
ة التحرير:
أ
هي�

مير الحالج
أ
علي سعدون - علي شبيب ورد- ا

اسماعيل سكران - حذام يوسف طاهر

ة االستش�رية:
أ
الهي�

ل ياسين
آ
.د. محمـــــــــــد حســـــــــين ا

أ
الفريــــــــــد سمعـــــــــــــان - ا

.د. سعيد عدنان   
أ
.د. حاتم الصكر - ا

أ
حـــــمد خلف - ا

أ
ا

.د. صبحي ناصر حسين  
أ
.د. عدنان حسين العوادي- ا

أ
ا

.د. نادية غـــــــــازي العـزاوي
أ
.د. بشـــــــــرى موسى صالح-  ا

أ
ا

.د. صـــالح زامــل 
أ
.د. خليل محــمد ابراهيم - ا

أ
ا

العدد 19 صيف 2018 مجلة فصلية تصدر عن

دب�ء وال�ـّت�ب في العراق ـــــ المركز الع�م 
أ
 االتح�د الع�م لل

رئيس مجلس اإلدارة:
نـــ�جـــــــــــــــح المعمــــــــوري

رئيس التـــــــحرير

حمد مهدي الزبيدي
أ
 د. ا

AL ADEEB AL IRAQI

 سكرتير التحرير:             

مير المجـــــر
أ
عبـــــد اال

التصميم واإلخراج الفني : د. فالح حسن الخطاط

ص 
عدد خا



19
2018

صيــــــــــــــــف 

الفهــــــــرس 

ما قبل ...................................................................................................
أ
4           ا

 

 

ديب العراقي                                         
أ
سئلة الراهن العربي ........................................ ال

أ
7          التنوع الثقافي وا

8          ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف.............................. د. لهاي عبد الحسين
ليات الناعمة لمواجهاتها.................................. د. ريمون غوش

آ
15      ثقافة العنف وال

30       اإلرهاب والثقافة البديلة ......................................................... د. عقيل مهدي                
36       في فلسفة التنوع الثقافي ............................................خميس بن راشد العدوي          
فاقه ................... د. نادية هناوي

آ
 .. تمثالته وا

ً
 رمزيا

ً
سمال

أ
55       التنوع الثقافي بوصفه را

حمدو
أ
ليات الناعمة لمواجهاتها  ................. محمد المين محمد ا

آ
76       ثقافة العنف وال

82       فاعلية القوة الناعمة في القضاء على الخالفات الدائمة  ................. د. علي المرهج    
بو خضير

أ
98       التحبيك الشهاري للعنف  ................................................ د. محمد ا

ل ياسين 
آ
127     يابن الفراتين .......................................................... محمد حسين ا

رض .......................................................................  كاظم الحجاج
أ
نشيد ال    131

رة كـتبة ..............................................................................  موفق محمد
ُ
133    ط

ر من الشهداء ............................................................... نجاة عبد هللا 138    ماتيسَّ
140     الجواهري ........................................................................... حبيب الصائغ
143     في مقام البالد ............................................................... د. عالء عبد الهادي
رقص..................................................................................رامز النويصري

أ
150   ا

قصيدتان ...........................................................................  الهنوف محمد    153
155   السنبلة ..............................................................................  بن عزوز عقيل

6- 103   دراس�ت    

دب�ء والخط�ب الثق�في العربي  
أ
126  ندوة  العدد: اتح�دات اال  - 104

175  نصوص شعرية   - 127

AL
 A

DE
EB

 A
L I

RA
QI



حمد سعد
أ
 ......................................................  عبد القادر ا

ً
158   نخلتي تغدو رمادا

ميرة المولى
أ
با الرافدين ............................................................................  ا

أ
159   ا

164    سالم على الرافدين ............................................................  سعيد الصقالوي  
167    قصيدتان ..............................................................................  صالح هواري
167    حذار  .........................................................................   عبد هللا الفيلكاوي  
170    مدار حزني   ............................................................... علوان مهدي الجيالني
مين

أ
رض الرافدين ....................................................................... محمد ال

أ
171    ل

بو الهيجا
أ
بعد من القصيدة ....................................................  محمود ا

أ
172  بغداد ا

لف.....................................حذام يوسف   
أ
 عربيات للياليها ال

ً
ربعا

أ
176    بغداد تضيف ا

180    مهرجان الجواهري الثاني عشر تظاهرة ثقافية على المسرح الوطني ..................

فيلم )وتريات جواهرية( ..........................................................................  182

  

190    بيان بغداد  الصادر عن اجتماع المكـتب الدائم لالتحاد العام لالدباء                                                                                                                                          
                  والكـّتاب العرب 

دباء والكـّتاب العرب
أ
194      قرارات اجتماع المكـتب الدائم لالتحاد العام لال

196      بيان القدس الصادر عن اجتماع المكـتب الدائم لالتحاد العام لالدباء                                                                                                                                          
                  والكـّتاب العرب 

198      تقرير حال الحريات في الوطن العربي 

183  فع�لي�ت المؤتمر   - 176

راء وكلم�ت
آ
189   ا  - 184

201   وث�ئق  - 190

م� بعــــــــــــــــــــــــد
أ
204   ا

في  تخـــــــــضع  ل  المجــــــلة  محتـــــــويات  ــــ 
سماء بل للضرورة 

أ
الترتيب للمفاضلة بين ال

الفنية فقط.

تصل  مادة  كل  بنشر  ملَزمة  غير  المجلة  ــــ 
إليها.

الى  تعاد  ل  المجلة  الى  المرسلة  المواد  ــــ  
م لم تنشر.

أ
اصحابها سواء نشرت ا

ــــ البريد اإللكـتروني: 

aladebaliraqi1960@yahoo.com

ــــ رقـــــــــــم اإليداع في دار الكـتــــــــــب والوثائق 
في بغداد : 2182 لسنة 2016



4

19
/2
01
8

AL ADEEB AL IRAQI

 االأ�صتاذ حبيب ال�صائغ رئي�س االحتاد العام للأدباء والكّتاب العرب
 ي��ا اأهلن��ا االآت��ني اإىل بغ��داد األف ليلة وليل��ة.. من �صوري��ا اليا�صمني، ومن لبن��ان االأرز، ومن 
فل�صط��ني الزيت��ون والزهو، ومن كويت ال�ص��در، ومن اإمارات املها، وم��ن ُعمان احلجر الكرمي، 
وم��ن اليم��ن ال�صعيد رغمًا، ومن م���ر االإهرامات، ومن �صودان النيلني، وم��ن ليبيا الواحات 

الِعذاب، ومن تون�س اخل�راء، ومن جزائر املليون ملك، ومن موريتانيا الكناري.. 

اإَنّ العراَق وقد ن�����زلَت ُرب��������وَعُه                        َلَيُعُدّ �ص�������اكَنه لديَك نزي��������ل
ف�صافًا بها ونخيل قف يف �صفاِف الرافديِن وناِجه�ا                        وتف������ّي �صَ
وا�صَمْع ِغن���اء احلا�صديَن ُحقوَلها                        للحا�صداِت من القل���وِب ُحقوال
�صرتى القري�َس اأقلَّ ِمن اأْن َيجتلي                        لغَة النفو�ِس ع�������واطفًا وُميوال
وتلّم�ِس االآه�������اِت يف َنَباِت������ِهْم                        ُي�صِعْلن َمن َحَدِق الع���يوِن فتيل
وا�صتوِح ُكوف�����انًا وب�رَة اإذ ُهما                        يت�ص������َدّراِن الع�����اَلَ املاأهوال
ي�ص�������توِرداِن َح�صارًة وم����واهبًا                        وُي�صِدّراِن فط�����احًل وفح����وال
وَتق��������رَّ "بغ������داداً" فاإّن ُدروَبها                       �صرُتيَك من �ِص��فِر الزماِن ُف�صوال
�صرُتيَك كي�����ف اإذا  ا�صتتّمْت دول�ٌة                        اأعمى الغ����روُر رج���اَلها لتدوال

�صيوفنا الكرام..
اأ�صاتذتي االجلء..

زميلتي العزيزات .
 زملئي االعزاء.. 

يا مع�ر ال�صعر وال�صعراء
اأهل و�صهل ومرحبا بكم ونحن نلتقي حتت ظلل كبرينا اجلواهري.. اجلواهري الرمز العراقي 
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ل 
ـــب

قــــ
ما 

أ

االأنور يف �صماء العرب، وال�صاكن يف مقبة الغرباء عند ال�صيدة زينب بال�صام. هكذا ال�صعراء.. 
غرب��اء يولدون.. غرب��اء يعي�صون.. ويف غربة اأ�صّد وح�صة يرحتل��ون.. من امرئ القي�س املوغل 
يف تي��ه ال�صي��اع.. اىل اأبي الطّيب املحلق على �رجه ال�صابح.. اىل ال�صّياب الرحالة ال�رمدي 
مع دائه الع�صال.. اىل اجلواهري الذي قّلب املدائن غربًة.. غربة.. والذي طوى احلياة برمتها.. 
ويف كّل م��رة ن��رى املوت يرح��ل.. نعم يرحل امل��وت .. ويحي��ا ال�صعراء.. يحي��ا ال�صعراء.. يف 
ه��ذه الدورة اأطلقن��ا ا�صم )مظفر النواب( على املهرجان، واالثن��ان، اجلواهري والنواب، كانا 
وم��ا زاال  ا�صمني مدويني يف املناهج العربية واملدائن العربية وامليادين العربية وال�صوارع 
العربي��ة واملقاهي العربية والبي��وت العربية والق�صور العربية والث��ورات العربية... ونعلنها 
جه��اراً نه��اراً باأننا عقدنا االجتماع االأدب��ي العربي الكبري، وهذا املهرج��ان ال�صا�صع الزاهر 
الزاه��ي بكم، اأقمناهما بجهودنا واأموالن��ا ال�صحيحة ول ت�صرتك اجلهات احلكومية امل�صوؤولة 
ب��دور ُيذك��ر اأو مبل��غ الئق ُت�صكر عليه.. وهنا ال نزعل وال نعتب وال نق��رتح اأو نتمنى اأو نرّتق، 
ب��ل نطلب وب�صوت ع��ال من رئي�س الوزراء املقبل، اأن يعرف باأنه �صيكون رئي�صًا لبلد الثقافة 
االأع��رق يف الع��ال، فهاهنا ُنق�ص��ت اأول م�صّلة، وههن��ا ترمنت اأول قيث��ارة، وههنا كتبت اأول 
ملحم��ة، وههنا �ُص��ّن اأول قانون، فعلى رئي�س الوزراء املقبل، بل يج��ب عليه اأن يختار وزيراً 
للثقاف��ة يليق بالعراق، واأن ال ي�صي��ف رقمًا جديداً اىل قائمة وزراء الثقافة ال�صابقني، ونحن 
يف احتاد اأدباء العراق نطالب ونطلب بقوة، اأن يكون لنا دوٌر وقوٌل يف اختيار وزير الثقافة. 
خ��ذوا املنا�صب واملكا�ص��ب والكرا�صي واإتركوا الثقافة الأهله��ا.. ويف اخلتام با�صمكم جميعا 
نرف��ع اأحل��ى التحايا ونبع��ث باقات من الُقب��ل اىل �صديق اجلواهري ورفي��ق النواب حبيبنا 

واأميننا واأ�صتاذنا الكبري األفريد �صمعان عليه ال�صلم وعليكم ال�صلم..

كلمة الش�عر ابراهيم الخي�ط 
في افتت�ح مهرج�ن الجواهري  
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ت
سا

درا
ال حني يكون العزم على قدر اأهله، وحني يكون )االأهل( 

ه��م ابن��اء اجلواه��ري، اإذن ال يقتنع��ون باملاأل��وف 
والواج��ب املفرو�س، فل��م تهداأ اأنفا���س قيادة احتاد 
االأدب��اء العراقي��ني عن��د فق��رة اجتماع��ات املكت��ب 
الدائ��م االحت��اد العام للأدب��اء والكّت��اب العرب، يف 
بغداد، بل فّكرت يف ا�صتثمار املنا�صبة، لتقدمي منجز 
ثق��ايف ومعريف يتناغ��م مع ما  يطم��ح اإليه املثقف 
العرب��ي التنوي��ري م��ن م�صتقب��ل اإيجاب��ي  اأو م��دين 
للمجتمع العربي،  ويعك�س موقف املوؤ�ص�صات االأدبية 
) االحت��ادات( من اال�صكاليات املعا�رة واملنغر�صة 
يف الن�صيج الثقايف العربي الراهن.  ومن هنا ا�صقّرت 
الفك��رة عند عتب�ة )ثقافة التن��ّوع يف مواجهة ثقافة 
التط��رف ( لي�ص��ارك بها نخب��ة من املثقف��ني العرب 
والعراقي��ني ، وليقّدم��وا بحوث��ّا يهيمن عليه��ا البعد 
االإجرائ��ي يف تفكي��ك اخلط��اب الثق��ايف العرب��ي، اأو 
البعد الو�صفي ال��ذي يكتفي بت�صخي�س الظاهرة  من 

دون اجراءات معيارية.. 

ولع��ل العن��وان الرئي���س ي�ص��ري اإىلاأن الوقائ��ع املّرة 
التي غرزت اأ�صابعها عميقًا يف اجل�صد العربي،كانت 
تاأت��ي بتداعياتهاب�صب��ب رف�س االخت��لف والتنوع 
واال���رار على ال�صبغة الواح��دة يف الدين واملعتقد 
واالنحي��از اإىل هويات بعينه��ا – �صغرية وكبرية – 
ورف�س احلري��ة التي ه�����ي امل��رادف االأقرب لداللة  

) االإن�صان( 
   وم��ا ه��و جدير بالذك��ر اأن عدد البح��وث امل�صاركة 
اأك��ر من البحوث املدّونة بني دّفتي املجّلة، فن�رت 

ما و�صل اإليها من البحوث امل�صاركة، 
     وال ي�صع اأ�رة التحرير ، وهي تقّدم  ما و�صل اإليها 
من ب�صاعة ثقافي��ة، اإاّل اأن تتوجه بال�صكر والعرفان 
للباحث��ني الكرام عل��ى هداياهم العلمي��ة والثقافية 
الكرمية ، التي �صتبقى جميًل را�صًخا يف  �صفحات              

التنوع الثقافي
 وأسئلة الراهن العربي
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انق�صم علماء علم االجتماع ب�صاأن مو�صوعة "النظام 
االجتماع��ي"،  فمنهم من راأى اأّنها تقوم على اأ�صا�س 
الت�صامن والت�صاند والتكامل، ومنهم من راأى اأّنها ال 
تتعار���س مع ال�راع الذي قد يقّوي وين�ّصط بداًل اأْن 
يقّو�س ويه��دم. اأظهر الفريق االأول مي��ًل اإىل اعتبار 
اأّن النظ��ام االجتماعي يقوم على منظومة متما�صكة 
ومتنا�صقة من القيم االجتماعية واملعايري واالأعراف 
خا���س  م��ن  ومنه��م  كوم��ت(.  )اأوك�ص��ت  ال�صائ��دة 
مبو�صوع��ة الت�صام��ن املوؤ�ص�ص��ي ال��ذي يق��وم عل��ى 
تق�صي��م عمل ينظم �ص��وؤون احلياة اليومي��ة ويديرها. 
ولك��ن دع��اة املوؤ�ص�ص��ات االجتماعي��ة فّرق��وا ب��ني 
نوع��ني رئي�صني من اأنواع املجتمع هما: املجتمعات 
التقليدي��ة القبلية التي تقوم عل��ى اأ�صا�س "الت�صامن 
امليكانيك��ي" من جهة، واملجتمعات غ��ري التقليدية 
احلديثة التي تقوم على اأ�صا�س "الت�صامن الع�صوي"، 

من جهة اأخرى بح�ص��ب اإمييل دوركهامي. ومنهم من 
اهتم باالقت�صاد واعت��ب الطبقة االجتماعية احلاكم 
الرئي�ص��ي الذي يح��دد اآفاق التط��ور وال�راع، ودعا 
اإىل التغيري باأي طريق��ة ان�صجامًا مع حركة التاريخ 
وقوان��ني تطوره بح�ص��ب كارل مارك���س. ومنهم من 
و�ّص��ع مفهوم الطبقة ليتعّرف عل��ى االأبعاد املتعددة 
للطبقة االجتماعي��ة ول يكتف بالعامل االقت�صادي 
م�صيفًا اإليه العامل االجتماعي - الثقايف وال�صيا�صي 

متمثًل بالدولة بتعبري ماك�س فيب.
تط��ورت يف الزم��ن املعا���ر مدار�س متع��ددة، لعل 
من اأبرزه��ا املدر�صة الوظيفية الت��ي ن�صجت على ما 
قال به االأولون من دعاة التما�صك لتوؤكد على اأهمية 
البني��ة االجتماعي��ة والثقاف��ة االجتماعي��ة ال�صائدة 
التي حتكمها )تالك��وت بار�صونز وروبرت مريتون(. 
وعل��ى �صعيد املدر�ص��ة ال�راعية ظهر م��ن ي�صتبدل 

ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف 

د. اله�ي عبد الحسين
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ت
سا

درا
ال

مفه��وم الطبقة ب� "ال�صلط��ة"، كعامل رئي�صي ويقرتح 
نوعًا م��ن االن�صباط والتنا�صق الذات��ي على م�صتوى 
املوؤ�ص�صات واجلماعات ل�صبط حركة املجتمع )رالف 
داهرن��دورف(. وهن��اك الكثري من العلم��اء االآخرين 

الذين بنوا وتو�صعوا وا�صتفا�صوا على هذا وذاك. 
يف الع��راق، ظهر "عل��ي الوردي" لي�صّع��د من اأهمية 
ثلث��ة عوامل رئي�صة يقوم عليها النظام االجتماعي، 
ال�صائ��دة والبني��ة  الت��ي تتمّث��ل يف الثقاف��ة  وه��ي 
االجتماعي��ة والف��رد. يخو���س هوؤالء بنظ��ر الوردي 
�راعات م�صتمرة لر�صم القواعد التي ميكن اأْن ي�صتقر 
عليه��ا النظ��ام اإىل ح��ني توف��ر م�صتلزم��ات حراك��ه 
وتغ��رّيه. وج��اء "فالح عب��د اجلبار" ليق��رتح العودة 
اإىل مفه��وم "دولة املواطنة" الت��ي يحكمها القانون 
وال�صيا�صات العادلة حلماي��ة النظام االجتماعي من 
االنهيار. تتوىل دولة املواطنة ثلث وظائف رئي�صة: 
احتكار ال�صلح من قبل الدولة يف موؤ�ص�صات يحكمها 
القانون كاجلي�س وال�رطة؛ حماية اأع�صاء اجلماعة 
الوطنية ب��ل ا�صتثناءات على اأ�صا�س مب��داأ املواطنة؛ 

بتوف��ري  الدول��ة  وتق��وم 
اخلدمات االأ�صا�صية كالتعليم 
وال�صح��ة واالأم��ن. وي�صت�صهد 
اجلب��ار" بالنموذجني  "عب��د 
لبن��اء  والفرن�ص��ي  االأمل��اين 
االأول  اأّن  مو�صح��ًا  الدول��ة، 
يق��وم عل��ى وح��دة امل�صاع��ر 
امل�ص��رتك  التاري��خ  ب�ص��اأن 
وامل�ص��ري واللغ��ة. فيما يقوم 
النم��وذج الفرن�ص��ي على مبداأ 

"وح��دة امل�صال��ح" وتاآزره��ا واحلاج��ة امل�صتم��رة 
ال�صتفت��اء املواطنني طلبًا ملوافقته��م وا�صتح�صانهم 
ور�صاه��م. ويخل���س اإىل اأّن النم��وذج الفرن�ص��ي هو 
االأجنح، علم��ًا باأّن املجتمع العراق��ي اأخذ بالنموذج 

االأملاين بدرجة كبرية واهتم بامل�صاعر القومية.

التنوع وثق�فة التنوع

قبل اخلو�س يف ثقافة التنّوع علينا حتديد املق�صود 
ب��� "التن��وع االجتماع��ي" اأواًل..، ي�ص��ري التن��وع اإىل 
جماع��ات اإن�صانية متباين��ة بح�صب معاي��ري. اإما اأْن 
يق��وم التنوع عل��ى معايري تقليدية يول��د االأفراد بها 
مثل االنتماء الديني واملذهبي والع�صائري والعرقي 
كم��ا يف امل�صلمني وغ��ري امل�صلمني وال�صيع��ة وال�صّنة 
والع��رب وغري العرب، اإل��خ. يقوم التن��وع على اأ�ص�س 
ثقافي��ة غ��ري تقليدي��ة، مياي��ز ب��ني اجلماع��ات على 
اأ�صا���س اجنازاتها كاأْن تكون جماعات اأدبية واأخرى 
فني��ة وعلمي��ة، اإل��خ. يلح��ظ اأّن��ه ال ميك��ن جلماعة 
اأْن تعي���س وت�صتم��ر ب��دون 
غط��اء ثق��ايف من ن��وع ما 
اإدامة علقاتها  ي�صاهم يف 
وف��ق  حدوده��ا  ويحم��ي 
منظوم��ة قيمي��ة واأخلقية 
جمردة، تر�ص��ي م�صاعرها 
وحتق��ق مداركه��ا وت�صب��ع 
مكنوناتها. ولهذا فلكل من 
اجلماع��ات املذكورة غطاء 
ثق��ايف يتك��ون عل��ى مدى 

يقوم النموذج الفرنسي 
على مبدأ »وحدة 
المصالح« وتآزرها 

والحاجة المستمرة 
الستفتاء المواطنين 

طلبًا لموافقتهم 
واستحسانهم ورضاهم. .
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�صن��وات طويل��ة ويرتاكم ويتعم��ق. ولنبداأ 
بالتنوع على اأ�ص�ٍس تقليدية. 

يظه��ر التنوع يف الع��راق بو�صوح بح�صب 
و�ص��ف  فلطامل��ا  التقليدي��ة.  املقايي���س 
العراق باأّنه جمتمع متنوع من حيث الدين 
واملذه��ب واجلماع��ة العرقي��ة والع�صرية. 
وكان التح��دي االأك��ب الذي واج��ه امللك 
في�صل االأول الذي ت��وىل تاأ�صي�س اململكة 
ال�صيط��رة  م��ن  التخل���س  بع��د  العراقي��ة 
العثمانية مزج هذه املكونات مع بع�صها 
البع���س و�ص��واًل ل�صن��ع جمتم��ع موح��د 
ودول��ة موح��دة. وق��د نق��ل عن��ه يف ه��ذا 

املجال قوله : "وجدت يف العراق �صعوبًا ولي�س �صعبًا 
واح��داً ..."، يف اإ�صارة حلجم التحدي الذي واجهه يف 
جلب االأطراف املتباينة مع بع�صها البع�س لل�روع 

بتاأ�صي�س الدولة. 
ل ت�صتق��ر االأو�ص��اع ال�صيا�صي��ة يف الع��راق ب�صب��ب 
�صي��وع حاالت عدم الر�ص��ا والقناعة بني اجلماعات 
املتع��ددة، فكان اأْن تغرّيَ نظام احلكم من امللكي اإىل 
اجلمهوري على يد جمموعة من ال�صباط الذين �صكلوا 
اأول حكوم��ة يف العه��د اجلمه��وري بزعام��ة الزعيم 
الرك��ن عبد الكرمي قا�صم ع��ام 1958. وتعاقبت بعد 
ذل��ك االنقلب��ات الع�صكرية الت��ي اأدت بالع��راق اإىل 
الدخول يف حالة من الفو�صى وعدم اال�صتقرار حتى 
ت��وىل حزب البعث ال�صلطة عن طريق انقلب ع�صكري 
اآخ��ر يف مت��وز عام 1968. وط��وال فرتة حكم حزب 
البع��ث )1968-2003( متت ال�صيط��رة ن�صبيًا على 
االختلف��ات التقليدية امل�صار اإليه��ا بالقوة و�صطوة 

احلزب احلاك��م واأجهزت��ه البولي�صية التي 
اأ�صاع��ت اخلوف وعدم الثقة وعدم االأمان. 
وكان لدخ��ول النظ��ام يف ح��رب طويل��ة 
 )1988-1980( اإي��ران  �ص��د  ومدم��رة 
وم��ن ثم غ��زو الكوي��ت يف الث��اين من اآب 
1990 اأْن اأيقظ م�صاعر الفرقة والتفاوت، 
والت��ي تزامنت مع تدهور غري م�صبوق يف 
م�صتويات املعي�ص��ة، وارتفاع يف معدالت 
البطال��ة وم��ا رافقه��ا م��ن انخفا���س يف 
نوعي��ة احلي��اة. ه��ذا اإىل جان��ب �صط��وة 
االآالف  �صحيته��ا  راح  تع�صفي��ة  اأمني��ة 
م��ن العراقي��ني ن�ص��اًء ورجااًل. ث��م جاءت 
العقوب��ات الدولي��ة بفر���س احل�ص��ار عل��ى الع��راق 
)1990- 2003( الت��ي �صاهم��ت بتعمي��ق م�صاع��ر 
الظل��م واجل��زع، االأمر الذي �صاعد عل��ى خلق االأجواء 
االجتماعية العام��ة املرحبة بالتغيري اأيًا كان �صكله 
وم�صدره. ف��كان اأْن وقع العراق حت��ت نري االحتلل 
الع�صك��ري االأمريكي املبا�ر عام 2003 واأدخل يف 
ظ��ل نظام �صيا�صي جديد تعهد بتطبيق الدميوقراطية 

واحلرية واحرتام حقوق االإن�صان.
ل يتعظ النظام اجلديد وقادته مما ح�صل باملا�صي، 
خا�ص��ة واأّن م��ن خا���س العملي��ة ال�صيا�صي��ة ظه��ر 
غ��ري موؤه��ل له��ا �صيا�صيًا وتقني��ًا وفكريًا. ف��كان اأْن 
عّم��ت الفو�ص��ى وانت���رت عملي��ات النه��ب وال�صلب 
واالنتق��ام، االأم��ر ال��ذي اأّدى اإىل ع��ودة االأف��راد اإىل 
جماعاته��م التقليدية الأغرا�س احلماي��ة م�صتلهمني 
قي��م العائلة والع�ص��رية والدين والطائف��ة واجلماعة 

العرقية املغلقة على نف�صها.

د. علي الوردي 

عبد الكرمي قا�صم
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نتيج��ة ح��االت ال�صط��و والتهدي��د باخلط��ف والقتل 
والقتل الفعلي، �صارت اجلماع��ة املذهبية والعرقية 
والع�صائري��ة بيت��ًا مل��ن يل��وذ به��ا، حتى ب��دا وكاأّن 
املدن باأحيائها ومناطقها قد اأعادت تخطيط نف�صها 
بنف�صها ملواجه��ة حتديات االأمن وال�صلمة. ازدهرت 
يف ظل ه��ذه االأو�ص��اع الثقاف��ة التقليدي��ة امللحقة 
بهذه اجلماعات، ف�صار ال�صيعي �صيعيًا وال�صني �صنيًا 
والعرب��ي عربي��ًا والكردي كرديًا وهل��م جرا. وب�صبب 
العزل��ة الن�صبي��ة اأو م��ا ي�صّم��ى اأدبي��ًا "اال�صتقللي��ة 
الن�صبي��ة"، فق��د بنت الع�ص��رية لنف�صها بيت��ًا اأحاطته 
مبنظومته��ا العرفية غري املكتوبة. ل تكتف الع�صرية 
بذل��ك، ب��ل كان ال بّد م��ن تعزيز مواقعه��ا وحدودها 
فالتف��ت ح��ول مذهب مع��ني احتمت ب��ه. زادت هذه 
االأو�ص��اع من انق�ص��ام وتقوقع املجتم��ع على نف�صه 
ب�صيغ��ة جماع��ات وفئ��ات �صاهم��ت بتقوي��ة اجلدار 
الفا�ص��ل لكل منه��ا يف مواجهة االأخ��رى. ا�صتفادت 
ه��ذه البن��ى التقليدية م��ن �صع��ف الدولة ف��كان اأْن 

امت��دت يده��ا اإىل موؤ�ص�صات 
الق�ص��اء  ومنه��ا  الدول��ة 
املحافظ��ات  وجمال���س 
وجمال�س االأق�صية واملدار�س 
ه��ذا  اأدى  اإل��خ.  والكلي��ات، 
التغلغل غري املرحب به وفق 
احلديث��ة،  الدول��ة  مقايي���س 
دول��ة املواطن��ة اإىل تخلخل 
يف م�صت��وى االأداء مم��ا فتح 
الطري��ق لف�صاد مايل واداري 
و�صم��ن  اأطناب��ه  ���رب 

للع��راق مكان��ة عليا على قائمة ال��دول االأكر ف�صاداً 
واالأق��ل اأمنًا يف العال بح�ص��ب منظمات دولية تعنى 

ب�صوؤون ال�صفافية وامل�صداقية .
و�رعان م��ا دبَّ اخللف بني اجلماع��ات املتعددة، 
حي��ث ظهر اأّن اجلماعات الكب��رية الدينية واملذهبية 
والعرقي��ة ل حتاف��ظ عل��ى وحدتها نتيج��ة ال�راع 
عل��ى ال�صلط��ة، مما اأدى به��ا اإىل اال�صتعان��ة باأحزاب 
�صيا�صي��ة عمل��ت كمع��اول للإمع��ان يف تق�صيم هذه 
اجلماع��ات اإىل جماع��ات فرعي��ة حتتم��ي باأفخ��اذ 
ع�صائري��ة وع�صائر عبت ع��ن رغبتها باالحتاد بهذا 
الف�صي��ل ال�صيا�صي اأو ذاك. خذ عل��ى �صبيل املثال اأْن 
تنتم��ي الع�ص��رية الفلنية اإىل كتلة دول��ة القانون اأو 
التي��ار ال�صدري اأو تي��ار احلكم��ة اأو املجل�س االأعلى 
وهك��ذا. وح�صل م��ا ي�صبه هذا للع�صائ��ر يف املناطق 

ال�صنية والكردية وغريها. 
ا�صتعل اأوار احلروب والنزاعات امل�صلحة بني كل هذه 
اجلماعات اإثباتًا حلقيقة واحدة، وهي اأّن التنوع على 
اأ�ص�س تقليدية ال ميكن اال اأْن 
يغ��ذي املزيد م��ن االنغلق 
جه��ود  ُبذل��ت  والتقوق��ع. 
كبرية وبخا�ص��ة بعد تقدمي 
ت�صحي��ات جّم��ة وارت��كاب 
اأخطاء عظيمة راح �صحيتها 
واأحل��ق  العراقي��ني،  اآالف 
الدم��ار يف امل��دن والبلدات 
ال�صغ��رية والنائي��ة. ومتثل 
التحدي االأكب يف ن�صوب ما 
اأ�صطلح عليه بحروب حترير 

بسبب العزلة النسبية 
أو ما يسمى أدبيًا 

»اإلستقاللية النسبية«، 
فقد بنت العشيرة 

لنفسها بيتًا أحاطته 
بمنظومتها العرفية غير 

المكتوبة.
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املدن م��ن قب�صة االإره��اب يف املو�صل 
وكرك��وك،  الدي��ن  و�ص��لح  واالأنب��ار 
اأقلي��م  حمافظ��ات  ع��ن  اخلط��ر  ودرء 
كرد�صت��ان الع��راق، اأربي��ل وال�صليمانية 
وده��وك. تو�صل املتقاتل��ون والداعمون 
واملتورط��ون اإىل نتيجة ق�رية وهي اأْن 
ال فائدة من هذه احلروب غري املزيد من 

ال�صحايا وتخريب املدن.
ما يجري اليوم حراك باجتاه املزيد من 
التكري���س للبنية التقليدي��ة يف املجتمع 
بحث��ًا عن االأمان. ب�صبب غياب �صيا�صات 
االنتق��ال باجتاه امل�صاحل��ة واال�صتقرار 

م��ن جان��ب احلكوم��ة املركزي��ة وباق��ي املنظوم��ة 
ال�صيا�صي��ة للدول��ة. ت�صود اليوم حال��ة تعاي�س �صلمي 
ب��ني اجلماعات التقليدية املتنوع��ة م�صوبة باليقظة 
واحل��ذر والرت�ص��د. وه��ي حالة خط��رية ال تدل على 
تع��ايف ت��ام ونهائ��ي ب��ل تنط��وي عل��ى احتماالت 
متع��ددة منها ما هو خطري اإْن ل ي�صار اإىل معاجلته 
بتحقي��ق االنتق��ال اإىل مرحل��ة االندم��اج الطوع��ي 
واملرغ��وب به من قبل االأفراد. عندم��ا يف�صل النظام 
ال�صيا�ص��ي ال ينتظ��ر املواطن��ون ملعاجل��ة م�ص��ادر 
قلقهم وال�صع��ي حلماية اأنف�صه��م وعوائلهم. وهذا ما 

يحدث. 

ثق�فة التنوع

كان ال ب��د ل��كل من هذه اجلماعات م��ن ثقافة تعمل 
مبقت�صاها. ف��كان اأْن برزت لل�صطح ويف ظل ظروف 

التف��كك ال�صيا�ص��ي واالأمن��ي امل�ص��ار اإلي��ه 
ثقاف��ات تقوقعي��ة للجماع��ات املتنوع��ة 
والع�ص��رية  واملذه��ب  كالدي��ن  تقليدي��ًا 
واجلماعة العرقية. وكما يعب "اإيرك�صون" 
يف كتابه "اأماكن �صغرية وق�صايا كبرية" 
)2015(: ميكن��ك اأْن تعي���س ب�صورة تامة 
يف جمتم��ع م��ا تاآل��ف امل��ادي واملعنوي 
اإلي��ه".  في��ه، ولكّن��ك ال ت�صع��ر باالنتم��اء 
هن��اك حال��ة تعاي���س ولكّنه��ا لي�ص��ت من 
نوع التعاي�س الع�ص��وي ال�صامن مل�صتقبل 
مزده��ر. يذك��ر اأّن مفه��وم الثقاف��ة بح�صب 
التعريف التايل��وري التقليدي الذي يرتبط 
بالك��م امل��ادي واملعنوي الوا�صع، ل يع��د مقبواًل بل 
هي نوع االإدراك الذي ي�صل اإليه االأفراد مما يجعلهم 

ي�صعرون باالنتماء اإىل جماعة بح�صب اإيرك�صون. 
كان له��ذا التطور اآثاره ال�صلبي��ة على وحدة ومتا�صك 
املجتمع. ولكن احل�صن بهذا التطور اأّن هذه الثقافات 
الفرعي��ة �رعان ما و�صلت الب��اب امل�صدود لعجزها 
ع��ن تقدمي احللول للمجتمع ككل، واالكتفاء مبعاجلة 
م�صكلت اجلماع��ة الواحدة على م�صتوى الداخل لكل 
منه��ا. فق��د ف�صل الدي��ن النغلقه على اأتب��اع الدين، 
وكذل��ك فع��ل املذهب الذي انغلق عل��ى اأتباعه. وعّب 
اأ�صح��اب القوميات واجلماع��ات العرقية عن رعبهم 
م��ن فكرة االندماج الوطن��ي الوا�صع واملفتوح ب�صبب 
جت��ارب �صابق��ة خميب��ة للآم��ال. ول تتم��دد عقلية 
الت�صام��ح ب��ل توقفت عن��د ح��دود اأف��راد وجماعات 

�صغرية منكفئة على ذاتها وقلقة بدرجة م�صتعرة. 
اأمام ف�صل الثقافة على اأ�ص�س تقليدية كان من احلكمة 

ماك�س فيب 

اإمييل دوركهامي 
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اأْن ُيف�صح املجال لثقافة تقوم على اأ�ص�س غري تقليدية 
ه��ي ثقافة الفكر واالأدب والفن التي تاأخذ من الكلمة 
املكتوب��ة وال�ص��ورة واللوح��ة طريقة تع��ّب فيه عن 
جوهره��ا. فبعد �صنوات من حري��ة املمار�صة الدينية 
بح�ص��ب التوج��ه واالإميان، ل يعد الكث��ري من اأع�صاء 
اجلماع��ة ليقلق��وا عل��ى ماآلهم. وه��ذا م��ا اأدى بهذه 
اجلماعات اإىل التقدم للمطالبة مبا هو اأهم مما تبدى 
يف الهّب��ة ال�صعبي��ة التي ع��بت عن نف�صه��ا ب�صيغة 
تظاه��رات �صبابي��ة مطلبي��ة وبخا�ص��ة يف املناطق 
املت���ررة يف اجلن��وب العراقي ب�صبب �ص��وء االإدارة 
وهدر املال الع��ام. ميكن تلّم�س روح التمرد والنزعة 
للخروج من عنق التقوقع الديني واملذهبي على وجه 
التعي��ني يف تلك الهّبة الت��ي ال تزال ل ت�صع اأوزارها 
بع��د. ولعل ه��ذا ما يف�ص��ح الطريق ملقوم��ات التنوع 
الثقايف عل��ى اأ�ص�س اجنازية لتلع��ب دورها وت�صاهم 
بنق��ل املجتم��ع اإىل مرحل��ة اأخ��رى، تفت��ح الطري��ق 
ملزيد م��ن التفاع��ل البّن��اء واملثمر ب��ني اجلماعات 
املتع��ددة. ميكن له��وؤالء املنجزي��ن اأْن ي�صعوا دليًل 
اأخلقي��ًا واأدبيًا �صلوكيًا ولي�س فق��ط مثاليًا وفكريًا. 
وه��ذا ما يحدث الي��وم برغم االختناق��ات والعقبات 
الت��ي تعرت�صه هنا وهن��اك. فالطري��ق اإىل مزيد من 
التفاع��ل  ب��روح  والنهو���س  املجتمع��ي  االندم��اج 
االإيجاب��ي يتطّلب ور�صة، بل ُقْل ور�س عمٍل متوا�صلة 
ُتب��ذل فيها جهود م�صني��ة للو�صول اإىل حتقيق تقدم 
ُيذك��ر. ولعل من بني اأهم اأهداف هذا التحرك الثقايف 
غ��ري التقلي��دي اأْن يتخل���س م��ن عقلية "لك��م دينكم 
ويل ديني"، االنغلقية املتقوقعة، لي�صبح اال�صرتاك 
والتفاع��ل ه��و االأ�صا���س ولي���س العزل��ة واالن�صحاب 

والتقوقع.
يوؤدي التطور الطبيعي للمجتمع بح�صب بار�صونز اإىل 
التنوع الثقايف املثمر بعيداً عن االنتماءات التقليدية 
كاأْن يك��ون يف جمال الفن اأو االأدب اأو العلم وغريها 
م��ن ميادي��ن االإنت��اج الفك��ري والثقايف. يب��دو هذا 
املجال واعداً من خلل جتربة املجتمعات االإن�صانية 
االأخ��رى حيث جتاوز العديد منها اأزماته القاتلة عن 
ه��ذا الطريق. مي��دان التن��وع الثقايف غ��ري التقليدي 
وا�ص��ع ومفتوح مم��ا ي�صّيق من احتم��االت الت�صادم 
والتقاتل ويف االأقل التوتر. اإال اأّن ما حدث يف العراق 
كان �صيئًا خمتلفًا. فلقد كان للتغيري بعد 2003 عن 
طريق االحتلل الع�صكري املبا�ر، وعدم تهيوؤ قيادة 
�صيا�صية تع��ي م�صوؤولياتها وحتمل برناجمًا وا�صحًا 
وحمدداً من اأجل االنتقال نحو النظام الدميوقراطي، 
اإىل جان��ب الرتاخي الذي ح��دث على م�صتوى االإدارة 
العام��ة اأْن تعر���س املجتم��ع اإىل ح��االت اإجها���س 
متثلت يف تقدمي اآالف ال�صحايا ومليني املت�ررين 
من اأرامل واأيتام وجرحى ومعوقني ومفقودين. ولعل 
االأه��م اأّن املواط��ن العراق��ي ل ي�صع��ر بتغري حقيقي 
على م�صتوى الثقافة ال�صائ��دة. فقد ا�صتبدلت العقيدة 
القومي��ة اجلام��دة والعن�ري��ة بطبيعته��ا احلاكمة 
قب��ل 2003 بالعقي��دة الديني��ة واملذهبي��ة ال�صيقة 
واجلام��دة واملنغلق��ة بطبيعته��ا اأي�ص��ًا. النتيجة اأْن 
ا�صتمر التنوع التقليدي بتغذية الفروق واالختلفات 
مما اأدى اإىل خو�س معارك ونزاالت ل يعلن اأبطالها 
بعد، عن ا�صتعدادهم احلقيقي واملوؤكد للتوقف عنها. 
كم��ا اإّن اأو�صاع��ًا م��ن هذا الن��وع �صاهم��ت بتعميق 
االأزم��ة ال�صيا�صية اأي�صًا، واأّدت اإىل اإ�صعاف ال�صلطات 
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التنفيذي��ة عل��ى وجه العم��وم وا�صتهان��ة الكثري من 
القوى بها. 

  الخلص من العنف

اأنت��ج التن��ّوع التقلي��دي والثقاف��ة الت��ي اأُحلق��ت به، 
موج��ات موؤملة م��ن العنف راح �صحيته��ا الكثريون 
وعا���س يف كنف�������������������ه��ا الكثريون ممن يذّكرون 
به��ا يومي��ًا. ويتحدد العن��ف �صو�صيولوجي��ًا بخم�صة 
الناب��ي،  فاللف��ظ  القا�صي��ة،  بالنظ��رة  تب��داأ  مرات��ب 
فاالعت��داء الب��دين، فاالغت�ص��اب، فالقت��ل. وق��د م��رَّ 
املجتمع العراقي بكل هذه. اأما اليوم فهناك ما ميكن 
اأْن ي�ص��ري اإىل خف�س وا�ص��ح يف م�صتويات الع�������نف 
املتقدم��ة كاالغت�ص��اب والقت��ل ولك��ن امل�صتوي��ات 
االأدن��ى ال تزال قائمة. باحلقيق��ة ميكن التعرف على 
بق���������اي��ا االإ�ص��ارات ال�صمنية عل��ى م�صتوى ت�صفيه 
اعتق��ادات االآخ��ر، اأو حتق��ريه مبف��ردات ت�صّغ��ر من 

�صاأن��ه وحت��ى ممار�ص��ة التح������������ر���س واال�صتفزاز 
ال�صتثارته. وهذه كلها عوامل متهيدية قد توقظ لظى 
االنغما���س يف م��ا هو اأ�ص��د واأكر فتكًا م��ن قبيل ما 

خبناه �صابقًا.
ال �صبي��ل للخل���س من العن��ف وثقاف��ة العنف التي 
تق��وم على اإن��كار االآخر خارج الت�صجي��ع على ثقافة 

التنوع ب�صكلها غري التقليدي. 
يتحقق هذا من خلل اإطلق العنان للإبداع الثقايف 
بكل اأجنا�صه من علم وفن واأدب ورواية و�صعر وم�رح 
وم��ا اإليها. وهذه عملية تتطّل��ب تدّخل الدولة بثقلها 
واإمكاناتها الكبرية لرف��ع نوعية االأداء على م�صتوى 
التعلي��م ب��كل م�صتويات��ه، واالهتم��ام باجلامع��ات 
ومراكز البحوث والعمل على اإدخال املعرفة العلمية 
املوثق��ة يف كل جم��ال لتهيئ��ة االأر�صي��ة اللزم��ة 
للنهو���س. ويف ح��ال تل��ّكاأت الدولُة ع��ن ذلك ميكن 

للمثقفني اأْن ي�رعوا بالعمل دون انتظار.

الخلصة

نظرية  والطقو�س بح�صب  االعتقادات  نظام  يتلزم  والثقافة متلزمتان متامًا كما  البنية 
دوركهامي بالدين. قد تف�صل بينهما على نحو م�صطنع الأغرا�س منهجية ولكّنهما يتلزمان. 
لن يكون باالإمكان الدعوة واحلث على دفع وتنمية التنوع الثقايف غري التقليدي، كو�صيلة 
من الو�صائل املهمة ملواجهة ثقافة العنف واحلد منها بدون احلد من تاأثري التنوع البنيوي 
على اأ�ص�س تقليدية كالدين واملذهب والع�صرية واجلماعة العرقية. فقط عندما يطرب ال�صامع 
ويتذوق القارئ ويفّكر امل�صاهد من خلل اجنازات اأدبية وعلمية وتنويرية مهمة وموؤثرة 

ميكن توقع اأْن يكون لثقافة التنّوع دور مهم يف جلب املجتمع لبع�صه.   
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ثقافة العنف واآلليات الناعمة لمواجهتها

.د. ريمون غوش
أ
ا

لبنان

المقدمة

�صغل��ت الثقاف��ُة االإن�ص��اَن من��ذ اأن تط��ّور وانتقل من 
الع���ر احلج��ري اإىل االإن�صان العام��ل - اأي العاقل 
-، حي��ث بداأت رحلة التح���رّ يف خمتلف امليادين 
املعرفية والعلمي��ة والفكرية والعملية والفنية. بداأت 
الثقاف��ة يف تل��ك احلقبة حي��ث كان الع��ال جمهواًل 
وغام�ص��ًا، الأن كل ما فيه كان يدعو االإن�صان للعجب 
واحل��رية واالحرتاز الأن االأعداء كانوا يرت�صدونه من 
كل جان��ب. وق��د ظهرت �صمات التح���رّ يف بلد ما 
ب��ني النهرين ويف ب��لد النيل، حي��ث ا�صتقر االإن�صان 
الأول م��رة يف التاري��خ على �صف��اف االأنه��ر �صاعيًا 
لتاأم��ني الق��وت، وخمرتع��ًا االأدوات احلربي��ة الت��ي 
ت�صم��ح له بالدف��اع عن نف�صه �ص��د احليوانات العجم 

و�صد االإن�صان االآخر.

ويف ه��ذا ال�صياق، قام اأفلطون ليحدِّد الثقافة باأنها 
"درج��ة من الوعي يبلغه��ا االإن�صان وتطال خمتلف 
مراف��ق احلي��اة ال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة والعلمي��ة 
والع�صكرية والرتبوية وتتجلى يف االكت�صاف". وهذا 
الوع��ي ال ياأت��ي م��ن اجله��ل والتخل��ف والتبعية بل 
يتوّلد م��ن الكرامة والعزة واملعرفة واليقظة الذهنية 
وم��ن حب االأر�س الت��ي يرتعرع فيه��ا االأفراد، ومن 
جراء الع�صبية التي جتمعه��م لبناء ذاتهم ومدينتهم 
وجمتمعهم احلر والعادل والهادف اإىل حتقيق القيم.

�صديق��ه  م��ع  ف��ريى  غاردي��ه  لوي���س  اأم��ا 
"اأوليفيهلكوم��ب"، اأن الثقاف��ة مثل "زهرة املدينة 
االأر�صي��ة")1(. انه��ا اأف�ص��ل �صيء يقوم ب��ه االن�صان 
واأثمن عمٍل يبتكره. وكل �صعب لديه ثقافته املتميزة، 
غ��ري ان تطور العلوم و�رع��ة االت�صاالت يف عاملنا 
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املعا���ر، جتع��ل التداخ��ل 
حتمي��ًا  اأم��راً  الثق��ايف 
والتفاعل مثم��راً وغنيًا الأنه 
جدي��دة  مفاهي��م  ي�صي��ف 
ل تك��ن واردة م��ن قب��ل وال 

خطرت على بال االأفراد.
تق��ارب  اأن  ن��رى  لذل��ك 
يف  واالأع��راق  االأجنا���س 
��د  عاملن��ا املعا���ر ق��د ولَّ
م�صرتكة  اقت�صادية  مفاهيم 
متقارب��ة  �صيا�صي��ة  واآراء 

دفع��ت نح��و بناء قوا�ص��م م�صرتكة متّثل��ت يف �رعة 
االأمم املتح��دة التي تنادي بحقوق االن�صان والعامل 
واملراأة والطف��ل، والتي ا�صبحت العم��ود الفقري يف 
بن��اء الدميوقراطي��ة كملذ يوؤّم��ن للإن�ص��ان العي�س 
الك��رمي ويحف��ظ ذات��ه وكرامت��ه. اأما ج��اك ماريتان
للفل�صف��ة  حتدي��ده  يف   Jacques Maritain
االإن�صانوي��ة، في���ّرح ب��اأن ثقاف��ة �صع��ب م��ا ويف 
حقب��ة تاريخية معّين��ة تهدف "جلع��ل االإن�صان اأكر 
ان�صاني��ة وت�صمح له باأن يعّب ع��ن عظمته اال�صا�صية 
يف م�صاركت��ه فيما يغني��ه اإن كان يف الطبيعة اأو يف 
التاري��خ. كما ته��دف مل�صاعدت��ه يف ا�صتخدام العال 
الثقاف��ة  اأن  اأي  الفيزيائ��ي كو�صائ��ل حلريت��ه")2(. 
بفعل جهد االن�صان وحريته، تبلور امكانات الطبيعة 
الب�ري��ة يف اخللق واالإبداع. ذل��ك الإن االإن�صان لي�س 
معط��ًى ا�صتهلكيًا وح�صب بل ه��و معطى اإبداعي يف 

كل ما يذهب اإليه من اأعمال.
غ��ري اأنه مبقابل هذه التعريف��ات االإن�صانية والقيمية 

للثقاف��ة، تظه��ر لن��ا اأوج��ه 
�صلبية ع�صف��ت يف املا�صي 
وتع�ص��ف الي��وم يف عاملنا 
املعا���ر بفعل فقدان القيم 
طغي��ان  وبفع��ل  املوروث��ة 
اال�صتغللية  املادي��ة  الروح 
م��ن قب��ل ���ركات العوملة 
ال�صيط��رة  حت��اول  الت��ي 
وا�صتعمار ال�صعوب املتخلفة 
الثقاف��ة  ه��ذه  واجلاهل��ة. 
ال�صلبية تفت��ح الباب لثقافة 
العن��ف التي ت�صتخ��دم كل الو�صائل املحّرمة من اأجل 

حتقيق اهداف وغايات اأ�صحابها.
ن��رى اأن هذه الثقافة العنفية، له��ا اأ�صبابها الذاتية-
القبلية املتمثلة بالغ��زو منذ اأقدم الع�صور والأ�صباب 
انروبولوجي��ة وحربية واقت�صادي��ة واقتحامية. اإن 
الثقاف��ة العنفية ت�صّيء االإن�صان وتلغي دوره وتطمح 
للق�ص��اء عليه بالكام��ل اأي اأنها ال تقب��ل باالآخر وال 
باملواطنة وال تع��رتف باحلدود، وغايته��ا ال�صيطرة 
وتاأليه الذات. لذلك فهي بعيدة عن الدميوقراطية وال 
تعرتف بامل�صاواة وال ب�صلطة القوانني. جل ما لديها 
ع��ادات ومفاهي��م وع�صبي��ات القبيل��ة املتوغلة يف 
ال�صحاري، ويف بع�س االأحيان متوغلة يف التوح�س.
البح��ث ثقاف��ة  لذل��ك فاإنن��ا �صن�صتعر���س يف ه��ذا 
العن��ف، وبالتايل االآلي��ات الناعم��ة ملواجهتها بدءاً 
باال�صتقرار وباالإعرتاف باحلدود اجلغرافية وباالآخر 
وو�صواًل للتنمية امل�صتدامة. وال ميكن حتقيق ذلك اإاّل 
م��ن خلل الدميوقراطية ال�صوّي��ة يف رحاب الدولة-

القبيلة التي تعيش 
على الضروري من مأكل 

ومشرب ترى نفسها 
بحالة حرب دائمة لتأمين 
استمراريتها في الحياة.
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االأمة وتر�صيخ العلوم و�صبل تطورها واإبراز املفهوم 
الباغمات��ي يف ال�صيا�ص��ة االقت�صادي��ة املبنية على 
املبادرة الفردية. واأخرياً كيفية التخفيف من تطّرف 
العومل��ة عن طريق خلق �صمري عاملي، يجعل �صعوب 
االأر���س تع��ي قدرها ال�صلب��ي من ���ركات العوملة، 
فتحاربها وحت��ّد من جورها. وال يت��م لنا اال�صتقرار 
وحتقيق اللعن��ف اإاّل بان�صاء �ركات معوملة توؤمن 
احل��د االأدنى من الدخل القومي وحتافظ على خريات 
�صعوب املنطقة، فاملب��ادرة الفردية وحرية التجارة 
م��ع �صواب��ط له��ا ه��ي م��لذ ال�صع��وب امل�صت�صعفة 
وقدره��ا يف بن��اء ذاته��ا ع��ن طري��ق العل��م والعدل 

واحلق.

وجه ثق�ف�ت العنف:
أ
هم ا

أ
- ا

ً
وال

أ
ا

تطالعن��ا الكت��ب الديني��ة، اأن اأول عن��ف 
ظه��ر منذ الق��دم مبع�صي��ة اآدم هلل وطرده 
من اجلنة، واحلكم علي��ه بالعمل والعذاب 
يف  ح�صل��ت  جرمي��ة  اأول  واأن  وامل��وت. 
االأجي��ال،  التاري��خ واأول عن��ف حتفظ��ه 
هو قت��ل قابي��ل لهابيل. وتله��ا كوارث 
الفي�ص��ان الكب��ري ال��ذي جن��ا من��ه ن��وح 
وجماعت��ه. وبعده��ا ح�صل تي��ه لل�صعوب 
"وت���ّرد اإىل ان رح��م اهلل الب�ر واأر�صل 
انبياءه عند اليهود وامل�صيح االإله املتج�صد 

للم�صيحيني وحممد للم�صلمني")3(. 
ان  التاري��خ،  كت��ب  تطالعن��ا  كم��ا 
توال��ت  الت��ي  القدمي��ة  االمباطوري��ات 

عل��ى منطقتن��ا م��ن فرعوني��ة واآ�صوري��ة وفار�صي��ة 
ومقدوني��ة وبيزنطي��ة وروماني��ة كان��ت يف �راع 
ممي��ت. وكل امباطوري��ة "كانت تب��ّز اللحقة منها 
ال�صابق��ة بات�صاع الرقعة و�صخام��ة ال�صلطان بحيث 
يدخ��ل يف روع امل�صتق��رئ اأن نقط��ة االنطلق اأقوى 
يف اللحق��ة منه��ا الأن كل فاحت و�ص��ع ن�صب عينيه 
حتقيق امباطوريت��ه ال�صاملة")4(. والهدف من ذلك 
ه��و ن�ر ح�ص��ارة الف��احت وفر�صه��ا عل��ى املغلوب 
والف��وز بالت��ايل عل��ى االأع��داء و�صلبه��م مقتنياتهم. 
ل يهت��م الفاحت بامتلك قلوب النا���س ونفو�صهم بل 
عمل على قهرهم وال�صيطرة عليهم �صيا�صيًا وع�صكريًا 

واقت�صاديًا وحتى دينيًا.
كم��ا توؤك��د لن��ا املعتق��دات القدمي��ة دور 
االأ�صاط��ري يف حياة الب���ر... فامللك كان 
يقّدم التقاري��ر عن حروبه للآلهة... وكان 
اتباعه يظن��ون ان قّوته تاأت��ي من االآلهة 
تبي��رات  اأُعطي��ت  لذل��ك  اأن�صافه��ا...  اأو 
للحاك��م عن بط�ص��ه وعن��ف اأعماله، وعن 
مواقف��ه املتوح�ص��ة القريب��ة م��ن طب��اع 
احليوان��ات. واالأمثلة عديدة عن التعديات 
عل��ى  وال�صط��و  املحرم��ات  وا�صتباح��ة 
االأم��لك واالفتعال باالأم��وات... كل ذلك 
الأن احلاك��م كان يخ��اف م��ن حمكوميه، 
وب�ص��كل ال واع��ي، يقوم بقتله��م والبط�س 
به��م ونفيهم و�صجنهم... وفاته اأن كل من 
ق��ام بعمل متطّرف وبعنف متوح�س، اإمنا 
كان يزرع بذور حتفه وفق اأفلطون، الأن 
ال�صعب كان يحق��د عليه ويتجمع متحّينًا 

جاك ماريتان

افلطون
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الفر�صة اللزمة كي ينق�س عليه ويقتله.
اإذن، فتاري��خ الب�ري��ة هو تاريخ ا�صطه��اد وعنف، 
وثقافة االإمباطوريات القدمية هي ال�صاهد على هذه 
ال�صف��ات ال�صلبي��ة التي عا�صت الب�ري��ة يف ظللها. 
وم��ن املفي��د اأن ن���رح بالتف�صيل ثقافتن��ا العنفية 
الت��ي ورثناها ون�صاأنا عليه��ا، والتي ميكن تلخي�س 

عوامل وجودها بالتايل:

1. التكوين االنروبولوجي للمفهوم القبلي:
يف درا�صة حتليلية ملجتمعاتنا ال�رقية نراها مبنية 
عل��ى القبلية. فالقبيل��ة هي الرابط ال��ذي يجمع اأهل 
القبيل��ة بفع��ل �صلة الرح��م وامل�صاه��رة واالأحلف 
وفق اآراء ابن خلدون. والذي ي�صد اأوا�ر القبيلة، هي 
الع�صبية التي جتمعهم حت��ت لواء �صيخ القبيلة الذي 
يتمت��ع ب�صلطة مطلقة تخّوله قي��ادة قبيلته يف ال�صلم 

واحلرب.
والقبيل��ة الت��ي تعي���س عل��ى ال���روري م��ن ماأكل 
وم���رب، ت��رى نف�صه��ا بحالة ح��رب دائم��ة لتاأمني 
ا�صتمراريتها يف احلياة. فق�صاوة الطبيعة ال�صحراوية، 

وجف��اف  موارده��ا  وقح��ط 
اأبن��اء  وترع��رع  مناخه��ا 
القبيل��ة يف مناط��ق منفي��ة 
من ال�صحراء، جتعل االأنف�س 
وا�صطراب  هيج��ان  بحال��ة 
وقلق على امل�صري، ما ي�صّهل 
له��ا التفك��ري بال�صط��و على 
االآخري��ن، وبالت��ايل تبي��ر 
اأعم��ال التع��دي الكامنة يف 

�ص��دور ابناء القبيل��ة. فالعنف القتايل ه��و من �صيم 
النفو�س، وح��ب ركوب املخاطر والتوغل يف الباري 
والتعر���س للأخط��ار، يجعل اأه��ل القبي��ل يتباهون 
ب�صجاعته��م ومبهارتهم يف اإتقان طرق احلرب. وهذا 
االجن��راف للقتال، اإمنا يظهر حيوي��ة يراها "هيغل" 
اأ�صا�صية يف تطور ال�صع��وب. فاحلرب براأيه �رورية 
واأ�صا�صية الأنها ت�صاعد ال�صعوب على االإرتقاء والنمو. 

2. الغزو:
اإن الغ��زو القبلي، هو نوٌع من التع��دي على االآخرين 
و�صل��ب حريته��م و���رب وجوده��م وال�صط��و عل��ى 
اأمواله��م وتوزي��ع ن�صائه��م ومتّل��ك مقتنياته��م. اإن��ه 
الع��دوان يف اأعلى مراتب��ه واأب�صع �صوره كونه يعطي 
�صاحب��ه �رعي��ة �صبيه��ة ب�رعي��ة الغ��اب، والت��ي 
ال ير�ص��ى فيه��ا عاق��ٌل مهم��ا ُق��دِّم له م��ن تبيرات 
الأعماله. فاخلوف عل��ى امل�صري ال يّبر جرائم الغزو 
والتوح���س املرافق له. اإن الغازي ي�صّيء االآخر ويريد 
اأن يعدم��ه الأن��ه يخاف منه. واالآخ��ر هنا، وفق جان 
ب��ول �صارتر، هو "اجلحي��م". فقب��ل اأن يعدمني فاإين 
اأ�صمح لنف�ص��ي اأن اأعدمه. اإن 
اأن  فب��دل  يناف�صن��ي  االآخ��ر 
اتناف���س مع��ه، ف��اإين اأ�صل��ك 
اأهون الطرق، فاأعدمه واأغدر 
ب��ه م�صتغ��ًل �صعف��ه وع��دم 
جمتمع��ات  هك��ذا  تيقظ��ه... 
الأنه��ا  باحليواني��ة  �صبيه��ة 
االفرتا���س،  عل��ى  قائم��ة 
فاالإن�ص��ان الطبيعي ال ميكن 

الثقافة العنفية لها 
اسبابها الذاتية-القبلية 

المتمثلة بالغزو منذ 
أقدم العصور وألسباب 

انثروبولوجية وحربية 
واقتصادية.
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ان يعي���س فيه��ا، فه��و بعي��د عنه��ا. وح��ده اجلاه��ل 
والقا���ر عقليًا واملري�س نف�صاني��ًا يتحّلى ب�صفات 
الغ��زو هذه ويعم��ل على ممار�صتها. ه��ذا الغزو ي�صبه 
غزو �ركات العوملة التي ت�صتبيح كل املحرمات من 

اأجل تاأمني اأرباحها.

3. التمّر�س على املهارات احلربية:
اإن ثقاف��ة العن��ف يف املجتمع القبل��ي، تفر�س على 
اأف��راد القبيلة التمر�س على امله��ارات القتالية وذلك 
ب��دءاً برك��وب اخلي��ل واملحارب��ة م��ن عل��ى �صه��وة 
احل�ص��ان، وانته��اء با�صتخ��دام اال�صلح��ة املتط��ورة 
واملعا���رة، كا�صتخ��دام ال�صواري��خ. اإن التماري��ن 
احلربية تزرع عند االف��راد روح التعدي وحب اإظهار 
القوة وحتدي االآخري��ن. فاال�صتب�صال يف الدفاع عن 
الق��وم واإظهار امله��ارات وال�صجاع��ة املطلوبة، امنا 
يحث الفرد على اظه��ار عوار�س عقد التفوق وتاأكيد 

الذات على االآخرين.
االأف��راد  حي��اة  يف  والعن��ف  القه��ر  ممار�ص��ة  اإن 
واملجتمعات توؤدي اإىل فقدان اال�صتقرار وتبعدنا عن 
التنمية امل�صتدامة الأن التطور االجتماعي وال�صناعي 
والبيئ��ي، يتطّلب ا�صتق��راراً كي يوؤّم��ن للفرد االنتاج 
الطبيع��ي الأعمال��ه وتعب��ه وجه��ده. فاملجتمع الذي 
يعي�س ابناوؤه بحالة ا�صتنفار دائمة خلو�س احلروب، 

ي�صاب بالقلق املف�صي اإىل العنف يف كل اأ�صكاله.

4.  ثقافة الف�صاد:
لقد حمل العديد من املفكرين والفل�صفة على الف�صاد 
من��ذ فجر التاري��خ اإذ راأوا فيه اآف��ة تدّمر املجتمعات 

والدول وتق�صي على احلرية امل�صوؤولة وتطيح بالقيم 
االن�صانية التي ه��ي قاعدة بناء املدن قدميًا والدول 

حديثًا.
لق��د راأى اأفلطون اأن ال��روح املادية،�صّبب��ت الف�صاد 
ال�صيا�ص��ي يف اأثين��ا. وق��د اعتنقه��ا ال�صف�صطائي��ون 
الذي��ن اعتمدوا على ف��ن اخلطابة، ال�صتمال��ة النا�س 
عاطفيًا اأكر من حماولة اإقناعهم عقليًا. وقد اتهمهم 
باأنه��م ا�صتخدم��وا االأ�صالي��ب العاطفي��ة وال�صعورية 
ورّك��زوا تفكريه��م يف الغرائ��ز، واأنه��م ل ي�صتخدموا 
الفك��ر النقدي الذي ي�صاعد عل��ى معرفة اف�صل النظم 
التي تهتم بخ��ري املدينة وبامل�صلحة العامة وحتقق 
االن�صج��ام والوئ��ام واملحب��ة ب��ني خمتل��ف �رائح 

املجتمع.
اإن الذي ي�صبب ثقافة الف�صاد، هو االطاحة بالقوانني 
والد�صات��ري على حد ق��ول ار�صطو. "وال تق��وم الدولة 
اإاّل اذا بني��ت عل��ى اأ�صا���س اجتماع��ي قاعدته الطبقة 
املتو�صط��ة الت��ي لي���س اأفراده��ا م��ن الفق��ر بحي��ث 
تنك���ر اجنحته��م، وال م��ن الغن��ى، بحي��ث ين�صبون 
اأظافره��م")5(. فه��ذا احلكم يق��ود حتم��ًا اإىل احلكم 
الد�صتوري الذي ه��و اأ�صا�س بناء الدولة ولي�س احلكم 
اال�صتب��دادي ال��ذي يف�ص��ي اإىل ثقافة الف�ص��اد. براأي 
اأر�صط��و ان القانون يف الدولة ه��و "العقل جمرداً من 
الهوى". وبذلك ي�صبح احلكم غايته امل�صلحة العامة 
ولي���س م�صلحة فئة معين��ة اأو م�صلحة ف��رد يتحّول 
اإىل طاغي��ة ويق��ود املجتمع اإىل التع��دي واال�صتبداد 
واالطاحة باحلريات، بحيث ن�صهد فو�صى يف الدولة. 
وبطبيع��ة احل��ال ف��اإن الف�ص��اد �صي��وؤدي اإىل انهي��ار 
املجتمع واإىل قيام املنازعات ال�ر�صة واالنقلبات 
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املتطرفة التي تنذر بانهيار الدولة.
اإن ال��ذي ق��اد الف�صاد ه��م ال�صف�صطائيون 
يف اأثين��ا قدمي��ًا، و���ركات العومل��ة يف 
حا�رن��ا، اإذ اأنه��م ا�صتخدم��وا االأف��كار 

امل�صلِّلة عب املقوالت الدمياغوجية.
واأول �صف�صطائ��ي كان هرياقليط���س الذي 
ق��ال بالتغ��ري الدائ��م، وثاني��ه برمنيد�س 
واآخ��ر  املطل��ق،  بالثب��ات  ق��ال  ال��ذي 
ج العوملة  �صف�صطائي يف ع�رنا هو مروِّ
االقت�صادي��ة وحري��ة التنق��ل للب�صائ��ع 

املف�صية اإىل الف�صاد املدّمر.
اإن القا�ص��م امل�ص��رتك بينه��م جميعًا، هو 
اإخفاء احلقائق عن ال�صعب وتغطية ف�صاد 

احل��كام. وق��د ق��ام افلط��ون بثورت��ه القيمي��ة على 
ادعاءاته��م، فاأظهر تطّرف النظريت��ني الأنهما كانتا 
تعك�ص��ان نوع��ني م��ن احلك��م. فم��ن يق��ول بالثبات 
املطل��ق، يعك���س واقع احلاك��م املنت�ر ال��ذي يوؤّله 
نف�صه وال يهتم ب�صعبه. وهذه النظرية تتنكر للمعرفة 
احل�صي��ة، وال تع��رتف اإاّل بالف��رد وب��� "الواحد". كما 
تعك���س ال مب��االة احلاك��م واأنانيته،الأن��ه ال يريد اأن 
يقيم اأي حوار مع �صعبه، بل ي�صتخف بجميع اأفراده.

اأم��ا من يق��ول بالتغيري فه��و يعك�س حك��م الفو�صى 
ال��ذي ال يقيم وزنًا للقيم الثابت��ة التي ُتلزمه التجرد 
والرتّف��ع والعم��ل على رفع �ص��اأن اف��راد �صعبه. ويف 
ال�صيا�ص��ة، كان هرياقليط�س ار�صتقراطيًا يعتّز بنف�صه 
ويباع��د بين��ه وب��ني النا���س. وكان يحتق��ر العام��ة 
ومعتقداته��ا الدينية وعباداتها ال�صخيفة، ومعارفها 

التقليدية")6(.

ال ي�صتطي��ع االن�ص��ان ان ينك��ر التغرّي يف 
الكون. ولكن اأن يبقى ي�صري من موقع اإىل 
اآخ��ر من دون وج��ود اأي ثب��ات، فهذا اأمر 
يوؤدي بنا اإىل اإنكار العلم واإنكار املعرفة، 
وعندئٍذ تق��ع الب�رية يف فو�صى عارمة، 
كما ح�صل يف اأثينا ما�صيا،ً وكما يح�صل 
الي��وم مع نظ��ام الفو�ص��ى البن��اءة التي 
تتبناه ���ركات العوملة. ون��رى كيف ان 
ح��كام الدول الكبى ي�صتغل��ون مثل هذه 
النظري��ات ليتحّولوا اإىل طغ��اة م�صتبدين 
غري مبالني باأية مب��ادئ وباأية �رائع... 
فالب�ري��ة �صت�صق��ط اإىل م�صت��وى الغرائز 
املحّرم��ات  جمي��ع  بالت��ايل  وت�صتبي��ح 
واملمنوع��ات. اأف��ل ن��رى �صق��وط ال�صلَّ��م القيمي عند 
ال��دول وكي��ف ان  االف��راد واجلماع��ات، ال ب��ل يف 
احل��روب تندل��ع واالمرا�س تتف�صى وكي��ف يتم نهب 

ال�صعوب الفقرية وا�صتعمارها واأخذ ثرواتها؟
املطل��وب اليوم، رفع ل��واء العدالة كم��ا فعل �صقراط 
حي��ث اأظه��ر �صخ��ف ادع��اءات ال�صف�صطائي��ني و�صمو 
اأف��كاره: "اإن من ينفذ اإىل اأعم��اق كلم �صقراط يجده 
اإلهي��ًا قدر ما ميكن ل��كلم ان�صاين ان يك��ون... يجده 
ملآن��ا بال�صور ال�صامي��ة ونازعًا دوم��ًا اإىل اأعلى ما 
ميك��ن الن��زوع الي��ه، اإىل اأعلى م��ا يه��دف اإليه املرء 
عندم��ا يريد ان ي�صبح ان�صان��ًا كامًل")7(. كما نرى 
العدي��د م��ن الفل�صفة املعا�ري��ن كاأندري��ه تو�صل 
وجامي�صغولبيت و�صمري اأمني وجورج قرم، يطالبون 
بقيام �صمري عاملي يح��ّد من ج�صع �ركات العوملة 
وا�صتعماره��م. وبقيام عدالة ان�صاني��ة تردم الفوارق 

هيجل 

�صارتر
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ب��ني �رائ��ح املجتم��ع، وتوؤم��ن احلري��ة وامل�صاواة 
والعي�س بكرامة. وكما ربط �صقراط ال�صيا�صة بالف�صيلة 
الت��ي تبعدنا عن اجلهل وع��ن الف�صاد، علينا اليوم ان 
نعم��ل لنحقق الف�صائ��ل االن�صانية الت��ي تقودنا اإىل 
العل��م واملعرفة واالرتقاء والن�ص��وء، وتقيم دواًل ذات 
�صي��ادة وا�صتق��لل طبيع��ي تتكام��ل م��ع �صائر دول 
العال. كما نعتقد ان��ه خارج القيم، فالعنف املتاأتي 
م��ن �صيطرة الروح املادية، �صيقود اإىل حروب مدّمرة 
واإىل منازع��ات تهدِّد اأ�صحابه��ا. وبالتايل علينا ان 

نبتكر اآليات ناعمة ملواجهة ثقافة العنف.

- ثق�فة االستقرار والتنمية
ً
ث�ني�

 في مواجهة ثق�فة العنف:

االفرتا�صي  الغزو  عملية  يف  العنف  ثقافة  تتجّلى 
باالقليم،  املحيطة  القبائل  خمتلف  قبل  من  القبلي 
هو  والهدف  عنه.  البعيدة  الكبى  ال��دول  قبل  ومن 
اال�صتعمار االقت�صادي ملنطقتنا عن طريق تفتيتها 
الطرق  واأهم  وثرواتها.  مقدراتها  على  واال�صتيلء 
ملواجهة هذا الواقع هو منع التفتيت من خلل ثقافة 

حتت�صنها  ال��ت��ي  ال��ت��ن��ّوع 
عن  االأمة"   - "الدولة 
الدميوقراطية  بناء  طريق 
ذلك  لنا  يتم  وال  احلقيقية. 
اإاّل من خلل املواطنة احلّقة 
التي تقبل باالآخر املختلف، 
اأح��زاب  خللق  تعمل  والتي 
تقّدم  عمل  برامج  اإىل  تدفع 

االأف�صل لقيادة املجتمع. اإن التناف�س ال�صيا�صي ُيلزم 
املتنّورين يف الدول، العمل من اأجل النهو�س الوطني 
والقومي من خلل برامج العمل املو�صوعة من قبل 
متخ�ص�صني وباحثني يعك�صون تطلعات ال�صعوب يف 
التطور والتقدم واال�صتقرار، والتي تف�صي اإىل تداول 

يف ال�صلطة وجتديد القادة واحلكام.

1. بناء الدولة-االأمة يف االإقليم:
وم��ن  االإم��ارات  م��ن  العدي��د  التاري��خ  �صه��د  لق��د 
االمباطوري��ات الت��ي اندث��رت تباع��ًا بحي��ث اأّدت 
متوجات ال�صعوب اإىل خلق مفهوم )املدينة-الدولة( 
يف اليون��ان القدمي��ة ومفه��وم )الدولة-االأم��ة( يف 
اأوروب��ا احلديث��ة. فبع��د حك��م الطغ��اة والفا�صدي��ن 
والنفعي��ني، ارتاأت الب�ري��ة اأن تنتقل من العي�س يف 
القبيل��ة اإىل العي���س يف رح��اب الدول��ة. فالدولة هي 
االأم احلا�صن��ة ملختل��ف اف��راد ال�صع��ب، وه��ي التي 
تهت��م بحياته��م واأمنه��م واقت�صاده��م وتطلعاته��م. 
لذل��ك ن��رى ان مقاوم��ة ثقاف��ة العن��ف ال حت�ص��ل 
البني��ة  اإاّل اذا ا�صتق��ر املجتم��ع يف دول��ة وا�صح��ة 
اجلغرافي��ة واالقت�صادي��ة والع�صكرية. فبع��د ق�صاوة 
ال  ال�صح��اري  يف  العي���س 
ب��ّد م��ن اال�صتق��رار يف دولة 
يحكمه��ا  احل��دود  معروف��ة 
د�صتور يتوافق عليه اجلميع 
خمتل��ف  ترع��ى  وقوان��ني 

�رائح املجتمع.
العربي��ة  ال��دول  بني��ة  اإن 
القبلية �صبيه��ة ببنية الدول 

إن الذي يسبب ثقافة 
الفساد هو االطاحة 
بالقوانين والدساتير
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االأوروبية يف القرون الو�صطى، حيث كانت القبائل ال 
تع��رتف بحدود االمارات والدول، وكانت املنازعات 
ت�ص��ود فيما بينه��ا. وقد و�ص��ل بهم االم��ر اإىل ن�صوء 
ح��روب �صارية وعنيفة ا�صتمرت مئ��ات من ال�صنني، 
حت��ى انتهى االأمر اإىل ن�ص��وء احلربني العامليتني يف 
الق��رن الع�رين حيث �صقط زه��اء 70 مليون ان�صان. 
واإن االأطم��اع التي كان��ت تع�صف بالعق��ول القبلية 
امللتهب��ة، وبعد �صلالت الدم هناك، ارت�صى االن�صان 

ان ي�صتقّر يف دولته ويعرتف للآخر بحدوده.
اإىل  اأّدى  اال�صتق��رار،  ه��ذا 
وح��دة  مو�ص��وع  ط��رح 
اوروب��ا ب�ص��كل عق��لين من 
ب�صعوبه��ا  االرتق��اء  اأج��ل 
اقت�صادي��ًا... وقد حتقق هذا 
االأم��ر فعليًا بحي��ث نرى اأن 
واحلري��ة  العلم��ي  التط��ّور 
وال�صيا�صي��ة  ال�صخ�صي��ة 
والرتبوي��ة  واالقت�صادي��ة 
موؤمنة للجميع)8(. اأما الذي 
)الدولة-االأمة(  اأ�ص�س  و�صع 

فهو هيغل يف بدء القرن التا�صع ع�ر.
لق��د اعتق��د هيغ��ل ان روح االم��ة يح��دِّد م�صريه��ا 
التاري��خ، وكل اأم��ة تري��د ان توؤك��د ذاته��ا اأو روحها 
بالدخ��ول اإىل م���رح التاريخ. والتاري��خ هو تاريخ 
النخب التي تقوده. فاالأفكار التي تتوّلد بفعل املنهج 
الديالكتيكي،ه��ي التي تقود الب�ري��ة. والتاريخ هو 
امل���رح الكبري للواقع بو�صف��ه حمكمة عدالة العال. 
وروح االأمة اجلرمانية تتحقق حتمًا يف الدولة الأنها 

تك��ون كل �صيء. الفرد ال �صيء بح��د ذاته، وهو يدين 
له��ا بوج��وده املادي والروح��ي. الدولة ه��ي الفكرة 
االلهي��ة املتج�ص��دة عل��ى االأر���س. ينبغ��ي علينا ان 
نقّد���س الدول��ة بو�صفها جت��لٍّ للإلهي عل��ى االأر�س. 
يتحقق الكلي يف الدولة. اإن جوهر الدولة هي م�صرية 
اهلل عب العال. انه��ا الوجود املتحقق عينيًا واحلياة 
االخلقي��ة املتحققة وه��ي ت�صمو عل��ى اأي �صمري اأو 

اخلق فردية.
الدول��ة ه��ي املبداأ اجلوه��ري للفك��ر، وال تن�صاأ حرية 
الفك��ر والعل��م اإاّل يف الدولة. 
االأمم  ان  هيغ��ل  وي��رى 
املتح���رة هي الت��ي يبذل 
الف��رد فيها نف�ص��ه يف �صبيل 
وبقائه��ا،  الدول��ة  خدم��ة 
علي��ه.  ُيع��ّول  ال  الف��رد  الأن 
ويف الدول��ة تكم��ن الثقاف��ة 
م��ن  العدي��د  ي�صفه��ا  الت��ي 
االأ�صخا���س االح��رار، الذين 
ادركوا ان الدولة التي تكون 
اخلا�ص��ة،  امل�صال��ح  ف��وق 
جت�ّصد الكلي الذي يطمحون اإىل حتقيقه. والدولة هي 
التي توؤمن احلرية، الأن املواطن الذي يحقق تطلعاته 
ويوؤم��ن م�صاحله عقلنيًا ي�صع��ر بها. وكذلك اذا �صّلم 
جميع املواطنني باأن القوانني التي ترعى الدولة هي 
عادل��ة. غري ان هيغل مييز بني االن�صان العادي الذي 
ال يتمتع باحلرية، واالن�صان العقلين الذي يطمح اإىل 

حتقيق الكلي، وهو الذي يتمتع باحلرية.
ولديه��ا  للحري��ة")9(.  عق��لين  "تنظي��م  فالدول��ة 

كان هيراقليطس 
ارستقراطيًا يعتّز بنفسه 
ويباعد بينه وبين الناس. 

وكان يحتقر العامة 
ومعتقداتها الدينية 
وعباداتها السخيفة، 
ومعارفها التقليدية.
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د�صتور ُينّظم ال�صلط��ات الثلث: الت�ريعية واالدارية 
املواطن��ني  م�صال��ح  تتاأم��ن  بحي��ث  والتنفيذي��ة، 
يق��وم  اأن  علي��ه  النياب��ي  فاملجل���س  امل�صرتك��ة. 

بت�ريعات توؤمن م�صالح اجلميع.
لق��د تاأث��رت معظ��م ال��دول االوروبية به��ذا املفهوم 
الهيغل��ي للدول��ة، وعمل��ت عل��ى تطبيق��ه وبخا�ص��ة 
انه يحاك��ي وطنيًا وقومي��ًا تطلع��ات �صعوبها. ويف 
الن�ص��ف الث��اين م��ن الق��رن الع�رين، عم��دت الدول 
وق��د  جامع��ة،  اوروبي��ة  وح��دة  لقي��ام  االأوروبي��ة 

�صيا�صته��ا  يف  اعتم��دت 
الت��ي  الدميوقراطي��ة  عل��ى 
للأقلي��ات وجودها  حتف��ظ 
م��ع  وتكامله��ا  وحريته��ا 
وخ��ري  البع���س.  بع�صه��ا 
م��ن يوؤّمن ه��ذا املنحى هو 
التطور العلمي الذي يفر�س 
ويوؤك��د احلري��ة. وعل��ى كل 
ف��رد دميوقراط��ي ان يخلق 
اأطر حياته ال�صخ�صية حتى 
ي�صتطي��ع ان يعي���س حريته 

ب�صكل اأف�صل. اإن تكوين االأطر ال�صخ�صية يعطي منحى 
جدي��داً للفل�صف��ة ال�صيا�صية. كان االأج��داد يخ�صعون 
للقوان��ني املوروثة اأكانت دينية ام اجتماعية، وكان 
ال���راع ي�صتعر حول مفاهيم ه��ذه ال�صلطات، وكان 
الف��رد بالتايل مكبًل... اما اليوم ووفق الدميوقراطية 
اجلديدة املبنية على التطور العلمي واحلرية يتوجب 
على كل فرد ان يبتكر اأطر حياته واأن يختار قناعاته 
واأن يح��ّدد اأعماله يف املجتم��ع... عندها يحل العدل 

يف املجتمع وتزدهر الب�رية)10(.
وال نن�ص��ى اأن ا�صا���س ال�صلط��ة يف الدميوقراطي��ة هو 
ال�صع��ب. فال�صلطات جميعها تاأخ��ذ �رعيتها منه اأو 
م��ن ممثليه، وحت��ى "احلري��ات العام��ة" تتكّون من 
مفاهيمه. وكما وّحدت اوروبا دولها، علينا ان نر�ّصخ 
مفهوم )الدولة-االأمة( عن طريق و�صع د�صاتري توؤمن 
م�صالح جميع فئات ال�صعب، وقوانني ترعى تطورهم 
وازدهاره��م. يف هك��ذا دول��ة يخفُّ العن��ف، وت�صقط 
ثقاف��ة التعدي والتكفري واإلغ��اء االآخر، وحتل حملها 
ثقاف��ة املواطنة التي تعرتف 
باالآخر املختل��ف. لذلك نرى 
الناعم��ة  االآلي��ات  م��ن  ان 
ملواجه��ة ثقاف��ة العنف، هو 
اإقام��ة دول��ة حقيقي��ة مبنية 
لتنق��ل  الدميوقراطي��ة  عل��ى 
�صع��وب املنطقة م��ن العي�س 
اإىل  املتوح�ص��ة  القبلي��ة  يف 
رح��اب القانون ال��ذي يرعى 
ويوؤّم��ن  املواطن��ني،  جمي��ع 

العدالة وامل�صاواة واحلرية.

2. بن��اء الد�صات��ري الدميوقراطي��ة للح��د م��ن ثقافة 
العنف:

وب��ني  الدول��ة  د�صت��ور  ب��ني  قائم��ة  جدلي��ة  ثم��ة 
لن��ا  توؤك��د  االجتماعي��ة  فال�صيا�ص��ة  الدميقراطي��ة. 
�صحيح��ًا  دائم��ًا  لي���س  ال�صع��ب  ممثل��ي  انتق��اء  ان 
ومو�صوعي��ًا. اإن ال�صلطة املالي��ة يف بع�س االحيان، 
تفر�س انواع الد�صاتري، وبالتايل طرق انتقاء ممثلي 

العلمانية هي الحل،ألنها 
ال تربط الدولة بالدين 

ارتباطًا عضويًا ألن الدولة 
العلمانية تستمد قراراتها 

من السلطة السياسية 
التي انتخبها الشعب.
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ال�صع��ب من خلل االحزاب التي توؤّمن م�صاحلها هي 
ولي�س م�صالح ال�صعب.

يف الدميوقراطي��ة املعا���رة ن��رى وج��ود اح��زاب 
تتناف���س على برامج عمل تطال جميع مرافق احلياة 
يف ال��دول. وتتم االنتخابات وف��ق هذه البامج. غري 
ان م��ن ي�ص��ع ه��ذه البامج ه��ي ال�صلط��ة ال�صيا�صية 
الت��ي تاأخذ بعني االعتبار م�صال��ح الفئات احلاكمة. 
فمث��ًل، كان��ت الد�صات��ري تتكّل��م عل��ى قي��ام ال��دول 
وتطورها ب�صكل عام، اآخذة م�صالح ال�صعب الوجودية 
وال�صيا�صية واالجتماعية. غري ان التطور االقت�صادي 
الذي ح�ص��ل يف الواليات املتح��دة االأمريكية، جراء 
الفل�صفة البغماتية التي و�صع اأ�ص�صها وليم جامي�س 
وبري���س والت��ي توظ��ف العل��م باالقت�ص��اد، جعل��ت 
�ركاته��ا تك��ب بحي��ث ا�صبح��ت معومل��ة، وت�صيطر 
ه��ذه  اإن  العامل��ي.  االقت�ص��اد  معظ��م  عل��ى  الي��وم 
ال���ركات تفر���س د�صات��ري جديدة عل��ى دول العال 
وط��رق انتق��اء ممثلي ال�صعب عل��ى اأ�ص�س تختلف عن 

املا�صي القريب.
���ركات  هدف��ت  لق��د 
ثقاف��ة  خل��ق  اإىل  العومل��ة، 
تلب��ي  جدي��دة  ا�صتهلكي��ة 
االنتاج.  ���ركات  حاج��ات 
هن��ا،  فالدميوقراطي��ة 
باأه��داف  مقّي��دة  ا�صبح��ت 
ان  تري��د  الت��ي  ال���ركات 
توؤم��ن االأرب��اح الك��بى مع 
التهرب من دف��ع ال�رائب، 
الدميوقراطي��ة  م�صتخدم��ة 

ك�صعار دمياغوجي، واحلري��ة كرافعة خللق الفو�صى 
يف التعامل التجاري دون اأي ح�صيب اأو رقيب.

ان ال��دول العربي��ة بحاج��ة اإىل د�صات��ري بعد ان يعي 
حكامه��ا ه��ذا الواق��ع، وعليه��م العم��ل عل��ى انتقاء 
ممثلي ال�صعب ب�صكل اأخلق��ي وقيمي وعملي، بحيث 
ال تعي�س �صعوبنا خارج العوملة وال ت�صبح ُم�صتعمرة 
م��ن قبله��ا. بل املطل��وب العمل على ان�ص��اء �ركات 
كبى عربية اأو مب�صاركة عاملية حتافظ على قدرات 
�صعوبها، وتوؤمن لهم ا�صتقللهم وحريتهم يف التحرك 

التجاري املحلي والعاملي.
ي��رى "دي��وي" ال��ذي ح��اول ان يجمع ب��ني املادية 
العلمي��ة واآراء جامي�س العملي��ة والنفعية، اأن البحث 
التجريبي ه��و باالأ�صا�س عملي وم��ن اخلطر �صيا�صيًا 
ومعرفيًا اأن نف�ص��ل املعرفة عن العمل. وقد ا�صتخدم 
ه��ذه االف��كار يف الرتبي��ة ويف دفاع��ه ع��ن اأ�ص���س 
الدميوقراطي��ة به��دف ا�ص��لح املناه��ج املرجتل��ة 
للحكومات يف حل امل�صائل االجتماعية)11(. ونحن 
ويف  العرب��ي  الع��ال  يف 
علين��ا  امل��اأزوم،  واقعن��ا 
تربوي��ة  برام��ج  ن�ص��ع  ان 
اجيالن��ا  تطلع��ات  حتاك��ي 
م��ن  واالب��داع  اخلل��ق  يف 
معا���رة.  واقعي��ة  �صم��ن 
فالعوملة الت��ي تعتمد اليوم 
يف  العلم��ي  التط��ور  عل��ى 
االلكرتونيات ويف االنرتنت 
النقال��ة واالقمار  والهواتف 
تفر���س  اال�صطناعي��ة... 

تأثرت معظم الدول 
األوربية في المفهوم 

الهيغيلي للدولة .
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علين��ا و�ص��ع د�صاتري واقعي��ة حتاك��ي دميوقراطية 
عملي��ة يف خلق حري��ة مو�صوعي��ة يف االعمال ويف 
التجارة ويف العمل على حفظ ثرواتنا من نفط وغاز 
ومع��ادن. علينا ان نعّمق دميوقراطية االحزاب حتى 
نح��ّول ثقافة العن��ف اإىل ثقافة اال�صتق��رار والتنمية 
عب بن��اء امل�صان��ع االنتاجي��ة والزراع��ات البديلة 
وتقوي��ة التج��ارة الكوني��ة االآخ��ذة بالتو�ص��ع الأنها 

طالت خمتلف القارات.
اإن العنف الذي يجتاح عاملنا العربي ويهدد وجودنا، 
الدميوقراطي��ة  قواع��د  باإر�ص��اء  اأن جنابه��ه  علين��ا 
احلقيقي��ة املنبثق��ة من الد�صات��ري الت��ي تاأخذ بعني 
االعتب��ار واقعن��ا االجتماع��ي والرتب��وي واملعي�صي 
وامل�صريي. الد�صاتري التي تهتم باملاوراء وبق�صايا 
ميتافيزيقي��ة، ل تع��د تن�صج��م م��ع واقعن��ا امل��ادي 
والنفع��ي املعا�ر، لذلك يجب تغيريها مبا يتنا�صب 
وتطلع��ات اجيالن��ا ال�صاع��دة يف تر�صي��خ احلري��ة 
اإىل االب��داع. علين��ا ان نبن��ي  امل�صوؤول��ة املف�صي��ة 
جامعات تعتمد على االبحاث لتقوية االنتاج الوطني 
والقوم��ي. فاال�صتثم��ارات واخلدم��ات، ه��ي ه��دف 
النيولي�بالية يف االنتاج، وعلينا تقويتها من خلل 
تقدمي م�صاريع ي�صعه��ا الباحثون يف اجلامعات مع 
طلبه��م النهم خري من يتح�ّص���س حاجات املجتمع. 
فاملب��ادرة الفردية هي ا�صا�س النجاحات يف عاملنا 
املعا���ر، وقد اأك��د الواق��ع ان الفك��ر التوتاليتاري 
املارك�صي والنازي، قد �صقط ب�صكل مدوٍّ الأنه ل ياأخذ 

بعني االعتبار قوة املناف�صة يف اقت�صاد ال�صوق.
عل��ى الثقاف��ة اجلامعي��ة ان تق��ود بلدانن��ا العربي��ة 
لتخف��ف م��ن وط��اأة ثقافة العن��ف، ولت�ص��ع مكانها 

ثقافة االنت��اج واال�صتق��رار واالب��داع املعريف الذي 
يطال خمتلف ميادين احلياة.

م��ن جهت��ه ي��رى "اردين��ال"، ان الراأ�صمالي��ة ه��ي 
التي جتم��ع اليوم العال من حوله��ا وجتعل خمتلف 
ال�صعوب تتقارب فيما بينها، الأن االقت�صاد هو الذي 
يعمل عل��ى جمعها.باالإ�صافة اإىل العلقات الثقافية 
والقانوني��ة والد�صتوري��ة احلا�صل��ة بفع��ل التب��ادل 

املزدهر بني خمتلف القارات)12(.

3. ثقاف��ة التنوع يف مواجهة ثقافة العنف: ت�صارلز 
تايلور منوذجًا:

يرى تايل��ور ان التنوع الثقايف يواجه ثقافة العنف، 
الأن��ه يعت��ب ان االن�صان هو ولي��د اجلماعة من حيث 
التكوي��ن االنروبولوج��ي. فالفردي��ة الت��ي اعتمدت 
عليه��ا النيوليبالي��ة واأدت اإىل النه�صة االقت�صادية 
يف الغرب، اإنطلقًا من "العقد االجتماعي"، هي التي 
دفع��ت وتدف��ع نحو العن��ف. فاالأرب��اح الطائلة التي 
تولده��ا �صيا�ص��ات �ركات العوملة، ه��ي التي تخلق 
التف��اوت بني �رائح املجتم��ع وتدفع نحو الكراهية 
والتع��دي واالإطاح��ة بحق��وق االف��راد واجلماع��ات. 
انه��ا تذكرن��ا بفل�صف��ة برمنيد���س ال��ذي يوؤل��ه نف�صه 
غ��ري اآبه مب�ص��ري �صعبه، والت��ي اأّدت اإىل خلق الطغاة 

وامل�صتبدين عند خمتلف ال�صعوب.
ان الفردي��ة تنام��ت م��ع تراج��ع الدي��ن وم��ع تطور 
العل��وم،اإذ وج��دت لنف�صه��ا مرتكزات جدي��دة واقعية 
تعتمد عل��ى معايري امل�ص��اواة يف احلقوق واحلريات 
ب��ني جميع االفراد. غري اأنها جعل��ت االأفراد يعي�صون 
ح��االت الغربة، الأنه��م انغلق��وا على اأنف�صه��م ب�صبب 
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الفل�صفة املادي��ة والنفعية املنبثق��ة عنها، ولبعدهم 
املفع��م  تاريخه��م  وع��ن  امل��وروث  تراثه��م  ع��ن 
بالثقافة. يقول تايل��ور:اإن هذه الفردية التي �صمحت 
للأ�صخا���س اأن يع��بوا منه��ا اإىل املجتمع، من دون 
االأخ��ذ بعني االعتبار االأبع��اد الدينية والتقليدية، قد 
وقعوا يف م�صاواة "فر�صية" اأو "ا�صطناعية"، ال تفي 
باملطل��وب، الأن العقل املعا�ر ي�صتغل كل �صيء من 
اأجل حتقي��ق اأهدافه يف االأرب��اح املرجوة. فالفردية 
الت��ي تبتعد عن االخ��لق وعن املوروث��ات الثقافية 
والديني��ة، جتعل الفرد يعي���س يف غربة ويف انغلق 
مر�ص��ي يبعده ع��ن الواق��ع احلقيقي وع��ن االأ�صالة 

احلقيقية)13(.
الفكري��ة  للبني��ة  تايلور،مكّون��ة  ب��راأي  فالثقاف��ة 
االنروبولوجي��ة، وه��ي اأ�صا���س الأي تفاع��ل يح�صل 
بني االأفراد يف جمتمع معنّي. اأي اأنها املنبع الفكري 

الذي ي�صتقي اجتاهاته من ذلك املخزون املوروث.
وبن��اء علي��ه فاحلداثة قد قطعت م��ع التقليد وتاريخ 
املرج��ّوة  االآم��ال  تع��ِط  ول  واجلماع��ات،  االف��راد 
منه��ا، الأنها جعلت الفرد يعي���س يف غربة، وبالتايل 
يتح��ّول اإىل العنف يف خمتل��ف ظواهره االقت�صادية 
والرتبوي��ة واالجتماعية. ففردي��ة الراأ�صمالية احلرة 
جتل��ب العنف، لذل��ك علينا اأن نخل��ق فل�صفة تكاملية 

بني ال�صعوب حتّد من اآلية احلداثة ونفعيتها.
تق��وم الفل�صف��ة التكاملية على االأخذ بع��ني االعتبار 
خمتل��ف ال�رائ��ح املكّون��ة ملجتم��ع م��ا، اأي اأنها ال 
تهم��ل اأي ع��رق اأو ف�صي��ل م��ن مكون��ات املجتمع... 
عنده��ا ن�ص��ل اإىل م�ص��اواة حقيقي��ة عندم��ا ن�ص��ع 
املواطن��ة كاأ�صا���س للدميوقراطي��ة الت��ي ته��دف اإىل 

االع��رتاف باالآخر املختلف. وبالت��ايل على االن�صان 
اأاّل يقي��م حماك��م تدي��ن كل خمتلف عن��ه، بحيث انه 

يعدمه اأو يطرحه جانبًا اأو ي�صتغله. 
ويف ه��ذا االجتاه ي��رى تايل��ور، ان االإرث االخلقي 
ث��ورة  ع��ب  ليكتم��ل  يك��ن  ل  املعا���ر  ال�صيا�ص��ي 
امل�ص��اواة اأو االخ��لق احل�ري��ة ملجموع��ٍة م��ا، بل 
م��ن خ��لل ثب��ات املجتمع كوح��دٍة كلّي��ة متما�صكة 
يف اجلوه��ر م��ن خ��لل الفك��ر الرومان�ص��ي الذي هو 
اأ�صا���س تولي��د امل�صاعر االن�صانية الت��ي ال تن�صب، ال 
ب��ل تتطور با�صتمرار)14(. لذل��ك يوؤكد تايلور واجب 
اعرتافنا "بخ�صو�صية اجلماع��ة الثقافية"، واحرتام 
دوره��ا يف تكوي��ن الهوي��ة الوطني��ة، والعم��ل عل��ى 
ان�صهاره��ا يف املجتمع ب�صكل كام��ل. وهنا يعرتف 
باأحقية التعددي��ة الثقافية التي براأين��ا تبعد العنف 
يف املجتمع��ات الب�ري��ة. فالتن��وع احلا�صل يف اأي 
جمتم��ع، اإمن��ا ُيغن��ي االف��راد الأنه يحم��ل يف طياته 
ب��ذور عدي��د م��ن الثقاف��ات ال�صارب��ة يف التاري��خ. 
فاملخ��زون الثقايف املوروث، اإمنا ي�صاعد على تطّور 
االن�ص��ان وعلى حفظ هويت��ه االن�صاني��ة و�صمّوه عن 

�صائر الكائنات احلّية.

اأ - التعددية والليبالية ال�صيا�صية:
اإن العق��ل ال��ذي يتح��ول اإىل اأداة يف خدم��ة الفردية، 
اإمنا يهمل الروابط الثقافية والطبيعية والغائية، مما 

ي�صعف الروح اجلماعية وقيمها املوروثة.
ي��رى تايل��ور، ان فقدان العلق��ات االجتماعية مينع 
حتقيق ال��ذات وي�صعف القدرات االن�صانية املوجودة 
يف اجلماع��ة. براأي��ه فاإن النفعي��ة الليبالية الناجتة 
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عن البغماتية تت�ص��اوى مع اال�صرتاكية 
الأنهما ينتج��ان نف�س النم��وذج: الفردية 
يف االأوىل وال�صيوعي��ة يف الثاني��ة. وم��ا 
علينا �ص��وى درا�صة امنوذج واحد لتحديد 
االن�صاني��ة  تطلع��ات  موا�صف��ات  كام��ل 
النزع��ة  اإىل  يع��ود  وه��ذا  ومتطلباته��ا. 
املادية املف�صية اإىل خلق جتان�س طبيعي 
مليول االفراد وتطلعاتهم بحيث ميكن ان 

ينوب الواحد منهم عن االآخرين)15(.
اأم��ا الي��وم، ف��اإن من��و التع��دد الثق��ايف 
واالجتماع��ي، ق��د فر���س ب��روز نظري��ة 
�صيا�صي��ة جدي��دة تاأخ��ذ بع��ني االعتب��ار 
ال�صع��وب  تفاع��ل  الأن  الثق��ايف،  التع��دد 

فيم��ا بينها، يغن��ي حا�رها ويدف��ع اإىل املزيد من 
الفل�صفات التكاملية. لذلك علينا احرتام االختلفات 
ب��ني املجموع��ات الب�ري��ة وحماولة تفّه��م كل فئة 
للأخرى من خلل التعّرف على تاريخها ومعتقداتها، 
ودينه��ا وط��رق تعّبده��ا. وه��ذا ي�صتتب��ع "اعرتاف��ًا 
�صيا�صي��ًا وقانونيًا للحاالت اخلا�صة حيث ال ي�صرتك 
فيه��ا اإاّل بع�س النا�س على وج��ه اخل�صو�س")16(. 
لذلك ي�صتنتج تايلور، ان قيام عقد ينظر اإىل املجتمع 
ككيان �صيا�صي مرّكب من اأفراد غري دقيق، واالأف�صل 
ان ننظ��ر اإىل الفئ��ات كجماع��ات تتمت��ع كل واحدة 
منها بتاريخ ثق��ايف وكيان تاريخي، بحيث تنه�س 

جميعها مب�صري اأفراد املجتمع.
اأم��ا الدولة، فعليها اأن تكون حا�صنة الأبنائها بحيث 
اأنها تتدّخ��ل مل�صاعدة االأفراد واجلماع��ات الثقافية 
م��ن اأجل اأن يحققوا حريته��م االجتماعية والثقافية 

اأو الدينية. فعلى االإن�صان اأن يكون نف�صه، 
اأي اأن يكون ابن تاريخه الثقايف والعلمي 
والدين��ي، لذل��ك علي��ه اأن ي�صتلهم دوافعه 
الداخلي��ة للتميّي��ز ب��ني قيم��ة الغاي��ات 
تايل��ور  ان  كم��ا  عليه��ا)17(.  واحلك��م 
يلزم اأف��راد املجتمع باالأعم��ال املتنوعة 
واح��داً.  يبق��وا  اأن  عل��ى  واالندماجي��ة 
فامل�صاركة ال�صيا�صية اأ�صا�صية الأنها حتث 
االأفراد على املناق�صات واملجادالت التي 
تف�ص��ي اإىل اقن��اع االآخ��ر بق��وة املنط��ق 
وبتقدمي احلجج املقنع��ة للمحاور االآخر، 

وعندها يتم التفاهم والتوافق )18(.
اتخ��اذ  يف  ال�صيا�صي��ة  فامل�صارك��ة  اإذن 
الق��رار، هي ال�صمان��ة الوحيدة ل�ص��د ع�صب اجلماعة 
واقام��ة روابط الوحدة. اأما ال�صيا�ص��ة الليبالية التي 
توؤثر احلري��ة الفردية وال تهتم مب�ص��ري اجلماعة وال 
بالفل�صف��ات االن�صاني��ة، فه��ي �صلبي��ة وال ميك��ن ان 

تخدم املجتمع.

ب - العنف والهوية والعوملة:
راأين��ا اأن حماربة العنف تتم ع��ب التاأكيد على تعدد 
الثقاف��ات يف املجتم��ع ال��ذي تتخال��ط في��ه االأقوام 
وتتفاع��ل وتولِّد تغي��رياً وديناميكي��ة خّلقة وغنّية. 
وهذا االأمر ال يح�صل اذا ل يكن هناك قبول بالتعددية 
الثقافي��ة. وبن��اء علي��ه، باإمكانن��ا ان نح��دد الهوية 
الت��ي هي لي�صت نهائية، ب��ل يف حالة من ال�صريورة 
املتبّدل��ة واملتغ��رّية. ونزع العنف م��ن هكذا جمتمع 
ال يت��ّم كحتمي��ة تاريخي��ة، ب��ل بعم��ل املجموع��ات 

ت
سا

درا
ال

�صمري امني 

جورج قرم
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املتع��ددة ل��درء االأخط��ار ال�ري��رة، واختي��ار اخلري 
العام الذي يقود ال�صعوب نحو الطماأنينة واال�صتقرار 
والتنمية.اإن االع��رتاف العام بالهويات واالنتماءات 
الثقافي��ة، ه��و اع��رتاف �صيا�ص��ي يه��دف اإىل اإعط��اء 
احلق��وق للأقلي��ات الت��ي ل يذكرها الد�صت��ور. لذلك 
ن��رى اأن العلماني��ة هي احل��ل، الأنها ال ترب��ط الدولة 
بالدي��ن ارتباطًا ع�صويًا الأن الدولة العلمانية ت�صتمد 
قراراته��ا من ال�صلطة ال�صيا�صية التي انتخبها ال�صعب. 
فال�صلطة التي ال تاأخذ بعني االعتبار خمتلف �رائح 
ة.  املجتم��ع، ال ت�صتطي��ع ان حتق��ق العدال��ة املرج��وَّ
لذل��ك يوؤيد تايل��ور املواطن��ة كحل لقي��ادة ال�صعوب 
الأنه��ا تعرتف باالآخ��ر املختلف عنها، م��ا يدفع اإىل 

قي��ام قوانني تر�صي اجلميع وتوؤم��ن العدل ملختلف 
اجلماع��ات. ويبق��ى اخلوف م��ن ان ت�صيط��ر جماعة 
وت�صتل��م ال�صلط��ة ال�صيا�صي��ة وتفر���س القوانني التي 
تع��ود ل�صاحله��ا. ذل��ك الأن املفه��وم القوم��ي يبقى 
طاغي��ًا وبخا�ص��ة يف املجتمعات القبلي��ة، حيث ان 
الع�صبي��ة تدف��ع اأه��ل القبي��ل الواحد، ك��ي يتجمعوا 
وي�صتفي��دوا م��ن ال�صلط��ة ويوؤمنوا االأرب��اح مبختلف 
الط��رق. وحال��ة هكذا حكم �صبيهة ب���ركات العوملة 
الت��ي ت�صعى بفعل التطور العلم��ي يف االلكرتونيات، 
اإىل الته��ّرب م��ن دفع ال�رائ��ب بغية تاأم��ني اأرباح 
طائل��ة ال ير�صاه��ا ال�صم��ري، ال بل تنح��و اليوم اإىل 

ا�صتعمار اقت�صادي لل�صعوب ال�صعيفة. 

خلصة

اإن ثقافة العنف جتتاح عاملنا العربي، وعلينا جمابهتها يف بناء الدميوقراطية يف )الدولة-االأمة( التي 
حتت�ص��ن جميع ال�رائح وامل�صارب، وتوؤّمن احلري��ة والد�صاتري والقوانني املطلوبة. هذه الدميوقراطية 
عليه��ا ان توؤمن ال�روري والكمايل وتدف��ع نحو اال�صتقرار والتنمية امل�صتدامة عن طريق تقوية العلم 

واالأبحاث. وال يتم لنا ذلك اإاّل اذا اأقمنا يف جامعاتنا مراكز بحيث تخدم االنتاج الوطني والقومي.
علين��ا ان نبن��ي ثقاف��ة انتاجية لك��ي نخّفف من ثقاف��ة العنف ونقي��م �ركات ك��بى تواكب الع�ر 

وتت�صارك مع �ركات �صائر الدول يف العال اجمع. 
علينا ان نبني االأحزاب التي توؤّمن التداول بال�صلطة وو�صع البامج اللزمة للنهو�س والتطور.

علينا ان نبني املواطنة التي تقبل باالآخر املختلف.
وال يت��م لن��ا ذل��ك اإاّل يف دولة علماني��ة دميوقراطية مبنية عل��ى قيم احلق واخل��ري، حترت�س للأخطار 
املحيط��ة بن��ا وحتفظ م�صرين��ا. وال يتم لنا االزده��ار، اإاّل يف فل�صف��ة تكاملية جتم��ع دول االقليم يف 

اقت�صاد حر ومنتج زراعيًا و�صناعيًا وجتاريًا و�صياحيًا.
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ُتعنى )الثقافة(، بقّوة املعرفة وت�صّوراتها العقلنية 
الر�صين��ة، واملوحي��ة باجلم��ال واحلق واخل��ري. اأما 
)االإره��اب( فيقوم على هوام��ات اإجرامية يف ثقافة 
قهري��ة تلقينية، باأبعاد ا�صطورية. وع�صبوية منعزلة 
ع��ن احلي��اة، تغذيه��ا خمطط��ات خمابراتي��ة دولية. 
ال�ص��وؤال ه��و : كيف ميك��ن تغيري الواق��ع املو�صوعي 
م��ن خ��لل الثقافة؟! وه��ل باإمكان التن��وع الثقايف 

الت�صدي )للإرهاب(؟!.
فاملع��روف لدين��ا، ان الثقافة تخاط��ب مواطنًا حّراً، 
اأما االإرهاب في�صوق قطيعًا من الرعاع نحو املجزرة، 
بله��وت �صيا�صي منقر�س يتناق�س مع الدين احلق، 
كذلك ال��ذي جنده نا�صعًا يف )الق��راآن(؛ )اَل اإِْكَراَه يِف 
الدِّي��ِن(، وو�صاياه يف اح��رتام الديانات االأخرى، )اَل 
ِذي��َن َلْ ُيَقاِتُلوُك��ْم يِف الدِّي��ِن َوَلْ  ُ َع��ِن الَّ َيْنَهاُك��ُم اهللَّ
وُهْم َوُتْق�ِصُطوا اإَِلْيِهْم(...  ن ِدَياِرُكْم اأَن َتَبُّ ُيْخِرُجوُكم مِّ

ْعَتِديَن(. و)َواَل َتْعَتُدواْ اإِنَّ اهلّلَ اَل ُيِحبِّ امْلُ

اأو يف حدي��ث الر�صول حممد، )ل نوؤمر بقتال( متّبءاً 
م��ن الع�صبي��ة املقيت��ة للظ��ال )ميرق م��ن اال�صلم، 
كما مي��رق ال�صهم يف الرمي��ة(. حتّتم علين��ا امل�صاألة 
الثقافي��ة، التوا�صل م��ع طبيعتها املرّكب��ة، تاريخيًا 

واجتماعيًا وفل�صفيًا و�صيا�صيًا وفنيًا.
وكله��ا تقت�صي مّنا اتب��اع روؤية منهجي��ة متنامية، 
تتجاوز العوائق القائمة القدمية، مبعايري م�صتحدثة، 
متبنيةاأن�صاق��ًا من الرتميزات والتخي��لت االبداعية 
يف التعب��ري االأدبي – الفني، والفكري، بهدف التاأثري 
على املتلقي وحتفيزه على ابتكار املعاين والدالالت 

للأثر الثقايف.
�صنح��اول تتب��ع الظاه��رة الثقافي��ة مبنه��ج حتليلي 

و�صفي، يوجز �صعتها البانورامية.
اإننا حني نقارب من جانب مقابل )ظاهرة االإرهاب(، 
جندها قائمة على نحو منّفر، يقاوم التغيري باأ�صلوب 
تدم��ريي، ي�صطن��ع لنف�ص��ه دوراً اإجرامي��ًا، تخريبي��ًا 

اإلرهاب والثقافة البديلة

.د. عقيل مهدي يوسف
أ
ا
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من  االأب��ري��اء  على  ي�صقطه 
ي�صتقطب  اأو  ���ص��ح��اي��اه 
اأو  بوعي  يتمثلونه  اأتباعًا 
ي�صبح  وبالتايل  وعي،  غري 
طبيعي  اأم��ر  وك��اأن��ه  لديهم 

مقبول ومعا�س. 
وهك��ذا يتكي��ف جي��ٌل جديد 
م��ع اخلراب والعنف والرعب 
متلّب�ص��ًا مبفاهي��م �صجالي��ة 
املقّد���س،  اىل  ين�صبه��ا 
وبالت��ايل ي��ّبر لنف�ص��ه م��ا 

ينتظ��ره من تخريب للمجتمع، وللأفراد، ومن تعطيٍل 
للعقل. الأن خبته الفقهية ال تتعدى اجللباب الق�صري 
والّلحي��ة املر�صلة!، وهكذا يج��ري تزوير املقد�س يف 
)بني��ة مثبت��ة( وثني��ة، تع��ّزز �صلط��ة )ام��راء اجلهل( 
كاأداة متحج��رة، فاقدة الإن�صانيته��ا بالكامل، تلحق 
االأذى باالآخري��ن بل �صند قان��وين، وتختزل اال�صلم 
اىل م�صحف و�صيف فقط، وتف�صله عن احلياة والفكر 

واحلوار. 

ره�ب: :- البعد النفسي للإ
ً
اوال

تف�ص��رياً  "املج��رم"،  ملوا�صف��ات  اأعط��ي  اأن  �صب��ق 
)بايولوجي��ًا(، كما فعل )لومبوزو( 1876، اعتماداً 
عل��ى تكوينات��ه الع�صوي��ة ال�ص��اذة الت��ي تدفعه اإىل 

اجلرمية.
 )Eros( فنظ��ر اىل الطاق��ة اجلن�صي��ة ،)اأم��ا )فرويد
وطاق��ة امل��وت )Thanatos(، التدمريي��ة )للأنا(.

موؤك��داً يف ر�صالة بعثها اىل 
)ان�صتاي��ن(: )كل م��ا يدع��م 
الثقاف��ة، ه��و ال��ذي يوق��ف 
احلروب(.ويق��ارن  ان��دالع 
)ج��اك الكان( ب��ني ع��دوان 
وي��راه  احلي��واين،  القطي��ع 
خارجي��ًا واأخف وط��اأة، من 
الع��دو الكام��ن يف )داخ��ل( 

االإن�صان.
ه��و  االإره��اب،  ميي��ز  م��ا 
بطريقة  للعن��ف  ا�صتخدام��ه 
غ��ري ماألوف��ة، لرتوي��ع االآخري��ن، نف�صي��ًا، ومادي��ًا. 
وبطريق��ة منّظم��ة م��ن التخريب واالإب��ادة، ويت�صف 
دعات��ه باالنح��راف وتعاط��ي املخ��درات، وبالكاآبة 

واالنف�صام، وبانهيار القيم االأخلقية.

:- العنف 
ً
ث�ني�

من منظور اسلمي:

�صب��ق للذاك��رة اال�صلمية ان دّونت ل��دى )الفارابي(، 
جغرافي��ة خا�صة متناق�ص��ة يف اجتاهني، االأول هو 
)املدينة الفا�صلة( التي تتطّلع اىل تكري�س ف�صائلها 
بل غلب��ٍة اأو قهر، والثاين )املدين��ة ال�صالة( اخلالية 
من الرموز االن�صانية املجبولة على العنف واحلروب.
ويذه��ب )ابن خل��دون( اىل ملزمة العن��ف، الأخلق 
الب�ر، بو�صف ال�ر ينبع من اجلهل بطبائع اال�صياء، 
الأن��ه خ��روج ع��ن عقلنية �رائ��ع ال�صم��اء وقوانني 
الطبيعة.اأم��ا �صعريًا، فيجد املتنبي: )والظلم من �صيم 

تبقى الثقافة البديلة في 
زمن اإلرهاب، هي رهان 

المثقف الذي ينبغي ان 
يتمّسك بالمناهج العلمية 

في دراسة )أوجه( 
الظاهرة اإلرهابية.
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النفو�س..(.

: العنف من منظور غربي:
ً
ث�لث�

و�صف )هوبز( االإن�صان باأنه )اأناين( ينجذب اىل اللذة، 
ويبتعد عن االأل – وهو يخو�س حرب الكل �صد الكل، 

و)الدولة( متار�س �صلطتها لتفر�س نظامها بالقوة.
)جون ل��وك( ميّجد الفط��رة ال�صوية للإن�ص��ان، ويقّيد 
ال�صلط��ة بنظ��ام ملكي. ويدع��و )�صتي��وارت ميل( اىل 
احلري��ة والت�صام��ح ويعت��ب )رو�صو( االإن�ص��ان، خرّيا 
بالطب��ع، فكل ما ه��و )طبيع��ي(، هو: ح�ص��ٌن، وخرّي، 
والف�ص��اد يتاأت��ى من �صنائ��ع االإن�ص��ان!؛ وال منا�س 
م��ن )القان��ون( عن��د) مونت�صيك��و(، لتوزي��ع احلقوق 

والواجبات.

: العنف 
ً
رابع�

من منظور اجتم�عي:

يوؤك��د )ماك���س في��ب( على علق��ة الدول��ة وال�صلطة، 
والراأ�صمالي��ة والدي��ن، و�رعن��ة ال�صلط��ة  باالإك��راه، 
والعنف املوؤ�ص�صاتي حلماية املواطنني. ويدين )اأريك 
ف��روم( النازية ورج��ال اجل�صتابو يف كتابه )ت�ريح 

التدمريية(.

: العنف 
ً
خ�مس�

من وجهة نظر فلسفية :

يعّق��ب )هوركهامي��ر( على مفهوم )هوب��ز( ويرى اأن 

)العقد االجتماعي( جاء نتيجة )للخوف( و)للرجاء(، 
فه��و ت�صوية ب��ني عدوانيتن��ا اللحم��دودة، وجزعنا 
اللمتناهي. ويرجع )مارك�س( اىل ما يفرزه التفاوت 
الراأ�صم��ايل  ب��ني  م��ن �راع��ات �صاري��ة  الطبق��ي 
والبوليت��اري وي�صاطره )ماركوز( ه��ذا القلق، الذي 
يج��ده داخل احل�ص��ارة التي تّدخ��ر طاقاتها ل�صالح 
املجموع، وال يوافق فروي��د على انها تقمع الغريزة.
ويوؤك��د عل��ى اإم��كان توجيهه��ا نح��و العم��ل، بق��وة 

.)Fantasia( املتخّيل
)االإره��اب  اطروحت��ه  يف  )هابرما���س(  ي��رى  وال 
واحل�ص��ارة املغلوبة( ف�ص��ًل قائمًا ما ب��ني الثقافة 
والتكنولوجي��ا، ويطال��ب بالوق��وف �ص��د احل��روب 

والكوارث، واأعلن �صجبه للحرب على العراق.
للم�صتعم��ر  رف�ص��ه  ع��ن  فان��ون(  )فران���س  ويعل��ن 
الفرن�صي يف اجلزائر وعنفه )للإن�صان املقهور( الذي 

حتّتم عليه اإعادة كرامته املهدورة.
وي�صتدل )غو�صتاف لوبون( على م�صاعر بدائية قابعة 
انفج��رت  اإذا  )املازو�ص��ي(  املنح��رف  اللوع��ي  يف 
�صتنت�ر �صظاياها على اجلمهور العري�س، ويدح�س 
)نيت�ص��ه( مقولة امل��وت من اأجل )ال�صه��ادة(، ويراها 

)العدو االأول للحقيقة(.

سم�لية 
أ
: ثق�فة الحروب الرا

ً
س�دس�

يت�صاءل )جان بودريار( يف كتابه )ذهنية االرهاب(، 
مل��اذا يقاتلون مبوته��م؟ ف��ريى اأنَّ )اأمريكا( متار�س 
عنف��ًا �رعيًا، بو�صفها ق��وة مهيمنة يف عال، ي�صّج 

باملوت واال�صطراب واجلوع واملر�س.
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ويجد )جورج بو���س( ان دواًل مثل العراق 
وايران وكوريا، متثل )حمور ال�ر( ليدخل 
يف حرب فعلي��ة كا�صحة فيما بعد، وتقوم 
امريكا مع دول متحالفة باحتلل العراق.
ومازال املنظ��رون االمري��كان، يوؤكدون 
ع��ن  بدي��ًل  احل�ص��ارات(  ��دام  )�صِ عل��ى 
تو�صي��ع دائ��رة التفاه��م يف دول تراه��ا 
متم��ردة اأو خارج��ة عل��ى عومل��ة الن�صق 

االأمريكي وتابواته.
ق��د ميث��ل )الفو�صويون( اإح��دى حركات 
حت��ت  )ال�صلط��ة(  اأ�ص��كال  ل��كل  الرف���س 
وجماعي��ة  فردي��ة  طوباوي��ة،  �صع��ارات 
ه��م  وبالت��ايل  )ب��رودون(،  )�صترين��ر(، 

يتو�صلون )االإرهاب( لتهدمي املوؤ�ص�صة االجتماعية.
يف اجلان��ب املعاك���س، الذي يتبن��ى ا�صلوبًا حترريًا، 
م��ن اأمث��ال )م��او ت�ص��ي ت��وجن( يف ال�ص��ني، ن��ادى 
با�صرتاتيجي��ة ح��رب الع�صاب��ات، وتبع��ه )جيفارا( 
وكذلك املقاوم��ة العربية الفل�صطيني��ة ولكٍل ا�صلوبه 

وتقنياته واأهدافه املختلفة.

ره�ب الت�ريخية  : جذور االإ
ً
س�بع�

وانع��س�ته على الثق�فة والفنون

حتتف��ظ الذاك��رة الب�ري��ة بطي��ف م��ن اال�صتلب��ات 
املوؤدية اىل قه��ر االن�صان، اإذ عرفت اليونان القدمية 
)االغريقي��ة( ما ي�صم��ى ب�)الفارماكو�س( وهو طق�س 
مرعب، ي�صّحى في��ه )بان�صان( - عندما حتّل املحن 
والكوارث )مبدينة( ما – قربانًا للآلهة! وهذا اإرهاب 

الإخ�صاع الب�ر، والت�صّلط على اأرواحهم!.
الي��وم، ن��رى ا�صطه��اد )امل��راأة(  وحت��ى 
عل��ى  كاف��ة،  الع��ال  بل��دان  يف  ماث��ًل 
يف  اأم��ا  القانوني��ة،  احلق��وق  م�صت��وى 
مقاطعات االإره��اب املتطرف، فت�صيع به 
ظواه��ر القت��ل واالختط��اف واالغت�صاب 
واملتاج��رة بالبغاء، وبي��ع املراأة وكاأنها 
البور�صة!.وبالت��ايل  يف  للت��داول  عمل��ة 
وطبيعته��ا  ذاته��ا،  ع��ن  غريب��ة  ت�صب��ح 

ال�صوية وعن جمتمعها.
ي���رح )بوردري��ار( – )ح��رب اخللي��ج( 
ويخل���س اىل انها )ل حت��دث(! يف كتابه 
)ذهني��ة االره��اب(، الأنه��ا كان��ت رهانًا 

زائفًا ال مبر لوجوده!.
�صب��ق ل�)�صك�صبري( ان جعل بطله )امللك لري( يت�صاءل: 
ه��ل م��ن �صبب م��ا يف الطبيع��ة، يجعل ه��ذه القلوب 
قا�صية؟.ويوؤك��د )او�صكار وايلد( هذه الق�صاوة بتعليله 
)للمنظ��ر املتك��رر فهو ال يث��ري االنتب��اه، الأن النا�س 

تتواطاأ عليه، فتاألفه(.
ويف يومنا املعا�ر ي��رى )امبتو ايكو( ان ال�صينما 
احلديثة، يف �صيناريوهات اأفلم اخليال العلمي على 
انه��ا )قيامة( اأر�صي��ة للحرب ال�صامل��ة التي ت�صتبق 
م��ا ميك��ن ان يح��دث م��ن ك��وارث م�صتقبًل!.وي��رى 
)ج��اك دريدا( يف )ما الدولة املارقة؟( فيتهم اأمريكا 
وعلقته��ا باالإره��اب من��ذ عهد مكارث��ي وحتى بن 
الدن.. فه��ي كما يوؤكد )م�رح��ة اعلمية( على نحو 

منهجي تدمريي، يخدم م�صالح امريكا.
احلا���ر  ويف  ال�صحي��ق،  املا�ص��ي  يف  االإرهاب��ي 

ابن خلدون

الفارابي
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املعا���س يخت��زل هوي��ة االآخ��ر، ليحّوله 
اىل كاف��ر، مرت��د، عمي��ل، و�صواه��ا م��ن 
االتهام��ات الباطلة، وهو م�صاب مبر�س 

ذهاين )بارانويا( بثقافة �صوداء قاتلة.
و�صدق )جوم�صكي( يف تعريفه للإرهاب، 
باأن��ه : عن��ف، وتهدي��د لتحقي��ق اأه��داف 
�صيا�صية اأو ديني��ة، او ايديولوجية، تقوم 
عل��ى ادخ��ال الذع��ر واالجب��ار الق�ري 

للآخرين.
ه��وؤالء االرهابي��ون كم��ا ج��اء ذكره��م 
يف )الق��راآن( )ه��م املف�ص��دون ولك��ن ال 

ي�صعرون(.

: نت�ئج البحث:
ً
ث�من�

نخل���س، ان الثقاف��ة البديل��ة هي الت��ي ت�صتمل على 
مواف��ق عقلية، وجداني��ة، �صلوكية، تت�ص��دى بقواها 
الناعمة، لبناء وعي قيمي رفيع، تعزز فيه الت�صامح، 
وتفّعل �صرتاتيجية املنظومة التقنية واملعلوماتية يف 
عاملن��ا العربي، معتمدة اأ�صاليب الت�صور امل�صتقبلي، 
والت�ص��دي لفري��ة )اال�صلموفوبيا(! وم��ا حتمله من 
�صغائن م�صمرة، وكره للم�صلمني، الذين هم اول من 
عانى ومازال من )االرهاب( املاحق لل�صلم القومي 
والدين��ي يف بلداننا العربية املنكوب��ة!، وهذا تزوير 
للواق��ع احلقيقي ول�راعاته، فهو لي�س نتاج �راع 
احل�صارات، وال حروب �صليبية جديدة بني االأديان، 
بل ه��و بربرية مدّمرة، وفتنة اأثنية وطائفية، هدفها 
اال�صتئث��ار بال�صلط��ة وقت��ل االأخ الأخي��ه يف الدي��ن 

واالن�صانية.
فاالإره��اب، ال يتاأتى من )تطّرف اال�صلم، 
ب��ل من اأ�صلم��ة التطرف( من قب��ل اأجندات 

م�صمومة.
كان )غان��دي( يو�ص��ي الهندو�ص��ي، ب��اأن 
يرّب��ي ول��داً م�صلم��ًا، ُقِتَل وال��داه يف زمن 
الفتنة – كما كان )كانط( يدافع عن طفل 
بريء حتى لو كانت �صعادة العال متوّقفة 
علي��ه . ويذهب )اأراج��ون(  يف �صعره: عار 
على الذي��ن ال يجّردهم طفل من �صلحهم. 
وي�صيف )كام��و(: )ما من ق�صية، ت�صتحق 
ويوؤك��د  "طف��ل"(.  اأجله��ا  م��ن  ُيقت��ل  ان 
)جمي��ر( : )ال �صيء يف العال  اأكر اأهمية 

من رعاية االأطفال  وحمايتهم(.

: )خلصة البحث(:
ً
ت�سع�

تبق��ى الثقافة البديلة يف زم��ن االإرهاب، هي رهان 
املثقف ال��ذي ينبغ��ي ان يتم�ّصك باملناه��ج العلمية 
يف درا�ص��ة )اأوج��ه( الظاه��رة االإرهابية، لك��ي يفّند 

دعاواها القاتلة والزائفة على الوجه االآتي:
- ينبغ��ي القيام باإجراء بح��وث مقارنة بني الذاكرة 
العربي��ة والغربي��ة يف املوقف من التدم��ري، ثقافيًا، 
ال�صتنب��اط الدرو���س يف ���رورة ف�ص��ح املفارق��ة 
)البارادوك���س( بني البنية ال�صطحي��ة للإرهاب حني 
تتل��و باملقد�س، ولكنها يف اأعماقه��ا املرذولة تبقى 

تعاين من ماأزقها البدائي غري املتح�ر.
- الك�ص��ف عن بع���س ال�صا�صة، ح��ني يفذلكون �صور 

جون لوك 

مونت�صكيو
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)�صيموالك��ر( زائف��ة، تب��ث لت�صلي��ل اجلماه��ري وهم 
يعملون حتت ام��رة دوائر خمابراتية، ويف خمتبات 

دولية متقدمة التقنيات.
- �صج��ب م��ا يق��وم ب��ه االرهاب م��ن ت�صوي��ٍه للدين 
احلنيف باإقامة )جّنة( اأر�صية مدن�صة ودموية، بديلة 

عن جّنة ال�صماء املوعودة للم�صلمني االتقياء.
- تع�صيد املواقف االن�صانية النبيلة للرجال والن�صاء 

يف )الغرب(، ممن يقف مع ق�صايا ال�صعوب العادلة.
- البح��ث ع��ن اأ�صكال جدي��دة للتوا�ص��ل احل�صاري، 
وتنبيه �صعوبنا من ه��ذه القوى الظلمية االرهابية، 
الت��ي تظهر حتت م�صّمي��ات واقنعة خمتلف��ة، لثقافة 
وال�ص��ذوذ  وال��دم  بالعتم��ة  امللطخ��ة  )البارانوي��ا( 

واملر�س.
- ���رورة ان يراج��ع )املثق��ف( العرب��ي لنف�ص��ه، 
وملنجزه، وجتربته، بل مغاالة الرج�صية امل�صطربة، 

وع��دم الكي��د كذل��ك واحلق��د عل��ى اأخيه املثق��ف، اأو 
حتري���س البولي���س ال���ّري والعلني لي�صب��ح مثقفًا 
زائف��ًا وهو يتم�ّص��ح باأذيال �صدنة ال�صلط��ة، وحار�صًا 

ملقابرها، التي ت�صم اأنبل ال�صحايا من املغدورين.
- تقع علينا جميعًا مهمة البحث عن )تعريف( دقيق 
للإرهاب – ال��ذي عّرفه قامو���س )Oxford( على 
ان��ه )ا�صتخ��دام الرعب لتحقي��ق اه��داف �صيا�صية( – 
وقامو���س )Larouse( بو�صفه )اعمال عنف تقوم 

به احلكومة، اأو جمموعة ثائرة(.
- اأم��ا لدين��ا – نح��ن الع��رب – فاالإره��اب يذه��ل 
االمه��ات وي��رّوع االآب��اء واالأطفال واحلج��ر والزرع 

والبحر والب وال�صماء.
- الثقاف��ة البديل��ة ه��ي: اخلروج من كه��وف العتمة 

نحو ح�صارٍة بت�صكيلت ثقافية متنوعة جديدة.

المص�در والمراجع

العنف  �صو�صيولوجيا  احليدري/  1.ابراهيم 
واالرهاب – دار ال�صاقي، بريوت: 2015.

2. اوليفيه��روا/ اجله��اد وامل��وت – ت��ر: �صالح 
االأ�صمر، ال�صاقي – بريوت: 2017.

االإرهاب   3. ج��ان بودري��ار واآخ��رون/ ذهني��ة 
مل��اذا يقاتل��ون مبوته��م؟ - ت��ر: ب�ص��ام حج��ار، 

املركز الثقايف – املغرب: 2003.
4.  عل��ي ح��رب/ االأخت��ام االأ�صولي��ة وال�صعائر 

التقدمي��ة، م�صائ��ر امل���روع العرب��ي – املركز 
الثقايف العربي – بريوت: 2001.

5. د.حمم��د �صحرور/ جتفيف منابع االرهاب – 
دار ال�صاقي – بريوت، ط2 – 2018.

6. د.حممد ال�صحات اجلندي/ اال�صلم املعا�ر
– دار  7. جمموع��ة موؤلف��ني/ االإ�ص��لم والعنف 

الكرمل – عمان – االأردن: 2005.
8. د. ول��د ال�صدي��ق ميل��ود واآخ��رون / مكافحة 
– مرك��ز الكت��اب االكادمي��ي،  – ج2  االره��اب 

االردن: 2017.
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مدخل :

اإن التنّوع الثقايف، لي�س هو العديد من الثقافات التي 
مت��لأ االأر�س فح�صب، واإمنا ه��و قبل ذلك، تلك الروح 
التي اأبدعْت هذا التنوع ال�صخم الذي ال يكاد ُيح�صى 
م��ن االإفراز الثقايف ال��ذي ال ينقطع، فهو االإن�صان اإن 
�صئن��ا اأن ن�صع االأم��ر يف مو�صعه، فلي���س ثمة تنّوع 
ثقايف خارج الكيان االن�صاين،اإال ما اأفرزته القوانني 
يف اإط��ار الن�ص��وء الطبيعي غري الواع��ي بذاته، فنحن 
– اإذاً- اأم��ام الهوي��ة الب�ري��ة باأعم��ق اإنبثاق لها، 

وباأظهر جتلٍّ لها.
ولذل��ك فاإن اأي��ة م�صادرة للتنّوع الثق��ايف، هي هدٌم 
للكي��ان االن�ص��اين بح�ص��ب حقيقت��ه الوجودية، وهي 
مغالط��ة ل��ذات من يقوم بها قب��ل اأن تكون م�صادرة 
حل��ٍق اإن�ص��اين يتمت��ع ب��ه كل ف��رٍد وج��د عل��ى ه��ذه 
الب�صيط��ة. اإن هذه الورقة حت��اول اأن تقراأ هذا التنوع 

من ُبعٍد فل�صفي، راجيًا اأن تقدم مايفيد القارئ.

تعريف�ت : 

رغ��م اأن التعريف يح��دُّ من قدرة الكات��ب على توليد 
املعن��ى، ويقّيد الق��ارئ يف ا�صتلهام املع��اين، اإال انه 
ال ب��د من��ه، وذل��ك حتى ت�ص��ع الكات��ب وقارئه على 
اأر�ٍس م�صرتكة، ي�صتطيع كلهما اأن يتوا�صل يف فهم 

املق�صد الذي تنطلق منه اأية كتابة. 
ولذلك �صاأ�صع هنا تعريفات ت�صري اإىل امل�صمون دون 
اأن ت�صتق�ص��ي كل "جامع مان��ع" ، فالطرح الفل�صفي 
م��ن طبيعت��ه االن�صي��اح يف الفك��رة، وخو���س غمار 

البنية املعرفية بغية الو�صول اإىل كنه املو�صوع. 

الثق�فة 

من بني كثرٍي من التعريفات للثقافة، ميكن اأن اأعّرف 
الثقاف��ة باأنها ال�صل��وك ال�صادر ع��ن االن�صان بوعي 
بغي��ة احلف��اظ عل��ى هويته، وه��ي ت�صم��ل : االأخلق 

في فلسفة التنوع الثقافي

خميس بن راشد العدوي
�صلطنة عمان
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والقانون واملعتقدات والع��ادات والتقاليد والعمران 
والفن��ون والعل��وم واملع��ارف والعلق��ات والروابط 

االجتماعية.
فالثقاف��ة باأ�صا�ِصه��ا هي فعُل الف��رِد بح�صور االآخر، 
مبعن��ى اأن الفع��ل ال يعت��ب ثقاف��ًة،اإال اإذا كان ممّيزاً 
للإن�ص��ان ع��ن اأخي��ه االإن�ص��ان، ف��االأكل ذات��ه لي���س 
ثقاف��ة،اإال عندما َي�صلك طريقًة م��ا معتادة متّيزه عن 
االخ��ر، في�صبح االأكل بامللعق��ة – مثل- ثقافة، يف 
قبال��ة االأكل بالي��د. والّلبا�س ذاته لي���س ثقافة اإال اإن 
قارن��اه مع من ال يلب�س، اأو بن��وع الّلبا�س املختلف، 
فالثقاف��ة باأ�صله��ا تنبع م��ن التنوع ، فل��و ا�صتطاع 
النا���س جميع��ًا ان يتفقوا على طريق��ة املاأكل ونوع 
امللب���س وكيفي��ة ال�صكنى، مل��ا ُعرفت الثقاف��ة، ولعدَّ 
ذل��ك اأم��راً جليًا فر�صت��ه الطبيعة، كما ُفر���س االأكُل 
على االن�صان ليعي�س واالمر نف�صه ينطبق علىاملكان 

الذي يحميه من عوادي الزمن. 
وكم��ا ان للف��رد ثقافت��ه، فللجماعة ثقافته��ا، وذلك 
الأن الثقاف��ة حال��ة معدي��ة، فه��ي تتع��دى الفرد اىل 

االآخر ليتمثلهااأي�صا، وبذلك 
تت�صّكل مكّونات ثقافية تعمُّ 
اجلماعة، لكنه��ا ال تلغي اأن 
يكون للفرد ثقافته اخلا�صة 
يف بع�س اجلوان��ب، كما ان 
الثقافة تولد كل حلظة، ومن 
الفرد اي�صا، لتنتقل بعد ذلك 

اىل اجلماعة. 
يف  ُيق��ال  اأن  ميك��ن  وم��ا 
اجلماعة..، ُيقال يف املجتمع 

والوط��ن والع��ال، وهن��اك ثقاف��ة جماعي��ة وثقافة 
جمتمعي��ة وثقافة وطني��ة وثقافة اقليمي��ة وثقافية 
عاملية. ومن الثقافة تت�صكل اأنواع االجتماع الب�ري 

االأخرى كاملدينة واحل�صارة.

التنوع الثق�في : 

اإذا ما عرفنا اأن الثقافة باأ�صلها متنوعة الأنها نا�صئة 
من الفرد، ف��اإن )التنوع الثقايف( يغدو اأمراً مفهومًا، 
وذل��ك الأن الثقافات ب�صفته��ا الفردية متنوعة بعدد 
الب�ر، وهي كذلك من حيث اجلماعات،واملجتمعات 
متع��ددة بتعدده��ا، اإال اأنه رغ��م ذل��ك، ل يتبلور هذا 
امل�صطل��ح اإال موؤخ��راً، واأق�ص��د بذل��ك اأن��ه ل يدخ��ل 
يف اأبجدي��ات االأمم املتح��دة اإال يف الق��رن احل��ادي 
والع�ري��ن، ويب��دو اأن ما األ��ح على ذلك ه��و �صعود 
االإره��اب االإ�صلم��ي، وذل��ك عندم��ا اأ�ص��درت االمم 

املتحدة ميثاقها حول ذلك. 
وبح��دود اإطلع��ي .. ف��ان م��ا يت��م تقدمي��ه يف ه��ذا 
املو�ص��وع، اأغلب��ه ال ين�صّب 
على تعريف التنوع الثقايف 
ذات��ه، واإمن��ا عل��ى تعري��ف 
الثقافة، وعلى اأهمية التنوع 
ان�صاني��ة  ���رورة  لكون��ه 

ومتطلبًا اجتماعيًا. 
باالإمكان اأن اأع��ّرف التنوع 
:الو�ص��ع  باأن��ه  الثق��ايف 
الطبيع��ي النا�صئ من وجود 
حُت�ص��ى،  ال  الت��ي  الثقاف��ة 

إحياء التسامح بين البشر 
من خالل االحتفاء باليوم 
العالمي للتنوع الثقافي؛ 
هو ضامٌن مهم للتعايش 

السلمي بين الثقافات.
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بالثقاف��ات  االع��رتاف  ي�صتتبع��ه  وال��ذي 
على خمتل��ف اأنواعها، يف حقها بالوجود 
والتعب��ري عن ذاته��ا وحماي��ة مكّوناتها، 
والفل�صف��ي  املع��ريف  امل�صت��وى  عل��ى 
والقانوين، وجترمي من ي�صادر اأية ثقافة، 

اأخلقيًا وقانونيًا. 

التعددية الثق�فية : 
يف �صّلم الوع��ي بالتنوع الثق��ايف، القائم 
يف الوج��ود االن�ص��اين، وعن��د دخولها يف 
درجة الت�ري��ع القانوين، �صواء اأكان على 
م�صت��وى الدول، اأم يف اإطار االأمم املتحدة، 

ن�ص��اأ ما ُعِرَف بالتعددية الثقافيةالتي تعني : االإطار 
القان��وين لتمكني التن��وع الثقايف ب��ني االأفراد ويف 

املجتمعات والدول. 

فلسفة التنوع الثق�في : 

رغم تعّدد تعريفات الفل�صفة، اإاّلاأنها ت�صّب يف غالبها 
حول اأمرين مهمني، هما : 

-  البحث يف ماهية الق�صية 
- املاآل الذي توؤول اإليه الق�صية 

وق�صيتن��ا هنا ه��ي فل�صف��ة التنوع الثق��ايف، ولذلك 
ميكن الق��ول : ان فل�صفة التن��وع الثقايف هي البحث 
يف اجلذور واملنطلقات التي يرتكز عليها هذا التنوع، 
وامل��اآالت التي يوؤدي اإليه��ا. وبالتايل لن نعمل على 
ا�صتق�صاء اأن��واع الثقافات وعمليات التثاقف بينها، 

اإال مبقدار ما يخدم فل�صفته. 
دوافع التنوع الثق�في : 

التنوع الثقايف لي���س وليد حترير فل�صفي، 
بحي��ث ان الفل�صف��ة قام��وا بالتنظري له، 
ث��م نزل اىل �ص��ارع النا���س ليتمثلوه، اإمنا 
ن�ص��اأ من الب���ر ذاتهم ب�صفته��م الفردية، 
اأو  جمموع��ات  يف  يعي�ص��ون  كان��وا  واإن 
بحك��م   - كائ��ن  فاالإن�ص��ان  جمتمع��ات، 
جبّلت��ه – لديه القدرة ب��اأن يكون خمتلفًا، 
الوج��ود،  عم��ران  ���ر  ه��و  واالخت��لف 
فاحليوان��ات منذ وج��دت تعي�س يف حالة 
رتيبة اليكاد جتد بني جماميعها املتباعدة فرقًا، اإال 

بحكم تاأثري التنوع البيئي عليها. 
اأم��ا االن�صان فقد اأبدع يف م�صكنه، وتنّوع يف ملب�صه، 
واأختل��ف يف ماأكل��ه، وتف��ن يف ط��رق عي�ص��ه، وق��د 
تداولته الف�صائل والرذائل بني اأطرافها، فهو ما بني 
اإن�ص��ان رحيم اىل وح�ٍس كا���ر، ومن �صخ�س موادع 
اىل فار���س حمارب، ومن �صيٍد مهاب اجلانب اىل عبٍد 

م�صت�صعف. 
وق��د تعددت رغباُته وتنوعت اآماله واأكتنف الف�صول 
حيات��ه، وكلما �صعد يف التح�ر درجًة انفتح له من 
احلاج��ات ما ال ُيح�صى عدده م��ن اأداء طرائقها. كل 

ذلك جعل منه كائنًا يحكي ق�صة التنوع الثقايف. 
واالن�ص��ان ه��و كائ��ن مثق��ف قب��ل اأن يع��ي معن��ى 
الثقاف��ة، ب��ل قب��ل اأن ي��درك االختلف ب��ني اأفراده، 
وقب��ل اأن يفهم معنى ذل��ك االختلف وكنهه، واملاآل 
الذي ي��وؤدي اليه، فالوعي حال��ة متقدمة يف اجلن�س 

فرويد

فوكوياما
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الب���ري، والتن��وع ق��د ن�صاأ 
نتيجة حاج��ة االن�صان اليه، 
وه��و  البدائ��ي  فاالإن�ص��ان 
ال�صك��ني  ين��ّوع يف اختي��ار 
ب��ه  يداف��ع  ال��ذي  احلج��ري 
عن نف�ص��ه، اأو يهجم به على 
فري�صت��ه، اأو يجتز بها قوته، 
ل يك��ن يع��ي �صب��ب اخياره 
ه��ذا، اإال بكون فطرة احلاجة 

قد دفعته اليه، ف�صل اأن يعي باأنه يوؤ�ص�س لثقافة ما، 
اأو فل�صفة يتبناها اأحفاده باأ�صم التنوع الثقايف. 

واإن كان��ت احلاج��ة ق��د دفع��ت االن�ص��ان اإىل اإيجاد 
ثقافت��ه وتنوعه��ا، فانه كذل��ك كان مدفوع��ًا نتيجة 
حب��ه للتمل��ك. فحب التمل��ك هو غري��زة اأخرى دفعت 
باالإن�ص��ان اإىل ان ين��ّوع يف ثقافت��ه، فلم��ا ابت��دع 
االن�ص��ان اأدواته االوىل، كان عليه اأن يحتفظ بها وال 
ي�صلمها لغريه، فه��و �صيحتاج اإليها مرة اأخرى متامًا 
كم��ا كان يحتفظ بقوته فه��و ال يريد اأن ي�صيطر عليه 
�صخ���س اخر، وه��ذا ما تط��ور عب حقب��ه التاريخية 

التالية اإىل ما ُيعرف اليوم بامللكية الفكرية. 
ح��ب املغامرة والف�صول، من اأه��م الدوافع التي اأّدت 
اىل التن��وع الثق��ايف، فاالإن�صان ُجبل عل��ى املعرفة، 
وه��و ال ير�ص��ى اأن يق��ف على ح��ٍد مع��نّي ، فكل يوم 
يبحث عن جديد، يروي به ظماأه االأنطولوجي وي�صفي 

به غليله االأب�صتمولوجي والف�صول اآفته التقليد. 
نع��م لقد اإتخ��ذ االن�صان التقليد اإط��اراً من اأطر تنظيم 
احلي��اة، لكن اإذا قارّن��اه مبغامرة الف�ص��ول، لوجدنا 
االن�ص��ان قد جلاأ اليه م�صطراً، واإال فهو لي�س حتمًايف 

حيات��ه كحتمي��ة البحث عن 
اجلديد، الذي تتخّلق الثقافة 

يف رحمه.
اإن   : الق��ول  ميك��ن  ولذل��ك 
الف�ص��ول ه��و الرح��م ال��ذي 
تنبل��ج الثقاف��ة من��ه، بينما 
التقلي��د ه��و املاع��ون الذي 
فالثقاف��ة  عليه��ا،  يحاف��ظ 
تتج��اور يف التن��وع بنظام 
التقلي��د، اإال اأنها لو ال الف�صول والبحث عّما هو جديد 

ومغٍر يف احلياة، ملا كان هذا التنوع اأ�صًل. 
وت�ص��ري املدون��ات احلجري��ة االوىل، اإىل اأن االن�صان 
كان مولعًا بالفن منذ ا�صتوى عاقًل، فبكون االن�صان 
ي��دّون �صيئ��ا من اح��داث يومه، فه��و بالواق��ع، كان 
يري��د اأن ي�صّج��ل تل��ك الّلحظ��ة املبدع��ة يف حيات��ه، 
والت��ي ت�صّكل ل��ه روح الفرادة، والي��وم نحن نعّد تلك 
التدوين��ات عنا���ر ثقافي��ة ندرجها �صم��ن فل�صفة 
التن��وع الثقايف والتي ل تكن حينها تخطر على بال 
ذلك االن�صان. فدائما اللحظة املكّونة للإن�صان ت�صبق 
وعي��ه وفل�صفت��ه ودين��ه وح�صارت��ه، بيد انه��ا تبقى 

الّلحظة املوؤ�ص�صة. 
اجلم��ال ه��و االخر �ص��د االإن�ص��ان اإىل وعي��ه، فاأورثه 
ثقافة حتكي لنا ن�صاأته االوىل، فحب االن�صان جلمال 
االأ�ص��وات يف الطبيع��ة،اأدى اىل ن�صوء فن املو�صيقى، 
وتن��وع احلانه��ا، وه��ز الطبيع��ة لكيانه، حت��ّوَل اىل 
ح��ركاٍت راق�ص��ة، كّونت ف��ن الرق���س. وكذلك احلال 
بالن�صبة للر�ص��م، فرغبة االن�صان اأن يحتفظ باللحظة 
االآ���رة، دع��اه اإىل ر�صمه��ا، وهك��ذا ن�صاأ ف��ن الر�صم 

على الدولة الحديثة ان ال 
تتبنى سياسة االقصاء 

الثقافي بغية سيادة 
ثقافة بعينها .
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العظيم. 
و�صف��وة الق��ول .. ان التن��وع الثق��ايف لي���س تواطئًا 
اجتماعي��ًا، بل هو مكّون اأ�صا�س يف النف�س االن�صانية 
، واإغفال��ه ه��و اإغف��ال حلقيقة النف���س، واق�صاوؤه هو 

اق�صاء لها. 

التنوع الثق�في والدين : 

عندم��ا ينظ��ر للدي��ن يف مو�ص��ع التن��وع الثق��ايف، 
فان��ه كثرياً ما ُيوجه له االته��ام مبمار�صة االإق�صاء، 
وبطبيع��ة احلال، ال ميكن اأن ننف��ي ذلك االتهام عنه 
كلي��ًا، فلطامل��ا مت عب الدي��ن الق�صاء عل��ى ثقافات 
عديدة، وارتكبت با�صمه ماآ�ٍس فظيعة، ذهب �صحيتها 
االف الب���ر، فالدين – عل��ى ما يوؤول اليه – ، يعتب 
نف�ص��ه هو احلقيق��ة املطلقة والوحي��دة، ويطالب من 
اأتباع��ه ان ُي�ْصِلك��وا الب�ري��ة يف نهج��ه، ولذلك حتت 
وط��اأة فاأ�صه تتحطم الكثري م��ن التمثلت احل�صارية 
ال�ص��لل،  حمارب��ة  با�ص��م  الثقافي��ة،  والتنوع��ات 
والق�صاء على الكفر، فكم من متاثيل ُحطمت، وعادات 
ُعّطلت، وطقو�س اأُلغيت، بولوج الدين اجلديد اىل حّمى 
ثقاف��ات اأعرق منه، واأر�ص��خ يف الوجود، وحتمل من 
االبداع والتمي��ز ما ي�صتوجب عل��ى الب�رية احلفاظ 

عليهما. 
وه��ذا لي�س ِحكراً على ديٍن دون دين، بل مار�صته كل 
الديان��ات تقريب��ا، وال يتنازل اأتب��اع الدين عن هذه 
املمار�ص��ة اإال حتت �صغط الواقع فقط. اأو بعد حتّولهم 

اىل اأقّلية تريد اأن حتافظ على وجودها. 
ورغ��م كل ذل��ك .. البد اأن ننظر اىل الدي��ن باإن�صاف، 

وذل��ك اأن الدي��ن – اأي دين – يف ن�صاأت��ه االأوىل، اأي 
يف زمن موؤ�ص�صه اأو نبّيه يدعو اإىل احلرية والتعددية، 
وذلك لكي يف�صح لنف�صه جمااًل من االنت�صار، وت�صبح 
ه��ذه اللحظة موؤ�ص�صة يف الفكر الديني، وتدخل �صمن 
ن�ص��ه االأ�صا���س، بحي��ث ال ميك��ن حم��وه، واإن ح�صل 

جتاوز له. 
فف��ي اال�صلم – مثل – عب القراآن ال جند اية ا�صارة 
اإىل االلغاء الثقايف، نعم هو جاء ثورة توحيدية على 
الوثني��ة، لكن��ه ل يحارب الف��ن، بل ل يوؤم��ر باإزالة 
التماثي��ل اإال م��ا كان معب��وداً منه��ا دون اهلل، ول 
يحطمها اإال بعد اأن تخّلى اأتباعها عنها بالدخول يف 
اال�صلم، ف�صعى عّباُدها باالأم�س اإىل اإزالتها، بل جند 
يف الق��راآن ا�صارة اىل ح�ص��ور التماثيل يف املجتمع 
النب��وي، وطبعا الق��راآن ل يذكرها بانها معبودة، اإال 
ان��ه – به��ذه اال�ص��ارة – ل مينع وجوده��ا الأغرا�س 
اأخ��رى، اليوم نحن ندرجها �صمن االعرتاف بالتنوع 
الثق��ايف، فقال عن النب��ي �صليمان : )َيْعَمُل��وَن َلُه َما 
َواِب َوُقُدوٍر  اِثيَل َوِجَفاٍن َكاجْلَ اِريَب َومَتَ َ َي�َص��اء ِمن حمَّ
��ْن ِعَباِدَي  ا�ِصَي��اٍت اْعَمُل��وا اآَل َداُووَد �ُصْك��ًرا َوَقِليٌل مِّ رَّ

ُكوُر( {�صباأ : 13} ال�صَّ
و�صنج��د هذا االعرتاف يف اأعمق م��داه عندما اأُعرِتَف 
بوج��ود االأدي��ان، وان اأمرها اىل اهلل فه��و وحده من 
ِذيَن َهاُدوا  ِذيَن اآَمُنوا َوالَّ يف�ص��ل فيها، قال اهلل : )اإِنَّ الَّ
ُكوا اإِنَّ  ِذيَن اأَ�ْرَ ُجو�َس َوالَّ اَرى َوامْلَ اِبِئنَي َوالنَّ�صَ َوال�صَّ
َ َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء  نَّ اهللَّ ��ُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَم��ِة اإِ َ َيْف�صِ اهللَّ

�َصِهيٌد({احلج : 17}
ويعت��ب الق��راآن التن��وع، �صّن��ة الهية، فقد ق��ال اهلل : 
ْر���سِ َواْخِت��لُف  َم��اَواِت َواالأَ )َوِم��ْن اآَياِت��ِه َخْل��ُق ال�صَّ
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نَي ( {  ْلَواِنُك��ْم اإِنَّ يِف َذِلَك اَلآَي��اٍت لِّْلَعامِلِ اأَْل�ِصَنِتُك��ْم َواأَ
الروم : 22 }

 م��ا يح�ص��ل يف االأدي��ان ان��ه بع��د حلظ��ة التاأ�صي�س 
ورحي��ل املوؤ�ص���س، يب��داأ التن��ازع بني االأتب��اع، مما 
ي��وؤدي اإىل انت�ص��ار كل فري��ق على االخ��ر باأن احلق 
لديه واإن من خالفه على باطل، وبذلك يبداأ االق�صاء، 
ويف اإت��ون ال���راع تن�صاأ عق��دة رف���س التنوع بكل 
اأبع��اده، ويف مقدمتها التنوع الثق��ايف، ويحل حمل 
ذل��ك عقيدة الفرق��ة الناجي��ة. فت�صبح ه��ذه العقيدة 

اإحدى مكّونات الدين العتيدة. 
لذل��ك ف��اإن رف�س التن��وع الثقايف ل يك��ن من اأ�صل 
الدي��ن، واإمنا هو ب�صبب ال���راع الذي يكّتف اأتباعه، 
�ص��واء كان �راعًا داخليًا ب��ني اأ�صحابه، بحيث كل 
جماع��ة ت�صبح فرقة حتتكر احلق لنف�صها، اأو �راعًا 
خارجيًا م��ع اخل�صوم. وغالبًام��ا يح�صل هذا ب�صبب 
العامل ال�صيا�ص��ي، الذي ي�صّخر الدين الأجل متطلبات 

الدولة واالجتماع. 
اأم��ر اآخ��ر علين��ا اأن نلحظ��ه يف الدين.. ه��و اأنه رغم 
االإختلف ال�صاعي ب�صدة اىل اإق�صاء االآخر، اإال اأن هذه 
اال�صرتاتيجية اأوجدت من حيث ال تريد �صبيل للتنوع 
الثق��ايف، فكل دين، بل كل فرق��ة، تبذل جهدها لكي 
تبق��ى، وبقاوؤها يعن��ي ا�صافة اىل التن��وع الثقايف، 

والتحدي كثريا ما يوؤدي اىل احلفاظ على الذات. 
والتح��دي ال يكون فق��ط اأمام اخل�ص��م الديني، واإمنا 
اأم��ام تط��ورات االجتم��اع الب�ري، فقان��ون التطور 
يعمل على جتاوز ما لي�س بعملي يف احلياة، ف�صمود 
االأديان والفرق اأمام حتديات احلياة بذاته، هو ف�صٌل 

على التنوع الثقايف يح�صب لها. 

وهذا التحدي اأدى اإىل اّتباع اأ�صاليب ومناهج واأدوات 
ُتبق��ي الدين حّيًا، تر�ص��م كل ذلك يف فنون وفل�صفات 
وعقائ��د واأف��كار حتكي ق�صة التن��وع الثقايف، فاأنت 
عندم��ا تدخ��ل كني�ص��ة يبه��رك م��ا حتمله م��ن رموز 
ودالالت ديني��ة اأ�صبحت مع��ال ثقافية، وكل كني�صة 
ه��ي معلم ثقايف له ملحمه التي تختلف عن ملمح 
اأختها م��ن الكنائ�س، وهذا التنوع يزداد كلما انتقلنا 

اإىل دور العبادة يف االأديان االأخرى. 
وهك��ذا ه��ي احل��ال .. ل��و نظ��رَت اإىل االإرث الكلمي 
والفقه��ي يف الدي��ن اال�صلمي، لتبنّي ل��ك حقيقة انه 
يحك��ي فل�صف��ة عميقة للتنوع الثقايف، ه��ذه الفل�صفة 
�صّكل��ت حلقًة من حلقات التفكري االإن�صاين وك�صفًا عن 

مرحلة التنوع العاملي. 
ان هذا التنّوع ال يظهر فقط يف االأعمال الكبى التي 
خّلفتها االأديان، واإمنا اأي�صًا يف منط العي�س الب�صيط، 
بداية من القربان ال��ذي كان ُيقّدم للآلهة،اإىل كيفية 
دف��ن املوتى وهو م��ا احتفظت به املقاب��ر واملواقع 

االثارية. 

التنوع الثق�في والفلسفي : 

االأف��كار  ملعاجل��ة  الرح��ب  املج��ال  ه��ي  الفل�صف��ة 
وا�صتيعابه��ا، ولذلك من الطبيع��ي اأن توؤمن بالتنوع 
الثق��ايف، وان تعم��ل عل��ى التنظري له، وعل��ى تذليل 
ال�صاح��ة االجتماعية لقبوله، لكن خ��ط �صري الفل�صفة 
لي���س واح��داً، فكم��ا اأن الب�ري��ة �صه��دت قفزات يف 
التق��دم ب�صبب حتري��ر الفل�صفة للحق��ل الب�ري، فان 
الب�ري��ة كذل��ك ق��د نكب��ت بالتنظ��ريات الفل�صفي��ة ، 
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فالتنظ��ري الفل�صفي للعن�ري��ة، وما اأفرز 
عنه من النازية املقيتة لي�س عّنا ببعيد.

وبطبيع��ة احل��ال .. ل تق��م الفل�صف��ات – 
حت��ى االن – مبعاجل��ة مو�ص��وع التن��وع 

الثق��ايف، لكنها حتمل افكاراً مقاربة لذلك. 
فعلى �صبيل املثال، لو اأخذنا الوجودية، وهي فل�صفة 
اق��رب اىل التيار الفكري منه��ا اىل التنظري الفل�صفي، 
ف�صنج��د انه��ا تنط��وي عل��ى نظ��رة متناق�ص��ة له��ذا 
التنوع، فبك��ون الوجودية تقد���س الفردانية وت�صلب 
الع��ادات والتقالي��د اأية قد�صي��ة، مبعن��ى اأن الوجود 
م��ا ت�صنع��ه بنف�صك، ال م��ا ترثه عن اآبائ��ك، فهي قد 
عملت من جه��ة على االبداع الف��ردي للثقافة، فكما 
�صب��ق اأن الفرد هو املنطلق اال�صا�س للثقافة، فتحرير 
الفرد م��ن قيوده االجتماعية اأعط��ى االن�صان الدافع 
لكي ينت��ج فكره وفعل��ه، وهذا الفعل ب��دوره يتحول 
اإىل ثقافة، فمهما راأينا من الوجودية تهمي�س العادة 
االجتماعي��ة – احلا�صن��ة للثقافة وتنوعه��ا – فاإن 
تلك املمار�صات الفردية �صتتحول اإىل عادة. واحلياة 
ال حتكمه��ا فل�صفة واحدة، بل الفرد ال ميكن اأن يكون 
اأ�ص��ري فل�صفة واحدة، والدلي��ل ان الفل�صفة الوجودية، 
حتول��ت اىل مو�ص��وع ثقايف من حق��ه اأن يعي�س مع 
الفل�صف��ات واالأفكار االخ��رى، دون ان تزيح او تزاح 

من املعرتك الفكري. 
فالوجودي��ة وهي تلغ��ي االلتزام الثق��ايف املتداول 
يف املجتمع��ات؛ توؤ�ص�س يف الوقت نف�صه تعدداً يتوّلد 
با�صتم��رار م��ع اأي ابت��داع ي�صلك��ه الف��رد يف حياته، 
ولذلك فاإنه ميكنني اأن اأق��ّرر اإن اأية فل�صفة اإق�صائية 

تندحر اأمام التنّوع الثقايف. 

والآخ��ذ مثًل عل��ى ذلك "ال�صيوعي��ة".. فلم 
تع��رف الب�ري��ة فل�صف��ة مثي��ًل له��ا يف 
االإق�ص��اء، �صواء عل��ى امل�صت��وى الفل�صفي 
النظ��ري، اأو التطبيق��ي العمل��ي، واإذا كان 
كثري م��ن الفل�صفات ل يحظ بت�صّنم القيادة 
ال�صيا�صي��ة، ف��اإن الفل�صف��ة ال�صيوعي��ة ق��د متّكنت من 
احلك��م ملا يق��ارب ثلثة اأرب��اع الق��رن، وكان �صبب 
�صقوطه��ا ه��و "العنف الث��وري" ال��ذي ا�صتعملته يف 

االق�صاء. 
فعل��ى امل�صت��وى الفل�صف��ي .. تق��وم ال�صيوعي��ة عل��ى 
املك��ّون  وان  الب���ري،  االإجم��اع  يف  الديالكتي��ك 
االإقت�ص��ادي هو االأ�صا�س يف حتريك الب�ر، وبالتايل 
نزعت هذه الفل�صفة اأَي ُبعد اآخر ميكن اأن يكون مكّونًا 
ثقافيًا، متامًا كما فع��ل "فرويد" يف حتليله النف�صي 
يف جع��ل اجلن�س ه��و املحرك االأول حلي��اة االن�صان.
اإنَّ ه��ذا الن��زوع نحو اجلذر االأوح��د للمحرك الب�ري 
االأول، يجع��ل كلَّ تن��ّوٍع ثقايف هام�صي��ًا، وال اإعتبار 
له، يف ح��ني اإن هذا ال مي�ّس فق��ط التعددية الثقافية 
التي ميكن اأن يتواط��اأ الب�ر على التاأ�صي�س لها وفق 
القوان��ني واملواثي��ق الدولي��ة، واإمن��ا يجت��ث التنوع 
الثق��ايف من جرثومته، ويجعل الكائن الب�ري اأقرب 

اإىل احليوان غري الواعي، الذي حتركه �صهوة املال. 
وه��ذا ما حلظن��اه يف التطبيق العمل��ي لل�صيوعية، اأو 
يف االأح��رى مبقدماته��ا اال�صرتاكي��ة، وذل��ك عندم��ا 
قام��ت الث��ورة البل�صفية وت�ص��ّكل االإحت��اد ال�صوفيتي 
بق��وة النار، ال برغبة العّم��ال، فاأنه ل يجد اأمامه اإال 
ت�صفي��ة كل م��ا يخال��ف "ثقافة احل��زب" ال�صيوعي، 
فتّم��ت ت�صفي��ة اآالف الب���ر بحجة اإزال��ة "الثقافات 

�صمويل هنتغتون
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الرجعية" الت��ي حتجب "�صم�س ال�صيوعية االإن�صانية" 
ع��ن ال���روق، واإن اإزالة االأدي��ان والفل�صفات والنظم 

القدمية البد من ح�صوله.
وال�صيوعي��ة ب�ّرت كغريها م��ن االأديان والفل�صفات، 
باأنه��ا هي م��اآل العال وقدره املحت��وم، وهي اجلّنة 
املوعودة، وما عداها فجحي��م، وقد عملت ال�صيوعية 

على اإزالة هذا "اجلحيم" بجحيم النار واحلديد. 
واأم��ا الفل�صفة الراأ�صمالية فق��د د�ّصنت م�روَعها على 
اأر�س الواق��ع باالإ�صتعمار ال��ذي ا�صتعملت فيه كافة 
االأدوات االإق�صائي��ة من الفكر واالإع��لم اإىل ال�صلح 
الثقاف��ة  ذل��ك بتحطي��م  ابت��داأت  واالقت�ص��اد، وق��د 
امل�صيحية يف الغرب نف�صه، وطبعًا ال ميكنني اأن اأنكر 
ال�صريورة التاريخية يف جدل االأفكار ويف نقد الدين 
حتى يتم الك�صف عن بنيته االوىل، وهذا حٌق معريف، 
بل ���رورة اب�صتمولوجية على امل�صت��وى االإن�صاين، 
لك��ن ما ح�صل ل يق��ف عند هذا احلد، ب��ل حتّول اإىل 
تق��دمي الدي��ن باأنه عن���ر للتخل��ف والظلمية، ومت 
التغاف��ل عن كون احل�صارات كله��ا تقريبا قد قامت 
عل��ى م�ص��كاة الدي��ن، متام��ًا كقيامه��ا عل��ى حواف 

االأنهار وهياكل القبور. 
ومن التناق���س الذي وقعت 
بوجهه��ا  الراأ�صمالي��ة  في��ه 
ا�صتاأ�صلت  االمبيايل،اأنه��ا 
الدي��ن من حرك��ة االإجتماع 
اإىل  و�صّدرت��ه  اأورب��ا،  يف 
اخلارج، حي��ث اأ�صبح الدين 
امل�صيحي ه��و ال�صليب الذي 
يحطم به الق��وى املعار�صة 

لل�صتعم��ار؛ ال �صّيم��ا تل��ك الت��ي تتكئ عل��ى الدين، 
ويف مقدمته��ا ن�ر التن�ص��ري يف القارتني االفريقية 

واالمريكية.
ومّل��ا غلَب التوّج��ه اللي��بايل والنزعُةالعلمانية على 
املجتمعات الغربية، ويف حماأة التغريات االقت�صادية 
الت��ي �صاحب��ت احلرب الب��اردة م��ع ال�صيوعية، ومع 
تغري امل��زاج املعريف لل�صعوب، تراجع��ت الراأ�صمالية 
عن حّدته��ا االقت�صادية للثقاف��ات االأخرى، ولكنها 
بداًل من التوّجه نحو النزعة االن�صانية، فاأنها اإجتهت 
نحو الثقافة التي فر�صتها بحركة ال�صوق احلر، وذلك 
بت�صّيء الثقافة.. نعم ، ق��د مت اإعتماد التنّوع الثقايف 
لك��ن لي�س بكونه بعداً اإن�صانيًا عميقًا، يتعّلق بجوانب 
نف�صي��ة وجمالي��ة وبيولوجي��ة، واإمن��ا بكون��ه �صلعة 

يجوز االإجتار بها. 
الراأ�صمالي��ة املتوح�ص��ة يف حتوي��ل  عمل��ت فل�صف��ة 
املع��اين اإىل اأ�صياء مادية تقا�س بالنقود؛ على تهديد 
الثقافات الت��ي انبنت على جوان��ب نف�صية ومعرفية 
اأخ��رى يف االن�ص��ان، فق��د اأ�صبح��ت ه��ذه الثقاف��ات 
مهددة بالزوال حتت وط��اأة قانون الربح واخل�صارة، 
تعاني��ه  م��ا  ف��ان  ولذل��ك 
يف  االن�صاني��ة  الثقاف��ات 
ظ��ل الراأ�صمالي��ة املتوح�صة، 
ال يق��ل بح��اٍل عّم��ا عانت��ه، 
م��ن قب��ُل، يف ظ��ل االأدي��ان 

والفل�صفات اال�صتئ�صالية.
لي���س غر�صي هن��ا ان اأتتبع 
وموقفه��ا  الفل�صف��ات  كل 
النظري والعملي من التنوع 

اإلرث الكالمي في 
االسالم، يحكي فلسفة 
عميقة للتنوع الثقافي . 
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الثق��ايف، فه��ذا يخرج ع��ن طبيع��ة البح��ث، واأكتفي 
به��ذه املعاجلة لتق��دمي املث��ال عن موق��ف الفل�صفة 
م��ن التنوع الثق��ايف، ف�صًلعن التطل��ع اىل التعددية 

الثقافية. 

التنوع الثق�في م� بين 
صدام الحض�رات والحوار بينه� 

��دام احل�صارات على ي��د �صمويل  تبل��ورت فل�صفة �صِ
هنجت��ون، الذي ن�ره��ا منت�صف ت�صعيني��ات القرن 
املا�صي، والبد من النظر اإىل دوافع هذه الفل�صفة التي 
تقوم اأواًل عل��ى اأنقا�س ال�صيوعية بكونها اأحد طريف 
احل��رب الب��اردة، وبنظر هنجت��ون ان العال ال ميكن 
اأن يخل��و من ���راع، و�صيكون الوري��ث لهذه احلرب 
هو �راع احل�صارة الغربية مع احل�صارة اال�صلمية 
بالدرج��ة االوىل، ثم مع احل�صارة ال�صينية بالدرجة 
الثانية، وهو يح��دد بو�صوح ان ال�راع اليقف على 
قاعدة �صيا�صية واقت�صادية بقدر ما يقف على قاعدة 

ثقافية ببعدها الديني)1(.
والداف��ع الثاين وهو املبا���ر؛ التنظري لفل�صفة نهاية 
التاريخ ع��ب �صدور كتاب خم�ص���س يف هذا ال�صاأن 
لفران�صي���س فوكايام��ا)2( ، والتي تق��ول بان العال 
الراأ�صمايل الغربي بعد انت�صاره على ال�صيوعية، التي 
ن�صاأت باالأ�صا�س خ�صمًا له، قد اأ�صبح حقيقية واقعة، 
وب��ان الوج��ود العاملي قد تقرر بخامت��ة الراأ�صمالية 
والليبالية الغربية، ومعنى كلمه .. ان كل الثقافات 
االخ��رى �صتخ�ص��ع له��ذه الثقاف��ة، يف ظ��ل ت�صاعد 
ح�ص��اري كوين مفروغ منه. مما حدى بهنجتون بعد 

حوايل خم�س �صنوات من ا�صدار فوكوياما لكتابه ان 
يطيح بنظرية نهاية التاريخ، ويقرر ان ال�راع ال بد 

منه، وان املعركة ل حت�صم بعد. 
يف ظل هذا الطرح املتطرف لكل النظريتني برز طرح 
اخر، وهو ما عرف بحوار احل�صارات، وملخ�صه بان 
الع��ال املرتام��ي االط��راف واملت�ص��ارع يف النمو ال 
ميك��ن ان ير�ص��خ لثقاف��ة واح��دة، ف�ص��ل ان تك��ون 
الراأ�صمالية الغربية، ولذلك عليه لكي يعي�س يف �صلم 
اأن يتبن��ى مب��داأ التفاهم بني احل�ص��ارات، وذلك عب 

احلوار بينها. 
ه��ذا اأدى اإىل خل��ق اأر���سٍ جي��دة لنمو فك��رة التنوع 
الثق��ايف، وطرحها ب�ص��كل وثيقة دولي��ة ت�صّمنت ما 

ُيعرف االن بالتعددية الثقافية.
وعل��ى امل�صت��وى اال�صلم��ي .. ف��ان مفه��وم ح��وار 
احل�صارات تعر�س اىل الت�صيي�س ورّدات الفعل االآنية، 
وذل��ك عندما رفعت اإيران الأغرا�صها ال�صيا�صية �صعار 
"ح��وار احل�ص��ارات"، ومت��ت مواجهتها م��ن بع�س 
الكت��ل ال�صيا�صية العربية بالت�صكيك يف نواياها، لكن 
يب��دو اأن ذلك اأّثر ب�صكل الباأ���س به يف االإنفتاح الذي 
ت�صه��ده منطقة اخللي��ج العربي، مما دف��ع اىل تداول 
مفه��وم التن��وع الثق��ايف، وهك��ذا جن��د ان ال�راع، 
ف�ص��ًل ع��ن اجل��دل، ح��ول الثقاف��ة يعم��ل عمل��ه يف 
تط��ور املفاهي��م وتبلوره��ا، وق��د ي��وؤدي يف القريب 
االآت��ي اىل تبّني ا�صرتاتيجي��ة التعددية الثقافية، بعد 
اأن م��رَّ عل��ى املنطقة ال�راع املذهب��ي املرير، الذي 
ل يق��ف عند ح��د اإق�صاء املختل��ف يف املعتقد داخل 
الدين الواحد، واإمن��ا و�صل اإىل االإقتتال الدامي الذي 
ذه��ب �صحيته اآالف الب�ر باأدوات قتٍل رهيبة؛ منها 
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تفج��ري املدنيني داخ��ل م�صاجده��م ودور عبادتهم، 
ويف الطرقات وامل�صت�صفيات واالأ�صواق.

السي�ق الت�ريخي لمفهوم التعددية الثق�فية 

ميكنني القول ان مفهوم التنوع الثقايف، ل يكن وارداً 
يف التفك��ري الفل�صفي، مبا نحن االن نفكر فيه، ولذلك 
ل يل��َق العناي��ة به من قبل الفل�صف��ة، واأول ما ظهر 
ه��ذا امل�صطلح يف العال اجلديدعندما حدثت الهجرة 
اإىل امريكا من الذين يحملون توجهات متباينة، وقد 
كان التي��ار الفكري ال�صائد حينها لتحقيق االإن�صجام 
ب��ني هذه الفئ��ات املختلفة ه��و ما ُع��ِرَف ب�"ال�صهر 
الثق��ايف" ، فقام هورا�س كولني بطرح مفهوم التعدد 
الثق��ايف �صنة 1924 )3( بيد اأنه ل يكتب له النجاح 

يف حينها.
ويب��دوان مفهوم التن��وع الثقايف، منا يف ظل احلرب 
الب��اردة ب��ني مع�صكري الغ��رب وال���رق، حيث كان 
م��ن �صم��ن خط��اب التفكي��ك املوّج��ه اإىل ال�صيوعية 
بكونه��ا كان��ت اإ�صتئ�صالية لكل م��ا يخالفها، ورغم 
ذل��ك فق��د تاأخر ظه��ور م�صطل��ح "التن��وع الثقايف" 
وكان التفك��ري االن�صاين يتهياأ ملرحلة ما بعد احلرب 
الب��اردة، وق��د �صّكل انته��اء هذه احلرب ح��ّداً فا�صًل 

بني االيديولوجيات ال�صمولية والتنوع الثقايف . 
لقد تعّر�صُت فيما �صلف اىل املوقف ال�صلبي لل�صيوعية 
والراأ�صمالية من التن��وع الثقايف، ولكن رغم ذلك، ل 
َيعِدم العال من مفكري��ن وحقوقيني نادوا ب�رورة 
االع��رتاف بالتن��وع الثق��ايف، لي�س بكونه ه��و االأمر 
الطبيع��ي لو�صع الب�ري��ة منذ ب��داأت عاقلة فح�صب، 

واإمنا بكونه اأي�صًا حّقًا اإن�صانيًا يجب االعرتاف به. 
وهنا اأح��دد �صتة اأمور دفع��ت اإىل االإعرتاف بالتنّوع 

الثقايف بكونه حّقًا اإن�صانيًا؛ هي : 
1. تط��ور الوع��ي االن�صاين؛ وذلك – كما قلت – الأن 
االن�ص��ان جمب��وٌل على التن��وع الثق��ايف، وفيه حالة 
اأ�صيل��ة الميك��ن الف��كاك منه��ا، وكاأي��ة فك��رة مهما 
تاأخ��ر الوع��ي بها، ف��اإن ماآله��ا ان تتبل��ور يف قالب 
اب�صتمولوج��ي، ثم تتحول اإىل �ص��اأن اجتماعي يتبعه 
ت�ريع قانوين، �ص��واًء على م�صتوى القوانني املحلية 

الد�صتورية او املواثيق واملعاهدات الدولية. 
2.تطور نظام الدول��ة احلديثة، فالتحّول من الدولة 
الكل�صيكي��ة القدمية اىل الدول��ة الد�صتورية احلديثة 
اإ�صتل��زم االإعرتاف بكل مكون��ات الدولة وعنا�رها، 
ومنه��ا التن��وع الثق��ايف، فغالب��ا ما تن���س د�صاتري 
الدول��ة احلديث��ة عل��ى امل�ص��اواة يف الدي��ن والع��رق 
واجلن���س واللغ��ة، مم��ا ا�صتوجب االع��رتاف بالتنوع 
الثقايف لكون��ه عن�راً ا�صيًل يف االجتماع الب�ري 

الذي ت�صمله الدولة باإدارتها.
3.احل��روب والنكب��ات الب�رية، والتي ات��كاأت على 
ت�صخ��ري الفوارق الثقافية؛ ال �صّيم��ا الدينية والعرقية 
منه��ا، يف ال���راع، مم��ا تب��ني للعال ان م��ن اأخطر 
و�صائل الفتك باالإن�صان هو التطهري العرقي والديني، 
فكان الزمًا عل��ى الب�رية اأن جتّرم هذا التطهري مما 

اأدى اإىل االعرتاف بالتنوع الثقايف.
��دام ب��ني احل�ص��ارات واحل��وار حوله��ا، وقد  4.ال�صِ

حتدثت حول ذلك يف حمور �صابق. 
5.من��و التوجه الليبايل، عاملي��ًا، عا�س الفرد دهراً 
ابن��ًا جلماعت��ه، واجلماع��ة – كما قل��ت – هي التي 
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حت��دد ال�ص��كل الثقايف وحتاف��ظ على وج��وده، وهي 
اإح��دى اأ�صباب التنوع الثقايف، لكنها يف ظل احلفاظ 
على الهوية، تدخل يف عراك مع االخر املختلف، مما 
يعن��ي اأن عليه��ا يف ح��ال غلبتها اأن تق�ص��ي االآخر، 
ويف ح��ال هزميتها اأن تن�صه��ر يف الغالب، ومع هذا 
الديالكتيك القاه��ر واالأزيل متّكنت الثقافات يف ظل 
اجلماعة ومنظومتها العتيدة اأن حتافظ على بقائها، 
ب�صكل اأو باآخر، ولقد وجد الفرُد نف�صه م�صهوراً يف هذا 
ال�راع، يعمل مع اجلماعة وحتت قب�صتها القاهرة. 
ومّلا ظهرت الراأ�صمالية بنزعتها الفردية، بداأت تظهر 
الليبالي��ة الت��ي تق��وم على اإح��رتام املب��داأ الفردي؛ 
�صواء كان دينيًااأو ثقافيًا، هذا التوجه الليبايل الذي 
اأخ��ذ يف االنت�صار بكون��ه القاعدة ال�صلب��ة للتعاي�س 
الب�ري؛ حّف��ز الكثريين على تبن��ي التنوع الثقايف، 
ال �صيم��ا تل��ك الثقافات ذات املجامي��ع ال�صغرية يف 
حميطه��ا، وه��و ما اأ�ص��ارت الي��ه بو�ص��وح املواثيق 
االأممية ب�رورة اإحرتام االأقليات؛ بثقافتها ودينها 

وعاداتها وتقليدها واأعراقها.
6. �صعود التطرف اال�صلمي : على الرغم من اجلانب 
املظلم لهذا التط��رف، الذي ُكتب حوله الكثري، بحيث 
مت التط��رق لكث��ري م��ن الظ��روف واالأط��راف الت��ي 
�صاهم��ت يف �صناعته وتط��وره، مبا يف ذلك التطرف 
ال��دويل، وباخل�صو�س الراأ�صمايل،ال��ذي �صادق على 
نب��وءة �صمويل هنجتون. رغ��م كل ذلك .. فان حركة 
االإره��اب املتنامي��ة، �ّرعت م��ن الدف��ع اىل اإ�صدار 
الوثيق��ة االممي��ة يف االعرتاف بالتعددي��ة الثقافية، 
وذل��ك بع��د �صهري��ن فق��ط م��ن اأح��داث 11 �صبتم��ب 
2001 م ، والتي تعر�صت فيها نيويورك ووا�صنطن 

اىل هجمات مدمرة قام بها "تنظيم القاعدة". 
وبالن�صب��ة لل�صي��اق التاريخ��ي ال��ذي مّر ب��ه التنوع 
الثق��ايف ع��ب منظم��ة االمم املتح��دة، فق��د ا�صدرت 
اليون�صك��و ع��دداً م��ن الوثائ��ق التقنيني��ة يف �ص��كل 
اتفاقيات تع��زز التنوع الثقايف ب�ص��ورة مبا�رة او 

غري مبا�رة؛ وقد جاءت كاالتي :
الرتبوي��ة  امل��واد  ا�صت��رياد  ب�ص��ان  اتف��اق   :  1950
والعلمي��ة والثقافي��ة "اتف��اق فلورن�ص��ا" وبروتكول 

نريوبي امللحق به يف عام 1976 .
: االتفاقية العاملية حلقوق املوؤلف.  1952

1954 : اتفاقي��ة حماي��ة املمتل��كات الثقافي��ة يف 
حالة النزاع امل�صلح.

1970 : اتفاقي��ة ب�ص��اأن التداب��ري الواجب اتخاذها 
حلظر ومنع ا�صترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات 

الثقافية بطرق غري م�روعة .
: اتفاقي��ة حماي��ة الرتاث العامل��ي الثقايف   1972

والطبيعي .
2001 : اتفاقي��ة حماي��ة الرتاث الثق��ايف املغمور 

باملياه . 
2003 : اتفاقية �صون الرتاث الثقايف غري املادي . 
2005 : اتفاقية حماية وتعزيز تنوع ا�صكال التنوع 

الثقايف )4(

كما �صدرت ثلثة اعلنات بهذا ال�صاأن ؛ وهي : 
: اعلن مبادئ التعاون الثقايف الدويل .  1966

. : اعلن ب�صان العن�ر والتحيز العن�ري   1978
2001 : اع��لن اليون�صك��و العامل��ي ب�ص��ان التنوع 

الثقايف . 
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اعلن اليونس�و الع�لمي بش�ن التنوع الثق�في 

�صدر ه��ذا االعلن بعد اأقل م��ن �صهرين من هجمات 
11 �صبتمب 2001 م، اذ اعتمد يف 2 نوفمب 2001 
م، بباري���س، وهنا ميكن مل���س احلاجة اىل املعاجلة 
املنطقية مل�صكلة االق�صاء التي مور�صت بحق الثقافة 
اال�صلمي��ة، باالإ�صاف��ةاإىل الرغب��ة يف التخفيف من 
م�صكل��ة اال�صتغلل ال�ص��يء للعاطف��ة اال�صلمية لدى 
ال�صب��اب، الت��ي باتت تق���س م�صجع الع��ال الغربي 

ذاته. 
��ل لهذا  والورق��ة هن��ا ال تعن��ى بتق��دمي حتليل مف�صّ
االع��لن، ولك��ن الب��د اأن ن�صتح���ره وه��ي تعال��ج 
مو�صوع التنوع الثقايف، وذلك باالإ�صارة اىل الفل�صفة 

التي تقوم عليها، واأهم ما نادت به مواده. 
تعر�ص��ت ديباج��ة االع��لن اإىل اأه��م ثلث��ة عنا�ر 

تقوم عليها فل�صفة التنوع الثقايف .. وهي : 
الثقاف��ة  ن���ر  تقت�ص��ي   .. االن�ص��ان  )كرام��ة  ان   .1
وتن�صئ��ة النا�س جميعا علىمب��ادئ العدالة واحلرية 

وال�صلم( .
اليه��ا بو�صفه��ا  ُينظ��ر  ان  ينبغ��ي  الثقاف��ة  )ان   .2
جممل ال�صم��ات املميزة؛ الروحية واملادية والفكرية 
والعاطفي��ة، الت��ي يت�ص��ف بها جمتم��ع او جمموعة 
اجتماعي��ة وعل��ى انها ت�صم��ل – اىل جان��ب الفنون 
واالآداب – طرائق احلياة واأ�صاليب العي�س معًا، ونظم 

القيم والتقاليد واملعتقدات( .
3. )اإن اح��رتام تنوع الثقاف��ات، والت�صامح واحلوار 
والتع��اون، يف ج��و م��ن الثق��ة والتفاه��م، ه��ي خري 

�صمان لتحقيق ال�صلم واالأمن والدوليني()5(

وق��د �صملت م��واد االعلن ع��دة ق�صاي��ا ا�صا�صية يف 
التنوع الثقايف .. اأهمها : 

- املادة )1( التن��وع الثقايف بو�صفه تراثًا م�صرتكًا 
للإن�صاني��ة . وه��ذه امل��ادة تعت��ب ان كل الثقاف��ات 
مهما تباين��ت، هي ملك للإن�صانية جمعاء، وبالتايل 
فاإن التعر���س اىل احداها ي�صتوجب ا�صتنفاراً عامليًا 
للدفاع عنها، كما جتعله��ا كلها على قدم امل�صاواة ، 

وان التمييز بينهما يعتب جرمًا بحق االن�صانية. 
-  امل��ادة )2( م��ن التن��وع الثق��ايف اىل التعددي��ة 
ح��ت ه��ذه املادة، الفرق ب��ني التنوع  الثقافي��ة : و�صّ
الثق��ايف باعتب��اره �صم��ة ب�ري��ة وواقع��ًا للح��راك 
االجتماعي، وب��ني التعددية الثقافية التي ينبغي اأن 
ت املادة  ت�ص��ل اإليها الت�ريعات والقوانني، كما ن�صّ
عل��ى �رورة دمج املواطنني يف �صياغة ال�صيا�صات 
ل�صمان التنوع الثق��ايف، وان الطريق اإىل ذلك يكون 

عب الدميقراطية. 
عام��ل  بو�صف��ه  الثق��ايف  التن��وع   )3( امل��ادة    -
حم��ركا للتنمي��ة : وفيه��ا ن�س عل��ى اعتب��ار التنوع 
الثقايف عامًل حمركًا للتمني��ة، لي�س التنمية ب�صقها 
االقت�ص��ادي فح�ص��ب، واإمن��ا ت�صم��ل كاف��ة االأوج��ه 
االخ��رى الت��ي حتقق التكام��ل يف النواح��ي الفكرية 

والعاطفية واالخلقية. 
-  املادة )4( حقوق االن�صان بو�صفها �صمانا للتنوع 
الثقايف : ترتقي هذه املادة من كون التنوع الثقايف 
حّق��ًا من حقوق االإن�ص��ان، اإىل جعل هذه احلقوق هي 
ال�صامن احلقيقي للتن��وع، وبالتايل فانه ال اعرتاف 

بالتنوع يف بيئة تنتهك حقوق االإن�صان.
اط��ارا  الثقافي��ة بو�صفه��ا  )5( احلق��وق  امل��ادة   -
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ملئم��ا للتن��وع الثقايف : هنا ن���س على اأنه يف ظل 
حتقي��ق فل�صف��ة التن��وع الثق��ايف، الب��د م��ن �صمان 
احلق��وق الثقافية ل��كل الفئ��ات الب�ري��ة، وان يوّفر 
البيئ��ة امللئم��ة الأن يع��ّب كل �صخ���س ع��ن ثقافته 
اخلا�ص��ة، بل ينبغي اأن يوّف��ر التعليم والتدريب لكي 
ي�صمن ا�صتمرار ثقافته، كي ال تتعّر�س اىل االإنتهاك 

من قبل االآخرين، اأو اال�صمحلل عب الزمن . 
- املادة )6( نحو تنوع ثقايف متاح للجميع : رّكزت 

ه��ذه امل��ادة على ���رورة 
توف��ري الو�صائل االعلمية، 
التقليدي منه��ا او الرقمي، 
التن��وع  ع��ن  للتعب��ري 
الثق��ايف، وتوف��ري الفر�س 
اأم��ام الثقافات  بالت�صاوي 

املختلفة. 
ال��رتاث   )7( امل��ادة   -
الثق��ايف بو�صف��ه م�ص��درا 
يقت���ر  ال   : للإب��داع 
االهتم��ام  عل��ى  االإع��لن 
عل��ى  الثق��ايف  بالتن��وع 
اي  االأفق��ي،  امل�صت��وى 

االع��رتاف به ل��كل الثقافات القائمة، ب��ل يذهب اىل 
���رورة االهتم��ام باملنت��ج الثق��ايف ع��ب م�ص��اره 
التاريخي، فتج��ري املحافظة على الرتاث بالتنقيب 
عن��ه و�صيانته واتاحت��ه للب�رية، لتنظ��ر اىل م�صري 

تاريخها ، وكيف كان هذا الرتاث ابداعا ان�صانيا.
- امل��ادة )8( ال�صل��ع واخلدمات الثقافي��ة بو�صفها 
متميزة عن غريها من ال�صلع واخلدمات : لقد اأ�صارت 

هذه املادة اىل �راحة اإىل ان الثقافة، وان اعتبتها 
�صلع��ة، لي�ص��ت م��واد ا�صتهلكية، واإمنا ه��ي "حاملة 
للهوي��ة والقي��م والدالل��ة"، وه��ي حماول��ة جي��دة، 
واإن كان��ت غري كافي��ة، الإنق��اذ الثقافة م��ن الت�صيوؤ 

الراأ�صمايل. 
- امل��ادة )9( ال�صيا�ص��ات الثقافي��ة بو�صفها حافزا 
عل��ى االب��داع : دعت هذه امل��ادة ال��دول،اإىل انتهاج 
�صيا�ص��ات ت�صم��ن الت��داول احلر للأف��كار، وذلك من 
اأجل متكني االبداع الثقايف 
ان ياأخ��ذ مكانته املحلية 

والدولية. 
تعزي��ز   )10( امل��ادة   -
االب��داع  عل��ى  الق��درات 
امل�صت��وى  عل��ى  والن���ر 
ال��دويل : حّثت هذه املادة 
املقتدر،  ال��دويل  املجتمع 
الع��ال  م�صاع��دة  عل��ى 
النام��ي الإيج��اد �صناع��ة 
ثقافية ق��ادرة على البقاء 

واملناف�صة الدولية. 
اإقام��ة   )11( امل��ادة   -
���راكات ُتعن��ى بتعزي��ز التن��وع الثق��ايف لتحقي��ق 
التنمي��ة الب�رية الدائم��ة:  وتوؤكد املادة على اإف�صاح 
املج��ال اأم��ام املجتم��ع امل��دين والقط��اع اخلا���س 
للإ�صه��ام يف ذل��ك، وذلك حت��ى ال يكون حك��راً على 
احلكوم��ات ومرهون��ًا بتوجهاته��ا ال�صيا�صي��ة، التي 
غالب��ا م��ا يه�صم ح��ق الثقاف��ات االأقل ع��دداً، حتى 

باتت تعتبها هام�صية. 
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وخ�ص�ص��ت امل��ادة )12( 
االع��لن  م��ن  واالخ��رية 
ل��دور اليون�صك��و ، والت��ي 
ن�ص��ت عل��ى ان��ه : " تق��ع 
اليون�صك��و  عات��ق  عل��ى 
ر�صالته��ا ومهامها  بحكم 

م�صوؤولية ما يلي : 
1. الت�صجيع على مراعاة املبادئ املن�صو�س عليها 
يف هذا االعلن عند اعداد ا�صرتاتيجيات التنمية يف 

خمتلف الهيئات الدولية. 
2. اال�صط��لع ب��دور الهيئة املرجعي��ة والتن�صيقية 
فيم��ا ب��ني ال��دول واملنظم��ات الدولي��ة احلكومي��ة 
وغري احلكومية واملجتم��ع املدين والقطاع اخلا�س، 
م��ن اج��ل ال�صياغة امل�صرتك��ة للمفاهي��م واالهداف 

وال�صيا�صات املراعية للتنوع الثقايف. 
3. موا�صل��ة ن�صاطه��ا التقنين��ي وعمله��ا يف جمال 
التوعي��ة وبن��اء الق��درات، يف املج��االت ذات ال�صلة 

بهذا االعلن والداخلة يف نطاق اخت�صا�صها. 
4. امل�صاع��دة عل��ى تنفي��ذ خط��ة العم��ل الت��ي ترد 

خطوطها اال�صا�صية مرفقة باالإعلن احلايل)6( 
وقد تّوج هذا ال�صعود االيجابي على امل�صتوى االممي 
للإع��رتاف بالتنوع الثقايف بكون��ه حقيقة قارة يف 
الواقع االن�ص��اين، وبالتعددي��ة الثقافية يف الت�ريع 
الدويل، بتخ�صي�س ي��وم �صنوي يحتفى فيه بالتنوع 
الثقايف )ففي عام 2001 اعتمدت اليون�صكو االعلن 
العامل��ي للتن��وع الثق��ايف، واأعلنت اجلمعي��ة العامة 
يف قراره��ا رق��م "249/57" يوم 21 ماي��و، يومًا 
عامليًا للتن��وع الثقايف للحوار والتنمية( )7( ، وهذا 

الي��وم يعت��ب دافع��ًا م�صتم��راً 
ق�صيت��ني  اأه��م  معاجل��ة  اىل 
اإن�صانيت��ني يف ه��ذا املج��ال ؛ 
هم��ا : احلوار : حيث انه ا�صبح 
من امُللحِّ ان يقوم احلواُر حول 
خ�صو�ص��ًا  الثق��ايف،  التن��وع 
بعدم��ا راأين��ا تدم��رياً ممنهجًا 
على م�صت��وى اجلماع��ات والدول لثقاف��ات لها دور 
ها زال��ت ح�صاراُته، وبقيت معامُله يف  ان�صاين، بع�صُ
ها االخر ال زال��ت ح�صاراُته  املواق��ع االثري��ة، وبع�صُ

وادياُنه قائمة. 
ان احل��وار املن�ص��ود ال ينبغ��ي ان يقف عن��د التنظري 
ال�صكلي، وعلى الرد على القائلني ب�صِدام احل�صارات، 
ب��ل احلوار يج��ب ان يكون �صم��ة ان�صانية، ت�ري يف 
كل جمري��ات احلياة، من البيت واملدر�صة واجلامعة، 
حتى املوؤ�ص�صة الدولي��ة واالممية، وان تو�صع برامج 
عملي��ة للحوار، تطرح في��ه الق�صايا ذات االهمية يف 
هذا ال�ص��اأن؛ �صواء على م�صتوى الفعل احل�صاري بكل 
اطواره التاريخية، او على امل�صتوى اليومي املتحرك.  
فم��ن اجليد، بل من ال���روري اأن يرتبط احلوار بهذا 
الي��وم، وان يع��د ل��ه برناجم��ه ال�صن��وي، وان تتوىل 
ال��دول ط��رح برامج ح��ول احل��وار الثق��ايف وفل�صفة 
تنوعه وم�روعية تعدده، ال �صيما اأن كثرياً من الدول 

توجد بها وزارات اأو موؤ�ص�صات للثقافة.
الت�صام��ح : رغ��م م��ا األق��يَّ عل��ى ه��ذا املفه��وم م��ن 
توج�صات م��برة احيانًا، وغري مبرة احيانًا اأخرى، 
ك��ون الت�صامح يقت�صي وجود ثقافة اأ�صيلة اأو �صليمة 
ينبغ��ي له��ا ان تت�صامح مع ثقافة اخ��رى دونها يف 

مصادرة التنوع الثقافي 
هدم للكيان االنساني.



50

19
/2
01
8

AL ADEEB AL IRAQI

االأ�صال��ة او ال�صلمة، وترتك لها املجال باأن متار�س 
حياتها املح��دودة يف املجتم��ع، ويف هذا عن�رية 
خفي��ة يجب ان ال تك��ون موجودة. رغم كل ذلك، فان 
ا�صتعم��ال ه��ذا امل�صطلح مع جتاوز ظلل��ه ال�صلبية، 
مين��ع الفع��ل الثق��ايف اأن ياأخ��ذ دوره االجتماع��ي 

واحل�صاري.
ولذلك فان اإحياء �ِصَمة الت�صامح بني الب�ر من خلل 
االحتفاء باليوم العاملي للتنوع الثقايف؛ هو �صامٌن 
مه��م للتعاي�س ال�صلمي ب��ني الثقافات، وابراز التنوع 

الثقايف يف املجتمعات.

قض�ي� في التنوع الثق�في :

التن��وع الثق��ايف �ص��اأن ان�ص��اين، ال ينتظ��ر االعرتاف 
ب��ه حت��ى يوج��د، وامنا يتوال��د بتوال��د الب���ر، لكنه 
يبق��ى �صاأنًا معّر�ص��ا لتناو�س الب���ر يف م�صاحلهم 
وهوياته��م، ولذلك البد من تبن��ي ق�صايا عملية تهّم 
الواق��ع االن�ص��اين، فالتنوع لي�س جم��رد افرتا�س يف 
�صم��اء الوهم، وامنا ه��و حركة دائب��ة بحركة الب�ر، 
وهن��ا اطرح بع�س الق�صايا الت��ي اأراها من املهم اأن 
تو�ص��ع لها االأطر القانونية والعملية يف �صياق واقع 
التن��وع الثقايف وتقنني التعددي��ة الثقافية، ال �صيما 

من خلل �صقها الفل�صفي ؛ منها : 
 : احلرية  تاأ�صيل  اىل  الثقايف  التنوع  حاجة   :  

ً
وال

أ
ا

احلرية هي ُبعٌد اأ�صيل يف الوجود الب�ري والوجدان 
االن�صاين، وتقرير احلرية ال يحتاج اىل اأبعاد فل�صفية، 
خلل  الفطرة  هذه  على  التعدي  ح�صل  قد  انه  مع 
التاريخ االن�صاين، اىل درجة وجود نظام الرق الذي 

حتى  الدهر،  من  طويًل  ردحًا  الب�رية  على  �صيطر 
ذلك  كل  رغم  منها،  مفروغ  حقيقة  كاأنه  اأ�صبح 
دمائهم،  مع  الب�ر  عروق  يف  جتري  احلرية  كانت 
فكم  احلرية،  منطلقها  للب�ر  الطبيعية  فاملمار�صة 
اليها  دعا  كما  باحلرية،  وال�صعراُء  االأدباُء  تغّنى 
االأديان  لها  وانت�رت  واملفكرون،  الفل�صفُة 
يدّون  وبداأ  عاقًل،  االإن�صان  ا�صتوى  منذ  واملذاهب، 
يحقق  ان  والأجل  املعريف.  وفعله  اليومية  حركته 
التنوع الثقايف، فانه البد ان تت�صمن د�صاتري الدول 
واالفكار  املعتقدات  يف  احلرية  تكفل  وا�صحة  مواد 
ينبغي  بل  والثقافات،  واللغات  واملذاهب  واالديان 

ان تن�س قوانني الدول على التعددية الثقافية.
واحلري��ة الت��ي يج��ب ان يكفله��ا القان��ون، ال تكون 
مقت���رة على اعتناق ما ذك��ر، وامنا يجب ان تكفل 
اي�ص��ًا التعبري عنه��ا، وتداولها ونقده��ا واال�صتمداد 
منه��ا، وان ي�صم��ح له��ا بالتعب��ري عنه��ا يف خمتلف 

و�صائل االعلم؛ التقليدي والرقمي. 
ث�ني� :  التنوع الثقايف واملواطنة : التنوع الثقايف كما 
ياأخذ بعده الد�صتوري؛ فانه يعّب يف الوقت ذاته عن 
و�صع �صيا�صي را�صخ، مي�س مفهوم املواطنة، فالدولة 
لها  يجوز  وال  �صاكنيها  ت�صاوي بني جميع  احلديثة 
او افراد من مواطنيها، مهما  ان تقلل من �صاأن فئة 
اختلفوا عن عموم ال�صكان. فاملواطنة ال تقا�س باأي 
وال�صكنى،  االن�صانية   : هما  باعتبارين؛  اإال  اعتبار، 
وهما ما يتحققان يف كافة مواطني الدولة، ولذلك 
الدول  يف  به  م�صّلمًا  امراً  الثقايف  التنوع  ي�صبح 
كذلك  وامنا  فح�صب،  به  االعرتاف  لي�س  احلديثة، 
مرافق  يف  ا�صحابه  ومتكني  وتنميته،  بحمايته 



19
/2
01
8

51 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

الدولة ا�صوة بباقي �رائح املجتمع. فبدون �صيا�صة 
التنوع الثقايف، ال يح�صل التواد والتاآخي بني افراد 
املجتمع، وهذا ي�صتلزم هدم اجلدران االعتبارية التي 
تف�صل بني جماعات الدولة بح�صب التبني الثقايف، 
فيجب ان ت�صع الدولة براجمها بحيث ميكن لكل فرد 
ان يحتفظ بثقافته مهما كان حجم الثقافة املختلفة 
على  تعمل  ان  عليها  ولذلك  فيها،  يعي�س  التي  عنه 
الثقافات  الفوا�صل االعتبارية واحلقيقية بني  الغاء 
ففكرة  الواحدة،  االر�س  على  تعي�س  التي  املختلفة 
االجتماعي  ال�صلم  تهدد  االجتماعية"  "الكانتونات 
يف الدولة والعنا�ر املكونة له على حٍد �صواء، كما 
قد  والتي  املواطنة،  مبفهوم  البالغ  ال�رر  تلحق 
توؤدي به يف بع�س االحيان، ال �صّيما عندما حت�صل 
تدخلت خارجية، ت�صتغل الفوارق الثقافية املتكونة 
ب�صبب الوهن يف االعرتاف بالتنوع الثقايف و�صعف 

متكينه. 
لق��د حاول��ت منظومة االحت��اد ال�صوفيت��ي ان ت�صهر 
ال�صع��وب الت��ي و�صعت يدها عليه��ا يف بوتقة ثقافة 
واح��دة، ورغ��م �صيا�ص��ة القب�ص��ة احلديدي��ة والعنف 
الثوري الذي مار�صه ال�صوفيت يف عملية هذا ال�صهر، 
اال ان��ه  ف�ص��ل واأدى به اىل التف��كك، يف حني انبعثت 
الثقاف��ات امل�صحوق��ة من حت��ت رماد الن��ريان التي 

اأُ�صعلت حلرقها. 
وذات ال�ص��يء ح�ص��ل يف بع�س ال��دول العربية التي 
مار�ص��ت ال�صه��ر الثق��ايف ل�صال��ح ثقاف��ة معينة او 
مذه��ب حم��دد، �صواء ع��ن طري��ق املحارب��ة للثقافة 
واملذهب، اأو باالإق�صاء والتهمي�س من تويل الوظائف 
واملنا�ص��ب اأ�ص��وة بباقي اأف��راد املجتمع، وق��د اأّدت 

ه��ذه ال�صيا�صة اىل تزع��زع اأركان ال�صلم االجتماعي، 
وظه��رت جماعات العنف واالره��اب فيها، كما ظهر 
من يفّجر ويدّم��ر املعال العبادية واحل�صارية با�صم 

الدين. 
ولذلك فان عملية االق�ص��اء والتمييز بني املواطنني 
ب�صب��ب دينه��م او مذهبه��م او ثقافته��م، ال تختل��ف 
يف ماآالته��ا، �صواء ق��ام بها من يحمل ل��واء املادية 
امللح��دة او لواء الدي��ن واالنت�ص��ار للحقيقة االلهية 
املطلق��ة، فكل ذل��ك هادم ملفه��وم املواطنة، ويعتب 
وجه��ًا حلقيقة واحدة، وهي الدم��ار االن�صاين، وبذلك 
ي�صب��ح التنوع الثق��ايف هو ال�صامن االق��وى للدولة 

ومكوناتها الوطنية.

التنوع الثق�في والهوية : 

الهوي��ة من اأه��م الق�صايا التي واجه��ت املجتمعات، 
اىل   – ت��زال  وال   – تعر�ص��ت  ولذل��ك   ، واأخطره��ا 
االنته��اك م��ن قب��ل ال�صائ��د االجتماعي، �ص��واء على 
امل�صت��وى الدين��ي او الفك��ري او الع��ادات والتقالي��د 
ونحوه��ا. وه��ذا ما ُيع��ّب عن��ه اأحيانًا ب��ان التاريخ 
يكتب��ه املنت���ر، فالكتابة ال تقت�ر عل��ى التدوين 
يف اال�صف��ار وال�صج��لت، وامن��ا باملق��ام االول هي 
اإع��ادة البناء االجتماعي وفق ثقافة املنت�ر ودينه 
وروؤيت��ه للحي��اة، واالنت�ص��ار ال ينح���ر كذل��ك يف 
الغلب��ة يف احلروب، وامنا يذه��ب اىل ما هو اأبعد من 
ذل��ك واأعمق، وه��و ال�صيادة االجتماعي��ة. وُيعّب عنه 
احيان��ًا بتقليد املغلوب للغال��ب، بح�صب ابن خلدون، 
وهذا التقليد غالبًا ال ين�صاأ نتيجة ال�صياق االجتماعي 
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الطبيع��ي ال��ذي يعي�صه املغل��وب يف دوائ��ر الغالب، 
وامن��ا الغالب يفر���س �صياقاته الت��ي تدفع املغلوب 

اىل ان يقلده الأجل ان يعي�س ويوا�صل حياته. 
ولذلك .. فاإن على الدولة احلديثة ان ال تتبنى �صيا�صة 
االق�صاء الثقايف بغي��ة �صيادة ثقافة بعينها، وكذلك 
عليه��ا ان تق��ّدم كل الثقاف��ات الوطني��ة عل��ى ق��دم 
امل�صاواة، حت��ى ال يلجاأ اال�صعف – مكرهًا بوعي او 

غري وعي – اىل التخلي عن ثقافته. 
ان احلف��اظ عل��ى كل االأوجه الثقافي��ة يف الدولة، ال 
تقت���ر اأهميته عل��ى املجموع��ات الب�رية؛ خا�صة 
االقلي��ات، يف احلفاظ عل��ى هويتها، واإمن��ا هو مهم 
للدول��ة ذاته��ا لتحقق التن��وع الثقايف، ال��ذي ا�صبح 
ميثل ركيزة ح�صارية وتنموي��ة واقت�صادية، ومثاال 

لل�صلم واالن�صجام االجتماعي. 
لق��د مار�ص��ت كث��ري م��ن ال��دول لتحق��ق االن�صج��ام 
االجتماع��ي ما ع��رف بال�صهر الثق��ايف، وهو تبني 
ثقاف��ة بعينها، على ح�صاب دم��ج بقية الثقافات يف 
بوتقته��ا، اإال انه��ا خ���رت كثريا، وهدم��ت معطيات 
ح�صاري��ة وان�صاني��ة، كان م��ن حقه��ا الطبيع��ي اأن 
تعي���س، كما انه��ا فرط��ت يف مرتكز تنم��وي، ي�صمل 
ث��م  واالقت�ص��ادي،  واالجتماع��ي  االن�ص��اين  البن��اء 
املجموع��ات  ب��ني  وال�صحن��اء  ال�صغائ��ن  اوج��دت 
املكونة للمجتم��ع الوطني، وانقل��ب االأمر؛ فبداًل من 
االن�صج��ام حدثت الفرق��ة والتنافر، حتى و�صل االأمر 
اىل االقتت��ال واالإح��رتاب، بل و�ص��ل بع�س االحيان 

اىل التطهري العرقي. 
ان �صيا�ص��ة ال�صه��ر الثق��ايف ف�صل��ت ودّم��رت الكثري 
م��ن العنا�ر التي تقوم عليه��ا الدول واملجتمعات، 

ولذل��ك ف��ان بق��اء الهوي��ة وال�صلم االجتماع��ي لي�س 
يف االق�ص��اء، واإمن��ا يف االعرتاف بالتن��وع الثقايف 

ومتكينه وحماية معطياته ومنجزاته. 

التنوع الثق�في والسلم الدولي : 
 

لق��د عان��ت االن�صاني��ة حروب��ًا عل��ى ط��ول خطه��ا 
التاريخ��ي، وال ميك��ن الزع��م بان االق�ص��اء الثقايف 
ه��و ال�صبب الوحيد يف كل هذه احلروب، لكن ال ميكن 
نك��ران اأن الثقاف��ة هي اإح��دى اأخط��ر الو�صائل التي 
ا�صتعملت يف احلروب، �صواء ب�صورة دينية او عرقية، 
ولعّلنا نتذّكر جيداَ احلروب ال�صليبية الدينية، وكذلك 
التو�صعات التي قامت بها النازية على اأ�ص�س عرقية. 
كان��ت الدول��ة تن�صاأ عل��ى ح��د ال�صيف وف��ق �صيا�صة 
التوح���س، وال ي��كاد اأن ت�ص��ذ عن ه��ذا ال�صبي��ل دولٌة 
ُغرت اأم َك��ُبت، حتى ب��ات التنظري للإرهاب  م��ا؛ �صَ
املعا���ر قائم��ًا عل��ى ه��ذا اال�صا���س، لك��ن العقيدة 
احلتمية الت��ي تلّب�صت الب�رية لي���س بال�رورة هي 
حتمي��ة كونية، مبعن��ى انه��ا لي�صت قانون��ًا �صارمًا 
يف جتم��ع الكيانات االإن�صاني��ة كاجلماعات والدول، 
وتعامله��ا فيم��ا بينهما عل��ى اأ�ص�س �صيا�صي��ة، واإمنا 
ميك��ن اأن ينتج االن�ص��ان املعا���ر عقيدته املحدثة 
اىل  الّلج��وء  دون  واجلماع��ات،  ال��دول  ان�ص��اء  يف 
�صيا�ص��ة التوح�س، واأت�ص��ور ان الب�رية بعد احلربني 
العامليت��ني بداأت تدرك �رورة اأن حتل الدميقراطية 
حم��ل �صيا�صة التوح�س، لي�س يف ادارة الدّول فح�صب، 
واإمنا يف اإن�صائها من االأ�صا�س، ال �صّيما ان االن�صانية 
يف حقبتها احلالية قد توزعها نظام الدولة، وكل ما 
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ميكن ح�صوله هو اندماج او احتاد او انحلل واعادة 
بن��اء للدول، ومع تر�صيخ قي��م احلداثة والدميقراطية 
وا�صتغ��لل ادوات التوا�ص��ل الرقم��ي واآليات��ه؛ ميكن 
للب�ري��ة اأن تتج��اوز ح��د ال�صي��ف اىل وع��ي الكلمة، 
وذلك الأج��ل ايجاد فل�صف��ة جديدة ورا�صخ��ة لتعامل 

ال�صعوب فيما بينها.
اإن التعددي��ة الثقافي��ة الت��ي توؤط��ر التن��وع الثقايف 
وباملواثي��ق  ال��دويل،  امل�صت��وى  عل��ى  قانوني��ًا 
واملعاه��دات عل��ى امل�صت��وى االأمم��ي، م��ن االأهمية 

مبكان الإحلل ال�صلم العاملي. 
اإن ا�صرتاتيجي��ات فر�س احل�صار والعقوبات الدولية 
عل��ى " الدول املارقة "، والت��ي ُيق�صد بها تلك الدول 
الت��ي ال ت�ص��ري يف رك��ب االمبيالي��ة العاملي��ة التي 
تع��د  ل  املتوح�ص��ة،  الراأ�صمالي��ة  �صيا�ص��ة  حتكمه��ا 
ان�صاني��ة، وال جمدي��ة حت��ى بالن�صب��ة مل��ن يتبناها 
عل��ى امل�صتوى البعي��د، ولذلك �صت�صتم��ر الب�رية يف 
�راعاته��ا القاتل��ة، التي تذهب �صحيته��ا ال�صعوب 
ومقدراته��ا احليوي��ة ومواردها املادي��ة ومكوناتها 
احل�صاري��ة، و�صتط��ال نار ه��ذه ال�صيا�ص��ة كل الدول 
ب��دون ا�صتثن��اء، اإْن ل ي�ص��ارع عق��لء الب�ري��ة اىل 

و�صع حد لهذا النوع من ال�صيا�صات الدولية. 
ولذل��ك اأ�صبح من امله��م البحث عن خمرج من �صمن 
هذه املخ��ارج احليوي��ة، تبّني التن��وع الثقايف على 
م�صتوى االن�صانية قاطبة، ان التعددية الثقافية التي 
تق��وم عل��ى ركيزة التنوع، ال تقت���ر على االعرتاف 
باملنتج الثقايف ومنجزاته، واإمنا هي توؤ�ص�س لثقافة 
جدي��دة يف �صت��ى املجاالت، يف التن��وع االقت�صادي 
الفل�صف��ة  يف  عميق��ا  احلف��ر  ويف  واالجتماع��ي، 

االن�صاني��ة، ويف البح��ث يف جت��ارب ال�صع��وب، ويف 
تنظرياتها الفكري��ة والفل�صفية الإيجاد طرائق جديدة 
تتج��اوز ُحقب ال���راع الطويلة، وتعم��ل على تبّني 
فل�صف��ة التنوع الثق��ايف وتر�صيخ وج��وده، وحمايته 

من عوادي الزمن من ان حتّطم كياناته وهياكله. 

ثر التربية والتعليم على التنوع الثق�في :
أ
ا

الرتبي��ة والتعليم هما اأ�صا�س تلق��ني الثقافة ونقلها، 
ويغنين��ا عن تاأكيد هذا ما درج��ت عليه الب�رية يف 
ذل��ك، وم��ا األقت علي��ه من اأهمي��ة، وما قام��ت عليه 
الفل�صف��ات واالأديان من تنظ��رٍي وتاأ�صيل، وعلى هذا 
ف��اإن التعويل عل��ى الرتبية والتعلي��م يف ن�ر ثقافة 
التن��وع الثق��ايف وتر�صي��خ االعرتاف ب��ه يف التفكري 
االن�صاين، ه��و حقيقة قائمة، ال اظن ميكن االختلف 
حوله��ا، واإمن��ا ينبغ��ي تبنيه��ا ب�ص��ورة عملي��ة بني 
النا�س، على كاف��ة امل�صتويات .. املدر�صة واجلامعة، 

ودور العبادة والقوانني واملواثيق.
اإن اجلرم قائٌم على فل�صفة الرتبية والتعليم التي داأبت 
عليها الب�رية يف خمتل��ف مراحلها، باأنها م�صوؤولة 
عن معظم عمليات االق�صاء الثقايف، باأية �صورة برز 
بها. كال�صه��ر الثقايف، او الدمج الثق��ايف، اأو ذريعة 
حتقي��ق الت��وازن واال�صتق��رار االجتماع��ي، او اتباع 
احلقيقة االإلهية املطلقة، او تبني نظرية عن�رية، او 
نح��و ذلك. ولذلك فان عل��ى فل�صفة الرتبية والتعليم 
ان يوؤك��دوا على اهمية البع��د الرتبوي والتعليمي يف 
التن��وع الثقايف، بكون��ه حتمية وجودي��ة و�رورة 
ح�صاري��ة، واأداة ا�صا�صية لتحقيق ال�صلم االجتماعي، 
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واأ�صل��وب حياة، وبني��ة را�صخة للحف��اظ على املنتج 
احل�صاري الذي انطلق بوجود االن�صان العاقل ذاته. 

يف عاملن��ا العرب��ي واال�صلم��ي .. م��ا يواجهن��ا هو 
التعلي��م الدين��ي بو�صف��ه م�صكلة حقيقي��ة تقوم على 
اأ�صا���س تر�صيخ االق�صاء الثق��ايف واملذهبي، ورف�س 
املختلف، وه��و ما اأ�ص�صت له رواي��ة الفرقة الناجية، 
والت��ي ُجع��ل منه��ا ُبع��دا اإمياني��ًا وفل�صف��ة تربوي��ة 
ومنهج��ًا تعليمي��ًا، ين�ص��اأ عليه��ا ال�صغ��ري وينت���ر 
لها الكب��ري، ولذلك فمن ال���روري اأن تعاد �صياغة 
فل�صف��ة هذا التعليم، بحي��ث يوؤمن باأن التنوع الديني 

والثق��ايف هو واقع مفروغ منه، مقرور بحكم الفطرة 
االن�صانية وال�رورة االجتماعية والت�ريع االلهي. 
م�صكل��ة هذا التعليم، انه جاء يف اأح�صان املنظومات 
العقدية والفقهية، وهما منظومتان نتجتا باالأ�صا�س 
من دوائر ال�راع التي قامت بني امل�صلمني؛ بع�صهم 
البع�س، او ب��ني امل�صلمني واتباع الديانات االخرى، 
ولذلك م��ن االأهمية حتري��ر فل�صفة الرتبي��ة والتعليم 
يف عاملن��ا العرب��ي واالإ�صلم��ي م��ن ربق��ة هات��ني 
املنظومت��ني )8(، واإع��ادة بنائها بعي��داً عن الظلل 

القامتة لرواية الفرقة الناجية )9( . 

التوصي�ت : 
تطمح هذه الورقة للخروج ببع�س التو�صيات، منها : 

1. اأن يتبن��ى االحت��اد الع��ام للأدب��اء والكتاب العرب 
وثيق��ة حول التنوع الثقايف والتعددية الثقافية، ت�صمى 

باإعلن بغداد.
2. ا�ص��دار كتاب ح��ول التنوع الثقايف، بحيث يعاجله 
م��ن �صت��ى جوانبه، خا�ص��ة اجلانب الفل�صف��ي والفكري 
واالأدب��ي والقانوين. يعمل على ن�ر هذا الكتاب باأو�صع 

جمال.
3. ن�ر فل�صفة التنوع الثقايف يف املجتمع العربي من 
خلل الندوات واملحا�رات واحل��وارات التي يتبناها 

االحتاد.
4. ا�ص��دار بي��ان م��ن االحت��اد يج��ّرم في��ه كل انواع 

االق�صاء الثقايف.
5. دعوة الدول العربية اإىل حماية املكت�صبات الثقافية 
جميعه��ا، ومتكينه��ا ع��ب كل الو�صائل املتاح��ة للن�ر 

الثق��ايف، ب��دون متيي��ز عل��ى اأي اأ�صا���س كان، دينيًا اأو 
مذهبيًا اأو عرقيًا اأو قبليًا او طائفيًا. 

1( انظر : �صمويل هنجتون ، �راع احل�صارات .
. : فران�صي�س فوكوياما ، نهاية التاريخ  2( انظر 

3( جمال ناجي ، التعددية الثقافية تعبري عن التعاي�س 
امل�صرتك بني الثقافات ، الغد ، جملة الكرتونية 

 2018/5 / 30 
4( موق��ع االمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقافة ، 

موقع الكرتوين عب االنرتنت يف 2018/6/4 
مكت��ب   ، االن�ص��ان  حلق��وق  املتح��دة  االمم  موق��ع   )5
املفو���س ال�صام��ي ، موق��ع الك��رتوين ع��ب االنرتن��ت 

2018/6/4
. 6( امل�صدر ال�صابق نف�صه 

7( الي��وم العامل��ي للتن��وع الثق��ايف من اج��ل احلوار 
والتنمية ، موقع الكرتوين 2018/6/11 

، ال�صيا�صة والدين  8( انظر : خمي�س العدوي 
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التنوع الثق�في: الم�هية والتش�ل

للتن��وع الثقايف اأهمي��ة اأتفق عليها اأغل��ب املفكرين 
واملثقف��ني، فهو م�ص��دُر القوة والتمك��ني اإذا اأُح�صنت 
االإف��ادة منه، وتنميته كعملي��ة اندماجية تف�صي اإىل 
االن�صه��ار والتدج��ني بني ت�ص��ّكلت ب�رية خمتلفة، 

ليغدو كل نوٍع ثقايف عابراً للثقافات. 
والتنّوع وثيق ال�صلة باملجتمع والهوية وق�صاياهما 
ال�صيكولوجي��ة والثقافية، ول��ه اأهمية يف االإ�صتدخال 
العم��ل  مبنظوم��ة  املرتبط��ة  و�صلت��ه  الثق��ايف 

والعلقات االجتماعية.
والتن��وع الثقايف بح�صب )اأرم��ان ماتلر( هو "تعدد 
الو�صائ��ل التي جتد فيها تعبرَيه��ا عن ذاتها ثقافاُت 
املجموع��ات االجتماعي��ة)...( اأنها الط��رق املختلفة 
الت��ي بوا�صطتها ت�صتطيع ال�صل��ع واخلدمات الثقافية 
وكذلك الفعالي��ات الثقافية االأخرى اأن تكون حّمالة 

داللة رمزية اأو اأن تنقل قيمًا ثقافية اإجمااًل.")1(.

 ويف ه��ذه املرحل��ة الت��ي ُتع��رف مبرحل��ة م��ا بع��د 
االأن��وار، يغ��دو التنوع الثقايف متمظه��راً يف ميادين 
واللغ��ة  والنف���س  االإجتم��اع  ب��ني  تت��وزع  كث��رية، 
واالأدب والتاري��خ والدي��ن واأخ��لق العم��ل ومبادئ 
ال�صل��وك واأ�صكال العادات واالزي��اء والطبخ اإىل اآخره 
م��ن جماالت احلي��اة االأخرى، وبل اأدن��ى نخبوية اأو 

�صعبوية. 
اإن االإع��رتاف بالتن��وع الثقايف هو مظه��ر ح�صاري 
Ge -  وداّل��ة �صو�صيوثقافية وره��ان جيوبوليتيك
اأن  politics تاريخ��ي وديني، ينطلق من فر�صية 
الثقافة ه��ي احلياة نف�صها. وال جمال لتوكيد التنوع 
واالعرتاف به �صوى بتدويل الثقافة وعوملتها، الذي 
ب��ه يتحقق مطل��ب الت�صارك املع��ريف حيث ال هيمنة 
ملوؤ�ص�صات عاملية وال �صيادة الأقطاب واإيديولوجيات 
تخ�صخ���س العال وجتّزئه، ورغب��ة يف التح�صن من 
عواق��ب املركزي��ة واال�صتغلل والهيمن��ة واالأحادية 
واالإنغ��لق م��ع رف���س مظاه��ر التهمي���س والتبعية 

التنوع الثقافي بوصفه رأسماال رمزيا 
تمثيالته وآفاقه

.د. ن�دية هن�وي
أ
ا
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واال�صتثن��اءات الثقافي��ة الت��ي هي األد اأع��داء التنوع 
الثق��ايف، كونه��ا تن��ال من اأه��م �صمتني م��ن �صماته 

وهما الدميقراطية واالندماج.   
والتنوع الثق��ايف لي�س اإلغ��اًء خل�صو�صيات ال�صعوب 
م��ن ناحية التقاليد واللغ��ات واالأمناط االجتماعية، 
واإمن��ا هو تعددي��ة ثقافية ت�ص��اوي بينها يف املنزلة 
واال�صتهلكي��ة،  والفوقي��ة  اال�صتع��لء  مناه�ص��ة 
وه��و اأي�صا انفت��اٌح اجتماع��ي ينبذ العن��ف والقمع، 
معرتفًاباالإخت��لف والتع��دد. وبغيته حتقيق تطامن 
تت�ص��م  بروتوك��والت  حتكم��ه  ف�ص��اء  يف  تعاي�ص��ي 
بالكلي��ة �صم��ن ف�ص��اء رحب تتب��ادل في��ه املنافع 
وتتحد الهويات، من دون اأن تتقاطع اأو تت�صاد، ويف 
�صكل اإ�صتعادة اإنتاجية للثقافات املحلية كي ت�صبح 
عاملي��ة ب�ص��ور جديدة لي���س فيها اإعت��داد فئوي وال 

حتّزب اإمبيايل وال تكتل كولونيايل. 
وق��د ُي�ص��اء فهم مغ��زى االإعرتاف بالتن��وع الثقايف، 
بحجة ع��دم ال�صيطرة عليه اأو التباين يف فهم طبيعة 
التعدد يف االأن��واع الثقافية، فرعي��ة ورئي�صة حملية 
واإقليمية ر�صمية و�صعبية folk culture اأو كثقافة 

.  cultural quality مكتوبة اأو �صفوية
وعموما؛ فاإن التنوع الثقايف ال ُيلغي الهوية الوطنية 
وال ي�صادر اخل�صو�صية القومية؛ بل هو ي�صيف اإليهما 
وينّميهم��ا، م��ن خ��لل "العمل على دم��ج العديد من 
ال�صب��كات املفهومية واملنهجيات و�صبكات االأل�صنية 
واالت�ص��االت وعل��م النف���س واالجتم��اع، فالتعددية 
والتن��وع هما يف �صمي��م احلياة نف�صه��ا الأن التنوع 
مكّون للطبيعة االإن�صانية. وُيعد النقد الثقايف عمومًا 
واإ�صتغاالت��ه الن�صوي��ة الدائ��رة ح��ول االأدب الن�صوي 

ونق��د جمالياته، �ص��كًل من اأ�ص��كال التن��وع والغنى 
الثقايف، وال�صبب تطبيق��ه املفاهيم والنظريات على 

الفنون الراقية والفنون ال�صعبية.")2(. 
ولي�س التن��وع الثقايف مفهوما بدي��ل عن االإ�صتثناء 
الرهان��ات  م��ن  واح��ٌد  ه��و  ب��ل  فح�ص��ب؛  الثق��ايف 
يف  ال�صع��وب  تفاع��ل  اإىل  ال�صاعي��ة  احل�صاري��ة، 
�صيا�صاته��ا اللغوي��ة ونظمه��ا املعرفي��ة بتكامل من 
دون اإ�صتتب��اع اأو هيمن��ة، ال�صّيم��ا يف ع��ال م��ا بعد 
احلرب الباردة الت��ي فيها اأ�صبحت ال�صيا�صة الكونية 

متعددة االأقطاب متعددة احل�صارات.)3(
وعل��ى الرغم م��ن هذه اجل��دوى التي ينط��وي عليها 
التن��وع والعوائ��د التي تتحقق جّراء اعتم��اده؛ اإال اإن 
بع���س هذه ال�صع��وب، ما زال��ت ترف���س اإ�صتثمار ما 
لديه��ا من تن��ّوع ثقايف وال حتاول اإدم��اج ثقافاتها 
لن�ص��وب  �صبب��ًا  التن��وع  يف  جت��د  وق��د  وتدجينه��ا، 
النزاعات ومن ثم ت�صند اإليه كثرياًمن مظاهر التنازع 

واالإقتتال.
 ويب��دو اأن للثقاف��ة اال�صتعماري��ة دوًرا يف حتجي��م 
التب��ادل ب��ني الثقاف��ات املتنوعة تذرع��ًا بالوطنية 
والقومي��ة، ك��ي تظ��ل ال�صع��وب واقع��ًة حت��ت طائلة 
النف��وذ اال�صتعماري الذي ي��زرع احلدود فيما بينها، 
وُيبقي عل��ى مظاه��ر اال�صتقطاب حا���رة وفاعلة. 
والتع��ايل  النخبوي��ة  املظاه��ر  تل��ك  مقدم��ة  ويف 
والنمذج��ة، فم��ا م�صري التن��وع الثقايف؟ اأه��و تراٌث 
ي�صرتك فيه االأغلبية واالأقلية وراأ�صمال يتم ا�صتثماره 
واالإف��ادة م��ن عائدات��ه ؟ م��ا املمكن��ات املعرفي��ة 
واخلدمي��ة التي يتيحها االإعرتاف بالتنوع الثقايف؟، 
اللي��بايل  االنفت��اح  عل��ى  التن��وع  ي�صاع��د  وكي��ف 
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ومقاوم��ة االمبيالي��ة الثقافي��ة وحف��ظ 
امللكي��ة الفكرية؟، هل الع��ادات والتقاليد 
واالأدي��ان والبن��ى االجتماعي��ة االأخ��رى، 
تقف عائق��ا اأمام التط��ور الثقايف؟، وهل 
لدى ال�رائح ال�صعبي��ة قدرة على �صناعة 
الت��ي  الثقاف��ة  واإنتاجه��ا؟ ه��ل  الثقاف��ة 
نريده��ا، ثقافة واحدة جتذب بتاأثري واحد 
لتع��ّم املجم��وع وت�صب��ط علق��ة ال��ذات 
باالآخ��ر؟، وه��ل �صحيح اأن ثقاف��ة التنوع 
م�صدر رهاٍن و�راع ؟ وماذا عن الرقابة 
االقت�صادي��ة وال�ص��وق الراأ�صمالي��ة؟ ه��ل 
هناك اأمكنة �صانعة للثقافة، وهل للرقابة 

دوٌر يف �صناعِته��ا اأو بالعك�س؟ هل التبادل 
الثقايف حر ومتطامن دومًا،اأم اأن هناك ثقافة االآخر 
امل�صتعم��ر؟، واأي نظ��ام ما بعد ا�صتعم��اري �صيت�صّلط 
عل��ى عملي��ات التوا�صل؟ وماذا ع��ن التنوع الثقايف 
الناج��م ع��ن موج��ات الهج��رة والن��زوح واالإرحتال 

اال�صطراري؟ 
اإن اإدراك اأهمي��ة التنوع الثق��ايف و�رورة التعاطي 
مع��ه بجدي��ة، ل تتاأّكد ب�ص��كٍل ر�صم��ي؛ اإال يف مطلع 
االألفي��ة الثالثة بع��د اإقرار االأمم املتح��دة واملجتمع 
ال��دويل عليه، وتوكيدهم اأحقي��ة ال�صعوب يف التنوع 
الثقايف، ويف عام 2005 تبّنى املوؤمتر العام الثالث 
والثلث��ون لليون�صكو، االتفاق ح��ول التنوع الثقايف 
حت��ت م�صّمى) اإتفاق حول حماي��ة التعابري الثقافية 
وترقيتها( وواف��ق عليه مئٌة واأربع��ة وع�رون بلداً، 
بينما �صوتت الواليات املتحدة واإ�رائيل وا�صرتاليا 

�صده.)4(

وه��ذا االإع��رتاف بالتن��وع، ه��و �صيا�ص��ة 
والتفاع��ل  بالتح��اور  توؤم��ن  توفيقي��ة 
وال�صعبية وال�صناعة الثقافية، التي ابتكر 
ع��ام  وادورن��و  هوركهيم��ر  م�صطلحه��ا 
1974 ، بعد اأن عاينا حركة عامة الإنتاج 
الثقاف��ة وت�صابكه��ا بال�صيا�ص��ة وال�صلط��ة 

واالإق�صاء واالقت�صاد والتكنولوجيا.
اإن دينامية ال�صناعة الثقافية وحيويتها، 
ه��ي التي بها ُتخت��زل كل ممكنات التنوع 
وطاقاته وفاعلياته التي تقوم على اأ�ص�س، 
منه��ا التعددي��ة ونب��ذ الطائفي��ة ورف�س 
خمتلف �ص��ور التمييز العن�ري والف�صل 
واإبط��ال  الثق��ايف،  واال�صتثن��اء  اجلن�ص��ي 
ومن��اواأة  الثقافي��ة  للهوي��ات  القامع��ة  امل�ص��ادرة 
imagoo - اأو ال�صورولوجي��ا  التنمي��ط الثق��ايف 
ogy باإزاء االآخر االأجنبي، ومقاومة العمى الثقايف 
م��ن خلل العمل عل��ى �صنع منظوم��ة للتلقي تنماز 
باالنفت��اح واملعرفية، حماولة ردم الفجوة الثقافية 
ال�صع��وب، ف��ل نخ��ب تتمو�ص��ع يف يوتوبي��ا  ب��ني 
خا�ص��ة به��ا، وال حيازات خا�صة ل��لأدب والعلم يف 
هم ليكونوا مو�صوفني  جمهوري��ات ي�صتفرد بها بع�صُ
باأنه��م حّرا���س الثقاف��ة واملدافعني عنه��ا)5(، ولهم 

وحدهم ف�صل املحافظة عليها.
هذه الفئوي��ة يف الفهم واال�صتقطابي��ة يف الوعي، ال 
وج��ود لها يف املجتمعات املوؤمنة بالتنوع الثقايف، 
الت��ي فيها الثقافة تغدو م�صاعة ب��ل حدود ت�صنعها 

الدولة، وال عوائق يغر�صها املجتمع.
وال منا���س من القول اإن التنوع ال يبغي اال�صتهلك، 

ادوارد �صعيد

بيري بيارني�س  
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واإمن��ا االإنتاج والت�صوي��ق واال�صتثمار من دون ف�صل 
هوي��ة عن هوي��ة اأو لغ��ة ع��ن اأخ��رى، اأو تفريٍق بني 
مقارب��ة ثقافي��ة واإعلمية اأو اختلف ب��ني ثقافات 

واأخرى. 
وتتاأت��ى اأهمية اال�صتثمار للتن��وع و�رورة تطويره 
م��ن م�صاألت��ني، االأوىل تتعّل��ق بطبيع��ة ه��ذا التنوع، 
والثاني��ة تت�صل بكيفي��ة اإ�صتنف��ار الطاقات وتوحيد 
اجله��ود باالإندم��اج االيجابي املف�ص��ي اإىل االإفادة 
الت��ي تعم بخريها ال�صع��وب كافة. فالكل له احلق يف 
التوا�ص��ل، وله دور يف �صناعة ثقافة املجتمع. وهذا 
م��ا يجع��ل الت�صامن ممكن��ًا بني �صع��وب العال عب 
التع��اون يف جماالت خمتلفة ويف اأ�ص��كال متباينة، 
منه��ا التنمية امل�صتدامة وح��وار الثقافات واحلتمية 
التقني��ة، وه��و م��ا تاأخ��ذه عل��ى عاتقه��ا منظم��ات 
توظي��ف  عل��ى  عامل��ة  حكومي��ة،  وغ��ري  حكومي��ة 
التن��وع الثق��ايف يف اإط��ار اإنتاجي يحق��ق متطلبات 
الوع��ي بالهوي��ة الثقافي��ة، متح�صن��ًا يف االآن نف�صه 
من خمتلف حم��اوالت املتاجرة بالتن��وع و�صم�رة 

مبتغيات��ه واملراهنة عليها، 
لكن بلوغ ذل��ك التطّلع لي�س 
مي���ّراً كم��ا يب��دو للوهل��ة 
االأوىل، اإذ اأن ثم��ة منغ�صات 
بالتنوع  االع��رتاف  تع��رتي 
الثق��ايف وا�صتثم��اره، ومب��ا 
ال  تد�صين��ه  عملي��ة  يجع��ل 
تخلو م��ن �صعوبات، ناهيك 
ع��ن الكيفي��ة التي به��ا تتم 
املحافظ��ة عل��ى ا�صتمرارية 

�صيادته، يف ظ��ل دميقراطية العوملة وثقافة االإعلم 
املوجه الذي تهيمن فيه ال�صورة على الكلمة، ويتغّلب 

االفرتا�صي على الواقعي..الخ.
وال نن�ص��ى اأن للطروح��ات الت��ي تتح��دث ع��ن نهاية 
التاريخ ونهاية االيديولوجيا ونهاية املثقف، اأثراٌ ال 
ُينك��ر يف الرتويج لثقافة اللتن��وع واالنغلق، كون 
تل��ك الطروحات لي�صت معزولة ع��ن حركة املجتمع، 

بل هي متغلغلة فيه.
 ولك��ي يتاأّك��د التنوع ويتم احلف��اظ عليه، فل بد من 
�صناعة ثقافية تنّم��ي الوعي وتوؤ�ص�س للهوية، ي�صهم 
فيه��ا منتج��ون ثقافي��ون ي�ص��درون الفع��ل الثقايف 
وميار�ص��ون اأمناط��ه، كالعلماء واالأدب��اء واملفكرين 
والكّت��اب والفنان��ني والباحث��ني وغريه��م ممن لهم 

اأثرهم يف تدويل الثقافة وتطبيق اإ�صرتاتيجيتها. 
فاإنن��ا  الثقافي��ة؛  املنتج��ة  تو�صي��ف  اأردن��ا  واإذا 
�صنحّددها باأنه��ا فاعلية واعية ذات اإرادة ت�صعى اإىل 
بن��اء ثقافة عاملي��ة �صائرة على وف��ق اإ�صرتاتيجيات 
ترتف��ع بال�صعب��ي اإىل الر�صمي، متعدي��ة املحلية اإىل 
الكوني��ة، جامع��ة املختلف 
الغالب  وداجم��ة  باملوؤتلف، 
باملغل��وب باجت��اه اإنتاجي 
تتوح��د فيه البن��ى الثقافية 
االأ�ص��كال  ع��به  وتندم��ج 
واملح�صل��ة  االجتماعي��ة، 
جمتم��ع ازدواج��ي م��ا بع��د 

�صناعي.
وبهذا يغ��دو التنوع الثقايف 
ل�صناع��ة  عام��ًا  م�روع��ًا 

التنوع الثقافي ال 
ُيلغي الهوية الوطنية 
وال يصادر الخصوصية 

القومية؛ بل هو يضيف 
إليهما وينّميهما.



19
/2
01
8

59 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

ممار�ص��ات ومتث��لت، حت��ّول كل م��ا ه��و اقت�صادي 
واجتماع��ي وديني اإىل نت��اج اإن�صاين رمزي وجمايل 
وب�ص��ريورة دائمة، ال تعرف احت��كاراً اأو اإلغاء، كما ال 

تقر باأية و�صاية �صنمية اأو منطية. 
ويختل��ف التن��وع ع��ن التح��ول الثق��ايف والتعددية 
الثقافي��ة، الأنه يتجاوز مفاهي��م التكّيف االجتماعي 
واللغ��ات  الهوي��ة  يف  والتباي��ن  والبيئ��ة  والتغ��رّي 

واالت�صال.
 ويخط��ئ م��ن يت�ص��ور اأن فاعلي��ة التن��وع الثق��ايف 
واإنتاجيت��ه تعم��ل بفرداني��ة اأو تت�ص��در بتواطئي��ة، 
وال�صب��ب عائ��د اإىل اأمري��ن: االأول اأن التنوع الثقايف 
يحقق تراكمًا اإنتاجيًا لي�س من�صوبًا اإىل طرٍف بعينه؛ 
واإمنا هو متوّزع بني االأطراف كلها. ومن ثم فاإن اأي 
تط��ور ثقايف يطراأ على بني��ة املجتمع هو رهن بتلك 
االأط��راف، واالأمر الثاين اأن كل طرف ي�صتثمر الطرف 
االآخ��ر لكن��ه ال ي�صتغله كما ال ي�صخ��ره حل�صابه، ومن 
هنا ال حُتتكر املعرف��ة االإن�صانية عند نوع دون اآخر، 
الأن اجلميع م�صرتكون فيها، وهذه الروؤية االنفتاحية 
اآمن بها نقاد االأر�صطية اجلديدة. ومنهم روالن بارت 
وباختني وتودوروف وجولي��ا كر�صيفيا، فاجرتحوا 
م�صطلحات احلوارية والتداخل االإجنا�صي والتنا�س، 
حت��ى اإذا كتبنا اأو تكّلمن��ا يف اأي مو�صوٍع ما، فكاأن 
كاتب��ًا اأو متكلم��ًا اآخر يعمل معن��ا ب�صكل خفي وذلك 
الكات��ب اأو املتكل��م هو م��ا ي�صميه عب��د اهلل الغذامي 

باملوؤلف امل�صمر)6(. 
اإن الف��رد الواح��د ه��و ال��كل االجتماع��ي، واالإمي��ان 
بالتن��وع يجمع الفرداني��ة بالكليانية الت��ي ي�صميها 
كل��ود دوب��ار اجلماعاتي��ة، اأي اأن "ل��كل ف��رد انتماء 

يعت��ب رئي�ص��ًا بو�صف��ه ع�ص��واً يف جماعت��ه ومنزلة 
فري��دة بو�صفه يحتل موقعًا يف ه��ذه اجلماعة.")7( 

، وهذا ما يوؤكد خطورة �صناعة الثقافة.
ه��م اأن االع��رتاف بالتن��وع ه��و   وق��د يت�ص��ور بع�صُ
قب��ول بالغزو الثقايف ال��ذي هو مقولة واهمة هدفها 
املبالغ��ة يف تخوي��ف ال��ذات )8(، اإمياًن��ا بنظري��ة 
املوؤام��رة، وبو�صفه تكري�ص��ًا للتبعية التي بها يوؤاخذ 
وكاأن  وا�صتغلل��ه)9(.  تدجين��ه  ويت��م  املختل��ف 
ال��ذات الفردي��ة لي�صت نتاج تاري��خ ووعي مينحانها 
حت�صينات ودفاعات جتعلنها قادرة على درء خطر 

اأي اخرتاق اأو انتهاك ثقايف.
اأّم��ا التخّوف م��ن االإع��رتاف بالتن��وع الثقايف على 
اأ�صا�س اأنه ن��وع من التهجني الذي يذيب االأ�صلي يف 
الفرع��ي، ويجعل الف��رد غري واٍع بفرديت��ه قدر وعيه 
باالآخر، اأو اأن��ه هجانة �صلبية تعيق التطور، فل نرى 
مبراً له، الأن التعددية الثقافية ال تعني اإلغاء الهوية 
وال تنك��ر االأ�صالة، واإمنا هي اإقرار بالفردية وتنازل 

عن املركزية واإحرتام للختلف مع االآخر.
 ولي���س خافي��ًا اأن احل�صارات احلديث��ة، ما كانت اإال 
نتاج ت�صالح جمتمعي اأئتلفت فيه جماعات متنوعة 
ثقافي��ًا ج��اءت على اإثر نف��ي اأو هج��رة اأو اإق�صاء اأو 

اإبعاد.
 ولي�س التنكر للتنوع الثقايف �صوى تعبري عن �صعف 
الطبقات املثقفة ورمبا عجزها عن اإزالة البينية بني 
الثقاف��ات واحل�صارات، كما اأنه ينم عن تفكري الذات 
املتعالي��ة التي ت��رى التعدد هجان��ة، ب�صبب تعاليها 
ال��ذي يجعلها تعي���س يف يوتوبية ال تع��رف الغريية 
اإال يف ح��دود ال�صاب��ط التاريخ��ي وامل��كاين، وله��ذا 
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ال�صب��ب ت�صعر "دائما بتخلخل امل��كان والقلق االأبدي 
ال�صيم��ا اإذا ما تعلق ذلك بعملي��ات التهجني الثقايف 
الت��ي تقت�صي انخلع ال�صخ�س م��ن دوائره احلميمة 

وا�صتزراعه يف بيئة غري بيئته." )10( 
 وم��ا اأدراج التن��وع يف برنامج اليون�صك��و، اإال اإقراراً 
ب��اأن االإب��داع جماع��ي ومتن��وع. وه��ذا م��ا يتطل��ب 
ح��وار الثقاف��ات الذي به نتجاوز معطي��ات الثنائية 
والتفا�صلي��ة ونتوجه �صوب التدوير الذي به يتحول 
اال�صته��لك اإىل اإنتاج، وتعم الفائ��دة ويتحقق الربح 

وت�صود املنفعة وتتاأكد اجلدوى.
ومن ثم ال تعود هناك تفرقة طائفية وال تقوقع ذاتي 
وال فو�ص��ى انفتاح �صلبي، ما دام الفرد غري حمبو�س 

يف تكت��ل جماعي بعينه، واإمن��ا منت�صب اإىل 
م�ص��رتك جماعي، يتج��اوز النزاعات القبلية 
والتناحرات القومي��ة، وال يفّرق بني خطاب 
موؤ�ص�صات��ي وخط��اب �صعب��ي وثقاف��ة مركز 

وثقافة هام�س. 
والأج��ل الو�صول اإىل ه��ذه البغية، فل بد من 
�صيا�ص��ة ثقافية ترتك��ز عل��ى ا�صرتاتيجيات 
احلي��اة  تخ��دم  ن�صاط��ات  تنج��ز  خّلق��ة 
التوا�ص��ل  و�صائ��ل  وموظف��ة  الثقافي��ة، 
املعروف��ة كالرادي��و والتلفزي��ون واجلرائ��د 
والكت��ب وال�صينم��ا واملو�صيق��ى واالنرتن��ت 
والرتجم��ة وامل�رح واملتاحف وغريها من 
الو�صائل التوا�صلي��ة وال�صور احلياتية التي 
تهدف اإىل احرتام الهوي��ة الثقافية، وال �صك 
اأن بالعومل��ة والتكنولوجيات الرقمية تغدو 
الثقافة عابرة ومتخطية بل تبعية، وهذا ما 

يتيح للتنّوع الثقايف التوليد والتمازج واال�صتثمار.
وواحدة من غايات االع��رتاف بالتنوع، هي التبادل 
املع��ريف وحتقيق التقارب االجتماع��ي مع االآخرين 
بانفت��اح  الثقاف��ة  ماأ�ص�ص��ة  عل��ى  تق��وم  بعلق��ات 
حم�صوب بدقة، يقّل�س الفج��وة بني الثقافات ويلغي 

�صيا�صة الهيمنة واملحو الثقافيتني.
 وباالنفت��اح ال��ذي هو اأبجدية احلي��اة تعيد ال�صعوب 
اإنت��اج ذواته��ا، بطريق��ة تعقل��ن احلي��اة واملجتمع. 
وه��ذا التعقلن هو ما ان�صغ��ل هابرما�س بالتنظري له، 
متاأث��راً بهربرت مارك��وز الذي ناه���س الو�صعانية 
وانتق��د اال�صتقطاب العامل��ي والتكنولوج��ي، مع اأن 
التكنولوجيا ميكن اأن "تبز ابتلع ال�صلطة ال�صيا�صية 
دوائ��ر  كل  اإىل  امتداده��ا  خ��لل  م��ن 
الثقاف��ة)...(اإن التكنولوجي��ا املعا�رة 
ت�صف��ي �صيغة عقلني��ة على ما يعانيه 

االإن�صان من نق�ٍس يف احلرية.")11( 
اإال  بالتنّوع  اأن تو�صم  للثقافة  وما كان 
احلياة،  يف  متثيله  �صور  اإت�صاع  ب�صبب 
املكتوبة  االأدب  فنون  يف  متج�ّصد  فهو 
الع�رية،  احل��ي��اة  وف��ن��ون  وال�صفوية 
واإع���داد  االأزي����اء واخل��ي��اط��ة  م��ن قبيل 
املوديلت واملو�صات واأ�صاليب التزيني 
للورود واملوائد وال�صاالت وفنون الطبخ 
والتعبريي  ال�صعبي  باأنواعه  والرق�س 
واالوب������رايل، وامل�����رح��ي��ات وف��ن��ون 
واملمار�صات  الطقو�س  واأداء  التمثيل 
ال�صعبية كالت�صابيه واالألعاب البهلوانية 
الريا�صية  واالأل���ع���اب  واالك��رب��ات��ي��ك 

باختني

تودوروف
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كال�صباحة وركوب الدراجات وفنون الغناء، كقراءة 
وال�صعبية  التقليدية  الغناء  الأطوار  واالإن�صاد  املقام 
والت�صميم  اأنواعه،  على  والر�صم  املو�صيقي  والعزف 
والتمثيل  وال�صينما  واخل��ط  وال��زخ��رف��ة  والنحت 
والرتجمة والت�صوير الفوتوغرايف. وي�صاف اإىل هذا 
اأي�صًا امتهان احِلرف وال�صناعات التي اندثرت اأو يف 
طريقها اإىل االندثار، كحياكة ال�صّجاد وبع�س اأنواع 

و�صناعة  والتطريز  القما�س 
بال�صيد  اخل��ا���ص��ة  االآالت 
املو�صيقى  اأو  ال��زراع��ة  اأو 
يف  امل�صتخدمة  واالأدوات 
املنزلية  اليدوية  االأع��م��ال 
وغ���ري امل��ن��زل��ي��ة، واإت��ق��ان 
م��ث��ل  االآالت  ����ص���ي���ان���ة 
ال�صيارات  وتزيني  ال�صاعات 
وفن  قيادتها،  اح��رتاف  اأو 
والطيور  احليوانات  تربية 
وت���دري���ب���ه���ا وم����ه����ارات 
االحتياجات  ذوي  تعليم 

واملتوحدين،  واملكفوفني  املعاقني  من  اخلا�صة 
اإدارة االأعمال  اأي�صا، مهارات  كما تدخل يف التنّوع 
كالتجارة والعطارة والنجارة والبقالة واملعاملت 
وامل�صاربات  والعقارات  واالإعلنات  واملقاي�صات 
ال�صحافة  فن  واإت��ق��ان  اأنواعها،  على  واملعار�س 
احلا�صوب  وبرجمة  واملرئية  وامل�صموعة  املقروءة 
واملهن االأكادميية وما فيها من خباء وا�صت�صاريني.. 

الخ.
وال خ��لف اأن هذه التنوعات يدخل فيها املركزيون 

كم��ا يدخ��ل فيه��ا اأي�ص��ًا الهام�صي��ون م��ن معدمني 
وم�صحوقني واأولئك الذي��ن هم بل وثائق اأو اإثباتات 
�صخ�صي��ة اأو اللجئني ال�صيا�صيني وغ��ري ال�صيا�صيني 

واملهاجرين واملنبوذين.. الخ.
 وهك��ذا يعد "كل من يعمل اليوم يف اأي جمال يت�صل 
باإنت��اج الثقافة اأو ن�رها مثقف��ا. من حمرر الكتاب 
اإىل موؤلف��ه ومن وا�صع االإ�صرتاتيجي��ة الع�صكرية اإىل 

املحامي الدويل.")12(. 
التنوع  يف  دخ��ل��ت  ول��رمب��ا 
ال��ث��ق��ايف اأي�����ص��ًا، ف��ئ��ات ل 
قبل،  م��ن  حم�����ص��وب��ة  ت��ك��ن 
ك��امل�����ص��ت��غ��ل��ني ب��ال��ث��ق��اف��ة 
االف��رتا���ص��ي��ة ال�����ص��وري��ة، 
الفي�صبوك  يف  وامل��دون��ني 
وت�����وي�����رت وامل����ول����ع����ني 
ب��االن�����ص��ت��غ��رام وال�����ص��ن��اب 
وال�صات وغريها من و�صائل 
التي  االفرتا�صي  التوا�صل 
ثقافة �صورية،  باأنها  تو�صم 
اإجادة  اإىل  ال�صورة ال يحتاج  "ا�صتقبال  اأن  ومعلوم 
الكلمات  اإىل  يحتاج  ال  الغالب  يف  وه��و  ال��ق��راءة 
 ، ال�صورة.")13(  مع  حتقق  خطري  دوٌر  وهذا  اأ�صل 
الثقافة ومدياتها  تلك  بعد موجهات  تت�صح  واإن ل 

امل�صتقبلية. 
 وعل��ى الرغ��م من اخت��لف ميادين ه��ذه املجاالت 
وتن��وع هويات م��ن ميثلونها وتباي��ن وظائفهم؛ اإال 
اإنه��ا جم��االت ثقافية متنح احلي��اة منفعة، وت�صفي 
عليه��ا مدنية وتعطيه��ا فائدة وجم��اال، حتى اأم�صى 

أن لطروحات نهاية التاريخ 
ونهاية االيديولوجيا 

ونهاية المثقف أثرًا ال 
ينكر في الترويج لثقافة 

الالتنوع واالنغالق..
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ل��كل جم��ال ما ميثل��ه يف املجتمع املدين م��ن اأندية 
ومنظم��ات وجمعي��ات ومراك��ز ومنتدي��ات وروابط 
واحتادات تت�ص��كل ع�صويتها من اأفراد ينطبق عليهم 
الو�صف اأنهم ثقافيون. اأّما مفاهيم النخبة والنموذج 
واملعيار، فلرمبا اأ�صابها ال�صمور واالأفول، الأن الكل 

�صي�صرتكون يف �صنع الثقافة.
وال يو�ص��ف املجتمع امل��دين باأنه متع��دد الثقافات 

اإال "ح��ني يج��ري االعرتاف 
ب��كل املجموع��ات وهنال��ك 
عدة و�صائل ل�صمان اعرتاف 
كه��ذا ميكن اأن يتلءم متاما 
م��ع مب��داأ العلماني��ة ال��ذي 

ي�صمن حياد الدولة")14(
 و�صفوة الق��ول اإن التعددية 
هويات��ي  تن��ّوع  الثقافي��ة، 
وممار�صة غ��ري منمذجة وال 
معياري��ة، وتكاملية ثقافية 
لي�ص��ت مركزي��ة يف اإدارتها 
كاف��ة  احلي��اة  لقطاع��ات 

وت�صيريها. 

سم�ل الرمزي
أ
تمثيل الرا

symbolic capital   ابت��داع الراأ�صمال الرم��زي
يع��ود اإىل املفك��ر بوردي��و ال��ذي جعله جامع��ًا لكل 
الر�صمل��ة االأخ��رى كالراأ�صم��ال االجتماع��ي  اأن��واع 
واالقت�ص��ادي. والراأ�صمال الثقايف ال��ذي "يحيل من 
جهة عل��ى املعارف املكت�صبة الت��ي متثل يف احلالة 

املدجم��ة على �ص��كل ا�صتعدادات دائم��ة للبنية.. ومن 
جهة اأخرى على اجنازات مادية.")15( 

ومّث��ل بورديو على ه��ذا الراأ�صمال باال�صم العائلي اأو 
اللق��ب ال��ذي ميّكن��ه اأن يكِثّف رمزي��ًا كل املمتلكات 
املادي��ة واملعنوي��ة املرتاكمة واملوروث��ة " فالذين 
يحملون��ه هم مرغوب فيه��م ويبحثون ع��ن بع�صهم 
اأي�ص��ا اإىل ق��وة باأ���س ف�صائله��م  البع���س بالنظ��ر 
الرمزية ن�صتطي��ع اأن ن�صجل 
احلق��ول  بع���س  اأن  اأي�ص��ا 
الدينية والفني��ة وال�صيا�صية 
واجلامعية يكون هدفها هو 
اإنتاج ث��روات رمزية نوعية 
للتح��ول  قابل��ة  اأنه��ا  م��ع 

بالقوة.")16( 
اأم��ا مثلنة الراأ�صمال الرمزي 
فلها �صلة مب�صطلح التمثيل
Representation  الذي 
اأطلق��ه املفك��ر ادوارد �صعيد 
وع��ّده مبثاب��ة �ص��ور تر�صم 
للمثق��ف املمثل للمجم��وع ومتكنه م��ن تاأدية اأدوار 
جمتمعي��ة يتج��اوز عبها حاالت النف��ي والتهمي�س 
التمثي��ل  ه��ذا  وراء  م��ن  والبغي��ة  واالإق�ص��اء)17(، 
للراأ�صمال الرمزي، اإنتاج ثروة رمزية تنفع الهوام�س 
مثلم��ا تنف��ع املراك��ز، وتتمم اإلغ��اء هرمي��ة الثقافة 
مبدلة اإياها بف�صاء خطي متعدد االأبعاد تتجلى فيه 
الثقافة كمجموعة راأ�صماليات وبا�صرتاتيجيات تعيد 

االإنتاج وا�صعة االأفراد مبجموعهم يف ح�صبانها.
وه��ذا ما ي�صمن للجميع حقوًق��ا، كاحلق يف الرتبية 

إن الفرد الواحد هو الكل 
االجتماعي واإليمان 

بالتنوع يجمع الفردانية 
بالكليانية التي يسميها 

كلود دوبار الجماعاتية
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والتعليم وال�صحة واالنتخ��اب والتوظيف وال�صمان 
االجتماع��ي، ويع��زو بوردي��و عم��ل ه��ذا الراأ�صم��ال 
القان��ون  ه��و  االأول  اإذ  والهايبتو���س  بالنومو���س 
االأ�صا���س يف اأي فع��ل اجتماع��ي والث��اين ه��و فع��ل 
العقلين وعامل وهم، لكنه ي�صّوغ لنا ملمح احلياة 

االجتماعية ويجعلها طبيعية)18(.
ال غ��رو اأن التمثيل للتنّوع الثقايف باجتاه ا�صتثماره 
كراأ�صمال رمزي، هو رهٌن با�صرتاتيجيات يتم ر�صمها 
اأو التخطي��ط له��ا، ث��م انتهاجها كخط ���روع عملي 
عل��ى املدى البعي��د. ولعل اأكر املجتمع��ات امتلكا 
له��ذا الراأ�صمال هي ال�صع��وب العريقة التي لها تاريخ 
�ص��ارب يف القدم بناًء عل��ى ما كانت نظرية "يونغ" 
ق��د جاءت به م��ن اأن االرجت��اع يف الثقافة، حا�صل 
الأن هن��اك تر�صب��ات ثقافي��ة م��ا قبلية حت��دد م�صار 

الثقافة �صمن املجتمع الواحد.
وه��ذا ما يجع��ل الدول الكبى حت�صب له��ذه ال�صعوب 
األ��ف ح�ص��اب، حائل��ة دون متتعه��ا بهذا الن��وع من 
اال�صتثم��ار ومنها "العال العربي االإ�صلمي)...( عال 
ب��داأت الوالي��ات املتحدة تق��ف اإزاءه موقف��ًا دفاعيًا 
رغم ما يعانيه م��ن فرقة وتفكك.")19( ، وال خلف 
اأن امت��لك هذه ال�صع��وب راأ�صمااًل رمزي��ًا، �صيوؤهلها 
لتحقي��ق الغلبة على ما ُيعرف باالمبيالية الثقافية 
الت��ي "هي جمم��ل امل�ص��ارات التي مبوجبه��ا يدخل 
جمتم��ع يف �صمي��م نظام عامل��ي حدي��ث)...(، وهي 
عن��ف رم��زي ي�صتن��د اإىل علق��ة توا�صلي��ة اإكراهية 
الإغت�ص��اب اخل�ص��وع)...( واالع��رتاف به��ا بو�صفها 

عاملية.")20(
وبالتغّل��ب على االمبيالية الثقافي��ة، تذوب ظاهرة 

التاأم��رك اأو االأمرك��ة وال تع��ود ق��ادرة عل��ى �صه��ر 
ال�صعوب ومزجها يف الثقافة االأمريكية.

 وباإمي��ان ال�صع��وب بحقه��ا يف التن��وع الثق��ايف، ال 
تعود الثقافة العوملية هي املحرك، بل يكون التنوع 
الثق��ايف وما يولده م��ن راأ�صمال رم��زي هو املحقق 
للتبادل احلر واملحرك االأول للتدويل الذي به ي�صبح 
االإنت��اج الثقايف متاأ�ص��ًل يف املجموع بل مركزية، 
ومتاأتي��ًا من اأر�س حمايدة بل قطبي��ة اأو اإنحيازية. 
وه��ذا م��ا حاولت اإّتباع��ه بع�س ال��دول عقب احلرب 
الباردة على امل�صتوى ال�صيا�صي ح�صب، ف�صّكلت حركة 
عاملية �ُصّميت حركة دول عدم االنحياز، وقد اتخذت 
قرارات ومواقف موح��دة اإزاء املع�صكرين اال�صرتاكي 

والراأ�صمايل.
 وق��د اأوج��د "اأرم��ان ماتلر" متثي��ًل ثقافي��ًا �صّماه 
القراب��ة  اأو  التق��ارب  الثقاف��ة، يق��وم عل��ى  بقرط��ة 
ويناه���س االمبيالية الثقافي��ة، ومفاد هذا التمثيل 
اأن "بريوقراطي��ة الف��ن .. تع��ّب عن القراب��ة العميقة 
يف  املتعاي�ص��ة  االجتماعي��ة  االأنظم��ة  كل  ب��ني 
الع��ال عل��ى قاعدة احلف��ظ االنتقائي واإع��ادة اإنتاج 
املا�ص��ي.")21( وبذل��ك تتحق��ق لل�صع��وب فرادتها، 
ويف الوق��ت نف�ص��ه تتح��د م��ع غريه��ا م��ن ال�صعوب 
االأخ��رى، كما تنتفي حاجتها اإىل القطبية واملركزية 
والهيمن��ة واالأحادية فل تع��ود �صيادتها قائمة على 
االأعيان)22( باملعنى االمبيايل، واإمنا هي �صيادة 

قائمة على التكافوؤ والتوازي وامل�صاهاة.
وم��ا دامت االمبيالي��ة الثقافية خمفق��ة، اإن ل نقل 
عاجزة عن حتقيق التعاي���س الذي به يتحقق ال�صلم 
بني ال�صعوب قاطبة، فل غرابة اذن اأن يكون التقارب 
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والتداخ��ل واالندم��اج �صمات مميزة للع���ر القادم. 
ولق��د ا�صت�رف الفرن�صي "بي��ري بيارني�س" امل�صتقبل 
فوج��د اأن القرن الواحد والع�رين لن يكون اأمريكيًا، 
بل �صيكون متعدد االأقطاب ومتعدد اللغات كالقرون 

املا�صية)23(. 
وتع��د الثورة الت��ي جاء به��ا "اتات��ورك" متثيًل من 
متثي��لت التنّوع الثقايف التي احتج بها "بيارني�س" 
موؤك��داً اأنه��ا ل تكن جمرد ثورة �صيا�صي��ة، واإمنا هي 
ث��ورة ثقافي��ة جذري��ة ك���رت النظ��ام االقت�صادي 
للدي��ن، واألغ��ت هيمنة راأ���س امل��ال االأجنبي وغرّيت 
العربي��ة والتق��ومي والع��ادات والتقالي��د  االأبجدي��ة 
ومنع��ت تع��دد الزوج��ات، وفر�ص��ت طريق��ة جديدة 
يف امللب�س والع��ادات االإ�صلمية.. م�ص��رياً اإىل مدينة 
ا�صطنب��ول كمثاٍل عل��ى ما تقدم، وال�صب��ب ما ت�صهده 
ه��ذه املدينة من تعاي�س ثق��ايف بني عاملني علماين 
متح��رر واإ�صلمي متدي��ن، ومن ثم ت�ص��اءل اإىل متى 
يظل هذان العامل��ان املختلفان يتعاي�صان يف �صلم 

؟)24(. 
وم��ن االنتقادات الت��ي وجهها "اأرم��ان ماتلر" اإىل 
الثقافي��ة  الراأ�صم��ايل، متثيلت��ه  الغرب��ي  املجتم��ع 
القائمة على التعايل والهيمنة والتي �صرّيته جمتمعًا 
يتحرى املراقبة ال�صاملة ويفرط يف ا�صتعمال اأجهزة 
الك�ص��ف البيومرتي��ة، وقد توقع مات��لر اأن هذا االأمر 
ه��و الذي �صيو�صل ه��ذا املجتم��ع اإىل التناق�س، الأن 
النظام اجلديد ال يقوم اإال على اإحلل االأمن واالإخلل 
ب��ه معا، منتقدا حتت عنوان الفت هو) فقدان الذاكرة 
والع��ودة اإىل خان��ة االنط��لق( ، الوالي��ات املتحدة 
االأمريكي��ة الأنها ن�صيت حربه��ا يف فيتنام وغامرت 

بدخول العراق)25(.  
وال يخفى اأن االإقرار بالتنوع الثقايف هو الذي يحّول 
�صدام احل�صارات اإىل ح��وار، ويجعل الثقافة مبثابة 
حا�صنة ت�ص��م يف جنباتها فاعلني ج��دداً، ميتلكون 
مقوم��ات متط��ورة ويتمتع��ون ب�صم��ات اجتماعي��ة 
وثقافية وتاريخي��ة وتكنولوجية، متّكنهم من اإعادة 
اإنت��اج املعارف واإمناء التدوي��ل للإبداع انعتاقًا من 
�صغ��وط اال�صتغلل للراأ�صم��ال الب�ري، وتخل�صًا من 
تبعات االحتكار للراأ�صمال االقت�صادي الذي عادة ما 
ُيوّج��ه الأغرا�س ربحية، وحت�صنًا اأي�صًا من االنغلق 
عل��ى الراأ�صمال االجتماع��ي و�صلبيات��ه التي تت�صبب 
يف حتجي��م فاعليت��ه، مع جتن��ب االنحي��از لراأ�صمال 
عقائدي يخ��دم طائفة اأو ديانة، مغلق��ًا الباب بوجه 

من يخالفه من طوائف اأو ديانات اأخرى. 
وال �صبي��ل الأي �روع تنويري ينف���س غبار التعايل 
وي�صع��ى اإىل التح��اور والتعادل؛ اإال باإح��لل النزعة 
االإن�صاني��ة الرحب��ة حم��ل النزع��ة املحلي��ة ال�صيق��ة 
وا�صتب��دال النظ��رة االأحادية بنظ��رة اندماجية تلغي 
النخبوي��ة وتنب��ذ التمركز ح��ول الذات. ه��ذا التمركز 
ال��ذي يجع��ل اأ�صحاَبه كاأولئ��ك الذين يقف��ون طوال 
عمرهم اأمام املراآة مفتونني بذاتهم ممار�صني خطاب 
البحث عن اإعلء الذات وحماولة خلق �صورة مثالية 
ملتزم��ة عن طري��ق التخويف م��ن االآخ��ر واالإرهاب 

به.)26(
اإن م��ا يبغ��ي التن��وع الثق��ايف الو�ص��ول اإلي��ه ه��و 
امل�صان��دة املتكافئة التي فيها التع��دد لي�س هجانة، 
واللمركزي��ة لي�ص��ت فو�ص��ى، وال�صي��ادة يف توجيه 

الفعل اجلماعي وقيادته لي�صت هرمية. 
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اإن احلدي��ث ع��ن التن��وع الثق��ايف واإظه��ار متثيلته 
والتدلي��ل عل��ى ايجابيات��ه، ل��ن يك��ون اإال مبعرف��ة 
الكيفي��ة الت��ي بها يت��م ا�صتثم��ار الر�صمل��ة مبختلف 
اأنواعه��ا، لتتب��دى يف �ص��كٍل رمزي غ��ري مبا�ر بناء 
على اآفاق اإ�صرتاتيجية خا�صة مو�صوعة لتحقيق هذا 
الغر���س، يتم التخطيط له��ا وا�صتيعابه��ا مبا يجعل 
اأية حماول��ة لتطبيقها باإجتاه توكيد اأهميتها ممكنة 

ومتاحة بجدية. 
وه��ذا م��ا ي�صع��ى اإليه منظرو م��ا بعد احلداث��ة الذين 
يب���ّرون بفت��ح اآف��اق الكوني��ة بغي��ة اإقام��ة نظ��ام 
اإنفتاح��ي اإندماج��ي، كبدي��ل ع��ن النظ��ام العوملي. 
وت�صه��م الدول املتمتعة بروؤية �صيا�صية انفتاحية يف 
توكي��د جناعة هذا النظام وفاعليته معرتفة بالتنوع 

الثقايف. 
وم��ن خطاأ املقاربة الثقافي��ة، اأن نعتقد اأن متثيلت 
التن��ّوع ت�صت��ورد اأو ت�صتجل��ب لك��ي تت��م حماكاته��ا 
بحذافريه��ا احت��ذاء واإمتث��ااًل، فذل��ك �صيف�ص��ي ب��ل 
يف  �صلبي��ة  املقارب��ة  تل��ك  تك��ون  اأن  اإىل  خ��لف 
حم�صلتها وغ��ري مرنة يف تطبيقاته��ا وجامدة يف 
حم�صلته��ا. واملطل��وب اأن يك��ون التمثي��ل للتن��وع 
الثق��ايف مرنًا منتج��ًا يف ظل روؤي��ة اندماجية لي�س 
د اأو  فيه��ا مغلوب وال غالب، وال م��كان مل�صدِّر ومورِّ
تاب��ع ومتبوع ومتعملق ومتق��ّزم، واإمنا الكل مندمج 

ومتقارب بانفتاح.
 اإن اآف��اق التن��وع الثق��ايف الت��ي ينبغ��ي اأن نتطّل��ع 

اإليها لن تتحقق م��ن دون ا�صرتاتيجيات ذات و�صائل 
واآلي��ات ت�صتثمر متثيلت التن��وع الثقايف وتر�صملها 
االندم��اج وحمقق��ة دينامي��ات  اإمكاني��ات  مهيئ��ة 
التوا�صل ومبا يوطد ع��رى التنوع �صواء يف الهويات 
اأو القومي��ات اأو الع��ادات اأو اللغات، وه��و ما تتبناه 

اليوم اأغلب البلدان ال�صناعية. 
ولع��ل اأه��م اآف��اق التن��وع الثق��ايف وا�صرتاتيجي��ات 

ر�صملته رمزيًا، ما ياأتي: 

1 تمثيل الهوامش الثق�فية : 

اإن متثي��لت التن��وع الثق��ايف ينبغ��ي اأن تتج��ه يف 
االأغل��ب نحو الهوام�س الثقافية، �صاعية اإىل انت�صالها 
من االنح��دار واالجتاه بها �ص��وب االرتقاء، مقّل�صة 
امل�صاف��ة ب��ني م��ا ه��و متع��ال ونخب��وي، وجامع��ة 
بالتاب��ع  املتب��وع  وداجم��ة  بال�صعب��ي،  الر�صم��ي 
واملغلوب بالغالب من خ��لل اإ�صرتاتيجية انفتاحية 
متح��ررة تنتقل باأف��راد املجتمع الواح��د من حمب�س 
االنتماء الثق��ايف املنغلق اإىل ف�صاء التغاير الثقايف 
املنفتح �صمن اأفق اإن�صاين كوين عابر للخ�صو�صيات. 
 واإذا اأردن��ا اأن نع��ّرف املهم�س الثق��ايف فاإننا نقول، 
اإن��ه االإن�ص��ان الذي ت��راه املوؤ�ص�صة االأبوي��ة املركزية 
كائن��ًا زائداً، يعي���س على اأطراف املرك��ز ال �رورة 
ع��ة حال��ه وهبوط  ل��ه وال ج��دوى من��ه. وال�صب��ب �صِ
ثقافته و�صعف قوته ودونية �صلوكه وبلدة فاعليته 
وو�صاعة �صورته، والذي ال مكان له يف اإ�صرتاتيجية 
تل��ك املوؤ�ص�ص��ة، ب�صبب ع��دم �صلحية وج��وده فيها 

بو�صفه كائنًا ثانويًا. 
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والبغية م��ن وراء حتجيم فاعلية املهم�س 
وع��دم االع��رتاف بقدرات��ه، وجتري��ده من 
اأي��ة جدوى لك��ي يظل قابعًا حت��ت طائلة 
�صلط��ة املركز تابعا له��ا بخ�صوع، مواليًا 
بطواعي��ة ورا�صي��ًا بقنوع ت��ام، وبخلف 
ه��ذا اال�ص��رتاط، ف��اإن االبوي��ة املركزي��ة 
�صتلفظ��ه وق��د تط��رده متنك��رة لوج��وده، 
م�صتلب��ة حقوق��ه، متن�صل��ة ل��ه وراف�ص��ة 

االعرتاف به.
وكان املفك��ر "زيجومن��ت باوم��ان" ق��د 
ع��دَّ الب�ر مبجموعه��م مهم�صني كنفايات 
ب�ري��ة وفائ�صني ع��ن احلاج��ة �صواء يف 

بلدانه��م االأ�صل اأو بلدان االإقامة، وال�صبب اأن الوجود 
وج��ود موؤقت على نّية اللثب��ات، م�صّبهًا حال الب�ر 
يف ع���ر احلداثة ال�صائلة ب�"احل��االت املبهمة التي 
ي�صتع�ص��ي الب��ت فيه��ا")27(. واإذا اأردن��ا اأن نع��دد 
الهوام�س، فاإنن��ا �صنجدها تتمّث��ل يف املراأة والطفل 
واملنفي واملهاجر وطالب اللجوء والنازح واملواطن 
ال��ذي ال ميل��ك اأوراق��ًا ثبوتي��ة، واليتي��م وال�صج��ني 
واملختل اأو املجنون وال�صاذ والعبد واخلادم وعامل 
النظافة والعامل باالأجر اليومي والعاطل عن العمل 
واملع��زر واملثل��ي واملنب��وذ واملت���رد واملت�ص��ول 
واملدم��ن وغريهم من الفئات الب�ري��ة التي يطالها 

العوز والفقر واملر�س وال�صعف والت�صوي�س. 
وم��ن الطبيع��ي اأن تو�صيف ه��وؤالء باأنه��م هوام�س 
ثقافي��ة، �صينطوي على �صور متع��ددة بع�صها معلن 
با�صتحي��اء و�صعة، وبع�صها خفي يطاله التعتيم، اأو 
مغيب متار�س �صده �صتى �صيا�صات القمع واالإ�صكات 

ومبا يجعل لكل فئة من الفئات الهام�صية 
ثقافتها اخلا�صة، ولقد اأكد املفكر "ادوارد 
�صعي��د" اأن متثي��ل ه��وؤالء الهام�صي��ني هو 
االأه��م للمثقف ب�صبب وج��ود جانب خفي 
ويعن��ي به تل��ك االأف��كار والقي��م والنا�س 
والن�ص��اء مث��ل الكاتب��ات اللآت��ي حتدثت 
"فرجينيا وول��ف" عنهن واللآتي ل تتح 
الأي منه��ن غ��رف خا�ص��ة)28(، وال�صوؤال 
كيف ميك��ن ا�صتثمار هذه الفئات الب�رية 
كفواع��ل مركزية وراأ�صم��ال رمزي وذوات 

لها جدوى وفاعلية؟ 
لي�س مغ��االة القول اإن ه��وؤالء الهام�صيني 
ه��م يف احلقيقة مادة اأولي��ة اأ�صا�صها التنوع 
الثق��ايف ال��ذي ميك��ن ا�صتثم��اره واإع��ادة ت�صنيعه، 
ليكون��وا م�صدر قوة ميكن االعتماد عليها يف حتقيق 
نه�ص��ة ثقافي��ة باجت��اه ا�صرتاتيجي جدي��د. وواحدة 
من ا�صرتاتيجيات متثي��ل الهوام�س، هي ا�صرتاتيجية 
االع��رتاف بالن�صوية كعن�ر فاع��ل غري تابع لقطب 
مركزي وال مواٍل ملوؤ�ص�صة اأبوية ت�صتحوذ على طاقاته 
ورمبا ت�صخره ل�صاحلها وحدها، ولي�س معنى هذا اأن 
ت�صتف��رد الن�صوية باملركزية على ح�ص��اب الذكورية، 
واإمن��ا املق�صود ه��و اأن ت�صاه��ي مركزيتها مركزية 
االآخ��ر، فاملراأة لي�صت كيانًا م�صتلب��ًا اأو ناق�صًا حتى 
ت�صتوج��ب علي��ه الو�صاي��ة مم��ا كان��ت ق��د مار�صته 

املنظومة االأبوية مع الن�صاء دهوراً طويلة. 
ال غرو اأن ا�صرتاتيجية االعرتاف، لن تفقد املجتمعات 
البطريرياكي��ة هيمنته��ا، ولكنه��ا جتع��ل املدخلت 
فيها مكفولة للجمي��ع، م�صاعة للرجال والن�صاء على 

جوليا كر�صتيفا 

روالن بارت
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ال�صواء وب�صورة ال مركزية، راأ�صمالها تنوع الثقافات 
وخمرجاتها االحتواء والت�صارك والتقارب واالندماج 
التي جتعل الذوات فاعلة لي�س بينها تفا�صل جنو�صي 
اأو جندري �صواء يف احرتام القدرات والثقة بها اأو يف 

العمل على ا�صتثمارها واالإفادة منها. 
وكان��ت فرن�ص��ا قد �صه��دت بعد ع��ام 1960 انقلبًا 
دميوغرافي��ًا اأّدى اإىل تغرّي يف مكانة املراأة وال �صّيما 
بع��د رف��ع الن�ص��اء ل�صع��ار) اأج�صادنا ملك لن��ا( وهذا 
التغي��ري يتحدد يف ثلث��ة موؤ�رات ه��ي "انخفا�س 
كل املوؤ�رات الدميغرافي��ة للوالدة ومعدالت الزواج 
واخل�صوب��ة وزي��ادة مع��دل ن�ص��اط الن�ص��اء وتن��وع 

اأ�صكال احلياة اخلا�صة.")29(
ويف جمتمعاتن��ا العربي��ة، م��ا زال��ت امل��راأة ت��وؤدي 
االأدوار الت��ي تو�ص��ي به��ا االأبوي��ة وتباركه��ا ومبا 
ي�صم��ن للذكورية اال�صتحكام ويهي��ئ لها اال�صتعلء 
مدمي��ة بذلك ا�صتحواذها على املراأة، ومن ثم ال يتاح 
جم��ال عندن��ا للحديث ع��ن مقولة) �ص��ريورة انعتاق 
الن�ص��اء( بداللتها االنفتاحية الت��ي تعني التحررمن 

املن��زيل  ال��دور  اإرغام��ات 
 � امل��راأة  اأي   � وابتكاره��ا 
الأ�ص��كال جديدة م��ن احلياة 
اخلا�صة متث��ل جميعًا م�صار 

انعتاق تاريخي.")30(
التعام��ل  يظ��ل  ث��م  وم��ن 
جمتمعاتن��ا،  يف  املرك��زي 
قائم��ًا على اأ�صا���س جندري 
وه��و عادة م��ا ي�صب خارج 
موا�صع��ات التن��ّوع الثقايف 

حماطًا بالروؤية االحادية.
 ال غ��رو اأن بع�ص��ًا م��ن ه��ذا التعام��ل، م�صوؤولة عنه 
امل��راأة نف�صها، كونها ر�صيت على م�صتويات خمتلفة 
اأن تتنّكر الأنثويتها يف مقابل ح�صولها على مكا�صب 
معين��ة، معتقدة اأنها مبهادنتها للأبوية ومطاوعتها 
للذكوري��ة وت�صبهه��ا به��ا، �صتتحق��ق رغباتها وتبلغ 
مراميها. وه��ذا اأمر خطري لكونه يعي��ق االأنوثة التي 
هي اإحدى �صمات الن�صوية عن اأداء دورها يف التمثيل، 
ف�صل ع��ن تقوي�صه لتطلعات امل��راأة يف التعبري عن 
ذاتها واإثبات كينونتها وتوكيد هويتها املوؤنثة اأوال، 
والأنه ين�ص��ف اأ�صا�صات كانت قد �صيدتها املجتمعات 
االأمومي��ة ثاني��ًا، تل��ك املجتمعات الت��ي كانت فيها 
امل��راأة ه��ي احلكيم��ة والقائ��دة وكانت احلي��اة هي 
االك��ر توافقًا واالكر اإتزان��ًا ومنطقية. وعلى الرغم 
من تاريخية هذا الواقع؛ اإال اإننا جند بع�س املفكرين 
م��ا زال��وا ي�صكك��ون اأو باالأح��رى يتحفظ��ون ما بني 
البهن��ة بدقة على جمتم��ع اأمومي معني، وبني عدم 
ا�صتثن��اء اإمكاني��ة وج��ود مثل ه��ذه املجتمعات يف 

امل�صتقبل)31(. 
وهذا يدلل على اأن االعرتاف 
اإطار  بالتن��وع الثق��ايف يف 
جن��دري ه��و جم��رد ت�صكيك 
واه��م واف��رتاء خمتل��ق م��ا 
الذكوري��ة  النظ��رة  دام��ت 
املجتم��ع  حت��ول  يف  ت��رى 
م��ن االأبوي��ة اإىل االمومي��ة 
اإعاق��ًة ولي�س تقدم��ا.!! وهذا 
اال�صتح��واذ ه��و م��ا يجع��ل 

األدب النسوي ونقد 
جمالياته، شكال من 

أشكال التنوع والغنى 
الثقافي.
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اإن�صان هذا الع�ر دميما كما ي�صفه املفكر فوكاياما 
"الوح�س ذو الوجنتني احلمراوين")32( ، وقبله كان 
نيت�صه ق��د اأعلى من �صاأن الذكوري��ة حني جعل اإرادة 
الق��وة موجودة قب��ل العقل اأو التيمو���س الذي حتدث 

عنه اإفلطون مبعنى اإرادة الذات. 
واإرادة القوة، نزعة تفا�صلية فيها الثقافة عبارة عن 
قوة تق��اوم االآخر ال�صعيف الذي تراه معيقا، راف�صة 
اأي��ة اأمن��اط تتعلق بقدرة اجلماع��ة على خلق جمتمع 
مدين قومي، وهذا ما يجعل العوامل الثقافية مرهونة 
بالهوية القومي��ة والدين والتاري��خ والثقافة واللغة 
)33(، متنا�صي��ة امل��راأة الت��ي هي الغائ��ب الكبري اأو 
ال�صامت الكب��ري يف التاريخ. وهذا ما توؤكده الثقافة 
املادي��ة)34( الت��ي تق��وم عل��ى �صيا�ص��ة االنغ��لق 
الثق��ايف ال��ذي يجع��ل االنت��اج مرتبط��ا بذكوري��ة 

املجتمع.
اإن االعت��داد بالفع��ل االأنث��وي يف املجتم��ع والنظ��ر 
اىل امل��راأة فاعًل هو الذي �صي�صه��م يف عملية تطوير 
املجتمع ومنائه. ولعل من اأهداف توظيف ا�صرتاتيجية 
متثيل الن�صوية يف التنّوع الثقايف،هو اإثبات فر�صية 
اأن امل��راأة راأ�صمال ولي�ص��ت فائ�صًا وهي فاعل رمزي 
ميلك االمتلء ويتمتع باالحت��واء، والقادر على قلب 
املركزي��ة وفوقيته��ا ال�صاقولية باجت��اه اللمركزية 
يف خطيتها االمتدادي��ة التي تلغي ثنائية الهام�س/ 
املركز، ف�صل ع��ن عدم اإقرارها بوجود عامل ثقايف 
فائ�س اأو ناق�س، الأن اجلميع لهم دورهم يف حتقيق 

التكامل واالندماج لتغدو الر�صملة رمزية.
و�صتظ��ل الن�صوي��ة غري واعي��ة الأهمية نق���س املركز 
والتمرد على الهام�س اإذا ل حتقق لها تاأ�صي�صًا ثقافيا 

موؤنثًا وحقيقي��ًا ولي�س جمرد مظهرية على امل�صتوى 
االإعلم��ي فقط، يف �صكل منظمة لي���س لها وجود اإال 
باال�صم اأو حزب اأو رابطة ال وجود لها اإال على يافطة 
و�صع��ت فوق بناي��ة غري ماأهول��ة بال�ص��كان اأو غري 

مكتملة البناء.
ولي���س اأقل �ص��وءاً من ذل��ك، اأن يّدعي تكت��ل �صيا�صي 
اأو تنظي��م حزب��ي اأو حكومي اأنه املداف��ع عن املراأة، 
م��ن خلل قنوات اإعلم ف�صائية اإذاعية اأو تلفزيزنية 
حتى اإذا تابعنا تلك القنوات وجدناها اإما عبارة عن 
ت�صجيل م�صبق ملجموعة من االأغاين تتخللها �صبوتات 
تع��اد يوميًا ب�صكل روتيني فل من ن�صاء يتحدثن وال 
برام��ج موجه��ة لتثقيفه��ن، اأو تك��ون جم��رد و�صيلة 
لرتوي��ج االإعلنات وتق��دمي الدعاي��ات اال�صتهلكية 
واالآني��ة ملنتج��ات ال علق��ة لها بالر�صمل��ة الرمزية 

امل�صتثمرة للن�صوية كمركز يف ال�صناعة الثقافية.
 وتعد املباالة بالطفولة واالإقرار بها جزءاً من التنوع 
الثق��ايف، واإ�صرتاتيجي��ة اأخ��رى م��ن ا�صرتاتيجي��ات 
متثي��ل الهوام���س الثقافية وهو م��ا ل تكن املركزية 
االأبوي��ة تكرتث ل��ه اإال بقدر حمدود اأو ق��د توّليه اأقل 

مما ي�صتوجبه من االهتمام والعناية.
اإن م��ا تقت�صي��ه اإ�صرتاتيجي��ة االإق��رار بالطفولة، هو 
التح��رر م��ن تقليدي��ة النظ��ر للطف��ل عل��ى اأن��ه تابع 
واالإمي��ان باأهمية اندماجه مع فئات املجتمع كافة، 
وا�صتثمار مواهبه منذ ال�صنة االأوىل من حياته، بغية 
�صه��ر قابليات��ه واالإفادة م��ن اإمكانيات��ه م�صتقبل، 
ورغبة يف االإجتاه �صوب العاملية وعبوراً للقوميات 

والهويات والثقافات.
ول��و ت�صاءلنا متى ينبغي اأن ياأخذ هذا التمثل ميدانه 
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يف احلي��اة العملي��ة، فاإننا �صنج��د االإجاب��ة الفاعلة 
واالأك��ر حيوي��ة ه��ي اأن يب��داأ التمثيل قب��ل الدخول 
للمدر�ص��ة، الأن القراءة والتعل��م مرحلة تالية ملرحلة 
ثقافي��ة ت�صبقه��ا تو�صف باأنه��ا �صفاهية فل تقت�ر 
عل��ى االحت��ذاء والتقليد واإمن��ا تتعداه��ا اإىل االبداع. 
وهكذا ين�صاأ الطفل فاعًل ثقافيًا ويندمج يف املجتمع 

وتنمى قدراته بدال من كبتها اأو ادخارها.
وي�ص��رتط لتحقيق هذا التطّلع اأن تكون دور احل�صانة 
وريا�س االأطفال بعيدة عن مركزية التبعية ملوؤ�ص�صة 
اأو وزارة، متح��ررة من البريوقراطي��ة ومرتكزة على 
اجلوان��ب الثقافي��ة. وخلط��ورة مث��ل هك��ذا توجهات 
ينبغ��ي اأن تر�صد لها البام��ج واخلطط واالإمكانيات 
وت�صن لها قوانني تنظ��م عملها �صاأنها �صاأن الهيئات 
واملفو�صي��ات واملوؤ�ص�صات واالحت��ادات والنقابات 

يف املجتمع.
اإن االعرتاف بالن�صوية واالإق��رار بالطفولة وما لهما 
م��ن دور فاع��ل يف ال�صناع��ة الثقافي��ة، �صتتبعه بل 
�ص��ك اعرتاف��ات واإق��رارات مماثلة، قد توؤ�ص���س ل�صائر 
الهوام���س الثقافية االأخرى اأن تك��ون لها متثيلتها 
الت��ي ت�ص��ب يف ب��اب اال�صتثم��ار للتن��وع الثق��ايف 
كراأ�صم��ال رم��زي. وما �صع��ود فواعل جدي��دة كانت 
مغيب��ة اأو مقموع��ة �صوى توكيد ملظهري��ة ح�صارية 
تق��ر باأهمي��ة التنوع الثقايف يف االرتق��اء باالإن�صان 

رمزيًا نحو حياة م�صتقرة وهانئة.

2 الصن�عة العبر ثق�فية : 
 

االع��رتاف بالتنوع الثقايف هو قب��ول باالآخر وحمو 

للقطبي��ة وتوجي��ه للحياة االجتماعي��ة باجتاه يرى 
الثقاف��ة عاب��رة للح��دود، ف��ل حتت��اج اإىل ج��وازات 
م��رور وتاأ�صريات دخول اأو خروج، م��ا دام املمثلون 
توا�ص��ل  واالنفت��اح  باللمركزي��ة  موؤمن��ني  له��ا 
واندماجًا. ومتى ما و�صف��ت ثقافة �صعب باالنغلق 
والتجّذر، فذلك يعن��ي اأن املمثلني لها هم املنغلقون 
واملتقوقع��ون الذي��ن ال ي�صمحون بالنم��اء والتبعم 
وال يرحب��ون بالتط��ور واالنت�ص��ار، ومم��ا ال �صك فيه 
اأن "تغي��ري ع��ادات ثقافي��ة موغلة يف التج��ذر الأ�صد 
�صعوبة بكثري من تعديل د�صتور على الرغم من كون 

هذا وتلك من اإبداعات الوعي الب�ري")35( 
ولكن كي��ف ن�صتطيع اأن ندلل عل��ى مقولة اإن التنوع 
الثق��ايف ال ي�صاد التباي��ن يف الهويات واالأعراق وال 

ي�صطدم باختلف اللغات والعقائد؟.
لعل اجل��واب يكم��ن يف اال�صرتاتيجي��ات التي حتقق 
متثي��لت العب ثقايف، ومنها اأن تغدو الذات الفردية 
غ��ري من�صهرة وال مذاب��ة يف املجم��وع، ويف الوقت 
نف�صه مندجمة متفاعلة مع��ه. وهذا التلقي الطوعي 
ب��ني فرداني��ة ذاتي��ة وكلياني��ة جمتمعي��ة �صيحّت��م 
ال�صع��ور مبواطنة تطامنية نفعية تتمظهر فيها الذات 
ممثل��ة لنف�صها اأوال، ومتقا�صمة م��ع غريها اآخراً، بل 
والء لنم��وذج اأو مرك��ز ومن دون حاج��ة اإىل االإقرار 

بهرمية متتد �صاقوليًا وبوجهة نظر ا�صتقطابية. 
وهذا الفهم املتح��رر واملنفتح يف النزوع نحو الذات 
كقيم��ة م�صتقلة واحرتامها مع االع��رتاف باجلماعة 
كقيم��ة رمزي��ة هو ال��ذي يو�صل اإىل "ه��ذا اجلزء يف 
الكائ��ن الذي ي�صميه اأفلطون تيمو�س فهو ي�صبه عند 
االإن�صان نوعا من االإح�صا�س الفطري بالعدالة")36( 
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واملجتم��ع الع��ب ثق��ايف جمتم��ع ح�ص��اري يوؤم��ن 
بالتعاي���س االإجتماع��ي والتح��رر الفك��ري والتبادل 
املع��ريف، متخ��ذاً م��ن الثقاف��ة وتنوعه��ا راأ�صم��اال 
يجمع االأط��راف باملراكز �صواء ب�صواء من اأجل اإنتاج 
�صناعي جديد هو عبارة عن متثيلت ترتهن باأمرين 
ثقافي��ني: اأولهم��ا ثقاف��ة االندم��اج وثانيهما ثقافة 

التوا�صل.

-  ثق�فة االندم�ج :  
أ
ا  

 
من اأهم خمرجات العب ثقايف، هو االندماج النوعي 
ال��ذي ين��اوئ ثقاف��ة التقاط��ع والت�ص��اد، والذي به 
تتاأقل��م املجتمع��ات �صم��ن ع��ال ن�صقي يق��وم على 
اللمنذج��ة واللمعيارية ويعمل عل��ى اإخراجها من 
اأزماته��ا االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية، كاأن 
ُي�صلح الرتاجع يف امل�صتوى املعي�صي اأو حالة العطب 
يف التن�صئ��ة االجتماعية اأو اإنهي��ار القيم االأخلقية. 
الثقاف��ة  وال يعن��ي االندم��اج االجتماع��ي ت�صوي��ه 
املحلي��ة اأو النيل منها باال�صتهلك والته�صيم؛ بل هو 
االخت��لط اأو االمتزاج الذي يكف��ل حتقيق الت�صامن 
ب��ني املجتمع��ات املتنوع��ة ثقافي��ا ويفت��ح اآف��اق 

التفاهم بينها. 
وه��ذا ما توؤكده نظري��ات علم االجتم��اع التي بّينت 
فاعلي��ة التنوع الثقايف يف جت��اوز �صلبيات اأخلقية 
واأزم��ات اجتماعية خمتلفة تتعل��ق بالبطالة والفقر 
والتهديد واالإق�صاء والكبت والت�صييق واالإدمان..الخ
ومت��ى امتل��ك االإن�ص��ان الروؤي��ة العقلني��ة مبعناها 
التماثل��ي التعميم��ي واال�صرتاكي، فه��و كائن متعدد 

يف فه��م الع��ال ون�صقيت��ه القائم��ة عل��ى االندم��اج 
ب��كل �صنوف��ه، وم��ا حت��ول ال��دول اإىل فيدرالي��ات 
اإال  دولي��ة  وموؤ�ص�ص��ات  واأنظم��ة  وكونفودرالي��ات 
انعكا���س للتقارب الثق��ايف بني �صع��وب العال ومبا 
يجعل ق��وى االندماج حقيقية توّلد قوى م�صادة من 

التوكيد الثقايف والوعي احل�صاري.)37(
وللندماج �صورتان هما: ال�صورة ال�صلبية، ومتثلها 
الثقافة التقليدية الفوقي��ة اال�صتهلكية التي حت�ر 
االندم��اج يف اإطار مركزي نخبوي يبحث عن منوذج 
اأمث��ل ومن��ط اأعلى كم��ا يظه��ر يف تعاي���س االأقليات 
االثنية مع االأغلبي��ة القبلية اأو العرقية اأو العن�رية 
وعادة م��ا تعاين هذه االأقليات م��ن امنحاء ثقافتها 

يف ثقافة االأغلبية.
 واأّما ال�ص��ورة االيجابية للندماج، فتمثلها الثقافة 
احلرة اأو اللتقليدية التي هدفها الو�صول باالندماج 
اإىل اأق�ص��ى نقط��ة يف املجتمع، م��ن دون متييز بني 
م��ا هو نخب��وي وما ه��و �صعبي مع تكري���س العناية 
باملهّم���س به��دف مللم��ة اأحادي��ة ثقافت��ه، وجعلها 
الت���رذم  ع��ن  بعي��داً  واح��دة  كلي��ة  يف  جمموع��ة 
واالإندثار. وهذا ما �صيحميها من الن�صوب والن�صيان 
ويجعله��ا ممتلك��ة القوة وال�صطوة الت��ي بها ت�صتطيع 
جمابهة مظاه��ر الهيمنة االمبيالية، �صامدة بوجه 

القطبية.
وع��ادة م��ا توجه ثقاف��ة االندم��اج �ص��وب العوامل 
الثقافية على اختلف م�صتوياتها وتباين مظاهرها 
بهدف جعلها متطامنة بنفعية ومتكاتفة مب�صلحية. 
الف��رد  الإ�صتثم��ار  علئقي��ة  �ص��ريورة  واالندم��اج 
واجلماع��ة عل��ى وفق منظ��ور �صو�صيوثق��ايف يرتهن 
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حتقيق��ه بو�صعي��ة الف��رد واملجتم��ع اأوال و�ص��ريورة 
القي��م الثقافي��ة ثاني��ا، و�صوابط ال�صل��م االجتماعي 

وموؤ�ص�صاته الر�صمية ثالثا. 
وم��ن الوهم ت�صكي��ل اندماج يق��ارع �صلبيات االأقلمة 
اإذا  اإال  العاملي��ة؛   حم��اواًل حم��و املحلي��ة باجت��اه 
االمبيالي��ة  �ص��د  املقه��ورة  ال�صع��وب  ت�صامن��ت 
اال�صتعماري��ة، و�صع��ت اإىل التحرر م��ن ت�صلط منوذج 
معني، وعند ذاك �صتن�صط العلقات الثقافية التي بها 
تخرج الثقافة الواحدة من ال�صيق والتقييد واالحتماء 
التوا�ص��ل  باجت��اه  والطبقي��ة  والتع��ايل  واملراقب��ة 
واالنفت��اح عل��ى خمتل��ف ال�صع��د. وهو م��ا كان قد 
�صهده املجتمع العربي اأّب��ان القرنني الثالث والرابع 
الهجري��ني ح��ني اختلط الع��رب باالأق��وام املجاورة 
فن�صط��ت الرتجم��ة وتداخلت العل��وم وتو�صعت حركة 
التب��ادل الفكري، االأمر ال��ذي اأنع�س ميادين التحاور 

والتفاهم والتقارب بني ال�صعوب. 
وق��د اأ�صار "كل��ود دوب��ار" اإىل اأن االندم��اج ال ي�ر 
الهوي��ة ال�صخ�صي��ة)38( بي��د اأن حتقي��ق االندم��اج 
املجتمع��ي ل��ن يك��ون اإال بوج��ود قن��وات توا�ص��ل 
اأوجدته��ا مرحلة م��ا بعد الكولونيالي��ة واأ�صهمت يف 
توكي��د اأهمية التقريب بني ال�صع��وب على وفق نظام 
عامل��ي جديد، تاأخذ في��ه م�صاألة التنوع الثقايف بعدا 

�صموليًا، وهو ما �صنناق�صه يف املبحث االآتي. 

ب- التواصل المعي�ري: 

ه��و ال�صورة الثانية للتمثيل الع��ب ثقايف، وال �صبيل 
حلي��اة دميقراطية متنوعة ثقافي��ًا؛ اإال بثقافة توؤمن 

بالتوا�صل كفعل تفكري حر ونقٍد بّناء وحوار متفاعل 
يحق��ق اأدجمة ال متي��ت اخل�صو�صية، واإمن��ا تتجاوز 
حال��ة العزل��ة والتقوق��ع. واأه��م رهان��ات التوا�ص��ل 
املطروح��ة على مائ��دة النقا�س هي: ره��ان االإعلم 
وره��ان التموقع ورهان التاأث��ري والرهان العلئقي 

والرهان املعياري)39(. 
وما يهمنا هنا الره��ان املعياري الأنه "يخ�س اآفاق 
العلق��ة االإن�صانية الت��ي تتلّخ�س يف ���رورة بناء 
جمتمع ح��واري يوجهه مبداأ قب��ول االآخر املختلف، 
فالتوا�ص��ل واإن كان ينطل��ق م��ن اإ�صرتاتيجية تاأكيد 
ال��ذات والتاأث��ري يف االآخ��ر، فاإن��ه يه��دف يف العمق 
اإىل بن��اء م��ا ي�صمي��ه هابرما�س بالف�ص��اء العمومي 
للعلق��ات القائمة على االختلف واحل��وار و�صيادة 

الروح الدميقراطية والت�صامح.")40(
وه��ذا بالتاأكي��د يحت��اج اإىل فل�صف��ة وع��ي اأو عقلنة، 
لين��درج الفعل التوا�صل��ي يف عقلنية تنويرية تعلي 
العقل وتنبذ العنف وال حتتكم اإىل القوة)41(، ف�صل 
عن تاأهيله��ا للمجتمع ثقافيًا ومبا يوازن بني كفتي 
الثقاف��ة املحلي��ة والثقاف��ة العاملي��ة، كاأن يو�ص��ع 
"الت�صامن يف املقدم��ة على ال�صعيد املحلي وعلى 
امل�صتوى الوطن��ي والعاملي، مع االهتم��ام بالتنوع 
احلي��وي ومع��اودة اكت�صاف ذاك��رة تاريخية خميفة 
مغتذية من مفك��ري الثنائي وحدة/ تنوع يف العال 

الثالث.")42( 
فم��ا االأوج��ه الت��ي به��ا يحق��ق ال�صتلي��ت والكاب��ل 
والهات��ف وغريه��ا من و�صائ��ل التوا�ص��ل االإعلمي 

ت�صنيعًا ثقافيًا ذا وجه حتاوري وتفاعلي بّناء؟ 
لي�س ي�صرياً االإجابة عن هذا ال�صوؤال، لكن املوؤكد اأن هذا 
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الوج��ه لن يكون فيه انتهاك 
لل�صي��ادة اأو خ��رق لل�صيا�صة، 
�صوى ماأ�ص�صة الثقافة لتغدو 
فاعلة �صاأنها �صاأن االقت�صاد 
وهن��ا  وال�صح��ة،  والتعلي��م 
التوا�ص��ل  رهان��ات  تكم��ن 
ومفارقات��ه. والثقاف��ة التي 
يراد �صنعه��ا لي�صت اأحادية 
�صتت�صم��ن  الأنه��ا  املعن��ى 
وداللي��ًا،  نوعي��ًا  تع��دداً 

و�صتغ��دو له��ا ب�صب��ب التوا�ص��ل قاع��دة �صمولي��ة، اإذ 
"ال ثقاف��ة ب��ل تو�صيل اإعلم��ي وال هوية من دون 
في��ه  تدخ��ل  ال�صم��ويل  البع��د  وه��ذا  ترجم��ة")43( 
الهويات والرتجمات واالإعلنات للماركات العاملية 

واالأزياء واالأنوثة والطبخ.. الخ.
تكنولوجي��ات  ا�صتح��داث  يف  التوا�ص��ل  وعقلني��ة 
االإع��لم وتوف��ري ميكانيزميات التوا�ص��ل، هي التي 
�صت�صم��ح بانت�ص��ال التن��وع الثق��ايف م��ن االنحبا�س 
واالختن��اق والتقوق��ع و�صتعم��ل عل��ى ا�صتثماره يف 
اأكم��ل �صورة ومبا يحقق التفاه��م البّناء بني �صعوب 

العال. 
وجدي��ر بالذك��ر اأن هناك فارقا ب��ني التوا�صل كفعل 
اإفهام عمومي، والتوا�ص��ل كفعل اإنتاج ووعي اأدبي، 
وال�صب��ب اأن االأول داخ��ل ثقايف ين��درج فيه االإعلم 
اجلماهريي، الذي عادة ما يكون موجها واحلداثوية 
التكنولوجي��ة التي جتعل املجتمع مغرتبًا عن نف�صه، 
وخط��ر ه��ذه احلداثوي��ة "ال يقابله اإال خط��ر دعوات 
التقوق��ع والع��ودة اىل ال�صل��ف ال�صال��ح والدع��وات 

تطل��ق  الت��ي  ال�صوفيني��ة 
حتت �صت��ار حماي��ة الذاتية 
الثقافية")44(، والثاين عب 
ثق��ايف ين��درج في��ه الداخل 
ثق��ايف جنب��ا اإىل جن��ب مع 
و�صائل التوا�صل االجتماعي 
الرقمي��ة  وو�صائطه��ا 

االفرتا�صية وال�صورية.
البام��ج  بع���س  ولعب��ت 
عاملي��ًا  دوراً  التفلزيوني��ة 
الأنها انبن��ت على فكرة االع��رتاف بالتنوع، فحّققت 
اإندماج��ًا بني جمتمع��اٍت خمتلفة، كم��ا يف القنوات 
الت��ي تبث اأخبارها وبراجمه��ا بلغات خمتلفة كقناة 
اأو   RT و   DW وقن��اة    CNN وقن��اة   BBC
 Arab و The voice البنام��ج الرتفيهي��ة مث��ل
got talint ، بينم��ا تعم��ل االإعلن��ات التجاري��ة 
املروج��ة لثقافة اال�صته��لك، على تكري���س الهيمنة 
االمبيالي��ة، وال نن�ص��ى اأن بع���س برام��ج تلفزيون 
الواقع تدخل حتت ه��ذا التو�صيف االأخري اأي�صا، كما 
يف برنام��ج  Star Academyالن �صن��ع ن�ص��خ 
خمتلف��ة من هذه البامج لي�س املغزى منه االإعرتاف 
بالتنوع الثقايف وا�صتثم��اره كراأ�صمال رمزي، واإمنا 
معناه االإبقاء على ثقافة اال�صتهلك التي بها ت�صمن 
االمبيالي��ة لنف�صه��ا الغلب��ة والتف��وق، فار�صة على 
ال�صع��وب امل�صتهلك��ة اخل�ص��وع والتبعي��ة، وق��د اأكد 
فوكاياما اأن �صعوب ال�رق االأدنى واالأق�صى واالأو�صط 
متتل��ك عوامل ثقافية وال�صيما الدين جتعلها موجهة 
للمجموع اأكر من االأف��راد مما ي�صكل اأمة اقت�صادية 

باالنفتاح الذي هو أبجدية 
الحياة تعيد الشعوب 
إنتاج ذواتها، بطريقة 

تعقلن الحياة 
والمجتمع.
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اأ�صد فوقية م��ن قومية الواليات املتحدة")45(. ولن 
يكون التحدي املنطوي على هذا النوع من اال�صتثمار 
للتنوع الثقايف با�صتعمال و�صائط التوا�صل وو�صائل 
االإع��لم ي�ص��ريا، اإال اإذا �صممت ال�صع��وب على حتقيق 
واح��د من اأمرين "اأّما اأن ت�ص��ع نف�صها على ال�صفحة 
مع احل�صارة الغربية واأما اأن تكون جديرة باالعتبار 

ككيانات قابلة للحرتام.")46( 
وكان املفكر الفرن�صي بورديو قد قراأ وجوه االغرتاب 
يف املجتم��ع الراأ�صمايل متكئا عل��ى مقوالت تك�صف 
ع��ن العن�رية والعنف والهوية املاأزومة، لكنه وهو 

يعط��ي در�صا منوذجيا يف اخلقية املعرفة ي�صري اىل 
االنح��لل القيمي ال��ذي يختل���س التف��اوؤل وي�صادر 

امل�صتقبل")47( 
وق��د ال نغ��ايل اإذا قلن��ا اإن ا�صتثمار التن��وع الثقايف 
�صيظ��ل جم��رد طوباوي��ة متخيلة وع��ال موهوم، ما 
ل متتل��ك ال�صناع��ة الثقافي��ة منظوم��ات اإعلمي��ة 
توا�صلي��ة فاعلة تكر���س براجمها باجت��اه انفتاحي 
بن��اء، م�صتند على قاع��دة وعي �صمي��م واإدراك عال 
باأهمي��ة ا�صتثمار التن��وع الثق��ايف ودوره يف تغيري 

م�صارات ال�صعوب املقهورة. 

الخ�تمة : 

اإن التنوع الثقايف لي�س تو�صيفًا اأو اإطاراً كما اأنه لي�س حرية اأو اإلزامًا، اإمنا هو هوية عاملية 
تقوم على التقارب واالإنفتاح وتوؤمن باالندماج والتوا�صل يف ظل مرحلة ما بعد تنويرية ال 

تعرف املركزية.
 وهذا ما يحّول العوملة من هيمنة هوية على اأخرى ب�صعبوية واأيديوجلية، اإىل امتزاج هويات 
وثقاف��ات وقومي��ات مع املحافظة على �ص��ريورة اختلفاتها من دون ا�صتثن��اءات. وهذا ما 
ت�صع��ى اإلي��ه �صناعة الثقافة باأ�صلوب طوعي جماعاتي ازدواج��ي حتقيقًا حلياة جديدة لي�س 

فيها و�صاية اأو رقابة اأو غزو.
واأن التخطي��ط لر�صمل��ة التن��وع الثقايف وجعله ممك��ن التحقق، اإمنا يتطّل��ب ا�صرتاتيجيات ال 
مركزي��ة تنب��ع من �صيا�ص��ات اإنفتاحية، تتقن ح�صاب مب��ادالت الراأ�صمال الت��ي �صتتحكم يف 
�صن��ع ثقافة جمتمعية ح��رة متكاملة لي�س فيها تعاٍل وال حتّي��ز وال اأحادية، وهذا ما ينبغي 
عل��ى جمتمعاتن��ا العربية ال�ص��ري نحوه، نب��ًذا للنق�صام وتوجيه��ًا للإمكاني��ات، بغية اإعادة 

ا�صتثمارها من جديد.
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وال- مدخل ع�م حول مفهوم
أ
ا

 ثق�فة العنف وتجلي�ته� :   

اإذا كان ما يعي�صه العال اليوم من جمازر وتفجريات 
وانهي��ار لثقاف��ة ال�صلم والت�صام��ح، يج�ص��د انعكا�صًا 
�صارخ��ًا لظاه��رة االإره��اب وانت�صار ثقاف��ة العنف 
املدم��رة، فم��ا اأجنع الو�صائ��ل واالآلي��ات ملواجهتها 

والكبح من جماحها ؟؟ 
على الرغم من اأنه ل يتبلّور حتى االآن تعريف حمدد 
حا�صم ملفهوم "العنف"، فاإن موؤ�رات عّدة )اجلهل/
الفقر/الظلم( حتيل اإىل جملة من اخل�صائ�س املميزة 
تتمظه��ر من خللها ثقاف��ة العنف ب�صّت��ى جتلياتها 
اخلطرية)مثل التطرف والت�صدد واالإرهاب ..( النا�صئة 
عن عوام��ل واأ�صباب متنوع��ة ومتداخلة هي منطلقُه 

ورافدُه االأ�صا�س.

سب�ب والجذور
أ
ث�ني� - ثق�فة العنف : اال

لي�س م��ن ال�صهولة مب��كان، ح�ر خمتل��ف االأ�صباب 
واجلذور الكامنة وراء ن�صوء وا�صت�راء ظاهرة العنف 
وثقافت��ه املدم��رة، لك��ن ذل��ك ال مينع م��ن ا�صتظهار 
ما ميك��ن اعتباره اأكرها خط��ورة و�صيوعا، وهو ما 

�صنتناوله يف نقاط االرتكاز التالية: 

اأ - غياب الدور الرتبوي التح�صيني
اإن م��ن اأب��رز االأ�صباب الكامن��ة وراء ن�ص��وء وانت�صار 
ثقاف��ة العنف هو غياب ال��دور الرتبوي التح�صيني ، 
ف�صاَد اجلهُل ، وعّمت اجلهالُة وتف�ّصت الظلميُة ، ذلك 

ثقافة العنف
 واآلليات الناعمة لمواجهتها

حمدو/ النن اليعقوبي
أ
مين محمد ا

أ
محمد اال

اجلمهورية اال�صلمية املوريتانية
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اأن الرتبية ه��ي احل�صن املنيع الذي يجب 
االحتماء به من��ذ املراحل االأوىل للطفولة 
وم��ا بعدها، وهو ما يتطّل��ب من املدر�صة 
املبدئ��ي  بدوره��ا  االط��لع  االأ�صا�صي��ة 

احلا�صم يف:
- غر�س ثقافة املواطن��ة واالإن�صانية، مبا 
ت�صيعه من قيم الت�صامح والتاآخي واحرتام 

االآخر؛
والدميقراطي��ة  احلري��ة  روح  جتذي��ر   -
وامل�ص��اواة، مب��ا م��ن �صاأن��ه غر���س الثقة 

بالنف�س وتقّبل االآخر اأيا كان.
- العمل عل��ى التح�صني والوقاية من كل 

دام  االأفكار و امل�صلكيات املوؤدية اإىل االحتقان وال�صِ
والت�صّلط واالإغراء باالنتقام.

ولك��ن املدر�ص��ة االأ�صا�صية رغم حموري��ة دورها اإىل 
جان��ب االأ���رة، لن يت�صن��ى له��ا القيام به��ذا الدور 
اجل��ذري عل��ى الوج��ه االأكم��ل، م��ا ل يت��م جت�صيده 
املراح��ل  جمي��ع  يف  و�صل��وكًا  منهج��ًا  وبلّورت��ه 
التعليمية اللحقة، حتقيقًا للمواطنة ال�صوية وجتاوزا 

للنتماءات التقليدية ال�صيقة.

ب - جتذر االنتماءات التقليدية ما قبل احلداثة:
ت�ص��كل االنتم��اءات التقليدي��ة اخلا�ص��ة )العائل��ة / 
الطائف��ة / املذه��ب / القبيل��ة /  الع�ص��رية/ اجله��ة 
/ ال��خ..( وتعار���س ال��والءات ال�صّيق��ة م��ع ال��والء 
الوطن��ي، اأك��ب معّوق لبن��اء املواطن��ة ال�صوية �صواء 
تعّل��ق االأمر بالقبيل��ة اأو ال�ريحة اأو املذهب اإىل غري 
ذلك م��ن االنتم��اءات التقليدية، حي��ث ال يت�صع لدى 

املواط��ن اإذ ذاك مفه��وم ال��والء الوطن��ي 
للدولة باعتبارها البنية الناظمة للجميع، 
واإىل  االأ���رار  توق��ي  اإىل  ت�صع��ى  الت��ي 
�صون امل�صال��ح، �صمانًا حلي��اة معي�صية 
كرمية حتّق��ق لكل مواط��ن ذاتيته بجميع 

خ�صو�صياتها.

 ج��� - تراج��ع م�صت��وى املعي�ص��ة برتاجع 
النمو االقت�صادي

اإن حت��ّول الع��ال اإىل قري��ة واح��دة بفعل 
الث��ورة العلمية يف جم��ال االت�صال اأنهك 
االقت�صاديات الوطنية، خا�صة يف البلدان 
ال�صائرة يف طريق النمو، وهو ما انعك�س �صلبًا 
عل��ى امل�صتوى املعي�صي للمواط��ن؛ فانخف�صت القوة 
ال�رائي��ة لديه، فانح��ط به احل��ال اإىل اأدنى دركات 
الفقر املدقع املمي��ت،  اإىل حد جعله يبحث عن قوته 
اليوم��ي باأية و�صيلة وباأي ثمن حت��ى ولو كان على 
ح�ص��اب حيات��ه اخلا�صة، ف�صًل عن حي��اة االآخرين، 
فل��م يعد يرى اأمامه �صوى التمّرد على واقعه البائ�س 
والّلج��وء اإىل العنف واالإرهاب، ع�ص��ى اأن يوفر بذلك 

حًل لبع�س م�صكلته ولو اإىل حني. 

   د- انت�صار العنف االأعمى
اإن ظل��م احلكام وجه��ل املحكومني ه��و اأكب م�صدر 
لتف�ص��ي العن��ف االأعم��ى بني كاف��ة ال�صع��وب، .. قال 
��ُه َكاَن َظُلوًما َجُهواًل(( ،  نَّ ن�َصاُن اإِ تعاىل))َوَحَمَلَه��ا ااْلإِ
ذل��ك اأن احلاكم امل�صتبد يت�ّرف بكل اأحادية مقيتة 
وعنجهية مثرية، واأن اجلاهل ال ينطلق يف ردة فعله 

�صمري تقي

ابراهيم غرايبة  

ت
سا

درا
ال
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من معرفة وال م��ن روية اأو دراية، و عندها قد يتخذ 
العنف االأعمى مظاهر خطرية ومتنوعة منها :

- العنف الفكري / الثقايف / االإعلمي / االأدبي 
- العنف �صد االأطفال

- العنف �صد املراأة
- العنف �صد ال�رائح و االأقليات 
- العنف �صد رجال الدين والتدين

- العنف �صد رجال االأعمال واالأعمال
- العنف �صد الهيئات واملوؤ�ص�صات

- العنف �صّد االإدارة والنظام
- العنف �صد الرتابة والروتني

اإن غي��اب البام��ج الثقافي��ة واالأن�صط��ة التوعوي��ة 
الوقائي��ة جتع��ل ال�صب��اب عر�ص��ة النته��اج 

العن��ف االأعم��ى؛ ال��ذي ال يبق��ي وال يذر.. 
مب��ا يدفعه اإىل ارت��كاب اأب�ص��ع احلماقات 
االنتقامية العنيفة؛ الت��ي قد تاأخذ طابعًا 
ديني��ًا اأو فئوي��ًا اأو عن�ري��ًا اأو تخريبيًا، 
وكاأن ال�صل��وك االنتقام��ي ل يع��د و�صيلًة 
لتحقي��ق مكا�صب مادية معينة تدعو اإليها 
احتياج��ات الواق��ع الراهن، ب��ل اأ�صبحت 
ت�ص��ّكل منزع��ًا اعتقاديًا اأو ن��زوة طائ�صة، 
تتلق��ى يف الغال��ب م��ع روؤى ومطام��ح 
خارجية بوعي من مرتكبها اأو بدون وعي. 

  
   ه��� - تاأثري العامل اخلارجي واالأجندات 

االأجنبية
اإن اإحم��اء احل��دود واالأبعاد ب��ني ال�صعوب 
بفعل تيار العوملة اجلارف، وهيمنة مراكز 

الق��وى االقت�صادية وج�صع الراأ�صمالي��ة الغربية، زاد 
من تبعية اأنظمة العال الثالث وارمتائها يف اأح�صان 
واالقت�ص��ادي  ال�صيا�ص��ي  النف��وذ  ومراك��ز  العومل��ة 
والع�صك��ري؛ مم��ا انعك�صت م�صاوئه عل��ى �صباب هذه 
ال�صعوب يف رّدات فعل غري حم�صوبة، غالبًا ما كانت 
تخ��دم اأجن��دات اأجنبية رغم م��ا تتمظهر ب��ه احيانًا 
من ت�صب��ث مبب��ادئ توؤطرها دع��اوي الدميوقراطية 
والع��دل واالإن�صاني��ة والتّدي��ن .. واإذ ذاك فما العمل ؟ 

وما احللول االأجنع؟
ثالثا-احلل��ول واالآلي��ات الناعم��ة ملواجه��ة ثقافة 

العنف:
تعت��ب احلل��ول اجلذري��ة ملواجهة م�ص��كلت العنف، 
مرهون��ة بالق�ص��اء عل��ى خمتل��ف االأ�صباب 
الكامن��ة وراء ن�صوئه وانت�صار ثقافته على 
نحٍو �صمويل يجمع ب��ني العلج والوقاية، 
وه��ي حل��ول تت�ص��م بالتن��ّوع والتداخل ؛ 
ميكن تلّم�س اأهمها يف املقرتحات التالية:   
1.تعزي��ز الدور الرتبوي حت�صينا لل�صباب 

من ثقافة العنف : 
اإن تعزي��ز الدور الرتب��وي ملواجهة ثقافة 
العنف ي�صتدعي العمل اجلاّد على حمورين 

متزامنني ومتكاملني ، هما :
 اأ-املحور الوقائ��ي : وهنا يجب اأن تتخذ 
املدر�ص��ة ع��ب جمي��ع املراح��ل العمرية 
لتلمذته��ا وطلبه��ا خمتل��ف املناه��ج 
ذات  الرتبوي��ة  واالأن�صط��ة  والطرائ��ق 
املنحى الوقائي، حت�صينًا لهم من الغرق 
يف ثقاف��ة العنف امل�صت�ري��ة، ومن هذه 

كرمي ابو حلوة

عزيز العرباوي 



19
/2
01
8

79 AL ADEEB AL IRAQI

ت
سا

درا
ال

املناهج والطرائق واالأن�صطة  : 
- تربيته��م عل��ى الت�صب��ث ب��روح احلرية 

امل�صوؤولة امللتزمة
- تعويده��م االن�صب��اط والتقيد بالنظام، 

حي��ث ال معن��ى له��ذه احلري��ة اإال يف اإطار 
نظام �صابط.

- تاأهيله��م جميعا - وخا�صة غ��ري القادرين منهم 
للندم��اج   - االأكادميي��ة  الدرا�ص��ة  متابع��ة  عل��ى 
يف احلي��اة الن�صط��ة، باإك�صابه��م خمتل��ف اخل��بات 
االأ�صا�صي��ة معرفي��ا ومهاري��ا، لتمكينهم م��ن القيام 
بخدم��ات احلي��اة التي يتطلبها العي���س الكرمي، وهو 
منح��ى له اأهمي��ة اإ�صافية اأي�صًا يف جم��ال احلدِّ من 
ظاه��رة الفقر ال��ذي ُيعتب اإىل جان��ب اجلهل والظلم 

اأكب العوامل امل�صببة للعنف.
 ب-املح��ور العلج��ي : ويف ه��ذا املح��ور العلجي 
يتوّج��ب القي��ام ب��دور ترب��وي واٍع، ي�صتك�ص��ف لدى 
التلمي��ذ والط��لب جمي��ع مظ��ان التوت��ر النف�ص��ي 
ومظاه��ر االإح�صا���س بالدوني��ة والغ��ن والتهمي���س 
واحليف من اأجل اتخ��اذ التدابري اللزمة ملواجهتها 

يف حينها و منها :
- ا�صاع��ة جو من االحرتام والتقدير و اإتاحة الفر�س 
نف�صه��ا اأمام اجلمي��ع دون متييز طبق��ي اأو عرقي اأو 

ثقايف.
1- املبادرة اإىل االأخذ على اأيدي كل من تبدو عليهم 
ملم��ح اجلن��وح اأو االنح��راف اأو االنتق��ام من اأجل 
�ص��د الباب اأم��ام التحاق��ه ب�صفوف ح��ركات العنف 

والتطرف ..
- فتح الب��اب وا�صعًا اأمام ت�صغي��ل ال�صباب وتكوينه 

املتن��وع م��ن اأج��ل ادماج��ه يف احلي��اة 
الن�صط��ة، وهو ما يتطل��ب مواءمة التكوين 

مع متطلبات �صوق العمل.
2.جتذير ثقافة احلوار والت�صامح :

اإن م��ا يعي�ص��ه املواطن الي��وم يف خمتلف 
�صعوب العال وخا�ص��ة يف الدول النامية من اأزمات 
متده��ورة  اقت�صادي��ة  واأو�ص��اع  خانق��ة  �صيا�صي��ة 
واحتق��ان نف�ص��ي مقل��ق، ليتطّل��ب من تل��ك ال�صعوب 
- مب��ا فيها بلدانن��ا العربي��ة - اللج��وء اإىل انتهاج 
الوطني��ة  الق�صاي��ا  كل  ط��رح  واإىل  احل��وار  ثقاف��ة 
الك��بى للنقا�س والت�صاور حولها م��ن اأجل التو�صل 
اإىل حل��ول توافقية متهد الأر�صي��ة م�صرتكة تعب عن 
روؤي��ة جمعوي��ة، يج��د فيه��ا كل الفرقاء ذات��ه ب�صكل 
يوؤهله للتعاطي االإيجابي معها، و�صوال اإىل م�صتوى 
من التعاي���س ال�صلمي البناء والت�صامح اخللق، الذي 
يت�صامى على جميع اأ�صكال الغن واحليف واالق�صاء 

والتهمي�س.
اأمام القانون: اإ�صاعة ثقافة امل�صاواة   .3

يف عال يعّج باملمار�صات الظاملة من غن واإق�صاء 
وتهمي�س على م�صتوى االأجيال والطوائف والطبقات 
وال�رائ��ح؛ له��و ع��ال اأحوج م��ا يكون اأك��ر من اأي 
وقت م�صى اإىل اإ�صاعة ثقافة امل�صاواة اأمام القانون، 
وب�صف��ة اأخ���س اإىل  توخ��ي العدال��ة واالإن�صاف يف 
ولك��ي  واالمتي��ازات،  والوظائ��ف  ال��روات  توزي��ع 
ال تبق��ى ثقاف��ة الع��دل و امل�ص��اواة ح��باً على ورق 
وت�صدق��ًا مبب��ادئ فارغ��ة اأك��ر م��ا تك��ون ت�صويغ��ًا 
منها حتقيقا يج��ب املوازنة فيها بني م�صتوييها يف 
الت�ص��ور واالإجناز، وهو م��ا يتطلب العمل اجلاد على 

معتز حي�صو
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حمو خمتلف الفوارق الطبقية واالجتماعية بالق�صاء 
على اآثارها وخملفاته��ا حتقيقا للعدالة االجتماعية 

ال�صاملة.
4. تر�صيخ الدميقراطية احلقة:

ال  جماهريي��ًا  مطلب��ًا  الدميقراطي��ة  اأ�صبح��ت  لق��د 
تن��ازل عنه لدى جميع ال�صع��وب يف خمتلف اأ�صقاع 
العال،ويتاأكد ذل��ك بالن�صبة لوطننا العربي اأكر من 
غ��ريه، وبالتايل فاإن اأية روؤي��ة اأو ممار�صة ال تن�صجم 
م��ع ه��ذا املطلب اجلماه��ريي املل��ح  تعت��ب تهديداً 
لل�صل��م الع��ام ولل�صكين��ة الدميقراطي��ة ، ب��ل اإ�صع��ااًل 
حلرائ��ق العن��ف وثقاف��ة االنتق��ام والتخريب، حتت 
قن��اع �صعارات تتخ��ذ من التدّين اأو م��ن اال�صلح اأو 
م��ن انت��زاع احلري��ة مطية الرت��كاب اأب�ص��ع الفظائع 

تفجرياً وتدمرياً.
له��ذا وذاك ف��اإن حتقيق املطل��ب الدميقراطي يتطلب 
التوفيق بني املب��ادئ الدميقراطية وتطبيقاتها على 

اأر�س الواقع من قبيل:
خمتل��ف  يف  اال�صتب��داد  اأ�ص��كال  كل  ع��ن  الك��ف   •
واالداري  ال�صيا�ص��ي  املج��ال  وخا�ص��ة  املج��االت 

والوظيفي.
• توف��ري امل�صت��وى ال���روري م��ن احلري��ة فرديًا 

وجماعيًا:
- حري��ة التعب��ري يف اإطار القان��ون والنظم املعمول 

بها
- حري��ة التجم��ع واالنتظ��ام يف خمتل��ف موؤ�ص�صات 

املجتمع املدين
- حرية االختيار يف املجاالت املهنية واالجتماعية 

والثقافية

• حم��و الف��وارق الطبقي��ة والطائفي��ة وال�رائحي��ة 
والثقافي��ة، مبا يكفل االإن�ص��اف يف ت�صاوي الفر�س 
ب��ني اجلمي��ع بغ���س النظ��ر ع��ن الل��ون اأو الع��رق اأو 

الثقافة.
واالإقليم��ي  القوم��ي  الوطن��ي  اجلماع��ي  العم��ل   .5

والدويل :
اإن الق�ص��اء عل��ى ثقافة العنف يف ع���ر اأ�صبح فيه 
هو اخلب��ز اليومي للمواطن العرب��ي، ليتطّلب ت�صافر 
جميع اجله��ود الوطنية واالإقليمية والدولية من اأجل 
مواجه��ة حتديات��ه املتفاقمة فك��راً وممار�صًة، ولعل 
جتنيد املنابر الدينية والثقافية واالأدبية واالإعلمية 
وكاف��ة املوؤ�ص�ص��ات الوطني��ة والدولية اأه��مَّ االآليات 
الناعمة ملواجه��ة ثقافة العنف والق�صاء عليها، مما 
يتطّل��ب م��ن اجلمي��ع اإدراك دوره واأهمي��ة م�صاهمته 
لك�صب هذا الرهان بالطرق ال�صلمية، طاملا اأن العنف 

ال يعالج بالعنف، فهل وعى اجلميع ذلك؟؟
رابعا- خامتة:

اإذا كان يف م��ا تق��دم م��ا يكفي من بل��ورة مل�صببات 
العن��ف وتق��دمي ملقرتح��اٍت باأجنع احلل��ول اللزمة 
للق�صاء عل��ى ثالوثه )الفقر / اجله��ل / الظلم(، فاإن 
العوامل الرتبوية والثقافي��ة التح�صينية واملمار�صة 
الدميقراطية ال�صحيحة تظل الدرع الواقي من خماطر 
االنعكا�صات ال�صلبي��ة لثقافة العنف االأعمى، وهو ما 
يعززه العدل يف توزيع املوارد القومية بني املواطنني 
توف��ريا مل�صتوى العي�س الك��رمي ودومنا متييز من اأي 
ن��وع كان بعي��داً ع��ن التهمي�س واحلي��ف واالق�صاء، 
�صمان��ًا للأمن الغذائي ال��ذي هو ال�رط االأ�صا�س يف 
تثبي��ت اال�صتقرار واالأمن الع��ام، ومتكينا ل�صد الفراغ 
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ال�صامل الذي اأحدثته ))الفو�صى اخللقة(( يف ال�رق 
االأو�صط على جميع االأ�صعدة ال�صيا�صية واالجتماعية 
واالقت�صادي��ة، مما يغلق الباب نهائي��ًا اأمام حتريك 
النعرات الطائفي��ة واملذهبية وال�رائحية والثقافية 

الهدامة.
وق��د اأثبت��ت التجارب مب��ا ال يدع جم��ااًل لل�ص��ك، اأن 
بال���رورة  لي�ص��ت  والثقافي��ة  العرقي��ة  التعددي��ة 
م�ص��در تفرقة اأو �صدام، واإمن��ا على العك�س من ذلك، 
ف��اإن اال�صتثم��ار يف التنوع الثق��ايف ل�صالح الوحدة 
الوطنية، ملن اأكب عوامل الرقي و االن�صجام الوطني 
واال�صتق��رار االأمن��ي، بحي��ث ي�صب��ح اإذ ذاك التن��وع 

الثقايف عامل ثراء وتكامل وغناء.
لك��ن اإىل اأي م��دى وع��ت نخ��ب االأنظم��ة وموؤ�ص�صات 
االأهمي��ة   ) العربي��ة  بلدانن��ا  امل��دين )يف  املجتم��ع 

البالغة للبامج الرتبوية والثقافية وجناعة االأن�صطة 
التعبوية لن�ر ثقافة احلوار والت�صامح وتقّبل االآخر، 
باعتباره��ا اآلي��ات ناعم��ة م��ن �صاأنه��ا اإنت��اج قي��م 
م�صرتك��ة توؤ�ص�س لعاملي��ة جديدة، يتم  به��ا الق�صاء 

على ثقافة العنف واالنتقام والتطرف واالإرهاب؟
وطامل��ا اأن العن��ف ال يواجه بالعنف كم��ا تاأكد ذلك 
من خلل كل التجارب التي اتبعتها االأمم منذ عقود، 
فه��ل تبق��ى املواجه��ة احلا�صم��ة يف ك�ص��ب الره��ان 
�ص��ده، اإال باالآليات الناعمة الت��ي تنبذ العنف نف�صه، 
وتتخ��ذ ملواجهت��ه بدائل اأكر �صلمي��ة ونعومة ترتكز 
على ال�صلم واحل��وار والرتبية وعل��ى الثقافة واالأدب 
االأم��ن  ودميوم��ة  اال�صتق��رار  لتثبي��ت  واالإعلم��ي، 
الغذائي يف �صناعة اال�صتقرار العام للحياة الطبيعية 

على جميع االأ�صعدة ؟؟

المص�در والمراجع

- الدميقراطية وحقوق االإن�صان يف مواجهة ثقافة العنف / �صمري تقي
- ثقافة العنف بحث يف االأ�صباب والتداعيات واحللول املحتملة / د.كرمي اأبو حلوة

- ثقافة العنف ودوافعها االأ�صا�صية / عزيز العرباوي
- يف مقدمات ثقافة العنف / معتز حي�صو

- ثقافة العنف / اإبراهيم غرايبة
-ثقافة العنف وعنف الثقافة / �صماح علي عبده يو�صف
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مقدمة

ب��دا مفه��وم "القوة الناعم��ة" اليوم، اأك��ر تداواًل يف 
ال�صيا�صة الدولية والعلقات بني الدول، بل حتى بني 
اجلماعات االأثني��ة ذات العلق��ات املتوترة بو�صفه 
متثي��ًل للجم��ال والري��ادة الثقافية واالأل��ق العلمي، 
كي يك��ون اأمنوذجًا للجذب والتفاع��ل وليكون بديًل 
اأمث��ل لقوة االإرغ��ام والق�ر والقهر ال��ذي �صاد طوال 
الق��رون ال�صابق��ة، اأال وهو ا�صتخدام "الق��وة ال�صلبة" 
وح��ل اخللفات بني الدول واجلماع��ات املت�صارعة 
ع��ب احلرب. اأما م��ا يبغيه"جوزيف ناي" من طرحه  
لروؤيت��ه حول "القوة الناعم��ة"، فهو البحث عن بديٍل 
اأمثل لتج��اوز لغة احلوار بفوهات البنادق وقاذفات 
املدافع التي ين�صدها دع��اة "القوة ال�صلبة"، ويعتقد 
اأن باإم��كان اأمري��كا اأن جتع��ل من "الق��وة الناعمة" 

اأداة وو�صيل��ة اأكر مقبولية عند ال�صعوب، واأقل تكلفة 
مادي��ة من "القوة ال�صلبة" الت��ي اعتمدتها بو�صفها 

احلل الناجع لتحقيق الن�ر.
فملخ���س روؤي��ة "جوزيف ن��اي" يقوم عل��ى الدعوة 
لتو�صي��ع الن�ص��اط الثق��ايف واجلم��ايل والعملي الذي 
وت�صدي��ره  االأنكلو�صك�صوني��ة،  احل�ص��ارة  اأنتجت��ه 
"الث��ورة  "امليدي��ا" اأو  لتل��ك البل��دان ع��ب و�صائ��ل 
املعلوماتي��ة" اأو عب و�صائل التوا�ص��ل الدبلوما�صي 
والثق��ايف واالأكادميي، وحماول��ة ك�صب العدد االأكب 
م��ن �صباب هذه البلدان الت��ي ُت�صّدر العنف لتعريفها 
وتنميطه��ا وفق اأمن��وذج اأنكلو�صك�ص��وين، تغلب عليه 
نزع��ة "االأمرك��ة"، و�صيك��ون له��ذا التنمي��ط تاأث��ريه 
الفاع��ل وقدرت��ه الكب��رية يف "االخ��رتاق الثق��ايف" 
للُمجتمعات املنغلق��ة، واملتكّورة حول ذاتها ثقافيًا 

وعرقيًا.

فاعلية »القوة الناعمة« 
في القضاء على الخالفات الدائمة

قراءة تدجينية ألطروحة جوزيف ناي »القوة الناعمة«

د.عــــــــلي المرهـــــــج
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ن��اي()1(  ل��روؤى )جوزي��ف  الكت��اب تتويج��ًا  كان 
واإي�صاحًا ملعنى مفهوم "القوة الناعمة" ومتظهراته 
يف الك�ص��ف عن اإمكانات تطبيق��ه، وتخلي�س اأمريكا 
م��ن باه�س االأثمان التي �رفتها يف حروبها التي 

ا�صتخدمت فيها "القوة ال�صلبة".
تن�ص��بُّ مهمتنا يف ورقة البحث ه��ذه، على حماولة 
تدجني ن�س "جوزي��ف ناي" وروؤيته ملفهوم "القوة 
الناعمة" وف��ق املمكن وامُلت��اح يف عاملنا العربي، 
ك��ي يكون اأكر فائدة لنا، واإن كان يبغي )ناي( منه 

مق�صداً اآخر، اأال وهو خدمة اأمريكا.
فيم��ا طرح��ه "جوزي��ف ناي" ح��ول مفه��وم "القوة 
الناعمة"، اإمكانية لتوظيف مفهومه هذا وفق �صياقات 

ال تخ��ل كث��رياً مبنظومتن��ا االجتماعية، فهو 
والتوظي��ف  للتدج��ني  �صع��ة  يف  مفه��وم 
االأمث��ل من دون ق���ر لن�صو���س تراثية، 
كم��ا فعل دع��اة اال�صرتاكي��ة اأو الليبالية 
من االإ�صلميني، حينم��ا ظلوا ينّقبون عن 
اأح��داث تاريخي��ة ون�صو���س توؤيد وجهة 
نظره��م يف تبنيه��م الأيديولوجيا االإ�صلم 

اال�صرتاكي، اأو اال�صلم الّليبايل.
ما طرح��ه "جوزيف ناي"، ه��و در�س يف 
الرتبي��ة والتنمي��ة ال علق��ة ل��ه بتاأوي��ل 
الن�صو���س، كم��ا ال علق��ة ل��ه بتف�صري اأو 
تاأوي��ل لتاريخ اأو ت��راث، اإمنا هو ممار�صة 
احلكوم��ات  ب��ه  تق��وم  عمل��ي،  واج��راء 
واجلماع��ات املرتبط��ة بها م��ن اأ�صحاب 
الق��رار بالعمل على فهم حاجات �صعوبهم 
اأواًل، وحاج��ات اجلماع��ات الفاعلة فيهم، 

اأال وه��م ال�صباب، وكيفية االإف��ادة من طاقات هوؤالء 
واجلمالي��ة  الفني��ة  مهارته��م  تنمي��ة  يف  ال�صب��اب 
والثقافي��ة والريا�صية، بل وحتى الدينية، عب العمل 

على ت�صذيب هذه املمار�صات وتهذيبها.
 

تمهيد
لقد جاءت نظري��ة )جوزيف ناي 1937( يف "القوة 
الناعم��ة"، وكاأنها نق��د لنظري��ة )�صموئيل هنغتون 
احل�ص��ارات  ��دام  "�صِ كتاب��ه  يف   )2008  �1927
واإعادة ت�صكيل العال اجلديد"، التي �صّور لنا فيها اأن 
العال مقبل على �راٍع من نوع اآخر، بني ح�صارات 
متقاربة يف البني��ة التكوينية يف التقارب اجلغرايف 
ال�صائ��دة  والروؤي��ة  الثق��ايف،  واالت�ص��ال 
واملهيمن��ة على طبيعة تفك��ري جمتمعات 
لهنغت��ون  كان  وق��د  احل�ص��ارات.  ه��ذه 
اأمثلت��ه الت��ي يداف��ع به��ا ع��ن اأطروحت��ه 
�ص��واء يف و�صف��ه للإ�ص��لم ال�صيا�ص��ي اأو 
يف دع��م العال االإ�صلم��ي ل�صدام ح�صني، 
والن��زاع بني اأرميني��ا واأذربيجان، والهند 
ح��رب  يف  اي��ران  وت�صلي��ح  وباك�صت��ان، 
يوغ�صلفي��ا مل�صلح��ني م��ن )البو�صني��ني( 
لينته��ي للقول بتاأكيد ال�راع بني الغرب 
والدول االإ�صلمية، ب��ل والدول املتحالفة 
معها اأو التي ت�صري على نهجها، اأو تتوافق 
والتكوي��ن  الروحي��ة  البني��ة  يف  معه��ا 

احل�صاري.
��دام  يوؤك��د هنغت��ون عل��ى اأن م�ص��در ال�صِ
�صيكون ثقافيًا، فمع حلول النظام العاملي 

جوزيف ناي

جون ديوي
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االأ���رة،  "�صتك��ون  اجلدي��د 
م��ا  ه��و  والعقي��دة،  وال��دم، 
يجمع النا�س، وما يحاربون 
يف  وميوت��ون  اأجل��ه،  م��ن 

�صبيله")2(.
اأي�ص��ًا  �صيك��ون  والغ��رب 
خا�صع��ًا له��ذا ال�ص��كل م��ن 
��دام ككتلٍة واح��دة الأنه  ال�صِ

ي�صرتك مبجموعة من ال�صمات، اأهمها:
والروم��ان،  االإغري��ق  م��ن  الكل�صيك��ي  ال��رتاث   �
وامل�صيحي��ة الغربي��ة الكاثوليكي��ة والبوت�صتانتي��ة 
واللغ��ات االأوربية، والف�صل ب��ني ال�صلطتني الروحية 
والزمني��ة، وحكم القان��ون، والتعددي��ة االجتماعية 

واملجتمع املدين، والنزعة الفردية)3(.
متع��ددة  عامل��ي  ب���راع  هنغت��ون  يتنّب��اأ  لذل��ك 
االأقطاب، "متعدد احل�صارات يف عال ما بعد احلرب 
الب��اردة"، على قاعدة "نحن �صد م��ن" للإجابة عن 
�ص��وؤال "من نح��ن؟"، واالجاب��ة عن هذا ال�ص��وؤال هي 
اجاب��ة تقليدية، فالنا�س يعرف��ون اأنف�صهم من خلل 
الن�ص��ب والدي��ن واللغ��ة والتاري��خ والقي��م والعادات 
امل�صرتك��ة، ويتطابق��ون م��ع اجلماع��ات الثقافي��ة: 
)قبائل، جماعات اأثنية، جمتمعات دينية، اأُمم(، ومع 
احل�ص��ارات عل��ى امل�صت��وى االأكب، و�صتظ��ل "الدول 
القومي��ة" هي "الّلع��ب الرئي�س" يف �ص��وؤون العال. 
يت�ص��كل �صلوكها كم��ا كان يف املا�صي بال�صعي نحو 
القوة والروة، كما يت�صكلبانحيازاتها الثقافية ومبا 
ه��و م�صرتك ومبا ه��و خمتل��ف")4(. واأ�صتطيع القول 
جازم��ًا، اأن هنغت��ون )معت��وه( ال يرى م��ن التاريخ 

�ص��وى جانب��ه ال�صلب��ي، ول 
دول��ة  اأمري��كا  اأن  ي��درك 
ت�صّكلت من جمموعات اأثنية، 
وهي �صعب هجني تكّون من 
ق��ادٍم  �صعومٍبختلفة،ول��كل 
لها تاريخ خمتل��ف، ولكّنها 
بفع��ل نت��اج مفكريه��ا مثل: 
)بنجامني فرانكلني 1706� 
و   )1862  �1743 جيفر�ص��ون  )توما���س   )1790
)رال��ف اإمر�ص��ون 1803� 1882(، و�صا�صته��ا مث��ل: 
)اإبراهام لنكولن 1809� 1865( )فرانكلني روزفلت 
1882�1945(، وفيم��ا بع��د، م��ا قدمت��ه الفل�صف��ة 
الباجماتي��ة م��ن روؤى متّكن من خلله��ا فل�صفتها 
اأمث��ال: )جارل���س بري���س 1839� 1914(، و )ولي��م 
 �1859 1910( و )ج��ون دي��وي   �1842 جيم���س 
طري��ق  �ص��ارت خارط��ة  روؤى  ط��رح  م��ن   )1952
للمجتمع االأمريكي ليحّقق نه�صة نوعية )م�صتقبلية( 
جعلت من هذا الهجني االأثني وحدة واحدة. ف�صارت 
اأمريكا اليوم بف�صل روؤى ه��وؤالء املفكرين وال�صا�صة 
"�رط��ي الع��ال" والدول��ة احلاكم��ة االآم��رة. وهي 
خلي��ط م��ن اأثيني��ات ديني��ة م�صيحي��ة )كاثوليك( و 
)بروت�صتان��ت(. وعلين��ا اأن ال نن�ص��ى تاريخ ال�راع 
ب��ني الكني�صتني. وهناك اثينيات عرقية لونية: بي�س 
و �صود، وهن��اك م�صلمون ويه��ود وم�صيحيون، ولكن 
هن��اك يف مقاب��ل كل ذل��ك ُبن��اة اأمة ووط��ن، �صا�صة 

كبار، ومفكرون اأكب.
واأظ��ن اأن هنغتون، ل يعط مثل ه��ذا الت�صكيل االأثني 
حقه يف بناء دولة مثل اأمريكا، بو�صفه اثراء وتنويعًا 

الموعودون بجّنة 
»نهاية التاريخ« هم 

القبيلة البيضاء 
الشقراء وحدها.
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ثقافيًا دفع باجتاه التعددية التي هي اليوم �صمة من 
�صمات الدميقراطية الّليبالية يف اأمريكا. 

لق��د ج��اءت اأطروح��ة هنغت��ون رّداً عل��ى اأطروح��ة 
تلمي��ذه "فوكويام��ا" "نهاي��ة التاري��خ"، التي توّقع 
فيه��ا نهاية ال�راع يف امل�صتقب��ل القريب بانت�صار 
الّليبالي��ة وتتويجها بعر�س الع��ال ونهاية ال�راع 
بي��ل  )داني��ال  تبن��اه  راأي  وه��و  االيديولوج��ي، 
1919�2011( يف كتاب��ه "نهاي��ة االأيديولوجيا"، 
ال��ذي �صبق��ه يف الكتاب��ة ع��ن مو�ص��وع كه��ذا )ه� . 
�صتي��وارت هي��وز 1916� 1999( ع��ام 1951، يف 
مقاٍل له بعنوان "اأفول االيديولوجيا"، م�صرياً فيه اإىل 
"تزع��زع العقائد ال�صيا�صية، ال �صيما ال�صيوعية منها 
اأيام )�صتالني()5( مما اأفقد االيديولوجيا الراديكالية 
نفوذه��ا، نتيج��ة حل��ول االخت��لف ب�ص��اأن املناهج 
بديًل ع��ن االختلف حول املب��ادئ االيديولوجية"، 
وق��د اته��م "هيوز"مثقفي الي�ص��ار االأوربي��ني باأنهم 
فقدواالق��درة عل��ى االإقناع" لذلك �صتك��ون الإجابات 
املفكري��ن الليبالي��ني تعوي�صًا مل��ا عا�صه املثقفون 
الي�صاري��ون )املارك�صي��ون( من تخدي��ر، اأو ما ا�صماه 
)رمي��ون اآرون 1905� 1983( "اأفي��ون املثقف��ني"، 
كمقاب��ٍل وردٍّ عل��ى مقولة مارك���س اأن "الدين اأفيون 

ال�صعوب")6(.
لق��د وجد دانيال بيل يف مقال "هيوز" هذا، ما ميكن 
اأن يحّول��ه اإىل اأطروح��ة، اإذ وج��د يف االيديولوجي��ا 
وكاأنها "دين مدين"، ملا فيه من حتمية وت�صديد على 
البع��د العاطفي لزي��ادة الزخم والدع��م اجلماهريي، 
ولكن بيل، كم��ا يظن، اأن مثل هذا النوع من ال�راع 
والّلع��ب عل��ى عواط��ف اجلمهور ق��د ا�صتنف��د اأ�صباب 

وج��وده، ول تعد ل��ه القدرة االقناعي��ة لتحقيق روؤاه 
عل��ى  الغ��رب  اإجماع��ًا يف  هن��اك  الأن  الطوباوي��ة، 
التعددي��ة، وال مركزي��ة ال�صلط��ات واالقت�ص��اد احل��ر 
اأو املختل��ط، و "دولة الرفاهي��ة"، وبهذا املعنى فاإن 
ع�ر االأيديولوجيا قد انتهى)7(. الأن املجتمع اليوم 
يعي���س، اأو �صيعي���س قريبًا ع���ر "جمتمعات ما بعد 

الراأ�صمالية". 
لقد ط��رح فوكويام��ا مفهومه ل��� "نهاي��ة التاريخ"، 
الأنه يرى اأن تاريخ ال�راع االيديولوجي قد ينتهي، 
وال يعن��ي كما فه��م البع���س،اإن اأح��داث التاريخ قد 
، واحلا�ر  توقف��ت عن��د عتبة م��ا، فالتاريخ ما���سٍ
�صيك��ون ما�صي��ًا، ولك��ن "فوكويام��ا" ي��رى اأن تلك 
املجتمع��ات التي حتكمه��ا الدميوقراطي��ة الليبالية 
الت��ي تتجه نح��و التعددية واالع��رتاف باالآخر، بكل 
تنوع��ه وثرائ��ه، وب��كل ميول��ه االأخلقي��ة وتنوعها، 
طامل��ا يخ�صع ل���روط وقوانني الدول��ة التي يعي�س 
فيه��ا.، وهي دول��ة توؤمن باحلرية الفردي��ة بالتاأكيد 
بكل ت�صّكلتها الدينية والعرقية واجلن�صية، وبالتايل 
للأح��داث  �ص��ري  حرك��ة  بو�صف��ه  التاري��خ  فحرك��ة 
�صي�صتمر، لك��ن �راع االأيديولوجي��ات فيه �صينتهي 

بتتويج الليبالية عر�س العال.
اإن فوكوياما ب��راأي )ُمطاع �صفدي 1929� 2016( 
اإمن��ا يروم "جع��ل التاريخ ينتهي عن��د اأمريكا. وهنا 
يظهر الف��خ االأيديولوج��ي" الذي ين�صب��ه فوكوياما 
لقرائ��ه")8(. "فاملوعودون بجن��ة "نهاية التاريخ" 
هم القبيلة البي�صاء ال�صقراء وحدها )ورمبا ال�صفراء 

كذلك؟(")9(. 
يوؤكد فوكوياما، اإن فهم اأهمية رغبة االعرتاف)10( 
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بو�صفه��ا حم��ّركًا للتاري��خ، يعتم��د عل��ى فه��م دور 
الدميوقراطي��ة الّليبالي��ة ونقدها لباق��ي الت�صورات 
ال�صمولي��ة، مث��ل ت�ص��ورات ال�صموليني م��ن اأ�صحاب 
الفك��رة الديني��ة الراديكالي��ني، اأو اأ�صح��اب النزع��ة 
القومي��ة الراديكالية، بل وحت��ى املارك�صية االأممية 
ت��درج م��ن �صمن ه��ذا ال�صي��اق، "فاملوؤم��ن امُلتدين 
مث��ًل ي�صعى للعرتاف مبعتقداته اأو باآلهته اخلا�صة، 
بينما القوم��ي ي�صعى للع��رتاف مبجموعته اللغوية 
والثقافي��ة اخلا�صة، ه��ذان ال�صكلن م��ن االعرتاف، 

م��ن  عقلني��ة  اأق��ل  هم��ا 
االع��رتاف ال�صام��ل بالدولة 
ي�صتندان  الأنهم��ا  الليبالية، 
اإىل التميي��ز االعتباطي بني 
ب��ني  اأو  وامُلحَل��ل،  املح��ّرم 
اجلماعات االن�صانية")11(.

وال تخ��رج اأطروحات هيوز، 
اأو داني��ال ِبل، اأو فوكوياما، 
"ج��ون  اأطروح��ات  ع��ن 
اآرائ��ه  يف  م��ل"  �صتي��وارت 
ع��ن "الليبالي��ة ال�صيا�صية" 
ل���  وت�ريع��ه  واأ�ص�صه��ا، 

"الليبالي��ة االقت�صادي��ة" على قاع��دة "دعه يعمل 
دعه مير" عند كل م��ن )اآدم �صميث 1723� 1790(، 
�صاح��ب   ،)1834  �1766 مالتو���س  )توما���س  و 
)نظرية ال�صكان(، و )ديفيد ريكاردو 1772� 1823( 
�صاح��ب )نظري��ة الدخل القوم��ي(، تاأث��ر بكتاب اآدم 
�صميث "ثروة االأمم" و�صعر مبيله نحو علم االقت�صاد.
لق��د ط��رح )ج��ون �صتي��وارت م��ل 1806� 1873( 

مفهوم��ه للحري��ة، اأو "الليبالية" بالق��ول: "ال يجوز 
اإجب��ار الف��رد على اأداء عم��ل مع��نّي اأو االمتناع عن 
اأداء عم��ل م��ا، بحج��ة اأن��ه �صيك��ون م��ن االأف�صل له 
اأن يفع��ل ذل��ك، اأو بدع��وى اأن تدخلن��ا �صيجعله اأكر 
�صع��ادة، اأو اأن االآخرين يرون اأن الف��رد �صيكون اأكر 
حكم��ة اأو اأقرب اإىل ال�صواب اإذا اأجبوه على ذلك. قد 
تك��ون هناك مبرات قوي��ة للعرتا�س اأو االحتجاج 
عل��ى �صلوكه. لكن املبر الوحيد ملن��ع �صلوكه �صوف 
يرتّت��ب عليه اإحل��اق االأذى باالآخرين اأو باأي �صخ�س 
اآخ��ر. اإن اجلانب الوحيد من 
يك��ون  ال��ذي  الف��رد  �صل��وك 
م�صوؤواًل عن��ه اأمام املجتمع 
هو ذلك اجلان��ب الذي مي�س 
االآخري��ن. اأم��ا اجلانب الذي 
مي�س �صاحب ال�صلوك نف�صه، 
اأعني ا�صتقلله، فهو ُحر وله 
في��ه مطل��ق ال حت��ده حدود، 
فللف��رد �صيط��رة كاملة على 
بدن��ه وعل��ى  نف�ص��ه وعل��ى 
"ال���رر  الأن  عقل��ه")12(. 
الناج��م عن اإ�ص��كات التعبري 
عن ال��راأي، يعن��ي اأننا ن���رق اجلن�س الب���ري كله: 
ن���رق االأجي��ال املقبل��ة واجلي��ل احلا���ر: ن���رق 
الذين يخالف��ون الراأي اأكر من الذين يوافقون عليه، 
ذل��ك الأن هذا ال��راأي، اإن كان �صوابًا فقد حرمنا هذه 
االأجيال من فر�صة ا�صتبدال احلق بالباطل، واإن كان 
خطاأً، فق��د حرمناهم اأي�صًا من نفع عظيم، واأعني به 
االإدراك االأك��ر و�صوحًا للح��ق، والتمكن منه حينما 

يؤكد هنغتون على أن 
مصدر الِصدام سيكون 

ثقافيًا، وستكون األسرة، 
والدم، والعقيدة، هو ما 

يجمع الناس، وما ُيحاربون 
من أجله، ويموتون في 

سبيله. 
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ي�صدم باخلطاأ")13(. 

جدلية القوة الصلبة والقوة الن�عمة

تعن��ي "القوة الناعمة"، الق��درة يف احل�صول على ما 
تري��د ع��ن طريق اجلاذبية ب��داًل من االإرغ��ام اأو دفع 
االأم��وال، وهي تن�صاأ من جاذبية ثقافة بلٍد ما، ومثله 
ال�صيا�صية" وهي املقاب��ل ل�"القوة ال�صلبة" و "القوة 
االقت�صادي��ة" الت��ي ميكن اأن ت�صتخ��دم بو�صفها من 

اآلي��ات �صط��و الغلب��ة للقوة 
الع�صكرتاري��ة،  ال�صلب��ة 
ويف الوقت نف�ص��ه ميكن اأن 
ت�صتخ��دم بطريقة مرنة عن 
موؤ�ص�ص��ات  تن�صي��ط  طري��ق 
االقت�صادي��ة  العومل��ة 
خلل��ق  للق��ارات،  العاب��رة 
"الدول��ة الرخ��وة" بعب��ارة 
ج��لل اأم��ني، خل��رق نظ��م 
ال�صيادة التقليدية يف الدول 
الع��ال  دول  اأو  النامي��ة 
الثال��ث، تل��ك الدول��ة الت��ي 
تعتم��د �صيا�ص��ة اال�صتهلك 

اأك��ر م��ن �صعيها لتنمي��ة ال�صناعة وتطوي��ر االإنتاج 
الوطني)14(. 

هن��اك مفهوم "القوة الذكية" وه��ي لي�صت �صلبة وال 
ناعم��ة، اإمنا هي مزيج بينهم��ا، ولو رّكزنا النظر يف 
هذه املفاهيم لوجدناها ت�صتخدم مفهوم القوة، وهذا 
املفهوم باأب�صط تعريف له هو: "امتلك القدرات على 

التاأث��ري يف اأ�صل��وب االآخري��ن جلع��ل االأ�صي��اء الت��ي 
يرغب بها من ميتل��ك القوة حتدث"، ولي�س �رطًا اأن 
ن�صتخدم الق�ر والق�صوة واحلرب لتحقيق هذا التاأثري، 
اإمنا ميكن حتقيق كل ذلك عن طريق ا�صتخدام "القوة 

الناعمة".

اأهم مقومات وجود القوة الناعمة وفاعليتها هي:

الثق��ايف" والعلم��ي  "االخ��رتاق  العم��ل عل��ى  وال:  اأ
للمجتمع��ات املنغلق��ة عل��ى 
ثقافته��ا املحلي��ة، وال�صع��ي 
للرتوي��ج فيه��ا لثقاف��ة ذات 
قيم عاملية، الأن املجتمعات 
ذات القيم املح��دودة حمليًا، 
اإنت��اج  احتم��ال  فيه��ا  يق��لُّ 
التفاع��ل مع الق��وة الناعمة، 
و�صيك��ون االإع��لم وال�صينما 
والتاأث��ري  واملو�صيق��ى 
الثق��ايف واالأدب��ي ف�صًل عن 
الق��وة  اأدوات ه��ذه  العلم��ي، 
الناعم��ة، ع��ب اإبه��ار �صباب 
الدائم��ة  املجتمع��ات  ه��ذه 
التوتر والك��ره ملجتمعات الرتف والغنى وال�صناعة، 
بتحويلها جلماعات متلقية ومتاأثرة ومنجذبة لنتاج 
املجتمعات االأنكلو�صك�صونية؛ االأمر الذي ي�صاعد على 
وج��ود جماعات موؤي��دة لنمط حياة اأمري��كا واأوربا، 
لتجع��ل من هذه اجلماع��ات، جماعات �صاغطة على 
�صيا�صة وتوجهات املجتمع الراف�س للتبيئة الثقافية 

بإمكان أمريكا أن تجعل 
من »القوة الناعمة« أداة 

ووسيلة أكثر مقبولية 
عند الشعوب، وأقل 

تكلفة مادية من »القوة 
الصلبة«.
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والعلمية،ولتحقق م��ا ل حتققه الدبابات 
والطائرات احلربية. "فالدعاية ال�صوفيتية 
والثقافي��ة –مثل - والت��ي كانت تديرها 
الدولة، ل ت�صتطع اأن ت�صاهي يف تاأثريها 
ثقافة اأمريكا ال�صعبية يف اجلاذبية، فجدار 
برل��ني، كان ق��د مت اخرتاق��ه بالتلفزي��ون 
واالأف��لم ال�صينمائية قب��ل زمٍن طويل من 
�صقوط��ه يف ع��ام 1989"، وحّقق��ت هذه 
الق��وة الناعمة مال حتققه الق��وة ال�صلبة 
ب�صن��وات طويلة م��ن املواجه��ة الع�صكرية 
املبا���رة وغ��ري املبا�رة.وعل��ى الرغ��م 
من القي��ود ال�صارمة الت��ي كانتتمار�صها 

الثق��ايف  الرو�صي��ة عل��ى املنت��ج  احلكوم��ة 
واالقت�ص��ادي االأمريك��ي، ا�صتطاع��ت تل��ك االأف��لم، 
النف��اذ اىل ذل��ك املجتم��ع. وحتى مو�صيق��ى "الروك 
اآندرول"،ا�صتطاع��ت ك�ص��ب قل��وب الكثري م��ن �صباب 
دول االحت��اد ال�صوفيت��ي اآن��ذاك، بل حت��ى يف بع�س 

البلدان االإ�صلمية املنغلقة ثقافيًا و�صيا�صيًا.     
ث�نيـــً�: حماولة جذب اأكب عدد م��ن الطلبة الراغبني 
اأك��ب  وتق��دمي  واأورب��ا،  اأمري��كا  يف  الدرا�ص��ة  يف 
الت�صهي��لت لهم و�صمان �ُصب��ل التقدم والنجاح لهم، 
الأنهم �صيكونون ُر�صل هذه احل�صارة يف جمتمعاتهم، 
الأنه��م ُمرّح��ب به��م، واأغلبه��م �صيكونون ق��ادة هذه 
املجتمع��ات، اإذ يق��ول كول��ن باأول وزي��ر اخلارجية 
االأمريك��ي االأ�صب��ق:"اأن اأفكر يف ر�صي��د لبلدنا اأثمن 
من �صداقة قادة ع��ال امل�صتقبل الذين تلقوا التعليم 

يف اأمريكا".
بالدميوقراطي��ة  الوع��ي  ن���ر  العم��ل عل��ى  ث�لثـــً�: 

واحلريات الفردية وحق��وق االإن�صان، كما 
ج��اءت بلئح��ة حق��وق االن�ص��ان، وه��ذا 
االأم��ر �صُي�صّه��ل اإيج��اد �صب��ل للتفاهم مع 
هذه اجلماعات الأنها االأقرب لنمط احلياة 
االأمريكي��ة الفكري والثق��ايف، و"حماولة 
اإن�صاء هيكل من القواعد الدولية، يتما�صى 
مع الطبيعة الليبالية والدميقراطية للنظم 
االقت�صادية" يف الدول االنكلو�صك�صونية. 

املعلوماتي��ة  الث��ورة  ا�صتخ��دام  رابعـــً�: 
وو�صائ��ل التوا�صل االجتماعي على �صبكة 
االأنرتن��ت لك�ص��ب عقول الكث��ري من �صباب 
جمتمعات الرف�س واملمانعة، ففي ال�صني 
"املاوية"، قد ت�ّربت االأخبار االأمريكية عن 
طريق االأنرتنت، وغريها من و�صائل االإعلم، فاأُعجب 

الكثري من ال�صينيني بالثقافة ال�صعبية االأمريكية.
وق��د كان لث��ورة "االإنفوميدي��ا" ه��ذه، دوره��ا يف 
اأحداث ما �ُصمَي ب� "الربيع العربي"، ال �صّيما يف ثورة 
تون���س، وثورة م���ر، وما اأحدثت��ه و�صائل التوا�صل 
االجتماع��ي بو�صفه��ا م��ن اآلي��ات ا�صتخ��دام "القوة 
الناعم��ة" يف تغي��ري �صيا�ص��ات احلكوم��ات، اأو حتى 
تغي��ري اأنظم��ة بكاملها، وقد تنّب��ه لذلك "علي حرب" 
يف كتاب��ه "ثورات القوة الناعمة يف العال العربي"، 
وهي ث��ورات ج�ّصدها العال الرقمي وعوال التوا�صل 
االجتماع��ي، وفيه��ا جت��اوز لزمن البطول��ة واملغرّي 
املخّل���س، وتهدمي الأوثان واأ�صنام ثقافية واأ�صولية 

ونخبوية ثقافية اأو �صيا�صية)15(.
خ�مســـً�: ا�صتخ��دام التجارة بو�صفه��ا اإحدى الطرق 

التي تنتقل بها الثقافة فتنت�ر.

اإبراهام لنكولن 

جون �صتيوارت  
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اأما معوق��ات تطبيق "القوة 
�صيا�ص��ة  فه��ي  الناعم��ة"، 
التاأث��ري  ذات  احلكوم��ات 
احلكوم��ات  الأن  ال��دويل، 
عادة م��ا ال ت�صتخدم "القوة 
التعام��ل  يف  الناعم��ة" 
الرف���س  جمتمع��ات  م��ع 

واملمانع��ة، بق��در ميله��ا ال�صتخ��دام الق��وة ال�صلبة، 
ولك��ن ما يخدم ه��ذه الدولة هو موؤ�ص�ص��ات املجتمع 
امل��دين االقت�صادي��ة والثقافية وال�صعبي��ة والعلمية، 
الت��ي له��ا تاأثريه��ا الفّع��ال يف تقّب��ل املجتمع��ات 
اخلارجي��ة،  �صيا�صته��ا  ورف���س  االأنكلو�صك�صوني��ة 
اأنتجته��ا  الناعم��ة  للق��وة  اجلاذبي��ة  م��ن  فالكث��ري 
الثقافي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات  واجلامع��ات،  "هولي��ود" 
والعوملي��ة غري املرتبطة باحلكوم��ة الكولنيالية وال 
ب�صيا�صتها الرعناء. وكان االجدر بالواليات املتحدة 
االأمريكية، البحث عن موؤيدين ل�صيا�صتها يف املجتمع 
ال��دويل عن طريق �صيا�صة اجل��ذب والقوة الناعمة، ال 
ع��ن طريق �صيا�صة التخويف والق��وة ال�صلبة واإرغام 
الق���ر  و�صائ��ل  با�صتخ��دام  ل�صيا�صته��ا  الراف�ص��ني 

وال�صغط االقت�صادي.
اإن م��ا ميّي��ز اطروح��ات )جوزي��ف ن��اي( يف تبني��ه 
ملفهوم "القوة الناعمة"، هو مقدار ما اأحدثته "القوة 
ال�صلب��ة" من دم��ار يف البنية التحتي��ة واملجتمعية 
للدول التي تعّر�صت حلروب "الدولة املارقة" بعبارة 

جوم�صكي.
تعّر���س )جوزي��ف ناي( ل��دور االإره��اب وقّدمه يف 
مواجه��ة املد ال�صيوعي بدعم م��ن اأمريكا مبا ي�صميه 

التكنولوجي��ا"،  "دمقرط��ة 
التي "و�صعت و�صائل تدمري 
جدي��دة يف اأيدي املتطرفني 
واالأف��راد"  اجلماع��ات  م��ن 
بعد اأن كان��ت هذه الطاقات 
يف  حم�ص��ورة  التدمريي��ة 
واجليو�س  احلكوم��ات  اأيدي 
املتقدم��ة بالدرج��ة االأوىل، ف�ص��ار هناك ف��رٌد يهدد 
االأمم، كما ح�صل مع )اأ�صامة بن الدن(، وقد ت�صاوقت 
"دمقرطة التكنولوجيا" هذه، مع اإيديولوجيا العنف 
امل��وروث من ما�صي ه��ذه اجلماع��ات ذات الت�صور 

االأحادي للحقيقة.
ا�صتخ��دم االحت��اد ال�صوفيت��ي القوة الناعم��ة، حينما 
كان��ت روؤيت��ه املارك�صي��ة يف الدف��اع ع��ن حق��وق 
البوليتاريا والطبق��ات الفقرية كاأداة جذب لتعاون 
�صع��وب الع��ال الثال��ث وتفاعله م��ع روؤيت��ه القائمة 
على �رورة بناء اقت�صاد مقّيد، ت�صيطر عليه الدولة 
ل�صم��ان توزي��ع املدخ��والت بالت�ص��اوي ب��ني اأفراد 
املجتم��ع ممن ه��م من اأ�صح��اب و�صائ��ل االنتاج اأو 
العامل��ني فيه��ا، ولك��ن ه��ذه الفاعلي��ة يف ا�صتخدام 
الق��وة الناعم��ة عل��ى امل�صت��وى الفك��ري، ب��داأت يف 
الفتور حني متا�صها مع مع��رتك ال�صلطة، واملمار�صة 

احلياتية االجتماعية والعقائدية.
وق��د ا�صتخدم االأوربي��ون �صيا�صة الق��وة الناعمة يف 
بع���س  يف  كان  واإن  العاملي��ة،  العام��ة  امل�صال��ح 
اأمري��كا  ل�صيا�ص��ة  حكوماتها،ان�صياع��ًا  ممار�ص��ات 
املارق��ة، ولكنه��م على الرغ��م من هذه الهف��وات، اإاًل 
اأنهم ال زال��وا يف ال�صيا�صة اخلارجية ميتلكون الكثري 

هناك مفهوم
»القوة الذكية«، وهي 
ليست صلبة وال ناعمة، 

إنما هي مزيج بينهما
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من احل�صاف��ة الدبلوما�صية والتع��اون الثقايف الذي 
ي�صف��ع له��م، ويغف��ر عن��د كثري م��ن ال��دول ال�صعيفة 
بع�س م��ن تهاونها مع �صيا�صة احلكوم��ة االأمريكية 
املارق��ة، عب حماوالت فرن�صا وبريطانيا "عب خلق 

ميزان قوى متعدد االطراف".
يف اآ�صيا، كان ل�"النمور االآ�صيوية" دورها يف تن�صيط 
الوعي مبفه��وم الق��وة الناعمة، فكان��ت اليابان من 
اأوىل ه��ذه ال��دول الت��ي �صّجع��ت النم��و التكنولوجي 
والعلم��ي مع املحافظة على الرتاث القومي، و�صعيها 
لتطوير االنتاج املحلي عب متّكنها من ال�صيطرة على 
التكنولوجيا والتنمية االإمنائية والعلمية والثقافية، 
االأطف��ال  برام��ج  اإنت��اج  يف  تفوقه��ا  يف  الكامن��ة 
لثقافته��ا  الكارتوني��ة وت�صديره��ا  اأو  االلكرتوني��ة 

ال�صعبية يف املو�صيقى واليوغا اليابانية.
يختت��م )جوزيف ن��اي( كتاب��ه بن�صيح��ة للواليات 
املتح��دة االأمريكية، باالنفتاح على ثقافات ال�صعوب 
املتباين��ة واملختلف��ة والراف�ص��ة ل�صيا�ص��ة اأمري��كا 
اخلارجية، وفتح االآفاق الدبلوما�صية وجتاوز الفكرة 
الوهمية القائلة ب� "اإمباطورية اأمريكا" التي تبناها 
بع���س املفكري��ن االأمريكي��ني وموؤيديه��م، بل حتى 
ناق��دي �صيا�صته��ا، الأن "االمباطوري��ة لي�صت �صوى 
ا�صتعارة"..."لي�ص��ت الوالي��ات امُلتح��دة مهيمن��ًا وال 

اإمباطورية")16(.
اإن دع��وة )جوزيف ن��اي( لتو�صيع ا�صتخ��دام �صيا�صة 
الق��وة الناعم��ة، ال يعن��ي تخّل��ي اأمريكا ع��ن ال�صيف 
كم��ا يقول، "ف�صتظل حمتاجة اإليه بني احلني واالآخر 
يف ال���راع �ص��د االإره��اب ويف جهوده��ا لزي��ادة 
اال�صتق��رار، فاحلف��اظ عل��ى قوتنا ال�صلب��ة جوهري 

للأمن، ولكننا لن ننجح بال�صيف وحده.
نهاية كت��اب "جوزيف ناي" هي نهاية تليق بكاتب 
مثله، بو�صف��ه �صيا�صيًا اأمريكيًا عا�س يف ظل حروب 
واحل��رب  اأفغان�صت��ان  اإىل  فيتن��ام  م��ن  متوا�صل��ة، 
الب��اردة و�صقوط جدار برل��ني، وعا�صف��ة ال�صحراء، 
ليخت��م بقول��ه: "لي�ص��ت االأمم امُلتح��دة ه��ي امل�صدر 
الوحيد لل�رعية" )���س212(، لي�صي لنا باأن الكثري 
من قرارات اأمريكا التي تبنتها خارجًا اأو بال�صد من 
االأمم املتحدة هي �صحيحة، واإن ل حتظ بقبولها )!!(.
ولرمب��ا �صي�ص��ّدر لن��ا االإ�صلميون هذا املفه��وم، اأي 
مفه��وم "القوة الناعمة" بو�صف��ه مفهومًا قد اأنتجته 
الثقاف��ة االإ�صلمية ول يدركه امل�صلمون، الأن جذوره 
ل��ة يف دعوة االإ�صلم حينما خاطب املخالفني  متاأ�صّ
بقوله "وجادلهم بالتي ه��ي اأح�صن"، اأو حينما بعث 
النبي ُر�صل حلاكم الروم املقوق�س، وك�رى اإمباطور 
الفر�س ليهديهم ل�صبيل النجاة )!!(، اأو رمبا �صرى يف 
دع��وة الر�ص��ول للم�صلم��ني، يف م�صاحل��ة امل�ركني 
ْل  ْل��ِم َفاْجَنْح َلَه��ا َوَتَوكَّ وفق قول��ه:"َواإِن َجَنُح��وا ِلل�صَّ
ِمي��ُع اْلَعِلي��ُم" )االأنفال/61(،  ��ُه ُه��َو ال�صَّ نَّ َعَل��ى اللَِّهاإِ
)!!( ولرمب��ا يكون مفهوم )جوزي��ف ناي( عن "القوة 
الناعمة"، كمفهوم اال�صرتاكية ومفهوم الدميقراطية، 
حينما نظَر له كثري من االإ�صلميني على اأنه من نتاج 
الفكر االإ�صلمي، كما ه��ي احلال مع اأغلب النظريات 
لهااملتاأ�صلم��ون،  نظ��ر  الت��ي  وال�صيا�صي��ة  العلمي��ة 
وحينما �صقطت هذه االيديولوجيات، �صكَت املفكرون 
االإ�صلميون م��ن املوؤولني لكل مفهوم جنح ملدة من 
الزم��ن، وفاته��م اأن توظيف الن���س ل�صالح حتوالت 
ظرفي��ة زماني��ة ومكاني��ة طارئ��ة، اإمن��ا ين��ال م��ن 
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ع�صمة الن�س املقد�س، الأن هذه النظريات 
نتاج ب�ري يعرتيه الزلل واخلطاأ، ولرمبا 
�صتتغ��رّي ه��ذه النظري��ات، مبج��رد تغ��رّي 
الظروف البيئية واالجتماعية التي ظهرت 
فيه��ا، اأم��ا الن���س املقد���س، فه��و اأزيل ال 

يتغرّي وفق متغريات الواقع. 

دور "القوة الن�عمة" في البن�ء 
مثل : خلقي االأ الثق�في االأ

�ص��اع يف االآون��ة االأخ��رية مفه��وم "القوة 
الناعم��ة، وه��و تعب��رٌي ذك��ي ل��و فهم��ت 

جمتمعاتن��ا مقا�صده الأف��ادت منه كث��رياً، والأنقلب 
ال�صح��ُر على ال�صاح��ر، كما يقال، فق��د طرح جوزيف 
اأمث��ل للق��وى  ن��اي مفهوم��ه ه��ذا بو�صف��ه بدي��ًل 
الُعظم��ى، ال �صيما اأمريكا، ك��ي ت�صتخدمه �صلحًا يف 
معركته��ا �ص��د العنف واالإره��اب الذي ُت�ص��ّدره لها 
دول الع��ال الثال��ث، اأو دول الع��ال االإ�صلمي. فبداًل 
عن �رف االأموال الطائلة التي ت�رفها اأمريكا يف 
حروبه��ا امل�صتم��رة - كم��ا تّدعي - �ص��د "االرهاب 
االإ�صلمي"،ت�صتطيع باأمواٍل اأقل اأن جتعل من ثقافتها 
والريا�ص��ة،  واملو�صيق��ى،  وال�صينم��ا  امل���رح  يف 
والفنون االأخرى، واالأدب بكل متظهراته، وال�صياحة، 
كي تكون �صفريها اأو بديلها لك�صب �صباب هذه الدول 
وجذبه��ا نح��و التمّث��ل والت�ص��ّكل وفق ه��ذه االأمناط 
الثقافي��ة الفاعلة واملوؤثرة يف التغيري، ولرمبا يكون 
تاأثريه��ا وفعله��ا يف عملية "التثاق��ف" و "التلقح 
احل�ص��اري"، اأكر جدوى ومقبولي��ة وحتقيقًا للمرام 

يف تقليم اأط��راف املمانعة اأو الرف�س، بل 
واأقلَّ تكلفًة م��ن كل ال�صواريخ البال�صتية، 

والقوة النووية.
ولرمب��ا ب��ذكاء وده��اء، ومع��ه بع�س من 
�صخ��اء يف ال�صم��اح لبع���س املواه��ب من 
للدرا�ص��ة يف  البل��دان،  ال�صب��اب يف ه��ذه 
جامعات اأوربا واأمريكا، والذين �صيكونون 
بع��د تخرجه��م ق��ادة يف بلدانه��م بح�صب 
اخت�صا�صاته��م املختلف��ة. رمب��ا، وعل��ى 
االأغلب، �صيكون هوؤالء �صفراء وُدعاة �صلم 
و "تثاق��ف" ب��ني بلدانه��م وبل��دان الغرب 
الت��ي در�ص��وا فيه��ا وقّدمت له��م خدمات 
ثقافي��ة وعلمي��ة �صتى. وحين��ذاك، ال حتتاج 
ميزانية اأمريكا "مثًل" لل�صبعمئة مليار دوالر لوزارة 

الدفاع.
ولو تعام��ل العرب وامل�صلمون م��ع اأطروحة ناي يف 
"القوة الناعمة" باإيجابية، وعملوا على تن�صيط الروح 
الثقافي��ة والعلمية والفنية والريا�صي��ة يف ُبلدانهم، 
ع��ب دعمهم للطاق��ات ال�صبابية، وفت��ح اأفق التعبري 
له��ا عن ال��راأي ودعم ال�صحافة احل��رة، وفق �صوابط 
و���روط تقت�صيها ط��رق بناء "التنمي��ة امُل�صتدامة" 
خارج �صط��وة االأيديولوجيا للحزب القائد، اأو اأحزاب 
ال�صلطة، وخارج هيمنة "الدوغمائية الدينية"، الأنقلب 
ال�صح��ر عل��ى ال�صاحر، ول��كان لنا فعل اإب��داع ثقايف 
وفني ن�صتطيع من خلله تنمية الروح وتهذيبها، بل 
وتنمي��ة الوعي العقلين العلم��ي، فكلما كانت البنية 
االخلقي��ة واجلمالي��ة حا���رة يف حي��اة ال�صعوب، 
كلما كانت هذه ال�صعوب اأكر اإقبااًل على التعّلم وحب 

علي حرب

فرانكلني روزفلت  
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املعرف��ة الأن يف ا�صتخ��دام "القوة الناعم��ة" والدفع 
باجتاهه��ا، قوة ج��ذب للطاق��ات ال�صبابي��ة، وك�صب 

وتفعيل م�صاركتها البّناءة يف م�روع بناء الدولة.
لق��د اأثبتت اأمري��كا والدول امُلتحالف��ة معها خطل اأو 
خطاأ ا�صرتاتيجيتها يف مواجهة قوى العنف والرف�س 
واملمانعة، فلم تعد القوة هي ال�صلح االأوحد لتحقيق 
االأه��داف، بع��د ان ثبت ف�صله��ا يف كثري من احلروب، 
واالأم��ر ذاته ينطب��ق على احلكومات، فل��م تعد القوة 
والقم��ع لقوى املعار�صة م��ن قبل النظام هي الطرق 
ال�صحيح��ة يف الق�ص��اء عليه��ا، فكلم��ا ا�صتدت قوى 
النظ��ام واأمعن��ت يف ا�صتخ��دام الق��وة، كلم��ا زادت 

املعار�صة من هّمتها وعزميتها يف املواجهة.
ولن��ا يف ح��روب اأمري��كا يف فيتن��ام، ويف حروبه��ا 
م��ع التحالف الدويل بقيادته��ا، مثال، بل اأمثلة على 
تاأيي��د قولنا بف�صل مث��ل هذهال�صيا�صة "الرعناء، فلم 
جت��ِن اأمري��كا يف حربه��ا يف )فيتن��ام(، �صوى ح�صد 
اآالف النا�س من اجلنود االأمريكان ومن الفيتناميني 

من االبرياء اأو من املقاومني. 
ول جت��ِن ال هي وال حلفاوؤها م��ن حروبهم االأخرى، 
�ص��وى دمار معظ��م الُبلدان الت��ي اّدَع��ت اأنها جاءت 
لتحريره��ا م��ن �صط��وة االأنظم��ة الديكتاتورية التي 
حتكمه��ا، ول جتِن �صعوُب هذه البلدان �صوى التهجري 
و�صطوة قوى التطّرف على اأرا�صيها.ومثال على ذلك: 
الع��راق، وهيمنة داع���س على ثلث اأرا�صي��ه، و�صوريا 

ودمارها على اأيدي قوى الظلم، وليبيا، واليمن.
واإن كان��ت، اأمري��كا والتحال��ف ال��دويل عل��ى خطاأ، 
واأظ��ن اأن ه��ذا اأم��ر ل يع��د باخلف��ّي، ولك��ن ما كان 
فين��ا ومنا اأمّر واأق�صى، فلم تِع اأنظمتنا اأنها لعبة بيد 

)القوي، التاجر، ال�صايك�صبيك��وي، املحتكر، املقامر، 
الروب�صنك��روزوي، ال�صايلوك��ي()17( بتعاب��ري مدين 
�صال��ح، فت�صورته �صنداً لها وعون��ًا كلما اأفرطت يف 
جتهي��ل ال�صعوب وتخويفها عل��ى قاعدة )جوع كلبك 
يتبع��ك(، ولكنه��ا ل ي��در بخلده��ا اأن الكل��ب حينما 
يت�صّور جوعًا– رمبا ياأكل �صاحبه� وذلك ما ح�صل، 
ف�صقطت هذه االأنظمة، والتهمتها اجلماهري املقهورة 

لفرط ما عانته من �صظف العي�س والفقر.
ولرمبا كان )جوزيف ن��اي( ذكيًا يف طرحه ملفهوم 
"القوة الناعم��ة"، ول يكن غر�صه اإن�صاف ال�صعوب 
املقهورة، بق��در ما كان م�صغ��واًل ومهمومًا بالبحث 
ع��ن روؤية قريبة م��ن الواقع، ال يختط له��ا ت�صورات 
م��ن وحي احللم، اأو املخيلة، بل هي من عال املمكن 
ال م��ن عال امل�صتحيل، فف��ي مقابل االإرغام = القوة 
)ال�صلبة( واالأم��ر، هناك، االإغراء = اجلذب والتعاون 

الطوعي )القوة الناعمة(.
ويب��داأ الرتويج ل�"الق��وة الناعمة"ع��ب تنمية الوعي 
الثقايف، بح�صارة البلد الذي يروم اقتحام ثقافة بلد 
اأقل منه ح�صوراً يف الفعل الثقايف العاملي، بل وحتى 
التب��ادل التجاري، الذي ُيحمل يف ت�صدير منتج هذه 
ال�صلع��ة واخرتاق منظومة امل�صتهل��ك الثقافية بوعي 
اأو من دون وعي، ففي ثقافة الرق�س ال�صعبي )البوب 
اآرت( وا�صتهلك )الهمبكر( = )البكر كنك( و )الكي 
اأف �صي( و )املاكدونالد( ومن قبل يف )الكوكا كوال( 
و )البيب�ص��ي ك��وال( متهيد وقب��ول و"اخرتاق ثقايف" 
لل��دول امل�صتهلك��ة، تقوم به ال��دول امل�صدرة لتنميط 

ومنذجة هذه ال�صعوب جتاريًا وثقافيًا.
ول��ك يف ما تنتجه )هوليود( من اأفلم ترويج لثقافة 
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عل��ى وف��ق اأمن��وذج اأمريك��ي يخ��رتق كل منظومات 
االأنظمة الديكتاتورية املغلقة اأو املنغلقة.

ولث��ورة املعلوم��ات دور يف تنمية الوع��ي الثقايف، 
وتغيري بنية الوعي ال�صائد وزحزحة )الراكد الثقايف( 
وتكوين��ه التاريخ��ي القائم عل��ى الرك��ون للما�صي 

وتغييب العقل يف "االرخنة" ملا�ٍس كان مميزاً. 
كّن��ا نح��ن )الع��رب وامل�صلم��ني( م��ن ميتل��ك "القوة 
والراب��ع  الثال��ث  القرن��ني  يف  �صّيم��ا  ال  الناعم��ة"، 
الهجري��ني، ب��ل فاعل��ون وموؤث��رون بفع��ل اإنتاجن��ا 
ل�"ق��وى ناعم��ة" يف االأدب �صع��راً ون��راً، ويف )علم 
ال��كلم( اأو )اللهوت(، ويف الفك��ر )فل�صفًة ومنطقًا(، 
ويف العل��وم )النظرية = امليتافيزيقا، والريا�صيات، 
والفيزيق��ا = العل��وم الطبيعي��ة(، و)العل��وم العملية 
= ال�صيا�ص��ة، وتدب��ري املن��زل، واالأخ��لق واجلم��ال( 
واملنط��ق )معي��ار العل��م(، وكان لفع��ل اإ�صهاماتن��ا 
املعرفية هذه لل�"القوة الناعمة" تاأثريه واأثره، الأننا 
ُكّن��ا "خرَي اأمة اأُخرجت للنا���س"، ولكن النا�س اليوم، 
ق��د جتاوزتن��ا يف نتاجه��ا احل�ص��اري وت�صديره��ا 

الثقايف لل�"القوة الناعمة".
فق��د كان��ت فل�صفة ابن �صينا والغ��زايل وابن ر�صد، بل 
وعلوم الطب والفلك والريا�صيات هي قوانا الناعمة 
الت��ي كانت العتب��ة التي بن��ى عليها الغ��رب ثقافته 
وعلم��ه، ولك يف "املدر�ص��ة الر�صدية اللتينية")18( 
مث��ال يحت��ذى يف تاأث��ري ه��ذه "الق��وة الناعمة" يف 

احل�صارة الغربية. 
ورغ��م كل اخلراب الذي نحن في��ه، ذلك اخلراب الذي 
ت�صارك��ت في��ه قوى اخل��ارج )الكولني��ايل( مع قوى 
الداخ��ل )اللوطنية(، فل زال هناك بع�س من مت�صع 

ملعاجلة بع���س من اأخطاء اأنظم��ة احلكم يف بلداننا 
نح��ن العرب وامل�صلم��ني، فكما ت�صع��ى اأمريكا ودول 
التحال��ف لتبديل ا�صرتاتيجيته��ا يف ا�صتخدام القوة، 
لتجعل البديل لها هو "القوة الناعمة" لك�صب تعاطف 
بع�س �صباب جمتمعاتنا )بعد خراب الب�رة()19(، 
ونحن نعي�س اليوم خراب الب�رة بالفعل، فالب�رة 
ت�صتنج��د، وهي لواء الكرم التم��َري والنفطي وم�صدر 

ثروتنا الريعي.
ولك��ن مع كل هذا اخلراب، هناك )اطباء ماهرون يف 
�صال��ة االإنعا�س العراقي م��ن الوطنيني(، وهو اأمر ال 
زال ممكن��ًا يف حال تظافر اجله��ود، والعودة لل�صعور 
بقيم��ة )الهوية الوطني��ة العراقية( حتى بعد اخلراب، 
ف��االأوىل باأنظم��ة احلك��م يف بلدانن��ا، اأن تعمل وفق 
اأجندة و�ص��ع خريطتها )جوزيف ناي( لدولة عظمى 
مث��ل اأمريكا، ك��ي تكون خارط��ة طريق له��ا، لك�صب 
ر�ص��ا �صعوبنا الت��ي عانت وال زالت تع��اين من فرط 
غباء �صيا�صة اأمريكا، وامعانها يف التخريب واخلراب.
، وال هو من قبيل امل�صتحيل،  واالأم��ر لي�س مب�صتع���سٍ
فاأن تعمل اأنظمة دولنا على دعم ال�صياحة اأو الثقافة، 
وتن�صيط دور ال�صينم��ا اأو امل�رح، والريا�صة والعمل 
الت�صكيلي��ني  "الكالرييه��ات" للفنان��ني  عل��ى دع��م 
م��ن م�صوري��ن ونّحات��ني ور�صامني، هو اأق��ل تكلفة 
م��ن العم��ل عل��ى ت�صلي��ح امليلي�صي��ات ودع��م بع�س 

اجلماعات الراديكالية وت�صليحها.
 واالأهم من ذلك دعم اجلامعات، وتفعيل جلان اختبار 
التدري�صي��ني وم��دى قدرته��م ومتّكنه��م م��ن امل��ادة 
العلمي��ة الت��ي يدر�ّصونها، وفق اللج��ان املتخ�ص�صة 
امل�صهود له��ا بالنزاهة وعدم االنحي��از العقائدي اأو 
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االيديولوجي.
وه��ي  الرتبي��ة،  وزارة  يف  احل��ال  وك��ذا 
االأج��در باملعاجل��ة للنظ��ر يف مناهجها، 
ومن اأهمه��ا مناهج )الرتبي��ة اال�صلمية( 

وت�صذيبه��ا م��ن كل متبنيات ك��ره االآخر، اأو 
ا�صتبداله��ا مبادة اأخرى بعنوان )الرتبية االخلقية(، 
اأخلقي��ة  وفل�صفي��ة  ديني��ة  وروؤى  اأق��وال  فيه��ا 
موؤن�صنة،وم�صتم��دة م��ن كل ال�رائ��ع واالديان، يتم 
التاأكي��د فيها عل��ى االأخ��وة وعلى الت�صام��ح وقبول 
االخت��لف يف الروؤية، وجتاوز اخللف، والعمل على 
تفعي��ل دورات للمعلم��ني واملدر�ص��ني واملوظف��ني، 
م��ع تفعي��ل �صديد للقان��ون وحما�صب��ة كل من يدعو 

للطائفية اأو االأثنية اأوالعرقية.
ا�صتطاعت اليابان اأن حت�صد بقوتها الناعمة العلمية 
واالنتاجي��ة، �صدارته��ا يف التقان��ة العاملي��ة، ويف 
البح��ث العلمي وف�ص��اء ال�صبك��ة العنكبوتية )النت(، 
وال�صع��ي لتحقي��ق مع��ّدالت اأعل��ى يف ط��ول حي��اة 
االن�صان، واليابان كم��ا يوؤكد )جوزيف ناي( موطن 
لعدد من اأه��م املاركاتالتجارية متعددة اجلن�صيات، 

هي: تويوتوتا، وهوندا، و�صوين.
واالأم��ر ذات��ه فعل��ه الكوري��ون بع��د جن��اح انتاجهم 
ال�صناعي، ال �صّيما يف �ركتي هونداي وكّيا، بعوال 
�صناع��ة ال�صي��ارات املناف�ص��ة يف عاملن��ا ال�رق��ي 
الغنائي��ة  بفرقه��م  واالأمريك��ي،  الياب��اين  للمنت��ج 
واملو�صيقي��ة وح�صده��ا ملي��ني املعجب��ني، فهناك 
االآالف ممن يجّدون ويجتهدون من الفتيات والفتيان 
لتعّل��م اللغة الكورية، حمبًة و�صغفًا بنتاج هذه الفرق 
الغنائي��ة التي اأذهلت العال، ومنه عاملنا االإ�صلمي 

والعرب��ي، وه��ي "ق��وة ناعم��ة" اخرتقت 
بهدوء و�صكينة، ثوابت وتقاليد جمتمعاتنا 
املحافظة، فكان فعلها وتاأثريها ودفعها 
لل�"التثاق��ف احل�ص��اري" م��ا ال ميكن اأن 
تفعله كل جّرافات ومدفعيات كوريا لو كان 
م��ن همه��ا و�صعيها غزو الع��رب وامل�صلم��ني ثقافيًا. 
اإن��ه فعل قواها الناعم��ة التي اأظ��ن اأن اأنظمة كوريا 
اجلنوبي��ة اأو ال�صمالية ل تكن اأو ل ت�صع بح�صاباتها 
اأن يكون له��ذه الفرق ال�صبابية ذل��ك ال�صحر والتاأثري 
وفع��ل التغيري، و�صع��ي كثري من �صع��وب االأر�س يف 
م�رقه��ا ومغربه��ا، وجنوبه��ا و�صماله��ا، ملعرف��ة 
الثقاف��ة الكوري��ة، و�صع��ي الكثريين م��ن �صباب هذه 

البلدان لتعّلم لغتها.
ول ي�صتثِن )جوزيف ناي( تاأثري تايلند وح�صورها 
الفاع��ل يف ع��ال االأطعم��ة، فق��د و�صع��ت احلكوم��ة 
التايلندي��ة "ن�ص��ب عينيه��ا ه��دف تعزي��ز املطاعم 
التايلندية يف اخل��ارج كطريقة ذكية �صمنية ت�صاعد 
عل��ى تعميق العلقات م��ع البلدان االأخ��رى، فالقوة 

الناعمة متاحة لكل البلدان.
و)التنني ال�صيني( بثورته االقت�صادية وهيمنته على 
ال�ص��وق العاملية، نوع اأمنوذج ناج��ح يف "االخرتاق 
الثق��ايف" عب متاهيه مع ���روط االنتاج ال�صناعي 
لكل بلدان العال الغربي وال�رقي، بح�صب قوانينها.

لق��د فر���س )التن��ني ال�صين��ي( على الع��ال كّله، مبا 
في��ه دول اأوربا واأمريكا التعام��ل معه، واالإفادة من 
جتاربه النه�صوي��ة، بل ويف متّكنه من اإغراق ال�صوق 
العاملية بب�صاعة تخ�صع ل�روط التقيي�س وال�صيطرة 
النوعية، ح�صب مقت�صي��ات �صيا�صة البلد الذي ُت�صدَّر 

وليم جيم�س 
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ل��ه ه��ذه الب�صاع��ة يف اإخ�صاعها ملقايي���س القبول 
النوع��ي، اأو تقّبله لب�صاعة ال �رط فيها �صوى ح�صن 

الت�صميم.
م��ن ح�ص��ن ذكاء االنظم��ة واحلكومات،قدرته��ا على 
ت�صدي��ر �ص��ورة مقبول��ة ع��ن برناجمه��ا ال�صيا�صي، 
ع��ب  روؤيته��ا  وت�صدي��ر  الداخ��ل،  يف  ملنا�ريه��ا 
دبلوما�صيته��ا للخ��ارج، وه��ذا االأم��ر ال يت��م مبجرد 
ا�صتخدام خطابات جوفاء ال م�صداقية لها يف الداخل 
= )عن��د مواطنيها( وال عند منا�ريها، اأو مناوؤيها، 
ولرمب��ا تكون بع�س احلكومات حري�صة على حتقيق 
برناجمه��ا الوطني، ولكن هذا احلر���س غري كاٍف ال 
ملوؤيديه��ا، وال ملناوؤيه��ا ممن هم م��ن الداخل اأو من 

اخلارج. 
وال�صوؤال هو، ماذا تفعل حكومات مثل حكوماتنا كي 
ت�صتمر بك�صب منا�رين لها يف الداخل وتقليل اعداد 
املناوؤي��ن لها من اخلارج اأو من الداخل؟ اجلواب هو: 
اأن تعم��ل احلكومة عل��ى تنفيذ برناجمه��ا احلكومي 
وفق ما طرحته بو�صفه عق��داً اجتماعيًا بينها وبني 
مواطنيه��ا، اأو جمهوره��ا، واأن تتقّي��د باأزمان تتعهد 
خلله��ا بتنفيذه، ويف حال اإخللها به��ذا العقد، اإما 
اأن تقدم جلماهريها تبيراً مقبواًل، اأو تقّدم يف الوقت 
ذاته تبي��راً مقنع��ًا حللفائها. وهذا االأم��ر تتكفل به 
وزارة اخلارجي��ة التي ينبغ��ي عليها اأن تعقد �صلت 
حقيقية ووا�صحة، مع دول تعلن �راحة اأنها حليفة 
له��ا وف��ق معاهدات �صب��ق اأن عقدته��ا احلكومة، فل 
وجود مل��بر منطقي تك��ون فيه الدول��ة اأو احلكومة 
دبلوما�صي��ًا، غ��ري قادرة عل��ى حتديد احللي��ف الذي 
تك��ون معه، وكما تقول االأغنية )على النارين خلونه 

انتجوه، عل��ى النارين(، فاإح��دى و�صائل النجاح يف 
ال�صيا�ص��ة الدولي��ة، ه��و اأن احلكوم��ة ودبلوما�صيتها 
يف ال�صيا�ص��ة اخلارجي��ة، له��ا القدرة عل��ى التخل�س 
م��ن التبعي��ة، ولكن عليه��ا يف ذات الوق��ت، االلتزام 
مبعاهداته��ا الدولي��ة، واإن ل تتمكن م��ن البقاء على 
"ال���راط امل�صتقي��م" كما ي��راه اأ�صحاب اخلبة يف 
�صيا�ص��ة الدولة، ول�صاحب القرار راأي اآخر يخالف ما 
ي��راه اأ�صحاب اخلبة، وينق�س ب��ه تعهداته الدولية، 
فعلي��ه )اأي �صاح��ب الق��رار( اأن يخت��ار ب��ني اأمرين، 
لرمب��ا كلهما ُمر، ولكن ينبغي عليه ترجيح االأرجح 
وف��ق حاج��ة الوط��ن وتط��ورات االأح��داث الدولي��ة، 
وُمقت�صي��ات ومتغ��ريات ال���راع وف��ق املعاهدات 
امللزم��ة الت��ي وّقع عليه��ا اأ�صح��اب الق��رار، واإن ل 
ي�صتطع �صاح��ب القرار من اتخ��اذ املوقف الوا�صح، 
فعلي��ه هو وحكومته تقدمي ا�صتقالتهم، الأن من مهام 
حكوم��ة "القوة الناعمة"، جع��ل االآخرين يريدون ما 
تريد.وتلك من متطلبات وجود الدولة الدميوقراطية، 
الت��ي تنم��و بفع��ل تاأث��ري "الق��وة الناعم��ة" ودفعها 

باجتاه التبادل ال�صلمي لل�صطلة.
وم��ن جن��اح "الق��وة الناعم��ة"، ت�صجي��ع ال�صناع��ة 
الوطني��ة يف بل��دان املمانع��ة التي حت��اول مواجهة 
اأمري��كا وحم��اور املماه��اة معه��ا، وال يك��ون لدول 
املمانع��ة هذه ك��ون اإن ل تتمكن من بن��اء منظومة 
معرفي��ة تتحك��م به��ا ايديولوجي��ا تربوي��ة م�صادة 
قوامه��ا لي���س الق��ول من دون فع��ل، ولي���س االإن�صاء 
خلط��اب جماه��ريي خ��ّلب، ولكن��ه فاق��د للمعن��ى، 
اإمن��ا ه��و مواجهة فعلي��ة يف القول والفع��ل، والعمل 
عل��ى تفعي��ل الثقة ب��ني �صاح��ب الق��رار واجلماهري 



96

19
/2
01
8

AL ADEEB AL IRAQI

وف��ق برنام��ج مدرو���س يف تن�صيط احلي��اة الثقافية 
والعلمي��ة ع��ب �صعي ج��اد لتفعيل "الق��وة الناعمة"، 
مب��ا يدفع بها لت�صدير �ص��ورة مغايرة ملا هو معتاد 
يف ثقاف��ة ال�صع��وب االأنكلو�صك�صونية الت��ي ر�صمتها 
�صحافتهم )ال�صفراء( م��ن اأن �صعوب العال )العربي 

اأو االإ�صلمي(، ال يتقنون �صوى ت�صدير العنف.
ه��ل "الق��وة الناعم��ة" ه��ي ق��وة خا�صع��ة لل��دول 
وحكوماته��ا؟، اجل��واب ال، الأن مث��ل هذه الق��وة، اإن 
خ�صع��ت للحكوم��ة و�صطوته��ا، �ص��ارت اأو �صت�ص��ري 
ا�صرية ملقوالتها، ولنا مثال على ذلك )قناة العراقية( 
التي بقيت وال زالت م�صتعبدة ُي�صرّيها كل حاكم، وال 
ينط��ق العامل��ون به��ا، اإاَل وف��ق هوى احلاك��م، فهي 
م��رة تكون ناطق��ة با�صم اأياد ع��لوي، وثانية با�صم 
اجلعف��ري، وثالثة هي التي ن�صيده��ا ون�صيجها ي�صري 
وف��ق هوى املالك��ي، واليوم هي ال مق��درة للقائمني 
عليه��ا للخ��روج ع��ن، اأو نق��د �صيا�ص��ة العب��ادي يف 
حماربت��ه للف�صاد، وتعمل بجد عل��ى ت�صويف خطاب 
املتظاهري��ن، وتركز لن��ا بني الفين��ة واالأخرى على 
خط��اب �صلط��وي ممج��وج، ه��و اأن التظاه��رات حق، 
ولك��ن هن��اك مند�ص��ني!، تر�ص��م لهم �ص��ورة يكرهها 

ال�صارع، وتظهر بع�صهم على اأنهم من بقايا البعث!.
ل ت�صتط��ع للآن حكومتن��ا ول تعرف كيفية التعامل 
م��ع ال�صب��اب الذين هم خزينه��ا ال��َر للم�صتقبل، فل 
وجود لع��راق من دونهم، وه��وؤالء ال يعرفون البعث، 
بل ُجَل املتظاهرين منهم، اإن ل يكن كلهم، من ابناء 
اجلنوب الذين ما اأن ي�صمعوا با�صم �صدام حتى يفجعوا 
وي�صيح خيالهم يف بناء لوحات )�صوريالية( �صّورها 
لهم اآباوؤهم عن طغيان �صدام، وخراب بغداد، وباقي 

حمافظ��ات الع��راق الت��ي غّيم احل��زن عل��ى �صمائها 
واأنني اأمه��ات وزوجات ثكاىل واأبناء وفتيات حلمَن 
بح�صن حبيب ودعهَن على اأمل عودة احلبيب ليلب�صَن 
ب��دالت زفاف ال حم��رة فيها �صوى حم��رة �صفاههَن، 
ولك��ن حمرة دم��اء ال�صهداء من ال�صب��اب، ملأ بيا�س 
ب��دالت زفافه��َن، فم��ّزق االأم��ل و�ص��ق ث��وب املحبة 
بر�صا���س ال رحمة فيه، زرع حم��رة احلرب، واجتث 
بقاي��ا احلل��م، ولرمبا فتي��ات االأم�س ال زل��َن يحلمَن 
بع��ودة، وال زلن��ا نح��ن جنه��ل اأ�صبابه��ا احلقيقي��ة، 
ولكنها حرب اأكلت الياب�س واالأخ�ر، )حرٌب �صلبة( 
ا�صتم��رت لثم��ان �صن��وات بثمانيني��ات ق��رن م�صى، 
�صقيت اأر�س الب���رة والعمارة و "احلدود امُللتهبة" 
من دم��اء "امل�صت�صعفني" من العراقيني واالإيرانيني 
الذين ال حول لهم وال قوة �صوى الطاعة الأويل االأمر.  
وق��د ع��اود اأه��ل الع��راق الت�صحي��ة باأكر م��ن هذه 
ال�صنوات، فاجلنوب ينزف وما زال ينزف ملدة خم�صة 
ع���ر عاما منذ ع��ام 2003، ول يكن اأه��ل الغربية 
باأح�صن حاٍل منه��م، فديارهم ل تعد دياراً، وحالهم 

�ُصكارى وما ُهم ب�صكارى.        

الهوامش

1. ه��و ال�صيا�صي وخب��ري العلقات الدولي��ة االأمريكي "جوزيف. 
���س. ن��اي" عمي��د مدر�صة كين��دي للدرا�ص��ات احلكومي��ة بجامعة 
هارف��رد، وقد �صغ��ل من�صب رئي���س املخابرات الوطن��ي ومن�صب 

وكيل وزير الدفاع يف اإدارة كلينتون.
يف كتاب��ه )ُملزم��ون بالقي��ادة( ال�ص��ادر عام 1990" ب��داأ يطور 
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1999، �س10. 
3. امل�صدر نف�صه، �س11.  
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5. �ص��لح �ص��ال: حديث النهايات واأوهام ال�صيطرة على امل�صري 
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خ�صية من دولة اخللفة ببغداد اأيام املتوكل.
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ب�صبب غياب م�صمار فقدت احلدوة
ب�صبب غياب احلدوة فقد اجلواد

ب�صبب غياب اجلواد
فقد الفار�س اذ  اأختطفه العدو وذبحه

كل ذلك ب�صبب غياب م�صمار
حدوة احل�صان)1(.

تذهب ا�صرتاتيجية الورقة اىل )تذرر( مفاهيم العنف 
اىل �ص��ذرات )افهومي��ة( �صائ��دة وراك��زة يف مي��دان 
الب��ث  م��ن  املعا�صةواأداءته��ا  االجتماعي��ة  احلي��اة 

واال�صتقبال وامت�صا�س ومتاهي.
ويافط��ات خطاب��ات اال�صه��ار املحاط��ة بالفعلي��ة 
والت��داول، اأثره��ا يف الف�ص��اء اليوم��ي ه��ذا، ومدى 
ت�صرته��ا بحي��ل لغوي��ة / �صورية/ ذوقي��ة/ �صمعية 
و�صمية اأي�صًا وعلى من تبدو فيه من براءة باأ�رارها 
وبتكرار تكراره��ا لت�صل حد املاورائية وال تاريخية 

و�صواًل اىل فعل العنف يف مدرج ال�رديات الكبى.
واأخذت الورق��ة باآليات الفح�س )امليكروبي( للعنف 
احليات��ي اأعتق��اداً ب��اأن العن��ف خ�ص��ع اىل ق��راءات 
)مايكروبي��ة( مو�صعة ومكبة  وتو�صلت الورقة باداء 
الدرا�صات الثقافية يف قراءتها )امليكروبية( ل�صذرات 
العن��ف اليومي وامداده املتوا�ص��ل مبغذيات الت�صدد 
واالنغ��لق و�ص��واًل اىل الفعل اال�صه��اري وا�صتدعت 
الورق��ة رهط��ًا م��ن الن�صو���س اال�صهاري��ة يف واقع 
احلياة اليومية العراقية تعنى ب�)امللفوظ/ املكتوب/ 
امل�صم��وع/ ال�صوري/ الذوقي/ ال�صمي( مثل )دجاج 
عراقي مذبوح باليد على الطريقة اال�صلمية( )جناح 
خا�س للعوائ��ل( )�صور �صالونات احللقة الن�صوية( 

)مو�صيقى باعة الغاز(.
بعده��ا ظه��رياً ملح��و اأي فع��ل تذويت��ي وال�صعي اىل 
مو�صوع��ة ال��ذات و)اأمثلته��ا( اأو )جمعنته��ا( ق���راً 

والزامها بالنوامي�س واالعراف وطرو�صهاال�صفية.

التحبيك االشهاري للعنف

بـــــــــــــو خضير
أ
د. محمد ا
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الن�صو�س  ت��ل��ك  وت��ت��و���ص��ل 
التداول  يف  ناعمة  بو�صائط 
وال���ت���ع���اط���ي م����ع ال�����ذات 
امل�صتهلكة  امل�صتقبلة/ 
ل��ه��ا ���ص��م��ات��ه��ا ال��ب��ن��ائ��ي��ة 
وال��ت��ح��ب��ي��ك  االغ�������واء  يف 
اال���ص��ل��وب��ي ل��ل��ت��وا���ص��ل مع 
الذات يف ف�صاءها الزمكاين 

وحيوزاتها املحيطة.
تلك  ت�صمر  اأو/و  وت�صكت 

مات�صهره  رغم  ثانوية  ان�صاق  عن/على  الن�صو�س 
من توكيدات قيمية ودينية وحياتية.

اال�صواق  لوجهات  املوقوف  اال�صهاري  الن�س  ففي 
امل�صوت  والغذائية  التجارية  واملحال  واملطاعم 
الطريقة  ع��ل��ى  ب��ال��ي��د  م��ذب��وح  ع��راق��ي  ب����)دج���اج 

اال�صلمية(.
ذات  ومرجعيات  باأ�صانيد  الدمائية  الظاهرة  مترر 
لياقة من االقناع واال�صتجابة والتداول بل والتبني 
 / وطنية  )مفاهيم(  و  )اأفهومات(  حتبك  اذ  اأي�صًا. 
اخلطاب  تظهري  يف  ثقافوية  اأنرولوجية/  دينية/ 
يف االحتواء واجلذب، فداللة )عراقي( لها اأن تطمئن 
الدجاج  لل�صلطة/  الذائقية  باخلا�صية  امل�صتهلك 
)العراقي(  للطعم  الذائقية  اخل�صو�صية  اآليات  وفق 
من  امل�صتوردة  ال�صلع  من  غريه  دون  اال�صتثنائي 
ودالل��ة  اي���ران(  ال��بازي��ل��ي/   – )تركية  منا�صيء 
)مذبوح( تنفذ مب�صالك �صفافة ناعمة اىل امل�صتهلك، 
ب�صمته  ذاته  الن�س  خارج  الذبح  فعل  دمائية  رغم 
التحبيكي  جهده  يف  الن�س  وي�صت�صعف  مدانًا  فعًل 

الدمائية  �صمته  تاأجيل  يف 
اجلمعية  الدمائية  اىل  هذه 
ل���دالل���ة وف��ع��ل ال���ذب���ح يف 
الدينية  الن�صو�س  متون 
واالنرولوجية،  والتاريخية 
ط��رو���س  اىل  ب���االإي���ع���از 
الذبح  االداء  وم�صفوفات 
فعل  ويلطف  ي�رعن  مب��ا 
باليافطة  وجتميله  الذبح 
وي�صند  ويعني  اال�صهارية 
هذا الفعل باإمدادات قد�صية ميثله داللة )اال�صلمية( 
بال�رائع  واقرارها  وال�صك  االنحراف  من  ونقائها 
اىل  امل�صتهلك  مايطمئن  النامو�صية  واالل��زام��ات 
وحتمل/ املروحنة،  ومرجعياتها  ال�صلعة  �رعية 
املكوث  توؤ�ر  ثقافوية  دالة  الن�س  ا�صهارية  ت�صمر 
التقنوي  االداء  )نبذ(  وتعليق  الطبيعة  م��دارج  يف 
اأنرولوجية  ثنائية  �راع  وهو  الثقافية  و�صماته 
اأبرزها  الطبيعة/الثقافة  ثنائية  بني  بقوة  م�صاعة 
ماقبل  ثقافة/ثقافات  يف  �صرتاو�س(  ليفي  )كلود 
�ريحة  و�صهادة  معاينة  متنح  ف�)اليد(  )الكتابة( 
يف اأداءها الع�صوي البايلوجي اإزاء فعل )ال�صناعة( 
بها  التقر  والتي  )الغري(  تخ�س  )اآخ��روي��ة(  مدونة 
الذات لتباين �صناعة ال�صلع الغذائية وموارد اال�صواق 
امل�صتهلك  يحكم  الذي  االخلقي  والفعل  واملنا�صيء 
ورد  وال�صك  والتح�صب  العزلة  قيد  ف�صاءاً  مايخلق 
ملزم/  ذائ��ق��ي/  قيمي/  ظ��رف  يف  )االخ���ر(  نتاج 

وقاطع.
وين�صد الن�س اىل فعل )ماورائي( متعديًا واقع احلياة 

 العنف عمل يقصد فيه 
الحاق االذى الجسدي 

والنفسي المادي 
والمعنوي بشخص أو 

مجموعة من الناس
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املعا���س فثمة )اغ��واء ميتافيزيق��ي( ل�صلعة حياتية 
ماي��رد جممل احلج��اج العقلي والفكري ل��دى الذات 
امل�صتهلك��ة، ذلك ان العنف لدى )جي��ل ليبوفت�صكي( 

)ي�صع حداً للعقل()2(.
والتحبي��ك اللغ��وي للن�س هنا يحم��ل ويوؤ�ر اأفعال 
قيم��ة يف معج��م اللغة هم��ا افعال طلبي��ة )ان�صائية 
ع��دا اال�صتفه��ام(، وه��ي اأفع��ال اجنازي��ة مبا���رة 
واأفع��ال خبية وه��ي اأفعال اجنازي��ة غي��ر مبا�رة 

)م�صتنتجة()3(.
وحتمل ن�صي��ة )جناح خا�س بالعوائل( دالة ق�رية 
جازم��ة يف احل��اق االنث��ى بحيز جن��دري و�صلطوي 
�صال��ب، حيث يت��م التحفظ عل��ى ال��ذات يف ف�صائها 
االيجابي مثل )املطعم( وفعل االأكل �صوب االحاطة 
الف�صائي��ة اأو احليزي��ة، اإذ يتاأ�ص���س احلي��ز اجلندري 
وت�ص��رتط تلك احلي��وز عل��ى اأفع��ال واأداءات وذائقة 
مق��رورة وق��ارة متعالي��ة، م��ن قبل منت��ج اخلطاب 
واآلي��ات التحبيك والتو�صل بالقي��م الإنتاج وم�رحة 
انتاجه ال�صلعي، وعند )مارك�س( )ادرنو( و)التو�صري( 
تباع��ًا فاأن ال�صلع حتم��ل اأو مت�صمنة ايديولوجية ما 

داعمة للنظام االجتماعي()4(.
وهن��ا تقي��د/ تلت��زم ال��ذات االن�صاني��ة يف 

مهيمن��ات  وف��ق  والتعاط��ي  التن��اول 
ظرفي��ة ثقافوي��ة، فالف�ص��اء يف املطع��م 
ذاتي��ة يف  اأفع��ال  يت�ص��ع  ان  ل��ه  عموم��ًا 
ملب���س وجت��وال وانتق��اء طع��وم املائ��دة 
من فواك��ه وحلوي��ات و�صواخن ومنط من 
امل�روب��ات واملاأكوالت وف��ق واقع حال 
الو�ص��ع اجل�صدي وال�صحي لل��ذات غري اأن 

ذل��ك ينحجب اأحيان��ًا يف حيوز املطع��م القائم على 
الفوا�ص��ل واحلي��وز �صيما يف ع�ر تع��د فيه ال�صحة 
واح��دة من ق�صايا الع��ال و�صكانها الكونية وما اآلت 
اإلي��ه ن�صو�س الر�صاقة والتنحي��ف ليعد الطب اأفيون 
ال�صع��وب احلديث��ة بع��د ان كان الدين زم��ن مارك�س 

افيون ال�صعوب اآنذاك.
وي�صج��ل )مي�صيل فوكو( ذلك كون��ه )حوكمة( )حيث 
ي��رى انها ت��دل على �صكل م��ن اأ�ص��كال التنظيم الذي 
ي�صمل كام��ل النظام االجتماعي، م��ا ت�صري احلوكمة 
اىل املوؤ�ص�ص��ات واالجراءات والتحليلت واحل�صابات 
واالجهزة احلكومية واأ�صكال املعرفة املكونة ل�صلوك 

االنعكا�س الذاتي والكفاءات االيتيقية()5(.
ويقاب��ل �صيمرتي��ة ال�صبط الذائقي ه��ذا ف�صاء يف�صح 
�صيغ��ة  ميثل��ه  واالنتقائ��ي  التذويت��ي  للفع��ل  اأداًء 
ال�)بوفي��ه( ومايتجه من فر���س للتنوع واالختلف 
ب�صيغ املجاورة، حيث التم���رح احلركي والتجوال 
املن�ص��اأ  وهوي��ات  الذوقي��ة  والع��دوى  والتعاب��ر 

واجلغرافيات الطبيعية والثقافية.
ن�صق��ًا  بالعوائ��ل(  خا���س  )جن��اح  ن���س  ويحك��م 
ايتيقي��ا ممث��ًل ب�)احلي��اء والدف��اع ع��ن احلرمي( يف 
املعج��م الذك��وري وقيم��ة املت�صلط��ة كم��ا 
ت��ردم ف�صحة االختلف ب��ني ف�صاء البيت 
وف�صاء )املطعم( يف عزل )االنثى( ور�صد 

ومراقبة اأدائها.
الفوتوغ��رايف  ال�ص��ور  اأيقون��ات  وتاأخ��ذ 
يف واجه��ات حمال/ �صالون��ات احللقة 
اأطي��اف  يتح��دى  ن�صقي��ًا  اأداًء  الن�صوي��ة 
ثقافوي��ة متنوعة ومتوزعة ب��ني )النمط( 

�صوبنهاور
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و )التمثي��ل( و )االتب��اع( و )اال�صت���راق( 
ففي العادة ثمة ا�صتعارة �صورية لنماذج 
فوتوغرافية من ثقاف��ة )االآخر( الغربي / 
االوربي عب ن�صو�س ا�صهارية يف واجهة 
املحال، وهو نوع ميكن ت�صميته ب�)اللجوء 
الثق��ايف( اىل )االخ��ر( هروب��ًا م��ن �صلطة 
الثقاف��ة الوطني��ة اأو/و املحلي��ة تاأكي��داً 
ملقولة وعنوان )فرانز فانون( )جلد اأ�صود 
– قن��اع اأبي���س( لتاأخ��ذ اليافطة بعدها 
التحبيكي يف جلد الذات وتهوينها وتاأكيد 
مفه��وم )النمط( وفق معاج��م اال�صت�راق 
له منط ا�صتثنائيًا حتيزاً عن )منط( ال�رق 

�صم��ة  وثقافت��ه  )االخ��ر(  عل��ى  مايف�ص��ي 
االعج��اب وتبخي���س ثقاف��ة )ال�رق( ليت��م تن�صيب 
)الغرب( يف ف�صاءات احلرية و )تنميط( ال�رق بطابع 
اال�صتب��داد وحمل��ت تل��ك الن�صو�س ماميك��ن و�صفه 
ب�)عن��ف الت�صمية( اإذ تعجز واجهات ال�صالونات من 
تعليق ت�صمي��ة م�صاعه يف منظومة اال�صماء احلياتية 
االأنثوي��ة  احلي��ة، ويت��م ا�صطف��اء بع���س اال�صم��اء 
م��ن معجم ثقاف��ة )االآخ��ر( االورب��ي اأو الذهاب اىل 
رف��ات التاري��خ النتقاء ا�صم لل�صال��ون لتكون هناك 
اأ�صم��اء مث��ل )الرا – ا�ص��رت – لين��ا – فكتوريا( فيما 
تبح��ث ا�صماء تاريخية مثل )ع�صت��ار – كليوباترا – 
نفرتيتي( وتنعدم اأ�صماء احلياة املعا�صة مثل )�صعاد 
– زه��رة – خديج��ة – �صم��رية – اآالء( دراء وذل��ك 
ن��وع م��ن متف�ص��لت التحبي��ك اال�صه��اري يف ق�ر 
ال��ذات وانتماءاته��ا احل�صي��ة واحلياتي��ة بالت�ريح 
اىل التاري��خ اأو عبور خرائ��ط اجلغرافية الثقافية اىل 

كونية حياتي��ة اأبعد ع��ن املعي�س اليومي 
وف��ق ثنائية )ه��م( و )نحن( وثم��ة ا�صارة 
ن�صقية ميكن ح�رها هنا من تلك ال�صور 
مفاده��ا االحتكام اىل االن�ص��اق ال�صورية 
وثقاف��ة ال�صورة ل��دى )االخ��ر( )الغربي( 
واالعت��داد بامللفوظ يف الثقاف��ة العربية 
اال�صلمي��ة و�صي��وع ن�صق ثق��ايف مثل هذا 

مدعاة للعنف من عتبة انطلق .
ان جمم��ل �صالون��ات احللق��ة الن�صوي��ة 
ملزم��ة يف ه��ذا ال�ص��اأن ما�ص��ري واجهات 
معمارية وت�صميمية مت�صابهة ، فالت�صابه 
هدف مرك��ز للعن��ف الذي )يفر���س نوعًا 
من الت�صابه بل يجب على مثل هذا الت�صابه 
اأحيانًا وذلك بجعل جمموعات �صكانية ثقافية دينية 
اأو لغوية اأو اأثنية اأو �صللة تت�صابه فيما بينها، وذلك 

حتت زعم امتلك احلقيقة وادعاء االف�صليات( )6(.
وتعي�س الذات هنا اأرجحة له��ا ازدواجيتها الثقافية 
بن��زوع يب��دو راف�ص��ًا ل�)االخ��ر( وقبول��ه يف ن��زوع 
اآخ��ر واأخذه مرك��ز حماية لها وهو ن��وع من ازدواج 
االن�ص��اق وتنازعه��ا بني القبول والرف���س مما ينتج 
)توري��ة ثقافي��ة( حي��ث يت�صاحب ن�صق��ان يف ن�س 
واحد اأحدهما ايجابي .. واالآخر �صلبي ينق�س وين�صخ 
ويفند وه��و تعبري عن الن�صق املف�ر حيث يت�صاحب 

ن�صقان اأحدهما ين�صخ االخر وينق�صه)7(.
والت�ص��رت خلف �ص��ورة )االخ��ر( ومعياريتها واجهة 
)اال�صت���راق(  معاج��م  حملت��ه  مب��ا  ا�صت�راقي��ة 
ب�)التمثي��ل( )ان املراقب الذي ميثل االجنبي ويتكلم 
بالنيابة عن��ه، امنا ي�صادر تاريخ��ه وثقافته وحقه 

مارك�س

التو�صري
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ومتثي��ل  ق�صت��ه  ���رد  يف  الطبيع��ي 
وجوده()8(.

ف�صائه��ا  يف  وه��ي  ال��ذات  وت�صن��ف 
اىل  يتح��ول  وال��ذي  البي��ت  االيجاب��ي 

ت�صكلت �صلبي��ة بغزوات ن�صي��ة �صوتية 
نفعية، حني تلزم ب�صماع �صذرة مو�صيقية لها �صلطتها 
الت��ي ر�صح��ت وخطاب��ات امليولوجي��ا والن�صو���س 
اال�صهاري��ة مثال )�ص��ذرة مو�صيق��ى م�صل�صل يو�صف( 
املبث��وث ع��ب عربات باعة )غ��از الطب��خ( فال�صذرة 
له��ا مايظاهره��ا يف التاري��خ الروح��ي فامل�صل�ص��ل 
الذي عر�صته احدى القنوات الف�صائية العراقية قبل 
�صنوات واأخذ م�صاحات وا�صعة من املتابعة والتذوق 
والتبني مايوؤ���ر اىل قدرات خطاب امليديا يف قلب 
الكث��ري من منظومتن��ا الثقافية ، فال�ص��ذرة/ النغمة 
ذات حتبيك تبعيث��ي وارث يقلب الرتكة االفلطونية 
وع��ال املثل واطف��اء الذات ونزواته��ا احل�صية، فاآلة 
هوائي��ة مثل )الفلوت( اأبعد ع��ن التطريب واأقرب اىل 
التجري��د وف��ق ا�ص��ارات )�صوبنه��اور( اىل املو�صيقى 
وم�صمراته��ا ال�صوفي��ة، وتتو�ص��ل ال�ص��ذرة / النغمة 
ل��دى امل�صتهل��ك مبا ر�ّصب��ه عر�س م�صل�ص��ل )يو�صف( 
وم��ا اأ�صاع��ه من ذائق��ة لت�صل ح��د ت�صمي��ة املواليد 
با�ص��م )يو�ص��ف( وه��و ن�ص��ق موؤدل��ج ل��ه امتدادات��ه 
الدغماجية الذي عرفته االنظمة ال�صيا�صية يف تاأريخ 
الع��راق و�صمات االنظمة ال�صيا�صية يف تاريخ العراق 
و�صمات الت�صمية من �روعها )الليبايل/ الي�صاري/ 
القومي/ اال�صلم��ي( لتحمل املواليد اأ�صماء موؤدجلة 
مثل )في�ص��ل/ غازي/ فهد/ ك��رمي/ ثورة/ �صلم/ 
�صدام/ تاأميم/ ن�صال/ اأم البنني/ فاطمة الزهراء(.

كم��ا تاأخ��ذ التداولي��ة بعده��ا البغمات��ي/ 
االأدائي الق�ري والغر�صي ب�صدرات ا�صهارية 
لها بعدها التحبيكي وحتوالتها وفق منافع 
تثم��ري وتوظيف الن�س الديني ل�صالح الذات 

ونوازعها االنوية.
ويت��م ملحق��ة الن�ص��ق ومراقبته ملجم��ل التحوالت 
يف املنظوم��ة القيمي��ة واالخلقية يف ل��وح امل�صهر 
احليات��ي، اإذ يت��م ا�صتب��دال اإ�ص��ارة اإ�صهاري��ة درئية 
مث��ل )احل�ص��ود الي�ص��ود( باأخ��رى حمدث��ة انتجته��ا 
معطي��ات امل��زاج الدين��ي ال�صائ��د ليتم حم��و اأيقونة 
باأيقون��ة الحق��ة مث��ل )هل �صلي��ت على حمم��د واآل 
حمم��د الي��وم – الله��م �صلي على حمم��د واآل حممد( 
مايوق��ع املتلق��ي يف توات��رات ومتوالي��ات �صعورية 
بني الده�صة والتح�ص��ب واخلوف والتذكري ومقا�صاة 
ال��ذات، وهو ن�س يدفع به اىل مناف��ع ذاتية متو�صلة 
بخطاب ديني ف��كان فعل اال�صتجابة موفوراً بعبارة 
التثني��ة )الله��م �صلي على حمم��د واآل حممد( وترتك 
بع���س الن�صو�س اال�صهارية بيا�ص��ًا ي�صغله املتلقي 
ذاته داخل مدي��ات م�صاعره واأف��كاره فثمة )موجه( 
اأعتمدت��ه اللغ��ة ب�صلطته��ا التداولي��ة/ الفعلي��ة بعده 
)فع��ل كلم ي�صتعمل حلقل يجع��ل �صخ�س اآخر يعمل 
�صيئ��ًا، انه يعب كما يري��د املتكلم وياأتي ب�صيغة اأمر 

اأو طلب اأو اقرتاح وقد يكون موجبًا اأو �صالبًا()9(.
ونخل���س اىل اال�ص��ارة ب��اأن واح��دة م��ن خمرج��ات 
التحبي��ك ه��ي �صم��ة )التك��رار( املعتم��دة يف جممل 
وفر���س  واال�صهاري��ة  الدوغماجي��ة  اخلطاب��ات 
مفاهيمه��ا واأفهومياته��ا وعن��د )دو�ص��وز( يتج�ص��د 
التكرار باأن��ه )�صلبي ب�صبب غي��اب املفهوم و�رطي 

جيل ليبوفت�صكي
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وجام��د وامت��دادي وع��ادي وافقي ومو�ص��ع ومف�ر 
ودوراين، ان��ه تك��رار امل�ص��اواة وت�ص��ارك املقايي���س 

والتناظر تكرار()10(. 
وننته��ي اىل تعري��ف )اأفهوم��ي( للعن��ف باأنه )عمل 

يق�ص��د فيه احل��اق االذى اجل�ص��دي والنف�صي املادي 
واملعن��وي ب�صخ���س اأو جمموعة م��ن النا�س بعينهم 
للج��اين  مع�����روف��ني  �صيكون��ون  ال�صحاي��ا  ان  اأي 

واملرتكب()11(.
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     اعتادت جملة االديب العراقي اأن تقيم ندوات : معرفّية ، ونقدّية، 
وثقافي��ة ، تخ�ّس اجتاه��ات فكرية متعددة .. والي��وم تغتنم املجّلة 
فر�صة اجتماع املكتب الدائم للحتادات االأدبية العربية يف بغداد ، 
لتقيم ندوة تتناغم مع )املنا�صبتني ( : االأوىل ح�صور الوفود االأدبية 
يف بغ��داد بع��د غياب لي�س بالق�ص��ري، واالأخرى لتبن��ي املجلة عدداً 
��ا بفعاليات  االجتماعات وتزامنه��ا مع مهرجان اجلواهري ،  خا�صً
فتتخ��ذ م��ن ) احتادات االأدب��اء  واخلطاب الثق��ايف العربي ( حموراً 
اأ�صا�صي��ًا للح��وار مع نخبة م��ن قيادات االحت��ادات العربية : ال�صاعر 
حبي��ب ال�صائ��غ ) رئي�س االحتاد الع��ام للأدباء والكّت��اب العرب ( ، 
والدكت��ور : علء عبد اله��ادي ) رئي�س احتاد كتاب م�ر ( والدكتور 
ن�ص����������ال ال�صال��ح ) رئي���س احت��اد الكت��اب الع��رب يف �صوري��ة ( 
وال�صاع��ر رام��ز النوي�ر م��ن ) ليبي��ا ( وال�صاعر اإبراهي��م اخلياط ) 

االأمني العام الحتاد االأدباء والكتاب يف العراق ( .

اتحادات األدباء 
والخطاب الثقافي العربي
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حمد الزبيدي : يقول اأبو متام : 
أ
ا

اإن نفرتق ن�صبًا يوؤّلف بيننا        
                                       اأدب اأقم�����ناه مق���ام الوالد 

اأو نختلف فالو�صل مّنا ماوؤه        
                                       عذب حتّدر من   غمام واحد

 
ول��و كان اأب��و مت��ام ، بينن��ا ، الي��وم ، و�صه��د حالنا 
اإن   : واأحوالن��ا ال�صيا�صي��ة والثقافي��ة ، لرمب��ا ق��ال 
نختل��ف )) �صيا�ص��ة !! (( واإذا منعته اأوزان اخلليل من 
هذه اللفظة ، فل متنعه قريحته ال�صعرية عن توظيف 

مرادفه��ا اأو م��ا ه��و اأبل��غ منه��ا .. فا�صمح��وا يل اأن 
اأتوجه بال�صوؤال اإىل ال�صاعر حبيب ال�صائغ واأقول له: 
اإىل اأّي ح��د تتحك��م ) ال�صيا�ص��ات ( العربية املتباينة 
بالعلق��ة بني االحتادات العربية ؟ وهل االختلفات 
االآيديولوجي��ة واملزاجي��ة ال�صلطوي��ة  هي من حترك 

بو�صلة قيادات االحتادات ؟!. 
حبيب الص�ئغ : من الطبيعي جداً اأن تكون لكل منا 
مرجعياته ال�صيا�صية ،  اأنا من دولة ا�صمها االمارات 
ول�صت  مواالة  اأنا  احلال  واقع  يف  املتحدة،  العربية 
ال�صالح  ن�صال  الدكتور  وكذلك  كمواطن  معار�صًا، 
بني  الهادي  عبد  علء  الدكتور  يكون  اأن  وميكن 
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املوقفني ، واأنا معروف كحبيب ال�صائغ اأراأ�س حترير 
جريدة اإماراتية ر�صمية، واأكتب االفتتاحيات االأوىل 
ظروف  ظل  يف  االفتتاحيات  هذه   ، اجلريدة  لهذه 
قائمة ومعقدة ، تعب عن راأي الدولة ،  وهذا هو واقع 
لكن  ال�صيا�صية  مرجعياتنا  اختلف  ومع   ، احلال 
عملناه  ما  وهذا   ، جتمعنا  ثقافية  م�صرتكات  لدينا 
وذهبنا اإىل دم�صق ،  الأن الثقافة جتمعنا ، وهو دليل 
كبري على قيمة الثقافة ، وحني ذهبنا تكلمنا جتنبًا 
الأي خلف �صيا�صي ، فبيننا م�صرتكات كثرية جتمع 
كل خمل�س لثقافته وعروبته ووطنه االأم ، ومن هو 
خمل�س لكل هذه الدوافع الوطنية عليه اأن يكون �صد 
كل من يحاول متزيقها ومنها التدخلت االأجنبية . 
اأن يحافظ على الرتاب ال�صوري ويكون �صد االإرهاب، 
يختلف  من     _ اأخّون  مرة  اأول  وهذه   _ يخون  اأن 
النظام  مع  اأكون  حني  مبعنى   ، �صوريا  يف  معه 
واملعار�صة   ، تخونني  اأاّل  املعار�صة  على  ال�صوري 
 ، اأن نحرتمها  غري امل�صلحة وغري االنقلبية ، يجب 
بل حتى    ، وم�روع  وبرنامج  روؤية  لها  من  اأق�صد 
اأ�صمح  ال  ولكن   ، يحرتمها  اأن  ال�صالح  ن�صال  على 
ال�صياق  تعمل خارج  التي  ال�صوريني  الكتاب  لرابطة 
اأن تخّون جميع املنتمني اىل كّتاب العرب يف �صوريا 
مع  يعمل  َمْن  اأن   حكم  الطلق  ي�صمح   منطق  فاأي 
 ... فقط  ملئكة  وهم  �صياطني  كلهم  ال�صالح  ن�صال 
يكذب  ينكره  ومن  الراهن  ال�صيا�صي  التعقد  الننكر 
على نف�صه قبل اأن يكّذب االخرين .. لدينا االأمنوذج 
اأن كنتم ت�صمحون لهذا  اأدري  القطري _ االن _ وال 

الكلم اأن يقال يف جملتكم اأم ال ؟! . 
احلوار �صينزل يف املجلة ب�صحمه   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

وحلمه .  
حبيب الص�ئغ : اإذن اأُكمل ، وجودهم يف قطر من 
العلماين اإىل ال�صيوعي اإىل اخرين �صاروا كلهم اأخوان 
م�صلمني ، يف واقع يجب اأن يحاكم ، ونحن اليوم يف 
مرحلة حرجة ، يتم فيها فرز للمثقف العربي واأدواره 
، املثقف العربي احلقيقي الذي يوؤمن اأن الثقافة هي 
من جتمعنا وانها اأداة خل�س رغم وعيه باتفاق اأو 

اختلف املرجعيات ال�صيا�صية . 
نض�ل الص�لح : خطيئة كبى اأن نف�صل ال�صيا�صي 
ال�صيا�صي  ن�صع  اأن  توهما  واأع���ّده   الثقايف،  عن 
تطالب  واأن��ت  اخ��ر،  خندق  يف  والثقايف  خندق  يف 
بالتعار�س بينهما بداًل اأن تطالب بالتكامل بينهما 
اأن  واخلقيا  وان�صانيا  وعقليا  منطقيا  ال�صواب   ...
يبحث ال�صيا�صي عن امل�صرتك مع الثقايف واأن يبحث 
املعيب  ومن   ، ال�صيا�صي  مع  امل�صرتك  عن  الثقايف 
العربي بو�صفه �صورة  الراهن  اأن يقراأ  على املثقف 
لل�صيا�صة وحدها اأو �صكًل من اأ�صكال جتلي ال�صيا�صة 
وحدها ، عليه اأن يبحث عن هذا الراهن بو�صفه فعل 
االحتاد  اأو  العرب  والكتاب  االأدباء  وتنادي  ثقافيا، 
يف  اجتماعني  لعقد  العرب  والكتاب  للأدباء  العام 
عا�صمتني عربيتني تعر�صتا حلمى التكفري والظلم 
العربية،  االأنظمة  بع�س  من  ومب�صاندة  واالره��اب، 
مبواقف �صد هاتني العا�صمتني هذا يعني اأن الثقايف 
يقدم  اأن  واأراد  الوعي  من  عالية  درجة  اإىل  ارتقى 
ر�صالة اإىل ال�صيا�صي لعله ياخذ بهذه االإرادة الثقافية 
فيم�صي اإىل البحث عن امل�صرتكات يف مواجهة عدو 
واحد يرتب�س باجلميع من دون ا�صتثناء . وامللحوظة 
التي قدمها قبل قليل ال�صديق العزيز حبيب ال�صائغ 
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ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ا���ص��ت��ات 
ثم  العربية،  املعار�صات 
ان�صهار هذه االأ�صتات يف 
العاملي  التنظيم  بوتقة 
ل���لخ���وان امل�����ص��ل��م��ني، 
هي  ت��ق��دي��ري  يف  ه���ذه 
اأي  تدمر  اأن  ميكن  التي 
امل�صرتك  الإعادة  حماولة 
اجلغرافية  اأج����زاء  ب��ني 
الأن  ؟  مل����اذا  ال��ع��رب��ي��ة 
الأخوان  العاملي  التنظيم 

امل�صلمني ال يعنيه من االمة العربية بو�صفها اأمة اإال 
ا�صلمية  اأمة  الأنه يبحث عن   ، ما هو جماز فح�صب 
االختلطات  من  فيه  ان�صاين  كيان  نحو  ومي�صي 
اأن  حني  على  فيه  ما  املت�صادات  من  وفيه  مافيه 
العربية هي م�صرتكات  اأجزاء االأمة  امل�صرتكات بني 
كبى .. اأمام املثقفني العرب تاريخية و ا�صتثنائية 
، عب  العرب  والكتاب  للأدباء  العام  االحتاد  خطها 
ال�صيا�صي  ياأتي  اأن  وهي  وبغداد،  دم�صق  اجتماَعْي: 
اإىل حقل الثقايف ويقول له مبارك ما اأجنزت، وعلينا 
اخلطوة  هذه  اأن من�صي يف  العرب  ال�صيا�صيني  نحن 
االأمة  لهذه  ت�صتعيد  التي  امل�صرتكات  عن  ونبحث 

وجهها امل�رق واحل�صاري . 
حمد الزبيدي : �صنناق�س هذه امل�صاألة الحقَا 

أ
ا

حبيب الص�ئغ : اأنا عندي تو�صيح لهذه النقطة ، اأن 
تكون منتميَا �صيا�صيَا �صيء، واإن يوؤثر عليك انتماوؤك 
�صيء  ال�صيا�صيني  زملئك  مع  علقتك  يف  ال�صيا�صي 
اخر ، الذي قاطع املجيء اإىل بغداد ال�صباب �صيا�صية 

اأي ملحظة عليه ؟ 
نض�ل الص�لح : واهلل انا 
اآنذاك  ارتاب بانتمائي _ 
_ اإىل الثقافة عندما يتخذ 
اجتماع  مبقاطعة  قراراً 
 ، بغداد  واجتماع  دم�صق 

الأن وعيه ل يرتق... 
حبيب الص�ئغ : االأف�صل 
اأن نعممها ونقول : لو اأن 
قاطع  احتاداً  اأو  مثقفًا 
عربي  بلد  يف  اجتماعًا 

الأ�صباب �صيا�صية فما موقفنا ؟ 
حمد الزبيدي : الحظت اأن الدكتور علء عبد الهادي 

أ
ا

ي�صجل ملحظات للرد عليكما ورمبا للتوافق معكما 
.. ولتكن البداية معك يادكتور علء عبد الهادي من 
ت�صورات راميون وليامز عن ال�صخ�س املثقف باأنه 
ال�صخ�س املزروع الذي تغذيه مرجعياته ومنتمياته 
اأن  لنا  ، وهنا  له  املحت�صن  الف�صاء  وت�صوراته عن 
ميتلك  هل   : متنوعة  اإجابات  تتقا�صمه  �صوؤااًل  ن�صاأل 
اأن  القدرةعلى  االأدب،  العربي، �صمن دائرة  املثقف  
جديدة  اأن�صاق  وتاأ�صي�س  الثقافة  �صناعة  مياأ�ص�س 
حتقق التحول االإيجابي  ، ومن ثم مينح االحتادات 
العربية للأدباء والكتاب قدرة على اأن تكون فاعلة 
املجتمع  يف  التنويري  والفكر  الوعي  زراعة  يف 

العربي؟ . 
احتاد  اأ�صكر   _ اأواَل   _ دعني   : اله�دي  عبد  علء 
االأدباء العراقيني ، ودولة العراق ال�صقيقة على هذه 
اال�صت�صافة وعلى هذا املوؤمتر الناجح، اإن �صاء اهلل ، 

 حبيب ال�صائغ:

مع اختالف مرجعياتنا 
السياسية - نحن 
العرب_ لكن لدينا 

مشتركات ثقافية 
كبيرة . 
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واأبداأ مبا�رة مبا اأوؤمن به يف تعريف الثقافة ، وهي 
على  بناء   ، للمعنى  االجتماعي  التنظيم   : راأيي  يف 
وتتغري   ، ومكان  بزمان  مرتبطة  الثقافة  فاإن  ذلك 
نعاين  التي  وامل�صكلة   ، واملكان  الزمان  تغري  مع 
: ان  الثقافة العربية ترتبط ب�صيئني ، هما  منها يف 
على  يرتتب  ما  ولكن  تقال  كبى  �رديات  هنالك 
ال�صوؤال  الكبى من م�صالح هو هذا  ال�رديات  هذه 
الذي يجب اأن ن�صاله الأنف�صنا، مبعنى : يوجد هنالك 
مركز ثقايف قوي يفر�س ثقافته الن�صبية بال�رورة 
ب�صفتها ح�صارة، والثقافة تعني االختلف الأن يف 
اأّما  الهويات،  للهويات، فتحرتم  دائما  بابًا  الثقافة 
تكون  اإن  اأّما  االختلف  حتتمل  ال  فانها  احل�صارة 

متخلفًا  تكون  اأو  مثلي 
هذه  عن  نتكلم  نحن   .
ونقوم  الواحدة  القرية 
على حطام القرى جميعا، 
االأ�صا�صي  ال�صوؤال  اإذن 
 ، ماثًل  حتديًا  ميثل  الذي 
بالن�صبة للثقافة العربية ، 
الثقافة  ت�صتطيع  كيف  هو 
العربية بارتباطها باأبنية 
املنطقة  يف  ح�صارية 
مناطق  يف  اأو  العربية 
اأخرى اأن تفر�س على هذا 
املركز التقني القوي، الذي 
الن�صبية  ثقافته  يفر�س 
من  نوعا  بال�رورة 
مكانا   لها  يتيح  التوا�صع 

املروية  ال�رديات  كانت  اإذا  العوملة  �صد  ل�صت  اأنا 
الكبى هي �ردياتي ، العوملة جميلة ونافعة ولكن 
اإذا كانت �رديات من ي�صمى االخر، هنا يجب ال�صوؤال 
، الذي يجب اأن اأ�صاأله لنف�صي : من اأنا ؟ وما ذا اأريد 
؟ والنقطة الثانية التي ترتبط بهذا املحور مبا�رة ، 
والتي اأراها عيبا اأ�صا�صيًا يف الثقافة العربية ، هي اأن 
امُل�صَتغل الفعلي من الثقافة العربية قليل مبا متلكه 
االأمة العربية من قوى ثقافية كامنة ل ت�صتغل حلد 
اأن  للمفكرين  ميكن  كيف   . االأمثل  اال�صتغلل  االن 
الهائلة  الكامنة  القوى  ال�صا�صة  باأهمية هذه  ينبئوا 
مكانتها  العربية  للثقافة  ترجع  اأن  ميكن  التي 
امل�صتحقة، هذا هو ال�صوؤال الذي يجب اأن تقوم عليه 
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هو  هنا  كلية،  اأو  جزئية  ثقافية  ا�صرتاتيجيات  اأي 
مبجموعة  نعرتف  اأن  يجب  الروؤية  هذه  من   ، االأهم 
وال�صيا�صي  التاريخي  ال�صياق  يف  امللحظات  من 
العام هو تدين دور االحزاب ال�صيا�صية لي�س يف الدول 
العربية فح�صب، بل يف كل دول العال واأ�صبح هنالك 
مبدءان اأ�صا�صيان يف ال�صيا�صة الدولية، �صقطت متاما 
يف هذه املرحلة، االول :هو عدم التدخل وهو �صقط 
بدولة مثل  تتحكم  اأن  للفيفا  االن  متاما النه ميكن 
  ... قطر واأن تتم انتخابات يف قطر لنادي كرة قدم 
كيف ؟ الدوات املجتمع املدين ا�صبح لها تاأثري هائل 
يف و�صع هذه ال�صيا�صات املبداأ الثاين: ي�صمى النطاق 
املحدود وهو : انا حر يف دولتي ، اأفعل ما اأريد ، ول 
االأ�ص��������ا�صي  فال�صوؤال  وعليه  االن،  مقبوال  هذا  يعد 
الثقافة  العربية  ال�صيا�صية  العقلية  ت�صع  ملاذا   : هو 
الثقافة،  اإىل  تنظر  الأنها  االولويات  �صلم  اخر  يف 
الثقافة  اإىل  تنظر  وال  االأدب  كتابة  باأنها  االآن،  اإىل 
ميتلك  ان�صان  ،اأي  العميق  االنروبولوجي  مبعناها 

موقفًا نقديًا جتاه العال هنا وهناك هو مثقف . 
رامز  ال�صاعر  بغداد  يف  بك  اأهل   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

النوي�ر  ...  ودعنا نت�صاءل ونقول �صوية : ل ن�صمع 
اأن لل�صعراء االمريكان  _ مثّل_ احتاداً الدبائهم وال 
والنقابات  االحتادات  جدوى  ما  ترى   ... للأوربيني 
اأو حاجة  ثقافية  ؟ هل هي �رورة  العرب  للأدباء 

اأدبية دعت االأدباء العرب اإىل ت�صكيلها ؟ . 
رام��ز النوي���ر  : هنال��ك اخت��لف اجتماع��ي ب��ني 
املجتمع العربي واملجتمع الغربي، وبالتايل هنالك 
اختلف بني البيئة ال�صعرية العربية والبيئة الغربية 
.. وهذا يجعلنا كع��رب ونحن يف بداية �صلم التح�ر 

والتط��ور بحاجة اإىل تلك االحت��ادات لتنظيم واقعنا 
الثق��ايف يف اأق��ل تقدير  واننا كاأدب��اء ال نختلف عن 

�صعوبنا فنجيد الوعي جنيد الكتابة . 
اأ�صتاذ رامز النوي�ر : منهم  حمد الزبيدي : عفواً 

أ
ا

علما   .. باالحتادات  مغرمون  العرب  اإن  يقول  من 
وحتديداً  �صوفيتية،  فكرة  هي  االحتادات  فكرة  اأن 
اإىل  ُنِقلت  ورمبا   ، ا�صتالني  برعاية  1934م  عام 
املجتمع العربي اأّيام التبلور الفكر ال�صيوعي كحزب 
�صيا�صي، اأخذ ي�صكل خطابًا �صيا�صيًا مهّمًا يف  الواقع 
العربي: ال�صيا�صي ، والثقايف واالإجتماعي ، بل حتى 

االإقت�صادي . 
ومعتذراً  للإفادة  اأتداخل  دعني   : الص�ئع  حبيب 
عن املقاطعة . واأ�صاألك يا زبيدي:  هل تعرت�س على 
نقابة االأطباء واملحامني واملهند�صني ؟ هل تعرت�س 

على احتاد االأدباء يف ال�صني ؟ 
ت�صت�صهد  كي  اأمثولة  امريكا  وهل   : الص�لح  نض�ل 

بها اأمامنا ؟ 
احمد الزبيدي : وال�صني هي �صيوعية كذلك  . 

رامز النويصر  : ال ال اإن فكرة االحتادات ن�صاأت مع 
العمال وهم اأول من فكر بذلك 

براهيم الخي�ط : اأعتقد اأن الزبيدي يق�صد الكتاب  اإ
ولي�س االحتادات ب�صكل عام . 

رامز النويصر  : نعم نعم �صحيح ولكني ق�صدت اأن 
فكرة االحتادات فكرة �رورية 

نض�ل الص�لح : للحتادات علقة مع بنية املجتمع 
وتكوينه الثقايف 

رامز النويصر  : بالتاأكيد لها علقة ببنية املجتمع 
العربية  املجتمعات  يف  ونحن  والثقافية،  املعرفية 
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نحتاج اإىل هذه التكتلت 
كي تنظم االأدب يف اإطار 
يتنا�صق مع املجتمع مبا 
والتنوير،  التقدم  يخدم 
التفاعل  ينظم  كذلك 
 : ومريديه  االأدب  بني 
وروائيني  �صعراء  من 
وق�صا�صني وت�صكيليني... 
اإلخ  فهذا ال�صكل القانوين 
الروؤى  يوّحد  الأنه   ، مهم 

واجهة  وفيه   ، اخلطى  ويلم  املنت�رين  يجمع 
اأن م�صكلة  نعلم  ، فكما  ال�صلطة  نتخاطب عبها مع 
املجتمعات العربية يف التخاطب مع ال�صلطة ، وهذه 
م�صكلة يعاين منها املثقف العربي ، وكذلك حتتاجها 
ال�صلطة ملخاطبة االأدباء يف روؤى موحدة ووا�صحة 
.. ويف نف�س الوقت حتميك . نعم اإنها اإحدى موؤ�ص�صات 
حماية االأديب ، �صحيح اأن بع�س االحتادات ال حتمي 
اأديبها ب�صكل جيد ولكن بالنهاية هي موؤ�ص�صة مهمة 

للديب . 
اأن هنالك  احتاج مداخلة الأو�صح   : نض�ل الص�لح 
لوجود  للكلمة  الدقيق  باملعنى  ح�صارية  �رورة 
ذاك من اجلغرافية  اأو  اأدبية يف هذا اجلزء  جتمعات 
اإذا كانت بع�س الدول التي تدعي علقتها  العربية، 
باحل�صارة واملدنية اإنها لي�صت مثل هذه التجمعات 
الن  �صاأنها،  فهذا  االأدبية  الروابط  اأو  االحتادات  اأو 
اأي  بنف�صه،  مفرداً  ينتج  اأو  يعمل  اأن  ميكن  ال  الفرد 
اأن  اأُوتي من احل�صافة والقوة ال ميكن  مثقف مهما 
يكون فاعًل يف املحيط الذي ينتمي اإليه، اإذا ل يكن 

ثقافية  جماعه  �صمن 
يف  بينها  فيما  ت�صرتك 
امل�صوؤولية  هذه  اأداء 
يخ�س  ال  وهذا  تلك  اأو 
االدباء وحدهم بل يخ�س 
كل من لهم علقة بالفعل 
فالهند�صة   ، االجتماعي 
الطب  اجتماعي،  فعل 
الفنون  اجتماعي  فعل 
الت�صكيلية فعل اجتماعي، 
موؤ�ص�صة  �صمن  هوؤالء  عمل  يوؤطر  تنظيم   من  فلبد 
هو  ملا  االوىل  بالدرجة  والوؤها  ليكون   ، ثقافية 

مرتبط بها ارتباط وثيق 
رامز النويصر  : ولذلك قلت يف بداية حديثي اإن لهذا 
علقة مع املجتمعات العربية ، واأوربا تختلف عنا 
متاما، فاأوربا االن تعاين من الت�صظي حتى العلقات 
فيها بداأت تتك�ر اأق�صد العلقات االجتماعية بعك�س 
العرب فنحن مازلنا نتم�صك بتلك العلقات ونحاول 

اأن نزيدها  
ا�صمح  الزبيدي  اأحمد  دكتور  يا    : الص�لح  نض�ل 
يل اأن اأخرج قليًل عن هذا ال�صياق اأي�صًا ، ثمة جرح 
ا�صطلح  اأنا ال  التي  الدول   ، حقيقي يف هذا املجال 
على ت�صميتها دواًل ، الأنها ال متتلك م�روعية قيام 
 . احتادات  متتلك  ال  اأنها  الحظ   ، االأ�صل  يف  الدولة 

على �صبيل املثال دولة قطر . 
حمد الزبيدي : ولكنك _ االآن _ تطلق عليها ) دولة 

أ
ا

قطر ( . 
 ) قطر  دولة   ( ب�  ي�صمى  ما  اأق�صد   : الص�لح  نض�ل 

 ن�صال ال�صالح :
خطيئة كبرى أن نفصل 
السياسي عن الثقافي، 

وأعّده  توهما أن نضع 
السياسي في خندق 

والثقافي في خندق اخر
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فاأنا ام�صيت فيها �صنوات ، ال يوجد فيها اأي جتمع 
ثقايف ، ال رابطة للأدباء والكتاب وال للت�صكيليني .... 
 ، الثقافة واملثقفني  : ولكنها تدعم  الزبيدي  حمد 

أ
ا

وتقيم جوائز اأدبية كبرية ، ي�صارك بها كبار االأدباء ، 
ولك مثال على ذلك جائزة ) كاتارا ( . 

نض�لح الص�لح : هي ت�صتزل _ اأيها االأخ العزيز _ ، 
وهي ت�صتتبع وت�صتاأجر، ثمة فرق بني اأن تكون منتجًا 

للثقافة وبني اأن ت�صتثمرها مل�صاحلك ال�صيا�صية .. 
حبيب الص�ئغ :  يا زبيدي : يعني ما هو تف�صريك؟ 
َمْن املبدع ؟ يف م�صاعدة االآخرين؟ يف اأموال كتارا؟ 
تفتح  اأن  �صنوات  منذ  منها  ُطِلب  )قطر(،  اأن  اأتعلم  
جمعية ول يح�صل ذلك ؟ اأتعرف ملاذا ؟ لعدم وجود 
ما   !! عليه.  للموافقة  امل�صتحق  احلقيقي  املثقف 
ت�صمح  وال  خارجها  هو  ما  كل  تنتقد  اأنها  تف�صريك 

للنقد يف داخلها . 
 ، عليها  وما  لها  وما  قطر  لنرتك   : الزبيدي  احمد 
ودعوين اأتوجه اإىل ال�صاعر اإبراهيم اخلياط : بو�صفك 
 ، العراق  يف  والكتاب  االأدباء  الحتاد  عامًا  اأمينًا 

مهمًا  ت�ريحًا  قّدمت 
يف م�صتهل اأعمال املكتب 
العرب  الحتادات  الدائم 
يف  وحتديداً   ، بغداد  يف 
التي   ، اجلواهري  جريدة 
رافقت تلك االأعمال وقلت: 
اإّن الربيع العربي ا�صهم   (
يف عودة بغداد الحتادات 
هذا  ورمبا   )... العرب 
الت�ريح يذكرك بال�صوؤال 

ال�صابق املوجه اإىل ال�صاعر حبيب ال�صايغ عن هيمنة 
البعد ال�صيا�صي على قيادات االحتادات العربية . 

لدي  ت�صاوؤلك  اأجيب عن  اأن  قبل   : الخي�ط  براهيم  اإ
تعقيب : اأنا اأرى _ دائمًا_ هنالك احتادات ونقابات 
االحتاد  بني  نفّرق  اأن  بدءاً  ودعنا  وجمعيات، 
والنقابة ، �صمن املنظور العام يف العراق ، النقابات 
عملها مهني فقط ، مبعنى تناول االأ�صياء التي تخ�س 
من  زيادات  من  علوات  من   ، فقط  اإليها  املنتمني 
م�صاكل .. اأّما  االحتادات فهي اأي�صًا ما يعنى باجلانب 
الثقايف  فاجلانب  الرئي�صي،  هو  لي�س  ولكن  املهني 
عندنا  االحتادات  لذلك   ، عملها  من  اأ�صا�صي  جزء 
اأ�صا�صي  دور  لها  االأدباء  احتاد  وخ�صو�صًا  اأغلبها 
تريد  التي  اخلطابات  ومعار�صة  الوعي  يف �صناعة 
نقابة  اأن حتّجم دور املثقف احلقيقي، فمثًل كانت 
اجلواهري  قبل  من  ُتدار  1959م  يف  ال�صحفيني 
االأدباء  احتاد  ورئي�س  ال�صحفيني  نقيب  فهو   ،
تتناول   ، نقابة  لل�صحافة   ، واحد  يوم  يف  وتاأ�ص�صا 
كما   _ بخلف   ، العمل  يف  فقط  ال�صحفيني  حياة 
 .. االأدباء..  احتاد   _ اأرى 
لي�س كالعمال  االديب  اإن 
واملعلمني  وال�صحفيني 
فالر�صالة   ، كالطب  وال 
خلق  يف  كفيلة  الثقافية 
احتاد للأدباء ، وما نعمل 
به هو لتعزيز دور القوى 
اإن ل تكن هي   ، الناعمة 
الوحيدة  الناعمة  القوى 
وهذا   ، البلدان  بع�س  يف 

 ابراهيم اخلياط:

بلد أبي نواس وألف 
ليلة وليلة الينتعش إال 

بالمدنية .
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الهدف هو الأجل عدم الركون اإىل القّوة يف االإقناع .. 
حبيب الص�ئغ : ا�صمح يل يا اأ�صتاذ اإبراهيم اخلياط 
اإىل  و�صولنا  اأّخر  العربي  الربيع   : معرت�صة  بجملة 

بغداد 
بعد،  اإليه  اأ�صل  ل  اآخر  اأمر  هذا   : الخي�ط  براهيم  اإ
الأنني مازلت يف طور التعقيب على ما �صبق ودعني 
اُكمل تعقيبي .. علينا اأاّل ننكر اأن االحتادات، وبخا�صة 
انخراط  يف  ا�صهم  فاإّنه  العراق  عن  اأحت��دث  عندما 
االأدب��ي  العمل  يف   ... ة  والقا�صّ وال�صاعرة  االأديبة 
 . واجتماعية  اأدبية  فاعلية  هنالك  اإذن   ، والنقابي 
خلق  يف  ا�صهما  االبداعي  العمل  مع  النقابي  العمل 
هذا املناخ االإيجابي ، االأمر االآخر هو اأن االحتادات،  
كان  وال�صينما،  امل�رح  عن  ف�صًل  احتادنا  واأق�صد 
لها دور يف مواجهة العنف والتطرف ، ولنتذكر اأننا 
مررنا يف �صنتي: 2006 و2007 م باأّيام �صوداوية 
اإنه   ، واأهلية  طائفية  ح��رب  بداية  كانتا   ، قامتة 

القتل   ، احتقان طائفي 
البطاقة   ( الهوية  على 
على   ،  ) ال�صخ�صية 
القبيلة  على   ، اال���ص��م 
على   ، امل��ذه��ب  ع��ل��ى 
امللب�س،  على   ، اللون 
اإن    : قلت  لو  اأب��ال��غ  ال 
يف  دوراً  ل����لأدب����اء 
ال�صلبية،  هذه  تقلي�س 
ا�صتمرت  لبنان  فتلك   ،
فيها  الطائفية  احل��رب 
ملدة خم�صة ع�ر عامًا 

اأق�صد  وال   ، ا�صتطعنا  نحن    ، لثلثني  اأخ��رى  ويف 
بتظافر جهود  اإمنا   ، اأب��داً  ال   ، فقط  االأدب��اء  بالنحن 
دور  اأعني   ، االأ�صباب  من  �صبب  نحن  ولكن   ، كثرية 
االحتادات التي كان عملها وطنيًا الأنه ل يكن يومًا 
طائفيًا اأو جهويًا فلذلك الهوية الكبى اجلامعة هي 

املحافظة على الوطن ، وجزء منه احتاد االأدباء .. 
  ولنك��ن دقيقني ، عندن��ا االأديب ال�صيا�صي ، واالأديب 
وال�صيا�ص��ي ، اأعن��ي علقة االأدي��ب بال�صيا�صي االآخر 
كالبملاين مثًل ، اأو الوزير .. كيف تكون هذه العلقة؟ 
وم��ا ذا ل��و كان هو منتمي��ًا ؟ اأحرام عل��ى االأديب اأن 
ينتم��ي اإىل ح��زب م��ا ؟ فنح��ن اتخذن������ا يف احتاد 
االأدب��اء ، منذ ع��ام 2003م  موقفًا مف��اده : االأديب 
احلزب��ي ال��ذي ينتم��ي اإىل ال�صيا�ص��ة علي��ه اأن يخلع 
معطف��ه ال�صيا�صي قبل اأن يعب باب االحتاد ويدخل ، 
حتى يكون امل�روع الثقايف هو االأهم ، وعليه اتخذنا 
قراراً هو : كل اأع�صاء االحتاد يبقون اأع�صاًء للحتاد، 
مث��ًل_   _ وهي��ب  ه��اين 
 . للحت��اد  زال ع�ص��واً  م��ا 
ولك��ن ه��و ل ي��اأِت لتجديد 
هويت��ه ) بطاق��ة االإنتم��اء 
 – وبخلف��ه   ، للحت��اد( 
مثل- عب��د املطلب حممود 
كان موج��وداً اأ�ص��ًل ، وهو 
كان اأمين��ًا عامًا يف النظام 
كل  ويح���ر   ، ال�صاب��ق 
مهرجاناتن��ا ، كذل��ك جواد 
احلط��اب ، ب��ل عب��د املنعم 
حمن��دي قبل اأرب��ع �صنوات 

 عالء عبد الهادي:

المستغل الفعلي من 
الثقافة العربية قليل بما 
تمتلكه األمة العربية من 

قوى ثقافية .
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ج��دد بطاق��ة انتمائ��ه ، تعاملن��ا بخ��لف م��ا ذكره 
االأ�صت��اذ حبيب ال�صائغ _ ) مواالة / معار�صة( لي�س 
عندن��ا ) معن��ا ( اأو ) �صدنا ( ) نظام �ص���ابق ( ) نظام 

الحق ( نحن نتعامل مع االأع�صاء بو�صفهم اأدباء. 
 والغري��ب يف االأم��ر اأن ع�صويتن��ا ُجّم��َدْت من��ذ عام 
2003م ، ُظلم��ًا وبهتانًا وجوراً ، اإذ ُفِهْمنا اأننا بيد 

حكومة عميلة و�صنيعة ا�صتعمار .. 
االأدباء  احتاد  ف�صل  �صد  اأنا   : الص�لح  نض�ل 

والكتاب العراقيني . 
الدول  من  كانت  �صورية  ولكن   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

املوؤيدة لتجميد ع�صوية العراق ، وم�ّرة على رف�س 
عودته وع�صويته ؟! . 

نض�ل الص�لح : ل اأكن حينها رئي�صًا للحتاد . ولو 
كنت م�صوؤواًل – اآنذاك- ملا �صمحت بتجميد ع�صوية 

العراق . 
ح�صب   _ االأمر  وكاأن   ! عجيب   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

اإجابتك _ كاأنه موقف �صخ�صي ولي�س تابعًا ملوقف 
الدولة وحكوماتها التي ينتمي اإليها االحتاد ، اأو اأن 

االأمر بعيد عن املرجعيات االآيديولوجية ؟!. 
من  االحتادات حترراً  اأكر  : نحن  الخي�ط  براهيم  اإ

احلكومات يف البلدان العربية . 
حبيب الص�ئغ : فر�صًا اأنتم _ االآن _ حتت �صيطرة 
االإحتلل اأكر من قبل .. فهل من املعقول اأن اأقاطعكم 
لُت�صبح عزلتكم اأكر ؟! . لي�س معقواًل اأن اأ�صارك يف 

الُعْزلتني . 
رف�س  على  متفقون  اأنتم   ، اإذن   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

القرار املجمد لع�صوية العراق وعزلته ؟  

نض�ل الص�لح : نعم بالتاأكيد . 
 ، كنا  حينما  فنحن   ، نعم  نعم   : الص�ئغ  حبيب 
اأعني احتاد وكتاب االإمارات ومنذ زمان ، واالأ�صتاذ 
فا�صل ثامر ، يتذكر كلمي هذا ، اأن اأول االحتادات 

ال�صارخة بهذا الرف�س للقرار هو احتاد االإمارات . 
ما  اأكمل  اأن  النافع  من  اأجد   : الخي�ط  براهيم  اإ
ابتداأت به : ولن�صل اإىل عام 2005 ) حك��������������ومة 
اجلعفري (  ، التي حجزت على اأموالنا ، ونحن ، هنا 
 ، الف���ردو�س  �صاحة  يف  وكذلك   ، احتجاجًا  وقفنا   ،
وال فتاتنا ) من�صوراتنا ( تدين بقرار احتادات العرب 
املجمد لع�صويتنا ، ومن هذا القرار اأ�صبحت احلكومة 
الأننا كنا   ، اأموالنا  . فجّمدت  _ بغبائها _ حتاربنا 
�صد احلكومة ، وحلد االآن ، نحن �صدها ، ومن اجلانب 
االآخر نعمل على موؤازرة الدولة، التي ت�صعى اإىل بناء 
اإىل  ت�صعى  مدنية  باأ�صاليب  الر�صينة  املوؤ�ص�صات 
النهو�س والتقدم على امل�صتويات كافة ، فنحن مع 
الد�صتور ، مع الدميقراطية ، مع العراق احلر ، العراق 
الواحد املوّحد ، لكن حني تاأتي احلكومة ل�راء اأديب 
هوان  ال  بوجهها  فوقفتنا  حقوقه  على  التجاوز  اأو 
فيها وال تردد ، وكذلك دخلنا يف حرب مع )حكومة 
 ، االجتماعية  النوادي  فتح  منع  ب�صبب  املالكي( 
بغلق  �صمحنا  اإن   . احلرية  تفاحة  بقظم  ن�صمح  ال 
االحتاد  موقف   . االحتاد  �صيغلقون  فغداً  النوادي، 
ومنها  الكبرية  الفنادق  اأن  حد  اإىل  و�صل  ال�صجاع 
نادي  نفتح  متى  ينتظر   ، بنا  يت�صل   ) ال�صرياتون   (
االحتاد كي ي�صارع بفتح ناديه .. نعم فالوجه املدين 
اأبي  ، فبلد  ، ومعركتنا معركة مدنية  اأغلقوه  لبغداد 
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 . باملدنية  اإال  ينتع�س  ال  وليلة  ليلة  واألف  نوا�س 
ففر�صنا عليهم مبظاهراتنا املتكررة ، كل جمعة يف 
�صارع املتنبي ، وعب الف�صائيات ، اأ�صواتنا الهادرة 
يحّز  والذي   ، احلكومة  لف�صاد  والفا�صحة  باحلرية 
اأننا يف كل هذه املعركة مع احلكومات  اأنف�صنا  يف 
ويف   ، عنا  يناأى  العرب  واحتاد  املتتالية  العراقية 
عام 2011  بعد ثورات تون�س وم�ر ، بعدها انقلب 
وجه النظام الر�صمي العربي ، وحينها عاد االحتاد 
تقولوا يل:  اأن  فلكم   . العراق  نافذة  فتح  اإىل  العربي 
اإىل بغداد  العرب  . عودة احتاد  ؟!  هل هي م�صادفة 
م�صادفة ؟! مع انطلق الثورات العربية وبعدها ؟!. 
اأّما اأنه ربيع اأم ال فهذا �صاأن اآخر يناق�صه ال�صيا�صيون 
ول�صنا يف مو�صع جدل �صيا�صي لنناق�س م�صطلحاته 

الدالة عليه . 
حبيب الص�ئغ : نعم يا اأ�صتاذ اإبراهيم اخلياط اأنا 
اأحرتم راأيك ، لكن الذي ح�صل هو تزامن هذا الربيع 
االحتادات  داخل  اأدبي  اآخر  ربيع  مع   ، ال�صيا�صي 

فتغرّيت الوجوه . 
براهيم الخي�ط : يا �صلم ! .. وهل الوجوه تغرّيت  اإ
من دون تفاعل مع املتغرّي ال�صيا�صي اجلديد ؟! كيف 
وال  فيه  ل�صنا  عال  عن  تتحدث  كاأنك  ؟  ذلك  يكون 

نعرف خفاياه ؟! . 
حبيب الص�ئغ : ال ال لي�س يل علقة .. بل هذا هو 

ربيع اأدبي حقيقي . 
التغيري يف  اأن  اأن تقنعني  اأتريد   : الخي�ط  براهيم  اإ
الوجوه االأدبية لقيادات االحتاد بعيد عن املتغريات 

ال�صيا�صية ؟ ! 

الوجوه  بتغري  نعرتف  اأن  علينا   : الص�ئغ  حبيب 
يف  وخا�صة  العربية،  االأدبية  االحتاد  قيادات  يف 
ال�صنوات الع�رة االأخرية ، ومع تغري الوجوه تغريت 

ال�صيا�صات . 
حمد الزبيدي : هل تريد اأن تقول : اإن تغري الوجه 

أ
ا

هل  يعني   .. االأدبية  ال�صيا�صة  تغري  اإىل  اأدى  االأدبي 
ميكن للدكتور ن�صالح ال�صالح _ مثل_  اأن يت�صاد 
ما  اإذا  بلده  حتكم  التي  البعثية  االآيديولوجية  مع 

اتخذت موقفًا �صلبيًا من  احلكومة العراقية  ؟ 
حبيب الص�ئغ : نعم وميكن اأن جتد ذلك يف البلد 
الواحد . فنحن _ االآن يف حوارنا هذا_  عندنا مثًل ، 
رئي�صان ، على مييني ) ن�صال ال�صالح ( وعلى �صمايل 
( �صيا�صة احتادهما تغرّيت بعد  الهادي  ) علء عبد 
االأقل  على   ... االإدارية  مهاّمهما  وت�صّلما   ، جاءا  اأن 

جتاهنا وجتاه ال�صيا�صات االأخرى . 
اأنا  ال�صائغ  حبيب  اأ�صتاذ  يا   : الص�لح  نض�ل 
واأنا   ... نف�صه  اجلوهر  قلت  وانت   ، متامًا  معك  اتفق 
: هل تتم�صك مبا  اإبراهيم اخلياط  اأخي  واأ�صاأل  اأعود 
�ّرحت به �صابقًا باأن الربيع العربي ا�صهم يف عودة 

احتاد االأدباء العرب اإىل بغداد ؟ 
فهو   ) الفيل  عام   ( نقول  حني   : الخي�ط  براهيم  اإ
، حقيقي  اأم ال يوجد  الكائن  ، يوجد هذا  الفيل  عام 
اأ�صطورية ؟ املهم �صار  اأم  اأم خيايل ؟ ق�صة واقعية 
نقول  فحني  الفيل...  عام  هو  م�صتقراً  زمنيًا  معياراً 
فيها  �صقط  التي  ال�صنة  فهي   ، العربي  الربيع  �صنة 
عليه  ا�صتقر  ما  وهذا   ، وامل�ري  التون�صي  النظام 

�صيا�صيًا وثقافيًا وال ميكن اأن نلغيه 
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اإذا   : الهادي  عبد  علء  دكتور  يا   : الزبيدي  حمد 
أ
ا

كانت االآيديولوجيا هي االأفكار احلاكمة واملتحكمة 
املهيمنة  الطبقة  اأن  بحيث   ، املجتمعية  البنية  يف 
املهيمنة  هي  اأفكارها  تكون  و�صيا�صيًا  اقت�صاديًا 
تتاأثر  حد  اأي  اإىل  طّيب   ، احلاكمة  وهي  اأي�صًا 
االإيديولوجيات:  بهذه  العربية  االأدباء  احتادات 
املتقاربة واملتباعدة اأحيانًا وهل باالإمكان التجرد 
من  التجرد  اأميكن  هيمنتها؟  عن  واال�صتقلل  عنها 

)االمبيالية الثقافية ( ؟ 
الت�صاوؤل  عن  االإجابة  قبل   : اله�دي  عبد  د.عــلء 
باجلوانب  املوؤمنني  من  اأنني  اإىل  االإ���ص��ارة  اأود   ،
االإيجابية مبا ي�صمى ب�� ) الربيع العربي ( لي�س على 
�صبيل  .. على  اأخرى  ، ولكن يف مناطق دون  اطلق 

امل��ث��ال يف م�����ر ل��وال 
 30 و  يناير   25 ث���ورة 
الد�صتور،  تغري  ملا  يوليو 
اأك��ون  اأن  ت�ّرفت  ال��ذي 
.. ملا  ع�صواً ممن و�صعه 
حرية  احلريات:   اأطلقنا 
ال��راأي،  حرية   ، االإعتقاد 
حرية   ، التعبري  ح��ري��ة 
االأحزاب ، حرية ال�صحف 
،ت��ك��وي��ن اجل��م��ع��ي��ات .. 
ثقافية  مقومات  وج��ود 
من  م�����واد  اأرب����ع����ة  يف 
اإىل   48 م��ن)   : الد�صتور 
رئا�صة  حددنا   ..  )  51
فقط  لفرتتني  اجلمهورية 
تقبل  ال  امل���ادة  ه��ذه   .!
التغيري  حمظور  م��ادة  وهي  الد�صتور،  يف  التبديل 
هذه  على  امل�صلمون  االأخ���وان  قفز  وح��ني   . فيها 
الثورة كانت ثورة 30 يوليو .. ما الذي فعله احتاد 
كتاب م�ر ؟ قّدم ورقة ، حينها كان رئي�س االحتاد 
ال�صديق حممد �صلمان ، ل�صحب الثقة من رئي�س م�ر 
بدعوة عمومية ، وكانت اأول نقابة بتاريخ النقابات 
يف العال تدعو اإىل �صحب الثقة عن الرئي�س ، وهو يف 
قبل  كانت  النقابات  مواقف  اأن  حتى   .. احلكم  �صدة 
وحني   .. الثورة  على  القفز  �صد  املظاهرات  انفجار 
نحن   ، الوزارة  مبحا�رة  قمنا   ، اأخواين  وزير  جاء 
اأع�صاء احتاد الكتاب ومنعناه من الدخول اإىل مكتبه 
ال�رعية  لكن   ، قانونيًا  لي�س  منا  ت�رف  وهذا   .!
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االأزم���ات  يف  يتفقان  ال  والد�صتورية  القانونية 
اأن  اأن نعرتف  .. هذه نقطة ، والثانية: يجب  الكبى 
لدينا جغرافيات ثقافية خمتلفة، فهل ُتقيِّم التجربة 

ال�صورية بالتجربة امل�رية ؟ اأو العك�س مثًل ؟. 
اجلغرافية   ( نفهم  اأن  كيف ميكن   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

الثقافية ( ؟ 
عربية  الحت��ادات  نقابي  اإرث   : الــهــ�دي  علءعبد 
احتادات منت   .. اآخر  عربي  نقابي  اإرث  عن  يختلف 
يف ح�صن ال�صلطة ، اأعني ال�صلطة العربية ال�صيا�صية . 
احتادات ل تقرتب منها ال�صلطة ، اأّما الأنها ال تنتبه 
ال�صلطة بحثًا عن  اأنها هي ل تقرتب من  اإليها واإّما 
حريتها ، وهناك احتادات جاءت يف اإطار جمعيات 
اأو جمال�س ، بداأت �صغرية ونرجو لها اأن تنمو ، وهذه 
اجلغرافيات الثقافية املختلفة ال ميكن على م�صتوى 
اأن نقارنها مب�ر دون  االأداء  اأو  الن�س  اأو  الت�ريع 
يف  الت�صابهات..  اإىل  ن�صل  حتى  متاأنية  درا���ص��ة 
ال�صائغ حول  الزميل حبيب  اإليها  اأ�صار  نقطة مهمة 
 ، العربية  بالقيادة  باملو�صوعي  ال�صخ�صي  علقة 
االأنظمة  ويغري   ، ال�صيا�صات  يغري  القائد  الغالب  يف 
 !  ) القائد   ( االآلة كلها ت�صري عب روؤيته هو  وترو�س 
ه���و   _ املثال  �صبيل  على   _ ترامب   ، الغرب  يف   ...
) الرت�س ( ال�صغري يف منظومة اأكب منه، اأي اأنه لو 
اأراد اأن يغري ال�صيا�صة االأمريكية ، على �صبيل املثال ، 
لن ي�صتطيع ذلك اأو �صتكون النتيجة موته كما ح�صل 
مع ) جون كنيدي ( هذه انظمة قامت منذ بداية قيام 
البوت�صتانية بتاأ�صي�س ما ي�صمى ) النظام الراأ�صمايل 
 .. اإىل اجلماعة  الفرد  ، وفكرة املخّل�س من   ) للعمل 
النخب  اإن  اأقول  هذا  اأجل  من   ، حمرتم  نظام  هناك 

العربية فا�صلة : النخبة االقت�صادية فا�صدة ، النخبة 
اأفرق ما بينها وبني ما  ال�صيا�صية فا�صدة ، من هنا 
ي�صمى ) االنتلجن�صيا ( ، يف الثقافة ، يف ال�صيا�صة، يف 
االقت�صاد ، ما الفرق بني االثنني ؟  كانت دائمًا النخب 
للنظم  واجهة  وال�صيا�صية  واالقت�صادية  الثقافية 
ال�صيا�صية القائمة حتى وان ا�صطهدت �صعوبها ، اأّما 
االنتلجن�صيا دائمًا حتمل وعيًا نقديًا ، خمتلفًا ، تب�ّر 
باملمكن االآخر اجلديد .. هنا اأميل نحو االنتلجن�صيا، 
النقطة   .. املتفل�صفة  النخب  هذه  نحو  اأميل  ال  ولكن 
االأخرية التي اأ�صري اإليها : هل ميكن للمثقف اأن يغرّي 
التي ميتلكها   ، التاثري  باأدوات  ؟ هذا مرتبط  الواقع 
مبيزانياتها  العربية  االحتادات  كانت  اذا   ، املثقف 
يتم  اأن  ، كيف ميكن  االآن  تعانيه  ما  تعاين  القائمة 
العربية  االحتادات  تكون  اأن  واحدة  بطريقة  ذلك؟.  
ال�صيا�صات   ( ي�صمى  ما  و�صع  يف  اأ�صا�صيًا  �ريكًا 
العامة للدولة ( ، الأنني على �صبيل املثال يف م�ر: 
الثقافة توؤثر على ميزانية ال�صحة ، الأن الذي يقوم 
باحللقة اأو طبيب االأ�صنان _ مثًل_ ي�صيب مري�صه 
بالتهاب الكبد الفايرو�صي ، فيكلف الدولة ثمنًا جّراء 
اهماله ما يوازي ) 100 ( الف جنيه ، اأي هناك اأكر 
من مليار ون�صف ب�صبب �صيء ثقايف ، فاحلاكم اإىل 
، ملاذا  العقول  اإىل  ينظر  وال  البطون  اإىل  ينظر  االآن 
اإّما   : ال يكون رئي�س الوزراء مثقفًا؟ دائمًا ما يكون 
مهند�صًا اأو اقت�صاديًا .. الأن الدولة تنظر اإىل الثقافة 
بالروؤية ال�صيقة ، وهنالك خم�س جتارب اأود اأن اأ�صري 

اإليها �ريعًا مبا ي�صمى ب� ) االقت�صاد الثقايف (
، جتربة ) �صيلي ( يف اأمريكا اللتينية ، جتربة ) اإيرلندا 
( يف اأوربا ، جتربة كندا ، جتربة ) الهند ( فيما ي�صمى 
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ح����رب امل��ع��ل��وم��ات،، 
يف  �صية �صو مفو لكو ا و
 _ تقيم  والتي   ، ال�صني 
جديدة  عوملة   _ االآن 
ي�صمى  مب���ا  ���ص��ي��ن��ي��ة، 
اإع����ادة اإح��ي��اء احل��زام 
هذه  نعم    ، وال��ط��ري��ق 
العوملة ال�صينية ، ملاذا 
عوملة  هنالك  تكون  ال 

عربية ، نطرح فيها �ردياتنا ، يف هذا الوقت ، حني 
هذا  حدة  تخفيف  احلقيقة  يف  يتم   ، املراكز  تتعدد 
القوي  االأمريكي  التقني  اأو   ، القوي  االأوربي  املركز 
الوجوه  اأو  االأخ���رى،  احل�صارات  على  و�ردياته 
 _ االآن   _ اإليها  ينظر  التي  ؟  االأخ��رى  احل�صارية 
بو�صفها ابنية ح�صارية غابرة ال قيمة لها اأو انتهت !. 
هذه نقطة مهمة و�صوؤال مهم لي�س للحتادات االأدبية 
ال�صيا�صات  و�صع  الأجل  ولكن   ، عام  ب�صكل  بل  فقط 
بو�صفها  الثقافة   اإىل  ينظرون  ال  الأنهم   ، الثقافية 
قوة حمركة يف التاريخ ، بل ينظرون اإليها بو�صفها 
اإىل  ال�صا�صة  ينظر  حني   ، قلقل  وبو�صفها  م�صكلة 
الثقافة بو�صفها قادرة على التغيري ، اأظن اأن الو�صع 
�صيختلف ولن يتم هذا اإال باأن نكون �ركاء يف و�صع 

ال�صيا�صات العامة للدولة.
حمد الزبيدي : دعوين اأتوجه بال�صوؤال اإىل ال�صاعر 

أ
 ا

رامز النوي�ر : حني نتمعن يف الرتاث العربي ، جند 
ل�صاحلها  ال�صعر  ت�صتثمر  اأن  حتاول   ) ال�صلطة   ( اأن 
االإعلم(  ) وزارة  ن�صميه  اأن  ، مبا ميكن  حتى يكون 
القبيلة  �صلطة  من  بدءاً   . �صلطتها  ت�رعن  التي 

جاء  حتى   ، و�صاعرها 
نتذكر  االإ�صلمي  الع�ر 
حل�صان  الر�صول  قول  فيه 
وروح  اأُهجهم   ( ثابت  بن 
اأن  وتكاد   ،  ) معك  القد�س 
العربية  االأنظمة  تكون 
فلكل  نف�صه  الن�صق  �صمن 
حاكم جمموعة من ال�صعراء 
متدحه وجتمل مواقفه.. اإىل 
اأي حد جتد ال�صلطة العربية حمتكرة لل�صعر وال�صعراء 

وكيف تقييم هذا املوقف ثقافيًا ؟! . 
رامز النويصر : نعم ، يف زمن القذايف كي ُين�َر لك 
فاجلهاز  لن�ر �صحف خا�صة  ت�صعى  اأن  اأو   ، كتاب 

الرقابي يزعجك جداً ، بل يتم كبحك . 
حمد الزبيدي : وهل اأنتج هذا الكبح طبقة معار�صة 

أ
ا

من املثقفني يف ليبيا ؟ 
رامز النويصر : املثقف ، يف االأ�صل ، معار�س لكل 
نظام دكتاتوري ، يف جتربتنا الليبية ، ال ت�صتطيع اأن 
جتهر ب�صوتك ، اإما ان تكتب ، واإما اأن ت�صكت ، واإما 
 ، ال�صعر  مو�صوعة  ويف   ، ال�صلطة  ركب  يف  ت�صري  ان 
وحتديداً اأحتدث عن ليبيا ، اأقول : اإن النظام ل ينجح 

اإاّل مع ال�صعر ال�صعبي ، باعتبار اأن الليبيني يحّبون 

النظام  بالفعل   ، ال�صعبية  واالأغنية   ، ال�صعبي  ال�صعر 
يف ليبيا ا�صتطاع عن طريق ال�صعر ال�صعبي اأن يقدم 
ما يريد ، وجنح يف ذلك ، لكن على م�صتوى املثقفني 
وال�صعراء فاالأعداد حمدودة ، ممكن اأن حت�رها يف 
اأ�صابع يد واحدة ممن �صاروا يف ركب النظام وكتبوا 

 عالء عبد الهادي:

في الغالب القائد يغير 
السياسات ، وتروس اآللة 
كلها تسير عبر رؤيته هو 

) القائد(.
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تنق�صم  القذايف  بعد  ما   .. النظام  تخدم  ن�صو�صًا 
املرحلة على ق�صمني : من 2011 اىل 2013 كانت 
املثقفني  فعل  كان  مايرام  خري  على  ت�صري  االأمور 
بع�س  تبز  وبداأت  �صوت  لنا  و�صار   ، وا�صحًا 
اال�صتغاالت الثقافية اجلميلة ، حركة الن�ر ت�صارعت 
ب�صكل غري عادي ، من روايات وجمموعات �صعرية . 

هذه  دعم  يف  احتادكم  ُي�صهم  هل   : الزبيدي  حمد 
أ
ا

املن�صورات ؟ . 
رامز النويصر : ال ، الأنه كان دوره غري وا�صح.. 

عام  بعد  لكم  ح�صل  ذا  وم��ا   : الخي�ط  براهـــــيم  اإ
2013 ؟. 

هذه   ، معكم  �ريحًا  اأكون  دعني   : النويصر  رامــز 
 ، العام  الوطني  املوؤمتر  من  �صيا�صية  اأم��ور  كلها 

وبعدها .... 

عذراً   : الص�لح  نض�ل 
للمقاطعة ، عندي �صوؤال : من 
البدهي اأن يحدث هذا الغليان 
املنتج  الكم  يف  والفوران 
الثقايف يف زحمة _ اأي�صًا _ 
فوران اأحزاب �صيا�صية وقوى 
وكل  بينها  فيما  تت�صارع 
منها يتوهم امتلكه احلقيقة 
الوهم  هذا  يثبت  اأن  ويريد   ،
من   ، الثقايف  املنتج  عب 
لديك  يكون  عندما  الطبيعي 
نتاجًا   2011 قبل  ا�صدار 
باملن�صاأ  به  مكتفيًا  �صعبيًا 
�صار  بينما   . متامًا  ال�صعبي 
اأن  البدهي  من   ، بعد  فيما  حزبية  من�صاآت  لديك 
وال�صوؤال   ، الثقايف  االنتاج  يف  ثورة  هنالك  يكون 
االأكر اأهمية ، الذي اأود اأن اأطرحه : هل تعتقد ، واأنت 
حراكًا  ثمة  اأن   ، ليبيا  يف  الثقايف  للم�صهد  مراقب 
حقيقيًا حدث يف ليبيا ؟ اأنا اأعتقد _ وكما اأعلم عن 
 ، الليبيني  اأ�صقائنا  مع  علقاتنا  خلل  ومن   _ بعد 
الذين كان لهم ح�صورهم يف احلياة الثقافية الليبية 
اأ�صاب الثقافة يف ليبيا ، بعد  اأن ثمة موتًا حقيقيًا 
عام 2011 ، ومن املنتج الثقايف الذي �صهدته ليبيا 
ما هو اإال تعبري عن ال�راعات القائمة بني االأحزاب 

والقوى ال�صيا�صية التي انتجتها ...
هذه  جاءتك  اأين  من  اأعرف  ال   : النويصر  رامز 
يف  تتدخل  ل  ال�صيا�صية  االأحزاب  الأن   ، املعلومات 
ال�صاأن الثقايف .. ثم اإن االأمر ال يتحدد عب من روي 
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لك وحتدث عن بعد اأو قرب ... 
نض�ل الص�لح : انتجت . هي ل تتدخل ، نعم ، لكنها 
انتجت اأو دعمت نتاجًا ، الأن كًل منها يريد اأن يقول 
اأن احلقيقة ملك يدي ، فقّدم كّمًا روائّيًا وكمًا �صعريًا. 
رامز النويصر  : على العك�س من ذلك متامًا ، ما بعد 
2013 يقولون : ياليتنا اجتهنا االجتاه الثقايف هم 

كانوا ُيغّيبون املثقفني ... 
 ، ي�صمى  �صنوات مبا  �صبع  بعد  اإذا   : الص�لح  نض�ل 
زيفًا، ثورة يف ليبيا ، ولي�س لديكم احتاد كتاب ، اأّي 

اإميان باأن ثمة ثقافة حّقة يف ليبيا ؟!. 
االحتاد   .. الثقافة  غري  االحتاد   : النويصر   رامز 
ثم   .. د�صتوري  وم�صار  قانونية  خطوات  اإىل  يحتاج 
من قال اإن الثقافة قيد االحتادات ؟ اأو هي مظهرها 

االأمثل ؟. 
حمد الزبيدي : 

أ
ا

 ، ن�صمع   : اأ�صاك�صك  دعني  ال�صائغ  حبيب  اأ�صتاذ  يا 
اأحيانًا ، من بع�س االأ�صدقاء الروائيني اأن االحتادات 
الزمن  اأن  علمًا   ، ال�صعراء  عليها  يهيمن  االأدب��ي��ة 

هو   _ االآن   _ االإب��داع��ي 
تهيمن  لنقل  اأو  للرواية 
فال�صعر   ، ال��رواي��ة  عليه 
على  يعي�س   _ حاليًا   _
املوؤمترات   ) اأوك�صجني   (
اأن  اإم���ا   ، وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
االم���وال  عليه  ت�����رف 
يبقى  اأن  واإم��ا  الطائلة 
منتظراً قارئًا فرديًا، وها 
الكتاب يف  هي معار�س 

الكتب  فتوقيع   ، ذلك  على  �صاهدة  العربية  العوا�صم 
اأ�صعاف  الروايات  �راء  على  واالإقبال  للروائيني 
اال�صماء  بع�س  بخلف   ، ودواوينه  ال�صعر  اأ�صعاف 
الروائيني  يغارون من  فال�صعراء   .. الكبرية  ال�صعرية 

، اأحيانًا ، كما هم يقولون ، اأعني الروائيني . 
نض�ل الص�لح : ال تخف �صيوؤول االأمر اإىل النقاد 

حبيب الص�ئغ: نغار منهم بقدر ما نلعنهم ... 
حمد الزبيدي : تلعنهم ؟! كيف ؟! . 

أ
ا

حبي��ب ال�صائغ : الأن��ه من كرة م��ا اأ�صبحت مو�صة 
واإىل اأرق��ام ودعاية . واأنا �صاأ�صاك�صك باالأول : تتكّلم 
ع��ن اأجدادن��ا م��ن ال�صع��راء ، يف مو�ص��وع ال�صع��ر ، 
ال��ذي هو اأع��لم ؟ امل�صاألة خمتلقة متام��ًا ، ال تقا�س 
عل��ى احلا���ر ، فاأنا حني اأق��راأ املتنب��ي اأح�ّس همه 
واأت�صام��ن معه متامًا ، وهو يهاج��م كافور ، الأنه ل 
يعط��ه الوالية ، الت��ي وعده بها :  )وم��ا اأنا بالباغي 
على احلب ر�صوة ( ... لكن ت�صمينها ) اأنا الباغي على 
احلب ر�صوة ( الأنه��ا هي كانت مبثابة املهنة ، يعني 
ه��و يف تلك اللحظة �صادق، وه��و ميدح �صادق وهو 
يهجو �صادق، ويعتقد اأنه 
، يف ثقافته��م ، هو يعتقد 
اأنه اإعلم��ي وهو �صحفي 
، فاأن��ا االآن ح��ني اأريد اأن 
اأريد  اأكتب عموداً �صحفيًا 
اأج��راً ، ال ت�صتطيع اأنت اأن 
تق��ول يل : مل��اذا قلت كذا 
املفرت���س  م��ن  وكان  ؟ 
اأن تق��ول ك��ذا ؟ فهو حني 
يكتب ق�صي��دة كان ياأخذ 

 رامز النو�صري :

أوربا االن تعاني من 
التشظي حتى العالقات 
فيها بدأت تتكسر أقصد 

العالقات االجتماعية
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اأجراً، هو �صمن ثقافتهم ، واأنا اأتكلم االآن يف ثقافتهم 
، ولك��ن ه��ذا ال يوّرث للأجي��ال ، فاالأم��ور اختلفت ، 
وال�صاع��ر االآن لي���س مكتوب��ًا يف جوازه اأن��ه �صاعر ، 
فق��د يك��ون طبيبًا ، مهند�ص��ًا ، ه��ذا اأوال، وناأتي االآن 
للم�صاك�صة : فعًل ه��ذا الزمن ، فعًل، االإعلم الثقايف 

على غري الواقع احلقيقي ، اأراد اأن ُيكّر�صه للرواية . 
حمد الزبيدي : ملاذا ؟ 

أ
ا

حبيب الص�ئغ : الأن بع�س املوؤ�ص�صات كانت تعتقد 
اأن الرواية اأكر قبواًل يف ال�صارع العربي ، وخا�صة 
منظراً  اعني �صار   ، اجلوائز  االأخرية عب  بال�صنوات 
عجوزاً  امراة  اأجد  اأن  ظبي  اأبو  يف  عندنا  طبيعيًا 
اأبو  عن  �صاعات  ثلث  بعد  على  يل  قادمة  مبقعة 
ظبي وهي تطلب رواية  مرتجمة لكاتب روائي اأجنبي 

، وتتناق�س مع ابنتها التلميذة اجلامعية حولها ... 
حمد الزبيدي : ملاذا ال تعد ذلك وعيًا جديداً وعمقًا 

أ
ا

ثقافيًا وموؤ�راً نحو املدنية واحلياة املنفتحة .. ؟ 
حبيب الص�ئغ : بل هذا يبنّي لك قدرة االإعلم على 
؟!.  ال�صعر انح�ر  اإن  ، لكن َمْن قال لك  الواقع  تغيري 

فهذا غري �صحيح . 
نض�ل الص�لح : ولن يخ�ر رهانه ... 

حبيب الص�ئغ : بالعك�س اأنا اأعتقد اأن ال�صعر ، الذي 
ُكِتَب خلل العقدين االأخريين اأف�صل من ال�صعر الذي 

ُكِتَب قبل ذلك . 
اأي بلد ؟  وكيف  َمْن؟  : تق�صد �صعر  الزبيدي  حمد 

أ
ا

ا�صتنتجت اأف�صلية العقدين االخريين ؟ . 
حبيب الص�ئغ : اأنا راأيي هذا ، والأننا نرى النتاج 

ونحكم عليه .... 

بع�س  يرى   .. املقاطعة  عن  عذراً   : الزبيدي  حمد 
أ
ا

النقاد احلداثيني اأن ال�صعراء الرواد العراقيني ، اأعني 
امللئكة  ونازك  ال�صياب   : ال�صعرية  احلداثة  �صعراء 
ل  هوؤالء   ... احليدري  وبلند  البياتي  الوهاب  وعبد 
اللحقة  ال�صعرية  االأجيال  ت�صتطع  مّلا  اأو  ت�صتطع 
لهم اأن تنتج اأ�صكااًل �صعرية حتّولية جديدة ميكن اأن 
االأ�صكال  تعلمون  وكما   . الرواد  اأنتجه  ما  ت�صاهي 
النر  ال�صعرية فلق�صيدة  االأ�صاليب  ال�صعرية هي غري 
ح�صورها املميز بل هي اآخر التحوالت احلداثية يف 

ال�صعر العربي احلديث . 
جيداً  متابعًا  نف�صي  اأعتب  اأنا   : الص�لح  نض�ل 
اأو  الراأي  بهذا  اأعتقد  وال   ، العربي  ال�صعري  للم�صهد 

هذه النتيجة . 
يقولون:  النقاد  ي�صادفنا  حني   : الص�ئغ  حبيب 
 ، طبعًا   .! الن�س  هذا  �صدمنا   ، الن�س  هذا  فاجاأنا 
 ، كبري  لناقد  مثااًل  اأعطيك  يعني   .. قراأمت  ما  الأنكم 
: فوجئت مب�صتوى  اأبو ظبي قال  �صمع ق�صيدتي يف 
 ،  1980 �صنة  يف  يل  قراأ  الذي  يعني   .!! الن�س 
مطوالتي)بار بني عب�س الدعوة عامة ( وبعد ثلث 
، وقراأ ) م�صموعاتي ( لن يفاجاأ   ) �ص�����نوات )ميارا 
اإذا  �صنة  ثلثني  بعد   ،   ) ولدي  الردى  ا�صّمي   ( باأن 
كان متابعًا .. املتابعة منقطعة ، واأحيانًا بال�صدفة 
 ، اأنف�صنا  حق  يف  ككتاب  نحن  منا  تق�صري،  هناك   ،
واملوؤ�ص�صات كذلك  ال اأ�صتثني احتاد كتاب االإمارات. 
النقاد  مع  التوا�صل  علينا  الأن   ، الزمان  من  لعقد 
ال�صعراء مع  اأن يتفق  ، وال �صري  وتو�صيل نتاجاتنا 
الكتب   ن�ر  م�صاألة  كذلك   .. م�روع  عمل  يف  النقاد 

م�صكلة اأي�صًا. 



19
/2
01
8

121 AL ADEEB AL IRAQI

دد
لع

ة ا
دو

ن

اأم��ا الرواي��ات فمعظمه��ا ، يف الف��رتة االخ��رية ، ال 
تقنعن��ي ، على العك���س، اأرد االتهام اإىل اأهله ، .. على 
فك��رة اأنا قل��ت قبل قلي��ل : اللعنة عل��ى الروائيني اأو 
الرواية ؟ .. هذا الكلم قلته يف تلفزيون دبي الر�صمي،  

الأنهم ))ذبحونا(( ، ال�صعراء حتّولوا اإىل روائيني .!! 
حمد الزبيدي : ولكن هذا هو ال�صاعر الكبري ح�صب 

أ
ا

حتواًل  هذا  تعد  ال  فلَم   ، رواية  يكتب  جعفر  ال�صيخ 
اإيجابيًا ؟ 

 ، ومقحم  مفتعل  منه  كثرياً  الأن   : الص�ئغ  حبيب 
ومتقعر ومتحجر . 

االإجابة،  اأ�صارككم  اأن  ا�صمحوا يل   : الص�لح  نض�ل 
من  اأكر  متابع  اأنني  اأزعم   : النهاية  من  و�صاأبداأ 
ال�صوري  ولي�س   ، العربي  الروائي  للم�صهد  ممتاز 
توهم   : االأوىل   ، جزئيتني  عند  و�صاأتوقف   ، فق��ط 
ال�صعراء باأنهم بقدرتهم على كتابة الرواية �صريبحوا 
وهذه  له،  نوعية  اإ�صافة  �صيقدمون  اأو  الروائي  الفن 
الروائي،  خ�صارة الألقه  للفن  كانت خ�صارة باه�صة 
�صوريا،   يف  عندنا   ، اأمثلة  و�صاأعطيك   ، وح�صوره 
العربية،  ال�صعرية  احلداثة  له جتربة يف  كبري  �صاعر 
ال�صاعر ) حممد املاغوط (  ، ال�صورية فح�صب  ولي�س 
اأعتقد  اأنا   ) االأرجوحة   ( ا�صمها  رواية  فكتب  م�صى 
اإىل تاريخه ودوره واأهميته ، يف حتوالت  اأ�صاء  اأنه 
بتجربته  اكتفى  لو  الأنه   ، العربية  ال�صعرية  احلداثة 
ال�صعرية ، حلفظ لنف�صه ، ول�صعره ولتجربته ذلك االألق 
الذي كان عليه ، ذلك ما فعله ممدوح عدوان ، وهو 
فعله  ما  وذلك   ، �صوريا  يف   ، معروفة  �صعرية  قامة 
�صوقي بغدادي ،  وهو قامة �صعرية ، هذا الوهم يف 
اأن فن الرواية _ كما رّوج له على نحو خاطيء باأنه 

اأطروحة  وهي   ، الع�رين  القرن  يف   ، العرب  ديوان 
الكثري  اأوهم   ، مينا  حّنا  ال�صوري  الروائي  اإىل  تعود 
 ، الروائي  الفن  نحو  امل�صي  ب�رورة  ال�صعراء  من 
فمن دون عدة حقيقية ، من دون اإمكانات حقيقية ، 
يف كتابة الفن الروائي ... ولذلك خ�ر هوؤالء يف هذا 
املجال ، اأما االأمر االآخر فهو : يف ال�صنوات االأخرية _ 
اأنا اأعتقد ، ومن خلل قراءة ومتابعة _  فن الرواية 

مي�صي نحو الهاوية . 
حمد الزبيدي : الهاوية ؟!. كيف ؟!. 

أ
ا

، مطلقًا يف  الكلم  يبقى  : حتى ال  الص�لح  نض�ل 
اأنها  اأرى  التي   ، الدالئل  اأقدم  اأن  اأريد  اأنا   ، الهواء 
كافية ل�صواب ما قلته ، و�صاأنطلق من بلدي ال�صوري: 
والثمانينيات،   ، وال�صبعينيات   ، ال�صتينيات  �صهدت 
 ، ال�صوري  الروائي  االنتاج  يف  قّوة   ، كبري  حد  اإىل 
له  يحقق ح�صوراً  اأن   ، منها  الكثري   ، ا�صتطاع  الذي 
يف امل�صهد الروائي العربي ، م�����ا بعد الت�صع������ينات
الذين  من  عدد  ال�صوري  الروائي  امل�صهد   ) تقّحم   (  
ن�صاأة  فمنذ   ، الرواية  كتابة  على  قدرتهم  توهموا 
الفن الروائي يف �صوريا ع����لى يد ) �صكيب اجلابري 
تزد  ل  الثمانينات  نهاية  حتى  1937م     )
على   ، روائي  عمل   1000 على  الروائية  االأعمال 
االأعمال  اآالف  �صهدت  بعدها  وما  الت�صعينات  اأن 
الكم  هذا  اأمامك  واحد،   عقد  يف  ت�صّور   ، الروائية 
الهائل ، الذي ينتمي اإىل فن الرواية، لي�س له من هذا 

الفن اإال م���ا ُكِتب على الغ������لف 
) رواية ( ، وعب الرتجمات عن اللغات االأخرى...... 

حمد الزبيدي : 
أ
ا

يا دكتور ن�صال ال�صالح : اأريد اأن اأعرف هل الكرة 
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تعني حالة �صلبية ؟! األي�س 
هو  تفا�صيله  بكل  الزمن 
زمن ) الكرة ( و ) الوفرة(  
ح�رتك  ماقلته  ثم 
على  ينطبق  الرواية  عن 
اخذت  اإذا  اأي�صًا  ال�صعر 
ال�صعرية  املجموعات 
تاأتيك من كل �صوب ، بل 
ينطبق اأي�صًا على املنجز 
دور  توفر  مع   ، النقدي 

الن�ر وكرة املكتبات ... واأريد اأن اأعود اإىل ال�صوؤال 
نف�صه : اأيعقل اأن يكون االإعلم ، وحده ، َمْن حقق هذه 
َل  َمْن؟  اإعلم  هو  ثم  ؟!  للرواية  والهيمنة   ، ال�صهرة 
ال تعرتفون باأنه جزء من التحوالت احلداثية ، التي 
ك�رت �رامة القوانني ال�صعرية وال�ردية ، فامليتا 
يف  االأ�صلوبية  التحوالت  اآخر  يعّد   _ مثًل   _ �رد 
اأن الرواية ماعادت همًا  الرواية . كذلك َل ال نوؤمن 
جماليًا فقط ، اإنها جزء من و�صائل التفكري والتنظري 
والبوح الفل�صفي والثقايف ، اأو كما يقول اأمبتو اإيكو 
) ما الميكن تنظريه ينبغي �رده ( .. ما تقولون عن 
كبار النقاد احلداثيني الذين ي�صاركون يف جوائز _ 

كلجان حتكيمية _ كبرية للرواية والق�صة؟ ..... 
الق�صرية  القائمة  يف  مهًل  مهًل   : الص�ئغ  حبيب 
جلائزة البوكر ، نحن ن�صت�صيفهم ، قبل اإعلن النتائج 
 ، رواياتهم  عن  ويتكلمون   ، املر�صحني  ن�صت�صيف   ،
ومعظمهم، يتكلمون عن اأعمالهم وكاأنها ) حتوتة(. 

نض�ل الص�لح : نعم نعم حكاية ولي�صت فّنًا . 
حمد الزبيدي : هّل طرحتم رواية على هذه الطاولة 

أ
ا

ك��م��ث��ال ع��ل��ى ق��ول��ك��م .. 
اأيعقل اأن تنح�ر الرواية 
احل��ك��وات��ي  ب��ع��ده��ا  يف 
ف�صحهم  ع���ن  م����اذا  ؟! 
ل���لأن�������ص���اق امل��ت��ط��رف��ة 
كاخلطاب الديني والقبلي 
خطاباتهم  ع��ن  ذا  م��ا   ،
ومت���ث���لت���ه���م ل��ل��وع��ي 
؟  والت���مدن  وال��ت��ن��وي��ر 
: دعوين  الص�ئغ  حبيب 
هناك   ، عربية  عوائل  و�صادفتنا   ، لندن  يف  اأتذكر 
فقلت   ، عربيًا  فلمًا  تريد   ، عجوزاً  امراأة  ف�صادفت   ،
لها : اأّي فلم تق�صدين ؟ فاإذا بها ال تعرف ا�صمه وال 
�صوى  تعرف  املمثلني، وال  ا�صماء  خمرجه وال حتى 
اأن خدامة يف الفلم ا�صمها ) �صعاد( ت�صتغل عند رجل 
... فهي ال تعرف �صوى ) حتوتة الفلم ( نف�س املوقف 

لروائيني كبار ! . 
نض�لح الص�لح : يف عتب كبري على جوائز الرواية 
العربية يف الوطن العربي ، الأنها ا�صهمت ب�صكل كبري، 

يف امل�صي بالرواية العربية نحو الهاوية 
بغداد  معر�س  يف   ، باملنا�صبة   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

العراقي علي  الروائي  ، جاء  اأ�صهر  قبل عدة  للكتاب 
حما�رة  وقّدم  املعر�س  على  �صيفًا  بو�صفه  بدر 
عن الف�صاء الروائي العربي ، وبعد املحا�رة �صاأله 
اأحد احلا�رين عن طبيعة اجلوائز العربية للرواية، 
العام،  لهذا  البوكر  قبل  املعر�س  وكان  فيها  وراأيه 
فيها  وراأيي  اإجابتي  �صاأخت�ر  فقال  بكثري،  قبله 
باالآتي : اإن الذي �صيفوز بالبوكر القادم هو )اإبراهيم 

 حبيب ال�صائغ:

بعض المؤسسات تعتقد 
أن الرواية أكثر قبواًل في 

الشارع العربي ، وخاصة 
بالسنوات األخيرة عبر 

الجوائز.
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دد
لع

ة ا
دو

ن

عّقب:  ثم  اهلل(  ن�ر 
من  هو  جيداً  تذكروا 
�صيفوز .. وفعًل بعد اأ�صهر 
معدودات فاز ن�ر اهلل ... 

حبيب الص�ئغ : 
و�صاأزيدك علمًا ، يوجد 

) كتلوك ( ُيّتبع مَلْن يرغب 
ي�صري  اأن  فعليه  بالفوز 
اأن  عليه   ، تعليماته  على 

يفعل كذا وكذا .. 
حمد الزبيدي : لنغادر الرواية وما لها وما عليها 

أ
ا

احت��ادات   ( املو�صوع  لب  �صُ اإىل  باحلديث  ونعود 
االأدباء ( واأتوجه اإىل ال�صاعر اإبراهيم اخلياط : لعلك 
_ يا�صيدي _ تتفق معي ، ورمبا متامًا ، اأن االأحزاب 
الدينية اأخفقت يف الهيمنة على احتادات االأدباء : ل 
احتاد  الهيمنة على  امل�صلمني( من  )اأخوان  ي�صتطع  
م�ر ول ت�صتطع االحزاب الدينية ال�صلطوية ، اأعني 
على  الهيمنة   ، ال�صلطة  راأ�س  على  اأ�صا�صًا  هي  التي 
احتاد االأدباء العراقيني ... وحني ُي�صاأل اال�صلميني 
االحتاد   على  اال�صتحواذ  باأُْمنية  ت�صّبثهم  �صبب  عن 
هيمنة  من  االحتاد  نخّل�س  اأن  نريد  اإننا   : يقولون 
ون الطرف عن حقيقة  ال�صيوعيني ، وال اأعلم َل يَغ�صّ
اأو  ال�رد  اأو  ال�صعر  العراقيني يف  املبدعني  كبار  اأّن 
باالإنتماء  �صيوعيني  يكونوا  ل  اإن  هم   ... امل�رح 
خال�س  مع   ، وتطلعاتهم  بفكرهم  ي�صاريون  فهم 
االحرتام للمبدعني الذين هم حتت الغطاء الديني اأو 
اأي حد و�صل ال�راع  االآيديولوجي االإ�صلمي فاإىل 

مع تلك االأ�صوات الدينية املتحّزبة ا�صلميًا؟ 

براهيم الخي�ط : الحتاد  اإ
موؤ�ص�س  قانون  االأدب���اء 
وفق قانون جمل�س قيادة 
ال��ث��ورة ، ال��ت��ي اأق��ّرت��ه ، 
الت�ريعية  اجلهة  وه��و 
�صنة   ، البلد  يف  االأوىل 
اأن  نريد  االآن   ، 1980م 
 ، القانون  ديباجة  نغرّي 
 ، البعث  تبعات  فيها  الأن 
لكن ال ن�صتطيع اأن نغرّيه 
بتعديل مواد   ، للبملان  تقدمي طلب  الأنه البد من   ،
اإىل ع�ر  االحتاد فهي حتتاج  مثًل ع�صوية  اأخرى، 
ال�صحف  كانت  وقبُل   ، �صحف  يف  من�صورة  م��واد 
�صعبة وقليلة ، ورمبا ال تكفيك �صنة كاملة لن�رها ، 
االآن االأمر �صهل ، بل ما اأ�صهله لع�ر مواد يف �صحف 
، لذا نريد اأن نغري، ومع ذلك اعرتانا خوف . ملاذا ؟ 
الأن هذا البملان احلايل كله اأحزاب ا�صلمية ، �صّنّية 
و�صيعية ، اأحزاب جاهلة ، بل هم اأجهل بني العراق ، 
خوفًا من اأن ي�صعوا يف القانون ما يخدم توجهاتهم 
الطائفية واجلاهلة ، اأو ُتغرّي مادة _ مثًل_ ) على اأن 
يتكون املكتب التنفيذي من اثنني من ال�صيعة وواحد 
فخوفًا   ، املحا�ص�صة  يجيدون  الأنهم   )  !! ال�صنة  من 
من حتويل االحتاد �صمن حما�ص�صتهم الطائفية ... 
ودعني اأذكر االأمر االآخر : امل�صاألة لي�صت م�صاألة ي�صار 
و�صيوعية وميينية ..  اأكبمراجع البلد ، حتدثنا معهم 

عن �صبب البعد بينهم وبني الثقافة 
اأي   : اخلياط  اإبراهيم  اأ�صتاذ  عفواً   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

مرجعية تق�صد ؟ الدينية اأم ال�صيا�صية ؟ الأنه م�صطلح 

 عالء عبد الهادي:

نحن تحت وطأة نقدية 
سلفية هائلة ، تتحكم 

في أكاديمياتنا 
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املرجع قد يوحي اإىل �صخ�صية دينية . 
بارز  �صيا�صي  اأعني مرجع  ال  ال   : الخي�ط  براهيم  اإ
وله مكانة كبرية يف احلكومة العراقية .. كان ن�س 
جوابه _ وكان معي حينها ال�صاعر عمار امل�صعودي 
رئي�س احتاد ادباء حمافظة كربلء _ كان اجلواب: 
 ، �صاحر  البحر   ، والبحر جميل   ، البحر  مثل  الثقافة 
فيه  يكون  اأن  املحتمل  فمن   ، حمددات  فيه  ولكن 
تعّري ، فيه خوف قد يوؤدي اإىل الغرق ، كذلك الثقافة 
فيها حمددات ونحن ال نقرتب منها . فهم ال يقرتبون 
من الثقافة ، يعاملون الثقافة بو�صفها خطراً عليهم.. 
ب�صكل   ، فقط  ال�صيا�صي  االإ�صلم  يعني  ال  االأمر  وهذا 
اأ�صمع  حني  م�صد�صي  احت�ص�س   : يقول  )كوبلز(  عام 
حني   ) عمائمهم   ( يتح�ص�صون  وهوؤالء  ثقافة  بكلمة 

ي�صمعون بكلمة ثقافة .. 
يقول  كما   ، �صلطة  املعرفة   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

هي  ال�صلطة  داخل  تن�صاأ  التي  املعرفة  واإّن  فوكو، 
نتحدث  ل  اإن    .. يخدمها  مبا  جديدة  تقنيات  تقدم 

ال�صيا�صية  ال�صلطة  عن 
ال�صلطة  عن  لنتحدث 
�صاركت  التي   ، الثقافية 
الرتاث  يف  غارقة  ان�صاق 
وحتويلها  ت�صكيلها  يف 
حتدد  ثقافية  معايري  اإىل 
اخلطاأ منا و�صوابه .. هل 
العربية يف خطر  الثقافة 

م�صتمر ؟ 
  : اله�دي  عبد  علء 
نقدية  وطاأة  حتت  نحن 

اأتكلم  اأنا   ، اأكادميياتنا  يف  تتحكم   ، هائلة  �صلفية 
 ، الفّيوم  علوم  كلية  جمل�س  يف  ع�صواً  ب�صفتي 
وال  اتبعوا  عقلية  على  تقوم  ال�صلفية  النقدية  وهذه 
تبتدعوا  فقد  ُكِفيتم ، وعليه �صمن هذه االختيارات 
ميكن   ، بخا�صة  الرواية  يف  العربية  جوائزنا  على 
اأهم العنا�ر التي  اإن الرداءة واحدة من   : اأن نقول 
�صبيل  على  الرواية  جوائز  يف   ، اجلوائز  فيها  متنح 
املثال ، الأن الوعي النقدي الذي يحكم هذه االأعمال 
هو وعي متخلف ورمبا توقف عن االفاق اجلمالية 
يف ال�صتينيات .. النقطة هنا ترتبط يف جمموعة من 
واالأ�صيل  الوافد  ، بني  احلراك  بهذا  ترتبط   ، االأ�صئلة 
، نتكلم ، االآن ، عن ال�صعر والرواية ، وهذه م�صكلة ، 
النوعني  الف�صل بني  وهنالك تيار كبري يرف�س هذا 
اأذكر  اأن  اأريد  وال   ) الن�صية  )الكتلة  ي�صمى  ما  حتت 
ا�صماء كثرية يف هذا ال�صياق ، نحن اإىل االآن نْخ�صع 
اأ�صا�س  على  القائمة   ، الغربي  النوع  علم   ، لل�صعرية 
وملحمة  دراما  اإىل   ، االأنواع  تق�صيم  يف  اأ�صطوري 
ذلك  وبعد   ، وغنائي 
التي  االأخرى  التق�صيمات 
اأوربيني  نقاد  من  زيدت 
. فبداأت الرواية العربية ، 
 ) التي ُعرفت من ) زينب 
اأو  اأو قبل ذلك يف تون�س 
مكت�صفات  وهي   ، �صوريا 
تكن  ل  ولكن  تاريخية، 
على  التاأثري  اأهمية  لها 
العام  اجلمايل  االأفق 
خ�صعنا  الأننا   ، للكتابة 

 ابراهيم اخلياط:
اتحاد األدباء له دور 

أساسي في صناعة 
الوعي ومعارضة 

الخطابات التي تحجم 
المثقف.  
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رامز النويصر :

في زمن القذافي كي 
ينشر لك كتاب أو صحيفة 

فالجهاز الرقابي يزعجك 
بل يتم كبحك

دد
لع

ة ا
دو

ن

غربية  نقدية  م�صطرة  اإىل 
غربية  مركزية  على  تقوم 
هذه  تفّكك  اأن  يجب  كان 
اخلطاب  يف  ال�صعريات 
اأو   ،  %  60 ف�   .. النقدي 
على  يقوم   ، منه  اأكر 
الغربية  االأنواع  نظرية 
على   ، نعتب  ال  ملاذا   ،
�صرية   ، املثال  �صبيل 
عنرتة روايًة ؟ الأننا اأخذنا 
غربّيًا؟  الرواية  مفهوم 
الرتاث  اإن  نقول  ملاذا 

العربي ال يعرف امللحمة ؟ ملاذا ال ناأخذ �صرية بني 
الرغم من  تعريف  ؟ على  ال�صرية  اأدب  هلل ونقول 
امللحمة الدقيق _حتى بامل�صطرة االأوربية_ ، يقول: 
اإن العرب عرفوا ع�ر ملحم ، ولكن اتباعنا الرتاث 
 ، االأوربية  النوع  نظرية  القائم على  النقدي  الغربي 
اأّدى  الذي  هو   ، النظرية   هذه  تفكيك  حماولة  دون 
اإىل هذا ال�صعف االأكادميي  على م�صتوى الدرا�صات 
ا.  وهل  العربية، وعلى م�صتوى التنظري العربي اأي�صً
كنا  الذي  ال�صعر  هذا  ؟!   ) �صعر   ( ي�ص������مى  ما  يوجد 
بن  قدامة  اأو   ، القريواين  الر�صيق  عّرفه  كما  نعّرفه 
القرطاجني ؟ وهل توجد رواية باملعنى  اأو   ، جعفر 
املحدود ؟ هل يوجد م�رح باملعنى املحدود  الذي 
االأدبي  النوع  ؟ الأن نظرية  ؟ ملاذا  االأوربيون  عرفه 
،التي يقوم عليها النقد العربي ، قامت على معاينة 
واقع مو�صوعي ملن اأ�صدر هذه النظرية ، الأن االبداع 
اأنواعنا على  هذه  ي�صبق دائما التنظري ، واأقمنا كل 

نحن  كذلك   .. املفاهيم 
من  انتقلنا   _ االآن   _
اإىل  الكلمة  مع  التعامل 
ال�صورة  مع  التعامل 
يفر�س  و�صع  وهذا   ،
اأفق  على  جديدة  اآليات 
التاأويل الن�صي من جهة 
االبداع  طرائق  وعلى 
القادمة من جهة اأخرى، 
مبعنى اأن ال�صعر _االآن_ 
باملكتوب  يرتبط  لن 
االآن  ويوجد  فح�صب، 
ا�صتحياء،  على  تظهر  التي  املحاوالت،  من  الكثري 
للكتابة مبا ي�صمى ) الن�س التفاعلي ( واأظن اأن هذا 
اأ�صئلة  يطرح   ، القادمة  الفرتة  يف  �صي�صود  الذي  هو 
جديدة ، على ال�صعر وعلى الرواية ، وهذه كلها ترتبط 
مبا ي�صمى ب� ) الهوية الثقافية ( ومن عنا�ر الهوية 
 ، دائمًا  هناك   ، الثقايف  االبداع  عنا�ر   ، الثقافية 
التي  الع�صوائية  الطريقة   :  ، لبناءالهوية  طريقتان 
تبنى بها هوياتنا _ االآن _ كالعال العربي ، نحن 
يف  املغرقة   ، االأغاين  من  جمموعة  نردد  اأحيانًا 
د حفظها  �صعبيتها ، واخلارجة اأحيانًا ، دون اأن نتق�صّ
 ، بها   وعي  على  نكون  اأن  دون  اإلينا  اأتت  الأنها   ،
وهنالك الهوية املخطط لها وهذا ي�صع فرقًا وا�صحًا 
طريقتني  بني  الثقافية،  ال�صيا�صة  يف   ، البداية  يف   ،
ب�صفتها  الهوية  مع  التعامل  هو   : االأوىل  ،الطريقة 
الهوية ب�صفتها  ، وهنا نتعامل مع  اإحياًء ح�صارّيًا 
ال�صلفية يف  الطريقة  ، وهذه هي  تاأريخية  معطيات 
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، والطريقة الثانية هي التعامل  التعامل مع الهوية 
الكينونة  هذه  مبعنى   ، متخّيلة  ب�صفتها  الهوية  مع 
التي  هذه   ، التغرّي  الدائمة   ، واأعطي  منها  اآخذ  التي 
ت�صتطيع اأن تتحدى ظرفها املعريف،  يف هذا الزمن 
الثقافية،   الهوية  يف  يحدث  الذي  ما   ، واالآن  هنا 
الع�صوائية ؟ اإنها هوية ميكن اأن حتمل على اأي هوية 
 ، الدواع�س  امل�صلمني،  االأخوان  اأن  مبعنى   ، منظمة 
التكفري والهجرة ، القاعدة ، كل من ان�صم اإىل هوؤالء ، 
ان�صّموا الأن هنالك هوية منظمة ، وتكّونت هوياتهم 
هذه  اأعني   _ اليها  فان�صّموا   ، ع�صوائية  بطريقة 
احلركات املن�صمة _  ، وهم لي�صوا منها يف احلقيقة 
وكي يكون هذا االن�صمام او التجنيد �صحيحًا يجب 
ان ي�صتند  اإىل ن�س قدمي ، فيعاد تاأويل ذلك الن�س 
ًا عقدّيًا قدميًا لياأخذ  فيخرج من �صياقه بو�صفه ن�صّ
اللفظ من معنى  ، هي �رف  تاأويلية جديدة  �صفة 
اإىل   ، به  يقرتن  لدليل    ، مرجوح  معنى  اإىل  راجح 
يف  املرجوح  اإىل  الراجح  من  اللفظ  �رف  طريقة  
راأيه هو  ، من دون دليل يقرتن به ، اأي يف راأيه هو 
، فتن�صم هذه الهوية الع�صوائية اإىل هويات االإحياء 
القدمي  التاريخ  اإحياء  اإعادة  تريد  التي   ، احل�صاري 

وخلفه ... 

حمد الزبيدي : يف نظام عربي ، مرجعياته اإن ل 
أ
ا

تكن دينية فهي قبلّية ، ورمبا كلهما معًا ، اأو هما 
وجهان لعملة واحدة ، وح�رتك حتدثت عن الهوية 
اأي مرجعّية تق�صد ؟ وعن  ، �صمن  العربية  الثقافية 

اأي هوية ثقافية تتحدث ؟ . 
علء عبد اله�دي : دعنا نتفق _ اأواًل _ اأن الهوية 
العربية  الهوية   . ما  يومًا  �صبيكًة،  تكن،  ل  العربية 
تن�صم  وحني   ، خيوطه  تعددت  مهما  واحد  ن�صيج 
تقّدم  اأن  الهوية  هذه  ت�صتطيع   ، الن�صيج  هذا  خيوط 
اأف�صل ماعندها ، بكل مرادفاتها ، وبكل مكّوناتها، 
واأنت تتكّلم عن هوية واحدة واأنا ال اأرى اأن لنا هوية 
ومن   ، واحداً  ح�صاريًا  ن�صيجًا  ت�صكل  فهي   ، واحدة 

اأجل هذا اأقول : اإننا ل�صنا �صبيكة . 
الندوة  هذه  يف   ، االأخرية  الكلمة   : الزبيدي  حمد 

أ
ا

اأمني عام احتاد االأدباء والكًتاب  ، لل�صيد  ال�ريحة 
يف العراق ، ال�صاعر اإبراهيم اخلياط . 

التعقيب  اأو   ، االأخرية  الكلمة   : الخي�ط  براهيم  اإ
االأخري ، لي�س يل ، اإمنا اأنقل كلمات بيوتنا وعوائلنا 
: كّلهم فرح و�صعادة مبقدمكم ، فاأهًل و�صهًل بكم يف 

داركم ال�صقيقة اجلميلة ) بغداد (  
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ماذا �ص���������تبدُع م����ن معنى بلبل�����ُه                                        واحل���������بُّ اأ�ص������عُر بي������ٍت اأنَت قائُله
يروي�����ه للأر�ِس جيٌل ق����د �صما �رًفا                                        باأن�����������ه ه������و للأجي����������اِل ناق��ُله
ت يف م�ص���������ارِبه                                       ط�������ول امل��������دى وقوافيه هله�����ُله حروفه املج�����ُد �صعَّ
��������ا فرتق�ص����ه �ص������دًوا عنادُله يا ُمله��������َم الكلماِت اخل�ِر تطلق����ها                                        رو�صً

وح�ص����بها اأنه������ا يف ك����لِّ مرجت�������ٍز                                       على غ�ص���������وِنك يف الذك���رى حتاوُله 

ل ي�سين
آ
محمد حسين ا

يابن الفراتين
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واأنني بين��������ها اأُزهى ب�����ه وطًن��������ا                                        فرحُت ف�������ي ل�������هفِة اللقي����ا اأُغازُله
عانقته ف�������وق �صطاآن الب�ص�����يِط روؤًى                                       طويُل�����ه حا�ص����������دي فيه وك�������امُله
على يدي�����ك تغن���������يه �ص���������وادُحُه                                        زهًوا وخلف�����ك يف امل�ص����رى �صواهُله
يوٌم كاأْن ل����������م يك�����ن اإاله يف زم��ٍن                                        اإىل اأواخ����������ره ته���������������فو اأوائ�����ُله
فالدهُر يف ج����������نبه املف�صول منزلة                                       ووح��ده يف ح�ص����اِب الع�������زِّ فا�ص��ُله
نا من���������ه نوافُله حتى كاأّن الع���������راَق امل�صتفي�َس ع�ًل                                        ف������ر�ٌس وباقي الدُّ
وراَح فيه ال�صنا من ده�ص����������ٍة وهوًى                                        ع���������ن الفخاِر واأهليه ي�ص����������������ائُله
َفَم�����ْن ب�ُص�����������هِد لياليه يف���������اخُره                                        وَمْن بح�ص��������������ِد معالي����������ه ينازُله
روٌح وما زال من �ص��������حٍر ومن األ�����ٍق                                        �ص������������عًرا تزاحَم راوي��������ه وناق����ُله

 ***                                                                        
������������ٍة فيه ُتعا�صُله يا ابن الفراتني عف��������ًوا اأن اأجيَء فًما                                        ي�ص���كوَك من ُغ�صّ
اأبثُّ عندك ما ت������������دريه يف وط�������ٍن                                       متل������������ملْت يف ح����������ناياُه زالزُل���ه
ففي عراِقَك وح�ُس ال�صِب ق������د �ُصمعْت                                        اأنفا�ُص�����������ُه وبدْت من��������������ه خمايُله



19
/2
01
8

129 AL ADEEB AL IRAQI

عر
ش

ف�صاَق بالوعِد فرَط اخل��������������لِف اآمُلُه                                       وخ��������اَف من خفق��ِة املقت���وِل قاتُله
والع�����������ي�ُس قن�ص�����ة �صّياٍد مبهَمَهٍة                                        كاأّن���������������ه َط��������َرٌد فيه������ا  يخاتُله
واملاُل ق�ص�������َُّة �صك�������ّاءيِن من  رَهٍق                                        مّلا تعاطاه مي�ص���������وٌر  و�ص������������ائُله
والدرُب منع���������طٌف ُمف�ٍس ملن������حدٍر                                        يتيه راكُب���������������ه في�������ه وراج�������ُله
ًة اأمعنْت ق����يًدا �ص�����������ل�صُله ���ت كرام�����ته                                        ح���������ريَّ وموط����������������ٌن كّلما رفَّ
ولل�ص����راِخ به زع�����������ٌم ،في�������فح��مه                                       َهْم��������ٌس، وللَّي���������ِل اإميا�ٌس يج��ادُله
ويف البي�������وِت اأٌب يغ�������دو بعف�������َّته                                        فراخ���������������ه وُترّجي����������ه ح�����لئُله
تنوُء بالدم�������������عِة اخلر�ص������اِء اأعينه                                        كما ينوُء بحم���������ِل اله������������مِّ كاهُله
اأق�صى اأمانيه اأن ُي���������بقي على �رٍف                                       من اأن ت���������������مدَّ له كفٌّ تع����������اجُله
اأهوؤالِء ه��������ُم من اأرخ�������صوا دم����هم                                       دون الك�������������رامِة بحًرا فا�َس �صاحُله
ًة وع����ًل                                       كما تف���������اوَح باالأثم�������������اِر قاحُله واخ�رَّ فيه ت�����������������راٌب عزَّ
- باطُله فعّلموا الب���������غَي- دون الع�زِّ- حّقهُم                                        وكيَف ي����������ركُع- دون الذلِّ
حت������������ى اإذا اأدركوا اأُفًقا و�ص����عَّ على                                       هاماتهم قم��������������ٌر ت�ص��������مو منازُله
كاَن اجلزاُء ب����������اأْن يلهو بهم �ص����غًبا                                        غ��������������وُل الف�ص�����اِد وُترديهم غوائُله
واأعجُب االأمر اأنَّ اخلرَي يف ي�������������دهم                                        يج�����ري وُيحرُم ظام�������������يه وناهُله
واأوج������ع الداِء اأنَّ اجلرَح ين�������������كوؤه                                        اأه����������������ٌل من الوط����ِن املفقود اآهُله 
رغ�����������م الدماِء التي ال ت�ص���تحيل اإىل                                        م���������������اٍء فماء الهوى جفَّت ج���داوُله

***                                                                          
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ُة العْرِب الت�������������ي عج�������زت                                       عنه�������ا من الده���ِر مبهوًرا ن�������وازُله اأهذه اأمَّ
ترابها الواح���������د امل������������متّد تقطعه                                       على اجلم�������اِل طليق����������اٍت ق����وافُله
عّماُن بي����������روته والقد�ُس تون�ص��������ه                                        وال�ص����ام �صنعاوؤه  والط����������وُر بابُله
فل حدوٌد ي����������ذوُق الع�ص���َف عابرها                                        وال جواٌز يح������������سُّ ال�صيَم ح������امُله
وال ادع����������اء بطوالٍت ت��������������كذِّبها                                        من التخ����اذل يف ال������������بلوى دالئُله 
ته                                       واأُّجج��������������ت خطًبا جوًفا حم�����افُله بال�ص��������ّعِف �صيَّعِت االأق�ص����ى وقبَّ
تخاُف من �ص�������رخٍة يف ثغِر مهت�صٍم                                        من الع����������������راِق وت�صجيها بوا�ص����ُله
وت�صتك����������نُي اىل العادي وق�ص�������وته                                       حتى ولو اأمط������������������رْت حقًدا قنابُله
رّكا�صًة نح�����������وه بال�ص��������لِم جاهلًة                                       اأْن �صوَف تدهمها �ص��������������لًما جحافُله
اأن �صوَف يزهُر م�������������ن عزالء هاتفٍة                                        جدٌب وت�����������������كُب اأطفااًل �ص�����نابُله 
اأن �صوف يختار ف����ادي القد�س موتته                                        ف����������������داَءها و�ص���ظاياه �ص�������مائُله 
ِ م�ص�������فوًحا تف�����������������اوؤُله  كاأمنا الي����������اأ�َس ليٌل ال انق�ص������اَء له                                       ودفقة الَّ
. ولو �ص���ٌب واآكُله  حتى تع�������������ود له اأر�ٌس ومرغم������ٌة                                        بط���������������������َن العدوِّ
�صبح�����������ان ربِّ الفداء ال�صعب �رَّعه                                        لبائٍع ي�ص������رتي خ�����������������ْلًدا يعادُله
للطفِّ للآن جم������������������ٌر ظلَّ يبُق يف                                       كلِّ امليادين توريه������������������ ا م�صاعُله
على العراِق وكلِّ االأر�ِس �صي������������ُل دٍم                                       من كربلء �صكوب������������������� اٌت هواطُله
ويف يدي موطن ال�ص�������عِب العظيم غٌد                                         من الت���������وّهِج َتف���������ديِه اأ�ص������ائُله
هو امُل�����دّل على االأي��������������ام من َرَفٍه                                       باأنه الده��������ُر هاني������������ه وراف�������ُله



19
/2
01
8

131 AL ADEEB AL IRAQI

عر
ش

هذا يف املتحف:
ناٌي من ق�صِب االأهواِر، رفيٌع �صبين، بطوِل ر�صيع..

وحزيٌن كيف غناُء املعدان.
كان��ت �صفتا )نن�ص��ون( – اإلهة �صوم��ر- تنفخه فيئنُّ 

لها:

)) العاليات انزلن. واملا يطرين  طَرن..((.
وقيثارة، يف اأ�صابع عذراَء- حفيدة )فدعة(-

... وهي مت�صُح قَب اأخيها ال�صهيد الو�صيم-:
)) بعَدْك حلو لو جاَلك الدود؟((

.. ووق��وًرا يفي�ُس الفراُت، ن��زواًل من اهلل ، ال من بلِد 

ك�ظم الحج�ج

نشيد أخير
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اجلباِل- ال�صمال..
)ل تكن ولدْت بعد تلك البلد(..

وما كان )كارون(- يف ال�رِق- نهَر اأحد..
***  

واالآن:
ال يف املتحف، بل بعد �صبعِة اآالف عام،

لون املاِء �صغرٌي يف النهرين ويف االأهواِر..
وامل�صحوُف- احلوت االأّول- مغرو�ٌس يف الطنِي..

واالأ�صماُك:
ال�صّبوُط. الكّطاُن. البّنّي. احلمرّي..

تبحُث يف اأنهار اجلرياِن العّطا�صنْي
... عن لقمِة ماء!

 ***          
يا اأيها النواُب. اأيها ) املجرَّبون(
بوا. يا اأيها النواُب. والذين ل ُيجرَّ

ال تقرتبوا من ن�صِب ) جواد �صليم(. بعد االآن!
عودوا اإىل مطابِخ بيوتكم..

ولتخجلوا. اإن كاَن بها ِجُن اأو لن..
من �صدِّ)األي�صو(..

اأو، متٌر اأ�صود، من نخِل اجلرياْن..
حزناُن على �صيِّده.. متِر الب�رِة.. يا نواب!

***  
واأنا. �صوف اأ�صيُح. بعلوِّ الناِي. وحزِن املعدان:

ِة. يا اأحزاَب االأكراِد: يا اأحزاَب ال�صيعِة. يا اأحزاَب ال�صنَّ
األف عوايف!..

فْلتقت�صموا بغداد!
لكن لن تقت�صمونا!

واأنا- بني القيثارِة والناِي-..
�صاأ�صعُد فوَق الزّقورِة ،

اأتلو ن�صيدي االأخرَي:
يف البدِء كان الرافداْن

وكانِت الدنيا دخان
ال بارٌق خلَف املدى. واالأفُق �صاْق

حتى بدا- مثل الندى- وجُه العراق!
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كاَن الت�صييُع مهيًبا،
فقد اأْربَك ال�صابلة واختلفوا يف طرٍق �صّتى،

فل قدا�س وال مو�صيقى ..
وح��دُه املي��ُت مب��ا تبق��ى م��ن ج�ص��ده يرتّن��ُح خلَف 

جنازتِه،

اأَوماأَ للن�صوة اجلافلت اأَْن ال يلطمَن ،
وللم�صيعنَي اأَْن يتفرق��وا.. فاالألغام مازالت ترطن يف 

حلمِه،
وت�رُق طعَم ميتتِه ، واالأحزاُب ترى ،

َفَلْم يرفع نف�صُه نخَب اأحد .

موفـــــق محمـــــــــد

ُطّرة ِكتبة
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راأى وطًن��ا يهر�ُس و�صدنتُه ي�رق��ون خزائنه بيٍد من 
حديٍد.. 

وال فرَق فيه بني من يحكمُه ، وبني من يقتلُه.
فحم��ل روح��ه على راحت��ه واأطلقها بعي��ًدا يف اأر�ِس 

احلرام 
واأعني العراق كّلُه ..

ًة اأَو كتبًة  وكُل ما يحلُم به اأَْن تكون �صورته طرَّ
يف واح��ٍد من االأعم��دة التي ي���رُّ عليه��ا العراقيون 

�صهداءهم 
وُرّدت اإليه مالومة وهي تزقزق :

ال بدَّ من قٍب واإْن طاَل الطريُق اىل النجف ،
وقد لوى يَد امل�صتحيِل وو�صَل بها

اىل مقبِة ال�صلم ..
هي لي�َصْت جنازًة ، اإمنا هي بع�ٌس من حلمِه 

املتع�صِق يف اأ�صفلت ال�صارع ..
فل ب�صمَة لعزرائيل فيها ،
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وال طاقَة لها يف ال�صكن قريًبا من موتى الع�صوائيات، 
فمن لها يوَم ينفُخ يف ال�صور .

فعْد بها من حيث اأتيَت ، هكذا قال له لدفانِه 
وهو يغطُّ يف موٍت عميق 

فل توقظوه ، فال�صماء تناُم ماطرًة بني عينيه ..
***

املقابر �صيقٌة واملوتى يت�صعون ،
وال اأحٌد يوؤجُل موَت اليوِم اإىل غٍد، 

والعراُق بظهِر الغيب ..
ا هكذا يغني مْن جاءه عزرائيل راق�صً

يف �صتوتٍة مرتو�صٍة بال�صكراِب من القتلى.
***

اإنَّ الذي يزيُد من �صعوبة دفن القتلى 
اإّنَك ال جتد القتلى ،

فهم يباعون على �صكل قطع غيار ب�ريٍة
وباأ�صعار عابرة للطائفية، 

كاف��ًرا  باأ�صنان��ه  االأنقا���سَ  يع���سُّ  م��ن  ومنه��م 
باالإن�صانية كّلها 

رافًع��ا قلب��ُه لعزرائيَل ومنتظًرا رحم��ة )ال�َصُفل( الذي 
�صيخل�صه 

من كّل هذه اخلزعبلت ..
ومنهم مْن يفخُخ ثانيًة حللحلة االأزمة، 

التي تع�صُف بالعراقيني ، والتي تتقاتُل االأحزاُب 
احلاكمة مْن اأجل اإدامتها ..

فباأيِّ ميتٍة ترغُب اأّيها العراقيٌّ النبيُل
الذي تن�صاُه احلكوماُت دائًما واأبًدا ..؟

اأريُد موَت اهلِل كما متنتُه يل اأمي يف �صلتها 
�صتج��ده عند حزبنا فقد و�صعه الري�ُس �صمَن دعايته 

االنتخابية ،
في�رخ مل�صوًعا من �صِم االأحزاِب..

ونحتاج اىل كّل حميطات العال كي تغ�صلنا 
من اأدران االأحزاب ، فل نخرُج من حزٍب 

كْي ندخُل حزًبا اآخَر..
فاالأحزاُب قرًى وع�صاير و�صباٌع تلتهُم املعمورة ، 

و)اأًَنا( تتورُم .. ت�صلُخ  كّل جلود االأحياِء ،
لكْي تخ�صَف عورتها ، وما اأكَب عوراِت االأحزاب..
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فهم ل ياأتوا مْن اأجل البلد التي تلهُث اخلناجُر 
يف حبل وريدها )�صو بدي بالبلد(، 

واإمنا جاوؤوا ملْلِء جيوبهم التي ثقبتها املنايف 
فاملال لنا .. و�صفك دماِء االآخرين �صعارنا..

***
كانت تكُب حتَت املوت وتوالها نبعًة 
واأر�صعها دماَء االآالف من ال�صهداء ، 

وال�صهداُء يطلبون الّلجوء 
اإىل التي تذهُل كُل مر�صعٍة عّما اأر�صعْت

بعد اأْن امتلأت مقابرهم ب�صور املر�صحني ..
)اإي�صحكون واإحنه تراب حنطه
اإي�صحكون واإحنه منوت �صنطه

طري اإولدي واملوت كّط��������ه
كون اإبعمة وتاكلني كرط�����ه
وال اأ�صوف هذا الوطن جنطه (

مّيه �صمِّ يل املدينة التي �صال دمَك غزيًرا
مْن اأجلها الأعرَف م�صقط را�صَك 

وه��اي ه��ي �صجرة الع��راق مثقل��ٌة بروؤو���س االأنبياء 

اليانعة
التي قطفتها احلكومات ، وعلقتها يف اأحزابها

 ناًيا يتك�ُر على �صفة الثكاىل والرياح ..
ناي��ًا يت�صلُق �صل�صلة جبال ال�صه��داء فتتبعُه العباءاُت 

ال�صوُد
ا  وين��وُح قريًبا من ال�صماء ع��لَّ اأحًدا ي�صمُع اأو يرى ربًّ

يت�صدُع 
من ثقل ال�صيم ومْن ثقل االآه ..

ا يف قٍب حتت ظّلها العليل  وها اأنا اأجل�ُس متقرف�صً
واأغن��ي ) من ج��ان نبعه ما كطعت��ه.. اإ�صلون اأكطعه، 

�صجره(
فل تهزوا �صجرة العراق خوَف اأَْن ت�ّصاقط القردُة 

التي تق�صم حلم �صهدائنا من كرا�صيها ، 
تفوُر التنانري وتتجمُر قلوب النا�س يف غيابِة 

ذبٍح تتناطُح اأ�صباحُه يف الف�صائيات ، ويكّفُر بع�صها 
ا..  بع�صً

و�صنبني لكل عراقي قًبا ل�صق بيتِه 
لي�صل ب�رعِة البق اىل ال�صماء ونحن بانتظاره 
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با�ْر فداك اأبي واأمي ، فاالأحزاب احلاكمة ،
 واأعني اأهَل ال�صماء ، اأدرى ب�صعابها ..

فيا ابَن اأَمٍّ ما دمَت قد �صيعَت نف�صَك وبعتها ل�صناديق 
االقرتاع،

داوْم فديتَك زاحًفا يف هوة العدم العميقة ..
راوْح مكانَك يف جهّنم واأر�َس باأْن تكون ذلك االأنبوب 

املمتدَّ بني املطبخ ودورِة املياه..
***

اأَنا يف ال�صبعني االآَن..
وكّل ما اأرجوه من اهلل اأَْن ال ياأخذ اأمانته ،

فم��ا زلُت قادًرا على حتمل املزيد من الّليِط 
والنريان، 

ال اأقول يا وطن��ي : لقد نا�صلنا مْن اأجِل اأْن 
ا.. نراك وطًنا حرًّ

واح��رتَق اآباوؤن��ا واأجدادن��ا م��ْن اأج��ِل هذا 
املطلب ،

والي��وم وبع��َد كّل ه��ذه الت�صحي��ات الت��ي 
اأو�صلت 

قط��اع الط��رق وحمرتيف امل��ليف اىل قمِة 
الهرم يف ال�صلطِة..

فكل ما نتمناه االآن ، اأْن نراك وطًنا ،
فلقد انفردوا بنا وبَك وف�صلوك على مقا�صات عقولهم 

املقفلة 
تاركنَي �صعبَك ال�صعيد يطفُر من جهنم اىل اأخرى ، 

وه��و يح�ص��ُد الذه��َب يف اأوملبي��اد الطوائ��ف الت��ي 
�صتبقى �صعلتها 
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ال�صهيُد ال�صعيُد،
، ال�صهيُد ال�صابُّ
ال�صهيُد الطفُل،

ال�صهيُد املغدوُر،
ال�صهيُد البطُل ،

. ال�صهيُد احليُّ
اأ�صماَءك��م  مه��ٍل  عل��ى  ع��َددُت 

احُل�صنى،
طحالَبه��ا   ، وطيَفه��ا  جمَره��ا 

واملطَر الذي فتَك بها .

ب�ريٍة وهدوٍء،
ُتطاِرُدكْم احلبيباُت.

 تخبِّ��وؤوَن ال�صح��كاِت يف جي��ِب 
االأر�ِس،

َ من االأمهات، اإاّل ما تي�رَّ

نجــــــ�ة عبــــدهللا

ر من الشهداء ما تيسَّ
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خائف��اٌت على الُقبل��ِة تتمرُغ يف 
الرتاِب.

ال�صوُت احلزيُن تبتلعُه البلبُل،
خائفاٌت على املهوِد العتيقِة،

ِة  للحياة. وعلى النهوِد امل�رئبَّ
خائفٌة اأنا،

بيٌت بل وتٍد،
واأٌم بل ولٍد .

م��ن  يف��زُّ  �صحي��ٌح  �ص��وٌت 
الناي،

ماذا تفعلنَي باالأغنياِت ؟
تعتنقيَنها كاالأ�ّرِة ،

ُتتاأِت�ئنَي بفمي،
ق��بَي  م��ن  خ��رَج  كلَّم��ا 

الر�صا�ُس .
اأيُته��ا  خائب��ًة  اأن��ِت  ك��م 

احلياُة،
حت��ى  �صاحبت��ي  كن��ِت 

الرمِق االأوِل من الُدعاء.
تنامنَي فاأتلو على قمي�صي،

دجلتِك قبَل ال�صباح،
وفراتِك حتى امل�صاء.

اأ�صتحي م��ن طواوي�ص��ِك امُلبجلِة 

يف احلانات، 
واحلبيبِة املطفاأِة على ال�رير.

املط��رِز  خامِت��ِك  م��ن  اأ�صتح��ي 
بالطماأنينة،

وعقدِك املوفوِر ب�صحِة اأَحِدهم،
ُكلهم اأو بع�صهم،

ال فرَق
م��ا داَم الر�صا���سُ العالُق  

على رقبتي ،
اأ�صداًفا للما�ِس املعتِق يف 

الكرا�صي.
ما داَم القل��ُب الذي بط�صِت 

بِه ،
اأيقونًة على الباِب،

 اأيِّ باٍب ...
 باِب الوطِن،

 باِب الرئي�ِس 
اآٍه... ليتُه باُب االأمهات !!!
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عمري وعمرك بغداٌد وع�ص�������تاُر           
                          اأّي النبيذين ِمن اأ�ص�����������مائه الناُر

ما يل من ال�صحِو بدٌّ كي اأقول دمي            
                       دمي  �رابي، وبع�س ال�صخِر اأنهاُر  

وبيننا ال�ص���������عُر مهدوٌر ومنتهٌك            
                          كاأّن اأحلمنا ال�صوداَء اأ�ص������������عاُر

دان وال قيٌد �ص�����������وى يدنا              م�صفَّ
                             وميِّتاِن  وال قٌب وح�������������������ّفاُر

وم�صتحيلن ل نولْد وقد يب�ص�����ت             
                                مّنا  ع������������روٌق واأنواٌء واأمطاُر 

�ِصْبنا �صوًيا .. بيا�س العمر يك�ص��به             
                             عمًرا ، ويف املوِت اأعماٌر واأعماُر

حبيب الص�ئغ
االمارات

الجواهري
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ال املوُت ين�صى، وال بغداد نا�صيٌة              
                         وجه احل�ص�������نِي، فهل اأناأى واأحتاُر

احلزُن حزين، ودمعي لن يعاندين             
                        والعنُي عيني ، ودمعي املجُد والغاُر

واإنني مغرٌم والدهُر من�ص���������غٌل              
                           عني باأ�صفاره والدهُر اأ�ص������������فاُر

اأم�صى بعيًدا ويف االأهداِب جذوته              
                          وهل �ص���وى املوت اأو بغداد تذكاُر؟

فهل يعود اإىل ك������هفي لياأخذين              
                           مّني، ومي�ص��ي، وهل اإاّلي يختار ؟

وهل يقّربني منه الأ�ص�����������كره              
                            به، وبي منه اأقداٌح  و اأوط�����������اُر

واأين يل اخلي������ُل واالأيام واقفٌة              
�������م�ِس مدراُر                           يف كربلء ودمع ال�صَّ

ذاَب العراُق اإىل اأن ذاب يف ندمي            
ت يفَّ اأ�ص����������راُر                            وذْبُت فيه، ف�صجَّ
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ج�ر الر�ص����افِة ماأهوٌل باأغنيتي             
                           والكرُخ يف بح����رَي املغرور بّحاُر

�����مال، ويل                ماِل دماٌء كال�صِّ ولل�صِّ
ماِل حكاياٌت واأ�ص������������ماُر                           من ال�صِّ

ٌة كاجل�������باِل اخل�ِر واهبة              وجنَّ
                           عروبتي دربها، فالكرُد اأقم����������اُر

�صاروا و�رنا ، وقد كاَن الفراُق لنا            
                       حتًفا، ولكننا �رنا وقد �ص�������������اروا

فما و�صلنا اإىل ماٍء وما و�ص���لوا             
                          وقد  عط�ص��������نا وملُح االأر�ِس اآباُر

اأبا فرات: لَك الب�ص����رى، فاإنك يف         
                          �صوِت امللينِي ب�ّص��������������اٌر وبّتاُر

كلتا يديك خطوط احللِم ما بهتت             
                         كاأمنا يف املنايف تلكم ال���������������داُر

عُب يف نب�صه الدنيا قد ازدحمت         ال�صَّ
                         من بابٍل، وبنى روؤياه اأح��������������راُر

عُب يف نب�صه تخلي�س هامته           وال�صَّ
������������حّية جمزوٌر وجّزاُر                            ويف ال�صَّ

اأبا فرات، ويف عينيك م������نبعه 
                          �ص�����������������اٍف وجدوله داٍم وهّداُر

قًدا:             ������عُر متَّ اأبا فرات واأنت ال�صِّ
�����������عُر اأكب، لكن جلجل العاُر                            ال�صِّ

عر منفاك ..منفى كلِّ منهمٍك              ال�صِّ
                           فيه، واأنت به طاٍغ وج�����������������ّباُر

دٌف               عر اأنت، بلٌد كلها �صُ وال�صِّ
                          اأحلى، وم�ص����������تقبٌل اأبهى، واأهواُر

عُر اأنت، زماٌن ال ميّر على             وال�صِّ
                           فك������ٍر، وما قيل يف معناه اأخباُر

واإّنك اجلذُر .. هل للفرِع موهبٌة            
                          واإنك االأ�صُل .. هل للظلِّ اآث�����������اُر؟

اأين الق�صائد كاالأبراج �ص����اخمًة            
                           تروى ، فريوي ثرى بغداد ث�������ّواُر

عَر لي�س له             جدَّْدت حتى كاأّن ال�صِّ
                             اإاّلك راٍع و�ص������������حراُء ومزماُر

فاكتْب غرامك يف الت�صعني مفتتًحا          
                         نهاية القرِن.. واالأع�ص��������اب اأوتاُر

جدَّدت .جّدْد. اأعْد .جدَّدت. مدَّ يًدا           
                          جدَّدت. جدِّْد. وُجْد. فالوجُد اإع�صاُر!

ولت�صقنا دمنا يف كاأ�ِس وح�صتنا             
                           الكاأ�ُس فارغٌة والقْلُب خ������������ّماُر!
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حر�ُس اخلليفة ينتظ����ْر              
                             مال�����ي  اأنا  فلينتظْر

اأنا ما �رقُت حمار زيٍد              
                                اأو �صطوُت على عمْر

ما قلُت اأْبًدا يف اخلليفِة               
                              ما ي�ص����نُي  وما ي�ْر

وال وقفُت بب����������ابه               
                          ط�������لًبا لرزٍق يدَّخْر

فالرازق الرح���من ما              
                        جادت �ص���ماٌء باملطْر

حر�ُس اخلليفة ينتظر               
                       م����������ايل اأنا فلينتظْر

الف�تح علي مصطفى حمدتو
ال�صودان

حرس الخليفة
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اأنا ما ذهبُت مع الظلِم            
                              خ�������دوَر رّباِت اخلفْر

اأبًدا وال رمُت احلراَم             
                              وال اعتديُت على ب�ص��ْر

اأنا ما قفزت على الرقاب        
                             وال هبْط��������ُت ملنحدْر

وال نهبُت مع اللئاِم             
                              كن��������وز اأر�ٍس اأو درْر

حر�س اخلليفة ينتظْر            
                            م������������ايل اأنا فلينتظْر

اأ اِلأّن مقدرة الكلم              
                           جريرتي ط�������ول العمْر؟

اأم اأّن �صهمي قد اأ�صاَب        
                           العمَق يف �صدر اخل���طْر؟

اأ اِلأّن �صعري قد اأ�صار          
                          لكلِّ قبٍح م�ص���������������ترْت؟

اأم كّل ذنبي اأنني              
                           اأم��عنُت يف الظلم النظْر؟

جي�س اخلليفة ينتظر           
                          اجلي������س جاء خِذ احلذْر

ا           ً عب الطريَق مكبِّ
                       دخل املدينة وانت�ص�����������ْر

رفع ال�صلح مهلًِّل            
                         �ص����������دَّ الدروَب فل مفْر

ما باله جي�ٌس اأتى             
                        هجَم امل����������غول اأم الترْت؟

اأم اأنه اليوم ا�صتفاق           
                       وجاء يبط���������������ُس كالقدْر

�صوٌت اأتى، اجلي�ُس لْك      
                           ليتّم اأم��������������ًرا قد �صدْر

بئ�س اخلْب.. اجلي�ُس يل       
                               ح�صد اجلموَع لينت�ْر

هل قلُت يوًما اأنني           
                                 ملك املل��وك املنتظْر؟

اأنا ما حلمُت باأنَّ يل          
                                �صَجدْت �صمو�ٌس اأو قمْر

اأنا ما حملُت �صوى الرياع     
                                وبع�َس اأغ�صان ال�صجْر

اأنا ما طلبُت �صوى ال�صلم     
                                 ي�ص��ود �صعًبا كم �صْب

اأنا من اأنا غري احلقيقة        
������رَيْ                                  يف متاهات ال�صِّ

جي�س اخلليفة ينتظْر           
                              فلينتظر اأو  ف��������ْلينتظْر

فوَّ�صُت اأمري للإله      
                              احلّق فهو امل����������قتدْر

وهتفُت للجي�س العرمرِم     
                               من تناديه ح����������ْر
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�صعَب املناِل مدافًعا        
                              �صلًدا يقاوم كلَّ �ص�������ْر

عايل اجلبني مقاتًل        
                            خا�َس الغمار وم����ا فرْت

جبار هامته اجلباُل       
                            وبني اأ�صلعه ح�������������جْر

مثل الغ�صنفر يف الثباِت     
                                  فكيف لو غ�صب الزاأَْر

وهنا اأتى �صوٌت يجلجُل     
                                   ال �ص����رار وال �رْر

متلي ال�صلِت فقد م�صى   
                                  ليُل الهواج�س واندثْر

ال تخ�َس �صيًئا اإنه          
                              الكابو�ُس كان وقد عْب

لكْن برغم ح�صوره       
                              ما غاب منه وما ح�ْر

�صيظّل وعًدا يف العيون   
                              ويف القلوب ويف الفكْر

ال تن�َس اأم�������������ًرا  اإنه            
                             قد كان حلًما وانف����جْر   
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َثَنا علء الراوية، قاَل بينما نحن يف ال�ّصفر الرابع  َحدَّ
اإذا موك��ُب الوزير مي��رُّ بجانبي، فوق��َف و�صاألني عن 
ح��ايل ف�صك��رُت اهلل، فدع��اين اإىل جمل���س ال�صلط��ان. 
وذهب��ُت بع��د اأياٍم وحني دخلُت علي��ه جمل�صه، اأمرين 
باجللو�س.. كان القوُم جمتمعني يخو�صون يف الفقه 

م��رًة، ويف اآثار النا�س مرًة ويف ال�صعر والبلغة مرًة، 
وظ��ّل احلدي��ث رقراًقا تتجاذب��ه االأل�صن��ة، اإىل اأن بداأ 
القوم مديَح ال�صلطان وحكمه، حينها َرقَّ ال�صلطاُن يل 
حني الحظ �صمتي –قال بع�ُس اخلبثاِء بعد ذلك ليته 
م��ا فعل- ثم اأم��رين: اِْرِو يل ما ُيقال يف هذا املقام ؟ 

د. علء عبد اله�دي 
م�ر

ِفــــي ُمَقاِم الِبـــــاِلد
مقطع من ن�س طويل



19
/2
01
8

147 AL ADEEB AL IRAQI

قلُت ولكن هل يحتم��ُل �صيِّدي الن�صيحَة! قال اإن �صاء 
اهلل، فقل��ُت: اأبداأُ بقول اب��ن عبا�س حني �صاأله معاوية 
"م��ا لكم ت�صابون يف اأب�صاركم! قال كما ت�صابوَن 

يف ب�صائِرُك��م" "اأرى ال�صلطاَن َوكاأنه يو�صك اأن يبيع 
ن�صَف داره لي�صرتي الن�صف الباقي!" "�صاأطلق ل�صاين 
مبا خر�صْت به االأل�صن��ُة.. اإنه قد اكتنفه رجاٌل اأ�صاءوا 
االختي��اَر الأنف�صهم، فاإنهم ل ياأل��وا االأمانة ت�صييًعا 
واالأم��ة ع�ْصًف��ا، وخ�صًفا، ه��و م�صوؤوٌل عّم��ا اجرتحوا، 
ولي�ص��وا م�صوؤول��ني عّما اجرتح" فق��ال الوزير تاأّدب، 
فقل��ُت للوزير".. مث��ل اأ�صحاب ال�صلط��ان كقوم رقوا 
جب��ًل ثم وقعوا منه فكان اأقرُبه��م اإىل التلف اأبعَدهم 
يف املرقى" لقد �صاأل الن�صيحة، األ تفهم قول ب�ّصار:      

اأُي امَل�ُصوَرَة فا�ْص�����َتِعن   اإذا َبَلَغ الرَّ
يٍح اأو َم�ُصوَرِة َحاِزِم                                     ِبَعْزِم َن�صِ

ِعي�ِف َوال َتُك�ْن   َوخلِّ الهَوْيَنى لل�صَّ
                                  ن�َوؤوًما َفاإنِّ احُل�رَّ َلْي����َس ِب�َناِئِم

فهم���س يل الوزي��ر ارفْق. فقلُت لو رف��َق بالبلد فعُلُه 
لرفَق به قويل "انظْر ما نحن فيه.. وتدّبْر فيما يقوله 

النا�س عن اأر�صه��م، يقولون "بلدة ُمت�صايُقة احلدود 
واالأفنية، مرتاكبة املن��ازل واالأبنية، و�صخة ال�صماء، 
ها غب��ار وماوؤها ط��ني)...( �صيقُة  َرِم��دة الهواء، جوُّ
الدي��ار، �صيئُة اجلوار، حيطاُنه��ا اأخ�صا�س، وبيوُتها 
اأقفا���س، وُح�ُصو�ُصه��ا م�صاي��ل، وطرُقه��ا مزابل" اأما 
اأهله��ا فمنهم من غاب��وا يف احل�ص��وِر، و�صدَق فيهم 

قوُل جرير": 
اأْبَناُء ن��َْخٍل َوِحيط��َاٍن َوَمْزر ََع������ٍة    

                                �ُص��ُيوُفُهم ُخ��ْصٌب ِفيه�َا َم�َصاحيها 
َلْو ِقيَل: اأَْيَن َهَواِدي اخَلْيِل َما َعِلُموا     

                                 َقاُلوا الأَْعَج��اِزَها َهِذي َهَواِديَها
فقاَل ال�صلطان يل، ا�صم��ْت، لقد جاوزَت احلدَّ "واعلْم  
��اُده يف ُعُنق��ي، وقائُم��ه يف  اأن �َصوط��ي �صيف��ي، جِنَ
ي��دي، وُذَباُب��ه ِق��لدٌة مَلِن اغ��رتَّ ب��ي"، "وامَُي اهلل اإن 
يل فيك��م َل�َرْعى َفليحذْر كّل ام��رٍئ  منكم اأن يكون 
م��ن �رعاي" "الآُخذن ال��بيء بال�صقيم حتى يقول 
النا�س اجُُن �صع��د فقد ُقِتَل �صعيد" "فخري ال�صلطان َمْن 
اأ�صب��َه النَّ�ر حوله اجليف، ال َمْن اأ�صبه اجليفة حولها 

عر 
ش
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الن�ص��ور" فقلُت: كلهما ���ر. "و�ّر ال�صلطان من خافه 
ال��بيء، و���ّر الب��لد م��ا لي�س في��ه ِخ�ص��ب وال اأمن" 

واأن�صدُت مل�صكني الّدارمّي:                                                 
اأُِقيُم بَداِر احَلّي َما َل اأَُهْن ِبَها    

                                    َواإْن ِخْفُت ِمْن َداٍر َهَواًنا َتَرْكُتَها
فهم���َس اأحده��م يف اأذين "اإذا اأم��رك ال�صلط��اُن فق��ْل له 
ا الحَظ  اأن��ا اأطوُع لَك من اليد، واأذّل لَك م��ن النعل" فلمَّ
ال�صلط��اُن همهم��ًة م��ن ح��ويل نظ��َر اإيل قائ��ًل: "ُكفوا 
َب  ُكم َع�صْ َبنَّ اأيديكم واأل�صنتكم اأُك��فَّ عنكم" "واهلل اِلأَْع�صِ
َب  ُكم �رَ َبنَّ ِ ��َو الع��ود،، والأ�رْ ُك��م حَلْ َونَّ َلَم��ة، واِلأحْلُ ال�صَّ

غرائِب االإبل، حتي ت�صتقيَم يل قناُتكم" �صدق االأعرابي 
حنَي ق��ال! "اأَِجْع َكلَبك َيْتَبْعك" فقل��ُت "اأخ�صى اأن ُيَلوَِّح 
له غرُيك برغيف فيتبعه ويدعك"، واأن�صدُت لعبد اهلل بن 

احل�صن:
�َصَنَّ االأَْر�َس َباًبا �َصَدْدَتُه   َفل حَتْ

ا اأَْو اأَبا ْين اأُمًّ                                          َعَليَّ َوال امِل�ْرَ
ة  وق��د ج��اَء يف القول ال�ريف: "اإمنا يق��ع البلُء يف اأمَّ
اإذا اأكلوا االأم��واَل دواًل، واتخذوا االأمانَة مغنًما.. واأُكِرَم 
الرجُل خمافة �ره، وكان زعيُم القوم اأرذَلهم )...( ولعن 

اآخُر القوم اأوَلهم"، واأن�صدُت �صعًرا لل�ّصائب بن الرقاع:
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اأَُم�ٌم َتَداَخَلِت احُلُت�وُف َعَلْيُهُم   
                                     اأَْب�َواَبُهْم َف�َك�َص�ْف�َن ُك��لَّ ِغ�َطاِء

َدُه اأْب�َناَءُه     َوامَلرُء ُيوِرُث جَمْ
وُت اآَخُر َوْهَو يِف االأْحَياِء                                        َومَيُ
فق��ام ال�صلطاُن غا�صًب��ا، ثم اأََمَر بحب�ص��ي �صهًرا َجَزاًء 
لق��ويل، اأّما ما حدَث يف ال�صجن فاأمر اآخر، وبينما اأنا 
واق��ف بباٍب من اأب��واِب املدينة، اأن��دُب حظي، واألعُن 
ل�ص��اين عل��ى ما ج��رى مّني اأم��ام ال�صلط��ان، قا�صًدا 
اخل��روج.. اإذا االأم��ري يف موكب��ه.. وقد م��ّر على باِب 
طّح��ان.. فنظ��ر اإىل حمار الطحان ي��دّور الّرحى ويف 
عنق��ه ُجلج��ٌل.. فق��اَل للطح��ان "ِلَ جعل��َت يف ُعنق 
احلمار ُجْلجًل،" فقاَل "رمبا اأدرَكْتِني �َصاأَمٌة اأو َنْع�َصٌة 
ْحُت  ف��اإذا ل اأ�صمْع �صوَت اجُللجل علم��ُت اأنه قام َف�صِ
ِب��ه!" فق��ال االأم��ري: اأراأيَت اإن ق��ام وح��ّرَك راأ�َصه، ما 
ماري مثل  علُم��َك اأن��ه قائم؟ فقال الطحان "َوَم��ْن حِلِ
عق��ل االأمري!!". ف�صحك��ُت بعد غ��ٍم، واأن�صدُت ملحمود 

الوراق، دافًعا اخلوَف عني:     

ه        ُيِح�بُّ الف�ََتى ط�������ُوَل الَبَقاِء ك���َاأَنَّ
                                      َع��َلى ِثَق��ٍة اأنَّ اْلَب���َق��اَء َب�َق��اُء

ُه      اإَذا َما َطَوى َيْوًما َطَوى اْلَيْوُم َبْع�صَ
��َصاُء َم��َصاُء                                     َوي�ْطِويِه اإِْن َجنَّ امْلَ
اأم��ا م��ا فعلُته بع��د ذلك، فقد تنك��رُت مّتِخ��ًذا �صيماء 
احلكم��اء، وارتديُت �صوَت كلِّ بل��ٍد اأزوُرها، ون�صحُت 
اأبناءه��ا م��ن ف��وق املناب��ر، راوًي��ا لهم م��ا حفظُت، 
متحّدًث��ا ع��ن �صجاعتي اأم��ام ال�صلط��ان، واإذا قريني 
يظه��ر يل، وي�صبقني اإىل م��كاين، واقًف��ا اأ�صفل املنب 
منادًيا على النا�س، من�صًدا لكعب، وكاأيّن به يتنباأ:                                   

�ْعُن اإال يِف ُنُح�وِرُهُم     ال َيَقُع الطَّ
                          َوَما "َلَنا" َعْن ِحَيا�ِس امَلْوِت َتْهِليُل!
ه يك��رُه الن�صَح، ويبغ�س  فِح��رُت من فعلِته، لعلمي اأنَّ
ال��كلَم فاأخ��ذُت اأراقب��ُه، كان مين��ُح كلَّ منهم ورقًة، 
عرف��ُت بعد ذلك اأنه قلَّ��َد فيها قوَل النا�ص��ِح للنا�س، 
املهت��مِّ ب�صئونه��م، واإن كان��ْت مقدم��ُة كلم��ه - وال 

يخفى ذلك على اأريٍب مثلي- تف�صُح عن غري ذلك.
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عندما تغم�ُس عينيك
تكت�ص��ف ك��م �صغ��رٌي ه��و العال 

حتت جناحيك،
وكم هي ممتدٌة حدود االأماين،

وكم حزيٌن ا�صطرارنا العودة.
*

من يدنو االآن،
يجد امل�صاحاِت م�صاحاٍت.

يف �صدري
ال مفّر من االختناق باالأ�صئلة.

*
كّل حدٍث يقبل التاأويل،

رامز  النويصري
ليبيا

أرقــــــــــص 
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وكل اجتاٍه ميكنُه العودة
/فا�صلة/،

النهاياُت بدايات.
*

الوقُت مينحك جائزة االكت�صاف،
ويفتُح عند يديك كتاب احلقيقة.

*
قريبًا،
بعيًدا،

اأو بني بني،
ت�صيُع ال�صور، واأ�صيُع يف خطوط 
التجري��د املمت��ّد، فاحًت��ا امل�صه��د 

بيدين فرحتني، حاب�صتني،
اأبعد

اأقرب،
ولي�س بني بني.

*
ا، مارًّ

م�صحْت وجهي َن�صمٌة باردة
وا�صتمرت، مت�صح وجوه العابرين

ل ت�صاأْل،
عرفْت اإننا ننتمي لهذه االأر�س.

*
كلما �صمحُت للطريِق بالدوران،

خاتلني ظلي و�صبقني.
*

ال �صيَء يدفعني اإليك،
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ال حلَم ي�صدين لو�صادته، 
هيكٌل هنا
هيكٌل اأنا

اأرمي حد�صي فيعود خائًبا.
*

ل�صُت عراًفا
ه���ا،  ودَّ للأي��اِم  اأحف��ظ  لكن��ي 

و�صبها واحتمالها
واأنها تراوغ، 

تنفُر،
تهجُر،

وال تخون.
*

ُم�صاًبا بك
وُم�صاًبا بها

وُم�صاًبا بامُل�صاب
اأُ�رُّ على النوم كلَّ ليلٍة، باكًرا

خمافَة الفقد،

والفعل.
*

ل�ص��ُت من الذين يغ��ريون عاداتهم 
ب�صهولة،

ول�صُت اأحُب املفاجاآت،
لذا

غ��ري  يف  باحل�ص��وِر  تغام��ري  ال 
املوعد

وال
ترتكي احلظ حكًما بيننا.

*
ال اأجيد د�سَّ ال�رور،

وال م�صاك�صة ابت�صامة نائمة
وال اأحتمُل املفاجاأة.

*
ل اأبحث فيما �صبق

/كثرًيا/
عن مفاتيِح احللم،

كنُت فقط، 
اأجع��ل الو�ص��ادة خفيف��ة وكب��رية 

احلجم.
*

وحيًدا
اأعيُد ترتيب ال�صوِر،

يف  جمي��ًل  كن��ُت  ك��م  اكت�صف��ُت 
االأبي�س واالأ�صود

وكيف اأخذت االألوان مني الكثري،
ومازالت!!!

*
ال وقَت للكلم،
ال وقَت للعودة،
ال وقَت للتذكر،
ال وقَت للوقت،

فقط
اأرق�س
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عص�مية

    
ع�صاميٌة اأنا، 

ولدُت واأولد كّل يوٍم،

يف االأزهار واالأنوار وال�صحارى.
اأقود قافلًة من �صعراء،

نحُن من جماعة الل�صو�ِس،
ن�رُق الورود ليًل.

الهنــــــــوف محمـــد 
االإمارات

قصيدتان
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يف بداية كلِّ ربيع،
ٍة، نغّلُف احلقيقَة بطرائَق عدَّ

منها املوُت والدماُر واحلميميُة.
اأنا اأنثى �صوفيُة املطِر،

واأنا ال�صمراُء التي
 ن�صيت اأن تطفَئ غربتها التي و�صعِت البحر.

جوزاء

اأجل�ُس خلَف الباِب

اأرقُب الثقَب
وكاأنني اأرى العاَل من منظوٍر �صيٍِّق

ُل  ماذا اأرى اأتخيَّ
زَة ب�صّتى اأنواع االأنوثِة اأعلُِّق عباءتي املطرَّ

اأ�صهُر الأ�صرتجَع �صماواتي
واأنتظر رجًل 

قد ال ياأتي
وقد ال يطرُق الباَب

وال يفتحه
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�صناأتي ..
 كذا قالِت الريُح،

نحمُل وهَج املدينة
نحمُل اأ�راَر غربتها ،

نحلُم ها قد بداأنا واأنت الذي منحتك املدينة تذكرًة.

كنَت وحدك تع�صق اأطياف �صنبلٍة،
ن�صيتها املناجُل من وقت جّدك،

لكنما الريح ها داعبتها ول تنحِن،
وظّلت تعانق �صفو ال�صماء لتخبهم :

اأّن جّدك كان يغازل كاأ�َس احلليِب وخبَز ال�صعري،

بن عزوز عقيل
اجلزائر

السنبلة     
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وتخبهم اأّن زوجته ل تكن غري حلٍم وديٍع،
تعانق اأحلم جّدك كي تزرع احلّب فيه ،

تعّلمه كي تكون البداية.
من جدائلها ،

كان عزوز مّتكًئا  غري اأّن ع�صاه  انحنت ،

ل تعد تتحّمل اأفكاره،
رت، ا�صتفاق وقد دوَّ

بيًتا قدمًيا من ال�صعر،
ل ي�صلِم ال�صعُر من حلِن جّدك

ال ل ت�صلِم القافية.
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كذا كان جّدك يا ولدي،
�صبية احلّي يخ�صونه �صاعة اجلدِّ،

ا وزوجته الرائعة. �صيُخ القبيلة اأي�صً
ن�صيُت فعطفك يا ولدي قالِت ال�صنبلة،
وفّطوم كانت تغّم�ُس عينيه بالكحِل،
ملا راآها تباطاأ يف ال�صري قال لها....

وجّدك كان �صغرًيا وفّطوم كاحللِم تكب يف قلبه.
وكان ابن عمتها يدرك اجلرَح فيه،

تعّمد اأن يثاأر االآن منه ،
خ�صاٌم قدمٌي وهذي املدينُة يا ولدي

 اأ�صقطتها ال�صنابُل يف حلظة االنت�صاء،
ويف حلظٍة ل�صقوط املطر.

دِت ال�صنبلُة  تنهَّ
وا�صرتاحت قليًل، 

لت�صرتجع االآن خيَط احلكاية

والطفل ما زال منتجها،
والظلم الذي ي�صكن املنطقة.

ْر عليه، ل يوؤثِّ
�صِت ال�صنبلُة تفحَّ

وجهه، وجدت خيَط اأحلمها بداأت يف احلديث،
رقّية يا ولدي هي م�صكلة امل�صكلت.

وه��ي التي حاولت اأن ت�صّكل من نف�صها ق�صًة تتحدث 
عنها االأ�صاطرُي،

لكنها من �صقاوة جّدك عادت اىل حّيها ،
والنزيف الذي خّلفته يج�ّصد اأ�صطورة الع�صِق

يف اللحظة امل�صتهاة.
مِت ال�صنبلة تب�صَّ

وانحنت كي تعانق رائحة االأر�ِس،
راحت توا�صُل �رَد احلكايِة،

�رَد احلكايِة
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حمد  سعد
أ
عبد الق�در ا

 ال�صودان

نخلتي تغدو رماًدا        

ل مت���������دي يف ظلل          االأم�س من ما�صيك ظل
عندم���������ا كّنا �صغاًرا          ع����������ندما كن���ّا اأه���ل
ولقد �رنا رج��������ااًل           ولق�����د اأ�صب����حِت نخل
قد ع�صقن����������اك ولكن          ال افتن�����اًنا ب������جماِلك
واأتين������������اك نه����اًرا          ال ل������نلهو يف ظ�����لِلك
ليت �صع�����ري اأي �صيٍء          ق������د هوينا غي�����ر ذِلك
اأيها الده����������ُر اأترعى          نخلتي  عام��������ًا فعاما
اأم مي�ّس االأر�َس �ص�عٌف          كانِت ال�ص��������حُب دواما

اأم �ص������������تغدو ه���ذه             االأغ�صاُن للناِر طعام���ا
فاأجابتن�������ي ف����روٌع             �صاغها ال�����دهر طعاما
وم�صى ق����لبي يغ���ني            باالأماين والب�ص����������ائر
وحم�����������دُت اهلل اأن��ي            ل�صُت نخ���������ًل اأو اأزاهر
كلها دف��������لى ولك���ن             ليتني ما جئُت �ص������ائر
وهنا �ص������������رٌّ كبي����ٌر             ل اأك�����������ن اأدريه قبل
نخل���تي ت����غدو رماداً             واأنا بال�������������مثِل اأبلى
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اأتيُت اأح�����ِمُل من لبناَن قافيًة                  
َحه�����ا ِظلٌّ من اللَهِب                                   خ�راَء، و�صَّ

كاالأرِز َمدَّ على �صّننَي واِرَفُه                  
ُحِب حًا بُن�صاِر ال�صم�ِس يف ال�صُّ                            مو�صَّ

تاأبى الُعلى للقوايف اأْن مَتي�َس هوًى              
ِب                                اإاّل بثوٍب من االأجم�������اِد خُمَت�صِ

ماذا يقوُل جماٌل من ندًى ور�صا            
ِب                           اإذا َعرا النا�َس ما يدعو اإىل الغ�صَ

لذا اأنا جئُت يا بغداُد �صاعرًة                     
                          فيها عراقاِن م�����ن حبٍّ ومن تَعِب

َل اأر�َس الرافديِن روؤًى                ُحبٍّ متثَّ
                         ُمذ كاَن، األواُحه���ا يف طيِنها اللِزب

ميـــــــرة المــــــــولى 
أ
ا

لبنان

أبا الفراتين
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وكاَن يل لغٌة يف ُبرِج بابِلها                
، ومن بعُد كان الوحُي يف الُكتِب                           اأمٌّ

: اأنا اأُّمٌة من نخَلٍة �صَمَقْت          اأمٌّ
" حّتى �صهوِل القمِح يف " حلِب"                يف "الطفِّ

ومن َجنائِن "اآ�صوَر" ُمَعلََّقًة              
                      ومن ماآذَن يف "االأق�صى" اإىل "النَقِب"

واأنتمي عالًيا، لبناُن اأخَبين               
                       من �صالفاِت ع�صوِر الدهِر واحلقب

باأّن اأّمي بلُد ال�صاِم اأجمِعها                
                       اأما العراُق – عراُق اهلِل – فهو اأبي                       

اأحِمُلُه          " اأبا فراٍت"، م�صاُء ال�صعِر 
عر ل تغِب                         اإىل �ص������مو�ٍس ببال ال�صِّ

ٍف" اأنداوؤُه َر�َصَفْت          با "جَنَ  فيها �صِ
                       "نهَج الب���لغِة" من موفورِة احَلَلِب

حّتى اإذا َثِمَلْت اأهَدْتَك اأجَمَل ما          
                         اأنفا�ُص�������ها عبَقْت من َطيِِّب احلَبِب

واأطَلَعْتَك على بغداَد �صاِدَحًة            
                         ِبَجمَهراِت ق�ص�������يٍد اأعَجب الَعَجِب

ما ِخلُتها ُلغًة اإاّل �َصِمعُت �صدًى          
                        يقوُل: اإْن َت�صُجدي يف ال�صعِر َتقرَتبي

من �صاعٍر هو اأم�ُس ال�صعِر يف غِدِه     
                        من �صاعٍر هو كلُّ ال�صعِر يف الَعَرِب

اأبا الفراتنِي َرْحٌب اأنَت ُمْنَف�َصًحا       
                       على احلياتنِي من ُنعمى وم������ن ُنَوِب

َبَلْوَت كلتيهما َن�ًرا على ِقَمٍم       
ِب                      َروًحا على الّراِح يف �صاٍب من الَو�صَ

واالآَن يا ج�صًدا َياأوي اإىل َجَدٍث       
                     بالقرب من "زينٍب"... يا ُح�صَن ُمْنَقَلِب

اٌت، واأجُنُمها             رَّ واالآَن اأنَت جَمَ
                       تك�������اُد ترُمُق ما نحياُه عن َكَثِب          

ُرْعٌب وبوؤ�ٌس ومتزيٌق و�َرَذَمٌة        
                       وفوَق ما ي�صتطيُع الَكْرُب من ُكَرِب
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على طوائَف ل َتركْب ماآِرَبها           
َتطِب                                 اإاّل على ح���اِلٍك من ليِل حُمْ

االأّمهاُت َثكاىل... االأر�ُس ثاِكَلٌة         
                        مبا على َظ��هِرها من َمرَبٍع َخِرِب

بئ�َس املاآُل: بنو عمٍّ مواِجُعُهم            
ِب                         ما بيَنهم َعِمَيْت عن َهْوِل ُمغَت�صِ

ُيَجعِجعوَن كلًما عن َعداوِتِه            
                       وُيتِقنون فنوَن ال�صجِب يف اخُلَطِب

واهلُل يعلُم، واالأفعاُل �صاِهَدٌة               
ٌْب من الكِذِب                       باأنَّ ما َجعَجعوا �رَ

ْت       واأنَت يا �صاعري اأدرى، فقد َعر�صَ
ِب ِفْل، ول جُتِ ُب ل حَتْ                        لَك املنا�صِ

وكنَت اأ�صمى مكاًنا من َبهاِرِجهم       
                         فاأذَهُب امل������جِد ما اأغراَك بالذَهِب

ُب واأين من َمن�صٍب يف ال�صعِر من�صِ
ِب                          َمن! تبّواأ العاَر من َم�ْص���نوَدِة النُّ�صُ

يبقى العراُق، ويبقى يف َمعاِرِجِه      
                         اإىل الُعلى �ص�����بٌب يرقى اإىل �صبب

ُعمُق احل�صارِة اإرٌث يف ِجِبلَِّتِه         
                        ما بني م�صطِرٍم فيه وم�����صطِرِب

ُيَخفُِّف الوطَء َخطوي فوَق ُتربِتِه      
ِب                          مِلا ا�صت�صاَف الرى من �صادٍة جُنُ

ْت ن�صائُمُه            ويل ُهوينا اإذا هبَّ
                         اأ�ِص������مُّ ِعطًرا بها من طاهِر الَن�َصِب

*
َغداً ُيقاُل: عراقيٌّ هواَي. اأَجْل         

ُح يف اإمياءِة الُهُدِب                          والقل����ُب ُيْف�صِ
فاأ�صدُق احلبِّ �رياٌن وداِفُقُه         

ِب                          وَرفُّ ع�صفورٍة للُجنِح يف الَع�صَ
اأجل. ويف ُع�صبٍة للُخلِد يل َغَزٌل      

                         يك������اُد ُينِقُذ "اأنكيدو" من الَعَطِب
لوال هواِج�ُس فنٍّ ت�صَتِحمُّ مبا            

                         يِنزُّ من م��اِء َلْفِح الناِر يف احلَطِب
وها اأنا اليوَم يف حِمراِب �صاعِرِه      

                         اإْن تن�صِكْب خمَرٌة يف الكاأ�ِس اأن�َصِكِب
  "َعناَة" اأغنيٍة يف "ِنيَنوى" وتٍر     

ِب َد يف "االأهواِر" من ق�صَ                          يف ما تنهَّ
ماآِرُب ال�صعِر اأناأى ُرغَم قافيٍة         

                         وَددُت ل����و حتتوي ما ِخلُتُه اأَربي
ُت يا َجَبًل       فاعُذْر بيايَن اإْن ق�رَّ

                            ُمَكلًَّل بالنجوِم الزُّهِر وال�ص������ُهِب 
ُدُه       َح�صُب الق�صيِد اإذا عّزْت مقا�صِ

                            يا �صّيدي اأّنه ق�������د َجدَّ يف الَطَلِب
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اأاأقولها عدن
تخ�صو�ر الدنيا ،

، تت�صاقط الكلماُت بني يديَّ
كّلما رددت ر�صمك،

ريحِك.
ه��ل ت�صتطيع ق�صائدي اأن تكت��ب االأنثى التي جاءت 

قبيل البحر؟
اأم ال��دروب الت��ي انكتب��ت بناي��اٍت مدّلل��ٍة يف علب��ة 

د. مب�رك س�لمين مب�رك 
اليمن

أأقـــولها 
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الكبيت
قرب اآبان؟

هل ي�صتطيع ال�صعُر 
اأن يكتب االأ�صفلَت مّتزًنا ومبتهًجا بدقة كعبها؟

هل ي�صتطيع ولو قليًل؟
ا؟ هل جئِت قبل البحِر حقًّ

وه��ل رمِت اجلراُر مبائه��ا يف حو�صها النع�صان ذات 
يوٍم؟

على وعدها ا�رقت ذات م�صاٍء،
حتّرر من األوهيته الهواَء.

حاورتني،
اتخذتني خليًل قليًل،

تخ�ّر اأفياُء القواعد اإن ذكرِت،
تع�صو�صب الكتُب القدميُة اإذ متريَن بها عدُن،

ه��ل اأ�صميِك  الهج��ري اأم اأ�صميك عا�صم��ة احّلرِّ والظلِّ 
وامل�صتحيل؟

هل ي�صتطيع ال�صعُر اأن يكتب عن البغ�صة،
تلك التي تتخّطف املاَء ليجري يف عروق التنِي؟

هل ي�صتطيع ال�صعُر اأن يحكي عن اجلّنة
عن فوهة البكان؟

وهل �صيعود الزمان الزمان؟
�صاأ�صميك... �صاأ�صميك... اأقلبك االآن.

ه��ل ي�صتطيع ال�صعُر اأن يحكي �صبياتي االأثريات على 
بوابة التاريخ؟

هل للهيوال يف م�رات الظلم اأٌب؟
ه��ل ي�صتب��ّد ال�صعُر باللغ��ة لتف�صح بخته��ا وتقول ما 

ا�صتع�صى
على لغة الكلم؟

ا اأاأقولها حقًّ
اأاأقول من ولَّدِت الغيمة لتم�صَح وجهنا؟

ا واأذهب ما ا�صتطعُت اىل الهوام�ِس، اأاأقولها حقًّ
تارًكا خلفي حديقتها ونخُل اهلل يف ملكوتها؟

ا وقد ذهبت بعيًدا يف الكلم؟ اأاأقولها حقًّ
هل ي�صتطيع ال�صعُر اأن يتقدَّم البحَر ويحكي كلَّ �صيٍء؟

هل ي�صتطيع ال�صعُر اأن يولِّد الغيوَم مثلها،
اأن يكتب ال�صباح؟
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�صلٌم على الرافدين ،
يعرِّ�ُس فوق �صفاف التواريخ فجًرا

ويكتُب اأ�صطورة ال�رفاِء.
�صلم "املهلب"

للأهل يف ب�رة الكبياء،
ترفرف رايته ب�صناء االإله

على مطلع ال�صم�ِس  يف خرا�صان.
وتع�صب بالنوِر هامات �صّم اجلبال.

سعيد الصقـــــــلوي
عمان

سالم على الرافدين    
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" �صلُم اخلليل على "الدوؤيلِّ
د بالنحِو زهَر البيان. ين�صِّ

على "�صيبويه" ي�صّوع عنه دراري املعاين،
وين�صج لل�صعِر اأنغامه يف افتتان.

�ص��لم  ِم��ِن "اب��ن دري��د"، ت�صوغ��ه "جمه��رٌة" م��ن 
ف�صو�س البديع.

ويورق مرٌج خمائَل من زهرات التفّكِر واالنعتاق.
�صلم ابن "زيٍد" اىل "ح�صن الب�رة"

امل�صتظّل بتقوى القلوِب،
ويذكيه نور احلقيقة،

ع�صَق التجلي، وت�صبيحة العارفني.
�صلٌم ِمَن "البو�صعيديِّ اأحمد" ميطر �صطَّ العروبة

من �صبحات الكرامة، يكحل باالأمن جفًنا،
وميلأُ بالعزِّ نف�ًصا،

ويغمُر بالزهِو موج اخلليج.
�صلم املدائن :نزوى، وبلهى، وعبي.

ميّجد اأجبالها واله�صاب،
يطرُِّز حاراتها بالثناِء،

وبالعلِم، واحللِم ،واحلزِم، والنجباِء،
"لبغداد" وهج اخللفة،
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�صهل ال�صيافة، موكب علٍم ي�صئ الدروَب،
وي�صقي عطا�صى الزمان.
وجحفل حرٍب له العرُب 

والديُن زند العطاء.
وكّف الرجاء.
وروح الفداء.

ومن "�صور" اأ�رعة "الغنجة" اخلافقات
�صلًما بزرقة بحر عمان �صفاء.

وعمق البحار اإخاء.
ورنة" هولو" تغنى االإباء بلحن "املقام".

ومن "�صندباد" �صحاٍر 
�صلٌم اىل �صحر "بابل"

ير�صف من زرك�صات الغرائب، من مننمات االأ�صاطري،
ي�صتح�ر الغائب امل�صتحيل،

ميرِّده حا�ًرا ممكًنا.
�صلم "اللبان" لكل التفا�صيل يف عر�س "اآ�صور"،

كل الكنائ�س يف "حرية املنذر" املتمرد  �صّد الغزاة.
لكل امل�صاجد ت�صدح بالذكِر،

كل املنازل و"العتبات" ت�صّمخ بالطيِب اأعطافها.
�صلم �صموخ العراجني

مفرتًعا فوق �صهل البواطن
بْدًءا من " ال�صيب" حتى تخوم ال�صمال،

لتب العراجني موؤتلًقا فوق اأر�س ال�صواد.
�ص��لم عليك��م ي��وم وف��دمت اأكالي��ل ن�ٍر عل��ى �صيف " 

م�صقط"
ملا ا�صتعادت بهاء املعايل ب�صيف العزائم،

واملخل�صون
على جمر اإميانهم قاب�صون.
فدال الزمان على البتغال،

وعّزت بنا يف الزمان ح�صون.
�صلم عليكم �صكنتم �صياًء باأب�صارنا،

وف�صتم نهوًرا بوجداننا،
وطفتم ربيًعا بنب�صاتنا.

�صلم عليكم
�صلم علينا.



19
/2
01
8

167 AL ADEEB AL IRAQI

عر
ش صـــ�لح هـــــــــواري  

فل�صطني

قصيـــــــدتان

فر�َس ال������������ورُد ورده         فتع��������ايل لن��������حتفل
هو ي�����وٌم ي����������زورنا          ثمَّ مي�������صي ويرت����حل
يا قط������ارا م��ن الندى          ي�صتهى ح������ني ال ي�صل
ا�صحبي ال�صحو من دمي       اِطفئ������يني الأ�ص���������تعل
فاأنا جم����������رُة الهوى         اأتل�ص����������ى الأك��������تمل
با�ص�������ِم عينيِك اأرتدي          �صارَع احل���������زِن مقمرا

واأهّجي النج��������وَم يف         دفرِت اللي��������ِل اأ�ص�������طرا
حني تاأت������ي ق�صيدتي          اأغلق احلل������َم ك���ي اأرى
فا�صمتي ج�������ّيًدا لكي           اأ�ص�����مع الوحَي اأكث���را
واعزيل الك������وَن غيمًة            ح�������ول قل��بي ليزهرا
فاأن��������ا �صم�ص����ك التي            تت����������وارى  لتظه���را.

فرش الورد
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اأر�س العراِق اليوم ترفع هام��������������ها                                      وت�صوُق اأ�ص������راَب النجوِم اأماَمها
الطام��������عون  مبوتها �صق��������طوا وها                                      �ص������ف�صاف دجلَة رافٌع اأعلَمها
�صبِّْح ل�����رّبَك اأنَت يف بغ����داد  اأط��������                                      ��هر كعب���ٍة ع�ص���َق ال�ص���لُم �صلمها
اأ دج������������لٌة                                       وبنى على كتِف اخل�����لوِد مقاَمها من ماِء حكمت������ها تو�صَّ
ل�صِت الوح�����������يدة اأنِت يا لغ�����داد من                                       �ص����رَق الردى ف��ي غفلٍة اأحلَمها
هذي ال�صاآم واأخت�������ها �صنعا ال�������تي                                       ل تن�َس يف عزِّ الفجيعِة �ص�����اَمها
طوبى لن�ص�� رِك نينوى عق����بى ل�صم�                                       ����ِس القد�ِس ترف�ُع بالكفاِح ظلَمها
ة ن�����������ازًفا                                      بيديِن من حجٍر اأ�ص������وق غماَمها اأنا قادٌم من ج��������رِح غزَّ
روِت الرى م�������������ن زيزفون دمائها                                       ولغا�صٍب ل تعلِن ا�ص��������ت�صلَمها
م����������������ن ذا راأى منكم فل�ص�������ْطينّيًة                                      للموِت مت�ص���������ي روحها قّدام��ها

عهد التميمي �ص�������������������وكٌة بعيونهم                                       لعنت ب�ص������يِف �صموِدها حّكاَمها
بغداد لي�س لها حناجُر م��������ن  نحا�ٍس                                       كي تبّث على ال���هواِء ك���������لَمها
�ريانها �صيٌف مت����������������ى �صاءت به                                        متلي على م�����لِك الردى اأحكاَمها

بغــــــداد
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نا رقيقا حذار حذار ويحكما  اأفيق�����ا                                   بلحٍظ من�����ه �ص�����ريَّ
كاأنَّ �ص����حابًة مرَّت عل����ينا                                    فاأمطر خطوها جر�ص����ا اأنيقا
ا                                  واأم�ص���ت يف العيون له بريقا ت رع�صٌة ف��ي احل�صِم حبًّ فدبَّ
اأخذُت بعيدها نف����ًصا عميقا                                    فقالوا �صمَّ �ص����اعرنا  ع��صيقا
ينازع����ني  وقاَر العقِل قلٌب                                    واأ�ص���لُك نهَج اأه���داهم طريقا
واأبحُث عن حديٍث لي�س يف�صي                                 باأيّن ج���ئُت اأق�ص��دها م�صوقا
اأقول لها امل�صاء ب�����دا عليًل                                   وه�����ذا البدُر موؤتلًقا �ص����روقا
فتنظُر لل�صم�������اء ترى هلاًل                                   ك�صخ���صي من جراءته حميقا
ها وك������اأّن قلبي                                    اىل االإعداِم باالأقياِد �ص������يقا واأركُب ردَّ
تن���ا عق�����وقا اأعوُذ بقلب���ها  عن �صدِّ  قلبي                                  واأن جتزي حمبَّ
اأعينيني على ال�ص������عراء اأيّن                                   جواٌد عن حمى املي��دان عيقا
فقالت لي�س يل طبٌّ ي���داوي                                    ف����قلُت بلى واأعذب������ه رحيقا
بكاأ�ٍس من �صفاهك ثمَّ �صّبي                                    ع���لى �ص�فتيَّ من �صفتيك ريقا

عبدهللا الفلي��وي
الكويت

حــــــــــــذار
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مدار حزين على االآفاق م�صف����������وُح                                      عن كوكٍب ي�صطفيني تب��حُث الروُح
هذا الظم���������ى ثورة االأنواء فاتنتي                                    اأنا الت�����راُب واأنِت ال�صم�ُس والريُح
�صم�ٌس حريُق �صباباتي فمن وهجي                                    اأم�صى على وجهِك املخت��ال تلويُح
تغ�صي على جمرة االإمعان اأغنيتي                                     دليلك امل�صتهى ج����������وٌع وتبيُح
وتلمحني ال�����������ى �صوٍء يخا�رين                                       حكي �صفائي يرود البوؤ�ُس والنوُح
على فمي من غباِر الع�ص�����ِر �صافيٌة                                    تراكم املل��������ُح  حتى اأوجع البوُح
ال اأ�صتطيب لغري احل�������������زن قافيًة                                    اأ اإن جتاهلت�����ه  تْناأَ االأراج���������يُح
تزاحمت يف �صغاف ال�صمِت اأ�صئلتي                                    بل جواٍب و�صم������تي فيه ت�ريُح
اأنا املعّنى برتتيب الف�ص���������اِء ملن                                    غابت و�صّباكها يف الق���لِب مفتوُح
تلك اخلياراُت ، بحري من ينازعني                                     فوق الرحيِل وعم��ري فيه مطروُح
طريٌة يا جف������������اَف البعِد ذاكرتي                                    روح الندى يف ا�صتياِق الع�صِب م�روُح
األفُت اأ�صكُب قلبي فوق مف�����������رقها                                    عطًرا له يف �صم��������اء الكلِّ جتريُح
اأرفو جراَح �صمائي باحل�������روف فلو                                  عدمُت وهمي ميوُت الطرُي والدوُح

علوان مهدي الجيلني
اليمن

مدار حزني 
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مـــــــــين
أ
محمد اال

موريتانيا

ألرض الرافدين

ا                              واإعج���اًبا باأر�س الراف��ديِن الأر�س الرافدين اأتيُت ح�����بًّ
بلٌد اأثمرت ع���������ْلًما وغرًدا                               وهل تعرْف بلٌد غ����ري ذيِن
فل تعجْب اإذا عّزت فت�����اها                              وحّق له�������ا الف���داُء مبقلتنِي
يكن َدْيٌن علينا م�صت����������حقٌّ                              وهل يق����صى لكم ديٌن بديِن
نحييكم ونرجوه���������ا اأماًنا                              و�ص���رًبا للعدوِّ ع��لى اليدين
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 كّلمتني نخلٌة يف بيِت العّبا�صة،
حني اأحاطني �صغٌف برائحة الليِل،

حّدثتني عن لغٍة تكون كتفاحة اأبي،
كلما اآخُذ منها ق�صمًة  اأهبط اىل وجعي،

ل حمحمة اخليِل. اأتعجَّ
كّلمتني كمثل اآيٍة 

�س بيدي  اأتلمَّ
تفتَّحْت �صاماُت ج�صدي

قالْت هذي قناديلك يف القِب
فل تخ�َس عتمًة يف الداِر االآخرة

وال تخف عتمة الدنيا لك  �راُج من لوعة القلِب
�صينرُي لك الدرَب تارة اىل اهلل

محمود ابو الهيج�
  فل�صطني

بغداد أبعد من القصيدة
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واأخرى اىل التكايا الفاجرة.
حدَّثتني وا�صرت�صلت

�صاأتعّلق ب�صاحِب التباريِح 
واأرجو حكمته الغافية.

لكلِّ �صهقاٍت تهبُّ كما الريُح
 يف ظهريٍة اأدركتها الغا�صية.

�صاأذهُب اأدراجها 

وبنُت اجلرياِن على ال�صطوِح تطارُد �صهواتها احلافية.
هكذا اأتعرَُّف على جمرٍة ال تعرف النوَم

وج�صدي يطيُب يف �صحوها

�صيقوُل اأنها مكمُن   ال�رِّ
واأنها مكمُن العافية.

كّلمتني نخلٌة 
حدَّثتني عن اأياٍم بطبِع اأحلٍم �صاأم�صيها،
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و�صوٍر اأحملها واأحميها 
وهتافاٍت اأ�صدقها واأرويها.

وكمثِل عّرافٍة اأنباأتني �صاأقتُل ثلًثا
مّرًة تذبحني الكلماُت النافية.

ًة ياأخذين الوجُد اىل كر�صيِّ العر�ِس، مرَّ
ٍة خافية. ٍع وجبَّ هادًيا بج�صٍد  مقطَّ

الثالثُة كاحل�صنِي
راأ�ٌس على رمٍح
نِي وماٌء بل كفَّ

وكربلُء وحدها احلكايُة ال�صافية.
كلَّمتني نخلٌة وهزَّت بي جذعها 

ت�صاقطتُّ دمًعا 
والليُل يقوُل:

راأيُت ع�رًة اأخرى لتاريخا
راأيُت رماًحا تن�صى ومتيُل.

راأي��ُت فراًت��ا ي�صب��ُح يف دمه��ا والر�ص��ا قتٌل 
وقتيل.

واآٍه من قلَِّة الّزاِد �صّيدي 
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والطريُق موح�ٌس وثقيل.
كّلمتني نخلٌة وفا�صت بني الكرِخ والر�صافِة

اأتعّلُم الدر�َس احلرَّ بامل�صِي الطويل.
ُد �صاعَة اجلوِع ، اأتقوَّ ُه بال�صاِي ال�صحريِّ اأتفقَّ

ر ال�صّياُب يف مطِر القافية. بالكّراِث امُلرِّ، فاأتذكَّ
تقبلني بغداُد واأقبلها واأقبُل دمعتها واأقبُل نزوتها،

واأقب��ُل حتى ظلمتها، ف��اأدور عا�صًقا اأبحُث عن بزوِغ 
قمٍر

من فلِك اأزرارها الغانية.
تقبلني بغداد واأع�صقها، 

اأنا جلي�ُس مقاهيها املتعالية.
بكلمها املديد يف )البملان( اأقول كمثِل اأيقونٍة

يف )العجمي( كاأحجيٍة، يف )الزهاوي( اأنا ال�صيُخ يف 
جمازاتها  الزانية.

واأنا غريُق ال�صحى يف �صاحاِتها،

يف )امليدان( اأتبُع الرائحة،
يف ال�صارِع ال�صيِّق 

يف )الطريان( اأدوُر مع �صّطارها وعّياريها،
اأفّت�ُس عن طينٍة ثانية.

واأنا م�ّصاُء درابينها، يف كلِّ دربونٍة �صّباٌك يغّني،
وولٌد �صقيٌّ يغاُر مني، وبائعُة ع�صلّيٍة على العتباِت،

ًرا بلوِن الورِد، اأبيعها ابت�صامًة واأ�صرتي منها �صكَّ
كي اأطرَد �صوَء ظّني.

تقبلني بغداُد وحتملني،
اأحدُِّث عن دجلَة ودجلُة االآن من يحدِّث عني،

اأينني االآَن منها ،اأينها االآَن مّني،
�صرتاين يف رام اهلل طريَد لهجِتها،

اأراها يف حيفا عناويَن التمّني،
فاأجوح حيًنا

وحيًنا ال اأعرف ماذا اأغني.
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 تفّتحت عني بغداد  باإ�راقة جواهرّية على فعاليات 
املوؤمت��ر ال��دوري للحت��اد الع��ام للأدب��اء والكّتاب 
العرب ) دورة ال�صاعر الكبري مظفر النواب ( للمّدة من 
26_ 27 / 6 / 2018 م ؛ فبعد انقطاع طويل جاء 
ه��ذا  اللق��اء ليذيب جليد القطيعة ب��ني االحتاد العام 
للأدباء العراقيني واالحتادات االأدبية العربية ، التي 
عّلقت ع�صوية العراق بعد عام 2003 م .. وقد تاأكدت 
الع��ودة الفاعلة للعراق بع��د م�صاركته يف املوؤمترات 
ال�صابقة، التي اثمرت اختيار بغداد لفعاليات املوؤمتر 
االأخري، بعد اقرار ذل��ك يف موؤمتر دم�صق مطلع العام 
احلايل .. االأمني العام الحتاد االأدباء ال�صاعر اإبراهيم 
اخلي��اط، �رح به��ذه املنا�صبة ل� )االدي��ب العراقي( 
قائ��ل: )اإن بغ��داد ومن خ��لل احت�صانه��ا للموؤمتر، 
تك��ون قد ا�صتع��ادت حقها ال�رعي ال��ذي �صلب منها 

نتيجة قراءات واجتهادات خاطئة لبع�س االحتادات 
الربي��ع العرب��ي وتغي��ري االأنظم��ة  العربي��ة، ول��وال 
الدكتاتوري��ة، لبقيت االجته��ادات اخلاطئة تنال من 
ح��ق بغداد، يف اإن تك��ون العن�ر الفاعل يف الثقافة 

العربية(.
  االحت��اد الع��ام للأدب��اء والكتاب يف الع��راق، الذي 
حر���س على وحدة كلمة االحت��ادات العربية لتفعيل 
دوره��ا يف مواجهة التحديات الت��ي تواجه االن�صان 
العرب��ي، ال�صيما يف ه��ذه املرحلة، انطلق من حقيقة 
اإميانه باأن ثقافة الع��راق كانت ومازالت تلعب دوراً 
مهم��ًا وموؤث��راً يف الثقاف��ة العربي��ة، ويف خمتل��ف 
املراح��ل التي مرت بها االم��ة. وملا يحفل به العراق 
م��ن ا�صماء مهمة وكب��رية يف حق��ول: االأدب، والفن، 

واملعرفة، والثقافة ، والفل�صفة ....وهو ماي�صهد له 

بغداد تضيف أربعًا عربيات للياليها األلف 

حــــذام يوسف 
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�صحب��ه الع��رب  الذي��ن اكت�صف��وا �ص��دق رغبتن��ا يف 
التوا�ص��ل الفاع��ل داخ��ل ه��ذه املوؤ�ص�ص��ة الثقافي��ة 
العريق��ة،. وق��د تزام��ن انعق��اد املوؤمت��ر م��ع حدثني 
ثقافي��ني مهمني، هما: مهرج��ان اجلواهري ال�صعري 
،واملوؤمت��ر الفك��ري املتمث��ل ب��� )ثقاف��ة التن��وع يف 
مواجهة ثقافة العنف( فاأ�صهم فيه عدد من املثقفني 
اأ�ص��ادت  وق��د    ، والعراقي��ني  الع��رب  والباحث��ني: 
الوف��ود امل�صاركة يف املوؤمتر بح�ص��ن التنظيم، وثراء 
الفعاليات  املتزامنة ، وهذا يوؤكد اأن بغداد ، ذات العمر 

ال��ذي جت��اوز االأل��ف ع��ام 
وم��ا يقارب ثلث��ه ،مازالت 
الثقايف  تعي���س عنفوانه��ا 
الرغ��م  عل��ى  واملع��ريف، 
مم��ا حل��ق به��ا م��ن اأهوال 
واحل��روب،  االإره��اب 
الداع�صي  االإرهاب  واخرها 
الني��ل  ي�صتط��ع  ل  ال��ذي 
م��ن قلبه��ا املفع��م باحلب  
لتل��ك  كان  وم��ا  اجلم��ال 
اإيقاعها  اأن ي�صتم��ّر  احلياة 
لوال قراب��ني دماء �صهدائنا 
اإىل  املت�صابق��ة  الزكّي��ة 
املوت الأجّل نب�س قلوبنا؛ 
اأج�ص��اد  حتمله��ا  دم��اء 
ف��كان  االأمني��ة،  قواتن��ا 
الثم��ن اأن بقيت عني بغداد 
امل��دن  م��ن  و�صقيقاته��ا 
كل  م��ع  تتفّت��ح  العراقي��ة 

�صباح اآمنة مطمئّنة  . 
وق��د جرت فعالي��ات املوؤمت��ر على قاعة ال��وركاء- 
فندق ع�صتار �صرياتون، وبداأت مبرا�صيم االفتتاح التي 
ت�صمنت كلمة لرئي�س االحتاد العام للأدباء والكتاب 
يف الع��راق اال�صتاذ  ناج��ح املعموري، اعقبتها كلمة 
رئي�س االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب  ال�صاعر 
حبي��ب ال�صائ��غ، وروؤ�صاء الوف��ود امل�صارك��ة.  بداأت 
بعده��ا اجلل�ص��ات وفق اجل��دول املق��رر، للتداول يف 
ال�ص��وؤون االداري��ة واملهنية.ويف م�ص��اء اليوم االول، 
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عق��دت اجلل�ص��ة االأوىل م��ن املوؤمت��ر الفك��ري، اأدارها 
الناق��دان: علي الفواز وعل��ي �صبيب ورد، وكان حمور 
اجلل�ص��ة ) ثقافة العنف واالآلي��ات الناعمة ملواجهتها 
( �ص��ارك فيها نخبة من املثقف��ني العرب والعراقيني، 
وكم��ا يلي: د. الهاي عبد احل�ص��ني )العراق( والباحث 
�صوقي ج��لل )م�ر( ود. يو�صف احل�ص��ن )االمارات( 
ود. عب��د القادر احمد �صعيد )ال�ص��ودان( ود. حممد ابو 

خ�صري )العراق(.
 اأما اجلل�صة  الثانية فقد عقدت يف  م�صاء اليوم التايل 
مبح��ور ) التنوع الثقايف ورهان��ات التوا�صل(. واأدار 
اجلل�ص��ة الناق��دان : د. عل��ي ح��داد ، و د. اأحم��د مهدي 
الزبي��دي و�ص��ارك يف املح��ور : الباح��ث خمي���س بن 
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را�ص��د العدوي ) �صلطنة عمان(  و الناقد عقيل مهدي)العراق(    
والباحث عبد القادر اأحمد ال�صعيد   ) ال�صودان( و الباحث علي 
املرهج ) العراق( و نادية هناوي ) العراق ( و حممد امل������ي 

) تون�س( و حممد االأمني حممد اأحمدو ) مورتانيا( . 
 وت�صمن منهاج املوؤمتر، زيارة الوفود اإىل مقر احتاد االأدباء 
العراقيني ، ليك��ون م�صاوؤهم االأول يف بغداد ب�صيافة ) قاعة 
اجلواه��ري ( ذات العم��ر الت�ص��ع وخم�صني عام��ًا ، ويف اليوم 
الت��ايل كان��ت الزي��ارة يف ال�صب��اح  اىل املتح��ف العراق��ي، 
ث��م  ودع��وة  ع�صاء اأقامها  نادي ال�صي��د العراقي على �رف 
ال�صي��وف الع��رب ، ف�ص��ًل عن فعاليات ترفيهي��ة  عقدت  يف 

النادي االجتماعي الحتاد االدباء .
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انطلقت يوم اخلمي�س 28 / حزيران اجلاري فعاليات 
مهرج��ان اجلواهري الثاين ع�ر، وق��ال ال�صاعر عمر 
ال�راي الناطق االعلمي الحتاد االأدباء والكتاب يف 
الع��راق  ان" امل�رح الوطن��ي �صهد االفتتاح الر�صمي 
للمهرج��ان وكان حفل االفتت��اح عبارة عن تظاهرة 
ثقافي��ة تعد متميزة ج��داً على �صعي��د االن�صطة التي 
يقوم بها االحتاد الع��ام للدباء والكتاب يف العراق 
حيث �صارك يف هذا املهرجان اكر من )200( اأديب 
عراق��ي وعربي". واأكد ال�راي ان "الدورة احلالية قد 
حملت عنوان )دورة ال�صاعر الكبري مظفر النواب(، كي 
يتكلل املهرجان باحتفالية لرمزين �صعريني عراقيني 
وعربي��ني كبريين هم��ا اجلواهري ومظف��ر النواب". 
وق��ال ال���راي يف افتت��اح املهرجان : �صنح��اوُل اأن 
نزي��َد طولنا مئات الكيلوم��رتات، لن�صبَح اأق�ر منك 
بقلي��ل.. ونرتفَع كث��رياً فتنو�صنا ع�ص��اَك حني تطرُق 

��ُد باخلطوط البي�س  ها اجلواه��ريُّ امُل�صيَّ االأر���س.. اأيُّ
ها ال�صاكُت  ها الراقُد يفوُق ال�صاح��ني.. اأيُّ وال�ص��ود.. اأيُّ
ها  ه��ا الهادُئ يعلو الهائجني.. اأيُّ يفحُم املتكلمني.. اأيُّ
املتحّدُث وحدك حني )وح��دك( تعني كلَّ العراق.. يا 
َم��ن ن�صجَت وطنًا طويًل يرتدي �صعفًة، ويعتمُر �صماَر 
ُر اأغ�صاُن��َك نحو جنمٍة  "عرقجين��ٍة" نقلُبه��ا فتتج��ذَّ
متطُرن��ا بال�صماوات.. يا َمْن ق��درَت اأن تكون م�صبحًة 
عتها للجهات  اإال اأرب��ع خ��رزات اأبقيَتها لنا ح��ني وزَّ
ه��ا ال�صع��ُر ح��ني اجلياع تن��ام، وال�ص��طُّ اإذ  ال�ص��ت.. اأيُّ
���ُس بالرمْل.. اأّيه��ا الكاهُن حني تغري  اأ�صماُك��ه تت�صمَّ
ها الكائُن حني توّزُع مديَحَك  الر�صي��َع و احلاجْب.. اأيُّ
عل��ى م�صتحّقي��ه عطفًا وكبي��اًء.. يا كب��رياً ال تطاله 
اأقزاُم االأقلم، ومنت�راً تعي�ُس بني اأ�رارنا واأزرارنا.. 
عّلمَتن��ا اأّنهم يزول��ون على )فخاماته��م( و)دولتهم(  
وتبق��ى.. واأّن )معاليه��م( منخَف�صاٌت حت��ت �ص�صعَك.. 

مهرجان الجواهري الثاني عشر 

تظاهرة ثقافية على المسرح الوطني 
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واأّن املي��اه تكرك��ُر ب�ربٍة من مع��وِل حروفَك برغم 
اأنف )�صعاداتهم(.. واأّن بغرفٍة �صبِه ناع�صٍة يف ق�صيدِة 
غ��زٍل منَك، عا�صق��ني يتب��ادالِن الُقب��ْل، والظلمّيون 
ين�صغلون عن الَقَتلة بقتله��م.. يا مذيَب دعوِة الباغي 
اإذا بغى.. وم�صطفًا قب��ل ال�صارياِت ترفُع االأعلم يف 
قل��وب كل التلمي��ذ الغائبني.. اأّيها الرم��ُز، واحلقيقُة 
ح��ني ُن�صاأُل م��ن اأمّيا وطٍن، جُنيُب من��َك الأّنَك احلدود 
ها  ، و اللُتن�صى.. واللتغيب.. اأُيّ ها اللحُتدُّ الباقية.. اأيُّ
التبق��ى، وتك��ُب وتزي��د.. اأّيه��ا الوا�صح تلب���س القلب 
طاقي��ًة ليظهر.. مذاُقك حرٌز حتملُه طفوالتنا الباكية، 
وخطانا املتع��ّرة يف طني املدار�س.. ووجوُدك خمٌر 

و حوُرعني..
فا�صم��ح لن��ا.. ي��ا دول��َة رئي���س ال�صع��راء.. اأن نبتدئ 
كّل ه��ذا الف��رح، با�صمَك ووج��ودَك وبهائ��ك وعمقك 
وغزارتك وحما�صك و�صخطك وج��ودَك ونداك.. ا�صمح 
لن��ا، اأن نك��وَن مثَلَك ط��وااًل �صداداً هادري��ن معّمريَن 
وخالدي��ن.. ا�صم��ح لرج�صن��ا اأن يت��وّرد ب��ني يديك، 
ول�صّي��ارات تنّف�صن��ا اأن تتجّول يف �رايين��ك.. ا�صمح 
لن��ا، لنجوب مثلَك، اأبداً، وم�صارق��ًا، ومغاربًا.. ونلقي 

مُبَحرَّقاتنا يف ثلج غفلتهم.

هذا وقد ابتداأ حفل االفتتاح ال�صاعة العا�رة �صباحا 
عل��ى قاع��ة امل���رح الوطن��ي وال��ذي ت�صم��ن عزف 
الن�صي��د الوطني، وعر�س فلم ت�صجيلي عن العملقني 
الكبريي��ن اجلواه��ري والنواب، بعد ذل��ك ان�صد الطفل 
�صادق علي الغريفي ق�صيدتني لل�صاعر الكبري حممد 

مهدي اجلواهري.
والقى اال�صتاذ حبيب ال�صائغ / رئي�س االحتاد العام 
للأدب��اء والكتاب الع��رب كلمة جاء  فيه��ا" االحتاد 
العام للأدباء والكتاب العرب ، احييكم جميعا واحيي 
معكم ومن خللكم العراق العظيم الذي ي�صتعيد اليوم 
نف�ص��ه بع��د ان انت�ر عل��ى تنظيم داع���س االإرهابي 
وق��وى التكفري والظلم ، متوج��ا كعادته بالنور وال 
يلي��ق ب��ه اال النور. الع��راق الي��وم يجمعن��ا لنحتفي 
باجلواه��ري يف قلب بغداد. ان احلب اكت�صاف عراقي 
واخ��رتاع عراقي. فاجلواهري حم��ل العراق يف قلبه 
وه��و يجوب املن��ايف القريبة والبعي��دة، واجلواهري 
م��ن دعاة احلري��ة الكبار يف الوط��ن العربي والعال. 
ان اجلواهري العظيم يج�صد للعرب والعراقيني احللم، 
فعلى العراقيني العمل على حتقيق هذا احللم ، وعلينا 

نحن تلميذه ان نتعلم منه كيف نفهم احلرية.
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ي�صن��ف فيلم )وتريات جواهري��ة( من �صمن االأفلم 
الوثائقي��ة الق�صرية، اذ يبلغ زم��ن الفيلم ١٢ دقيقة، 
وه��و فيل��م خا���س بافتت��اح مهرج��ان اجلواهري/

الدورة الثانية ع�رة.
وعن ه��ذا الفيلم حتدث لنا ال�صاعر عمر 

ال�راي قائل:
"الفكرة هي اأن ن�صنع فيلما يعر�س يف 
افتتاح املهرجان، وق��د جرى عادة اأن 
يت��م التعامل مع ه��ذه االأفلم بعجالة، 
وتك��ون عب��ارة ع��ن مونت��اج �ري��ع 

وجتمي��ع للم�صاه��د، ولك���ر ه��ذه الفك��رة كان فيلم 
)وتريات جواهرية(، والعنوان م�صتوحى من ق�صيدة 
)وتري��ات ليلي��ة( لل�صاعر مظفر الن��واب، مبزجها مع 
ا�صم اجلواهري، فدورة مهرجان اجلواهري، 

حتمل ا�صم مظفر النواب لهذا العام.
مت ت�صكي��ل فري��ق العمل، وال��ذي تكون من 
ن�ص��ري حي��در الزم متخ�ص���س املونت��اج 
و�صناع��ة الروؤي��ة االإخراجي��ة، وف��وؤاد عبد 
احلمزة مدي��ر الت�صوير واالإ�ص��اءة، وحيدر 

جواد متخ�ص�س الكرافيك. 

فيلم )وتريات جواهرية(...
الجواهري والنواب يفتتحان الدورة الثانية عشرة للمهرجان

ن�صري الزم
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وُكتب��ُت اأن��ا ال�صيناري��و، وت�صم��ن الفيلم 
م��ن  الن��واب  ال�صاع��ر  ع��ن  �صهادت��ني 
الناق��د د.مال��ك املطلب��ي وال�صاع��ر ناظم 

ال�صم��اوي ليكون��ا متحدث��ني اأ�صا�ص��ني. 
وال�ص��وؤال املحوري للفيلم ه��و ما الرابط 
فني��ا وان�صاني��ا ووطنيا ب��ني اجلواهري 
والن��واب، ملناق�ص��ة خيط �صح��ري يجمع 

املبدعني العراقيني.
اعتم��د الفيلم وجود الفنان �صتار جدوع، 
�صابط االإيقاع، وهو ينقر على الدف واآلة 
)الطار( وهذا االعتماد انطلق لبث الروح 
ال�صوفية والثورية املتمازجة مع جتربة 
النواب، اذ كان االيقاع موجودا مبختلف 
م�صتوياته وخمتلطا مع االأحلان الثورية 

املوؤداة للنواب".

عمر ال�راي

حيدر جواد
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ه��ذا املهرج��ان يلقي ال�صوء عل��ى غريزة احلياة 
باأنه��ا اقوى من امل��وت ، وان ال�صعوب الكنعانية 
االرامي��ة وال�صعوب العربي��ة مبجملها ال ت�صتطيع 
اي��ة قوة ان تنال منها ، فهي حتمل تاريخا يعود 
اىل 10 االف �صن��ة ، م��ن االبداعات واالبتكارات 
يف الع��راق وم�ر ويف جميع البل��دان العربية ، 
كذل��ك ان حماوالت التاآمر عل��ى تفكيكه و�ربه 
والق�ص��اء عليه��ا م��ن خ��لل موج��ات التكف��ري 
وم��ن خ��لل العومل��ة و�ركاتها من اج��ل نهب 
خرياته��ا ، رمب��ا ا�صتطاعوا ان ينال��وا بع�صا من 
مدخراته��ا ولكنه��م ل ي�صتطيع��وا ان ينال��وا من 
االن�صان العربي ومن �صموده ومن تطلعاته نحو 
ح��ب احلياة ، املطلوب الي��وم الوعي عتد اجلميع 
الإعادة بن��اء ذاتنا وطنيا وقومي��ا من اأجل بناء 

االأنظمة ال�صيا�صية الدميقراطية .

د. رميون غو�س 
لبنان

ان ه��ذا املهرج��ان وهذه االأن�صطة الثقافية واالأدبية حلقت بن��ا يف �صماوات بعيدة يف التلقي والتجاوب 
م��ن الروحاني��ة اجلميلة جعلتن��ا يف بغداد نعي�س حلما نعي���س عر�صا نعي�س احتفالي��ة عبقة يف امل�صاهد 
الثقافية واالأدبية والهادفة ذات البعد القومي املتاألق الذي فقدناه من زمان، هذه االأن�صطة تر�صل ر�صائل 
جم��ة وذات ابع��اد متعددة، لكنها جوهرية وهامة : ه��ي ان العرب ما زالوا موجودين يف كرنفال الثقافة 

والوعي .
حممد االأمني اليعقوبي 
رئي�س املجل�س االأعلى للدباء والكتاب املوريتانيني

انا �صعيد بتواجدي يف بغداد ، بغداد العروبة واال�صالة، 
بغداد التي تت�صم بالعمق الثقايف اجلميل والتي قدمت 
الكث��ري للمثق��ف العرب��ي م��ن مطبوع��ات وا�صهامات 
م�صه��ودة يف احل��راك الثق��ايف منذ الق��دم، وانا �صعيد 
بتواج��دي بني اخواين، وا�صك��ر لهم هذه احلفاوة وهذا 
الك��رم، وه��ذه ه��ي الزي��ارة الثاني��ة يل، اذ  ح���رت 
�صابق��ا اىل بغداد يف فعاليات بغ��داد عا�صمة الثقافة 
العربية،ويف العام 2014 كنت احد الفائزين بجوائز 
املنظمة العربية للثقافة والعلوم،  حيث فزت يف حقل 
ال��رتاث، وقد مل�صت تطوراً كبرياً  منذ 2014 اىل اليوم 
وق��د مل�ص��ت ارتياحا كبريا م��ن االأ�صدق��اء العراقيني 
و�صعدت به��ذا التطور يف بلدنا الث��اين العراق، وناأمل 
ان ي�صتعي��د الع��راق عافيته، النه عام��ل مهم يف اثراء 

الواقع العربي.

طلل �صعد الرمي�صي 
امني عام رابطة االدباء الكويتيني
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 ان يك��ون للثقافة تقاربًا اكر . نحن نعرف ان بغداد هي عا�صمة الثقافة بل 
العا�صم��ة االأبدية للثقافة والفكر واحل�صارة ، وبالتايل هي املنبع وهي التي 
جتمع وهي التي توؤلف او على االأقل ننتظر منها هذا الدور م�صتقبل باذن اهلل.

احمد اجلعفري 
�صلطنة عمان

ت
ما

كل
 و

اء
آر

ان ناأت��ي اىل الع��راق واىل القلب بغداد وبدعوة من احتاد االدباء والكتاب يف 
الع��راق، فه��ذا فرحة كبى، ولن��ا يف احتاد ادباء لبن��ان، مثلما لنا يف احتاد 
ادباء العراق .. وا�صكرهم على ح�صن ا�صتقبالهم من املطار اىل الفندق ونتمنى 
التوفي��ق والنجاح لكم .. انا كاأم��ني عاملحتاد ادباء الكتاب اللبنانيني اعب 
ع��ن فرحي بتواج��دي هنا بينكم، وهذا يوؤكد التلح��م والتقارب العربي على 
امل ان يكون هذا التقارب عند ال�صيا�صيني اأي�صا، و�صنبقى دائما على توا�صل 

مع اجلميع.
 وجيه فانو�س
 رئي�س احتاد اأدباء لبنان

يف الواق��ع ان��ا اأزور بغداد للم��رة االوىل ،والتقي �صخ�صي��ات هامة يف جمال 
االدب والفكر والثقافة العراقية،وللمرة االوىل اأرى العراق �صوتا و�صورة بعد 
ان كان بالقل��ب، ع�صنا مع العراق من خلل  ماعرفناه عنه من ح�صارة ومن 
تاريخ،فالع��راق ه��و الفكر والثقافة وه��و امل�صتقبل، ومما ال�ص��ك فيه وجدت 
تنظيم��ا فوق اجلي��د وح�صن اال�صتقبال، وكاأننا ل نغ��ادر دم�صق، كانت بغداد 

يف قلب دم�صق واليوم دم�صق يف قلب بغداد.
فلك ح�ري 
ع�صو املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب العرب �صوريا

الثانية  ال��دورة  تكت�صب 
ع�����������رة مل���ه���رج���ان 
حتتفي  وهي  اجلواهري 
النواب  مظفر  بال�صاعر 
نكهة خا�صة مع ح�صور 
عدد من االأدباء والكتاب 
ي�صاركون  وهم   ، العرب 
يف االأحتفاء. وهذا اي�صا 
ي��ن�����ص��ج��م م���ع امل��ك��ان��ة 
ملهرجان  اجلماهريية 
�صار  ال���ذي  اجل��واه��ري 
يتطلع  ثقافية  حم��ط��ة 
حياتنا  يف  الكثري  اليها 
والعربية  ب��ل  الثقافية 

اي�صا.
فقط  لي�س  وامل��ه��رج��ان 
ا���ص��ت��ع��ادة اجل���واه���ري 
هو  بل  ون�صال،  كتاريخ 
الثقافية  للحركة  تن�صيط 
اأن توؤكد  العراقية وناأمل 
ال�صورة  ه��ذه  الفعالية 
ال���رائ���ع���ة وال��ن��ا���ص��ع��ة 

للنواب واجلواهري.

رائد فهمي 
�صكرتري احلزب ال�صيوعي 
العراقي
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ه��ذه لي�صت املرة االأوىل التي اأ�صارك فيها يف فعاليات 
احت��اد االدباء العرب، اذ  �صب��ق وان �صاركت يف مدينة 
العري�س مب���ر، و�صارك��ت مبداخلة فكري��ة عنوانها.. 
يف  �صاأ�ص��ارك  والي��وم   .. امل��كان  وعبقري��ة  تون���س 

حما�رة بعنوان .. العنف ومعانيه احلفافة ..
اهتمام��ات  تنوع��ت  الت��ي  االأوىل  الفكري��ة  الن��دوة 
الباحث��ني فيه��ا، �صدتن��ي الدكتورة اله��اي يف بحثها  
الت��ي تطرقت في��ه  اىل �صلب املو�صوع ب��ذكاء �صديد،  
وم�صكل��ة الندوات الت��ي تقام على هام���س املوؤمترات، 
ظلت تعاين من قل��ة احل�صور،لكني تفاجاأت باحل�صور 

الكبري، مقارنة بالندوات يف املوؤمترات ال�صابقة.. 
لق��د انبه��رت ببغ��داد املدين��ة العريقة، وكن��ت اجتول 
ب�صوارعه��ا الكت�صف ا�رارها ه��ذه املدينة احلية التي 
تربين��ا عل��ى ثقافاته��ا، وتربين��ا عل��ى رم��وز ال�صع��ر 
العراقي، ال�صياب واحلي��دري وامللئكة، ونحن نحرتم 
جدا هذا البلد ال�صارب يف القدم واحل�صارة ونتعلم من 

العراق.

حممد املي 
تون�س

 كاأمن��ا ه��ي والدة جدي��دة حلا���رة الك��ون 
بغداد ج��راء ه��ذه الظاهرة الثقافي��ة الكبى، 
اذ م��لأت بغداد عي��ون ا�صدقائه��ا وعا�صقيها 
برتفه��ا وبق�صائدها املعتقة بخمرة الكلمات، 
يف قراطي���َس زادتها القا وبهجة. عند �صماعنا 
ال�صم��اء االأدباء الع��رب، وجدنا انه��ا املدينة 
الع�ص��ق اململوءة عبقا والع�صية على املوت اأو 

على جمرد الذبول.
وبجه��ود  ملتق��ى،  هك��ذا  احتادن��ا  يقي��م  اأن 
وجت��دد  ب�صمته��ا،  للب��لد  تعي��د  ا�صتثنائي��ة 
فك��رة  ودفء  االغ�ص��ان  مل�ص��ات  للعا�صق��ني 
القب��ل، له��و حم��ل فخ��ر واعت��زاز. لنق��ول ان 
احتادنا ح�صن وطني يغذي اخلريطة بوهجها 
ون�صغه��ا ال�صاعد نح��و املجد. هك��ذا فعل ينم 

ع��ن متا�صك هذه املوؤ�ص�صة واحرتافيتها �صدقا 
وادارة وفن��ا. ملتق��ى يع��د االول وه��و يجم��ع 
املثقف��ني الع��رب ويحتفل بعودته��م اىل قبلة 
الكلم��ة واملوقف والكلمة ال�صحر .وذلك حينما 
يرت��دون ق�صائ��د اجلواهري معطف��ا فيه عبق 
الب��لد وتاريخه��ا واحداثها م��ع عزف نايات 
واوت��ار مظفر الن��واب اخلال��د . طوبى الحتاد 
اجلواه��ري وه��و ير�صم للب��لد تاريخا، مي�صح 
بيده - الت��ي هي من انتماء وكلمات و�صحر- 
كل ال��ذي حت��اول ا�صاب��ع االره��اب والف�صاد 
كتابته على لوحة ال���ر، من �صفحات �صوداء 

مرعبة.

ال�صاعر د.  عمار امل�صعودي:
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كل��ي �صعادة، وا�صكر العراق على ح�ص��ن اال�صتقبال الذي كان 
يف �صاع��ة متاأخرة من الليل من املط��ار، وا�صكر اجلميع على 
حفاوته��م بنا، وحقيقة تفاجاأنا بهذا الزخم من املحبة، انتم 
يف قلبن��ا وروحنا، ونحن يف اجلزائر ن�صكر لكم هذا التوا�صل 
ودعوتنا لهذا املهرجان بالنجاح واخلروج بتو�صيات ت�صب 

يف م�صلحة العرب واالدباء.

بوطي حممد 
اجلزائر

نح��ن �صع��داء ان نكون يف بغ��داد لنوؤكد مرة اأخ��رى �رورة 
ا�صتع��ادة الكتاب العرب لوحدته��م، وان ي�صتعيد العراق دوره 
يف احل�ص��ارة واملعرف��ة، ون�صك��ر الزم��لء يف احت��اد ادب��اء 
العراق، ملا مل�صناه منهم من حفاوة وح�صن ا�صتقبال، ليحقق 

هذا اللقاء النجاح املرجو منه وعلى اأكمل وجه.

مراد ال�صوداين
 االأمني العام لكتاب الفل�صطينيني

ت
ما

كل
 و

اء
آر

عقد اجتماع االحتاد العام للدباء 
والكتاب العرب يف بغداد له اأهمية 
خا�صة،الأن بغداد متثل جمد االمة 
العربية والرئة الت��ي كان يتنف�س 
العربي،وعندم��ا  االن�ص��ان  منه��ا 
دخ��ت اأمري��كا اىل بغ��داد كان��ت 
عيوننا تدم��ع، الأنن��ا اح�ص�صنا ان 
اللواء العربي انك���ر وكنا نقاوم 
هذا الع��دوان بت�ريحات راف�صة 
ال�صعري��ة،  وبق�صائدن��ا  ودم��وع، 
و�صتى اأ�ص��كال املقاوم��ة، فبغداد 
بالن�صب��ة لنا لي�ص��ت مدينة عادية 
ب��ل ه��ي يف وج��دان وقل��ب االمة 

العربية .
�صعيد ال�صقلوي 
رئي�س اجلمعية العمانية 
للأدباءوالكتاب

���رين ان اأك��ون مدعوا اىل هذا العر�س يف بغداد عا�صم��ة احل�صارة والثقافة ، لقد زرت 
بغ��داد قب��ل 20 عام��ا ، واالن تع��ود الع�صاف��ري اىل اع�صا�صها . ان ه��ذا املوؤمتر واللقاء 
الفكري يعطي اإ�صارات ور�صائل عديدة منها ر�صائل ثقافية واإن�صانية واقت�صادية ، بان 
هذا البلد ي�صتعيد عافيته ، وان هذه العا�صمة هي عا�صمة التاريخ واحل�صارة تعود اىل 

جمدها االأول. ان املوؤمتر جنح جناحا منقطع النظري.

د. عبد القادر احمد �صعد 
احتاد االدباء والكتاب يف ال�صودان
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ال اأخف��ي �صعادتي بوجودي يف الع��راق الذي ميثل 
العمي��ق  الثق��ايف  فهواالمت��داد  كب��رية،  قيم��ة  يل 
واحل�ص��ارة الت��ي حتمل الكث��ري، وان��ا تربيت على 
م�صل�ص��ل )مدين��ة احل��روف( الذي كان اأح��د اأ�صباب 
ع�صق��ي للغة العربية وع�صقي ل��لأدب، وتربيت على 
�ص��وت ناظ��م الغ��زايل .. وبغ��داد تعن��ي يل الكثري، 
وعندم��ا دعيت ل اتردد، بل كن��ت �صعيدا جدا كوين 
�صاكون م�ص��اركا يف مهرج��ان اجلواهري ال�صعري 
مل��ا له قيم��ة كب��رية، وفرحت ج��دا لع��ودة العراق 
لو�صعه ال�صابق و�صيكون اأف�صل بالقادم من االأيام. 

.
رامز النوي�ري 
ليبيا 

ح�ص��وري اىل بغ��داد ه��و االول وانا �صعي��دة جدا 
يف البداي��ة ، كان هن��اك تخ��وف م��ن احل�ص��ور 
ب�صبب االو�صاع العامة وغري املطمئنة يف بغداد، 
ولكنن��ي عا�صق��ة عراقي��ة اع�ص��ق كل م��ا يتعل��ق 
الع��راق  وبكائي��ات  العراق��ي  االب��داع  بالع��راق، 
ارى  ، وان��ا  الع��راق  الع��راق ون��واب  ، جواه��ري 
ان املوؤمترالفك��ري للدب��اء الع��رب، ناج��ح ب��كل 
املقايي���س رغم الظ��رف اال�صتثنائي ال��ذي يعي�صه 
الع��راق، وكان التنظيم رائعا وطريق��ة اال�صتقبال 
اجلميل��ة لنا كعرب ، ونحن الي��وم يف بغداد وهي 
احلا�صنة للجميع حا�صنة لل�صعر واالدب واجلمال 
، واأم��ا م�صاركت��ي يف مهرج��ان اجلواهري  كانت 

مميزة بالن�صبة يل حتى لو كانت ف�صحة قليلة وقد 
اخ��رتت ق�صائد تلئم اج��واء اجلواهري ق�صيدتي 
االوىل ا�صمها ال�صع��راء واالخرى بعنوان اجلوزاء ، 
وكم اأ�صعر بال�صعادة واأنا ا�صاهد هذا احل�صد الكبري 
من اجلمهور العراق��ي وهو جمهور متذوق لل�صعر، 
وه��ذا م��ا ميي��ز العراقي��ني، انه��م جميع��ا ع�صاق 
وجميع��ا �صع��راء، داخ��ل القاع��ة كان��وا من�صتني 
انيقني للق��راءات ال�صعرية، وهذا دليل على ذوقهم 

ووعيهم الثقايف واملعريف.

ال�صاعرة الهنوف حممد 
االمارات العربية املتحدة

 ان حتتف��ي باجلواه��ري والن��واب ، يعن��ي ان��ك 
حتتف��ي بالع��راق ، فهم��ا علمت��ان متميزت��ان 
م��ن علمات االبداع العراق��ي ، والوجع العراقي 
وال�صج��ن العراق��ي والف��رح العراق��ي املعج��ون 

باأالمنا .
الي��وم نفت��ح قلوبن��ا للق�صائ��د وهي تن��ر عطر 
كلماتها على اأدمي العراق حمبة وعنفوانا و�صعرا 

رغم كل �صيء .
الي��وم تنه���س بغ��داد لتعان��ق كل عوا�ص��م هذا 
الع��ال معلنة حمبته��ا وفرحها وامله��ا بغد زاه 
�صعيد . �صنبقى نغني بق�صائد اجلواهري والنواب 
، مثلما نغني للعراق ما�صيا وحا�را وم�صتقبل 

.

ال�صاعر عبد ال�صادة الب�ري :
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ت
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ان��ا اليوم منبهر اذا جاز يل التعبري، االجواء 
فيه��ا كث��ري من احل��لوة وال�صح��ر واللطف، 
كنت مبتهج��ا وانا ا�صتم��ع لل�صاعر واالمني 
العام الحتاد االأدباء العرب حبيب ال�صايغ، 
و�صعيد وان��ا ا�صتمع اىل كلم��ة االمني العام 
الحتاد ادباء العراق ال�صاعر ابراهيم اخلياط، 
واالن م��ع �ص��وت ال�صاع��ر الدكت��ور حمم��د 
ح�ص��ني ال يا�صني،  ا�صع��ر اين حقا يف واحة 
لل�صعر، وواحة للثقافة ، مهرجان اجلواهري 
لي���س جم��رد �صع��ر، بل ه��و يف ع��ني وروح 
الثقاف��ة ، وا�صعر ب�رور بال��غ الن احل�صور 
الي��وم كثيف وبهي��ج اأكاد اأ�ص��م البهجة يف 

ه��ذه القاعة، وهذا ما مييز اأجواء املهرجان 
بال�صع��ر  م�صح��ورا  العراق��ي  يك��ون  ح��ني 
ومبتهج��ا بالكلم��ة ، واأن��ا اعتق��د اأن الدنيا 
اليوم متطر خريا وتفتح ب�صيائها �صبيل اىل 
ما هو �صامق واحلى من عايل، ا�صعر ان هذه 
الدورة �صتكون فاحتة لدورات جديدة واكر 
فتن��ة وا�صع��ادا للجمهور العراق��ي والعربي 
ال��ذي يبحث عنه، ويجد هن��ا ما يبحث عنه 

من ال�صعر والثقافة .

مفيد اجلزائري
وزير الثقافة االأ�صبق

�صعيد جدا بزيارة بغداد، فبغداد لها، يف خميلة كل عربي،�صورةم�رقة، 
علمي��ة وادبي��ة، مل��ا قدمته من اإجن��ازات على م��ر الع�ص��ور، حفاظا 
على احل�ص��ارة والروة االإن�صانية والفكرية، حت��ى ان العال وتقديرا 
للماأم��ون اأطلقت ا�صمه على مكان يف القم��ر بينما العرب ال يذكرونه 
.. ان��ا اأرى ان العرب اليوم لي�س لديه��م اأي منجز ويعي�صون عالة على 

االأمم االأخرى.
�صوقي جلل 
م�ر
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البيان الختامي الصادر عن اجتماع المكتب الدائم 

لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
26- 28 يونيو/ حزيران 2018

عقد املكتب الدائم للحتاد العام للأدباء والكتاب العرب اجتماعه اخلام�س، الدورة ال�صاد�صة 
والع�رين، برئا�صة ال�صاعر والكاتب حبيب ال�صايغ، يف املدة بني 26 و28 يونيو/ حزيران 
2018، يف مدين��ة بغداد التاريخ واحل�صارة، وقد ُعقدت على هام�صه ندوة فكرية بعنوان 
»ثقاف��ة التن��وع يف مواجه��ة ثقافة العن��ف«، ت�صعب��ت اإىل حمورين:ثقافة العن��ف واالآليات 
الناعم��ة ملواجهتها، والتنوع الثق��ايف ورهانات التوا�صل.كما تزام��ن االجتماع معالدورة 
الثانية ع���رة من مهرجان اجلواهري ال�صعري، الذي ينظمهاالحتاد العام للأدباء والكتاب 
يف الع��راق، بح�صور م��ا يقرب من 400 �صاعر واأديبمن الع��راق والوطن العربي، وقد ح�ر 
االجتم��اع والفعالي��ات امل�صاحبة له كل من:احت��اد كّتاب واأدباء االإم��ارات، احتاد الكّتاب 
التون�صي��ني، احتاد الكّتاب اجلزائريني، االحتاد القوم��ي للأدباء والكّتاب ال�صودانيني، احتاد 
الكّت��اب الع��رب يف �صورية، االحتاد الع��ام للأدباء والكّت��اب يف العراق، اجلمعي��ة الُعمانية 
للكّت��اب واالأدباء، االحتاد الع��ام للكّتاب واالأدباء الفل�صطينيني، رابط��ة االأدباء يف الكويت، 
احتاد الكّتاب اللبنانيني، رابطة االأدباء والكتاب الليبيني، نقابة احتاد كّتاب م�ر، االحتاد 

العام للأدباء والكتاب املوريتانيني، واحتاد االأدباء والكتاب اليمنيني.

بيان بغداد
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ق
ثائ

و

وقد تغي��ب بعذر كل م��ن: رابطة الكت��اب االأردنيني، 
اأ���رة االأدباء والكتاب يف البحرين، وجمل�س االأندية 
االأدبي��ة ال�صعودي��ة، فيما تغيب م��ن دون عذر احتاد 

كتاب املغرب.
وق��د ا�صتعر�س املجتمعون االأحداث والتطورات التي 
ي�صهده��ا الوط��ن العرب��ي، وتاأثرياتها عل��ى اجلوانب 
واالجتماعي��ة،  وال�صيا�صي��ة  الثقافي��ة 
وتو�صلوا اإىل اأنه ال خل�س للوطن العربي 
من م�صكلت��ه اإال بتاأكيد املواقف الداعمة 
مل�صار الدميقراطي��ة، بجناحيها ال�صيا�صي 
واالجتماعي، ونبذ العنف باأ�صكاله كافة.

م��ن  مواقفه��م  ع��ن  املجتمع��ون  وع��ب 
الق�صاي��ا العربية والدولي��ة الراهنة فيما 

يلي:
العراق  انت�صار  الدائم  املكتب  ا  حيَّ  : ً

وال
أ
ا

و�صورية على قوى االإرهاب الظلمية.
تقدير  بكل  املجتمعون  ث�نًي�:تابع 
الكنانة،  م�ر  يف  االإيجابية  التحوالت 
االإرهاب  حماربة  يف  جهودها  ودعموا 
يف �صيناء، وهي اجلزء العزيز من اأر�س 

م�ر الغالية.
ث�لًث�:واأمام التحديات التي تتعر�س لها 
فل�صطني  مقدمها  ويف  العربية،  االأمة 
واليمن  و�صورية  القد�س،  وراأ�س حربتها 
الدول  وكل  والعراق،  وال�صودان  وليبيا 
ال�صهيونية  قوى  ت�صتهدفها  التي 
والعن�رية، يدين املكتب الدائم املخاطر 
وليبيا  �صورية  اأر�س  ت�صتهدف  التي 
واليمن وال�صودان والعراق، داعمني بكل 
واحرتام  العربية،  االأرا�صي  وحدة  قوة 
اأ�صكال  �صعوبها، ورف������������س كل  اإرادة 



192

19
/2
01
8

AL ADEEB AL IRAQI

ا كان. التدخل اخلارجي اأيًّ
رابًعا:اإن الق�صية الفل�صطينية، هي الق�صية املحورية 
املكت��ب  ويوؤك��د  العرب��ي،  الوط��ن  يف  واملركزي��ة 
الدائمعل��ى دعمه ن�صال ال�صعب الفل�صطيني يف �صبيل 
حريته، واإقامة دولت��ه امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س. 
كما يدي��ن كل اأ�صكال التطبيع مع الع��دو ال�صهيوين، 
وين��دد يف ه��ذا ال�صي��اق بالق��رار االأمريك��ي الظال، 
املناق�س للمواثيق واالأعراف الدولية كافة، باعتبار 
القد�س عا�صمة للحت��لل، ونقل ال�صفارة االأمريكية 
اإليها، والتي باتت ت�صكل بوؤرة ا�صتيطانية يف املدينة 
املقد�ص��ة املحتل��ة. ويدع��و االحت��اد الع��ام الق��وى 
املحب��ة لل�صلم اإىل رف�صهذه القرارات االأمريكية غري 

ال�رعية.
تتطلب  والقومية  الوطنية  ال�رورة  اإن  خ�مًس�: 

ي »�صفقة القرن« التي يراد متريرها  مواجهة ما �ُصمِّ
لت�صفية الق�صية الفل�صطينية، ويف �صوء ذلك يحيي 
االحتاد العام املوقف العربي املوحد �صدها، والذي 
اأكد  ما  الظهران،  القد�س يف  قمة  مقررات  جتلى يف 
اأن فل�صطني العربية، ويف �صميمها املدينة املقد�صة، 

هي الق�صية املركزية اجلامعة.
ويوؤك��د االحت��اد الع��ام اأن فل�صط��ني لي�ص��ت ق�صي��ة 
اإن�صاني��ة فح�ص��ب، ب��ل ق�صي��ة اأر�س �صليب��ة من قبل 
عدو غا�ص��م ي�صتبيح االأر�س واملقد�صات حتت املظلة 
االأمريكية، واأن احلقوق امل�روعة لل�صعب الفل�صطيني 

لي�صت للبيع.
االإمارات  دولة  حق  على  املجتمعون  س�دًس�:يوؤكد 
العربية املتحدة يف جزرها الثلثفي اخلليج العربي: 
املحتلة  مو�صى،  واأبو  ال�صغرى  وطنب  الكبى  طنب 
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الطرق  اتباع  �رورة  اإىل  ويدعون  اإيران،  قبل  من 
اإىل  االحتكام  خلل  من  ا�صتعادتها  يف  ال�صلمية 
اأو  املبا�رة،  باملفاو�صات  �صواء  الدويل،  القانون 
عر�س امل�صاألة على التحكيم الدويل، وبالوقت نف�صه 
يرف�صون اأي �صكل من اأ�صكال التغيري الدميغرايف بها.
كم��ا يدي��ن االحت��اد العام للأدب��اء والكت��اب العرب 
ا�صتم��رار احت��لل اأرا���س عربية هي ج��زء عزيز من 
ال��رتاب العرب��ي، ومنه��ا احت��لل الع��دو ال�صهي��وين 
له�صبة اجلوالن ال�صورية، وم��زارع �صبعا وتلل كفر 
�صوبا يف لبنان، واالحتلل الرتكي للواء االإ�صكندرون 
ال�صوري، واالحت��لل االإ�صباين ملدينتي �صبتة ومليلة 

املغربيتني.
العرب  والكتاب  للأدباء  العام  االحتاد  س�بًع�:ي�صيد 
العربية  اململكة  يف  املتخذة  االإيجابية  بالقرارات 
من  مزيد  نحو  حتوالت  رتبت  والتي  ال�صعودية، 

اال�صرتاتيجيات  مع  ين�صجم  مبا  والتنوير،  االنفتاح 
التنموية التي تتبناها اململكة.

املبذولة  باجلهود  ن�صيد  اأن  هنا  لنا  بد  ث�مًن�:وال 
ت�صاحلية،  م�صرية  النطلق  ال�صقيق،  ال�صودان  يف 
احلوار  عب  الدميقراطي  امل�صار  الإعادة  ومبادرة 
ووقف  ال�صلم،  اإحلل  اأجل  من  ال�صامل،  الوطني 

االقتتال يف دارفور والنيل االأزرق.
ت�سًع�:اإن املجتمعني راقبوا بقلق بالغ االأحداث التي 
الفرقاء  بني  واالقتتال  الليبية،  االأرا�صي  على  تدور 
ما  اأخرى،  جهة  من  داع�س  وبني  وبينهم  جهة،  من 
ويفتح  االليبية،  االأرا�صي  و�صلمة  بوحدة  يع�صف 
الذي  االأمر  والدويل،  االإقليمي  التدخل  اأمام  الباب 
طاولة  اإىل  للجلو�س  كافة  الفرقاء  ملنا�صدة  يدعونا 
ا  اأر�صً ليبيا  و�صلمة  وحدة  يعمق  مبا  املفاو�صات، 

و�صعًبا.
اأع�صاء  يفوت  ال  ع�شًرا: 
ختام  يف  العام  االحتاد 
وندواته  هذا،  اجتمعهم 
بجزيل  التقدم  امل�صاحبة، 
اإىل  التقدير  وبالغ  ال�صكر 
احلبيب،  العراق  يف  االأ�صقاء 
اإدارة  جمل�س  الطليعة  ويف 
للأدباء  العام  االحتاد 
وجميع  العراقيني،  والكتاب 
االأدباء  من  اأع�صائه 
اال�صتقبال  حل�صن  واملثقفني، 
لهم  متمنني  ال�صيافة،  وكرم 

كل التوفيق وال�صداد.
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 1. املوافق��ة عل��ى تقرير الن�صاط ال��ذي قدمه االأمني 
الع��ام للمكتب الدائم، عن الف��رتة من انتهاء اجتماع 
دم�صق يف منت�صف يناير/ كانون اأول 2018، حتى 

انعقاد هذا االجتماع.
2. املوافقة على التقرير املايل وكل ما جاء به.

-3 ت�صم��ني تقري��ر االأم��ني الع��ام الذي ُيق��دم اإىل 
املكت��ب الدائ��م واملوؤمت��ر الع��ام قائم��ة بالق��رارات 
ال�صابق��ة الت��ي نف��ذت والت��ي ل يت��م تنفيذه��ا نحو 

متابعتها واإجنازها.
4. تكلي��ف االأ�صتاذ �ص��لح احلمادي م�صاعد االأمني 
الع��ام ل�صئون املغرب العرب��ي ورئي�س احتاد الكتاب 
التون�صي��ني، بزيارة املغ��رب، وتق��دمي تقرير للأمني 
الع��ام عن ظروف ونتائج املوؤمتر العام التا�صع ع�ر 
الحتاد كتاب املغ��رب، واالأ�صباب التي اأدت اإىل تعر 

اكتماله، م�صفوًعا باآراء جميع االأطراف.
ال�صاب��ع  الع��ام  املوؤمت��ر  انعق��اد  عل��ى  التاأكي��د   .5
والع�ري��ن مبدينة اأبو ظبي عا�صم��ة دولة االإمارات 
العربي��ة املتحدة، يف دي�صم��ب/ كانون اأول 2018، 

وت�صكيل جلنة للإعداد برئا�صة االأمني العام، ويفو�س 
يف اختيار اأع�صائها.

6. اإنف��اذ الق��رار ال�صاب��ق مبدينة الع��ني االإماراتية 
بتجمي��د موق��ع ممثل احت��اد كتاب املغ��رب بو�صفه 
النائ��ب االأول للأمني العام، وذل��ك بعد تراجع د.عبد 
الرحي��م العلم عن االعتذار املكتوب عن اإ�صاءاته اإىل 
االحت��اد الع��ام وبع�س االحت��ادات العربي��ة، والذي 
قدم��ه اأثن��اء االجتم��اع امل�ص��ار اإليه. وق��رر اأن يظل 
موق��ع النائب االأول �صاغًرا اإىل ح��ني انعقاد املوؤمتر 
الع��ام ال�صابع والع�ري��ن يف نهاية ه��ذا العام باأبو 

ظبي.
2018 لكل من: 7. منح جوائز االحتاد العام لعام 

: ج�ئزة القدس:
ً
وال

أ
ا

- الكات��ب واملفك��ر العرب��ي د.يو�ص��ف احل�ص��ن م��ن 
االإمارات العربية املتحدة.

- املرتجم والكاتب الرو�صي اأوليجبافكني.
ث�نًي�: ج�ئزة عرب 1948:

قرر املكتب الدائم منحها منا�صفة لل�صاعرين: �صامي 

قرارات

اجتماع المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

بغداد: -26 28 يونيو/ حزيران 2018
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مهنا ومعني �صلبية.
ث�لًث�: ج�ئزة الحري�ت:

حتج��ب هذا الع��ام لعدم وج��ود مر�ص��ح تنطبق عليه 
ال�روط.

وق��د ت�صكل��ت اللجنة العلي��ا التي وافق��ت على نتائج 
اجلوائ��ز من االأم��ني العام رئي�ًص��ا، وع�صوية كل من: 
د.ع��لء عبد الهادي رئي�س نقابة احتاد كتاب م�ر، 
يو�صف �صقرة رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني، طلل 
الرمي�ص��ي اأم��ني ع��ام رابط��ة االأدب��اء يف الكوي��ت، 
للأدب��اء  الع��ام  االحت��اد  رئي���س  د.حممدواأحظان��ا 
والكت��اب املوريتاني��ني، و�ص��لح احلم��ادي رئي�س 
احت��اد الكت��اب التون�صيني، ود.وجي��ه فانو�س رئي�س 

احتاد الكتاب اللبنانيني.
8. عق��د املوؤمتر الدويل ع��ن الروائي العاملي جنيب 
حمف��وظ يف القاه��رة، بالتن�صي��ق م��ع احت��اد كتاب 

م�ر، يف الن�صف الثاين من �صهر اأكتوبر 2018.
9. اإع��ادة اإر�ص��ال الن���س املقرتح للنظ��ام االأ�صا�س 
للحت��اد العام للأدب��اء والكتاب الع��رب اإىل اأع�صاء 
االحت��اد الع��ام، للدرا�ص��ة واإب��داء امللحظ��ات قب��ل 
نهاي��ة �صهر اأغ�صط���س 2018، ولن يتم االلتفات الأي 
ملحظ��ات تاأتي بعد هذا املوع��د، مع تكليف االأمني 
الع��ام مبتابع��ة املو�ص��وع وحتديد موع��د الجتماع 
اللجن��ة لو�ص��ع ال�صيغ��ة النهائية، متهي��ًدا لعر�صها 
عل��ى املوؤمتر اال�صتثنائي ال��ذي ال يتم حتديد موعده 

اإال بالت�صاور مع روؤ�صاء االحتادات.
10. ي�صكي��ل جمل�س اأمناء ل�"جائزة االإبداع العربي 
يف مواجه��ة االإره��اب"، مقره��ا اأبو ظب��ي، برئا�صة 
االأ�صات��ذة: د.ع��لء عب��د  الع��ام، وع�صوي��ة  االأم��ني 
اله��ادي رئي���س نقاب��ة احت��اد كت��اب م���ر، طلل 

الرمي�ص��ي اأم��ني ع��ام رابط��ة االأدب��اء يف الكوي��ت، 
يو�صف �صقرة رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني، ناجح 
املعم��وري رئي�س االحتاد العام للأدباء والكتاب يف 
ا، و�صمري  العراق، ود.يو�صف احل�صن ع�صًوا واأميًنا عامًّ

دروي�س مقرًرا.
يت��واله  للمخطوط��ات،  نوع��ي  مكت��ب  اإن�ص��اء   .11
االحت��اد العام للأدباء والكت��اب املوريتانيني، ويتم 
تكليف د.حممدواأحظانا رئي�س االحتاد بتقدمي ورقة 
ح��ول تلخ���س خطة عمل ه��ذا املكتب، يت��م عر�صها 

على املوؤمتر العام املقبل.
اخلارجي��ة،  للعلق��ات  نوع��ي  مكت��ب  اإن�ص��اء   .12
يت��واله احتاد الكتاب اجلزائريني، يكون مهمته طرح 
ح��وارات مع الكتل الثقافية االأخرى، ويكلف االأ�صتاذ 
يو�ص��ف �صقرة رئي�س االحتاد بعر�س خطة عمله على 

املوؤمتر العام املقبل.
تت��وىل  ب��اأن  ال�صاب��ق  الق��رار  عل��ى  التاأكي��د   .13
الدول��ة امل�صيف��ة حجز تذاك��ر الوفد الليب��ي حل�صور 
اجتماع��ات املكت��ب الدائ��م واملوؤمت��ر الع��ام، بح��د 
اأق�ص��ى تذكرتني، وذلك بالنظر اإىل الظروف اخلا�صة 

التي متر بها ليبيا.
 14. طباع��ة ون���ر اأبحاث موؤمت��ر القد�س الذي عقد 
باأبو ظبي يف كتاب، وحث االأع�صاء امل�صاركني على 
اإر�ص��ال االأبح��اث الت��ي ل يت��م اإر�صاله��ا، وذلك قبل 

نهاية يوليو 2018.
اأع�صاء املكتب الدائ��م مبقرتح د.ن�صال  15. رح��ب 
ال�صال��ح رئي���س احت��اد الكت��اب الع��رب يف �صورية، 
الثقافي��ة  بتنظيمه��م موؤمت��ًرا ح��ول اال�صرتاتيجي��ة 
العربي��ة، وذلك يف دم�صق يف الن�صف الثاين من �صهر 

�صبتمب 2018.
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الأنه��ا اأق��رب نقط��ة ب��ني ال�صم��اء واالأر���س، �ص��رية 
ة االأمة وغرة الكون،  االأنبياء واالأ�قياء والتابعني، �رَّ
الأنها العناد املقد�س ومعراج البهاء و�صدرة احل�صور 
االأنق��ى واالأبق��ى، الأنه��ا القد���س، فقد اأح��ّل هوالكو 
اجلديد وا�صتطاالت��ه املتوح�صة يف الكيان ال�صهيوين 
العميق��ة  ثقافته��ا  يف  وتوغل��وا  النب��وي،  دمه��ا 
ومقد�صاته��ا الرا�صخ��ة تزوي��ًرا واغتي��ااًل و�صطًبا من 
خ��لل ا�صرتاتيجياتهم احلا�صم��ة واأنفاقهم املعتمة، 
وا�صت��لب وعيه��ا الثابت لتق��دمي روايته��م ال�صوهاء 
املزيف��ة، زيف وج��ود االحتلل على ت��راب فل�صطني 

املقاوم.
اإن الوع��د امل�صئ��وم ال��ذي اأطلق��ه البي��ت االأ�ص��ود يف 
ا�صتع��ادة لوع��د بلفور واإع��ادة اإنت��اج التزييف ذاته 

والت�صليل ذاته واملظلمة ذاتها، لن مير على فل�صطني 
واالأمة، التي ال بد لها اأن تعود اإىل ح�صورها وعطائها 
راف�ص��ة التمزيق واملوت واالإلغ��اء والت�صظية، لتعود 
اإىل اأوله��ا واأول فل�صط��ني القد�س اجلوه��ر االأنقى. اإن 
املقد�صي��ني ب�صموده��م االأ�صط��وري ومعه��م ال�صعب 
الفل�صطين��ي م��ن امل��اء اإىل امل��اء، وباإ�صن��اد عمقهم 
العربي واالإن�صاين واأح��رار العال اأثبتوا جدارتهم يف 
مواجه��ة املخطط��ات ال�صوداء الت��ي ت�صتهدف مدينة 

اهلل.
امللغوم��ة  ال�صفق��ة  ���روط  وعل��ت  طغ��ت  ومهم��ا 
وامل�صئومة واملدانة وتعالت م�صارطها فلن متنح من 
ال ميل��ك ما ال ي�صتحق، وه��ي حقيقة توؤكدها حجارة 
القد���س العتيقة و�صوارعها واأزقته��ا وذاكرتها احلية 

بيان القدس
الصادر عن اجتماع المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

بغداد: -26 28 يونيو/ حزيران 2018
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وثقافتها العميقة.
اإن االحت��اد العام للأدب��اء والكتاب العرب وهو يعقد 
اجتم��اع مكتبه الدائم يف بغداد، يف حلظة فارقة من 
تاري��خ االأم��ة، تواجه فيه��ا الغزاة اجل��دد واإ�صبارطة 
االأمريكي��ة املتوح�ص��ة و�صيا�ص��ات التق�صي��م للوط��ن 
العرب��ي وا�صته��داف مقدرات��ه، ف��اإن االحت��اد الع��ام 
يدعو املثقف��ني العرب والنخب الثقافية واملوؤ�ص�صات 
اإىل �رورة حتم��ل امل�صئولية جت��اه فل�صطني وراأ�س 
حربته��ا القد���س الت��ي ي��راد ت�صفيته��ا م��ن الع��دو 
ال�صهيوين الذي حتر�صه املظلة االأمريكية التي اأطلقت 
اجل��راد االآدمي على جغرافية الوطن العربي لتفكيكه 

ليطال التفكيك فل�صطني والقد�س كذلك.
اإن االأدب��اء والكت��اب الع��رب مطالب��ون بوقفة تليق 
بدورهم للت�صدي ل��كل هذه املخططات النافعة التي 
ت�صته��دف عا�صم��ة ال�صم��اء ون��داء احل��ق واحلقيقة، 
فاملبدع��ون ه��م ثاب��ت االأم��ة وحلمه��ا الباق��ي بعد 

�صقوط كل �صيء.
وعليه ف��اإن االحتاد الع��ام للأدباء والكت��اب العرب 

يوؤكد على ما يلي:
الع��رب  االأدب��اء والكت��اب واملفكري��ن  ا�صتنف��ار   .1
ويف الع��ال لتدوين حكاي��ة القد���س ملواجهة رواية 

النقي�س االحتليل الزائفة.
2. عق��د املوؤمت��رات والن��دوات الت��ي حتم��ل عنوان 

ا. ا ودوليًّ "القد�س" عربيًّ
لت�صمي��ة  العربي��ة  الثقاف��ة  وزارات  خماطب��ة   .3

معار���س الكتاب العربي��ة ب���"دورة القد�س" وتكون 
القد�س حا�رة يف فعاليات كل املعار�س.

4. اإنتاج فيلم وثائقي عن القد�س لف�صح االعتداءات 
عل��ى  الفيل��م  وتعمي��م  املدين��ة  عل��ى  االحتللي��ة 

ال�صفارات العربية والعاملية.
5. ت�صكي��ل جلنة اإ�رافية من االحتاد العام للأدباء 
والكت��اب الع��رب لتنظي��م موؤمت��ر القد���س ي�صت�صيفه 
احت��اد كتاب عربي كل عام، لتبق��ى القد�س حا�رة 

يف الوجدان اجلماعي العربي.
6. يطل��ب االحت��اد العام من جميع ال��دول العربية، 
م��ن خ��لل وزارات الرتبية والتعلي��م، اإدراج الق�صية 
القد���س يف  القل��ب منه��ا مدين��ة  الفل�صطيني��ة ويف 
مناهج التدري���س، ويوؤكد االحتاد على �رورة قيام 
كل االحتادات االأع�صاء لرفع هذا املطلب حلكوماتها 
والعم��ل امل�صتم��ر على حتقي��ق ذلك، ويحم��ل عنوان 

"كتاب القد�س والق�صية الفل�صطينية".
توا�ص��ل  ���رورة  عل��ى  الع��ام  االحت��اد  يوؤك��د   .7
االحت��اد، واالحت��ادات القطرية مع احت��ادات الكتاب 
يف خمتل��ف دول العال للح�ص��ول على دعمها لكون 

القد�س عا�صمة لفل�صطني.
8. يدع��و االحت��اد الع��ام الكت��اب وال�صع��راء العرب 
�صع��ًرا  بالقد���س  والتعري��ف  بالكتاب��ة  للم�صاهم��ة 
��ا.. اإل��خ، حت��ى حتاف��ظ عل��ى ج��ذوة  ورواي��ة ون�صًّ
الق�صية الفل�صطينية متقدة لدى �صعوبنا قاعدة ثابتة 

على طريق حتريرها.
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اإن املكت��ب الدائ��م للحت��اد العام للأدب��اء والكتاب 
الع��رب، املنعق��د يف بغ��داد يف املدة ب��ني -26 28 
يونيو/ حزيران 2018، برئا�صة اأمينه العام ال�صاعر 
والكات��ب ال�صحفي االإماراتي حبي��ب ال�صايغ، يوؤكد 

عل��ى اأن حرية الراأي والتعب��ري من احلقوق االأ�صا�صية 
واملبدئي��ة للإن�صان، اكت�صبها بعد ن�صال طويل حتى 
اأ�صبح��ت ل�صيق��ة بوج��وده، كما اأنها م��ن �رورات 
االإب��داع االأدبي والثقايف، فاخلائف ال ميكن اأن ينتج 

تقرير حال الحريات في الوطن العربي

الصادر عن اجتماع المكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

بغداد: -26 28 يونيو/ حزيران 2018
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فك��ًرا وثقافة واأدًب��ا، ف�صًل عن اأن ال�صع��وب الواقعة 
حت��ت الظل��م والديكتاتوري��ة ال ميك��ن اأن تتق��دم اأو 

ت�صارك يف �صنع امل�صتقبل.
ومل��ا كان االحت��اد الع��ام للأدب��اء والكت��اب العرب 
��ا، يف الدرج��ة االأوىل، باحلف��اظ عل��ى كرام��ة  معنيًّ
االأدب��اء والكت��اب العرب يف كل م��كان، والعمل على 
�صم��ان حرياتهم والدفاع عنها بكل ال�صبل املتاحة، 
توف��رًيا للمن��اخ ال�صالح للإب��داع االأدب��ي والفكري؛ 
فاإن االحت��اد يراقب عن كثب ح��ال احلريات العامة 
واخلا�ص��ة يف الوط��ن العرب��ي، م��ن خ��لل التقارير 
التي تقدمها االحتادات والروابط واالأ�ر واجلمعيات 
واملجال�س القطرية، االأع�صاء يف االحتاد العام، فاإنه 
ي�صري اإىل بع�س االنتهاكات الوا�صحة التي متار�صها 
بع�س احلكومات �صد حرية الراأي والتعبري.. ومنها:

1. اإلق��اء القب���س على مثقف��ني واأدباء وكتاب على 
خلفي��ة بع���س االآراء الت��ي يكتبونه��ا يف ال�صح��ف 
عل��ى  ين�رونه��ا  الت��ي  التدوين��ات  اأو  واملج��لت، 
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي، دون اأن ميار�صوا اأي 
�ص��كل م��ن اأ�صكال العن��ف، اأو يدعوا اإلي��ه، على الرغم 
م��ن اأن ح��ق املعار�صة مكف��ول ل��كل املواطنني يف 
الد�صاتري والقوانني الت��ي توافقت عليها ال�صعوب يف 

املنطقة والعال.
2. توجي��ه اتهام��ات قا�صي��ة وغ��ري حقيقية لبع�س 
املقبو���س عليهم م��ن االأدب��اء والكت��اب واملثقفني 
قل��ب  اإىل  �صعيه��م  مث��ل  وال�صحفي��ني،  واملدون��ني 
نظ��ام احلك��م، اأو اتهام��ات غ��ري حمددة مث��ل تكدير 
ال�صل��م العام اأو اإ�صاعة جو من الت�ص��اوؤم.. اإلخ، خلًفا 
للأع��راف القانونية امل�صتق��رة التي تلزم توجيه تهم 
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حمددة ومعززة باالأدلة التي ال لب�س فيها.
3. اإ�صاءة معاملة االأدباء والكتاب املقبو�س عليهم، 
ب��دًءا من اقتح��ام منازله��م يف اأوق��ات متاأخرة من 
اللي��ل، م��روًرا با�صتخ��دام ق��وة اأمني��ة كب��رية العدد 
والت�صلي��ح للقب���س على �صخ���س اأعزل، مم��ا يت�صبب 
يف تروي��ع االأ�ر واالأطفال، وانته��اء باملعاملة الل 

اإن�صانية يف االأق�صام ومراكز ال�رطة.
4. عدم توفري ال�صمانات املتعارف عليها للمقبو�س 
علي��ه، مثل متكينه من توكيل حم��اٍم، ومن االت�صال 

باأ�رته، اأو تلقي الزيارات با�صتمرار.
5. يلح��ظ االحت��اد الع��ام اأن كث��رًيا م��ن الق�صايا 
الت��ي يك��ون مو�صوعه��ا معار�ص��ون م��ن االأدب��اء 
واملثقف��ني يت��م الف�ص��ل فيه��ا يف وق��ت ق�ص��ري، اإذا 
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قي�ص��ت مبثيلته��ا يف االأمور االأخ��رى، واأن االأحكام 
تك��ون قا�صي��ة، كما ال يتم مراعاة احل��االت ال�صحية 
والنف�صي��ة لل�صجن��اء، وغالًبا ال ت�صمله��م قوائم العفو 

التي ت�صدرها احلكومات.
6. اإطلق العنان للإعلم املح�صوب على احلكومات 
لت�صوي��ه املعار�صني، واإل�صاق اأفع��ال واأقوال بهم ل 
يفعلوه��ا اأو يقولوه��ا، وه��و م��ا ين��ال م��ن و�صعهم 

االجتماعي، ويبر التنكيل بهم.
7. اإط��لق العن��ان للأف��راد واملوؤ�ص�ص��ات التكفريية 
لتمار���س م��ا تعتم��ده من خط��اٍب تكف��ريي، وتطبق 
عبه اأحكامها على االأدباء والكتاب الذين يناق�صون 
للثواب��ت  يتعر�ص��وا  ل  واإن  ال��رتاث،  كت��ب  بع���س 
ا،  الديني��ة الرا�صخة، مما يت�صب��ب يف نبذهم اجتماعيًّ
وت�صويره��م وكاأنهم ي�صع��ون اإالأى هدم الدين نف�صه، 

وهو اأمر مغلوط متاًما.
8. اإغ��لق بع���س ال�صح��ف والقن��وات التليفزيونية 
واإيق��اف بع���س البام��ج ال�صيا�صي��ة الت��ي تعار�س 
ال�صلط��ات، �صعًي��ا وراء ت�صيي��د �ص��وت واح��د وع��دم 
التع��دد  ه��ذا  اأن  م��ن  بالرغ��م  بالتع��دد،  ال�صم��اح 
ه��و ال�صم��ان االأك��ب واالأكي��د لتق��دم املجتمع��ات 

وازدهارها.
9. حج��ب املواقع االإخبارية عل��ى �صبكة االإنرتنت، 
الت��ي تعار���س ال�صيا�ص��ة العامة لبع�س ال��دول، من 
اجتاه��ات خمتلفة، حتى اإن قوائم احلجب التي باتت 
ت�ص��م اأرقاًما كبرية؛ وكاأن احلجب هو االأ�صا�س، وهو 
ما يتنافى مع اإتاحة الفر�صة بالت�صاوي اأمام جميع 
االجتاه��ات للتعبري عن اآرائها، مادام ذلك يتم ب�صكل 
�صلمي، ويف اإط��ار الد�صتور والقانون، كذلك ال بد من 
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العم��ل عل��ى تعزي��ز دور الق�ص��اء يف حماية احلقوق 
ال�صخ�صية يف جميع املجاالت.

10. ت�صه��د بع���س دول الوطن العربي ت�صييًقا على 
امل��راأة، وع��دم م�صاواتها م�ص��اواة كاملة بالرجل يف 
التعلي��م والعم��ل وال�صف��ر وتقل��د الوظائ��ف القيادية 
وال�صيا�صي��ة واعتلء من�صات الق�ص��اء.. وغريها من 
احلق��وق الرئي�صية التي تتمتع بها نظريتها يف الدول 
املتقدم��ة والناه�ص��ة على ال�صواء ح��ول العال، ويف 
ه��ذا االإطار ف��اإن املكت��ب الدائم يثني عل��ى خطوات 
االنفت��اح الت��ي ب��داأ تطبيقه��ا يف اململك��ة العربي��ة 

ال�صعودية وي�صجع عليها.
11. اإن التهدي��د االأك��ب الواقع على حري��ات الراأي 
والفك��ر والتعب��ري ياأتي م��ن جماع��ات التكفري التي 

متار���س العن��ف يف اأحط �ص��وره، وت�صته��دف –اأول 
م��ا ت�صته��دف- االأدب��اء والكتاب واملثقف��ني، رافعة 
�صع��ارات زائف��ة حمرَّفة، يت��م نزعها م��ن �صياقاتها 
وا�صتخدامه��ا يف غ��ري مو�صعه��ا، كما اأنه��ا متار�س 
القتل عل��ى الهوي��ة، واالإرهاب املمنه��ج، واالإرهاب 

الفكري.
واإنن��ا اإذ نتاب��ع حال احلري��ات يف الوطن العربي، ال 
يفوتنا اأن نن��دد، وبال�صوت العايل، مبا حتوكه قوى 
ال���ر والهيمن��ة العاملي��ة لبلدن��ا العربي��ة. فتحت 
�صت��ار احلريات وادعاء حقوق االإن�صانية تتخذ القوى 
االإمبيالي��ة حجة لها للتدخل ال��دويل، معتمدة هذه 
االآلية مللحق��ة كثري من دولنا، وذلك عب موؤ�ص�صات 
م�صبوه��ة وم�صي�صة، مثل املحكم��ة اجلنائية الدولية، 
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وهيئ��ات مراقب��ة حق��وق االإن�صان، لكن م��ن دون اأن 
حت��رك �صاكًنا �ص��د املج��ازر ال�صهيوني��ة، واملذابح 
املجرمة التي تقوم بها ع�صابات الغ�صب واالحتلل 

ال�صهيوين �صد ال�صعب الفل�صطيني ال�صامد.
وبعد..

فاإن املكت��ب الدائم للحتاد الع��ام للأدباء والكتاب 

الع��رب، يف اجتماع��ه ببغ��داد )26 و27 حزي��ران/ 
يوني��و 2018(، اإذ يثني على بع�س اخلطوات اجلادة 
هن��ا وهن��اك الح��رتام احلق��وق واحلري��ات العام��ة 
واخلا�ص��ة، فاإنه يوؤكد عل��ى اأن االأمم ال تنه�س وهي 
مكبل��ة، واأن الب�ر ال يبدعون وه��م خائفون، واأنه ال 

�صمانة على احلرية اإال باملزيد منها.
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