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من بحوث اسبوع املدى الثقايف الرابع

الــــــســـيـــــــــايس
عـالقـــــــــة ـالـــثـقـــــــــايف  -ـ ـ

فـــيـــــصـل لـعـــيـــبـــي

تـصـويــر :نهــاد العـزاوي

هـنــاك خـطــاب ثقــايف جــديــد يعـتـمــد
على - :
 -1مقولة النظام العاملي اجلديد.
 -2اإلنفتاح
وهو يـحاول أن يـوهمنـا بعـبارات عـامة
مـثـل  :العـ ــالـم قـ ــري ـ ــة صغـيـ ــرة ،مـ ــوت
األيـديـولــوجيــا،نهـايــة التــأريخ ،صـراع
احلـ ــض ـ ـ ــارات ،وغــي ـ ـ ــره ـ ـ ــا مــن اجل ـمـل
الـكـبـيـ ــرة ،حـيـث يـغلــب علــيهـ ــا الـفهـم
الـريكـاردوي (الكـمي الثـابت جـوهـريـاً)
ول ــي ـ ـ ــس امل ـ ـ ـ ــادي الـعـلـ ـم ــي املـ ـتـغ ــي ـ ـ ـ ــر
والتاريخـي ،أي إلغاءاملفـاهيم املعـروفة
م ــثل  :ال ـتــنـ ـ ــاق ــض ـ ـ ــات ،الالمـ ــسـ ـ ــاواة،
اإلخـتالف ،اآليــديــولــوجيــا ،ليــرغـمنــا
عل ــى قـب ــول مف ــاهـيـمه اخل ــاص ــة ،انه
يلغي اآليـديولـوجيات الـسابقـة ليثبت
آيـديـولــوجيـا الـنظـام اجلـديــد ،مع أن
العــالم قـد شهـد بـروز آيـديـولــوجيـات،
كـ ــانـت الـ ــى وقـت ٍ قـ ــريــب تعـتـبـ ــر مـن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوارس ،مـ ـ ـثـل ال ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـف ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والعنصريةالعرقية والقبليات أيضاً.
إنه خ ـطـ ــاب آيـ ــديـ ــولـ ــوجـيـ ــا الـ ـسـ ــوق
والـت ــسلــيع والـت ـشـي ــؤ .وهـ ــو يفـت ــرض
كــوعي مــزيف نهـايــة التـاريـخ ومبعنـى
آخر ،ثبـات الفكر املثـالي ونهايـة الفكر
املادي والعلمي.

هذا الوعي الذي يتسرب تدريجياً الى
املـثقفـني وال ـسـيــاسـيـني ،يعـنـي ضـمـن ـاً
اإلق ــرار ب ــالقـطـب ال ــواح ــد أو هـيـمـن ــة
ال ــوالي ــات املـتح ــدة األمـ ــريكـي ــة عل ــى
مقدرات العالم .
لقــد كــانت الـثقــافــة الــوطـنيــة ســابق ـاً
مـ ـشـ ــارك ـ ــة فعـ ــالـ ــة يف الـن ـضـ ــال ضـ ــد
اإلس ـ ـتـعـ ــم ـ ـ ـ ـ ــار ومـ ــن أجـل ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــرر
واإلسـتـقالل ولهــا خـصــائــص محلـيــة
وهـي متّيـز بـني التقــدم والتـبعيـة وهـو
م ـ ـ ــا جعـلهـ ـ ــا قـ ـ ــريــبـ ـ ــة مــن ال ـن ــضـ ـ ــال
السـياسي الـرفيع املـستوى ،ممـا ساهم
يف خلق العالقـة الطـبيعيـة بني مـا هو
ثقـايف ومـا هـو سيـاسي مع إسـتقالليـة
كل مـنهـم ــاعـن اآلخ ــر ،فك ــان اجملـتـمع
حاضراً دائماً عند الطرفني.
لـك ــن ثق ـ ــافـ ـ ــة اإلنفــت ـ ــاح ،ت ــط ـ ــال ـبــن ـ ــا
بـاخلـضـوع ملـركـز واحــد وحيـد وت ـزّيف
املعـن ــى احلقـيقـي للعــاملـي ــة أو العــوملــة
اإلنـســانيــة،محــولــة التــاريخ الــى زمن
ثــابـت محــدد بــاللحـظــة ال ــرأسم ــاليــة
فـقط .إنهـا ثقـافــة (النعجـة دولي)،
إذا أحسنـا التعبيـر ،ثقافـة اإلستنـساخ
واألربـ ــاح والـ ـسـي ـطـ ــرة ،حـيـث تــنعـ ــدم
مف ــاهـيـم مـثل :الـت ـض ــامـن ،احل ــري ــة،
املساواة مبعانيها العميقة.

يف هـذه الظـروف أصبح حتـى النـضال
خـاضع " ٌ للـشــرعيـة الــدوليـة " والـتي
تـعنـي عمـلي ـاًاخلـضــوع ألمــريكــا ووفق
مصاحلها أيضاً.
فـ ــاملـثـقف احلـ ــالـي عـمـ ــوم ـ ـاً أصــبح يف
حـ ــاجـ ــة الـ ــى م ـ ــرجعـيـ ــة وهـ ــو مـثـقف
مـرجعيات بـالذات ،ويعتمـد على جهة،
ح ــزب ،ديـن ،ق ــومـي ــة ،دول ــة ،ع ـشـي ــرة،
ثقافة اآلخر الخ ..
نـادراً ما جنـد يف مجتمعـاتنـا العربـية،
املـثقف امل ـسـتقل واحل ــر والعـضــوي يف
نفــس ال ــوقـت ،إن املـثـقف عـن ــدن ــا ه ــو
(م ــوظف –ت ــابع) ٌ ،ي ــوظف الـثق ــاف ــة
جلهــة مــا أو مــرجـعيــة مــا وبهــذا فهــو
يتنازل طوعاً على األغلب عن الثقافة
لـصــالح سلـط ـةٍ مــا،وتـتحــول الـثقــافــة
هنا الى وعيٍ زائف ٍ.
مـنــذ ال ـسـتـيـنــات ب ــات علــى املـثقف أن
يـثـبــت والءه لل ــسل ـطـ ــة وصـ ــار الـ ــوالء
قـيمــة معــرفيـة ودلـيالً علـى الـوطـنيـة
واإلخـالص وعــكـ ـ ـ ـسـه جنـ ـ ـ ـ ــد تـه ــمـ ـ ـ ـ ــة
اخلــي ـ ــانـ ـ ــة والعــم ـ ــالـ ـ ــة لألج ـن ـبــي وإذا
أضفـن ــا الــسلـط ــة ال ــديـنـي ــة كــسلـط ــة
إضـافيـة أو مـرجعيـة أخـرى فـإن الكفـر
واألحلاد هو من نصيب املارقني طبعاً.
يـ ــأتــي بعـ ــد إرهـ ــاب الـ ــدولـ ــة العـ ــربـيـ ــة

امل ـنـفلــت وع ـ ــادات الــتخـلف واجلــم ـ ــود
واألنغالق ،إرهـاب سـلطـة املـال كــشكل ٍ
مـستـتر ضـد الثـقافـة واملثقفني ،ومـنذ
الـستينـات أيضـاً الحظنـا جميعـا ًكيف
أصـ ـ ـبــح شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـ ـث ـقــف م ـ ــن خــالل
الـت ــوظـيف يف امل ــؤس ـسـ ــات اإلعالمـي ــة
البتـروليـة قـد قيـد حتـركه وأغـلق فمه
بسـبب إعتمـاده يف رزقه على مـثل هذه
املؤسـسات ،مثال العراق يف عهد صدام
ولـيـبـي ــا ح ــالـيـ ـاٍ ومعـظـم دول اخللـيج
ال ـتــي ت ــنعـ ـ ــدم ف ــيهـ ـ ــا حـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ــرأي
والتعبير عنه.
إن ثـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـبــت ـ ـ ــرودوالر ،حـق ـيـق ـ ـ ــة
مـ ــوضـ ــوعـيـ ــة الحتـتـ ــاج الـ ــى بـ ــراهـني
ملعــرفـته ــا،إذ أصبـح املثـقف الع ــربي يف
ه ــذه األم ــاكـن عـب ــارة عـن ك ــاتـب .غـي ــر
ق ـ ــادر عل ـ ــى ق ـ ــول احلقــيق ـ ــة بع ـ ــد أن
طــوحت به انـظمـته القـمعيـة وأرعـبته
وأقـدمـت حتـى علـى إغـتيـاله وتعــذيبه
ورميه يف معتقالتها الوحشية ومرغت
ك ــرامــته ب ــالـ ــوحل وق ـضــت علـ ــى ذاته
املـ ـسـتـقلـ ــة وجـ ــوهـ ــرهـ ــا اإلنـ ـسـ ــانـي -
التقدمي والتنويري.
ولكـي يـنهـض املـثقف وال ـسـيــاسـي مـن
ه ــذا امل ـسـتـنقـع ،أي نه ــوض الـثق ــاف ــة
والسـياسـة معـاً من إنحطـاطهـما عـلى
أســس ج ــدي ــدة،أج ــد أن طـ ــرح بعــض
املقترحات ذات الفائدة هنا مثل - :
 -1محــاربــة الهــزميــة مبعـنــاهــا العــام
(ثق ـ ــافــيـ ـ ـاً ،ســي ـ ــاســيـ ـ ـاً) وذلــك بجـعل
الثقـافـة قـادرة علــى إستخـدام أدواتهـا
اخلاصة بهـا وشروطها املـميزة لها ،أي
ف ـصـله ــا عـن ال ــسل ـط ــة (أيـ ــة سل ـط ــة)
وعدم حـصرهـا بتكنـوقرطـيي الثقـافة
فقـط،أو ع ــزلهــا عـن محـيــطهــا الــذي
تتنفس منه أي اجملتمع.
 -2مواجهة التخلف العام يتطلب منا
مــواجهــة تـخلفـنــا اخلــاص بــالــدرجــة
األولى.
 -3محــاربــة ثقــافــة الـســوق مبعـنــاهــا
الالإنـ ـسـ ــانــي ،يف ـ ــرض علـيـنـ ــا أي ـض ـ ـاً
محـاربــة الثقـافـة الــظالميــة القـادمـة

لنــا مـن كهــوف امل ــاضي الــسحـيق ،ألن
املوقف املعريف اليقبل التقسيم
 -4المعــنـ ـ ــى للــثق ـ ــاف ـ ــة إذا لــم متلـك
مـشـروعهـا اخلـاص ،الـذي يـنتـمي الـى
مجـتـمـعهـ ــا ويحـمـل يف نف ــس ال ــوقـت
نـق ـ ـ ــداً ج ـ ـ ــذري ـ ـ ــا ًملـع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات ال ـتـق ـ ـ ــدم
والتجـديد،وهي ثقافة نـاقدة للسياسة
واألخالق والتقاليد البائدة واملتخلفة
واملعادية ملا هو إنساني ،إن الثقافة من
هــذا املنـظــور تعـني مــرجع املــرجعيـات
جـمـيعهــا ،وهــو امل ــوقع احلقـيقـي لـكل
ثقافة ٍ أصيلة
 -5اإلب ــتعـ ـ ــاد ع ــن الفـكـ ـ ــر الـ ـ ــوثـ ـ ــوقــي
واحلـتمـي مبعنـاه الـريــاضي واألنـتبـاه
الـى ثقـافـة الـدحـض أو النفي والـنظـر
ال ــى مبــدأ اإلحـتمــال كـمبــدأ ه ــام من
مـبــاديء الـنـظــرة اجلــدي ــدة للـثقــافــة
والــتقـ ــدم الـبـ ـشـ ــري أو اإلرتـ ــداد رمبـ ــا،
والـتـخلــص مـن ال ــشعـ ــارات واألمـ ــانـي
الــبعــي ـ ــدة عــن ال ـ ــواقـع املع ـ ــاش ووضع
أفكار قابلة للتطبيق.
 -6مم ـ ــارس ـ ــة الــثق ـ ــاف ـ ــة والـ ـســي ـ ــاس ـ ــة
ممـارسـة نـظـريـة وعـمليــة مع ـاً ،وجعل
الـثقــافــة وال ـسـيــاســة كـن ـشــاط مــدنـي
وحـضاري يـتميـز باإلبـداع  .أي النـظر
الـى الثقـافـة كـنشـاط سيـاسـي والنظـر
للــسيـاســة كنـشــاط ثقـايف ،بــسبـب من
حـاجـةاألثنـني لبعـضهمـا ألن الثقـافـة
يف حاجـة الى احلرية كمـا أن السياسة
يف حـاجـة الـى مـا هـو جـديـد يف عــالم
املعرفة و موقف واع من األحداث
 -7أن الـدولة الـعربـية احلـديثـة لديـنا
هـي الـتـي خـلقـت اجملـتــمع وهـي دول ــة
شـم ـ ــولـي ـ ــة مهـيـمـن ـ ــة عل ـ ــى مق ـ ــدرات
اجملتـمع وب ــالتــالـي فهـي يف غنــى عـنه
حـيـث اجملـتــمع عـ ــالـ ــة علـ ــى الـ ــدولـ ــة،
وعلـين ــا كمـثقـفني إع ــادة العالقــة الــى
شـكـلهـ ــا ال ـطـبــيعـي أي جـعل الـ ــدولـ ــة
خاضـعة لـلمجتـمع ومسـيرة مـن قبله،
إع ـ ــادة مق ـ ــدرات الــبالد ال ـ ــى اجملـتــمع
نفسه بحيث يـصبح قادراً على حتديد
شكل الدولة وطبيعتها أيضاً.

حمــــــــــــطــــــــــــــــــــــات
واشنطن

نـشرت هيئة (آر آر بوكـر) احصاءات عن تراجع اصدارات
الـكتـب التـي تنـشــر بــالــواليــات املـتحــدة وأعـطـت رقمــا
مـتسـلسال ،أن عـدد الكـتب التـي نشـرت يف البالد تـراجع
العام املـاضي للمرة األولـى منذ  1999.وكـشفت األرقام
األوليــة الـتي جـمعـتهــا الهـيئــة لــدى دور نـشــر محـليــة
ون ـش ــرتهــا يف بـي ــان ،أن  172ألف كـتــاب وإصــدار جــديــد
لكـتب قـدميـة نـشـرت بـالـواليــات املتحـدة عـام  2005أي
بتــراجع بلـغ أكث ــر من  18ألـف كتــاب مقــارنــة مع العــام
 2004.وأضافت الهيئة أن عدد الكتب التي نشرت ،رغم
هــذا الـتــراجع ،يـبقــى ثــانـي أعلــى رقـم سـجل بعــد عــام
 2004الــذي شهــد مــست ــوى قي ــاسيــا جلهــة اإلصــدارات،
حـيث أرجع املـديــر العــام للهـيئـة غــاري إييلــو ذلك إلـى
ارتفــاع سعــر الــورق مــرتـني منــذ بــدايــة الــسنــة .وتــابع
إييلـو أن بريطـانيا أصـبحت تنشـر عددا أكبـر من الكتب
باإلجنـليزيـة من الواليـات املتحـدة مع صدور  206آالف
كتـاب يف بــريطـانيـا عـام  ،2005أي بـزيــادة  45ألف كتـاب
مقــارنــة مع العــام  2004.ويـسجـل التــراجع خـصــوصــا
بكتـب اخليــال العلمـي والفئـات الـوثــائقيـة الـتي تعـالج
م ـ ـ ــواض ـيـع ال ـ ـ ــديــن والـ ـ ـس ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــذات ـي ـ ـ ــة وال ـت ـ ـ ــاريـخ
والـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا ،بـيـنـم ـ ــا سجـل ارتفـ ــاع نـ ـسـبــته %22
لإلصدارات اجلديدة يف مجـال الرياضة والتسلية و%18
بقطاع الطب والصحة.

صنعاء

وسـط الظـروف اجلـديــدة التي يعـيشهـا العـراق ويف
ظل تصـدر قـانـون حمـايـة املــؤلف والكتـاب العـراقي
بكل اجتاهاته والذي ميثل الرصيد واالرث الوطني
العـراقـي بني قـدمي وحــديث ..بـدأت معـانـاة املـؤلف
الـعراقي احلقيقية يف ظل فقـدان الدعم الكامل له
يف طـب ــاع ــة مـ ــؤلف ــاتـه ،بعـ ــد ان فق ــد اي شـكل مـن
اشك ــال الــتع ــاون مـن قـبـل اجلهـ ــات احلقــيقـي ــة يف
الـداخـل ..ونحن اذ نـفتح بـعضـاً مـن صفحـات هـذا
املـلف الـكـبـي ـ ــر نحـ ــاول ان نـت ـ ــوصل الـ ــى االسـبـ ــاب
احلقـيقـي ــة الك ــامـن ــة وراء ع ــزوف معـظـم امل ــؤلفـني
العـراقـيني عـن طبع مــؤلفــاتهم بــالعــراق او القيـام
بايداعها يف املكتبة الوطنية.
بني املؤلف والرقابة وقانون االيداع
وعن هـذا املـوضــوع التقـينـا بـالبـاحـث والنـاشـر زين
النقشبندي الذي بادر بالقول:
ان القـوانني املـوجودة حـاليـاً ال متتلك الـقدرة عـلى
حمـاية املؤلف او النـاشر فضالً عن رفع الـرقابة عن
الـكـتـ ــاب بـ ـسـبــب الغ ـ ــاء وزارة االعالم ،امـ ــا قـ ــانـ ــون
االيـ ــداع الـ ــذي وجـ ــد مــن اجل م ــسـ ــاعـ ــدة امل ـ ــؤلف
العــراقي واحلفـاظ علـى حقــوقه ونتـاجــاته فهـو ال
يخــدم املــؤلـف ،حيـث ان املكـتبــة الــوطـنيــة مــا زالت
تعمـل بنفـس قـانـون االيـداع الـسـابق وهـو ان يـدفع
املؤلف العـراقي خمـسة االف ديـنار مع خمـس نسخ
من الـكتــاب املـطبــوع لكـي يحفـظ لــديـهم ،وحــالي ـاً
اغلـب امل ــؤلفـني يق ــوم ــون بـطـبع م ــؤلف ــاتهـم عل ــى
نـفقــتهـم اخلـ ــاص ـ ــة لعـ ــدم وجـ ــود ايـ ــة مـ ــؤس ــسـ ــات
حـكومـية تـدعمهم كـما هـو احلال يف مـصر وبـيروت
وايران.
* ما هو دور دار الشؤون الثقافية يف هذا اجملال؟
 املــطل ــوب مـن ه ــذه الـ ــدار ان تق ــوم ب ـطــبع ك ــاف ــةاخملطـوطـات املـؤلفـة ولكـن لالسف هنـاك كم هـائل
من اخملطـوطات التـي مازالت نـائمة دون ان يـصلها
الـدور يف الـطبـاعـة وان الكـثيــر منهـا فقـدت ،بـسـبب
ان دار الشـؤون الثقـافيـة كـانـت متعـاقـدة مع احـدى
الـ ــدول العـ ــربـيـ ــة ل ـطــبع هـ ــذه اخملــطـ ــوطـ ــات الـتـي
سلمتها لهم وال نعرف مصيرها حتى االن.
الشيء املهم يف هذا املوضوع هو ان الدولة اذا ارادت
املساهمـة يف تطوير صنـاعة الكتاب بـالعراق ،عليها
اصـدار تـشــريعـات قـانــونيـة لــدعم املــؤلف والنـاشـر
وتطـويـر العـمليـة الثقـافيـة مثالً ،املـكتبـة الــوطنيـة
بدال مـن ان تاخذ النـقود من املؤلف العـراقي ،تبادر
هي بدفع مـا يساعـده بالتـأليف والطبـاعة والـنشر،
وتشتـري منه مؤلفاته باسعـار مضاعفة لدعمه ويف
هـذه احلـال املــؤلف سـيبـادر يف ايـداع مــؤلفــاته الـى
املكـتبـة الـوطـنيـة ..وهـذه احـد االسبـاب الـتي تـدفع
املـؤلف العـراقي الـى اللجـوء لـطبع مـؤلفـاته خـارج
العـراق وداخله ايـضاً دون احلـصول عـلى رقـم ايداع
ودون ان يــت ـ ــرك ن ـ ــسخ ـ ــة مم ـ ــا يـ ـ ــؤلف يف املـك ـتــب ـ ــة
الوطنية.
وهـنــا يـت ـســاءل الـبــاحـث زيـن الـنق ـشـبـنــدي ق ــائالً:
هنــاك املئـات مـن الكـتب واملــؤلفــات العــراقيــة تعـود
ملـؤلفني عـراقيني عـادوا او مازالـوا خارج العـراق ،ما
هـو مصيرها وهل هي محفوظة يف املكتبة الوطنية
ومـا مدى مـصداقـية اجلـداول البـيانـية الـتي تنـشر
سـنــويــا مـن م ــؤلفــاتـن ــا يف كل اجمل ــاالت..؟ ويجـيـب
قـائالً :علـى املـكتبـة الـوطنيـة احلفـاظ علـى ثـروتنـا
الـفك ــري ــة وش ــراء جـمـيع املـ ــؤلف ــات واخملـط ــوط ــات
اليدوية ملشاهير املـؤلفني العراقيني حتى وان كانت
قصـاصـة قـصيـرة والتـي هي اصالً خـاضعـة لقـانـون

زين النقشبندي

دار اخملطوطـات العراقـية ..يف السـابق كانـت هناك
م ــؤس ـس ــات ت ـس ــاهـم يف دعـم الكـت ــاب ،مـثالً ام ــان ــة
بغـداد كانت تـشتري كـمية من املـؤلفات بنـسبة -50
 100نسخـة دعماً للمؤلف ،حـالياً هذا غـير موجود
واحلال يـنطبق على املدارس املتـوسطة واالعدادية
التي يـفترض ان تخصـص لها مطـبوعات تـتناسب
مع مـ ـسـت ـ ــوى طلـبــتهـ ــا وحـت ـ ــى طلـبـ ــة الـكلـيـ ــات
واجلـامعـات ،وهــذا غيـر مـوجـود حــالي ـاً إال بنـسبـة
ضئيلة جداً.
* م ــا ه ــو م ـسـت ــوى دعـم وزارة الـثق ــاف ــة للـم ــؤلف
العراقي؟
 كـانـت وزارة االعالم الـســابقــة تعـطـي لكل مــؤلفحصة من الورق والكارتون مـدعومة باقل من سعر
الـسـوق بحـيث يـسـتفيــد منهـا املـؤلف يف الـطبـاعـة
والنـشـر وهــذه العـمليـة كــانت تـســاهم بــالكـثيـر يف
دعـم الفكر الـعراقي .ولكـن يف الوقت احلـالي وبعد
ال ــسق ــوط رفع ه ــذا ال ــدعـم وانـته ــى االم ــر ال ــذي
اصاب املـؤلفني أورثهـم احباطـاً كبيـراً بسبـب شيوع
ظـاهـرة سـرقـة جهـودهم نـتيجـة عـدم وجـود قـانـون
يحـمــيهـم وان وج ـ ــد ف ـ ــانه لـم ي ـطـبـق عل ـ ــى ارض
الـواقع ،فـمثالً املـرحـوم عبـاس العـزاوي الـذي يعـد
من املـؤرخـني الكبـار قـامت دور نـشـر عـديـدة بـطبع
مــؤلفــاته بــاخل ــارج والتـي تبــاع بــالــدوالر وبــاسعــار
بــاهظــة بيـنمـا ابـنته تـسـكن يف غـرفـة بـااليجـار يف
مـرآب للـسيـارات ومـؤلفـات والـدهـا حتصـد االربـاح
اخليـاليـة دون ان تعـود عليهـا بالـفائـدة من حـقوق
الـطبـع .ويختـم كالمه قــائالً :املـصـيبــة ان بعـضهم
لــم يكـتف بـ ــذلك وامن ــا ق ــام ــوا بـتج ــزئ ــة فـص ــول
الـكتـاب وطـبعهـا بـكتـاب مـسـتقل يـوضـع له عنـوان
يختـاره كما حصل من قبل (دار كوفان) الذي طبع
كتاب (قـرة العني) وهو فـصل من احد اجـزاء كتاب
(حملات اجتمـاعية من تاريخ العـراق) للدكتور علي
الوردي علماً اننـي سألت املؤلف الوردي حينها عن
هـذا الـكتـاب واجـابـني ضــاحكـاً مـن اين يـأتـي مثل
هذا الكتاب وانا املؤلف وال اعرف!!..
عزوف املؤلف عن املكتبة الوطنية
امــا ال ــدكتــور قحـط ــان احم ــد احلمــدانـي الب ــاحث
واالستاذ يف كليـة العلوم السـياسية ولـديه مؤلفات
ونـظــريــات يف عـلم الــسيــاســة والــذي طـبع معــظم
مــؤلفــاته خــارج العــراق ..فــانه حت ــدث عن مــوقفه
من قانون االيـداع ورفع الدعم عن املـؤلف العراقي
قــائالً :ان قـانـون االيــداع يف املكـتبـة الـوطـنيـة كـان
يشـترط ايـداع خمـس نسـخ من كل مطـبوع مجـاناً
من قـبل املؤلف الـى املكتـبة ،لـذلك كان املـؤلفني ال
يــودعــون كـتـبهـم يف ال ــدار ،لكـن كــانـت املكـتـبــة قــد
اشـت ــرطـت ايــض ـ ـاً عل ــى دور الـن ـش ــر ان ت ــودع ه ــذه
النـسخ مجـانـاً ايـضـاً ،لــذلك املــؤلف لم يـكن علـى
صلــة مبـاشـرة بهـذا االمـر ،ولــذلك فـان كـثيــراً من
الكـتب ملــؤلـفني عــراقـيني ك ــانت تـصــدر يف اخلــارج
قـبل وبعـد االحـتالل دون ان يكـون املـؤلف مـسـؤوالً
عـن مــوضــوع االي ــداع ..ولعل دور الـنـشــر يف االردن
ودول اخــرى كــانـت تعـطـي رقـم االي ــداع للـمـطـبــوع
وفق قــانــون االيــداع كـشــرط املــوافقــة علــى الـطـبع

قحطان احمد احلمداني

وهــي ع ــملــي ـ ـ ــة مح ــصـ ـ ــورة بــني (دار الــنـ ــشـ ـ ــر ودار
االيــداع) ،غـيــر ان ع ــزوف الكـتــاب والـبــاحـثـني عـن
ايداع هـذه النسـخ ادى الى افتقـار املكتبـة الوطـنية
الالف الكـتب احلديثـة يف مختلف االختـصاصات،
وكان على الـسلطات يف وزارة الثـقافة معـاجلة هذا
اخلـلل مـن خـالل تغـيـيـ ــر بعــض الـبـنـ ــود املعـ ــرقل ــة
الي ـ ــداع الـكـتـب يف ال ـ ــدار ال ـ ــوطـنـي ـ ــة ،عـن ط ـ ــريق
مجــم ـ ــوع ـ ــة ك ـتــب مــن املـ ـ ــؤلف او مــن دار الــنـ ــش ـ ــر
تــشجـيع ـاً لـلكـتــاب العــراقـي اســوة مبــا مــوجــود يف
معـظـم املكـتبـات الـوطـنيــة العــامليــة ومنهــا مكـتبـة
الك ــونكــرس االمــريـكي الـتي ك ــانت ق ــد اتفقـت مع
مكـتبـة املـثنــى ببغـداد علـى شـراء نـسختـني من اي
كـتــاب عــراقـي صــادر وب ــأي لغــة ،وهــذا هــو قــانــون
مـكتبـة الكـونكـرس التـي تصلهـا جميـع املطبـوعـات
يف كل انحاء العالم وبكل اللغات.
غير ان مكتبـتنا الوطنية العـتيدة عادت الى الوراء
يف اجـ ــراءاته ــا مـن خالل اشـتـ ــراط دفع مـبـلغ مـن
قبل املـؤلف لغـرض ايـداع كتـابه وهـذا يـعني املـزيـد
من العـزوف لاللتـزام بقـانـون املـكتبـة ..واعتقـد ان
علـى املـكتبـة الــوطنيـة ان تبـادر بـاسـرع وقـت ممكن
للحفـاظ علـى التـراث العــراقي وتعــويض مــا نهب
وحرق مـن موجـوداتهـا الثـمينـة بعـد االحتالل وان
تـغيــر قــانــونهــا بــاجتــاه شــراء الـكتـب والغــاء طـلب
الــرســوم من املــؤلـف واالكثــر مـن ذلك اعــادة شــراء
الكـتـب املـفق ــودة مـن خـالل تخ ـصـي ـص ــات م ــالـي ــة
كـبيـرة ،واسـتنـسـاخ مـا ميـكن اسـتنـسـاخه بــالطـرق
احلــديـث ــة الجل اعــادة الــدور االســاسـي للـمكـتـبــة
ال ـ ــوطـنـي ـ ــة يف احلف ـ ــاظ عل ـ ــى الـت ـ ــراث ال ـ ــوطـنـي
الـعراقي ..وقد كتبت عـن املكتبة الوطنـية العراقية
عـ ــام  1977واقـتـ ــرحـت انـ ــذاك شـمـ ــول مـ ــوجـ ــودات
املكتبـة ليـس فقط علـى الكتب والـدوريات وهـو ما
كان مـوجود سـابقاً ،وامنـا جميع الـوثائق العـراقية
القدميـة واحلديثـة ومنهـا كتب (الطـني) يف العهد
االش ــوري ومـ ــا بع ــدهـ ــا وطلـب ن ــسخ مـن مـتـ ــاحف
عاملية فـيها الرقم الـطينية ملكـتبة اشور بـانيبال يف
نينـوى واحلصول على نـسخة واحدة يف االقل لكل
الـكـتـب والـ ــرقـم ال ـطـيـنـيـ ــة الـتـي حتـتـ ــوي يجـ ــري
التنـقيب عنـها يف كل انـحاء العـراق وارسال بعـثات
ال ـ ــى كل مـت ـ ــاحف ومـكـتـب ـ ــات العـ ــالـم ف ــضالً عـن
مكـتبـات الـدول اجملـاورة العــادة بنـاء تـراث العـراق
اخلالـد بكـافة الـوسائـل املمكنـة وبغـض النظـر عن
الكـلف امل ــالـي ــة الـتـي ال ت ـس ــاوي شـيـئـ ـاً ام ــام ه ــذا
االجناز ..ونـأمل من املسـؤولني يف وزارة الثقـافة ان
يكــون طمــوحهـم يف ذلك اعلــى بكـثيــر من الــواقع
احلالي.
اخلصخصة هي االفضل للمؤلف العراقي
وقــد تــوخـينــا يف حــديـثنــا الــى مــديــر عــام املكـتبــة
الـوطـنيـة الــدكتــور سعـد بــشيـر اسـكنــدر استـطالع
رأيـه عن هــذا املــوضــوع حـيث قــال :تتــألف املكـتبــة
الـوطنيـة من االرشـيف الوطـني ،واملكتـبة الـوطنـية
التي تضم جميع النتاجات الفكرية والثقافية من
كـت ــاب ومـجلـ ــة وصحــيف ــة وص ــورة وخ ــري ـط ــة ويف
املــستقـبل سنـتبـع صيغـة املقـالـة االلـكتــرونيـة وكل
هذا لكي يكون يف متناول الباحث العراقي.

قـانـون االيــداع رغم قـدمه ،لـكنه يف الــوقت احلــالي
مـن املف ــروض انه م ــازال يلــزم دور الـن ـش ــر االهلـيــة
واحلكــومـيــة بــايــداع عــدة نــسخ مـن مـطـبــوع ــاتهــا
حفـاظـاً علــى التـراث الـوطـني العــراقي ،ويف حـالـة
عدم امتثالهم للقانون تفرض عليهم غرامة مالية
من قبلـنا ،ولكن بسبـب غياب القانـون وعدم القدرة
على السيـطرة الكاملـة على دور النشـر يقابله عدم
االلتزام بقانون االيداع ،االمر الذي ادى الى ضياع
الكثيـر من الفكر العـراقي ،باسـتثناء الـذين لديهم
وعي مكتبي ويعتزون بتراثهم الوطني وهم قليلون
جـداً ،حيـث ان قبل الـسقـوط كـان اصحـاب املطـابع
االهلية يخافون القانون اما االن فال يخافونه.
* وكيف تعاجلون هذه املسالة؟
ان زي ــادة ن ـسـب ــة الغ ــرام ــة هـي االم ــر ال ــرادع وه ــذا
مجـ ــرد اقـتـ ــراح قـ ــدمـنـ ــاه للـ ــوزارة مــن اجل حــصـ ــر
نتاجاتنـا ،الن الفراغ االمني وغيـاب القانون الرادع
ه ــو ال ـسـبـب االس ــاسـي يف ح ــال ــة الف ــوض ــى وع ــدم
الـسـيطـرة علـى كـافـة املـطبـوعــات من قـبل اجلهـات
املعنية.

املسلم ال يكفر

الشيخ ناصر الشيباني :لم أكفر وأدعو
جللد الشاعر اليمني علي املقري

نفى الـشيخ نـاصر الـشيبـاني
وزيـ ـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ـ ــاف واإلرشـ ـ ـ ـ ــاد
الـيمـني األسـبق أن يكـون قـد
كفّــر الـشــاعــر احل ــداثي عـلي
املقــري أو دع ــا جللــده ،وقــال
يف حــديـث للجــزي ــرة نت "أنــا
لم أكفـر مسلمـا ،ولو أنه ثبت
عـنـ ــدي  99دلـيـال عل ـ ــى كفـ ــر
أحـ ـ ــد وه ـنـ ـ ــاك دل ــيل واحـ ـ ــد
فـقط علــى إسالمه حلكـمت بـإسالمه ،فـنحن لـسنـا من
هـواة التكفيـر أوالدعـوة إلى اجللـد أو التشهـير ،وعنـدنا
يف اإلسالم أن امل ــسلـم مهـمـ ــا ارتكـب مـن كـب ــائ ــر فه ــو ال
يكفر ،بل يعتبر عاصيا هلل".

طبعوا كتاب الوردي دون ان يعلمقانون االيداع بني املؤلف والناشركـتـب عـبــــاس العـــزاوي املــسـتـــولــــى علــيهـــااعــداد  /فــؤاد فـــاضل

تراجع إصدارات الكتب
يف امريكا عام 2005

واقـع الكتـاب العــراقي مــستقـبله ومـصريه
امــا االرشـيف ال ــوطنـي فهــو حفـظ جـميـع امللفــات
جلميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
ولكـن ايـن املكـتـبــة الــوطـنـيــة فـيـمــا يـتعـلق بهـمــوم
ومعاناة املؤلف العراقي؟
نحن يف مفترق طرق فاما نتبنى الطريقة الغربية
وهــي ت ـ ـ ــرك امل ـ ـ ــؤلـف ودار الــن ـ ــش ـ ـ ــر يـع ـمـل ـ ـ ــون وفـق
اخلصخصة ،وهو دخـول املؤلف مع دار النشر حول
طبع وتوزيع كتابه وفق قواعد قانونية محددة.
وعندما سـألناه بان اخلصخصـة ستؤدي الى ضياع
الفكـر العـراقـي وتشـتيته فـأجـاب قــائالً :يف السـابق
ك ــان الـن ـظ ــام شـم ــولـيـ ـاً وك ــان اي م ـطـب ــوع مي ــر يف
ال ــرق ــاب ــة الـتـي حتـ ــدد صالحـيـ ــة الكـت ــاب او ع ــدم
صالحيـته وهذا مـا يسمـى قانـون امللكـية الـذهنـية،
االن ال يــوجــد هــذا القــانــون ،حـسـب علـمي تــوجــد
جلـنـ ــة يف وزارة الــثقـ ــافـ ــة مـن اجـل وضع ت ــش ـ ــريع
حلـم ــاي ــة حق ــوق امل ــؤلف ام ــا اخلــصخـص ــة ف ــانه ــا
تعـطـي الفــرصــة وتفــسح اجمل ــال اكثــر امــام املــؤلف
لـسهـولـة الـطبع خــارج العــراق وانتـشـاره وبــالتــالي
سـيع ــود علــى امل ــؤلف مبــردود مــالـي ايـض ـاً ،امــا اذا
ط ــبع يف الـ ـ ــداخل فـ ـ ــانه س ـي ــبقـ ـ ــى مح ــص ـ ــوراً دون
انتشاره.
* وهل هــذا يـبــرر الــرســوم والـنــسخ اخلـمــس الـتـي
تأخذونها من املؤلف العراقي؟
انــا اول املعتــرضني علـى هـذه الـرسـوم املـأخـوذة من
املؤلـف التي وضعتهـا وزارة املاليـة ،ويجب ان يتـغير
هــذا القـانـون ورغـم اننـا حــاولنـا مـع وزارة الثقـافـة
ايجـاد صيغـة اخرى لـهذا القـانون كـأعطـاء خمـسة
االف ديـن ـ ــار للـم ـ ــؤلف بـ ــدالً مـن اخـ ــذهـ ــا مـنـه مع
خـمس نـسخ من مـؤلفه ،لكـنهم رفضـوا ..ولكن اين
تقع املشكلة؟
امل ـ ـشــكل ـ ــة هــي ان وزارة ال ــثق ـ ــافـ ـ ــة افق ـ ــر وزارة بــني
ال ـ ــوزارات ب ـ ــدلــيل يف ع ـ ــام  2005ك ـ ــان ل ـ ــدي ()120
م ــوظف ـاً واالن لــدي ( )400م ــوظف واعـمل بـنفــس
املـي ــزانـي ــة ،وارجـ ــوا ان يع ــرف االخ ــوة املـ ـس ــؤول ــون
واالعالميـون ذلك ،بـان االمكـانيـة املـاديـة محـدودة
ج ــداً ،وان الق ــاع ــات والـبـن ــاء والـتـط ــور ال ــذي ت ــراه
امـامك هـو نـتيجــة املنح واملـسـاعـدات الـتي حتـصل
عـليهــا املكـتبــة من اخلــارج وليـس بفـضل امليــزانيـة
الـتـي خ ـص ـصـت لـنـ ــا مـن الـ ــوزارة ولـ ــذلـك نحـن ال
نـستطـيع ان نقدم الـدعم الكامـل للمؤلـف العراقي
رغم استحقاقـه ذلك وليس باسـتطاعتنـا احلصول
عل ــى جـمــيع املـ ــؤلفـ ــات الع ــراقـي ــة الـتـي ت ـطــبع يف
الـ ـ ــداخل واخل ـ ــارج الن ذلــك بح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ــى ك ـ ــوادر
ضخمة وتخصيصات مالية كبيرة.
قانون االيداع ودور النشر االهلية
ويف ختــام جــولـتنــا الـتقـينــا بــالــسي ــد جم ــال عبــد
اجمليـد مـديـر املـكتبـة الــوطنيـة وسـالنـاه عن قـانـون
االيداع ومدى فـاعليته يف الوقت احلـاضر ،فاجاب:
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مؤمتر اخلط

االسكندرية

العريب يف
االسكندرية
احـ ـ ـت ـ ـ ـ ـضـ ـ ـن ـ ــت مـ ـكـ ـ ـت ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلس ـك ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــة يف اطـ ـ ـ ـ ــار
فعـاليـاتهـا الثـقافـية بـاخلط
اخل ــط الع ـ ــربــي وم ـب ـ ــدعــيه
وفنـونه خالل مـؤمتــر "جمــاليـات اخلـط العــربي" الـذي
استمـر على مدار ثالثـة أيام 0املؤمتـر الذي نظـمه مركز
اخل ـط ــوط بـ ــاملكـتـب ــة .وق ــد ن ــاقــش امل ــؤمت ــر ع ــدداً مـن
املـوضـوعــات املتعلقـة بجمـاليــات اخلط العــربي وفنـونه
حــول الع ــالم ،حـيث شــارك فـيه ع ــدد من الــشخــصيــات
البـارزة من مصر والوطن العـربي مثل؛ يوسف ذنون من
العــراق ،و محمـد حـسـب اهلل من مـصــر ،واحمــد املفـتي
من سـوريـا ،والــدكتـور إدهـام مـحمــد حنــش من األردن.
كمـا شارك العـديد من اخلبـراء مبجموعـة من األبحاث
املـتـمـي ــزة الـتـي أث ــرت امل ــؤمت ــر ومـن ــاق ـش ــاته مــثل بحـث
"اخلط العـربي والفن الـتشـكيلي" الـذي قـدمه الـدكتـور
أحـمد حـسن األبحـر من مـصر والـذي وضح فيه عـالقة
فـن اخل ــط العـ ــربـي ب ـ ــالفـنـ ــون الـتـ ـشـكــيلـيـ ــة (الـ ــرسـم
والـتصـويـر والـنحت) مـشيـراً إلــى أن فن اخلـط العــربي
يعتمد علـى نفس العناصر التشكـيلية يف بناء إبداعاته
وهي عنـاصر "النقطة واخلط واملساحة واللون وامللمس
والظل والنور وغيرها".
مـجـلــــــــــــة
ـ
"بــانـيبـــال"
ـ

الكتابة اجلديدة
يف مرص
ملف أدبي

خـصصت مـجلة "بـانيـبال" يف
عددها اجلـديد (ربيع ،)2006
مـلفـ ــا مـن مـئـ ــة صـفحـ ــة عـن
"الكتـابـة اجلـديـدة يف مصـر".
وقـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـمـل غـالف اجملـلـ ـ ـ ـ ــة
ل ــوح ــات لـلفـن ــان ــة امل ـص ــري ــة
الـ ـشـ ــابـ ــة مــي رفقــي .تفـتــتح
اجمللـة ملفهـا مبقـالـة للبـاحثـة املصـريـة مـاري تيـريـز عبـد
املـ ـســيح جـ ــاء فــيه ان "" األجـيـ ــال اجلـ ــديـ ــدة مـن الـكـتّـ ــاب
املصريـني ترفض الفرضيـات التي كانت سـائدة خالل فترة
مـا بعــد االستقالل ،الـتي تعـتبــر أن الكتّــاب والفنـانـني هم
رسل األمة ،تـضمن ملف االدب املصري اجلـديد النصوص
التـاليـة :مقـاطع من روايـة "لصـوص متقـاعدون" حلـمدي
أبــو جلـيل (تــرجمــة مــاريـلني بــوث) ،قــصيــدتـني للـشــاعــرة
اميــان مــرســال (تــرجـمــة خــالــد مـطــاوع وطــارق شــريف)،
قـصتني قـصيـرتني لعالء األسـواني مـن مجمـوعـته "نيـران
ص ــديقــة" (تــرجـمــة هـمف ــري ديفـي ــز) ،مق ــاطع مـن روايــة
"متـاهة مـرمي" ملنـصورة عـز الديـن (ترجـمة بـول ستـاركي)،
قـصــة قــصيــرة البــراهـيم فــرغلـي من مـجم ــوعتـه "أشبــاح
احلواس" (تـرجمة مـنى زكي)،فـضال عن نصـوص وقصـائد
أخرى.

