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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

وهــم الـصــــورة
نــهــــــــــــــايــــــــــة شـــــــــــــارع بــلـــــــــــــونــــيـــــــــن
قـاسم محمـد عبّـاس

أنظـر ...بصعوبة ...يف صورة لفؤاد
ـاك ـ ـ ـ ــر ع ــن مـقـ ـ ـطـع م ــن ش ـ ـ ـ ــارع
شــــ ـ
ـ
الــرشـيــد ،أنـتـظــر زمـن ـاً ألغـيــر مـن
لـون واجهــة املبــاني ...يــا للجـرأة!!
أغ ــام ــر ب ــاسـتـبـ ــدال سح ــر األس ــود

واألبـيــض بـ ــألـ ــوان أخـ ــرى ...أدهـن
األعمـدة بلون آخر ...لكن مضمون
الصـورة احلـزيـن ينـزع نحـو لــونني
أبديني تعلقا مبصير الشارع.
ال ـش ــارع اخل ــالـي وغ ــروب ال ـشـمــس

واألعمـدة الــواقفـة بــانتـظـار ضـوء
الفجـر ال تـسمح بــاستعـادة أضـواء
ش ـ ـ ــارع ال ـ ـ ــرش ـي ـ ـ ــد ،األل ـ ـ ــوان ال ـتــي
اخـ ـتـف ــت بـفـعـل احلـ ـ ـ ــروب تـف ـ ـصـل
الـشــارع عـن جمـجمــة فــؤاد شــاكــر،

ش ـ ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـ ـ ـ ــرشـ ــي ـ ـ ـ ـ ــد يف بـغ ـ ـ ـ ـ ــداد

ـواف ـ ـ ـ ـ ــذ بـال وق ـ ـ ـ ـ ــائـع أو
تـلــك الـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ممـ ــارسـ ــات تـ ــدفع امل ـصـ ــور التخـ ــاذ
مـ ــوقع آخـ ــر ،املـ ــوقع الـ ــذي اتخـ ــذه
املصور سلب تلك النوافذ أسرارها،
ـم ـ ـ ـ ــا ـال ـ ـ ـ ــذي مي ـكـ ــن فـعـلـه ل ـ ـتـلــك
األعمــدة حتــى تتــرك ظالال علــى
أرضيـة املسـافة الـفاصلـة بني عـالم
االسـفـلــت وواجـه ـ ـ ــة احملـالت ،تـلـك
امل ـس ــاف ــة الـتــي شغلـت مـن ــذ عق ــود
مبـسيـر البـشـر حتت أضـواء ملـونـة
وواجه ــات ب ــراق ــة ت ــزدحـم ب ــالكـتـب
والـفـ ـ ـ ــواكـه واألقـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ـ ــة ورائـحـ ـ ـ ــة
القهوة.
لقد ضاقت االطالالت على الشارع
بعــدمــا ملـئـت بــأجهــزة كهــربــائـيــة
وبقـ ــايـ ــا أثـ ــاث مــتهـ ــالـك ،إطالالت
حتـتـل قلـب ال ـصـ ــورة وتـ ـشـيـ ــر إلـ ــى
عـالم فـان ،آفـاق مقتـولـة بـالـصمت
والهجــر.كـيـف ميكـن اعــادة تــأثـيـث
عـالـم الصـورة؟ هـذا الـشكل اجملـرد
ملـسافة مـن شارع الرشـيد هل ميكن
ان نعـي ـ ــد الــيه خ ـط ـ ــوطـ ـ ـاً أخ ـ ــرى،
ال ـ ــوانـ ـ ـاً ج ـ ــدي ـ ــدة ،أو ح ـت ـ ــى ظالالً
تائهة يف ظهيرة من املستقبل؟
املعنـى االحـتمـالـي املعلن يف صـورة
ف ــؤاد ش ــاك ــر ه ــذه تع ــود للـمـص ــور،
تـنبـئ عن كـآبـة تعـود للـمصــور قبل
الــواقع ،ميـكن ان نــدرج الـصــورة يف
س ـيـ ـ ــاق أسل ـ ــوب آخ ـ ــر لـكــن مب ـ ــزاج
وكـآبـة بغــداديتـني ،تنــسجم واجتـاه
الـسيـارات النـائمـة يف كـآبــة الشـارع
وتراجعه وانهياره.
يف زمـ ــن ال ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــورة ولـ ــي ـ ـ ـ ــس اآلن
ي ـتـك ـ ــدس تـ ـ ــاريخ مــن ال ــتح ـ ــوالت،
مـ ــآالت ،نه ــاي ــات ت ــسهـم يف ابــتك ــار
ص ــورة م ـسـتـثـن ــاة بع ــدس ــة مـص ــور
بغــدادي ،صــورة تـبعـث فـيـنــا رغـبــة
االعتـراف باقفال مـرحلة من حياة

شـ ـ ــارع حـ ـ ــزيــن ،حت ـتـ ـ ــاج الـ ـصـ ـ ــورة
لـشهادة مـنا وليـس من املصـور عما
سـتكــون علـيه امل ــدينــة ،شه ــادة عن
م ـ ـ ــوقع ـنـ ـ ــا الـ ـ ــراه ــن ونحــن نـك ـتــب
مخ ـطـ ــوطـ ــة جـ ــديـ ــدة عـن م ـصـ ــور
ـش ـ ـ ـ ـ ــارع بـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـه ،أو
أم ـ ـ ـ ـســك الـ ـ ـ ـ ـ
بجـمجمـته ،لم نـر هـذا الـشـارع اال
عنـدما حاصـره فؤاد شاكـر يف عزلة
مقتطعاً زمنه ليجعلنا يف مواجهة
موت الشوارع التي تتساقط تباعاً.
اذا مــا تــواصـل النـظــر يف تفــاصـيل
ال ــزمـ ــان واملك ــان الـب ــادي ــة بق ــوة يف
ع ــالم هــذه الـصــورة ،تـضـيق علـينــا
فـسحـة االميـان بـشــوارعنـا ،تـضيق
علـينــا العــودة لـبغــداد ،هل نـنتـمي
الــيك ايـته ــا الـص ــورة ام ن ـسـتـب ــدل
وجـدنـا بـتلك الـظلمـات الـشـبحيـة
الـتي تـصفــر فـيهــا ريح مـغب ــرة بني
اعـمــدة لـم يـبق مـنهــا ســوى خـيـط
دقـيق مـن الـض ــوء يف طـ ــريقه إل ــى
الـتالشي؟ تلك الواجهـات املعدومة
احليــاة والـتقــاطـيع ،تلـك النــوافــذ
املكبـوحة بألـم ،الغرابة املـنتشرة يف
نـصف مسـاحة الـصورة تـعزي عـاملا
اخـتفــى مع غــروبــات مـتك ــررة منــذ
عقود.
لـي ــس يـ ـسـي ـ ــرا أن نحـ ــدد ال ـصـ ــورة
الـضحيـة واملكـان الـذي فيهـا ،لـيس
من اليسيـر ان نعزي أنفسـنا ،عالم
مـن الـضحــايــا نـتجــوهــر فـيه عـبــر
لقـط ــة م ــدرك ــة مل ـس ــاف ــة مـن ش ــارع
وحـيـ ــد ،له أق ــران وأشـب ــاه يف م ــدن
أخـرى من بالد العرب ،شـوارع تنمو
وتـ ـت ـ ـ ـسـع عـل ـ ـ ــى أفـق م ــن ال ـ ـض ـ ـ ــوء
واخلوف.
أنت اليـوم أيها الـشارع تكتب نـهاية
حقـبـ ــة مـن الـ ــدم واجلـنـ ــون ،تـ ــؤرخ
الســاطيــر ستقــال عنـك وعنــا وعن

هذه األعمـدة التي توشك على نوم
أبدي.
متـت ــزج رؤي ــة ف ــؤاد ش ــاك ــر بـ ــوصفه
مـؤرخــا ابتعـد عـن احليـاد ،وتـدخل
بقـصــدي ــة التـالعب بــزمــان ومكــان
الواقعـة ،واتخذ موقعـاً سنحار منه
ليجعل جـزءا من شـارع الرشـيد يف
مـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ــة مـجـهـ ـ ـ ــول ال نـ ـ ـ ــراه يف
الـ ـصـ ـ ــورة ،كـ ـ ــأنـه بهـ ـ ــذا ال ــتغ ـي ـيــب
املـنــطقـي ي ـشـي ــر لهــؤالء جـمـيعــا..
مكـونـات اجلهـة املقـابلــة من أبـنيـة
وأع ــداء وأعـمـ ــدة وأشخـ ــاص ونه ــر
وكـتـب وأبـطــال وأمــوات مـن ب ــائعـي
االسطوانات القدمية.
هـل ي ـكـف ــي ان من ـ ــت ـ ـ ـ ــزج بـ ـ ـصـخ ــب
املاضي كي نستحضره هنا ،ننصهر
بصالبـة األعمـدة التي أمـامنـا ،هل
نـتح ــول ل ــذرة غـب ــار يف ه ــذا املـن ــاخ
الكريه؟
هل هـذه الـصــورة حيـة؟ هـل ننـظـر
يف صورة عابرة؟
بقـ ــايـ ــا ال ـض ـ ــوء الهـ ــزيـل يف أعلـ ــى
الـصــورة يـشـتت اجــابــات مـقبــولــة،
تــوفــر لنــا مبــررات النـظــر يف بـضع
بنـايــات من شــارع مهجـور بـبغـداد،
هـل ميكـن الـتـفكـي ــر فـيـم ــا ل ــو ك ــان
ه ــذا ال ـش ــارع م ــوج ــوداً اصـال؟ هل
نحن مـوجـودون أمــام الصـورة؟ هل
وقف املـصــور دقــائق أمــام مــا نــراه
اآلن وفـكـ ــر لـلح ـظـ ــات بـ ــاملـ ـسـ ــافـ ــة
الفـاصلة بـني ما كـان يراه ومـا نراه
اآلن؟ لـنتوقف عن النـظر يف طبقة
مكـشـوفــة من الـوهـم والغبـار الـتي
تضيق علينا التنفس ،لنتوقف عن
الـنـظ ــر يف أربع بـنــايــات وأكـثــر مـن
عشـرين عمـودا ،وأكثـر مـن عشـرين
نــافــذة وسـت سيــارت تعــوم يف بحــر
من الوهم والغبار.

عـــــبـــــــــــــــد األمـــــري الـــــــــــــــورد
حــــــــســــن نــــــــــاظــــم

رحل ع ـبـ ـ ــد األم ـيـ ـ ــر الـ ـ ــورد ،الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور
واجلــامعي والـشـاعـر واملـمثل املـســرحي.
يف خ ــريف العــام  1984درّسـني ال ــدكتــور
عبد األميـر الورد مادة الـنحو ،ومذ ذاك
ص ــارت عالقـتـي به تـتخ ــذ أبع ــاداً ي ــومـ ـاً
بعـد يـوم .كـان يـحملنـا بقسـوة أكـادمييـة
عـلى أالّ ننـظر إلـى النحـو مطيّـة للكالم
الـصحيح ،بل كان يـرغب رغبة يـائسة يف
ـالم ـ ـ ـ ــذتـه ذوي ف ـ ــط ـ ـ ـ ــرة
أن يـجـعـل م ــن ت ـ
كالمية فـصيحة غـير فطـرتهم العـامية.
واجلمـيع يعـلم أنه مــا كفّ عن احلــديث
ب ــالفـصـيح ــة يف كلّ شــؤون حـي ــاته .كــان
هـوسه هـذا يلـفت إليـه االنتبـاه أنّـى حلّ
وارحتل ،وكـ ــان مـثـ ــار سخـ ــريـ ــة بعــضهـم

ونقمــة بعـضهم اآلخــر أيض ـاً مبن فـيهم
أغلـب أســاتــذة ق ـسـم اللغ ــة العــربـيــة يف
كلـيـ ــة اآلداب  -جـ ــامعـ ــة بغـ ــداد .هـ ــؤالء
األساتـذة كانـوا يرون فيه شـذوذاً ،إذ كان
يُفتـرض أن يكـون مـدرّس النحـو ،كغيـره
من م ــدرسي الـنحــو اآلخ ــرين ،ذا نــزعــة
محــافظـة يف كلّ شـيء ،فمـا بـالـك بعبـد
األميـر الـورد الشـاعـر واملمـثل املسـرحي.
بعــد عــام الــدراســة ذاك ،أٌقــصي الــراحل
إلى قـسم اإلعالم ليـدرس العـربيـة لغـير
االخ ـتـ ـص ـ ــاص ،ولــيح ـ ــرم مــن مم ـ ــارس ـ ــة
تخـ ـصـ ـصـه الع ـم ــيق ب ـ ــدع ـ ــوى ق ـ ـسـ ـ ــوته
األكــادمييــة علــى طالب اللغــة العــربيـة،
ورســوب نـصف الـصف الــدراسي يف مــادة
الـنحــو .مــا كــان ال ــراحل يخـشــى لــومــة
الئم يف هـذا اجملـال ،وكـان عـنيـداً بـشكل
ال ميكـن ثـنـيه عـن ق ـس ــوته األكــادميـيــة،
وما زلت أتـذكر احتجـاجي عليه وصمته
أمـامـي حني قلـت له :إنك بهـذه الـقسـوة
ترسل الطلبة إلى جبهات القتال.
عــاش عبــد األميــر الــورد يحـلم بــأشيــاء
كثـيرة ،يـرى إلى نـفسه مـوهوبـاً مُضيَّـعاً
وسط قـيم تـعليـميـة يـراهـا بــاليـة؛ ولـذا

ـج ـ ـ ـ ــد مـ ــك ـ ـ ـ ــانـه احلـقّ يف الـ ـ ـ ـ ــوس ـ ــط
ل ــم ي ـ
األك ـ ـ ــادميــي ،ووسـ ــط زح ـم ـ ـ ــة ت ـن ـ ـ ــاف ـ ــس
الــشع ــراء علــى م ــديح الـطــاغـي ــة وعلــى
مكـاسب ماديـة ،ولذا لم يجـد مكانه بني
الـ ــشع ـ ــراء ،وك ـن ـتُ كل ـم ـ ــا م ـ ــازحــته ب ـ ــأن
ديـب ــاج ــة أشع ــاره العـم ــوديـ ــة الك ــاسح ــة
ستــؤمـن له ثــروة طــائلــة لــو ص ـرّفهــا يف
س ــوق املـ ــديح اجل ــدي ــد ال ــذي افـتـتحـته
حــرب صــدام علــى إيــران ،كــان يــردّ عـليّ
ببـيتـيه الـشـهي ــرين بـني من عــرف ــوه عن
قرب:
اجمل ـ ـ ـ ـ ـدُ لـل ـ ـم ـ ـم ـ ـ ـ ـس ـكـ ــني ال ـ ـنـفـ ـ ـ ــس عـ ــن
ـ
ع ــرضٍ وملهـلكـيـه ــا إذا مـ ــا اسـتـفحلـتْ
إزمُ
والعـ ــائـ ــديــن علـ ــى عُـ ـ ـدْمٍ وم ـ ـسـغـب ـ ـةٍ
من منهبٍ وعفافُ الكفِّ مـا غنموا
وكـ ــان هـنـ ــاك املـ ــزيـ ــد مــن أشعـ ــاره الـتـي
يـحفـ ــظه ـ ــا ع ــن ظهـ ـ ــر قل ــب ،ويق ـ ــرأه ـ ــا
بـص ــوته املـتحـمــس والـ ــواثق .أشع ــار م ــا
زلــت أس ـتـ ـط ــيع اس ــتحـ ـضـ ـ ــار أجـ ـ ــوائهـ ـ ــا
وأسلـوبهـا ،وهي مـشبعـة مبعـان إنسـانيـة
سـ ــامـيـ ــة ،أمـ ــا لغــتهـ ــا الـتــي تقـ ــوم علـ ــى
مـعرفـة رصينـة بأسـاليـب الشعـر العـربي

فهــي ت ـ ــراوح ب ــني تلـك الـلغ ـ ــة اجل ـ ــزل ـ ــة
الـفخمـة للـقصـائــد العمـوديــة التـي بلغ
بهـا اجلـواهـري الــذروة ،واللغــة املتـأملـة
الـتـي يهـيـمـن علـيه ــا ه ــاجــس مع ــاجل ــة
قـض ــاي ــا ال ــوج ــود والـفك ــر يف القـص ــائ ــد
احل ــرة .وإنـي ألسـتـثـم ــر هـ ــذه الف ــرص ــة
ألدع ـ ــو وزارة الــثق ـ ــاف ـ ــة واحت ـ ــاد األدب ـ ــاء
والكتـاب بـالعـراق إلــى االهتمـام بـأشعـار
الراحل الورد وجـمعها وطبعها يف ديوان
هو أبسط عرفان نزجيه له بعد وفاته.
منـذ العــام  1984حتـى العـام  ،1996عـام
مغ ـ ــادرتــي الع ـ ــراق ،لــم تــنق ـطـع صل ـتــي
ب ـ ــال ـ ــراحـل انق ـط ـ ــاعـ ـ ـاً نه ـ ــائـيـ ـ ـاً ،فــتلـك
الـ ـسـنـ ــوات إمنـ ــا هـي سـنـ ــوات الـ ــدراسـ ــة
األكـادميية املـمتدة ،وكـان يجمعنـا املكان
(اجلـ ـ ــامعـ ـ ــة) كلّ حــني ،ولــم أخ ـت ـب ـ ــر يف
نـفس الـراحل غيـر احملبـة وهـذا الفـيض
احل ـم ـيــم مــن امل ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر ال ـتــي يـك ــنهـ ـ ــا
ألصدقـائه وتالمـذته واألساتـذة يف قسم
اللغ ــة الع ــربـي ــة ،بل ك ــان يح ــدثـنـي عـن
مـي ــزات كلّ أسـت ــاذ مـن أس ــات ــذة الق ـسـم،
ولـم أسمـع منه جتـريحـاً بـأحـدهـم قطّ.
مــرة كنــا نتجـاذب أطـراف احلــديث أمـام

مـبـنـ ــى القـ ـســم يف كلـيـ ــة اآلداب ،ورأي ـتُه
فجـ ــأة يــنحـنـي إلـ ــى أحـ ــدهــم انحـنـ ــاءة
إجالل مشفوعـة بتمتمة "السالم عليكم
ورحمة اهلل وبركـاته" ،إلتفتُ إلى اخللف
لـم أرَ أح ـ ــداً معـيـنـ ـ ـاً يحـيّــيه بـكل هـ ــذه
االنحـن ــاءة وه ــذا الـتـبجـيل ،س ــألـتُه ملـن
يــوجّه هــذه التـحيــة دون أن يــردّ أو يــراه
الـ ــشخــص ال ـ ــذي يحـيــيه ،فـ ــأشـ ــار إلـ ــى
شخ ــص بعـيـ ــد وقـ ــال :ذاك إمـ ــام الـلغـ ــة
فـاضل الـسـامـرائي .كـانت هـذه طــريقته
يف تقـ ــديـ ــر زمـالئه وأصـ ــدقـ ــائه ،وكـ ــانـت
ـج ـ ـ ـ ــاب ــي يف نـف ـ ـ ـ ــوس
تـفـعـل فـعـل ــه ـ ـ ـ ــا اإلي ـ
تالمـذته ،وتـزرع يف نفـوسهـم هذا اإلكـبار
للمعلم والعلم والتعليم.
يف العـ ــام  ،1998أسعفـنـي الق ــدر ب ــرؤي ــة
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراحــل يف األردن ،كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف وضــع
اخملذول .احلصار بكل معانيه دمّر بقية
احلمــاس ــة التـي عهــدتُهــا فـيه ،وانـســداد
اآلفـاق املزمـن أحبط آمـاله يف كلّ شيء.
ال مييّز حالة عبـد األمير الورد لديّ أيّ
شــيء أك ـث ـ ــر مــن ص ـ ــوته ،وح ـيــنه ـ ــا ك ـ ــان
مجهـداً ومـسـتكـينـاً .حـينهــا كنـتُ أعمل
يف جامعة نـاصر الليبيـة ،إقترحتُ عليه

الــسفــر إل ــى ليـبيــا للـعمـل هنــاك ،وافق
دون تـردد ،وأمّنتُ له طريقاً إليها ،وبقي
فــيهـ ــا مـ ــدة يـالحقـنـي بـ ــالـ ـشـكـ ــر الـ ــذي
يُخجل ،والـوعـد بعـدم نـسيـان مـا فعلتُ،
يكرر ذلك مبناسبـة أو بدونها ،متجاهالً
إمياني بواجب التلمـيذ أمام أستاذه ،ثمّ
تغـيــر ح ــاله فــانـتقل إلــى الـيـمـن وعـمل
هناك مـدة حتى عـودته إلى العـراق بعد
سقوط صدام.
يف أيّـ ـ ـ ــار  ،2006زرتُ الـعـ ـ ـ ــراق وق ـ ـضـ ـي ــت
خـمسـة أيام يف بـغداد .أمّـن لي الصـديق
ن ــاظم عــودة اتـصــاالً هــاتـفي ـاً مـختـصــراً
بعـبد األميـر الورد ،ال شـيء مييّز حـالته
لـ ــديّ أكـثـ ــر مـن صـ ــوته ،جـ ــاءنـي صـ ــوته
منكسـراً مرة ومـتقطعاً مـرة وباكيـاً مرة،
قــال لي" :ال تعـد إلـى العـراق ،هـذه آخـر
نـصـيحــة أقــدمهــا لـك" ،ثم أردف شــاكــراً
إياي الشكـر الذي يخجل ،والـوعد بعدم
نــسيــان مــا فعـلتُ .وكــانـت تلك آخــر مــا
سـمعـتُ مـنه .سـي ـسـتـ ــأنف عـب ــد األمـي ــر
الـ ــورد حـي ـ ــاته يف الـ ــوجـ ــدان والـ ــذاكـ ــرة،
الــذاكــرة الــراهـنــة لـتالم ــذته ،والــذاكــرة
املمتدة للغة العربية.

مــــــــن أوراق أســــــــبـــــــــــــــــــــوع املـــــــــــــــــــــدى

الـــــــســـيــــــــــاســــــــــة الـــثـقــــــــــافـــيــــــــــة والـــــــسـلـــــطــــــــــة

زهـــــــــدي الـــــــــداودي
بدءاً البـد من التـأكيـد بأن الـدولة ال ميكـنها رسـم السيـاسة
الـثقـ ــافيــة بــدون االعـتمــاد عل ــى فئــة املـثقـفني مـن مخـتلف
ـصع ــد .وال ـسـيـ ــاسـ ــة الـثقـ ــافـي ــة هـي مجـمل الـطـم ــوح ــات
الـ ـ
السياسـية يف داخل السلطـة والتي تقوم بتـثبيت ودعم ورفد
بـ ــديهـيـ ــات الهـ ــويـ ــة الـثق ــافـي ــة ألمـ ــة أو مجـتـمـع ،واله ــوي ــة
الـثقـ ــافـيـ ــة تقـ ــوم ب ــرسـم مالمـح وبلـ ــورة اله ــويـ ــة الق ــومـي ــة
لـلمـجتـمع املـعنـي ،حيـث تلـعب الـثقــافــة دورهــا احل ــاسم يف
خلق الـوعـي القــومي .وبــذلك فـإن الـدولــة ملـزمـة بــإحيـاء
الـتـ ــراث اإلبـ ــداعـي يف جـمــيع اجملـ ــاالت وتـ ــشجـيـعه ودعــمه
وإبــداء جـمـيع الـتــسهـيالت مـن أجل انـت ـشــاره وك ــذلك حـث
اجلهــود علــى تلـقي هــذا التــراث ،وال يجــوز مـطلق ـاً حتــويل
الثقـافـة إلـى أداة دعـائيـة أو بـوق خلـدمـة الـسـلطـة القـائمـة
سواء أكانت علمانية أم دينية.
ويحتـوي مفهـوم الثقـافـة بـشكل عـام علـى مجـاالت التـربيـة
والتـعليم واملناهج الدراسـية واجلامعات واملعـاهد األكادميية
واملـهنيـة وتـربيـة النـاشئـة ومجـال الـدراسـات العليـا والـبحث
العلـمي وكــذلك مجـاالت الـفن واألدب واملـسـرح واملـوسـيقـى
والــرسـم والنـحت والــسيـنمــا والــريــاضــة وصيــانــة الـطبـيعــة
والـبـيـئـ ــة واآلثـ ــار واملـتـ ــاحف واألم ــاكـن واملـب ــانـي الـت ــاريخـي ــة
واألرشـيف واملكـتبــات ،وتتـخطـى الـسيـاســة الثقــافيـة حـدود
البلـد املعنـي كي تتحـول إلـى جـزء من الـسيـاسـة اخلـارجيـة،
حـيـث االلـتـ ــزامـ ــات الـ ــدولـيـ ــة الـتــي تقـ ــرهـ ــا األمم املــتحـ ــدة
واليونسكو.
وتكـون الــسيـاسـة الـثقــافيـة إمـا مـركـزيـة أو فــدراليــة وذلك
حسـب تنوع الهوية القـومية .وتقوم باإلشـراف على النشاط
الثقـايف وزارة خاصـة تسمـى عادة بـوزارة الثقـافة ،وتكـون إما
احتاديـة أو فدراليـة وتناط املـراكز الـثقافيـة احلساسـة سواء
يف الــداخل أو اخلــارج عــادة إلــى شخــصيــات ثق ــافيــة بــارزة.
ونرى مـن الناحـية التـاريخيـة أن معظم احلكـومات تـركز يف
سيـاستهـا الثقـافيـة بالـدرجة األولـى علـى الهـيمنـة املبـاشرة
مج ــال الـتـ ــربـيـ ــة والـتـعلـيـم ،مـ ــؤكـ ــدة يف دسـ ــاتـيـ ــرهـ ــا
عل ــى ـ
ـ
األســاسيــة بــأن الــدولــة هـي اجلهــة الــوحيــدة التـي لهــا حق
اإلشـ ــراف علــى سـيــاســة الـتعلـيـم ،ولعل هــذا اإلصــرار جــاء

نـتيجـة الصـراع الطـويل بـني العلمـانيـة والـدين الـذي تكلل
بفــصل الــدولــة عـن الكـنـي ـســة يف أوروبــا .كـمــا أن الــدسـتــور
يضـمن احلـريـة املـطلقــة للمـواطـن ملمـارســة حقه يف مجـال
الفن والـعلم والتعلـيم والبحـث .وتفسح الـدولة اجملـال أمام
اجلهــات العـلمـ ــانيــة والــديـنيــة اخلــاص ــة بت ــأسيـس املــدارس
واملعاهد واألوقاف اخلاصة بها.
كان زمام أمور السيـاسة الثقافية يف أوروبا السيما يف مجال
الـتعـليـم والفـن حتــى وقـت متــأخــر مـن العـصــور الــوسـطــى
بأيـدي الكنـيسـة والنبالء ،وبعـد ذلك بـدأت املدن تـتحكم يف
أمـور الـنشـاط الثقـايف .ومع ظهـور وتبلـور احلكم املـطلق يف
القـ ــرنـني  18/17بـ ــدأ ه ــذا ب ــإخـض ــاع أكـب ــر عـ ــدد ممكـن مـن
مـنــاحـي احلـيــاة اخملـتلفــة إلــى هـيـمـنـتـه ،وهك ــذا متكـن مـن
إخـضـ ــاع الكـليــات واملعــاهــد واملــدارس الـتي ك ــانت قــد بــدأت
بــالـتـ ــوجه نحـ ــو العلـمــانـي ــة .ومت له أيـض ـاً أخــذ زمــام أمــور
مـدارس األديـرة الـتي كـان يـتعلـم فيهـا أوالد الـنبالء .وبـرزت
هــذه الـظــاه ــرة بكل وضــوح يف فــرنـســا يف العــام  1793حـيث
ضـمـت اجلـمهـ ــوري ــة األول ــى م ــؤســس ــة مـتـحف الل ــوف ــر إل ــى
هـيـمـنـتهــا .ويف بــروسـيــا جــرى إصالح الـتعلـيـم حتـت قـيــادة
هـمـبـ ــول ـ ــدت يف العـ ــام  1810.ومـنـ ــذ ذلـك احلـني متـ ــركـ ــزت
الـسيـاسـة الثقـافيـة يف أوروبـا بـأيـدي وزارات الثقـافـة .وكلمـا
تـركـزت الـسيـاســة الثقــافيــة بيـد الـدولـة ،طـرح الـســؤال عن
مدى احلـدود املرسـومة لثقـافة الـدولة الـرسميـة .وبرغم كل
ذلك ظل الـصراع الـثقايف بـني الدولـة والكنيـسة قـائمـاً ،إلى
أن مت فـصل الــدول ــة عن ال ــدين يف فــرنـســا يف بــدايــة القــرن
العـشــرين .وتـزامـنت هـذه املـسـألــة مع املـطـالـب التـي رفعهـا
املتنورون واملثقفون إلطالق احلرية للفن والعلم ،بيد أن كل
هـ ــذا لم ميـنع احلـكم املـطلـق من حتــويل الـثقــافــة إلــى أداة
للدعاية.
إذا كــان هــذا الـصــراع بـني العـلم ــانيــة وال ــدين ،أو بــاألحــرى
صـراع فـصل الـدولــة عن الــدين قـد حــسن يف جـميع الـدول
األوروبيـة ،فـإنه مــا زال يحتـدم يف الكـثيــر من بلـدان العـالم
حتـت مخـتلف ال ــوجهــات والــشع ــارات وال ميكـن إنهــاء هــذا
الصراع إال عن طريق الدميقراطية الصحيحة ،دميقراطية
الــوعـي احلـضــاري احلــر ولـيــس دميقــراطـيــة االجنــرار وراء
العــواطف القـبليـة واملـذهـبيـة الـتي ال تـؤدي إال إلـى الـركـود
السياسي فالتخلف.
الدميقراطية :حلقة الوصل بني املثقف والسلطة
ممــا سـبق رأيـنــا أن الــسلـطــة ،مـن حـيـث تــريــد أو ال تــريــد،
بحـ ــاجـ ــة إلـ ــى خـ ــدم ــات املــثقف مـن أجل ت ــرسـيخ ال ــدع ــائـم
الثقـافيـة والفـكريـة للـدولة وتـثبيـت أسس الـهويـة الثـقافـية
فــالقـ ــوميــة لألمــة ،وهــو إذ يقــوم بهــذا ال ــواجب ال يــريــد أن
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يـسـتحــوذ علــى ك ــرسي الــسي ــاسي ال ــذي ينـظــر إلــى املـثقف
بحذر وريبة .وإذا كانت السلطة بحاجة إلى خدمات املثقف،
فـإن املـثقف يـحتـاج بـدوره هـو اآلخـر إلـى الـسلـطــة لتــأمني
وضمـان معيـشته واستقـراره وراحته ،ولـذلك فـإن الطـرفني،
إذا كـانا يريـدان فعالً خدمـة الوطن وبـناءه ،فإنـهما ميكن أن
يلـتقيا ويصبحـا وجهني لعملة واحـدة فعالً ،ولكن حذار من
محاولة حتـويل املثقف إلى أداة للدعاية للسلطة .ولعل من
أحد أبـرز العـوامل التـي أدت إلى ازدهـار العصـر العبـاسي يف
زمـن املـ ــأمـ ــون ،هـ ــو احـتــض ــان األخـي ــر املـثـقفـني والـعلـم ــاء.
وبــالنـظـر لـشعـبيــة مفهـوم الــدميقــراطيـة ،لـذا فــإن معـظم
التيـارات السياسـية ،بغض النظـر عن تطبيقـاتها ،حتاول أن
تعلـن تبـنيهــا التـام الـدميقــراطيـة يف بـرامجهـا الـسيــاسيـة.
وحــتـ ـ ــى ال ـتــيـ ـ ــارات املــت ــط ـ ــرف ـ ــة ال تــنفــي كـ ـ ــونه ـ ــا ال ت ـ ــؤمــن
بـالـدميقــراطيـة ،ولـكنهـا يف احلـقيقـة تـعتقـد بـأنهـا ميـكنهـا
حتـويل هذا املبـدأ إلى سلم لـلقفز إلى الـسلطة فـاالحتفاظ
بهـا بـالقـوة وحتـويلهـا إلـى أداة أليـديـولـوجـيتهـا وسيــاستهـا
التوسيعة كما فعل هتلر يف أملانيا.

إن مثل هــذا التعــامل البـدائـي مع مفهـوم الـدميقــراطيـة ال
يكـتـب له س ــوى الفــشل ،ذلـك ألنه ال ي ــؤدي إال إل ــى إع ــاق ــة
تطــور البلـد واجملـتمع .إن الـدميقــراطيـة ظـاهــرة حضـاريـة
تعـتمــد علــى الــوعـي والعقـل وبنــاء الــوطـن .ويلـعب املـثقف
دوراً حاسماً يف إجناح قضية الدميقراطية ،السيما إذا كانت
األغلـبـيـ ــة لـيـ ـسـت يف مـ ـسـتـ ــوى إدراك الفـ ــرق بـني ال ــشعـ ــور
املـذهبي العـاطفي ومـسألـة بناء دولـة عصـرية تكـون امتداداً
للحضـارات العـراقيـة العـريقـة .إن الـسلطــة يجب أن حتتـرم
املبـادئ األولية حلقوق اإلنـسان وتقوم بضـمان أمنه ورعايته
فـصـيــانـته .وتعـتـبــر اسـتقاللـي ــة القـضــاء أحــد أهـم مـبــادئ
الـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة .كـم ــا أن وج ــود مع ــارض ــة فع ــال ــة حت ــاسـب
احلكومة لـكل صغيرة وكبيـرة ،يشكل أحد األركـان األساسية
للدميقراطية.
ال يجــوز للــسلـطــة أن حتـتكــر اإلعالم ،فــإلــى جــانـب أجهــزة
اإلعالم احلـكـ ــومـيـ ـ ــة ،يجـب إف ــسـ ــاح اجمل ـ ــال للـمـ ــؤس ــسـ ــات
اإلعالميـة املـسـتقلـة واحلــزبيـة اخلـاصـة بـالـرأي العـام .وال
يجــوز للحـزب احلــاكم أن يحــول أجهــزة اإلعالم احلكــوميـة

إلـ ــى بـ ــوق لل ــدع ــاي ــة حلـ ــزبه ،كـمـ ــا ال يج ــوز لـه ان يف ــرض
أيـديولـوجيته أو مـذهبه الـديني علـى الشعـب ،سواء بـالقوة
أو اسـتغالل نفــوذه كحـزب حـاكـم من خالل تــوزيع املنــاصب
علــى ذوي النفــوس الضـعيفــة أو من خالل اسـتعمـال إعالم
الـ ـ ــدولـ ـ ــة .إن حـكـ ـ ــومـ ـ ــة األكــث ـ ــري ـ ــة امل ـنــتخــب ـ ــة ب ـ ــال ـ ــوس ـ ــائل
الــدميقــراطيــة الـصحـيحــة ،يـجب أن متـثل مـصــالـح جمـيع
طبقات وفئات وأفراد الشعب وال يجوز لها أن تنصب حزبها
وصيا على الشعب.
أحـيـ ــانـ ـاً يهـيـمـن الـت ــوت ــر عل ــى ج ــو العالق ــات بـني عـن ــاص ــر
ومستلزمات الدميقراطية ،فمثالً تتطلب الدميقراطية من
جهة إجنـاز وحتقيق مـبدأ األكثـرية ومـتطلبـاتها ،ومـن جهة
أخـرى تبـحث عن املبـادئ األوليـة حلقوق األقلـية وصـيانـتها
وحتقـيق مـبـ ــادئ اسـتعـم ــال الق ــوة وسـي ــادة الق ــان ــون ومـنح
احلقوق العـادلة لألقليـة وعدم التـفريط أو املبـالغة يف منح
احلقـوق لألكثـريـة .يجب إيجـاد مـوازنـة عـادلـة تـعتمـد علـى
املــوضـ ــوعي ــة يف التــطبـيق ال ــذي ينـبغـي أن يكــون بـعيــداً كل
البعد عـن الروح احلزبـية الضيـقة أو املذهـبية املتـعصبة .إن
مـصالح الـشعب والـوطن يجب أن تكـون هي احملك ،ولـيست
مصلحة احلزب وكوادره وأعضائه.
ينـبغي أخــذ الظـروف الــذاتيـة واملـوضــوعيــة لبعـض الفئـات
االجـتمـاعيـة أو القـوميــة أو األقليـات بـنظـر االعـتبـار وذلك
بتـطبـيق مبـدأ حق تقـريـر املـصيـر أو اإلقـرار بتـطبـيق مبـدأ
الـتمـتع بحـق الفيــدراليــة ووضع الــدستـور اخلـاص بــذلك.
ويف مثل هـذه احلــاالت ينـبغي حتـديـد احلــدود اجلغــرافيـة
للفدراليـة املعينـة ومنح احلق النتخـاب برملـانهم احمللي .إن
الـدميقــراطيـة بـشكل عــام هي ظـاهــرة حضـاريــة بكل مـا يف
الـكلمـة مـن معنـى ،لهـا عالقــة عضـويــة مبمـارسـة الـسـلطـة
الــدنيـويــة وتنـظيـم احليـاة االجـتمــاعيـة سـواء علــى صعيـد
اجملتمع أم العائلة دون تدخل أيديولوجية أو مذهب أو دين
لفـ ــرص منـط حـيـ ــاة معـيـن ــة عل ــى الف ــرد .إن الف ــرد يخـت ــار
مبحض إرادته فـكره السياسي ومـذهبه أو دينه بنفسه ،على
أن يحترم معتقـدات وآراء وتقاليد اآلخرين دون التدخل يف
شؤونهم.
مـن أجل حتقـيق كـل تلك األهــداف الـس ــامي ــة ،ينـبغـي علــى
الـ ــسلــطـ ــة ان تفــتح صـفح ــة ج ــديـ ــدة مع املــثقـف وتعـت ــرف
بـ ــأهـمـيـته ودوره يف بـن ــاء ال ــوطـن ،وعل ــى املـثـقف أن يـت ــرك
قـوقعته التي يـراقب منهـا األحداث بحـذر وريبة ويـدرك بأن
الـوطـن بحـاجـة إلـيه ،إذ ذاك ميـكن حتــويلـهمـا إلـى وجـهني
لعـملـ ــة واح ــدة فعالً ،عـمل ــة تك ــون أس ــاسـ ـاً راسخـ ـاً للـتق ــدم
االجـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـ ــاعـي وازده ــار ال ــوطـن وبل ــوغ مـص ــاف األمم
الراقية.

