بـ ــن ال ـت ـن ــوي ــر
والــرجـعـيــة ،ثــم جــابــر عـصـفــور الــذي
أعـلــن بــوضــوح رفـضــه الـتــام لوجود
أي وص ـ ــاي ـ ــة ألي م ــؤسـ ـس ــة دي ـن ـيــة
والرقابية على األعمال الفنية ،مرورًا
بـ ّ
ـردة عبد الــواحــد النبوي الــذي كان
ي ـع ـلــن نـ ــوايـ ــاه ل ــوض ــع أي ع ـم ــل فــي
إطـ ــار «أخ ــاق ــي» ،م ــن دون أن يـقــوم
ً
بتعريف معنى األخالق هنا ،وصوال
إل ــى الـنـمـنــم الـبــاحــث وال ـكــاتــب الــذي
هاجم الفكر الوهابي واتهم اململكة
بتصديره بشكل مباشر وحــاد ولم
ّ
يتغير قوله حتى بعد توليه الوزارة.
والـتـســاؤل هنا :هــل هــذا بالفعل هو
سبب اختياره ،أم أن االختيار يعود
إلى كونه من داخل املنظومة اإلدارية
ليبقى الوضع كما هو عليه «إداريًا»
حتى ولو ّ
تغير املضمون واملحتوى
ّ
والتوجه؟

فالش
■ فـ ـ ـ ــازت روايـ ـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــدس» (ال ـ ـسـ ــاقـ ــي)
للسعودي محمد حسن علوان بطبعتها
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن «دار سـ ـ ــوي»،
بـجــائــزة «الــروايــة العربية  »2015التي
يمنحها «معهد العالم العربي في باريس»،
ومؤسسة «جان لوك الغاردير» .كما منحت
لجنة التحكيم جــائــزة الـتـنــويــه الـخــاص
لـلــروائــي اليمني علي املـقــري عــن «حــرمــة»
(الـســاقــي) فــي ترجمتها الـصــادرة عــن «دار
ليانا ليفي».

«مشارف» عند الساعة الحادية عشرة و37
دقيقة من مساء الغد (بتوقيت املغرب) على
شــاشــة «الـقـنــاة املغربية األولـ ــى» .تحت
عنوان «مــاذا عن مشروع التنوير في العالم
العربي؟» ،يتطرق اإلعالمي والشاعر املغربي
إلــى مــواضـيــع عــدة مــع صــاحــب «مــدخــل إلى
التنوير األوروبي» ،منها الدراسات التجديدية
في التراث العربي ،وموضوع مصادرة بعض
األف ـكــار مــن قبل الـبــاحـثــن ،والـخــدمــات التي
يمكن تقديمها للتراث اليوم.

■ ما املقصود بإسالم التنوير؟ وملاذا فشل
م ـشــروع الـتـنــويــر فــي الـعــالــم الـعــربــي الـيــوم؟
وكيف بلغنا حالة االنـســداد التاريخي التي
ّ
نتخبط بها حاليًا في زمن اإلرهاب الداعشي
واالحتراب الطائفي؟ هي بعض األسئلة التي
يـطــرحـهــا اإلع ــام ــي ي ــاس ــن ع ــدن ــان على
املـفـكــر ال ـس ــوري هــاشــم صــالــح فــي حلقة

■ تحت عنوان «الحقيقة العارية»ّ ،
يقدم
عـمــار عـبــد رب ــه (ال ـص ــورة) مـعــرضــه الــذي
تحتضنه صــالــة «أيـ ــام» فــي ب ـيــروت مــن 7
تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) حـتــى ال ـســابــع من
تشرين الـثــانــي (نــوفـمـبــر) .الـفـنــان الـســوري
الفرنسي ( ،)1966درس العلوم السياسية
قبل أن يطلق وكالته «بلقيس» للصور ويجول

فـ ـ ــي ب ـ ـقـ ــع الـ ـ ـص ـ ــراع
ليكون شــاهــد عيان
بـعــدسـتــه ،فـحــط في
ال ـع ــراق إب ــان الـحــرب
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ع ـل ـي ــه،
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وسـ ــوريـ ــا
وليبيا .في معرضه
الـ ـج ــدي ــد ،ي ـل ـجــأ إل ــى
وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــط م ـت ـن ــوع ــة
ل ـت ـش ـك ـيــل الـ ـص ــورة
الـفــوتــوغــرافـيــة ،مستكشفًا مـفـهــوم الــرقــابــة
ّ
في العالم العربي ،ولعل أقصى تجليات هذا
القمع يكمن في الرقابة على الجسد العاري.
لالستعالم01/374450 :
■ ج ــاي ــس سـ ـل ــوم فـ ـن ــان ل ـب ـن ــان ــي ك ـنــدي
معروف (عــام  )١٩٥٨يشتغل في التجهيز
والتصوير الفوتوغرافي ،والفيديو والنص

ً
واألداء منذ عــام  .١٩٧٥فضال عــن إشرافه
على املعارض وإجراء ورشات عمل وتنسيق
املشاريع الثقافية ،يقيم سلوم في فانكوفر
فــي كندا التي لجأ إليها إثــر الـحــرب األهلية
فــي لبنان .ومــن خــال عمله ،يـحــاول سلوم
تفكيك وتحدي التأويالت التقليدية للوقائع
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــي تـكــرسـهــا
وســائــل نـشــر املـعـلــومــات كــوســائــل اإلع ــام.
وهــا هــو الـفـنــان يـحــط فــي ب ـيــروت بمشروع
ً
الفت فعال .انطالقًا من قصاصات صحف،
وص ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة ،وأفـ ـ ــام ال ـب ــوالروي ــد
وبطاقات بريدية جمعها بني  1988و،1998
يـقـ ّـدم الـفـنــان اللبناني تجهيزًا فنيًا يقارب
ف ـي ــه م ــرح ـل ــة م ــن ت ــاري ــخ ل ـب ـن ــان ه ــي حـقـبــة
الـتـسـعـيـنـيــات .يـسـتـمـ ّـر امل ـع ــرض ح ـتــى 30
كــانــون األول فــي  Bank Art Galleryفي
«الجامعة األميركية في بيروت» .لالستعالم:
01/350000

