أدلجة الفنون واآلداب وتسٌٌس الثقافة :خطاٌا العصر الكبرى
مص ّدق الحبٌـب
"لٌس بالضرورة ان تتعارض االٌدٌولوجٌا مع االبداع الفنً  ،لكنها قد تصبح عدوه القاتل اذا ما انتهج النظام
الحاكم التطرف السٌاسً وعمل على زرق تلك االٌدٌولوجٌا فً عروق الثقافة بإفراط مهووس"
پول جونسن

______________________________________________________
بوادر أدلجــة الفنون:
باستثناء وصاٌة الفكر الدٌنً على االنشطة الثقافٌة فً اصقاع مختلفة من هذا العالم ولفترات محددة
من التارٌخ البشري ،لم تقع الفنون واالداب تحت هٌمنة النظم الفكرٌة والسٌاسٌة اال فً مطلع القرن
العشرٌن  ،خاصة حٌنما تحقق ذلك بشكل سافر تحت سٌطرة النظم السٌاسٌة التوتالٌتارٌة (الشمولٌة)
التً شملت فاشٌة اٌطالٌا ونازٌة المانٌا وشٌوعٌة االتحاد السوفٌتً والمعسكر االشتراكً االوربً
والصٌن .والحقا ،عمت فً بعض انظمة العالم الثالث الدكتاتورٌة العدٌدة ومن بٌنها نظم البعث
الفاشٌة فً العراق وسورٌا .واستنادا لما جاء فً كتاب بول جونسن الموسوم "تأرٌخ جدٌد للفن"
المنشور عام ٌ ،3002مكن االستدالل بأن البداٌات االولى للتقارب الرسمً بٌن االٌدٌولوجٌة والفن
تعود الى حدثٌن مهمٌن ،وقع كالهما فً مستهل القرن العشرٌن:
 تمثل الحدث االول بالتؽٌٌرات التً حصلت فً حقل العمارة من خالل مساهمات
المعمارٌٌن والمهندسٌن امثال كروبٌوس ولوكوربوزٌٌه وجٌنرت ومٌس .ومن خالل
تطبٌقات طرق المكننة واالنتاج الواسع ومبدأ تٌلر فً االدارة العلمٌة للمشروعات  .وقد
كان والتر كروبٌوس ( )3191-3882فً طلٌعة المساهمٌن فً هذا المجال  ،بل كان ٌعتبر
بمثابة األب الروحً التجاه تحمٌل فن العمارة بمستلزمات آٌدٌولوجٌة محددة .وهو
الدوؼمابً العقابدي الرابد الذي كان معمارٌا معوقا اتجه الى التدرٌس وابدع فٌه .وأول ما
ٌذكر عنه انه استنبط ما ٌسمى بالمبادئ الخمسة ،التً تطلبت من فن العمارة أن :
-

ٌستجٌب الى الثورة الصناعٌة وٌتبنى طرقها فً الكفاءة والتماثل واالتساق النمطً
والعقالنٌة ودراسة الكلفة.
ٌولً اهتماما استثنابٌا للقٌمة االستعمالٌة للتشكٌل المعماري وٌركز على تجسٌد االؼراض
العملٌة للتصامٌم.
ٌراعً امكانات وخصوصٌات المكننة الصناعٌة وذلك بانتهاج مبدأ النظامٌة التكرارٌة
المتماثلة واستخدام الخطوط المستقٌمة والزواٌا الحادة والتكعٌبٌة فً االنشاء المعماري.
ٌأخذ فً نظر االعتبار استخدام المواد االنشابٌة المعاصرة مثل الحدٌد والكونكرٌت
والمطاط كبدابل للمواد التقلٌدٌة مثل الخشب والطابوق.
ٌحاول جهد االمكان الؽاء تشكٌالت الدٌكور التزٌٌنٌة او تقلٌلها الى الحدود الدنٌا.

 أما الحدث الثانً فكان ظهور المدرسة الفنٌة المستقبلٌة فً اٌطالٌا على اٌدي مارٌنٌتً
وبوجٌونً وسفرٌنً وباال ،الذٌن نشروا بٌانهم االول الجرئ عام  ،3101والذي اعلنوا فٌه
الثورة على الماضً والتقالٌد القدٌمة ومجدوا المستقبل الذي وعدوا به ان ٌكون منٌرا
بعنفوان الشباب ومتفجرا بحٌوٌتهم ونشاطهم وجرأتهم واستعدادهم لركوب االخطار،
متخذٌن من التطور التكنولوجً وسرعة اٌقاع العصر والجموح والعنؾ كرموز لتفوق
وانتصار االنسان على الطبٌعة واالوضاع التقلٌدٌة .وقد استقبل الشباب االٌطالً هذه
الفلسفة بحماس كبٌر مما خلق لها والءا وشعبٌة واسعٌن خاصة بٌن حركات الشباب
العسكرٌة والملٌشٌات والتً من خاللها وجدت المستقبلٌة طرٌقها المعبد الى قلب موسولٌنً
الذي كان بدوره قد انفصل آنذاك عن الماركسٌة واصبح قومٌا اشتراكٌا ثابرا ومتعصبا.
وهكذا انضوت الحركة المستقبلٌة تحت لواء حركة الرداء االسود التً كان ٌقودها
موسولٌنً والتً كانت تدعو الى تؽٌٌر اوضاع البالد بالقوة .فمع حماس ووالء المستقبلٌٌن
سٌطرت حركة موسولٌنً على الشارع االٌطالً بشكل مطلق مما قاد الى استالمها السلطة
عام  ، 3133لٌبدأ رسمٌا عصر الثقافة االٌدٌولوجٌة وتتطور اسالٌب تسٌٌس الفنون
واالداب لما نعرفه الٌوم.
طبٌعة النظم التوتالٌتارٌة والتسٌٌس الثقافً:
ٌعتبر الفٌلسوؾ االٌطالً جٌوفانً جنتٌل ( ،)3111-3881الذي استوزره موسولٌنً للتعلٌم فً
الحكومة الفاشٌة ،اول من استخدم مصطلح التوتالٌتارٌة قبل ان ٌشٌع استخدامه من قبل السلطات
الفاشٌة االٌطالٌة باعتباره افضل ماٌعكس وحدة وشمولٌة وكفاءة النظامٌ .تمٌز النظام التوتالٌتاري
بصفة عامة بسٌطرة الدولة وتنظٌمها لكل مرافق الحٌاة العامة والخاصة واشرافها على نشاطات
المواطنٌن المادٌة والفكرٌة والشخصٌة تحت حجة كفاءة النظام الجمعً المبنً على والء الكل
واخالصهم والذي تذوب فٌه الفردٌة لصالح خدمة المجموع .المجموع الجماهٌري الذي ٌفترض ان
تمثله الدولة ومؤسساتها بأهلٌة وامانة!! ولذلك ٌرى التوتالٌتارٌون بان الوسٌلة الجوهرٌة والفعالة
لتحقٌق اهداؾ النظام هً قٌام السلطة السٌاسٌة بتعببة كل الشعب وتحشٌد جمٌع طاقاته وتسخٌر كل
امكاناته لخدمة ودعم فكر وفلسفة تلك السلطة وبرنامجها السٌاسً وتصفٌة كل ما ٌقؾ فً طرٌقها
او ٌعارضها.
وٌمكن تمٌٌز مالمح النظام التوتالٌتاري االساسٌة بما ٌلً:
-

حزب سٌاسً واحد ٌقوده دٌكتاتور ؼالبا ما ٌكون متعصبا آلٌدٌولوجٌا معٌنة ،قومٌة او
عنصرٌة او طابفٌة او عشابرٌة او دٌنٌة او حزبٌة.

-

نظام تنفٌذي حدٌدي ارهابً صارم ٌبتلع االجهزة التشرٌعٌة والقضابٌة وٌعتمد الهٌمنة التامة
على مؤسسات الجٌش والشرطة واالمن والعدل وٌنتهج االكراه والتخوٌؾ والتهدٌد والعنؾ
مستخدما وحدات البولٌس السري والرقابة واالستخبارات لتضٌٌق الخناق على المواطنٌن
وحصر نشاطاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم بالدابرة التً تضمن تحقٌق اهداؾ السلطة
وضمان صمودها وبقابها.

 نظام مركزي للتخطٌط االقتصادي واالجتماعً والثقافً ٌضمن السٌطرة التامة على وسابلاالنتاج المادٌة والثقافٌة وٌمتلك المبادرة فً استخدام وتقنٌن الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة
والعالقات الخارجٌة وقضاٌا الحدود.
 نظام مركزي نشٌط وفعال للدعاٌة والتعتٌم االعالمً (الپروپاكاندة) الذي ٌتولى احتكار وسابلالتعلٌم واالعالم واالتصال وٌقوم بزرع الوالء والطاعة واالستكانة وٌحرم االنفتاح والحوار
والنقد.
وخالفا لما هو شابع ،لم تكن الثقافة االٌدٌولوجٌة من صنٌع الدكتاتورٌٌن والسٌاسٌٌن المتطرفٌن انما
هً النتاج الشرعً لؽٌرهم ممن ٌساهم مساهمة فعالة فً شرعنة النظم الدكتاتورٌة الشمولٌة وتقوٌم
مناهجها المتطرفة وترسٌخ عدوانٌتها ،واطالة أمد استبدادها واستبثارها بالسلطة .فباالضافة الى
اجهزة النظام الرسمٌة بكل مستوٌاتها والتً تقوم بتنفٌذ كل ما ترومه السلطة المتنفذة ،هناك ثالث
مجموعات متمٌزة من المهنٌٌن واالختصاصٌٌن الذٌن ٌضطلعون عادة بالمهمات االساسٌة لخلق
وترسٌخ الثقافة االٌدٌولوجٌة  ،تحت ضؽوط واؼراءات السلطة السٌاسٌة  ،واالستعانة بموارد البالد
ومؤسسات الدولة والمجتمع المسخرة كلٌا لهذا الؽرض بحكم قوانٌن واعراؾ الدولة التوتالٌتارٌة ،
وهذه المجموعات هً :
 البداكوجٌون (  :) Pedagoguesوهم مصممو المناهج وواضعو اصول التدرٌس وكتابالبٌانات والبالؼات الحزبٌة ومنمقو تقارٌر المؤتمرات وصابؽو الخطب السٌاسٌة وصانعو
الدٌباجات ومروجو الشعارات  ،والمنظرون المختصون بطرح التحلٌالت المقنعة واختراع
المعانً الجمٌلة لكل ما لٌس له اي معنى! والذٌن ٌضفون الشرعٌة والهٌبة على فكر السلطة
وٌسبؽونها بما ٌدل على العقالنٌة واالهلٌة والعدالة  .وٌتمٌز افراد هذا الفرٌق بكفاءتهم
المشهودة وتفوقهم العالً ،وقد ٌكونون من المؤمنٌن فعال بالفكر الشمولً او ممن تشترٌهم
السلطة باثمان باهضة ،أو على االؼلب ممن تركعهم السلطة تحت نٌر طؽٌانها وجبروتها.
وهذا هو الفرٌق الصؽٌر الذي الٌتعدى حجمه عددا قلٌال من االفراد  ،لكنه الفرٌق الذي
ٌرسً الدعابم االساسٌة لفكر السلطة ومنهجها االٌدٌولوجً وٌصوغ وٌعزز برامجها
السٌاسٌة ،وؼالبا ماٌكون هذا الفرٌق هالمٌا منسحبا الى الوراء ومختفٌا وراء بهرجة القابد.
 المثقفون والمتعلمون من ادباء وشعراء وفنانٌن وعلماء وفالسفة واساتذة ومربٌن وقادةومرشدٌن ومهنٌٌن ممن ٌنضوون بخٌار او بدونه تحت لواء الحزب والثورة وٌعملون من
أجل صٌانتهما ورفعتهما وتحقٌق اهدافهما ،وكذلك انصاؾ وارباع المثقفٌن واالدعٌاء
والمنتفعٌن والمصفقٌن وبابعً الضمٌر .وهذا هو الفرٌق االكبر عددا واالوسع انتشارا
واالكثر خطورة لكونه قادرا على تعلٌم واقناع وتطبٌع الجماهٌر والهاب مشاعرها بعواطؾ
الثورة .وهو الفرٌق الخبٌر اٌضا فً تروٌج االشاعات واطالق االتهامات وتسبٌب المظالم
 .فهو اذا االداة القادرة ،خاصة فً االمد البعٌد ،على تحوٌل وجهة الوسابل الثقافٌة
والتعلٌمٌة باتجاه ؼسٌل االدمؽة وتحوٌل افكار السلطة الى حقابق مطلقة واقحامها الى
البٌوت وجعلها جزءا ال ٌتجزأ من حٌوات الناس .وبالتالً فان هذا الفرٌق ٌضطلع بالقسم
االعظم من مهمة تعزٌز امبراطورٌة الخوؾ وترسٌخ ثقافة القطٌع  .وال شك فان هذا
الفرٌق هو الظهٌر العملً لقوات البولٌس السري واجهزة القمع المسؤولة مباشرة عن تؽٌٌب
وتهجٌر واخضاع وتدجٌن كل من تبدر منه بادرة التردد فً تمجٌد النظام .وبموجب ذلك

فان هذا الفرٌق هو المسؤول بشكل ؼٌر مباشر عن تدوٌر وتزٌٌت عجالت النظام
التوتالٌتاري وتألٌه قادته.
 السلبٌون الذٌن ال سبٌل لهم سوى االنجراؾ مع التٌار الهادر ،واولبك المبدعون الذٌنٌنسحبون الى الوراء وٌتخذون من االعتزال واالختفاء والهجرة الى الخارج حلوال فردٌة
للكارثة التً تحٌق بالبالد .وبهذا الفرٌق تكتمل دابرة الذنب الجمعً التً تضع الجمٌع قاطبة
فً دابرة المسؤولٌة ،االمر الذي ال ٌمكن لنا ان نتجاهله او نؽض الطرؾ عنه مهما اختلقنا
من أعذار وتبرٌرات .وفً ظل هذا التواطؤ الشعبً الشامل بالخٌار واالجبارٌ ،نفسح
المجال رحبا وٌنفتح السبٌل فارها معبدا امام العصابات المرٌضة المتعطشة للسلطة التً
ٌحلو لها ان تفعل ماتشاء  .وبهذا ٌحرص الثوار التوتالٌتارٌون على ترسٌخ وجودهم وتشدٌد
قبضتهم على زمام االمور وارساء دعابم ماٌسمونه بالثورة الثقافٌة الجدٌدة التً تتلخص
بفرض النمط الثقافً المستند الى آٌدٌولوجٌاتها الفردٌة المعتمدة على الؽاء وتصفٌة كافة
االنماط الثقافٌة االخرى والتً ؼالبا ما ُتتهم بالخٌانة والعمالة واالرتداد وأعاقة تقدم الثورة.
ومن االجراءات التقلٌدٌة بهذا الصدد هو ان تقوم السلطة بـ:
 تأمٌم او ضم كل او اؼلب المؤسسات الفنٌة واالدبٌة الى القطاع العام بشكل فوري او
تدرٌجً .واحتكار تموٌلها وادارتها واالشراؾ على صٌاؼة توجهاتها وبرمجة نشاطاتها،
االمر الذي ٌلؽً الفرص الثقافٌة المختلفة وٌجفؾ منابع التموٌل االخرى وٌسهم بالتالً فً
تحوٌل قسم كبٌر من الفنانٌن واالدباء الى توابع ومستفٌدٌن ومرتزقة  ،وٌدفع القسم االخر
منهم الى الهروب ،فٌما ٌلقى القسم المعارض جزاءه باالهمال والنفً ،او السجن والتعذٌب
والتصفٌة.
 التشدٌد فً بٌاناتها وتقارٌر مؤتمراتها الحزبٌة والرسمٌة وخطب قادتها بأن الثقافة ،وخاصة
بشقٌها الفنً واالدبً  ،عبارة عن سالح ماض لحماٌة آٌدٌولوجٌة الثورة وصٌانة مكاسبها
الجماهٌرٌة ومحاربة اعدابها فً الداخل والخارج الذٌن ٌتربصون باي فرصة الجهاضها.
 التركٌز على تأسٌس االتحادات والنقابات الثقافٌة المرتبطة بالنظام وتسلٌم قٌاداتها لالفراد
الذٌن ٌفتقرون الى الموهبة وٌتمٌزون بالوالء والطاعة العمٌاء ،وحصر النشاطات
واالمتٌازات بالعضوٌة التً تتحول تدرٌجٌا الى ماٌشبه صك الؽفران ،االمر الذي سٌؤدي
المحالة الى تهمٌش وتحجٌم بقٌة التجمعات والحركات والنوادي الثقافٌة االخرى ووصمها
باالنشقاق عن خط الثورة من اجل التهٌبة لالجهاز علٌها واازالتها نهابٌا من الوسط الثقافً.
وهكذا فان االلزامٌة ؼٌر المباشرة للعضوٌة ستتسبب باقران االهلٌة الفنٌة باالنتماء الحزبً
 ،االمر الذي ٌجعل كفاءات ومواهب المبدعٌن مرهونة بتبعٌتهم السٌاسٌة ،وٌحول سجالت
العضوٌة وفعالٌات االشتراك فً النشاطات الى ادوات للرقابة واالستخبارات والسٌطرة من
اجل ترسٌم خرٌطة الوالء للسلطة .وفً مرحلة متقدمة عندما ٌتم ضمان والء كل المثقفٌن
ستنتفً الحاجة الى االبداع والمنافسة وٌتحول المبدعون الى آالت تدور لتنتج ماٌرؼب فٌه
النظام مماٌمجد الحزب والثورة ،وما ٌؤله القابد .وفً هذه المرحلة سٌنتهً النقد والتقٌٌم
الن لٌس من مصلحة السلطة ان ٌساهم الناس فً تقٌٌم االمور وتحلٌلها ومقارنتها .وهو
هدؾ تسعى عادة السلطة الى تحقٌقه.

فً خطاب لجوزٌؾ كوبلز وزٌر االعالم النازي القاه فً عام  3129قال:
" بسبب فشل النقد الفنً فً االتٌان بأي قٌمة جدٌدة خالل هذه السنة ،فإننا سنمنع منعا باتا
ممارسة كل صنوؾ النقد الفنً وكل ما ٌنتجه النقاد الذٌن ٌنصبون انفسهم حكاما على مستوٌات
ونوعٌات الفنون .واعتبارا من تأرٌخ الٌوم سٌخضع كل ما ٌكتبه النقاد الى رقابة مشددة من قبل
محرري الزواٌا الثقافٌة الذٌن من واجبهم ان ٌتأكدوا بان كل ما ٌكتب عن الفن ٌجب ان ال
ٌتعدى كونه تقارٌرا وصفٌة ال تحمل اي رأي او تقٌٌم او مناقشة او تحلٌل او تشكٌك".
وبعد ٌومٌن من اطالق هذا التصرٌح ،انبرى بوق النظام بوباختٌر لتنمٌق وتوضٌح ما صرح به
كوبلز ،قابال:
" ان المعٌار الوحٌد المقبول لتقٌٌم الفنون هو مدى انطباق وتماشً تلك الفنون مع المفهوم
االشتراكً القومً لثقافتنا .ولٌس ألي احد الحق فً تؽٌٌر أوتحوٌر هذا المعٌار ؼٌر سلطة
الحزب ومؤسسات الدولة".
والشك فإن مثل هذه االنظمة تؤمن بمنهج الهٌمنة وتبرره كوسٌلة فعالة لبلوغ ؼاٌاتها  ،مستندة
فً ذلك الى فلسفة قوامها:
 االدعاء بان آٌدٌولوجٌة الثورة تستند الى القاعدة التارٌخٌة وموروث الشعب الثقافً ،وتتمخض عن صلب الحقابق والحجج المطلقة الدالة على اصالتها وخدمتها للشعب ،االمر
الذي ٌسمح لثقافة الثورة باعادة تقٌٌم التارٌخ وصنع حقابق ذاتٌة جدٌدة بدال من االستناد الى
الحقابق الموضوعٌة المتوفرة .وهكذا ٌعاد اطالق االحكام على االحداث والنتاجات الثقافٌة
ومنتجٌها ،وٌتقرر من جدٌد معنى االبداع وٌتعرؾ ما هو جٌد وما هو ردئ وفق حقابق
الثورة المصطنعة.
 االٌمان القاطع بان قادة الحزب والثورة هم الممثلون الشرعٌون الوحٌدون المؤهلون لقٌادةالمجتمع من دون الحاجة الى استفتاء آلراء الشعب ومعرفة مٌوله ،ناهٌك عن عدم الحاجة
الى السماح له باالنتخاب! ومن هنا تنشأ ،لٌس فقط ظاهرة الحزب الواحد ،بل سرعان ما
تتطور الى معضلة القابد االوحد الذي ٌحول بدوره الحزب ومؤسسات الدولة ومرافقها الى
ادوات لتنفٌذ ما ٌراه مناسبا .وسواء كان ما ٌراه القابد معقوال او عملٌا ام ال ،فإنه ال ٌلقى
اال المصادقة المطلقة من قبل رفاق الحزب وكبار مسؤولً الدولة وعموم الشعب حتى
ٌصبح كل ما ٌنطق به القابد كتابا ُمنزال .وهكذا فمثلما ٌرشد الفنار السفن الضالة فً عتمة
البحار  ،فان حب القابد والتفانً من اجله وتألٌهه تصبح بمثابة الفنارات المنٌرة فً دروب
الثقافة التً ترشد الفنانٌن واالدباء وكل من ٌؤثر فً المجتمع ،الى بر االمان المتمثل
بشاطا آٌدٌولوجٌة الثورة الجدٌدة .ومن هنا ٌتم تحوٌل كل ما ٌنطق به القابد الى كتب منزلة
 ،وٌنهال الشعراء بقصابدهم والفنانون بلوحاتهم وجدارٌاتهم والروابٌون بقصصهم
والمسرحٌون بمسرحٌاتهم والموسٌقٌون باؼانٌهم ومعزوفاتهم التً تقؾ كلها خاشعة لتمجٌد
عظمة القابد وحزبه وثورته وعطاءاتها التً ال تنضب.
 االٌمان العمٌق بضرورة شمول كافة افراد الشعب وقطاعاته بفكر الثورة ،والتظاهر بعدماالكتراث لوجود االختالؾ بٌن الناس او التعمد فً الؽاء االختالفات ومعاملة جمٌع الناس

كتوابع ،االمر الذي ٌتجسد فً شعار "من لٌس منا فهو ضدنا" الذي ٌعمل بسرعة وفعالٌة
على استقطاب المواطنٌن الى فرٌقٌن  ،الفرٌق المستفٌد الذي ٌضم المنتمً والموالً
والمتعاون والصدٌق  ،والفرٌق الخاسر الذي تتوجب تصفٌته .فً ظل هذا الظرؾ ٌصبح
التشبث بالسلطة ومحاولة االحتفاظ بها باي ثمن هو الهدؾ الذي ٌستلزم ضمان الجمٌع
وتأمٌن جوانبهم كاحدى الوسابل الكفٌلة ببلوغ ذلك الهدؾ.
التجربة الثقافٌة فً االنظمة التوتالٌتارٌة:
النمــوذج الفاشــً:
من االٌام االولى الستالم موسولٌنً السلطة فً اٌطالٌا ،تبوأ مثقفو المستقبلٌة مناصب الصدارة
وتربعوا على العرش الثقافً فأخذت نتاجات الرسامٌن والنحاتٌن والمعمارٌٌن تزٌن قصور الحكم
ومؤسساته .وشرعوا مع الكتاب والشعراء والصحفٌٌن فً التخطٌط الشامل لوضع خارطة الثقافة
الفاشٌة الجدٌدة الشاملة .ولكن التحاما مع فكر موسولٌنً ،بل ذوبانا فٌه ،تخلى المستقبلٌون عن
فلسفتهم الجوهرٌة فً تجدٌد الشباب الثابر والتجأوا الى اعتناق الماضً وتمجٌد التراث الرومانً
التلٌد كرمز لقوة الجذر وعراقة األصل ،وكمنطلق لجعل روما المنافس االكبر لبارٌس فً الجمال
والذوق واالناقة مع التركٌز على الفارق الكبٌر اال وهو التوجه اآلٌدٌولوجً الموحد الذي ٌفتقر الٌه
االبداع الفرنسً!! وعمال باتجاه تحقٌق اهداؾ الفاشٌة بانعاش الثقافة السٌاسٌة ،اصبحت جمٌع
الموارد والقنوات الفنٌة واالدبٌة تخضع الدارة مباشرة وتفصٌلٌة من قبل االجهزة الحكومٌة مما
ساعد على انفجار عدد المشارٌع الثقافٌة المدعومة من قبل الدولة وازداد االنفاق فٌها لٌصل الى
الحد الذي شرع فٌه قانون ال ،%3القاضً بتخصٌص مٌزانٌة بهذه النسبة للمصروفات على
التماثٌل واللوحات الفنٌة واقتطاعها من المٌزانٌات الكلٌة المخصصة لكل مشروع من المشروعات
العامة .وفً هذا الجو الناشط ثقافٌا والمحمل بشحنة سٌاسٌة عالٌة ،نضجت االرضٌة المالبمة لنشوء
وتطور المفاهٌم التً تبنتها االنظمة التوتالٌتارٌة الالحقة مثل "الفن كسالح فً المعركة" و"الفن
كوسٌلة لتثقٌؾ الجماهٌر بروح الحزب والثورة" ،و"ال ثقافة خارج السلطة او ضدها" .وكان
موسولٌنً قد عبر عن ذلك فً احدى خطبه قابال:
" على الحقل الثقافً ان ٌنهض بمهمات تجسٌد التالحم الجمالً والروحً بٌن الحكومة والشعب.
فالشعب الذي ال ٌلتحم بحكومته لٌس بشعب ،انما مجامٌع من الؽوؼاء! ولذلك فإن االتحادات
والنقابات الفنٌة واالدبٌة المسجلة لدى الدولة هً السبٌل الوحٌد لبلوغ ذلك التالحم .ولهذا السبب فإننا
لن نسمح مطلقا الي تجمع فنً او أدبً أن ٌنشط خارج اطار الدولة او ٌعمل ضدها" ( Missoroli
.)&Agristi 38
ومن هنا اٌضا بدأت هٌمنة النقابات واالتحادات المهنٌة المرتبطة بالحكومة واحتكارها للنشاط
الثقافً ،وظهرت مشارٌع مثل معارض الحزب والمهرجانات الشعرٌة والمنتدٌات االدبٌة القومٌة
التً تدار بشكل حزبً من قبل تلك المؤسسات النقابٌة ،فكان على سبٌل المثال التنظٌم الحدٌدي
الدقٌق للمعارض الفنٌة فً عموم اٌطالٌا متمثال بعقد بٌنالة فٌنٌسٌا وترٌنالة مٌالنو وكوادرٌنالة
روما .لكن هذا االنتعاش الثقافً الكبٌر لم ٌدم طوٌال ،بل بدأ ٌخفت شٌبا فشٌبا بتأثٌر انزالق
موسولٌنً فً عالم النازٌة وارتباطه مع هتلر فً "حلؾ الدم والحدٌد"  .وهذا ما ٌثبت بان تركٌب
وصفة الثقافة السٌاسٌة البد ان ٌتؽٌر باتجاه زٌادة المكونات السٌاسٌة وتقلٌل المكونات الثقافٌة ،

خاصة عندما ٌبدأ النظام بالتخبط فً المزٌد من االزمات والحروب! وٌستمر التؽٌٌر الى ان تنفذ
المكونات الثقافٌة تماما فال تبقى إال الشعارات السٌاسٌة الفارؼة .وما قاله موسولٌنً آنذاك ٌعبر
خٌر تعبٌر عن تؽٌٌر االولوٌات ،والهوس حول االنتصار على االعداء ،حٌث جاء فً احدى خطبه
اٌام افتتانه بالحلؾ النازي ماٌلً :
" أود ان أرى اعالم اعدابنا المنكسرٌن منكسة فً قاعات متاحفنا االٌطالٌة اكثر من التماثٌل
واللوحات الفنٌة والتحؾ التً نعتز بها" (.) Smith 73
وهنا ،وكمقارنة سرٌعة مع تجربتنا المرٌرة فً العراق  ،هل ٌمكن للمرء العاقل ان ٌتجاهل تطابق
هذا الفكر مع الفكر الذي دفع الى انتاج اكبر عمل فنً فً تارٌخ العراق المخصص لعرض خوذ
جنود العدو الحقٌقٌة المجمعة من سوح المعارك والتً تبعثرت فً نصب قوس النصر تحت السٌفٌن
العربٌٌن الصدامٌٌن الممشوقٌن بنسختٌن حرفٌتٌن من ذراعً القابد المؽوار؟!!!
النمــوذج النــازي:
انتهج الحكم النازي فً المانٌا نهجا مشابها لما انتهجته الفاشٌة االٌطالٌة فً تسٌٌس الثقافة ،لكن
المنهج النازي تفوق على نظٌره الفاشً فً ادلجته الثقافة بدرجات اعلى من التعصب القومً
ومدٌات اشد من العنصرٌة .ومثلما كان موسولٌنً قرٌبا من الوسط الثقافً كصحفً وروابً
سابق ،اعتبر هتلر نفسه فنانا مبدعا ،حتى قٌل ان الفن شؽل حٌزا كبٌرا من تفكٌره وطاقته للدرجة
التً اصبح فٌها ٌمثل الهوس الثانً بعد هوسه القومً العنصري .ولهذا كانت سٌاسته واضحة فً
حصر الفنون والثقافة بما ٌتعلق بتقلٌد وتراث العنصر االلمانً واعتبار كل ما اختلؾ عن ذلك
باطال .تبدت اول محاولة لتنفٌذ هذه السٌاسة بشكل صرٌح ومباشر عندما أمر وزٌر التعلٌم فون
ثرنكن فرك عام  3120بازالة سبعٌن لوحة من صاالت متحؾ فاٌمر ،مصرحا بانه لٌس هناك
مكان فً ثقافة المانٌا الجدٌدة لفنون وتقالٌد الشعوب الملونة ذات المراتب الدنٌا فً الحضارة
االنسانٌة .وعلى اثر ذلك تمت ازالة  3900عمل فنً آخر  ،كما تم طرد عددمن مدراء المتاحؾ
بتهمة تعاطفهم مع ماوصؾ بانه دخٌل على النقاء االلمانً .وكان من ضمن الفنانٌن المشمولٌن
باللعنة بعض االنطباعٌٌن االلمان  ،االمر الذي سرعان ما تحول الى حظر شامل لالنطباعٌة
االلمانٌة التً وصفت بانها فن التفسخ والفساد! وكان من اكثر المتحمسٌن لترسٌخ هذا االتجاه منظر
الفن المعروؾ ألفرٌد روزنبرغ الذي قاد التوجهات الثقافٌة فً المانٌا ابتداءا من  ،3138والذي
حظً باحترام وتقدٌر هتلر الذي كان نفسه ٌعتبر التكعٌبٌة والدادابٌة نماذج لتفسخ الفن وانحالله.
ومن الشخصٌات الثقافٌة المعروفة االخرى التً ساهمت مساهمة فعالة فً نشر االفكار النازٌة
المتعصبة ،الخبٌر فً العمارة والفن بول شولتز نورمبرغ الذي نشر كتبا ذاع صٌتها مثل "الفن
واألصل العرقً ،"3138 ،و "وجه البٌت االلمانً ،"3131 ،اللذٌن شن فٌهما هجوما شنٌعا على
الحداثة فً العمارة والفن .والبد من ذكر رٌتشارد دٌرٌس الذي عمم مذهب "الدم والتراب" كدعامة
اساسٌة للفلسفة النازٌة فً الثقافة.
فً معرض تعلٌقه على ضرورة تؽٌٌر الحٌاة الثقافٌة االلمانٌة بما ٌنسجم مع السٌاسة النازٌة قال
هتلر فً خطاب له القاه عام :3122
"فً الوقت الذي نقوم فٌه بتنقٌة حٌاتنا من شرور الماضً وما تعلق به من شوابب ،ستقوم حكومتكم
المظفرة ،حكومة الراٌخ الثالث بالتطهٌر االخالقً والمعنوي الشامل لكل الوسابل والقنوات الثقافٌة

المتاحة لؤلمة االلمانٌة من آداب وفنون ومسرح وسٌنما وصحافة ،وتنزع عنها جلدها المتهرئ
فتجعلها تعبر بصدق عن الواقع االلمانً النقً واالصٌل" (.)Baynes, 42
النمـوذج الشٌوعــً:
لم ٌظهر التسٌٌس الشمولً للثقافة السوفٌتٌة بشكله السافر اال مع بدء المرحلة الستالٌنٌة ،وعلى وجه
الخصوص فً عام  3123عندما اصدرت اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً السوفٌتً المشروع
الشامل العادة بناء المؤسسات الثقافٌة والذي استلزم حل جمٌع المؤسسات والجمعٌات والتجمعات
والنوادي الثقافٌة القابمة آنذاك واخضاع جمٌع النشاطات الثقافٌة الى سلطة مركزٌة تمثلت بكٌانات
االتحادات المهنٌة الفٌدرالٌة للفنانٌن ولالدباء والتً اخذت على عاتقها تعمٌم مفهوم الواقعٌة
االشتراكٌة فً الثقافة بدال من الكالسٌكٌة البرولٌتارٌة .واستنادا الى ماجاء فً كتاب اٌكور
كولمستاك "الفن التوتالٌتاري" المنشور عام  ،3110فان مفهوم الواقعٌة االشتراكٌة كان قد تمخض
عن االجتماع السري الذي انعقد بٌن ستالٌن وعدد من الفنانٌن واالدباء فً بٌت مكسٌم ؼوركً
بتارٌخ  39اوكتوبر عام  .3123وكانت قوات الحرس الخاص قد استدعت لٌال ذلك النفر المختار
من المثقفٌن ونقلتهم الى بٌت ؼوركً دون ان ٌعلم احد اي شا مسبق عن مكان االجتماع ومن
ٌحضره ومالؽرض منه .وقد تفاجأ الحضور بظهور ستالٌن وترؤسه االجتماع معلنا بان الؽرض
من ذلك اللقاء هو االستبناس برأي المثقفٌن من اجل تحدٌد االتجاه االساسً الذي ٌرٌده الحزب
للثقافة السوفٌتٌة الجدٌدة .وبذلك فقد وضعت الصٌؽة االولى لمنهج الواقعٌة االشتراكٌة فً االداب
والفنون اثناء ذلك االجتماع  .اال ان مفهوم الواقعٌة االشتراكٌة بقً ؼامضا للجمٌع لفترة سنتٌن بعد
استنباطه ،ولم ٌجرؤ احد على االستفسار عن معناه الحقٌقً او كٌؾ ٌتسنى للمثقؾ ان ٌقدم انتاجه
حسب هذا المفهوم .واخٌرا انبرى اندرٌه جدانوؾ المستشار الثقافً للنظام الى القاء الضوء على
معنى الواقعٌة االشتراكٌة مستعٌنا بتعالٌم ومالحظات ستالٌن الشخصٌة  .كان ذلك فً االجتماع
الموحد االول التحادات ادباء الجمهورٌات السوفٌتٌة المنعقد عام  .3121وقد جاء فً تعرٌؾ
جدانوؾ بان "الواقعٌة االشتراكٌة تتمثل اوال بمعرفة الفنان او االدٌب لمحٌطه واستعداده لتجسٌد
ذلك الواقع  ،لٌس بالشكل المدرسً الجامد ،ولٌس كحقٌقة موضوعٌة مجردة ،انما تجسٌدا للحٌاة
الحقٌقٌة بطورها الثوري الخالق الذي ٌتزاوج فٌه التراث االصٌل مع مهمات الثورة االشتراكٌة
العظٌمة ،بحٌث ٌكون الهدؾ هو تعلٌم الجماهٌر وتثقٌفها بروح الطبقة العاملة الكادحة وتنوٌرها من
سناء النظام الشٌوعً الخالد"(  .) Golomstock, 90وهكذا فقد اصبح الهدؾ المركزي
لآلٌدٌولوجٌا الشمولٌة فً الثقافة هو الزام الفنان او االدٌب بان ٌنظر الى الواقع الذي ٌصوره بعٌن
الحزب من اجل تجسٌد الصٌؽة الثورٌة لذلك الواقع ،االمر الذي الٌمكن وصفه إال بكونه احادي
المنظور!! ولكن هذه المٌزة لم تكن بعٌب فً ظل الفلسفة التوتالٌتارٌة اذ ان جدانوؾ كان قد قال
بصراحة:
"فً ظل صراع الطبقات التً تحسمه الثورة لصالح الطبقة البرولٌتارٌة  ،البد ان تكون فنوننا
وآدابنا منحازة والٌمكن لها ان تكون ؼٌر سٌاسٌة".
وهذا ما ردده اٌضا هانز شم وزٌر الثقافة االول فً الحكومة النازٌة حٌن قال:
"عند الكالم عن ثقافتنا ،ال ٌمكن لنا ان نكون موضوعٌٌن ،الننا ألمان الى العظم"!!.

وهكذا تركزت الثقافة اآلٌدٌولوجٌة الواحدة الموجهة التً الٌقوى ان ٌنتقدها او ٌهملها او ٌعارضها
اي احد .بل اصبحت لزاما على الجمٌع .ومن ٌجرؤ ان ٌختلؾ ،فإنه سٌخسر صراع البقاء المحالة!
 .وكانت اول حملة للتصفٌة الجسدٌة للفنانٌن واالدباء ؼٌر المرؼوب فٌهم تلك التً شنها الكساندر
كٌرامسوؾ عام 3128من داخل اتحاد الفنانٌن ضد مجموعة ضمت عددا من اعضاء االتحاد
الرسمٌٌن اضافة الى عدد آخر من ؼٌر المنظمٌن الى االتحاد .وكان كٌرامسوؾ ،العضو المتنفذ فً
االتحاد ،قد صرح علنا ودون اي تردد بانه البد من التخلص من العناصر المجرمة التً تتحرك فً
الوسط الفنً من امثال اعداء الشعب وعمالء الفاشٌة  ،جالوزة تروتسكً وبخارٌن وكترسناٌبس .
وقد تلتها حمالت اقسى واشمل واكثر تنظٌما راح ضحٌتها العدٌد من المثقفٌن كما حدث عامً
 3110و  ،3112ومابعدهما.
اما التجربة الصٌنٌة فقد كانت النموذج الجلً لعرض شخصٌة وسلوك النظام التوتالٌتاري البحت
وتجسٌد ممارساته القسرٌةٌ .قول كولمستاك:
"لٌس هناك تجربة سٌاسٌة فً العالم المعاصر تتضح فٌها الخطوط الفاصلة بٌن القدٌم والجدٌد،
التقدمً والرجعً ،والثوري والمضاد للثورة مثلما تظهر بوضوح تام فً مالمح تجربة الصٌن
الشعبٌة".
وقد كانت بساطة وبؤس اؼلبٌة الشعب الصٌنً قد ساعدت على ان تؤخذ السٌاسة الفوالذٌة الوحشٌة
للنظام الصٌنً وكل ما تفوه به الربٌس ماو مأخذا جدٌا وحرفٌا وكانها الحجج المطلقة المنزلة من
السماء ،االمر الذي حطم كبرٌاء الشخصٌة الصٌنٌة وقلل من قٌمتها لحد االذالل .والتارٌخ ٌذكر
جنون الثورة الثقافٌة الصٌنٌة التً امتدت عشر سنوات من  3199الى  3189والتً راح ضحٌتها
المالٌٌن من المواطنٌن  .وبها ،وصم الماوٌون وصمة عار كبٌرة فً جبٌن المواطنة الصٌنٌة عندما
قرروا رسمٌا ان ٌنقشوا باسفٌن النار والحدٌد تعالٌم الربٌس ماو وٌطبعونها فً ذهن وضمٌر كل
مواطن بالقسر واالكراه  .وهكذا عمم جالوزة السلطة على الشعب بان من واجب كل فرد ان ٌقتنً
وٌحفظ وٌحمل فً اي وقت واي مكان الكتاب االحمر ،وهو كتاب الجٌب الصؽٌر الذي احتوى على
التعالٌم  .وكان من مهام الحرس االحمر الذي تشكل اؼلبه من الطالب المراهقٌن المندفعٌن بطٌش
الشباب ان ٌوقؾ اي فرد فً اي وقت ومكان وٌساله فٌما اذا كان ٌحمل الكتاب او ٌعرؾ شٌبا عن
محتوٌاته ،تماما مثلما توقؾ شرطة المرور السابقٌن المخالفٌن وتطلب منهم ابراز اجازاتهم
ووثابق تسجٌل سٌاراتهم! ولكن عقوبة نسٌان الكتاب االحمر او التلكؤ فً تردٌد بعض مقاطعه لم
تكن بؽرامة مرور عابرة ،انما تضمنت عقوبة الجلد المبرح وشحن المخالفٌن ،حتى المسنٌن منهم،
الى سجون االشؽال الشاقة التً التطٌقها حتى الحٌوانات  .وبأستثناء تلك الثورة الثقافٌة التً اخذت
منحى صٌنٌا متطرفا  ،فإن عموم التجربة الصٌنٌة لم تكن اال تجربة منسوخة عن التجربة السوفٌتٌة
الى الحد الذي لم تكن فٌه خطب وتصرٌحات الرفٌق ماو اال تردٌدا وصدى لما قاله القادة السوفٌت .
وفً المجال الثقافً الذي ٌشمل نشاطات الفن واالدب فان السٌاسة المتبعة كانت هً االخرى من
وحً ما جرى فً المنهج الستالٌنً مثل تفعٌل الفن واالدب كاسلحة فً معركة الطبقات ،واطالق
اصطالح "جبهة القلم والفرشاة" التً تقاتل جنبا الى جنب مع "جبهة البندقٌة" ،وحصر وتوحٌد
المحتوى الفنً بتجربة الحزب والثورة رؼم اختالؾ الشكل المعبر عنه ،والؽاء استقاللٌة وفردٌة
الثقافة وربطها ارتباطا الٌنفصم عن السٌاسة والمصلحة العامة.
النمــوذج البعثـــً:

فاقت تجربة البعث فً العراق كل الدكتاتورٌات واالنظمة التوتالٌتارٌة التً سبقتها .وذلك حٌن
استعارت كل ما هو سًء من الفاشٌة والنازٌة والشٌوعٌة لتصوغ نظاما ارهابٌا وحشٌا لم ٌكتؾ فقط
بتصفٌة المعارضة السٌاسٌة واالستبثار برسم الستراتٌجٌة الوطنٌة واالنفراد باتخاذ القرارات
المصٌرٌة فً االقتصاد والعالقات الخارجٌة والتعلٌم والثقافة  ،انما عمل بشكل مهووس لتبعٌث كل
مرافق الحٌاة وأسرها فً سجون فكره الضٌق المتخلؾ الذي لم ٌحو اال على الجانب المبتذل القبٌح
من الذهنٌة العشابرٌة الممزوجة بالطابفٌة المقٌتة والذي قادته شراذم من المتهورٌن واللصوص
والزناة وابناء الشوارع .ومن اجل تأسٌس وترسٌخ سلطته المطلقة  ،لجأ النظام مؽرورا الى اؼراق
البالد بالدماء وتبذٌر ثرواتها واذالل شعبها وزجها فً حروب عدوانٌة خاسرة دفعت الى محارقها
ملٌونٌن ،والى منافٌها خمسة مالٌٌن مواطن ،وذلك خالل اربعة عقود من حكم الظلم والجور
والبطش والتً تتوج العقدان االخٌران منها بالحروب الطاحنة المتوالٌة والهزابم التارٌخٌة الكبرى
التً اعادت البالد الى العصر الحجري.
وبٌن بطش السٌاسة الداخلٌة والحروب والحصار االقتصادي الذي نجم عنها ُ ،سحقت المالٌٌن
االخرى من المواطنٌن فً ابشع حالة من الفقر والحرمان والهوان وتراجع القٌم وتردي االخالق،
مما هٌأ االرضٌة المناسبة الحتالل البالد وانزالقها فً درك الجرٌمة واالرهاب وشٌوع التخلؾ
والجهل وانتعاش التعصب والطابفٌة واستشراس النهب والفساد للحد الذي وضع العراق فً قمة
البلدان الخارجة عن القانون والمدنٌة.
أما قابد وملهم تلك !!"المسٌرة المباركة نحو المجد"!!  ،المأساة الكبرى بخرابها االعظم فقد كان
!!"بطل عروبتنا وحامً شرفنا وعمود خٌمتنا ،قائد الحزب والثورة ،االب الحنون الشجاع"!!
الذي جمع صفات الدووچ (  )IL Duceالفاشً ،والقابد االوحد النازي (  ) Der Fuhrerوالرفٌق
السوفٌتً المناضل (  ) Comradeوالربٌس الصٌنً المعبود المفدى (  .) Chairmanوكان قد
اضاؾ الى هذه الوصفة بعض المتبالت االسالمٌة التارٌخٌة  ،وذلك باالقتداء ببطش وصلؾ وخسة
ودناءة الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً !!"امٌر المؤمنٌن" !! واستهتاره واستهانته بالشعب .كما اضاؾ
الى هذا المزٌج بعضا من انتهازٌة وال اخالقٌة وعهر المؽٌرة بن شعبة .وعند اكتمال هذا المزٌج
السحري ،بدأ "قائدنا" بمنافسة هللا عز وجل على اسمابه الحسنى! بل ربما قد تفوق علٌه!! فلم ٌنعت
احد هللا من قبل بأنه رب الضرورة ،لكن "سٌدنا المقدس" اصبح "القابد الضرورة" الذي تحؾ به
البركات وتحرسه قصابد الشعراء.
ومنذ سقوط نظام البعث فً نٌسان  3002ووقوع البالد تحت نٌر االحتالل واحتراقها فً االرهاب
والمحاصصات السٌاسٌة والتعصب الدٌنً والطابفٌة والنهب والفساد ،تراجع وتهمش مابقً من
الجانب الثقافً بشكل لم ٌسبق له مثٌل! فباستثناء نعمة االنترنت وبعض بقاٌا الصحافة التً تعمل
بمثابة المتنفس الوحٌد للنشاط الثقافً( ،والفخر والعزة والشكر والحمد الى حقٌقة ان اؼلب ،ان لم
ٌكن جمٌع ،المنافذ الثقافٌة تنطلق من خارج العراق) ،فان الحٌاة الثقافٌة بعمومٌتها وعمقها تكاد
تكون معدومة فً عراق الٌوم ،مما ٌعد بانه ابلػ الكوارث التً رافقت (الؽزو والسقوط والتحرٌر
والدٌمقراطٌة) .وهً كارثة العصور اذا ما اعتبرنا الكم الهابل من المثقفٌن والمبدعٌن العراقٌٌن
وتحمسهم الوطنً واندفاعهم للبناء ،واذا مااعتبرنا ماٌفترض ان ٌكون قد حل من مناخات حقٌقٌة
للحرٌة والدٌمقراطٌة والتقدم واالزدهار!!!
ولسنا بحاجة الى براهٌن حٌن نجزم بأن الثقافة الوطنٌة الحقة ،الحرة المستقلة المتنورة ال ٌمكن لها
ان تصمد فً ظروؾ الذبح واالختطاؾ والتفخٌخ ،وتتنافس مع النهب والفساد الذي اصبح صورة

التوأم مع القتل العشوابً المجانً كصورة للعراق فً الخارج .والٌمكن لتلك الثقافة ان تنمو اصال
فً مناخ المد الدٌنً الطابفً المتخلؾ الجارؾ .ان االرض المناسبة لتعافً الثقافة وازدهار الفنون
واالداب هً ارض الواقع المدنً المستقل الذي ٌنظمه دستورعلمانً شعبً لٌس لسلطة االدٌان
والطوابؾ والعشابر واالحزاب والمناطق والعوابل اي مكان فٌه .ومثل هذا الدستور هو الخطوة
العرٌضة االولى على طرٌق مستقبل الثقافة المزدهر الذي ٌرتبط ارتباطا عضوٌا الٌنفصم مع
مستقبل تحقٌق العلمانٌة .وها نحن نتراجع ونلتؾ بخروقات كبرى حتى على تلك الصٌؽة العرجاء
من الدستور التً صادق علٌها الشعب المنكوب وجرى تحت التهدٌد بالذبح والتقطٌع لٌنتخب ممثلٌه
الذٌن توسم فٌهم الخالص .....وٌا له من خالص.

