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كل عــمــلــيــات االغــتــيـال واخلــطف
التي طـالت النـاشطـ واإلعالمي
مـنذ انـطالق الـتظـاهرات الـشـعبـية
اضي في األول من تـشـرين األول ا
الى أيـــامـــنــــا هـــذه ســـجـــلت ضـــد
مــجــهــولــ ولم تــتــمــكن األجــهـزة
األمـنــيــة الـتـي تـدعي أنــهــا حتـمي
ـتظـاهرين من إلـقـاء القـبض على ا
مـنـفــذي عـمـلـيـة اغــتـيـال أو خـطف
واحدة رغم ان اغلب هذه العمليات
جــرت بـنــفس األسـلــوب واغــلـبــهـا
أيـضاً جـرت في وضح الـنـهار وفي
سـاحـات الـتـظـاهر كـمـا هي عـمـلـية

اغــــتـــيــــال مـــراسـل قـــنــــاة دجـــلـــة
الـــفـــضـــائـــيــة ومـــصـــورهـــا ورغم
اســـتــنــفــار كل األجـــهــزة األمــنــيــة
وحالة اإلنذار الـتي هي فيها ورغم
كـثرة  أعـداد هـذه األجهـزة  وتـعدد
تشكيالتها وتسمياتها  ,فليس من
ـنـطقي ان جتـري أكـثر ـعـقول وا ا
من مائـة عمـليـة اغتيـال ومثـلها أو
أكـثـر من عمـلـيـات اخلطف دون ان
تــتـــوصـل كل األجـــهـــزة األمـــنـــيــة
ــســتـنــفــرة الى مــنـفــذي عــمـلــيـة ا
اغـتـيـال واحدة مـنـها فـمن يـتـحمل
مسـؤوليـة تكـرار عملـيات االغـتيال

واخلـــطـف دون مـــعــــرفـــة اجلــــهـــة
ـنفـذة التي تـقول عـنهـا احلكـومة ا

إنها طرف ثالث ? 
ـــســؤولـــيـــة األولى تــقـع عــلى ان ا
سلحة عاتق القائد العـام للقوات ا
أوالً وعـــــلـى وزيــــر الـــــداخـــــلـــــيــــة
ومــسـتــشـار األمن الــوطــني ثـانــيـاً
وعـــلـى قـــادة األجـــهــــزة األمـــنـــيـــة
واالستخباراتية ثالثاً وفشل هؤالء
ــتـــظـــاهــرين فـي حــمـــايـــة أرواح ا
ــواطــنــ يــعــني الــســلــمــيــ  وا
فشـلهم في مـهامهم ومـسؤولـياتهم
واألولى بـهـم بـعــد كل هــذا الــفـشل

سؤولية تكرر التنحي عن هذه ا ا
الـــكــبــيــرة جـــداً واخلــطــيــرة جــداً
ـتـظـاهــرين والـنـاشـطـ فـأرواح ا
واطن واإلعالمي وغيرهم من ا
سول لم أمانة في أعناق هؤالء ا
يستطيعوا احلفاظ عليها لألسف.
لــقـد عــقــد مــجـلـس األمن الــوطـني
ـســتـقـيل بـرآسـة رئــيس الـوزراء ا
بــصــفــته الــقــائــد الــعــام لــلــقـوات
ـــســلـــحــة وهـــو رئــيـس اجملــلس ا
أيـضـاً وبـحـضـور وزراء الـداخـلـية
والـدفاع ومـسـتشـار األمن الـوطني
ومــديـر جــهـاز اخملــابـرات ورئـيس
أركان اجليش وقائد جهاز مكافحة
ـشتركة اإلرهاب وقائـد العمـليات ا
وقــائـــد عــمــلـــيــات بــغـــداد وقــائــد
الـشـرطـة االحتـاديـة وعـدد آخـر من
قــادة أجـــهــزة االســتـــخــبــارات في
وزارتـي الـدفـاع والــداخـلــيـة وعـدد
ــســتــشــاريـن الــعــســكــريـ ن ا
والـنــاطـقــ اإلعالمـيــ كل هـؤالء
اجـــتـــمـــعــوا لـــيس لـــوضع خـــطط
ـعـتصـم ـتظـاهرين وا حلـمايـة ا
من مــنــفــذي عــمــلــيــات االغــتــيــال
واخلـــطـف أو عـــمــــلـــيـــات الــــقـــتل
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ـسـتمـرة للـمـتظـاهرين الـسـلمـي ا
بـاستـخـدام العـتـاد احلي والقـنابل
الدخانية القاتلة التي تسببت حلد
اآلن في اســـــتــــشــــهــــاد أكــــثــــر من
ـائـة شــهـيـد وجـرح أكـثـر من ثـمـا
خمـسة وعـشرون ألف جريح  وهي
أرقــام مـهــولــة لم حتــدث حــتى في
ـعـارك  ولم يجـتـمع هـؤالء لوضع ا
حد للـفشل الكـبير لألجهـزة األمنية
الــعــديــدة والــكــبـــيــرة في مــعــرفــة
منـفذي عملـيات االغتـيال واخلطف
ومـــحـــاســـبـــة من يـــصـــدر األوامــر
بــإطـالق الـرصــاص احلـي وقـنــابل
الـــغـــاز بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة عـــلى
ــتــظــاهــرين لــكــنــهم اجــتــمــعــوا ا
وخــرجــوا عــلــيــنـــا بــبــيــان بــائس
فحـواه ان األجهزة األمـنية سـتلقي
الـــقــبض عــلـى من يــقـــطع الــطــرق
وتناسى هؤالء اجملـتمعون ان قطع
الـــطـــرق جـــاء بـــعـــد اإلنـــذار الــذي
ــتــظـــاهــرون لــلــحــكــومــة وجــهه ا
وأحـزاب الـسـلطـة بـضـرورة تنـفـيذ
عملـيات اإلصالح وفق سقف زمني
 حتـــديــده من قـــبل مــتـــظــاهــري
الناصريـة ووافقهم علـيه متظاهرو
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ثـمة أسئلـة أخذت تطرح نفـسها بإحلـاح في السنوات األخـيرة مفادها
ـكن لـلــثـقـافـة أن تـدرّ مـا هي الــعالقـة بـ الــثـقـافـة والــتـنـمـيــة? وهل 
اقـتـصـاديـاً علـى اجملتـمع? وهل تـقـود الـثـقـافـة التـنـمـيـة أم الـعـكس هو
الــصــحــيح? وبــعــد ذلك  مــا هي أبــرز االســتــثــمــارات الــثــقــافــيــة في
اقـتـصاديـات الـعـالم اليـوم  من سـيـاحـة وسيـنـما وفـنـون وتـواصل ب
الـشعوب واجملتمعات والبلدان? وأين موقع بلداننا العربية من ذلك في

عرفة والذكاء االصطناعي? ظل العصر الرقمي ومجتمع ا
وعـلى الرغم من أن جـميع الـدساتـير الـعربيـة تتـضمّن نـصوصـاً تؤكد
عـلى أهمية "رعـاية الدولة للـثقافة" التـي هي "حق لكل مواطن" لكن ما
ا هـو سـائد في الـغـالب أن الـثقـافـة ووزارتهـا تـعتـبـر أدنى مسـتـوى 
يـطلق عليه الـوزارات السياديـة التي يجري الـصراع عليـها أحياناً في
ـتـنافـسـة مـثل وزارات الـداخلـيـة والـدفاع بـعض الـبـلدان بـ الـكـتل ا

الية والنفط وغيرها. وا
ولـعلّ فـكــرة "الـرعـايـة" جتـعل الـســلـطـة احلـاكـمـة تـتــحـكّم في الـثـقـافـة
العـتبارات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو آيديولوجية قومية أو
ا يخدم مصاحلها ديـنية أو طائفية أو غيرها بفعل محاولة توظيفها 
ـعرفة من ويـعزز من مـوقعهـا ونفـوذها في حـ أن الثقـافة مـقترنـة با
حـيث إنتاجها ونقلها ونشرها وتعميمها تلك التي ينبغي أن تكون في
مـتـنـاول اجملتـمع وقـد كـان الـعـرب تاريـخـيـاً يـعـلون من شـأن الـثـقـافة
ـثـقف واألديب والـكـاتب إلى أن تـفكّـكت الـدولـة الـعربـيـة وانـحدرت وا
وعـاشت األمـة فـتـرة مـظـلـمـة من تـاريخـهـا فـصـار يـنـظـر إلى الـثـقـافة

كرأس حاجة ليس إلّا  أو ترفاً غير منتج بل ال عالقة له باإلنتاج.
اضي على نحو وقـد برزت أهمية اقتصاديات الـثقافة في ربع القرن ا
واسع تـرافـقاً مع الـطـور اجلديـد  لـلثـورة الـعلـمـية - الـتـقنـيـة والطـفرة
ـواصالت حـيث الـرقــمـيـة " الـديـجــيـتل" وتـكـنــولـوجـيـا االتــصـاالت وا
أصـبح للثقافـة دور محوري في عملـية االقتصاد بـالضد من االعتقاد
الـذي كان سـائـداً بل مهـيمـنـاً لسـنوات طـويلـة من أن الـثقـافة بـشكل
عـام ال مردود مـادي يذكـر منهـا في ح أن الـثقـافة إذا انـتشرت في
مـجاالت احليـاة اخملتلفـة فإنهـا ستؤثـر على التنـمية بـجميع مـجاالتها
ستدامـة" أي " توسيع خـيارات الناس" وهـو ما نطـلق عليه "التـنميـة ا
ــكن مالحــظــة ذلك مـن خالل نــشــر الـوعـي الــثـقــافـي بـشــكـل عـام و
كن أن تؤدي دوراً إيجابياً والـثقافة االجتماعية بـشكل خاص وكيف 
عـلى مجـمل عـملـيـة التـنمـيـة بل على مـجمـوع احلـياة الـعامـة بـترشـيد
ــوارد وتـقـلـيص الـنـفـقـات فـي الـقـطـاعـات اخملـتـلـفـة ورفع اسـتـخـدام ا
ــدني ــســؤولــيــة السـيّــمــا في ظل الــســلــوك الــثـقــافي ا الــشــعـور بــا
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وإذا مـا تـكرّس الـوعي الـثـقافي والـفـهم احلـضاري لـدور الـثقـافـة فإن
ذلك يـنعـكس إيـجابـاً على احـترام الـنـظام الـعام والـوقت والذوق الـعام
ومـعـايـيـر اجلـمال واحلُـسن وقـيم الـسالم والـعـدل والـتـسـامح واخلـير
ـا يـؤثر عـلى االقـتـصـاد والـتـنـميـة وذلك من خالل واحـتـرام اآلخـر  
تـكـامـلـهـا مـع الـثـقـافـة عـبـر الـعالقـة الــتـبـادلـيـة الـتـفـاعـلـيـة وإذا كـان
االقـتصاد محورياً في عملية التنميـة فإن ال تنمية حقيقية دون الثقافة
ـعـزل عـنـهـا وهـكـذا تـنـشـأ العـالقة ـا فـيـهـا ثـقـافـة اقـتصـاديـة أو 

كن فصلها. تعاشقة بينهما والتي ال  تداخلة وا ا
ـكـنــهـا أن حتـقّق آمـالـهـا وطـمـوحـاتـهـا وتـواكب اجلـديـد والـثـقـافـة ال 
ـال هـو العـمـود الـفـقري وتـواجه حتـدّيـات الـعصـر دون دعم مـالي فـا
كن أن يتحـقق ذلك في ظل اقتصاد مـتخلّف بل حتتاج لـلثقافـة وال 
ـسـألـة إلى اقـتصـاد مـتـطـوّر وعصـري يـسـتـجـيب حلاجـات الـثـقـافة ا
السـيّـمـا تــوفـيـر األمـوال لـدعـمـهــا مـجـتـمـعـيـاً واســتـثـمـاريـاً من جـهـة
ـا فيهـا إيجاد فرص ـساهمـة في عملـية التنـمية من جـهة أخرى   وا
تنوّعة أو عـمل وتقليص مستوى البـطالة من خالل السياحة الثـقافية ا
ــسـرح أو مـراكـز الـتـرفــيه الـثـقـافــيـة اخملـتـلـفـة أو عـبـر الــسـيـنـمـا أو ا

ؤتمرات الثقافية وكل ما له عالقة بالفن واألدب. عارض الفنية وا ا
وهـكذا كلّما تعزّزت الثقافة اغـتنت التنمية والعكس صحيح من خالل
ـا يعـلي من شـأن االثـنـ معـاً نـاهـيك عن جذب األدوات والـوسـائل 
فـرص عـمل جديـدة وتـوظيف االبـتـكار والـتـطويـر والتـجـديد من خالل
ـا الـعـرض والــتـسـويق والـتـشـويـق لـلـمـنـتج الـثــقـافي واالقـتـصـادي 
يـعكس ثقافات الـشعوب وحضاراتـها اخملتلفـة وهناك اليوم من يضع
ـقــدمــة  حتت عــنـوان ــصـالـح في ا الــتـواصـل بـ الــبــشــر وتـبــادل ا
"مـخـتـلـفـون بال خالفـات" تـعـبـيـراً عن هـويّـات مـتـنـوّعـة بـهـدف حتـقـيق
الـتكامل والـتفاعل والتـعاون من خالل التـفكيـر والسلوك لـلمجـتمعات

ا فيها من تاريخ وفنون وآثار ولغات وفولكلور. اخملتلفة 
ـا فيـهـا من لـقاءات وكل ذلك يـجـري في عـملـيـة اقـتصـاديـة مـتراكـبـة
شـكالت واخلالفات وفتح آفاق تـعاون جديد وعالقـات عامة وتـسوية ا
في اجملـاالت اخملتلـفة  وهكذا تـتفاعل سـياقات الثـقافي بالـتنموي من
ـكثّف عن ـتبـادلـة عـلمـاً بـأن االقـتصـاد هـو الـتـعبـيـر ا ـنـافع ا خالل ا
ـلـهم لـلثـقـافة أيـضـاً وأحد ؤثـر األكـبـر فيـهـا وهو ا الـسـياسـة وهـو ا
ـــعـــرفــة مــعـــايـــيـــرهــا تـــمـــايــزاً وتـــواصالً ذلـك أن امــتالك وســـائل ا
ـتطورة هـارات والتقـانة ا واسـتثـمارها بـكفـاءة عاليـة من خالل دمج ا
ـوارد الـثـقافـيـة وحتـويـلـها إلى مـوارد اقـتـصـادية إضـافـة إلى تـنـميـة ا
ـكـن أن تـرتـكـز عــلى جتـربـة تــنـسـجم مع الــعـصـر الــرقـمي والـذكـاء

االصطناعي أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.

{ باحث ومفكر عربي

بـغــداد وبــاقي احملــافــظـات وأولى
ــطـالب في هــذا الـســقف الـزمـني ا
تـسـمـيـة رئـيس حـكـومـة الـطـوار
ـنـتـفـضـون الـذي سـبق وأن حـدد ا
ـــرجــــعـــيــــة الــــديـــنــــيـــة وكـــذلـك ا
مـواصفـاته وعـلى رأسـها أال يـكون
ـنـتـم ألحـزاب الـسـلـطة ولم من ا
يـسـتلم أيـة مسـؤولـية تـنـفيـذية أو
تـشـريـعيـة سـابـقاُ وان يـكـون قـوياُ
وحـازمـاً ونـزيـهـاً ووطـنـياً لـيس له
ارتـبــاط  بــدول اجلــوار وأن يــقـدم
ـــتــظـــاهـــرين لـــلـــقـــضــاء قــتـــلـــة ا
ويستطيع إجراء انـتخابات مبكرة
ونــزيـهــة خالل فـتــرة مــسـؤولــيـته
ـنتـفضون وخالف ذلك سـيضـطر ا
الى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــعـــيـــد في
احــتـــجــاجــاتــهم قــد تــتــحــول الى
عـصــيـان مــدني بـعــد انـتــهـاء مـدة
اإلنـــذار إذا لم تـــســـتـــجـب أحــزاب
ـطـالـبـهم  بـعـد ان طالت الـسـلـطـة 
فـتـرة الـتـظـاهـرات واالعـتـصـامـات
الـتي مـضـى عـلـيـهــا أربـعـة أشـهـر
وبعد ان بـالغت احلكـومة وأحزاب
ــنـــتــفــضــ الــســلـــطــة في قـــتل ا
الـسـلــمـيـ الــذين جتـاوزت أعـداد
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الــفــنــون الــثــقــافــيــة واألدبــيــة في
العـراق في التخـمير ثم نـشر فكرة
ــراحـل الالحــقــة من الــثــورة في ا

مستقبل العراق السياسي.
ـثير لالهـتمـام بنفس سيـكون من ا
الـقدر مـعرفـة درجة الـتخـريب التي
ســـيــســـبــبـــهــا هـــؤالء الــفـــنــانــون
ـــثـــقـــفـــون الـــشـــبـــاب ألصـــنــام وا

الديكتاتورية والفساد. 
يتـوجب طرح مـسألـة الفن كـتوثيق
للثورة في العراق بجدية بالنسبة
هـتم بـدراسة التـغيير لنـا نحن ا
الذي يـحـدث في الوطن. الـسؤال ال
يــزال حتـدي كــبـيـر بــالـنــسـبــة لـنـا
كـثـيـرا. كـيف نـكـتـب روايـة الـثورة
كــيف نــؤرخ لــلــثــورة كــيف نــنــقل
أسـطورة الـثورة لألجـيـال القـادمة.
نــحـتــاج إن نـســتــحـضــر أوديـسي
الـعـراق لكـتـابة "أدب الـثـورة" على
أن يــــدركـــوا أهـــمــــيـــة الـــلــــحـــظـــة

وخصائصها. 
ــتــســرع أن لن يــســـتــطــيع األدب ا
يــكـرر رمـزيـة هــذه الـثـورة في هـذه
الـلـحـظة الـتـاريـخيـة. حلـظـة حتيي
الـروح والعـقل الـعراقـيـة الي كانت
محنطة لعقود. نتكلم عن نوع الفن
ادة ـكن أن يحـول ا واألدب الذي 
اخلــام الـــتي تـــقــدمـــهـــا حــنـــاجــر
الشباب العراقي - جميع األجناس

ألن الــعـراق عـلى نــار الـثـورة فـإن
مـلـحمـة الثـقـافة والـفـنون والـثورة
تـفــرض نـفــسـهـا عــلى مـســتـويـات
ـتتبع لـلخطاب مخـتلفة ومـعقدة. ا
السيـاسي في القرن الـتاسع عشر
ــسـتــخـدمــة فـيه يــجـد إن الــلـغــة ا
اسـتـمـدت الـكـثــيـر من الـلـغـة الـتي
اسـتـخــدمـهـا الـكــتـاب واألدبـاء في
تلك الفترة وكانت ملـيئة بالتعابير
العامة كلمـات الطموح والعبارات

األدبية. 
الـــســــيـــاســـيـــون اســــتـــفـــادوا من
اخلـطـابــة احلـمـاسـيــة عـلى نـطـاق
واسـع فـي ذلك الـــــــوقـت قـــــــبل أن
يتنبأ بـأن هذا النمط األدبي سوف
يــــصـل إلى جــــمــــيع الــــطــــبــــقـــات
االجـتـمـاعـيـة بشـكل نـادراً لـلـغـاية
وال سـيـمـا الـوصـول إلى الـطـبـقات
الدنـيا في اجملتـمع. لذا كـان هنالك
دور أســاسي لـعـبـه األدب في نـشـر
أفــــكــــار وقـــيـم الـــثــــورة وفي رفع
مـــســــتــــويــــات خــــطــــاب الــــنـــاس

وتعبيرهم عن أنفسهم. 
كــذلك كــان األدب حــافــزًا ومــثــيــراً
للـثورة ألنه كـان وراء إنشـاء إطار
مـرجـعي مـفـاهـيـمي من خالل نـشر
ـثـير لـغـته وأفـكـاره. سـيـكـون من ا
لالهـــتــمـــام مـــعــرفـــة الـــدور الــذي
ســتـــلــعــبه األنــواع اخملــتــلــفــة من

لكل ثـورة نتـاج ثقـافي خـاص بها
وكــــكل إجنـــاز عــــظـــيم فـي تـــاريخ
البـشرية هـنالك أشـخاص يعـملون
بجد لتوثيـقها وتخليدها من أجل
احلـفـاظ عـلـيـهـا لألجـيـال الـقـادمة.
حتتضن الثقافة والفن االهتمامات
ـكان اإلنـسانـية بـغض النـظر عن ا
والـــزمــان أو أي فـــروقـــات أخــرى
شتركة في وتعبر عن إنـسانيتنـا ا
قوالب إبداعية. الفن يرفع التجربة
اإلنــســانـــيــة من مــرحــلــة احلــادث
الـــطـــبــــيـــعي إلى عــــالم اخلـــيـــال
ـسـافة الـتي تـفـصل بـ الواقع وا
وبــ اخلـيــال هي جــوهــر الــعـمل

الفني. 
إنه مـا يـحــررهـا من قــيـود الـزمـان
ـــكــان ويـــدرجـــهــا في األبـــديــة. وا
جـــمــيع األحــداث الــرئـــيــســيــة في
تـــــاريخ الـــــشــــعـــــوب إن لم تـــــكن
الـبشريـة جمـعاء اسـتمـدت الكـثير
ـلموسة من مفرداتـها وتعـابيرها ا
ــثــقــفــ وأفــعــالــهــا مـن أعــمــال ا

والفنان واألحرار. 
كـما حـدث الـعكس أيـضًـا فقـد كان
القمع السياسي والتعذيب وجميع
أشـكـال الـظـلم الــتي تـتـعـرض لـهـا
الـشـعوب مـصـدرًا لإللهـام لألعـمال
األدبـيـة الـعـظــيـمـة وعالمـات داللـة
لفـهم التـحول في تـاريخ الـشعوب.

يــــســــبـق له مــــثــــيـل ألنه األول في
مثلون تاريخ البشرية الذي كتبه ا
على الـهواء مبـاشرة عـلى شاشات

التلفزيون? 
نـحن نـعـتـقـد أن الـثـورة الـعـراقـية
عـلى عكس مـا يعـتقـده األخرون ال
ـكن أن يــكـون لــهـا كــاتب واحـد.
إنهم لـيسـوا ثوارا طـبقـيون لذا لن
يــكــون ألي مــنــهم الــوصــايـة عــلى
الـنــاس حـول كـيـفــيـة الـكــتـابـة عن
ثـــورتــهـم. شــرعـــيــة أولـــئك الــذين
شــــاركــــوا في الــــثـــورة أقــــوى من
أولـئك الـذين يـرغـبـون فـي ركـوبـها

ليكونوا في دائرة الضوء. 
ـاني كـمــا كـتب الــنـاقــد األدبي األ
نـيـكوال بـنـدر في مقـالـته اجلمـيـلة
"طــريــقــة مــريـحــة لــلــمــشــاركـة في
الـثــورة" والـتـي كـانت اســتـجــابـة
قويـة للغـاية لكـتاب جديـد ظهر في
أوروبـــا وتـــرجم إلى الـــعـــديـــد من
اللـغات بـعد خمـسة أشـهر فقط من
ــكن بــدايـــة الــربــيع الـــعــربي ال 
للمـتمردين في اللـحظة األخيرة أن

يعبروا عن تطلعات الشعب.
هذا األخـير ال يـقبل نـصف احللول
والـكــلـمــات الـدبـلــومـاســيـة. لـذلك
يـــصــعب عــلى مـن يــريــد تــخــلــيــد
الثورة التعبير عن تطلعات الناس
بـــســـبب انـــفــصـــالــهـم عن أطــراف
الـثـورة وافـتـقــارهم إلى الـشـرعـيـة
الـثـوريــة الـتي مـنـحــتـهم الـفـرصـة
لالنـــتـــمـــاء الــعـــضـــوي لـــلــشـــعب
والـتـعـبـيـر عـن أعـمق رغـبـاتـهم. ال
ـكن لـلـمتـسـلـل اخـتـراق جـوهر
األشــيـــاء ألن هــنـــاك الــكـــثـــيــر من
الـــعـــوائـق الـــتي حتـــول دون ذلك.
الـــرســالــة األهـم تــوجه لـــلــشــبــاب
لـلكـتابة عـن إجنازاتـهم وحتويـلها
إلى الــنـوع األدبي الــذي يـريـدونه.
إن الـثـورة هي شـكـلـهم كـمـا يجب
أن يكون الشكل األدبي هو شكلهم.
الـكتـابة عن الـثورة وكـتابـة الثورة

واألعمار - في ميادين التحرير في
ــدن الـــعــراقــيــة إلى الـــبــلــدات وا
مــــوضــــوع عــــمل أدبـي وفــــني من
شــــأنه إثـــراء الـــتــــاريخ الـــعـــراقي

عاصر.  ا
أدب الـثـورة الــتي عـرفـتــهـا بـلـدان
أخـرى في أوروبـا واألمـريـكـيـتـ

ــكن الـتــقـاط من قـبـل. لـكن كــيف 
نبـضة الثـورة وحتويلـها إلى عمل
أدبي وفــني ال يـغــرق في الـوصف
وال يـقع فـي فخ الـتـأريخ ويـتـجـنب
اإلبالغ? الـكـتـاب والـفـنـانـون يـجب
أن يــكــونـوا مــجــتــهــدين ولــديـهم
ــتــلــكـون الــقــدرة عــلى األبــداع و

رؤية سليمة للمستقبل.
 أولـئك الذيـن ال يؤمـنـون بالـثورة
والـــــذين لـم تـــــمـــــوج قـــــلـــــوبـــــهم
ــكــنــهـم الــتــقـاط بــأمــواجــهــا ال 
جــوهــرهــا ونــحــتــهــا فـي كــلــمـات
ـثــابـة ــرور الـوقـت  ســتـصــبح 
تمردين. أولئك احتفال بالثورة وا
الذين ساهموا في األنظمة الباهتة
ــتــحــمــسـ الـى جــوائـزهــا لن وا
يـكــونـوا قـادرين عــلى كـتــابـة هـذه

الرواية أيضًا. 
ــكن فــهــمــهـا إنــهــا بــبــسـاطــة ال 
بـالـنـسـبة لـهم. إنـهم يـفـتـقرون إلى
الـصــدق الــضـروري مع أنــفــسـهم
والكتابة دون صدق أمر مستحيل.
الـشــبـاب الــذين جـفت حــنـجــرتـهم
وذابت شـــفــاهـــهم وهم يــهـــتــفــون

للثورة. 
ألـيـست هـذه طـريـقـتـهم في كـتـابـة
ـــهم روايـــة الـــثـــورة? ألـــيـس من ا
تـوسـيع مـا نـعــنـيه بـالـتـخـلـيـد من
أجـل احــتـــواء جـــمــيـع الــتـــجــارب
نسوجة في ساحات التحرير في ا
كل قرية حي ومديـنة في العراق?
ـكن اعـتـبـار الثـورة الـعـراقـية أال 
ــكن من األعــمـــال األدبــيــة الـــتي 
كـتــابـتــهـا وتـدريــسـهــا في فـصـول
األدب? ألـيس هذا إجنـازًا فـريدًا لم

هـمــا شــيــئـان مــخــتــلـفــان تــمــامًـا
يتـقاربـان في بوتقـة االنخـراط غير
ــكـنه دمـج الـثـورة ـقــيـد الـذي  ا
كتجربة إنسانية فريدة وقدرة على
الــكــتــابــة ويــؤثــر عــلى الــهــجــرة
الـضـروريــة لـلـنص من الـواقع إلى

اخليال.  
لـــقــد أظـــهـــرت لـــنــا هـــذه الـــثــورة
االهتمـام العمـيق للشـباب العراقي
بــالـفن الــثـقـافــة وبـالــكـتـابــة. لـقـد
أظـهروا لـنا أيـضًـا أن العـراق لديه
اخلمـيرة اإلنـسانـية الالزمـة لثورة
ستقـبل القريب. ثورة ثقافيـة في ا
يـجب أن تـبـدأ بالـتـأكـيـد عن طريق
إحــــداث ثــــورة فـي دور الــــنــــشـــر
قـراطي على وإضفـاء الـطابع الـد
وسـائل اإلعـالم والـتـمـويل وإزالـة
كن جـميـع أنواع الـعـقبـات الـتي 
أن تـعيق ظـهـور صحـوة أدبـية في

العراق. 
من أجل حتـقـيق الـثورة ألهـدافـها
ال بـد من حــدوث ثـورة مـوازيـة في
مـــجــــال الـــنـــشــــر من خالل إطالق
اجملالت الـــتي تـــدرس الــكـــتــابــات
ــتــمــحــورة حــول الــثــورة وفــتح ا
ـكن نـشـر مــجـاالت جـديـدة حـيث 
كـتـوبـة جـيدًا األعـمـال الـدؤوبـة وا
ـستـقبل. ونـظرًا ألن الـتجـربة في ا
ؤقتة (بدعة) أظهرت أن الكتابات ا
ـا تـتـوقف الـظروف سـتـخـتـفي حـا
هم التي تـتم كتابـتهـا فيهـا فمن ا
جــدًا أن تــعــكس األعــمــال األدبــيـة
عــمق الــتــجــربــة الــتـي يــحــاولـون
تــصـــويــرهــا من أجـل الــبــقــاء. كل
شـيء مـكـتــوب حـتى اآلن ويــطـلق
ـكن عـلـيه زوراً روايـة الـثـورة ال 
اعتباره كذلك. إنها كتابات ظرفية.
ستـمرة أن حتقق تتـطلب الثـورة ا
ـكن أن أعـمــالًـا أدبــيـة حـقــيـقــيـة 
تــسـتــغـرق وقــتًـا حــتى تــنـضج. ال
ـــكن كـــتــابـــة قــصـــة أي شــخص

مضطهد قبل انتهاء معاناته.

إنّ عــــدد الـــــدول األعـــــضـــــاء في
اإلحتـاد اإلورپـي اليـعــني جــمـيع
دول أورپا عـلى الـرغم من تداخل
وإمــتــداد حــدودهــا الــشــاســعــة.
فمثالً  تمتد احلدود ب السويد
والـــنــرويج عــلى مــســافــة 1600
كـيــلـومـتـراً وإنّ الــنـرويج لـيـست
ــوضــوع عــضــواً قي اإلحتــاد وا
طُرح للتصويت في النرويج  ولم

يُمرّر  في أكثر من مناسبة. 
 •مسارات  متبادَلة:

لـــقـــد إتـــخــذ مـــجـــلس الـــعـــمــوم
الـبـريـطــاني قـراره بـاخلـروج من
اإلحتاد األورپي  بنسبة تصويت
ـائة بـنعم و 48.1 بكالّ. 51.9 با
ولـــو إعــتـــبــرنــا أنّ بـــريــطـــانــيــا
وآيـرلــنــدا الـشــمــالـيّــة هي (أربع
دول) هـي إنـگـلــتـرا وإســكـتــلـنـده
وويـلز  وآيـرلنـدا  الشـمالـيّة فإنّ
ــنــشـورة ــراقــبــ ا حتــلــيالت ا
ــعــارضــ هم تــشــيــر  الـى أن ا
الشباب في األحزاب الوطنيَة في
إسـكـتـلـنـده وآيــرانـدا الـشـمـالـيّـة
وويـلــز  وإنّ أغـلـبـيّــة الـتـصـويت

كانت من إنگلترا.
وعـلـيـه فـقـد تـبـلـورت الـعـديـد من
اجلوانب التي تشير الى الفوائد
ـــســـتـــحـــقّـــات الـــنـــاجتـــة عن وا

شروع ومنها بإختصار: ا
{ من الـــواضح أن بــريـــطــانـــيــا
ستـعـود وتـدخل في إسـتـثـمارات
ــيّــة خــارج اإلحتــاد قــارّيــة وعـــا
األورپي ومـنـها في قـارة أفـريقـيا
والـــتـي أكّـــدهـــا رئـــيس الـــوزراء
الــبـريــطــاني بــورس جــونــسـون
بكـلمته التي ألـقاها أثنـاء إنعقاد
الــقــمّــة اإلســتــثــمــاريّــةبــ قـارة
أفـريـقـيـا وبـريـطـانـيـا (لـنـدن هـذا

الشهر  ك- 2يناير- 2020).

تـحدة في مـلكـة ا { سـتسـتمـر ا
احلــفـاظ عــلى إســتــخـدام عــمــلـة
اجلــنـيه اإلســتــرلـيــني حـتى وإن
حتــــــوّلـت دول اإلحتــــــاد األورپي
ــاط عـــمــلـــة أخــرى غـــيــر الـى أ
الـيـورو (اإللكـتـرونيّـة مـثالً) التي
لم تـستـخدمهـا  باألسـاس كعـملة
ـواطـنيـهـا داخل صـرف رسـمـيّـة 

بريطانيا.
{ اخلضـوع الى تـعـلـيـمـات منح
سـمـات الـدخـول واإلقـامـة بـعـدما
كـانـت مـوحّــدة وغــيـر مــفــروضـة
صالح وكذلك إنشاء الشركات وا
الــتــجـــاريّــة ورخــصــات الــعــمل.
مغـادرة بريـطـانيـا تـعني مـغادرة
ـصالح من وإلى بـريـطانـيا تـلك ا

بعد عمل لسنوات.
{ خروج بـريـطـانـيـا من اإلتّـحاد
سيتمخّض  عنه قطع مساهمتها
 في تـمـويالت  مـيـزانـيّـة اإلحتاد
ـرتبـة الرابـعة ب والـتي حتتل ا

الدول األعـضاء وبنـسبة  13.05
ائة (وهذا  يعادل 350 مليون با
جنـيه إســترلـيـني أسبـوعـيّاً كـما
قـالـه الـســيــد بـورس جــونــسـون

بوضوح).
هــذا بـــاإلضـــافـــة الى عــودة 3.1
مــلــيــون وظــيــفــةً في دول أورپــا
كانت تديرها بريطانيا لصاحلها

هناك.
ثمّة أمور أخرى لـها عالقة بكيان
الـــــولــــــة وإتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات
بإستقالليّـة دون إنتظار مصادقة

اإلحتاد األورپي.   
{ أمّا بـالنـسبـة لشـبكـة احلمـاية
وجب (نـقاط احلـدود) فـستـدار 
ــــتــــفق عــــلــــيــــهــــا اإلجــــراءات ا
ـــعــمـــول بـــهــا عـــبـــر احلــدود وا
ـــــشـــــركـــــة بـــــ دول اإلحتـــــاد ا

األعضاء والـتي خارجه من حيث
اجلمـارك ونقـاط دخول الـبضائع
الى بــريــطــانــيــا واحلــدود الــتي
تمـثّل بالعـلم البريـطاني. إنّ أبرز
هـذه احلـدود في شـبـكة احلـمـاية
ـــمــــتـــدّة عــــلى طـــول 500 هـي ا

كيلومتر تقريباً ب   
جـمهـوريّـة آيـرلـندا كـدولـة عـضو
فـي اإلحتـــاد األورپي وآيـــرلـــنـــدا
ـمـلـكـة الـشـمـالـيـة كـجـزء ضـمن ا
ــتــحـدة الــتي ســتـصــبح خـارج ا
اإلحتــاد بــعــد 2020/1/31 كــمــا

هو متوقّع.  
ــــــكن قــــــولـه اآلن هـــــو إنّ مــــــا 
اإلنـــتـــظــــار لـــرؤيـــة اخملــــفي من
واقف السـياسيّة واإلقـتصادية ا
وحـتى العـسكـرية حلـكومـة حزب
احملافـظـ  والـتي البـدّ أن تـثـمر
إيـجـابـاً سـيّـمـا وإنّ هـنـاك تـضاد
ب موقف تشرتشل قبلً 74عاماً
ـــان الــبـــريــطــاني  وقـــرار  الــبــر
احلـالـي بـاخلـروج ولـو إنّ الـفرق
2 فـي األصــــــــوات هــــــــو أقـل من 
ـــائـــة وإنّ حـــفـــيـــد الـــســـيـــد بـــا
ونـسـتـون تــشـرتـشلً قـد عـبّـر عن

رأي جدّه.
ÂU²)« —uDÝ

البــدّ من وجــود مـعــادلــة شـامــلـة
نـظورة تـغيّـرات ا تـضم جمـيع ا
لـلعالقـة ب بـريطـانيـا واإلحتاد.
ـــاثـــلـــةبـــإجــراءات وفـي رؤيـــة 
ـألوف  في معادالت أخرى فإنّ ا
الـــــريــــاضـــــيّــــات هـــــو  إيــــجــــاد
قبمةاجملهـول (س) وهي النتيجة
ـــــطــــلـــــوبـــــة عـــــادة . وإذا مــــا ا
ـألوف وبـعد إسـتـقرأنـا هل من ا
بذل جـهد حثـيث في عمل ما  أن
تــكــون الــنــتــيــجـة هـي اجملــهـول

(س)?

بولندا
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بغداد

للحرب ب دول أورپا بل إعتبار
احلـــرب فـــيـــــمـــا بـــيـــنـــهـــا أمــراً

مستحيالً. 
قـترحات في بعـدها دخـلت هذه ا
وقّعة في العام معاهدة پـاريس ا
1951 بــحــضــور ست  دول فــقط
ـانــيـا الـغــربـيـة هي بــلـجـيــكـا وأ
وإيطالـيا وفرنسا ولـكسمبورغ و

نخفضة).   هولندا (األراضي ا
وبـــإســتــمــرار تــنــفــيــذ إجــراءات
الــتــعــاون والــتـي تــمــخّــضت في
الــعـام 1957 عن تــشــكـيـل سـوق
إقــتـــصــادي أورپـي مــشـــتــرك في
ـعـاهـدة إطـار مـعــاهـدة سـمّـيت 
ـوارد الـطـبـيـعـيّـة رومـا لــتـبـادل ا
لهذه الدول وهي الفحم والفوالذ.

وبـــعــد 36 عـــامــاً إي في الـــعــام
1993 فـــكـــان تــأســـيـس اإلحتــاد
األورپـي في صـــيـــغـــة الـــتـــعــاون
ـــواقف األخــرى اآلقـــتـــصــادي وا
والـــذي يـــضم  28دولــــة عـــضـــو
فـيه(عــدد نـفــوسـهـا  508مــلـيـون

نسمة).

. له من نتائــــــج لكــــال اجلانب
{ سنوات البداية:

ــيّـة بــعــد إنــتــهــاء احلــرب الــعــا
الثانية في العام 1945 التي  
جتــاوز  ضــحـايــاهـا مـن الـقــتـلى
ســبــعــ مــلــيــونــاً  بــدأ الــقـادة
األورپّـــيــــون آنـــذاك جــــمــــلـــة من
لمة وتوحيد اإلجراءات من أجل 
اجملــــتـــمع األورپي عـــبـــر إداراته

السياسيّة.
 أمـــا اآللـــيّـــة واألهـــداف فــكـــانت
إعــمـــام الـــسالم بـــ دول أورپــا
وإنـشاء إقـتصـاد موحّـد للـتعاون
بينها في األسواق ومكوّناتها.  
فـفي الـعـام 1946 إقـتـرح الـسـيـر
ونـــســــتـــون تـــشـــرتــــشل رئـــيس
الـــوزراء الــبـــريـــطــاني مـــشــروع
تـحدة األورپيّة إنشاء الـواليات ا
كــإحتــاد ســيـــاسي وإقــتــصــادي

وعسكري. 
وبـعـدهـا وفي الـعام  1950بانت
فـي األفق أفـكـار  روبـرت شـومـان
رئـيـس وزراء فـرنــســا والـتي في
أبـرزهـا عـدم الـتـفـكـيـر بأي سـبب

بــعــد أيّــام وبــالــتــــــــــحــديــد في
ــمــلــكــة 2020/1/31 ســتــنــهي ا
ـتـحـدة عـضـويّـتهـا فـي اإلحتاد ا
األورپـي بــعــد إســتـــفــتــاء الــعــام
 2016ومــــنــــاقـــشــــات وقـــرارات
ــانــيّـة خــضـعت الـى تـعــمـيق بـر
الـتـفـاصـيل واألسـبـاب والـفـوائـد
ــتـوقّـعــة مـحــلّـيـاّ والــسـلـبــيّـات ا
وإقلـيميّاً ودولـيّاً. ويعـتبر خروج
بــريــطــانــيـا مـن اإلحتـاد األورپي
مشـروع من تصمـيم وتنفـيذًحزب
احملــافــظــ الــذي طــرحه بــشـكل
بـــارز  في أكـــثـــر من مـــنـــاســـبـــة
وآخـرها في  اإلنـتـخابـات العـامة
األخـيـرة (2019) وفـاز بـأغـلـبـيّـة
ملكة مقاعد مجلس الـعموم في ا
ــتـحــدة لـبــريـطــانـيــا الـعــظـمى ا
وآيـــرلـــنــدا الـــشـــمـــالــيّـــة (اإلسم

الرسمي). 
إذن ســتــخـــرج بــريـــطــانـــيــا من
اإلحتــاد األورپي عـبــر مـايــسـمّى
شـروع  (برگزت Brexit) وهو
اخلـروج الـبـريـطـاني مـن اإلحتاد
األورپـي والذي مـاعـليـه مثـلــــــما

الـشـهـداء في أيـام الـتـصـعـيـد فـقط
الـتي هاجـمت فـيهـا قوات مـكافـحة
الـشـغب سـاحات االعـتـصـام بـعنف
ـنـتـفـضة في بـغـداد واحملـافـظـات ا
عـتصمـ أكثر من وأحرقت خـيم ا
عـشــرين شــهـيــد ومـئــات اجلـرحى
و اغـتــيـال  عــدد من الــنـاشــطـ
بيـنهم نـاشطـة مدنيـة ومسـعفة في
الـــبـــصـــرة فـي تـــطـــور جـــديـــد في
عـــمــلــيــات االغــتـــيــال طــالت حــتى
الــنـســاء وبــعـد ان بــالــغت أحـزاب
ـماطـلـة والـتـسويف الـسـلـطـة في ا
في تـنـفـيـذ مـطالـب الـشـعب  كـسـباً
لــلـوقت و لم تــعـبه لإلنــذار األخـيـر
لـــلـــمـــنــــتـــفـــضـــ  فــــمـــا كـــان من
نتفض إال ان ينفذوا تصعيدهم ا
الــذي بـدؤوه مـنــذ أيـام ومن ضـمن
عــمــلــيـات الــتــصـعــيــد كـانـت قـطع
الــطــرق وهي عــمـلــيــات مــشــروعـة
ضـمن الـتــظـاهـر الـســلـمي بـعـد ان
جتــاهـلــتـهم احلــكـومــة وأحـزابــهـا
جلس األمن الوطني فكان األولى 
واحلــــكـــــومــــة اتــــخــــاذ إجــــراءات
ملموسة للحد من عمليات االغتيال
واخلــطف واســتــخــدام الــرصـاص

ـنتفـض بدم بارد احلي في قتل ا
كل يــــــوم ومعرفة مـنفذي عمليات
ـتــكـررة والـتي تـسـجل االغـتـيـال ا
ضــد مــجــهــولــ بــدال من تــهــديــد
ـنـتفـضـ الـسـلـمـيـ بـاالعـتـقال ا
والــعــقــوبـات وكــان عــلى اجملــلس
واحلـكـومـة وأحزاب الـسـلـطـة اخذ
ــهـــلـــة اجلــديـــدة الـــتي حـــددهــا ا
ــنــتـــفــضــون ألحــزاب الــســلــطــة ا
لتـنفيـذ اإلصالحات بـنظر االعـتبار
ـنتـفـضون وبـخالف ذلك سـيـلجـأ ا
لـلـتـصعـيـد بـوسائل جـديـدة كـقطع
ـدني بـعد ان الـطـرق والـعصـيـان ا
مــلـــوا مـن الـــوعــود الـــكـــاذبـــة في
ـشـروعة وهي حتـقيـق مطـالـبهم  ا
مــطـالـب الـشــعب الــتي نــادى بــهـا
ــنـــتــفــضـــون مــنـــذ الــيــوم األول ا
لـلـتــظـاهـرات مـطــلع تـشـرين األول
ـــــاضـي بـــــدالً من الـــــتـــــســـــويف ا
ـنــتـفــضـ ــمـاطــلـة وتــهـديــد ا وا
والـتــمـادي فـي اسـتــخـدام الــعـنف
ـــســــتــــمـــر ــــفـــــــــرط والــــقـــتـل ا ا
بـاسـتـخـدام الــعـتـاد احلي وقـنـابل
الـــغــــاز واخلـــطـف واالغـــتــــيـــاالت

ستمرة.   ا


