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كريم مروة
يـذكـرني هـذا احلـدث الثقـايف
بـتاريخ جمـيد كـان فيه للفـكر
العقـالني مــوقع يكــافح مـنه
بـصالبة ضد حمـاوالت متعددة
الصيغ واملصادر لتزييف القيم،
ولتـسطيح املفـاهيم وتفـريغها
مـن مضـامـينهــا التقــدميـة،
ولتحـويل الفكر إىل سلعة. وكان
مهـدي عـامل وحــسني مـروة
وآخــرون كـثـريون مـن كـبــار
محلـة هذا الفكر العقالني ومن
املنـاضلـني حتــى االستـشهـاد
دفـاعًا عنه وترسـيخًا ملوقعه يف
بلداننـا ويف حياة شعـوبنا. وإذ
ُغيِّب برصاص الغدر، وبوسائل
عـنف ظالمي من أنـواع أخرى،
عن دنيانـا، وعن ساحة املعركة
فيهـا من أجل احلريـة والتقدم
والعـدالة، كل من حـسني مروة
ومهـدي عامل وصبحـي الصاحل
وتـوفيق يوسف عـواد يف لبنان،
وفرح فودة يف مصـر، والسلسلة
طـويلة ،  فـإنَّ من مآسي أيـامنا
الراهنة أنَّ حـيزًا غري قليل من
مكان أولئك الكبار من مفكرينا
قد خال ملن كانـوا وال يزالون يف
مـــوقع الـنقـيــض الكـــامل أو
اجلــزئي للفكـر العقالني احلـر
املفتـوح علـى اجلـدل واحلـوار.
فقــد أدى سلـطـان االسـتبـداد
والـتخلف، وسـلطـان الـسـلفيـة
بـأنـواعهـا املختلفـة، إىل انكفـاء
عـــدد مــن أصحـــاب الـفكـــر
املـستـنري، وإىل تـراجع حـركـة
االجتهـاد والبحـث. ومل يبَق يف
ساحـة املعركة إال نفر قليل من
هـؤالء. وكان مـن نتائج ذلك أن
اخـتلـطت املــدارس الفكـريـة
بعضها ببعض إىل احلد الذي كاد
يـصـبح فـيه الـتفـــريق بـني
التقـدمي والـرجـعي يف الفكـر،
وبـني الثــوري الــرومــانــسي
والثوري املزيف، وبني املاركسي
والقــــومـي، وبــني القــــومـي
والــديـين، وحتــى بني هــؤالء
مجيعـًا يف حــاالت معينـة مثل
املـوقف ممـا جيـري يف العـراق،
كاد يصـبح التفريق حبـاجة إىل
خمـترب وإىل حكمـاء وإىل حمللني
حملـفني، ورمبــا إىل مـنجـمني!
وهيـأ هذا االضطراب يف املواقف
واالخــتـالط يف املفــــــاهــيــم
الـــشــــروط لــتعــــاظـم دور
األصــوليــات الــديـنيــة علــى
اختالف أنواعها يف حياتنا، وإىل
هيـمنــة فكـرهـا علــى الفكـر
الـسائـد، و اىل هيمنـة منطـقها
الــسيــاسي علـى الـسـائــد من
الـــسـيــــاســــات، واىل حتــــول

هـؤالء هي يف امـتالكهم حـريـة
التـفكري وحـريـة الـدفــاع عن
األفكــار واجلــرأة يف قــول مــا
ينبغي قـوله حتى ولو قاد ذلك
صـاحـبه إىل االستـشهـاد. ومـا
أكثـر األمثلـة يف عاملـنا العـربي
عن مثل هـؤالء املفكـرين وعن
شجـاعـتهم وعـن استـشهـادهم
وهم يـدافعــون عن أفكــارهم،
اليت إذ جهدوا يف إنتـاجها فلكي
خيـدموا بها أوطـانهم وشعوبهم

الساعية إىل احلرية والتقدم.
 إالَّ أن املفكـريـن واملثـقفني
عمـومًا ليـسوا هم القـادة الذين
يصنعـون التغيـري. بل هم، من
حيث املـبدأ، ضمـائر شـعوبهم.
وهم دائـمًا حبـاجة إىل حـركات
تغيـري يكونـون هم جزءًا مـهما
فيهـا. فإذا غابت هـذه احلركات
أو ضـعفـت يــصــبح إنـتــــاج
املفـكرين واملثقفني عـمومًا من
دون محـايـة، ويـصبحــون هم
أيضـًا من دون غطـاء ومن دون
مشـروع، فتضعف قدرتهم على
االبـداع ويـضعف إسهـامـهم يف
عملية التغيري. وينحاز بعضهم
جلهــات هنــا وجلهــات هنـاك.
ويلـتحق بعـضهم بـالـسـلطـات
القائمة، ينظرون هلا وخيدمون
مـصاحلها ومصـاحلهم املتخيلة.
ويبقى فريق ثالث يف حالة بني
حـالتني: إمـا اليأس وإمـا العمل
الفـــردي املــثقل بـــاملـتـــاعـب
بـانـتظـار حـدوث معجـزة! مع
العلم أن زمن املعجزات قد ذهب

مع ذهاب أصحابه.
 فـكيف نـريــد إذن، يف مثل
هــذا الــوضـع، أن يكــون هلــذا
احلشـد من املؤمترات والندوات،
وهذا احلشـد من املؤسسات اليت
تنـشـأ، أن تقـدم جـديـدًا، وأن
تسهم يف إحـداث التغيري؟ نقول
ذلـك وال نيـــأس، وال نقلـل من
أهمـية الـظاهـرة املتمثلـة بهذا
العـدد من املـؤمترات والـندوات
وبهــذا العــدد من املـؤسـسـات
الثـقافـية واملـؤسسـات املدنـية
اليت جيـري إنشاؤها. فـالظاهرة
تبقى من حيث األساس ظاهرة
إجيابية. إذ لعلها تشكل، يف مدى
زمـين معني، تــراكمــًا يبـشـر
بـوالدة اجلديـد، أو يشـري بشكل
مـن األشكال إىل إرهـاصات والدة
هذا اجلـديد املنـتظرة قـيامته
منــذ عقــود، حـــاماًل معه اىل
بلدانـنا بـذرة التغـيري املنـشود
علـى قـاعــدة مشـروع جـديـد
للـنهضـة، مشـروع دميقـراطي
بــاملـعنــى احلقـيقـي للكـلمــة
ـولــــــــــــــــدالالتــهــــــــــــــــــا.

تربيـر ما هـو قائـم بالـقول أن
االنـهيارات الكـربى اليت حصلت
يف مــطـلع الـعقـــد األخـري مـن
القــرن املــاضـي، واسـتـئـثــار
الـواليــات املتحـدة األمـريكيـة
بقـيادة العـامل من دون مـنازع،
وقيـامهـا حبـرب عـامليـة بـاسم
مكــافحــة اإلرهــاب إلخـضــاع
الــشعـــوب، مل يعـــد مقـبــواًل
ومـسمـوحـًا االسـتنـاد إىل ذلك
لـتـربيــر اسـتـمــرار األزمــات
القــائـمــة يف األحـــزاب كلهــا،
ولـتربيــر ضعفهـا يف مـواجهـة
االسـتبـداد والـتخلف والفـسـاد
والـتصـدي للعـدوان اخلـارجي
بـأشكـالـه وصيغه املـختلفـة يف
شكل صـحيح ومـنظـم وليـس
بالعشـوائية والعفـوية القـائمة
حالـيًا. وبـات ملحـًا، ليـس نقد
الذات وحمـاسبـتها وحـسب، بل
الـسعي احلـقيقـي للخــروج من
واقع األزمـــة، علــى قــاعــدة
مـراجعـة نقـديـة حقـيقيـة ال
شكلية، واستـنفار مجيع القوى
املؤهلة للقيام مبهمة التغيري، يف
األحـــزاب ذاتهــا، ويف اجملـتـمع
ومـــؤســســـاته، ويف الـــدولـــة
ومؤسـساتهـا. وبات ملحـًا فسح
اجملـال أمام األجيال الـشابة لكي
تلعب الـدور الـذي يعـود هلـا يف
صـنع مـسـتقـبلهــا، مـن خالل
اإلسهـــام يف صـنع مــسـتقـبل
بلــدانهــا. بل بــات علـى هـذه
األجيــال الـشــابــة أن تـقتـحم
ساحـات املعركـة بشجـاعة لكي
تـنتـــزع بنـضــاهلــا دورهــا يف

حتقيق التغيري.
 هنـا، بـالـذات، تـربز أهميـة
الفكــر واملفكـريـن، والثقـافـة
واملثقفـني. وهنا، بـالذات، تربز
أهمـية الـدميقراطـية يف حـياة
األحـــزاب واملـــؤســســـات، ويف
اجملــتــمـع ويف الـــــــدولـــــــة.
وللدميقراطية مفهوم أساسي ال
يـغري فـيه اخـتالف الـظــروف
والـشروط واألمكـنة واألزمـنة.
وعليـنا أن نعرتف بـأنه ال مكان
لإلبـداع يف الفكـر ويف التـحليل
ويف االسـتـنـتــــاج، وال مكـــان
للمعـرفة ولدورهـا، وللثقافة يف
فروعها كـافة، إذا هي مل ترتكز
مجيعهـا علـى الـدميقـراطيـة،
وعلى حق االختالف، هذا احلق
الـذي تـؤكـده قـوانـني احليـاة
القائمة على التعدد حتى داخل

الفرد الواحد.
 تعيدني هـذه التداعيات إىل
الفقـرات األوىل من هـذا املقـال.
فمن الـواضح أن أهميـة األفكار
هي يف أهميـة منتجيها. وأهمية

مـوحد الـوجهة واالجتـاه. وهذا
املشروع هو الذي يكثر احلديث
عـنه بــأمســاء خمـتلفــة. فهــو
بالنـسبة للبعض مشروع قومي
للنهـضة. وهـو بالـنسبـة لقوى
أخـــرى مــشــــروع للــتغـيـري
الـدميقراطي، بـإسم االشرتاكية
مبـــدارسهـــا املخـتلفــة. وهــو
بـالنسبـة لقوى ثـالثة مـشروع
إسالمي لـلتغـيري يـصعـب فهم
غايـاته. وهـو بالـنسـبة لـقوى
رابعـة مـشـروع عــام لإلصالح
يـشمل جــوانب احليـاة كلهـا يف

بلداننا باملفرد وباجلمع.
 وإذا كان األمـر كذلـك، وهو

كذلك، فأين تكمن املشكلة؟ 
 مثة مـشروع جـواب وليس
جوابًا قـاطعًا. ومشروع اجلواب
هذا يتلخص يف نظـرنا بأن مثة
خلاًل حقيقـيًا تـشرتك البـلدان
العربيـة مجيعها، على اختالف
أنظمتهـا، يف االبتالء به، يتمثل
يف تغـييب الـسيـاسـة وتعـليبهـا
وإضعـاف الـدور الـذي تـضطلع
به الــسـيـــاســـة عـمـــومـــًا يف
اجملـتمعـات الـدميقـراطيـة. إذ
هي، أي الــسيــاســة، تـتخــذ يف
بـلداننـا شكل منـاورات تتحكم
بهـــا احلكــومـــات القــائـمــة
وردائفهـــا. وهي مبـجمــوعهــا
حكـومــات غري دميقــراطيـة،
تنـتمـي إىل سلـطـات أنـظمـة،
استـبداديـة يف جوهـرها حـتى
ولو كان بعضها جيري انتخابات
ويقـيم مــؤسـســات ويـسـمح
بتــأليف أحـزاب ويـشـرع هلـا
نشـاطها. وغـياب الـسيـاسة، أو
تغـييبهـا، يتـمثل يف ضعف دور
األحزاب عمـومًا، اليسارية منها
خصـوصًا واليمينية كذلك، ويف
ضعف أو غـيــاب الـربامج الـيت
تستند إليهـا األحزاب عمومًا يف
نـشــاطهــا ويف عالقــاتهــا مع
اجلمـاهري ويف عالقـاتها بعـضها
بــبعــض ويف عالقــــاتهــــا مع

قواعدها.
 ومل يعد صحيحًا وال مقبواًل

ونـدوة هنـاك؟ مـا هي عالقـة
املـنظمـني باملـمولـني، ومن هم
هــــؤالء وأولـئـك علـــــى وجه
التحـديـد، سيـاسيـًا وفكـريـًا،
حمـليًا يف كل بـلد، أو إقليـميًا، أو
عـامليــًا؟ يسـتثنـى مـن السـؤال
أولـئك الذين يعلـنون بشفـافية
كاملة مصادر متويلهم وطريقة
تــوظـيف املــال وأهــداف هــذا

التوظيف.
 ومثة أسئلة أخرى من النوع
ذاته ومـن أنواع اخـرى. ولسـنا
نرمي من وراء طـرح مثل هذه
األسئلة ال التشكيك بأمانة أحد
وال تــوجـيه االتهــام ألحــد يف
أهـدافه وغايـاته. ولسنـا نزعم
أن من حقنا التدخل يف شأن أي
من القـوى اليت تقـوم بتنـظيم
هذه املؤمتـرات والندوات، سواء
كـــانـت تـنـتـمـي إىل أحـــزاب
سياسيـة، أم إىل نقابـات مهنية،
أم إىل مجعيـات مدنيـة متعددة
األغراض واالهتمامات، أم كانت
ذات صلــــة جبهــــة رمسـيــــة
حكـومية، أم كـانت خليـطًا من
كل تلك القوى واالجتاهات. لكن
مــا يهـمنـا هـو أن نــرى علـى
األرض اجلـــــدوى مــن هـــــذه
املـؤمتـرات والنـدوات، اجلـدوى
ذات الصلـة بتغيري الـواقع الذي
تعيـش فـيه بلــداننـا، الــواقع
الــسـيـــاسـي واالقـتــصـــادي
واالجتماعي والثقايف والتعليمي
والعلمي. هنا بالتحـديد جوهر
املــســألـــة. ذلك أن مـــا ميكـن
استخالصه بـبساطة، ومن دون
جهد يف البحث واالسـتنتاج، هو
أن هـذه املؤمتـرات والندوات، أو
معظمهـا، إمنا تدور حـول ذاتها
وال تنـتج تـغيـريًا، وال تتـوفـر
فيهـا الشـروط لتحقيق تـراكم
مـن أي نــوع، تــراكـم معــريف
وتـــراكـم حتلـيلـي وتـــراكـم
ختـطيـطي، وتــراكم يف جمـال
جتمـيع الطـاقـات علـى قـاعـدة
مـشــروع مـتكــامل للـتغـيري،
متعـدد القـوى واملــرجعيـات،

ونيف من الزمن.
 هـنــا تـطـــرح مجلــة مـن
األسئلـة قد ال يكـون من املمكن
اإلجابـة عنهـا بوضـوح. لكـنها
أسئلـة تـسـتحق أن تـأخــذ من
تفـكرينا احلـيز الضـروري، لكي
خنلص من ذلك إىل استنتاج حان

وقت الوصول إليه.
 أول تـلك األسـئلـــة يـتـعلق
بـــاجلهـــات الــيت تعقـــد تـلك
املـؤمتــرات والنـدوات. مـن هي
بالتحديـد؟ ما هي مرجـعياتها
الـسيـاسيـة والفكـرية؟ مـا هي
أهـدافهـا احلقـيقيـة املبـاشـرة
والبعيـدة املـدى؟ هل تـتسـاوى
مجيعها يف اجلـدية، وهل ترمي
مجـيعهــا   فعاًل إىل حتـقيق مـا
تعلن عنـه من أهداف؟ وإذا كان
ذلك كـذلك فمـا هـي اخلطـوات
العـملـيــة الـيت تــشـري إىل تـلك

األهدف؟
 الــســـؤال الـثـــانـي يـتـعلق
بـالطريقة اليت تـعقد فيها تلك
املـؤمتــرات والنــدوات. هل هي
فعاًل الـطـــريقــة الـيت حتقق
اهلدف املعلن منـها؟ هل النقاش
الــــذي جيــــري خالهلــــا بـني
املشاركني فيـها هو نقاش يؤدي
فعاًل إىل حمـصلـة مــا؟ هل هـو
نقـاش حقيقي؟ هل هـو نقاش
حيـرتم فيه االختالف والـتعدد،
أم أن التعـدد الـذي يـشـري إليه
تـنوع احلضور هـو تعدد شكلي-
كـما جيـري يف بعض املـؤمترات
والـنــــدوات- مــــا إن يـنــتهـي
االجـتمـاع هنـا وهنـاك حتـى
خيلو الداعـون إىل انعقاد املؤمتر
أو النــدوة لـكي يـسـتخلـصــوا
لــوحـــدهم مــا يـشـــاؤون من
قرارات ومن توصيات، تكون يف
العـادة معـدَّة سلفـًا يف كوالـيس

ودوائر معيَّنة؟
 الــســؤال الـثــالـث يـتـعلق
مبـصادر متـويل تلك املـؤمترات
والندوات. مـا هي هذه املصادر،
ومــا هي أهــدافهــا من صـرف
األمـوال يف عقـد مـؤمتــر هنـا

 وكان قـد شهد شهر آذار من
العـام احلالـي مؤمتـرًا لإلصالح
الدميقراطي يف البلدان العربية
احتضنته مـكتبة اإلسكـندرية
وحضــره 170 مثقفـًا عـربيـًا.
وصدر عنه بيـان تضمن الكثري
من األفكار اجلديدة من دون أن
يعكـس كل ما جاء يف املـناقشات
من جديد وجريء ومتقدم من
أفكـار وآراء واقرتاحـات تتـناول
مـوضـوع اإلصالح يف بلـداننـا.
وتعـرض مـؤمتـر اإلسكنـدريـة
هـــذا للـنقـــد مـن عـــدد مـن
املثـقفني ألنه جـرى بـرعـايـة
رمسيـة. إذ أن هذه الرعـاية قد
أفقـدته يف احلقيقـة الكـثري من
بــريقه، وحــدَّت من فعـالـيته
احملدودة أصاًل، ووضعـت اجلهد
الــذي بــذل فـيه يف مـنتـصف

الطريق اىل االصالح أو أدنى. 
 وإىل جـانب مؤمتـر حتديث
الفكــر الــذي عقـــد يف بريوت
ومـؤمتر اإلسكنـدرية لإلصالح
الذي عقد يف اإلسكندرية شهدت
العــواصم العــربيـة، وال تـزال
تشهـد منذ بضع سـنوات، عددًا
كـبريًا من املـؤمترات والـندوات
تكــاد تسـاوي، إذا مـا أحـصينـا
عـددهـا ومـواعيـد انعقـادهـا،
ندوة أو مؤمترًا يف كل أسبوع من
أيـامنا احلافلة بـالقضايا الكربى
املـستعصـية عـلى احلل، واملألى
بـــاألزمـــات الـــسـيـــاسـيـــة
واالقـتصـاديـة واالجـتمـاعيـة
واألخالقـية.  إالَّ أننـا إذ نعرض
هلـذه املؤمتـرات والنـدوات على
هذا النحـو فلسنا نريد من ذلك
أن نقلل مـن أهميـة الظـاهـرة.
لكـنـنـــا، يف الـــوقــت ذاته، ال
نــستـطـيع أن نقف أمـام هـذه
الـظـــاهـــرة مــن دون أن حنلل
جـدواهـا ونتـأكـد مـن التـأثري
الذي أحـدثته، والـذي ميكن أن
حتـدثه يف حياتنا، يف حقبة من
تــاريخ بلــداننــا لعلهــا األكثـر
مـأسـاويـة يف العصـر احلـديث،
العصر الذي ميتد إىل نصف قرن

سلـوكياتـها إىل منط يكـاد يكون
معممًا.

 لكل هـذه األسبـاب يكتـسب
االحـتفال بتأسيس مركز ثقايف
حيمل اسم مهـدي عامـل أهمية
خـاصـة. إذ هـو يـشـري إىل شيء
جـديـد، ويـبشـر خبري قـادم. أو
هكـذا نـريــد أن نفهـم أسبـاب
تــأسيـسـه، فنـقيـمه إجيــابيــًا
ونتمنى للقيمني عليه النجاح.

 غري أن مـركز مهـدي عامل
الثقــايف ليـس احلــدث الثقـايف
الــوحيــد من نـوعـه يف الفرتة
األخرية، وليـس األكثــر أهميـة
من بـني أحداث أخرى مـشابهة
له، شهدتهـا عاصـمتنا اجلـميلة
بريوت وعواصم عربية أخرى.
فـقبل أســابيع قـليلـة عقـد يف
بـريوت مؤمتر جـرى فيه إشهار
مـؤسسة لتحديث الفكر العربي
بــرئــاســة املـفكــر املـصــري
العقالني التنويري نصر حامد
أبو زيـد. وشارك يف الـتأسـيس
ويف احتفـال اإلعالن عنـه عدد
كـبـري مـن مـفكــري الـبلــدان
العـربية ومن أكثـرهم شهرة يف
عـامل اإلبداع الثقـايف يف جماالته
ومياديـنه كافة. وشـكَّل املؤمتر
بــانعقــاده خالل ثالثــة أيــام
متتـاليـة حدثـًا ثقافـيًا مهـمًا.
وكـان النقاش يف جلسـاته نقاشًا
حــرًا وصــرحيــًا وشجــاعــًا إىل
حـدود التـطرف. ال بـأس. ذلك
أن مــا ينقـصنــا اليـوم هـو أن
نستعيد شجاعتنا يف القول لكي
نـستعيـد قدرتـنا علـى خوض
املعـركة مـن أجل حريـة الفكر
ومن أجل حتـديث مفـاهـيمنـا
بـشجـاعــة افتقـدنـاهــا زمنـًا
طــوياًل. أقـــول ذلك ألن بعـض
املـثقفـني الــذيـن شــاركــوا يف
املـؤمتـر أبـدوا حتـفظـهم علـى
بـعض ما ورد مـن أفكار نقـدية
جـريئـة لـلسـائــد من األفكـار،
وحتـديـدا للفكـر الـديين أو ملـا
ُيسـّوق على أنه الـفكر الـديين.
وجـوهـر هـذا االعرتاض - وهـو
مـوضوع حقـيقي للنقـاش- هو
أن التقـدم املبـالغ فيه يف الـنقد
مـن أجل الـتحــديث والـتغـيري
يكـاد يصـبح يف بعض األحـيان،
بفعل عـدم واقعيـة وامكـانيـة
تـرمجتـه يف الواقع، قـريبـًا من
نقيـضه املتـمثل بــاالستـسالم
للـسائـد من األفكـار، السلـطوي
مــنه والــــديـين،االسـتـــسالم
الـنــاجـم عـن تهـيـب خــوض
معركـة حقيقيـة ملقاومـة هذا
الـسائـد من االفكـار واالنتـصار

عليه كليًا أو جزئيًا.

ينـسـى تـارخيه املـشـرق منـذ
سـومـر وآشـور وبـابل وأكـد،
ويـنسـى علمـاء الـدين الـذين
جعلــوا من املــذاهب وسـيلـة
للحمـة ال للفـرقــة.. ووسيلـة
للـتنويـر ال للظـلمة.. ووسـيلة
لـغنــى الــروح وتفـتح الـعقل
والفكـر ال إلغـالقه.. ووسيلـة
للـسـلم والـتحـــرر ال للحــرب
والــدم والعبـوديــة.. ووسيلـة
للتعـديل واملغفرة والتسامح ال
للتقاتل واالنتقام والعداء؟ كما
حيصل الـيوم من فـرق الشغب
والتضلـيل والتزييف صـاحبة
االدعــاء بكــونهـا املـرجـعيـة
املقــدســة املنــزهــة ولكـّنهــا
امللطخة أياديهـا بدماء األبرياء
الـذين يـسقطـون يـوميـا من
أخـوتنا وأخـواتنا ومن أبنـائنا
وبناتـنا ومن شـيوخنـا شيوخ
الطرق الصوفية النقية من دم
ابـن يعقــوب ]شعـب العــراق[
الظاهر جهارا نهارا على رايات
سـَفـَلـَـِةِ  رعاِعِ  همِجِ  ليس من
يـتـبعهـم إال َســـوءة يف أهله أو
عـته يف عـقله. ونـعم بـطالب
العلم طلبة العراق طلبة النور
واحلريـة.. وِنعم بشغيلـة اليد
والفكـر شغيلـة العراق شغـيلة
الـبـنـــاء واإلعـمـــار ال اهلـــدم
والـــدمـــار.. وِنعــم بفالحـي
األرض وزراعها فالحي العراق
زارعـي اخلـري واألمــان.. فـكل
أهـل العــــراق أصحـــاب عـقل
راجح وفكـر نــاجح وطــريق
فـــاحل.. إذ كلهـم حيـتـضـنــون
مثقفيهم، مفكريهم، مبدعيهم
بكـل احلب واالحـرتام والكــرم
واالهتمـام والتتلمـذ واالنقياد
ملـشـروعـات الـسمــو والتقـدم
والــــــــرفـعــــــــة والـفـالح..

حيثما كان.
ليكن مـن لقمتـنا لـزاد الروح
وليـكن مـن قيـمنــا ومبـادئ
وجـودنا أنـنا بـشر ال حـشر..
وليكـن اهتمـامنـا جـديـا حبق
الـثقــافــة واملـثقفـني علـينــا
جمتمعا ودولة.. ولنبدأ مسرية
الـتنــويـــر والتـفتـح العقـلي
ولنقـطع الطـريق علـى أولئك
الـــذيـن حيـــرقــــون الكـتـب
ويهـدمون دور العلـم ويقتلون
األسـاتـذة ويغتـالـون الـطلبـة
ويغـتـصـبـــون الـطـــالـبـــات
ويـسـتبـيحــون روح الـشـعب
وقيمه األخالقـية الـسامـية..
حـيـنهـــا ُنخــِرج املـثقف مـن
أزماته بدءا بأزمـة إعالة بيته
وليس انتـهاء بأزمات االحباط
مـن مـُـثـُل بــائــســة تــســود
جمتمعنـا اليوم ظالمـا وعتمة
وختلفا ورداءة. فإىل إعالء شأن
الثقـافـة واملـثقفـني كمـا هـو
تارخينا السـومري اخلالد وكما
هـو إبـداعنـا البـابلي العـظيم
وكمـا هو علـو شأونـا اآلشوري
الكبري وكـما هي مـسرية بغداد
دار الـسالم واحلـكمــة وفنـون

املعرفة واألدب والثقافة...
فليـشعر التلـميذ قـبل األستاذ
بأهـمية ما يفعلـه جتاه تقدير
زعـامـة اجملـتمـع .. وليـسـأل
نفسه أيـريد جمـتمعا يـستلبه
غده كـما يـستلـب يومه وكـما
ُاْســتـُِلب أمسه؟ أيريـد جمتمعا
يـقوده الـدجالـون واملزيـفون
والـنكـرات؟ أيـريـد أْن يــسلِّم
رقبته ألوباش الشوارع ويسّلم
قـــادة الـفكــــر للــضاللـيـني
الظالميني؟ أيـريد أْن يضحك
على نفـسه ويكون يف مـؤخرة
عصـرنـا؟ أيـريـد عــراقي أْن

باهتمام خمصوص بالثقافة..
لـيكن ديـدن اجملـتمع االرتقـاء
بـالغـذاء الـروحي مـثلمـا هـو
االهـتمــام بكل شــؤون احليـاة
وأولـويـاتهـا. ولنـخلق البـيئـة
الثقـافيـة املنـاسبـة حليـاتنـا
وحياة مثقفينا.. وسيكون من
زادنـا الـروحـي تلك النـسمـات
اليت تشـرق علينـا من منـافذ

عطاء الثقافة واملثقفني..
وبغري هذه التـوجهات فاملثقف
يــظل يف أزمــته اخلــــانقــــة
وغـصتـه اليت تقـطِّع أنفـاسه
ومتنع علـيه أداء فعل منتـظر
منه.. وسيـظل املثقف خمنوقا
مبشنقة غربته ليس يف منفاه
فقـد محل يف الـشتــات البعيـد
بـــني أضلـعه وطـــنه وخــرية
تقاليد شعبه عاليا طوال زمن
القــتل واالغــتــيـــــال، زمــن
الدكتاتورية وطغيانها، ومل يَر
أنَّه غريـب على وطنه وعنه..
ولكنَّه سيكـون غريـبًا حيـثما
يرى أهله ال يلتـفون حوله وال
يلـتفـتـــون إىل فعلـه وفكـــره
وسرتتعش فيه فرائص الغربة
ووحشيتها طويال لتقضي على
مــا عـمل مـن أجله.. أْن يــرى
العــــراق والعــــراقـيــني أهل
الـثقـــافـــة واإلبــــداع وخلق
احليــوات اجلمـيلــة واجلمـال

نفسه.. 
عليـنا ان ال نـرتك مثقفيـنا يف
هلـاث وراء لقمـة خبـز نعـرف
انهـا تأتي أغنـى وأنظف وأكرم
حيثمـا جاءت مع غـذاء الروح
وغـذاء األنفس وغذاء األخالق
وغذاء الرتبية والسلوك وغذاء
الـعلم واملعرفـة وغذاء العقل..
فليـس غـذاء املعـدة إال غـذاء
اآلفــة، غـــذاء احليــوان فقـط

واملـثقـف العـــراقـي وكــــامل
أنـشـطـته بكـل تنــوعــاتهــا
وأطيـافهـا ومالحمهـا من دون
اسـتـثـنـــاءات لكـي تـنــسجـم
الـــصـــــورة ويــبــــــدأ الفـعل
احلقـيقـي.. كـمــا ال بــد مـن
معاجلة تلك املشكالت وعوامل
االحباط اليت تعطل املبدع عن
فعله ومعاجلة كل ما من شأنه
تعريـض املثقف للمخـاطر من

أيِّ منط ..
لـيس مـن املنطـقي أْن نطـالب
املثقف بـالتحـول عـن خطـاب
الثقـافة إىل خـطاب الـسيـاسة
وأيـة سيـاسـة؟! إنَّهـا سيـاسـة
العـنف واملـطــاردة والـتقــاتل
واملـنع والـتكـفري والـتحـــريم
واملـوت  وإعــدام كل شئ حتـى
حياة املثقف املبدع نفسه، وهو
مـا جيــري اليـوم يف الـسـاحـة
الـعراقيـة والشـواهد احلـزينة

على تلك املأساة عديدة!
ليـس مـن املنـطقـي أْن يعـود
املـثقـف ليـحمـل بنــدقيــة أو
خنجرا أو لغما أرضيا أو مدفعا
أو مــا شــابـه من مـسـميــات
األسلحة النارية وغريها وليس
مـن الصائب أْن جند هذا املبدع
أو ذاك يف مـيـــدان الـتقــــاتل
الـدموي الذي يشيعه اجلهلة يف
احلياة اليومية... املنطقي إذن
أْن تبـدأ مسـرية اهتمـام جدي
بــالـثقــافــة فال حنــوهلــا ألي
خطـاب آخـر وال نـشغلهـا بـأي
إشكـــاليــة أخــرى وال نعـطل
فـاعليها ومبـدعيها بـأية أمور
وانـشغــاالت أخــرى.. ولتـكن
ميـزانيـة احلكـومة بـاهتـمام
خـــاص بـــوزارة الـثقـــافـــة
ومـيـــزانـيـــة املـــؤســســـات
واالحتـادات والنقـابـات كـافـة

وأْن نسـري خلف خطط اإلبداع
وخـطواته الـروحية الفـاضلة
السـائرة لعـامل النور واحلـرية
واخلـري.. وبهـذا ميـكن تــوفري
أرضيــة منــاسبــة لــ)عــودة

الروح( إىل جمتمعنا.
كيـف سنقــدم االطمـئنـان إىل
شخص ال يستطيع أْن ميشي يف
شـارع بـأمــان؟ كيـف حنمـيه
ومننحـه أمنه وأمانه إذا كان ال
جيـــد مّنــا ســوى الـتهـميـش
والنـظــر إلـيه شــزرا وكــأنَّه

خملوق من طينة أخرى؟ 
إنَّ املطلـوب أبعـد من رعـايـة
الـدولة ومؤسسـاتها .. املطلوب
نهـــوض كبـري واسع حلــركــة
اجـتمــاعيــة لكل مـؤسـسـات
اجملـتـمع املـــدنــي وحلقـــاته
ومفــــاصلـه لكـي حتـتــضـن
الثقـافة واملـثقف. املطـلوب أْن
نـسرَي خلفهـما وأْن جنـد طرق
التقـدم بهمـا وبنـا. ومن دون
رعــايــة اجملـتـمع لفــضالئه
وخيــار القــوم فـيه ال ميـكن
للمـثقف أْن يعود هكـذا ليؤدي

ما ُينتظر منه..
حتـى لـو عــاد مثقف أو عـدد
من أهل الثقـافة واإلبـداع فلن
يــستـطـيعـــوا أداء دورهم وال
حتــى إفــادة اجملـتمـع يف شئ
ألنَّهـم بني االنـشغـال بـلقمـة
العيـش واالنـشغـال بـأمـنهم
وبني جتـّنب قــوى التحــريم
واملـنع االجـتمــاعي والــديين
والسـياسي وغـريها من قـائمة
التعطيل الطويلة سيكونون يف
حــالــة مـن االحبــاط يف جل
مشـاريعهم وإبـداعـاتهم، ولن
يصلوا إىل مجهورهم املنتظر..
لـذا البــد من معـاجلـة أزمـة
الـثقــة بـني اجملتـمع بــأكـمله

مليـا يف مـوقفـه من مبـدعيه
ومـثـقفــيه، وأكــــادميـيــيه
وتـكنــوقــراطـه ألجل إصالح
الــروح املخــرَّب، ومـن أجل أْن
يدفع مبوقف إجيابي من هؤالء
الذين يشكلـون عماد احلياة يف
جمـتمع الـتمـدن والـتحضـر..
فـإْن مل جيـد جمتـمعنـا هلـؤالء
مكــانــا رائــدا يف يـــومه ويف
حـاضره فلن جيـد منهم شـيئا
لغـــده ولن جيـــد من متــدنه
وحضارته سـوى فتات ال يغين
وال يــسمـن..  ألنَّ الصـحيح أْن
يــــوضع املـبــــدع يف مكــــانه
ومـــوضـعه املـنـــاسـبـني ويف
مـســؤوليـته احلقـة وإال فـإنَّ
تهـميش املـثقف سيكـون وباال
على حركة جمـتمعنا وتقدمه
وتطــوره .. ولن جنـد مـثقفـا
ميـكنـه التعـايـش مع جمـتمع
يسري وراء الدجالني واملنجمني
واملـشعــوذيـن أو يلـتف حــول
زعـامـة كلهـا ادعـاء وتـزييف
وافرتاء وخمـادعـة وتـضليل..
وأول األمـر أْن تـنربي الـدولـة
املـمـثلـــة للـمجـتـمع إلعــادة
االعتبار للمثقف والثقافة وأْن
تـضع االول يف موضعه املناسب
وتقـدم احلمـايـة حليــاته من
األزمات واالنشغـاالت اهلامشية
كـاالنشغال بلقمـة العيش على
حـسـاب وظـيفتـه الثقــافيـة
واجملـتمـعيــة ومــا يــرجتـيه
اجملـتـمع مـن وراء أنــشـطـــة
الثقـافة احلـيويـة الضـرورية

اليوم قبل الغد..
وعلينـا حنن األنـاس العـاديني
أْن نـضع ثقـتنــا يف ثقـافـتنـا
وإبداعنا وفكرنا النيِّر املتفتح
وأْن مننـحه الثقـة الكـاملـة يف
قيـادتنـا حنـو احليـاة األفضل

 كمـــا تتـصــاعــد مع األيــام
األزمــات اليت عـانـى ويعــاني
منهـا املثقف العـراقي.. فمـنها
تلك الـظـــروف اليت تـضغـط
علـيه لـتلـبـيـــة حـــاجـــاته
وحاجـات عائلته اخلـاصة من
أمور احليـاة اليومـية العـادية
فهــو حييـا يف ظـروف شـظف
العيـش فوق غـربته وشـعوره
بـالتهمـيش الـذي طـاله دهـرا
من اآلالم واألوصاب القـاسية..
املـثقف حييـا أزمته الـداخلـية
بـني البقـاء بعيـدا عن إمكـان
مصــادرة حيـاته واغـتيـاهلـا
بـثمن رصـاصـة بـائسـة وبني
العـــودة مـن أجل أْن يـــؤكـــد
حلمـته مع مـصــادر تكــوينه
وعـيــشه احلقـيقـيـني. وتـلك
حـرية أكثــر من مـزعجـة وال
سـيمــا ان احليــاة اليــوميـة ال
تـتحكم فيها سلـطة واحدة بل
سلـطـات عـديــدة لكـل منهـا

مصاحلها وشؤونها اخلاصة.
فهنـاك يف بالد احلضـارة اليوم
يـسـطــو علــى الـشــارع ظالم
دامس، وتسـود معارك داحس
والغـرباء املــتخـلفــــة، وجـهل
األشقيـاء والـسفهـاء واجملـتمع
ُ ِخـذ بـأعبـاء يف القيـود فقـد أ
رهينـة بيد عـسكر هـؤالء وما
عـاد يقـرر بـأمــر العقالء بل
جبهــالــة اجلهالء، فهـم اليــوم
سـادة القـوم بقـوة قـبضـاتهم
احلـديديـة املمثلـة بالـسيارات
املـفخخـــة وألغـــام الــشـــوارع
ورصاص الغدر وخناجر املوت
املـسمـومــة! ال شئ بعـد هـذا
ســـوى احلـرية بـني املـضـي يف
املـنفــــى أو يعـــود إىل حـيـث
نهايته املأساوية بطرق شتى!؟
على اجملتمع الـعراقي أْن يفكر

املــــوقف املــســـؤول جتـــاه املـثـقف العـــراقـي

مبنـاسبـة تـأسـيس مـركـز مهـدي عــامل الثقـايف
الثقافة والسياسة

تأسَّس مؤخرًا يف بريوت مركز مهدي عامل
الثقايف. وشارك يف التأسيس ويف حفل اإلعالن
عنه حشد من أصدقاء ورفاق وتالميذ املفكر
الشهيد، ورعى اإلحتفال وزير الثقافة غازي

العريضي.

الدكـتور تـيسري عـبد اجلـبار اآللـوسي

تتعزز يوما
فآخر
احلاجة
لعودة
املثقف
العراقي
للمساهمة
يف بناء
البالد بعد
زمن النفي
والشتات
والغربة.
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