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خالد حسين

أكاديمي وناقد سوري، مهتم بالنظرية النقدية الحديثة وما بعدها.

 صدر له في المجال النقدي:

ــات  ــات(، )اقتراف ــؤون العالم ــوان(، )ش ــة العن ــي نظري ــدة(، )ف ــة الجدي ــي الرواي ــكان ف ــعرية الم )ش

ــل(. التأوي

محمد أمير ناشر النعم

الشــريعة بجامعــة دمشــق، وحــاز دبلــوم  ألمانيا،تخــرج فــي كليــة  باحــث ســوري مقيــم فــي 

اإلســالمية. بيــروت  جامعــة  فــي  اإلســالمية  الدراســات 

يكتــب فــي مواقــع ســورية وعربيــة عــدة، فــي قضايــا نصــوص اإلســالم وتاريخــه وممثليــه، واقعــه 

وآفاقــه المســتقبلية.

مــن مؤلفاتــه: )الدهــر والعطــار: احتضــارات الثقافــة اإلســالمية والمعاصــرة(، )مــن ينابيــع التجديــد 

فــي الفكــر اإلســالمي المعاصــر(.

الزواوي بغوره

باحث وأكاديمي جزائري

أستاذ الفلسفة المعاصرة في جامعة الكويت

من مؤلفاته: 

)مفهــوم الخطــاب فــي فلســفة ميشــيل فوكــو(، و)الفلســفة واللغــة(، و)نقــد المنعطــف اللغوي 

فــي الفلســفة المعاصرة(.

يوسف سالمة

حائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة.

عضو مجلس أمناء مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

مدير معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي في مركز حرمون.

ــي  ــد الفرنس ــي المعه ا ف
ً
ــتاذ ــا وأس

ً
ــق، وباحث ــة دمش ــي جامع ــة ف ــفة الغربي ا للفلس

ً
ــتاذ ــل أس عم

ا.
ً

ــابق ــى س ــرق األدن ــات الش لدراس

له عدد من المؤلفات المنشورة.

اب العدد بحسب ترتيب المشاركة
ّ

كت



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

سامي داوود 

ناقد سوري

 يشــتغل فــي مجــال الدراســات الثقافيــة والفــن التشــكيلي، قــّدم قــراءات ومقاربــات كثيــرة فــي 

هذيــن المجاليــن

مازن أكثم سليمان

أكاديمي وشاعر سوري.

 أصدر مجموعة شعرية بعنوان )قبل غزالة النوم(.

ــة  ــي مقارب ــر ف ــن هايدغ ــوالت مارت ــتثمار مق ــدة باس ــهامات ع ــّدم إس ــدي، ق ــال النق ــي المج  وف

النصــوص األدبيــة.

هوشنك أوسي

روائي وشاعر وصحافي كردي سوري.

مــن مؤلفاتــه: )وطــأة اليقيــن: محنــة الســؤال وشــهوة الخيــال(، و)حفلــة أوهــام مفتوحــة( قيــد 

النشــر.

إبراهيم الجبين

شاعر وروائي سوري.

 صدر له في الحقل الشعري: )البراري(، )يعبر اليم(، )تنفْس هاءها عني(.

 وفي الرواية: )يوميات يهودي من دمشق(، )عين الشرق: هايبرثيمسيا 21(.

 له إسهامات في مجال األفالم الوثائقية.

اب العدد
ّ

كت
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نوال الحلح- حرب

باحثة وأكاديمية تحمل شهادة الدكتوراه في األدب الحديث من جامعة دمشق

Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée عضو في مركز أبحاث الشرق األوسط 

ُمحاِضرة في المعهد الوطني للدراسات والحضارات الشرقية في باريس

ثائر الزعزوع

روائي وقاص وشاعر سوري. 

من مؤلفاته الروائية: )رحلة زاعم(، )السلطان يوسف(، و)سلطة أصابع- قيد النشر(.

هيثم حسين

روائّي سوري.

 نشــر أربــع روايــات: )آرام ســليل األوجــاع المكابــرة(، )رهائــن الخطيئــة(، )إبــرة الرعــب(، )عشــبة ضــارة 

فــي الفــردوس(، وســيرة روائيــة )قــد ال يبقــى أحــد(.

مــن مؤلفاتــه فــي النقــد: )الروايــة بيــن التلغيــم والتلغيــز(، )الروائــّي يقــرع طبــول الحــرب(، )الروايــة 

والحيــاة(، )الشــخصية الروائيــة ِمســبار الكشــف واالنطــالق(. 

فواز حداد

روائي سوري

كتب الرواية والقصة والمسرح. 

مــن أعمالــه: )صــورة الروائــي(، )الولــد الجاهــل(، )الضغينــة والهــوى(، )مرســال الغــرام(، )مشــهد 

ــار(، )الســوريون  ــه(، )خطــوط الن ــو(، )جنــود الل ــر(، )المترجــم الخائــن(، )عــزف منفــرد علــى البيان عاب

األعــداء(، )الشــاعر وجامــع الهوامــش(.

اب العدد
ّ

كت
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نجاة عبد الصمد

طبيبة وكاتبة سورّية، تحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق.

 صــدرت لهــا روايــات ومرويــات عــدة منهــا: )بــالد المنافــي(، )الكوكــب(، )غورنيــكات ســورّية(، )فــي 

حنــان الحــرب(، )منــازل األوطــان، شــهادات ســورية(.

حائزة على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2018 عن روايتها )ال ماء يرويها(. 

جان دوست

روائي سوري وباحث يكتب بالكردية والعربية.

خطــوات  ثــالث   3  ،  3Gav û darek( الضبــاب(،  مدينــة   Mijabad( بالكرديــة:  الروائيــة  أعمالــه  مــن   

ومشــنقة(، )Martînê Bextewer مارتيــن الســعيد(. وبالعربيــة: )عشــيق المترجــم(، )دم علــى المئذنــة(، 

)نواقيــس رومــا(، )كوبانــي(.

خالد خليفة

روائي سوري وكاتب سيناريو.

 صــدرت لــه الروايــات اآلتيــة: )حــارس الخديعــة(، )دفاتــر القربــاط(، )ال ســكاكين فــي مطابــخ هــذه 

المدينــة(، )المــوت عمــل شــاق(.

 فاز بجائزة نجيب محفوظ عن روايته )مديح الكراهية(.

خضر اآلغا 

ناقد وشاعر سوري.

من مؤلفاه في الشعر: )كتب يقول(، )أنوثة اإلشارة(، )الجاهلي الذي أنا(.

وفــي الدراســات النقديــة: )البيــاض المهــدور- مقدمــة للشــعر الجديــد فــي ســوريا(، و)مــا بعــد 

الكتابــة- نقــد إيديولوجيــة اللغــة(.

اب العدد
ّ

كت
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إبراهيم الشبلي

أكاديمي سوري

حاز شهادة الدكتوراه في الدراسات األدبية.

من مؤلفاته: )رؤيا الموت والحياة بين لوركا ونازك المالئكة(

إبراهيم اليوسف

شاعر سوري انتقل إلى الحقل الروائي.

من أعماله الروائية: )ممحاة المسافة: صور(، )ظالل وأغبرة(، )شارع الحرية(، )شنكلنامه(. 

له إسهامات في النقد األدبي.

ممدوح عزام

روائي سوري

صــدر لــه: )معــراج المــوت(، )قصــر المطــر(، )جهــات الجنــوب(، )أرض الــكالم(، )نســاء الخيــال(، )أرواح 

صخــرات العســل(، إضافــة إلــى مجموعتيــن قصصيتيــن.

مازن عرفة

 أكاديمي وروائي سوري.

له روايتان: )وصايا الغبار(، و)الغرانيق( 

وكتابــان فــي حقــل الدراســات الثقافيــة: )ســحر الكتــاب وفتنــة الصــورة: مــن الثقافــة النصيــة إلــى 

ســلطة الالمرئــي(، و)تراجيديــا الثقافــة العربيــة(.

اب العدد
ّ

كت
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فيصل دراج

ناقد وكاتب وباحث فلسطيني

ــة  ــخ(، )نظري ــل التاري ــة وتأوي ــة(، )الرواي ــة الروائي ــن(، )دالالت العالق ــرة المغلوبي ــه: )ذاك ــن مؤلفات م

ــرة(. ــة المتقهق ــة(، )الحداث ــة العربّي ــة والرواي الرواي

اب العدد
ّ

كت

سعدية بن دنيا

أستاذة التعليم العالي في الفلسفة بجامعة مستغانم، الجزائر.

ــا،  ــالق والبيوإيتيق ــفة األخ ــى فلس ــتغل عل ــة، وتش ــالمية واليوناني ــفة اإلس ــي الفلس ــة ف  متخصص

ــارات. ــان والحض ــوار األدي وح

فــي  وشــاركت  عــدة،  مواضيــع  فــي  والوطنيــة  الدوليــة  المقــاالت  مــن  مجموعــة  لهــا  شــر 
ُ

ن  

مختلفــة. دوليــة  مؤتمــرات 

حسام الدين درويش

باحث سوري.

دكتوراه فلسفة من جامعة بوردو مونتين/ فرنسا.

ــا،  ــا بألماني ــة كولوني ــي جامع ــفة ف ــة الفلس ــرقية بكلي ــات الش ــم الدراس ــي قس ــر ف ــتاذ ومحاض أس

وفــي قســم الفلســفة/ جامعــة ديســبورغ - إيســن بألمانيــا. 

مة.
َّ

نشر كتابين باللغة الفرنسية وكتابين باللغة العربية وعشرات األبحاث والدراسات المحك

ماهر اختيار

حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة

باحث ومهتم في ميدان اإلعاقة والمصابين بها.

ة: مفهوم اإلعاقة أم إعاقة مفهوم(.
َ

ة والعقلّي
َ
ة والبصرّي

َ
من مؤلفاته: )اإلعاقة الحركّي
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ّ

كت

وصال العش عزديني

تحمل شهادة الدكتوراه بعنوان )اإلستطيقا وفلسفة الصورة في فينومينولوجيا هوسرل(

 تد ّرس في الجامعة التونسية اختصاص »الجماليات وفلسفة الصورة«

لهــا مشــاركات فــي النــدوات العلميــة وإســهامات تنظيميــة فــي الملتقيــات العلميــة المحليــة 

والدوليــة

لها مجموعة من المقاالت في مجالت عربية

عضوة ناشطة في الحياة الجمعياتية العلمية

عماد عبد الرزاق 

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية اآلداب في جامعة بني سويف

ــد  ــد أرمســترونج(، )األخــالق عن ــان إدواردز(، )العقــل عن ــد جوناث ــن عن ــه: )فلســفة الدي مــن مؤلفات

ــد تشيشــولم(.  ــد ادجــار شــيفلد برايتمــان(، )المعرفــة عن ــد ســتيوارت(، )الديــن عن دوجال

راتب شعبو

طبيب وكاتب سوري.

من مؤلفاته: دنيا الدين اإلسالمي األّوَل )دراسة(، وماذا وراء هذه الجدران )رواية(.

له إسهامات في الترجمة عن اإلنكليزّية، ويكتب في صحف عربية عدة.

ماجد كيالي

كاتب فلسطيني سوري.

باحث في الشؤون الفلسطينية، وشؤون الصراع العربي ـ اإلسرائيلي. 

مــن مؤلفاتــه: )فلســطينيون 48 واالنتفاضــة(، )التســوية وقضايــا الحــل النهائــي(، )النظــام الشــرق 

أوســطي أبعــاده وتناقضاتــه(، )مشــروع الشــرق األوســط الكبيــر(.
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عمار ديوب

كاتب وصحافي سوري

ينشر في صحف ومجالت ومواقع ألكترونية عربية عدة

نبيلة علي

كاتبة وناقدة

رئيسة جمعية )إيد بإيد( السورية في مالمو- السويد.

مــن مؤلفاتهــا: )قــراءة للشــخصية النســوية فــي آثــار كاتبــات القصــة القصيــرة اإلماراتيــات(، )بعنوان 

»اشــكالية العالقــة بيــن المــرأة المتعلمــة والتنميــة فــي المجتمــع الســوري المعاصر(.

شيروان رمضان

باحث سوري

البدايــة النصيــة فــي   حاصــل علــى الماجســتير فــي الدراســات األدبيــة عــن أطروحــة بعنــوان: 

المعاصــرة. العربيــة  القصيــدة 

مهران الشامي

كاتب سوري

له عدد من الدراسات المنشورة في صحف ومجالت عربية.
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كلمة العدد

يوسف سالمة

للدراسات  حرمون  )مركز  عن  تصدُر  التي   - والدراسات(  لألبحاث  )قلمون  ملجلَّة  متابٍع  من  ما 
ًزا عىل شأٍن  أْن يكوَن مركَّ بدَّ  يقينًا: أنَّ كلَّ ملفٍّ رئيس، يف أيٍّ من أعدادها، ال  املعارصة( - إال ويعلم 
سورّي، أو عىل شاغل من شواغل احلياة السورية يف املجال الثقايف أو السيايس. ومن َثم، فليس للعدد 

الثامن - الذي هو بني أيدينا - إال السري عىل الُسنة املتَّبعة يف ما سبقه من أعداد. 

  وبام أن )الفن( واحٌد من أهّم ميادين احلياة اإلنسانية - نظًرا لكونه يقوم بوظيفة مزدوجة: التعبري عام 
يعتمل يف نفوس الفنانني، من حيث هم أفراد، والتكثيف الرمزي ملَِا يدور يف احلياة االجتامعية للشعب - 
فلم يكن َبْدًعا أْن ُتّصص جملة )قلمون( العدد السابع من إصداراهتا؛ ملناقشِة ما استجدَّ من تطورات يف 
)الفن السينامئي( عىل ضفتي احلياة السورية؛ سينام اإلنسان واحلرية، وسينام النظام واالستبداد. واستكاماًل 
- ولو جزئًيا- مللف )الفن( يف سورية؛ فإن )قلمون( تصص من جديد، امللف الرئيس يف عددها الثامن 
ملناقشة أولية لـ )الفن الروائي السوري(، حتت عنوان: )الرواية السورية راهنًا، بعد عام 2011(. واألمُل 
الفن  بمثل  الفنون،  من  عدد  يف  السوري  اإلبداع  من  كثريٍة  جوانَب  حول  املناقشاُت  َتّتابَع  أْن  معقوٌد 

التشكييل، والدراما التلفزيونية، واملرسح، وغريها. 

غري أن احلديث عن )الرواية السورية( عىل إطالقه، ولو كان حمدًدا بمدة زمنية تبدأ يف عام 2011، يكاد 
أاّل يعنيِّ مضمون هذا امللف وأهدافه الفنية واإلنسانية؛ وإلزالة هذا االلتباس، وضع النقاد املشاركون يف 
يف  يتسبب  أن  يمكن  غموض،  أو  لبس  كل  من  مأمن  يف  القارئ  بجعل  كفياًل  فرعًيا  عنواًنا  امللف  هذا 
تشويش القراءة، أو إعاقة الفرز الدقيق بني النصوص الروائية واملادة النقدية املتصلة هبا. من هنا، جاءت 
أمهية العنوان الفرعي الذي تم اختياره، وهو: )استكشاف خرائط الرسد املناهض(. فام الذي يعنيه هذا 

النوع من الرسد؟ 

))إن  بالقول:  امللف،  تقديمه هذا  املناهض( يف  )الرسد  املرموق خالد حسني  السوري  الناقد  يعّرف 
هذا املفهوم؛ إذ يقدم إىل فضاء اللغة ويف نطاق هذا امللف، إنام لريتسم عالمة فحسب عىل خرائط رسد 
سياقات  خارج  إىل  املجتمع  تقود  التي  النكوصية  والرؤى  املتأبدة،  الرسديات  تفكيك  يتوخى  سوري، 
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التاريخ((. فالوظيفة األوىل هلذا املفهوم، كام يتضح، وظيفة لصيقة بالفن مهام كان جنسه. ونعني بذلك: 
الوظيفة النقدية، باملعنى األشمل ملصطلح النقد، وليس بمعناه األديب فقط. ومن البني أنه يتعذر عىل )الفن 
مطابقة  وأكثر  صدًقا،  أشد  تكون  مناهضة،  رسديات  خالل  من  إال  النقدية  الوظيفة  هذه  أداء  الروائي( 
للحقيقة التارخيية. ولكن، هذه الرسديات األخرية البد هلا أن متيض إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألهنا تتطلع 
إىل التوحيد بني احلقيقة التارخيية واحلقيقة الفنية يف إهاب بنية رسدية، يتحول فيها التاريخ إىل صياغات 

فنية ورؤى إبداعية لكل من الروائي والناقد والقارئ عىل حد سواء. 

ومن ذلك نستخلص: أن )الرسد املناهض( صريورة بدأت، ولكنها مل تكتمل، وقد ال تكتمل أبًدا؛ 
بنهاية  معنًيا  الناقد  أو  األديب  أن يكون  الالهناية، من غري  انفتاح عىل  احلرية:  فطبيعة األدب من طبيعة 
سعيدة أو خامتة رشيدة، تشهد عىل اكتامل واحد من األهداف اإلنسانية النبيلة؛ فنبل األهداف بتجددها، 

قبل أن يكون بتحققها. 

ويف ضوء ذلك، يعمق )خالد حسني( ماهية مفهوم الرسد املناهض، عندما يقرر أن صياغة هذا املفهوم 
))تتعلق أواًل وأخرًيا وراهنًا يف حماولة لنقاد وروائيني سوريني حرًصا، الستكشاف خرائط رسد مناهض 
الوجيزة واملحكمة  العبارات  الراهنة((. هبذه  اللحظة  انفجار احلدث السوري إىل  ُبعيد  تبلور، ويتبلور، 
يتحدد مضمون الراهنية وعالقته احلرصية بالرواية السورية، وهذا يعني أن الوعي اجلديد الذي فجرته 

الثورة السورية وجد له تعّينًا متميًزا يف إطار الفن الروائي راهنًا. 

ومن الناحية املنهجية، قسم هذا امللف إىل أربعة حماور أساسية، اشتمل كل منها عىل دراسة أو أكثر، 
قام بإنشائها ناقدات ونقاد سوريون حول جمموعة من الروايات، اتفق النقاد عىل أهنا مندرجة يف ما يسمى 

بالرسد املناهض.

واسرتاتيجيات  البداية  العنونة:  )أسئلة  أوهلا  رئيسة:  حماور  أربعة  إىل  قسم  فقد  نفسه،  امللف  أما 
)الرؤية  والثالث  السائدة(.  الرسديات  وتقويض  املناهض  الرسد  )سياسات  الثاين  واملحور  التشكيل(. 
)لعبة  الرابع واألخري، فهو:  املحور  املضادة(. وأما  النسوية  الرسديات  اهلوية يف  املكان ومتثيل  الرسدية: 

الرسد يف نطاقات املمكن والفنتازيا(. 

وقد احتوى امللف، إضافة إىل النصوص النقدية، عىل عنرص زاد يف غنى هذا امللف ويف انفتاح آفاقه؛ 
وقد متثل ذلك يف شهادات الروائيني -من فرسان الرسد املناهض- التي ُأدرجت يف هناية كل حمور من 

حماور هذا امللف. 
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بقي أن نبني، أن هذا امللف يضطلع باإلجابة عن سؤالني أساسيني، هييكالن خرائط هذا الرسد -عىل 
بلحظاته  العامل  الصطياد  الرسد  هبذا  شغفهم  عن  الروائيون  عرب  كيف  ومها:  حسني-  خالد  تعبري  حد 
وأمكنته. وكيف اقرتب النقاد بأدواهتم ورؤاهم من هذا الرسد املناهض. بذا نكون قد هيأنا السبل أمام 

القارئ لدخول رحاب هذا امللف واملشاركة يف متعة القراءة ومتعة النقد مًعا.

وقبل أن نغادر هذا املقام، جيدر بنا اإلدالء بمالحظة أخرية، تتعلق باألسباب التي رجحت أن تكون 
)الرواية السورية( موضوًعا هلذا امللف، عىل الرغم من األمهية الفنية هلذا املوضوع يف حد ذاته؛ إذ مل تكن 
املصادفة أو املشيئة الشخصية سبًبا يف اختيار أن يكون امللف يف هذا العدد مكّرًسا للرواية السورية التي 
صدرت بعد عام 2011؛ فهذا األمر راجٌع يف احلقيقِة إىل أن الثورة السورية تستحق أن تكون هلا روايتها، 

روايٌة ملا تكتب بعد. 

لقد ظنَّ نظام األسد االستبدادي أن الثورة لن تأيَت أبًدا، وهو الوهم الذي عربَّ عنه كثري من الناطقني 
بلسان هذا النظام بقوهلم: )سوريا استثناء(. ولكن األحداث خيبت ظنهم وحلمهم يف االستقرار األبدي 
الفني،  اإلبداع  جماالِت  ذلك  يف  بام  السورية،  احلياِة  معاملِ  من  الكثري  وغريت  الثورة،  فجاءت  للنظام؛ 
والرواية ليست استثناًء من ذلك. وقد نجم عن هذا )الوعي اجلديد( الذي بثته الثورة يف الطاقة اإلبداعية 
للروائيني السوريني فن روائي جديد، ال يقطع اإلبداع فيه عن ماضيه كلية، ولكنه مع ذلك يتجاوز كثرًيا 

من التقاليِد الفنية السابقة. 

ولئن مل تستطع )الثورة( حتى اآلن، أْن تطيَح النظاَم االستبدادي؛ فإنَّ إنجازها األعظم يظل متمثاًل)ماثاًل( 
يف أنَّ الثورَة قد أثبتت للجميع - حتى للموالني أنفسهم- أنَّ ))الفكرة اجلامعة التي حكم هبا النظاُم السوريني 
آلجاٍل طويلٍة قد شاخت، وماتت((. لذا، فإنَّ استمرار حكم املجتمع بفكرة ميتة ما هو إال عرض ناجم، 
عن أّن )الثورة( مل تنجح بعد يف استحداث فكرهتا اجلامعة، التي ال بد أن تكون متَّسمًة باملعقوليِة والصدقية 

واملطابقة النسبية بني صور )الوعي اجلديد( الذي خلقته )الثورة(، ومعطيات احلياة البازغة. 

وبوسعنا، عىل نحو ما، أن نعدَّ الوعي الفني اجلديد واحًدا من الروافد األساسية التي يمكنها أن تكون 
يف صميم الفكرة اجلامعة، وأن تلعب دوًرا يف إنتاج )الفكرة اجلامعة( التي من شأهنا توفرُي احلدوِد الدنيا 
جلميع السوريني للتعرف إىل أنفسهم فيها، واالهتداء إليها بوصفهم سوريني، برصف النظر عن إثنياهتم 

ودياناهتم وطوائفهم والتزاماهتم السياسية واالجتامعية األخرى.

 ومن املألوف بالنسبة إىل جملتنا، أن ُيفَتَتح كل واحٍد من أعدادها بمقالني غري حُمّكمني. وُيعهد يف العادة 
بكتابتهام إىل أشخاص مشهود هلم بالتفكري النزيه واملستقل، وبالكفاية العلمية يف ميادين تصصهم، مما 
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يؤهلهم للخوض يف املسائل الشائكة، انطالًقا من رؤيتهم الشخصية، التي تشكل قاعدًة للسرِي يف الطريق 
املفيض إىل درجة من درجات اإلضافة العلمية واملنهجية.

وقد حالفنا احلظ يف هذا العدد، عندما مجعنا بني فيلسوف عقالين حداثي، هو الفيلسوف اجلزائري 
)الزواوي بغورة( الذي يعمل -يف الوقت احلارض- أستاًذا للفلسفة يف جامعة الكويت، - ورجِل ديٍن 
سوري قد تزّود من العلم الرشعي بام يؤهله ألْن تكون آراؤه يف هذا الباب حمل احرتام وتقدير، وال سيام 
ل املعرفة الرشعية عىل أيدي كبار الفقهاء السوريني خالل سنّي التعلم والتكوين يف املدرسة  أنه قد حصَّ
اخلرسوية يف مدينة حلب؛ إنه األستاذ الشيخ )حمّمد أمري نارش النعم( الذي مجع، بكل اقتداٍر بني العلِم 
الرشعّي واالستنارة واملنهج النقدي؛ فصبَّ ذلك كله يف إطار من التسامح الروحي واألخالقي والديني، 

وهو ما يفتقر إليه كثري من العرب ومن السوريني: علامنيني، ومتدينني. 

يكون  قد  ذلك،  ومع  املقالني.  هذين  قراءة  عن  تغنَي  أن  الرسيعة،  املالحظات  هذه  شأِن  من  وليس 
)فكرة  وهي  إليها،  حاجتنا  أشد  ما  جوهرية،  فكرة  بينهام  جيمع  ما  أّن  إىل  االنتباه  نستلفت  أن  املفيد  من 
التسامح(. لقد كتب )الزواوي بغورة( مقاله حتت عنوان )الدولة املدنية(، بينام كتب )نارش النعم( مقاله 

حتت عنوان )مسرية نحو التسامح(. 

وهكذا، ظلت )الفكرة الرئيسة( لدى الفيلسوف ضمنية، ال يصل إليها القارئ إال عرب متابعة العامرة 
الفلسفية املنطقية للمقال، يف حني آثر رجل الدين أن تكون الفكرة نفسها عنواًنا رصحًيا ملا يكتب. وقد 
يكون ذلك راجًعا، إىل أن )التدين( مرتبط ارتباًطا مبارًشا باملامرسة العملية؛ ما يستدعي أن يكون )األمر 

األخالقي( واضًحا ال لبس فيه بالنسبة إىل املستويات املعرفية مجيعها لطوائف املؤمنني. 

ومنذ البداية، جيادل الزواوي بغورة متسائاًل ومتشّكًكا يف ما إْن كاَن مفهوم الدولة املدنّية ))سيامثل، 
السؤال  هذا  يطرح  هو  شعار؟((  جمرد  هي  أم  احلرية،  أو  العدل  أو  الدولة  مفهوم  القيمة،  حيث  من 
السياسية  العلوم  ولة مفهوم أصيٌل ومركزي يف  الدَّ فيها، وهي: ))إنَّ مفهوَم  يف مقابل حقيقة ال شكَّ 
والفلسفية عىل حد سواء((.  ويتابع قائاًل يف حماولة لتعزيز تشككه: ))إنَّ صفَة )املدين( ال تلحُق بالدولة 
إال يف خطاب الفكر العريب احلديث واملعارص((. والواقع أنَّ الزواوي بغورة ال يريد أن ينفي -من وراء 
ذلك كله- كل قيمة عن الدولة املدنية، وال أْن يتشكك يف إمكان وجودها. فام يستهدفه هو رسُم إطاٍر 
قيٍد أو حدوٍد يفرضها نعت  الدولة عىل إطالقها، وما ينجم من  بالتمييِز بني  معريٍف ومفهومي يسمح 

)املدين( عىل الدولة. 

والنتيجة - يف نظر الكاتب - هي: أنَّ نعَت )املدين( ))سواء تعلق باملنظامت الشعبيِة املستقلة أم بالدولة 
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ٍد عقائدي يف الدين والسياسة((. ومن  نفسها يظل مقرتًنا ... بمفهوم )التسامح(، وما يقرتن به من تعدُّ
ع عدًدا من املجتمعاِت العربية إىل التطّلع إىل الدولة املدنية بام هي حل  ثم، إنَّ فكرَة التسامح هي ما شجَّ
احلديث  العريب  الفكر  خصائِص  أهمِّ  من  واحدٍة  إىل  االهتامم  هذا  نرجع  ونحن  السياسية.  للمشكالت 
جت هلذا املفهوم  واملعارص، وهي: كونه فكًرا إصالحًيا، ُيضاف إىل ذلك أن أحداث الربيِع العريب قد روَّ

عىل املستوى العمومي، بعد أن أصبحت املجتمعات العربية عىل وشك دخول عامل السياسة.

 ومهام يكن من أمر، فإن الزواوي بغورة ينتهي إىل نتيجتني مهمتني من تأمالته حول )الدولة املدنية(: 
)) ... الدولة املدنية حتقق قدًرا من )العلمنة(، وليس )العلامنية((. والثانية ))هي ُتعربِّ عن احلد األدنى 
تواجه  التي  املخاطر  مجلة  عىل  موقًتا  كان  ولو  مناسب،  رد  هي  نفسه  الوقت  ويف  السيايس،  اإلمجاع  من 
املجتمعات العربية، وعىل رأسها النزعة الطائفية والقبلية واجلهوية((، وهكذا نجح فيلسوفنا يف أن يضع 
أفكاره حول الدولة املدنية بعيًدا من دعوة العلامنيني وبعض اإلسالميني إليها، من دون أن يتوافر أدنى 

اتفاق حول داللة هذا املصطلح عند الفريقني. 

  أما األستاذ )نارش النعم( فينهج يف مقاله عن )التسامح( هنَج )السرية الذاتية(. وهو األسلوب أو 
الشكل األديب الذي اختاره للتعبري عن أفكاره، وال تثريَب عليه فيام اختار. فهو -من خالل األسلوب 
الذي اختاره - يطّوع الوقائَع واألفكاَر واخلربات السلبية واإلجيابية؛ فيصوُغ منها نًصا أدبًيا مجياًل عامًرا 

بكل رضوِب التشويق التي ال بدَّ للقارئ ِأْن يقَع يف َحبائلها. 

ا الفكرة الفلسفية األوىل التي ينبني عليها هذا املقال، فهي اإلقرار بأن اإلنسان )خريِّ بفطرته(، وأنَّ  أمَّ
املجتمع من خالل مؤسساته، هو الذي يفسد الفطرة )السليمة(. 

وأما الفكرة املوجهة الثانية يف هذا املقال، فهي اإليامن بأنَّ )الوعي الذايت( يرتجم عن فعاليته النقدية، 
من خالل فكرة )االعرتاف( بالذنب أو اخلطأ، واالستعداد لطلب املغفرة مِمَّن أسأنا إليهم عن قصد أو عن 
ل فكرة )النفس اللوامة( منتقاًل هبا  غري قصد. وهنا سأسمح لنفيس بالقول إن األستاذ )نارش النعم( ُيفعِّ
من شعار، ال يعرف عنه كثرٌي من مردديه إال القليل، إىل طاقة روحية نقدية. وهو نقد ينطلق من التواضع 
األخالقي؛ ألنه يسلم برضورة النقد الذايت من خالل االعرتاف بام فرط من الذات أو النفس من فعل أو 

قول، مع اإلعراض عن اجلاهلني. 

رجَل  اإلصالح-  إىل  وامليل  االعتدال  من  به  يتصف  ملا  نتيجة   - النعم(  )نارش  األستاذ  يكون  وبذا   
ديٍن عرصي، من جمال اعتداله وتساحمه انفتاحه عىل الفلسفة، وأخذه بنصيب من نظرياهتا ُيعينه عىل تدبر 
لنا االرتقاء بمبدأ )النفس  ًرا، ال خيلو من جتديٍد وإبداع. وبفضل ذلك كله أمكن  املبادئ األخالقية تدبُّ



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

22

كلمة العدد

اللوامة( إىل أفق أرحب نوحد فيه توحيًدا خالًقا، بني فكريت االعرتاف والنقد الذايت األخالقي، املنطلق 
من نزاهة الوجدان وحسن الطوية.

ويف ما يتعلق بالقسم املكرس للدراسات يف هذا العدد، فقد احتوى عىل أربع منها. وقد دارت حول 
التنوع قصًدا لسببني: أوهلام راجع  موضوعات متنوعة، واقعة يف عدد من احلقول، وقد قصدنا إىل هذا 
إىل احرتام هيئة التحرير حاجة الكتاب إىل التعبري عن أنفسهم عرب اختياراهتم الشخصية، وثانيهام إتاحة 
الفرصة لقرائنا للتواصل مع قطاعات معرفية غري منحرصة يف باب واحد، وغري مقيدة بحقل ضيق من 

حقول التخصص.

أما الدراسة األوىل، فقد انصبت عىل ميدان ذي ارتباط بذوي االحتياجات اخلاصة بعامة واحتياجات 
املكفوفني منهم بوجه أخص. وتلح هذه الدراسة التي عنوهنا كاتبها )أشخاص يف حالة إعاقة( عىل رضورة 
النظر إىل امليدان بأرسه نظرة حركية جدلية متطورة، حتى يعاد النظر فيه، من حني إىل آخر، الستكشاف 
العنارص املستجدة التي يتعني االنتباه إليها من خالل إعادة التقييم لطبيعة امليدان وحدوده؛ وهلذا حاولت 
الدراسة أن تقدم عنارص تنظريية مهمة يف باهبا، تتمثل يف فتح املناقشة جمدًدا يف تعريف اإلعاقة ومعايريها، 

وحول الفرق بني نظر املجتمع املحيط إىل اإلعاقة، ونظر املعاق نفسه إىل إعاقته. 

ويف الدراسة جانب شبه ميداين معني بتتبع آثار احلروب -وال سيام يف احلالة السورية- وما تفرضه 
من مهامت إضافية وصعوبات عىل املعاقني وجمتمعاهتم يف الوطن أو يف بلد اللجوء. وبوسع القارئ أن 
جيد حالة مدروسة لبعض املعاقني الذين أجربهتم احلرب يف سورية عىل االنتقال إىل فرنسا نتيجة لغياب 

االستقرار األمني. 

التحليل  رضورة  يف  واإلسالم:  الديمقراطية  بني  والدين،  الفلسفة  بني  )العالقة  الثانية  الدراسة  أما 
الوسطى اإلسالمية  العصور  الفلسفة والدين يف  العالقة بني  البحث يف  فتبدأ من  والنقدي(،  املفاهيمي 
واملسيحية، ثم تتطور؛ ليرتكز النظر فيها عىل صور العالقة املعارصة بينهام. لكن، ال تلبث املناقشة أن تنمو 
يف اجتاه البحث يف العالقات املحتملة -يف وقتنا الراهن- بني الديمقراطية واإلسالم، وبوجه خاص بني 

الديمقراطية واإلسالم السيايس. 

أما الدراسة الثالثة )جورج طرابييش ناقًدا اجلابري: نحو نظرية نقدية عربية(، فقد كان حرًيا هبا أن 
تكون جزًءا من امللف الضخم الذي أعدته )قلمون( عن املفكر السوري الراحل )جورج طرابييش( يف 

عددها السادس. 
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يسعى هذا البحث إىل إبراز أهم ما اتسم به فكر )جورج طرابييش( وشخصيته عىل حد سواء، وهو 
نزعته النقدية القوية التي يكاد أاّل يكون )التي تكاد أاّل تنجي أي مفكر عريب من فعل أدواهتا...( أي مفكر 

عريب قد نجا من فعل أدواهتا النقدية التي مل تنقطع عن التطور والتجدد. 

واألستاذة اجلزائرية - التي تفضلت بتقديم هذه املشاركة- يدور بحثها بصورة أساسية، عىل مناقشة 
املتمثل يف عمله  اجلابري(،  للراحل )حممد عابد  املوسوعي  الفكري  الذي قدمه طرابييش لإلنتاج  النقد 
املوسوعي الذي يمكن إدراجه حتت عنوان واحد هو )نقد العقل العريب(. والنهج الذي تتبعه الباحثة، 
ينطلق من جمموعة أسئلة تطرحها عىل فكر جورج طرابييش باحثة عن إجابات هلا يف موسوعته الضخمة 
املوسومة بـ )نقد نقد العقل العريب(. ومن هذه األسئلة: ما مقومات الفعل النقدي لدى جورج طرابييش؟ 
وما مقاصده وآلياته؟ وما االسرتاتيجيات الفكرية التي اتبعها يف تفكيك مرشوع اجلابري ونقده؟ وهل 

استطاع الوصول إىل التأصيل والتجاوز؟ 

أما البحث الرابع واألخري )قضية فلسطني يف الفكر السيايس لدى ياسني احلافظ(، فال يناقش موقف 
ياسني احلافظ من القضية الفلسطينية فقط، وإنام هو يتناول التطور الفكري لياسني احلافظ نفسه، املتمثل 
يف مراجعاته العديدة ملواقفه التي نمت وتطورت من مرحلة إىل أخرى، ومن هذا الكتاب إىل الذي يليه. 
وهذا أمر طبيعي؛ فلم يكن ياسني احلافظ من نمط املفكرين اإليديولوجيني الذين يقرسون الوقائع عىل 
أن تفرس بطريقة واحدة عرب املراحل التارخيية املتعددة، بل هو قد كان من نمط أولئك الذين يعيدون النظر 
يف أفكارهم ومناهجهم، فيشحذوها بعد نقدها؛ لتصبح أكثر تكيًفا وقدرة عىل تقديم تفسريات أحدث 
حمصوًرا  الفلسطينية  للنكبة  األول  تفسريه  كان  فبينام  القوميني.  املفكرين  بني  به  امتاز  ما  وهذا  وأعمق، 
بخيانة بعض الزعامء، وكان يكفي التخلص منهم بإحالل )أنبياء صغار( حملهم يف احلكم، اكتشف احلافظ 
ت تارخيًيا؛ ولذا رصح احلافظ  فيام بعد أن املهزوم هو املجتمع؛ ألنه ليس جمتمًعا عرصًيا، بل هو جمتمع مفوَّ
نفسه بأن تفكريه السيايس قد انتقل من سطح املجتمع إىل عمقه وجذوره. ومل تزل، يف احلقيقة، آراء احلافظ 
النقدية حول احلركة الفلسطينية التي انطلقت يف الستينيات والسبعينيات، حمتفظة بقيمتها، واإلفادة منها 

ممكنة يف دراسة كثري من التجارب العربية املعارصة.  

ويف باب املراجعات النقدية للكتب، وقع االختيار يف هذا العدد عىل ستة كتب، لكل منها أمهيته يف بابه 
اخلاص. ومع ذلك، من الرضوري التنويه بأمهية اثنني منها عىل وجه اخلصوص: األول هو كتاب سلوى 
العنف( الصادر عن جامعة كامربدج، يف شهر آب/ إسامعيل عن سورية وثورهتا، حتت عنوان )حكم 

أغسطس عام 2018. وقد تفضل الصديق راتب شعبو بتقديم عرض حمكم ودقيق هلذا الكتاب املهم. 



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

24

كلمة العدد

الكتاب الثاين )سورية الدولة املتوحشة( وحيلل فيه ميشيل سورا نظام احلكم يف سورية حتلياًل عميًقا، 
عدالة  إقامة  وال  الدولة  بناء  وال  األمة،  لبناء  مرشوًعا  يملك  ال  األسد  أن  السيايس  بحدسه  ويكشف 

اجتامعية. 

 Ethique de la dignité,( باللغة الفرنسية )والكتاب الثالث للفيلسوف التونيس )فتحي الرتيكي
Révolution et vivre ensemble, arabesque éditions 2018( الصادر أيًضا يف عام 2018. 
ذلك  وأتبع  باملوافقة،  يرتدد  مل  كتابه عىل صفحات جملتنا  بعرض مضمون  اإلذن  به طالًبا  اتصايل  ولدى 
مبارشة برتشيح تلميذته )وصال العش( األستاذة يف جامعة صفاقس إلنجاز هذا العرض. وقد وافقنا 

عىل ذلك بكل ترحاب. 

عىل  الفيلسوف  هذا  منزلة  تفى  وال  بورديو.  بيري  الفرنيس  للفيلسوف  الفن  قواعد  الرابع  الكتاب 
اجلمهور، فكيف بالعارفني. فجهوده وإسهاماته يف علم االجتامع والفن والسياسة والسينام أكثر من أن 

حتىص، وأخطر من أن تكفي إليها إشارة عجلة يف مثل هذا العرض املوجز والرسيع.

ثورة  حكاية  أو  غورباتشوف؛  إىل  لينني  )من  الرشيف  ماهر  الفلسطيني  للمؤرخ  اخلامس  الكتاب 
جمهضة( دار الفارايب، بريوت 2018.

الكتاب السادس )السينام الفلسطينية يف القرن العرشين( وزارة الثقافة، دمشق، ملؤلفه الراحل بشار 
إبراهيم الذي يعد أهم مؤرخ للسينام الفلسطينية وللسينام السورية. 

ويف ختام هذه االفتتاحية نتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من بذل جهًدا ساعد عىل إخراج هذا العدد 
عىل صورته الراهنة ضاربني صفًحا عن ذكر األسامء؛ لئال يضعنا النسيان موضع اللوم أو احلرج أمام مجيع 

من يستحقون الشكر. 
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يف الدولة املدنية

الزواوي بغوره

كيف يمكن النظر فلسفًيا يف موضوع )الدولة املدنية( بوصفه موضوعا آنًيا، وجزًءا من الرصاع الثقايف 
والسيايس يف الفكر العريب املعارص؟ ثمة موقفان فلسفيان يرى أحدمها أنه ال جيب عىل الفلسفة أن تتدخل 
يف اآلين واليومي واحلارض، وذلك لعدم اكتامله، وألن معرفة حقيقته حتتاج إىل مسافة مل يرتدد الفيلسوف 
distanci� )بول ريكور باملطالبة هبا مستحدًثا بذلك مصطلًحا غريًبا لكنه يؤدي الغرض وهو التامسف 
ation(. وسنده يف ذلك، رأي الفيلسوف األملاين احلديث هيغل الذي شبه الفلسفة بطائر )منريفا( الذي 
ال يظهر إال عند الغسق، أي عند اكتامل الوعي والروح والفكرة. ويف مقابل هذا التوجه هنالك رأي انترش 
كثريا يف الفلسفة املعارصة، وتزعمته تيارات عديدة، ومنها مدرسة فرانكفورت أو النظرية النقدية التي 

ترى رضورة االهتامم باآلين واحلارض واليومي وحماولة تشخيصه والقبض عىل معقوليته. 

ويعد موضوع الدولة املدنية، من هذه املوضوعات التي تواجه كل باحث ومهتم باملجتمعات العربية 
من  وبحثه  دراسته  يف  النقدية  املشاركة  وتستدعي  العوملة.  زمن  يف  ومصريها  وحتوالهتا  واإلسالمية 
فإن  السياسية واالجتامعية. واحلق،  العملية، وغاياته  املفهومية، وقيمته اإلجرائية، وفائدته  جهة طبيعته 
مشكالت موضوع )الدولة املدنية( تبدأ من هوية العبارة نفسها، فهل هذه العبارة تشري إىل مفهوم سيايس 

يامثل من حيث القيمة مفهوم الدولة أو العدل أو احلرية أم هي حمض شعار؟. 

من املعلوم أن مفهوم الدولة مفهوم أصيل ومركزي يف العلوم السياسية والفلسفة السياسية عىل حد 
العريب السيايس احلديث واملعارص.  الفكر  بالدولة إال يف خطاب  سواء، إال أن صفة )املدين(، ال تلحق 
ولكن ال يعني عدم انتامئه إىل حقل الفلسفة السياسية، تقلياًل من قيمته اإلجرائية أو وظائفه اإليديولوجية، 
السيايس واالجتامعي، وذلك  املفهوم وسياقه  الصحيح يف حالة هذا  العكس هو  إن  القول  نستطيع  بل 
بحكم أن اللغة السياسية ال تدعي الرباءة اإليديولوجية، وبعيدة من أن تكون هلا داللة واحدة أو ثابتة، 
إهنا لغة مفتوحة دائام للمناقشة واالعرتاض، وتبدو منفلتة من التحديد العلمي الصارم، ويغلب عليها 
ذاته، ألنه جزء من طبيعة  عيًبا يف  املعريف  الوضع  يشكل هذا  األحيان. وال  بعض  والتشتت يف  التعدد، 
اللغة السياسية، وألن الصفة األوىل للمفهومات السياسية ليس الوضوح، هذه القيمة العزيزة عىل العلم 
ومساعدة  السيايس،  الفعل  تربير  عىل  قدرهتا  هي  واألساسية  األوىل  صفتها  وإنام  الطبيعية،  صيغته  يف 
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مستعمليها عىل بناء برامج عمل، وصياغة إيديولوجية سياسية مقنعة. 

ثم إنه إذا كانت املفهومات السياسية يف عمومها، ومنها بالطبع مفهوم )الدولة املدنية(، واسعة، وغري 
التكوينية  طبيعتها  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب  فإن  وظيفًيا،  ومتعددة  نسبًيا،  وغامضة  كافًيا،  حتديًدا  حمددة 
املزدوجة واملتمثلة بالطابع الوصفي واملعياري يف الوقت نفسه، أي إهنا تشري إىل وقائع اجتامعية وسياسية 

وحتمل أحكاًما قيمية وأخالقية يف الوقت نفسه. 

املفهومات  إن  اللغة،  فلسفة  تقدمها  التي  املقاربات  لبعض  وفًقا  وذلك  القول،  نستطيع  فإننا  وعليه، 
السياسية مفهومات مفتوحة، ال تفهم خارج جمموعتها املامثلة أو عائلتها املشاهبة أو تشكيلتها اخلطابية. ولذا، 
فإن كل حماولة لوضع حد، ولو كان نسبًيا، هلذا االختالف، واللبس، والتعدد، ال حيتاج إىل اتاذ قرارات 

منهجية علمية بغرض صياغة دقيقة للمفهوم فحسب، وإنام يتطلب اتاذ مواقف سياسية واعية كذلك.

وإذا كانت القرارات املنهجية هلا منطقها العلمي اخلاص، فإن ما جيب لفت االنتباه إليه هو أن املواقف 
السياسية تتبع جزئًيا أو كلًيا االختيارات اإليديولوجية التي هي عبارة عن تأويل للمفهومات السياسية 
األساسية، بمثل مفهوم احلرية، واملساواة، والعدالة، والتسامح، ويمكنها أن ترتكز عىل تصور ديني أو 
معطى تارخيي، أو رؤية للحياة )اخلرية/الطيبة(، أو عىل رواية تارخيية لألمة، بحيث تقدم هذه املفهومات، 
ُسلَّاًم يف التحليل، وقدرة عىل تأويل مقنع للواقع، وذلك هبدف مساعدة املقتنعني هبا عىل حتقيق أهدافهم. 

فهل يتضمن مفهوم )الدولة املدنية( هذه املعاين، وهل حيقق هذه الوظيفة اإليديولوجية. 

ال ينتمي مفهوم الدولة املدنية إىل مصطلحات الفلسفة السياسية القديمة أو احلديثة، فباستثناء ما نقرؤه 
يف عنوان كتاب الفيلسوف االنجليزي جون لوك: )مقالتان يف احلكم املدين(، فإن مجيع ما نقرؤه يف اللغات 
التي يقصد منها حالة املواطن  الفرنسية واإلنجليزية هو األلفاظ اآلتية: احلالة املدنية  الغربية، وبخاصة 
املدنية من حيث تاريخ امليالد ونسبه )االسم واللقب(، والوضع العائيل. واستعاماًل لصفة املدين يف ثالث 
جماالت سياسية وعلمية هي: املجتمع املدين أو املنظامت واجلمعيات التي يشكلها املواطنون يف استقالل 
عن مؤسسات الدولة، والقانون املدين اخلاص باحلاالت املدنية لألفراد، واألخالق املدنية التي تقوم عىل 
جمموعة من القيم التي جيب أن يتحىل هبا املواطنون يف املجال العام. إضافة إىل التصنيف العام القائم عىل 

التمييز بني املدين والعسكري.

ومع ذلك، فإن ثمة تدقيًقا تارخيًيا يفرض نفسه وهو أن الفكر السيايس األوريب قد استعمل هذا املفهوم 
يف سياق الرصاع بني التسامح والتعصب، وبني احلرية واالضطهاد الذي عرفته االمرباطورية الرومانية 
يف مرحلة اعتامدها للعقيدة املسيحية عقيدة رسمية. ولكن ومهام كانت القيمة التارخيية هلذه اإلشارة، فإهنا 
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تطرح قضية أساسية أال وهي مسألة التسامح وكيفية تسيري التنوع العقائدي يف املجتمع، وخماطر فرض 
املعريف  املضمون  سؤال  عن  اإلجابة  نستطيع  ال  فإننا  لذا،  ذلك.  يف  املدنية  الدولة  ودور  واحدة،  عقيدة 
واإليديولوجي ملفهوم الدولة املدنية بإتباع طريقة البحث يف القواميس واملعاجم، وإنام الذي نراه مناسًبا 

هو السياق الثقايف واالجتامعي وطريقة االستعامل والتوظيف. 

فكر  هو  بام  واملعارص  احلديث  العريب  الفكر  بسياق  يتحدد  املدنية  الدولة  مفهوم  هوية  فإن  وعليه،   
سيايس وإيديولوجي يعرب عن القوى االجتامعية املتصارعة، ومن َثم فإن السؤال الذي يعنينا هو: ما الذي 
تروم إليه هذه القوى االجتامعية والسياسية من وراء استعامهلا هلذا املفهوم، وإن اإلجابة عن هذا السؤال 
يتطلب القيام بخطوتني متكاملتني األوىل تارخيية تستند إىل )أحداث الربيع العريب( بوصفها عتبة لقياس 
التحول التارخيي، تتبعها اخلطوة التحليلية التي حتاول الوقوف عند عنارص مفهوم الدولة املدنية سواء يف 

حده األدنى أو األعىل.

واحلق، فإن الناظر يف أدبيات عديدة تناولت هذا املفهوم، يدرك بيرس أن ثمة حتواًل أساسًيا قد أصاب 
هذا املفهوم بعد أحداث )الربيع العريب(، بحيث يمكننا احلديث عن توجه عام كان يسود هذه األدبيات 
التي تناولت املفهوم قبل أحداث )الربيع العريب( ثم أعقبه توجه جديد ينظر إىل املفهوم ذاته نظرة مغايرة. 
وبالنظر إىل أن املجال ال يسمح باستعراض هذه األدبيات، والتي يمكن للقارئ أن يطلع عليها يف املكتبات 
من  جمموعة  مجعت  التي  احلوارية  الندوة  إىل  باإلشارة  سنكتفي  فإننا  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  أو  العامة 
العلامء واملفكرين عىل رأسهم حممد الغزايل وفرج فودة، ونظمتها هيئة الكتاب يف مرص، بمناسبة معرض 
اإلسالميني،  اعرتاض  بيرس  يدرك  الندوة  هذه  نص  يف  والناظر   .1992 عام  يف  وذلك  القاهرة،  كتاب 
وعىل رأسهم حممد الغزايل، عىل مفهومي )الدولة املدنية( و)الدولة الدينية( عىل حد سواء، وعّد )الدولة 
الليرباليني وعىل رأسهم  اإلسالمية( خمتلفة عن هذين الشكلني، وتشكل بدياًل منهام. ويف املقابل، نجد 
فرج فودة يؤكد رضورة قيام دولة مدنية. ولكن قراءة ما قاله املعلقون أو املعقبون، يظهر مدى الرفض 
أن اإلسالم ال يملك دولة  الدينية واملدنية عىل حد سواء، ولكن بحجتني خمتلفتني، األوىل هي  للدولة 
دينية، والثانية هي أن الدولة املدنية غري مناسبة واألفضل هو الدعوة إىل )الدولة اإلسالمية(. وحتمل هذه 
الدعوة مفارقة مكشوفة تتمثل يف أنه إذا كان اخلليفة غري معصوم، فإنه يطبق رشيعة معصومة، ومن ثم 
فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما اجلدوى من تأكيد مدنية احلاكم إذا كان مدنية الدولة غري مصونة، 
واحلق فإن النتيجة التي نستخلصها من اآلراء املقدمة يف هذه الندوة هي أن الدولة املدنية استعملت يف 
حدودها الدنيا أال وهو املواطنة كام رفعها العلامنيون وبعض اإلسالميني، وذلك من أجل االعرتاض عىل 
)الدولة اإلسالمية( بام هي دولة دينية يف حدودها القصوى معززة بفكرتني أساسيتني مها : )اإلسالم دين 

ودولة(، و)اإلسالم هو احلل(. 
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ثمة  أن  القول  نستطيع  املدنية،  الدولة  اإلسالميون  فيها  يرفض  التي  العينة  هذه  مقابل  يف  ولكن، 
نصوًصا كثرية كتبت بعد أحداث الربيع العريب، وبعضها يكتسب قيمة املؤرش، ومنها الندوة التي نظمها 
)معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية(، باجلامعة األمريكية ببريوت يف 2013، والتي 
السياق  فرضه  التوجه  هذا  فإن  وبالطبع  العليا،  حدودها  يف  املدنية  الدولة  نحو  العام  التوجه  هذا  تؤكد 
التارخيي املتمثل بأحداث الربيع العريب وما أفرزته من قوى اجتامعية جديدة عىل رأسها فئة الشباب التي 
القوى اإلسالمية،  أربك  ما  االستبداد، وهو  بنهاية حكم  والكرامة وطالبت  الديمقراطية  رفعت شعار 
وفرض عليها الحًقا تعديل بعض رؤاها السياسية، ومنها عىل وجه التحديد فكرة )االسالم هو احلل(، 
و)اإلسالم دين ودولة(، إضافة إىل التطورات التي نجمت عن سقوط بعض األنظمة العربية، وظهور 
خطر اإلرهاب الذي ارتبط باإلسالم السيايس. كل هذه العنارص، فرضت حتواًل يف مفهوم الدولة املدنية 

تعكسه األفكار اآلتية:

1. إذا كان موضوع الدولة املدنية مرفوًضا قبل الربيع العريب بوصفه مماثاًل للدولة العلامنية أو الليربالية 
البدعة والكفر ويف أحسن  التي جرى تشوهيها ورفضها عىل نحو منهجي بحيث أصبح استعامهلا يعني 
الربيع  أحداث  بعد  سيتغري  املدنية  الدولة  استعامل  أن  هو  املالحظ  فإن  والتغريب،  االنحالل  األحوال 
العريب، بحيث أصبح يشكل نوًعا من االتفاق الضمني بني معظم التيارات السياسية واالجتامعية، عىل 
الرغم من بقاء بعض التيارات الرافضة للمفهوم من جهة بعض اإلسالميني السلفيني أو بعض العلامنيني 

العقائديني.

2. إذا كان مطلب الدولة املدنية قد شكل ما يمكن تسميته لغة مشرتكة بني خمتلف الفرقاء، أو منطوق 
اخلطاب، فإن املناقشة بل نستطيع القول إن الرصاع األكرب يدور، وما يزال كذلك، حول مضمون هذه 

الدولة، أو إذا شئنا الدقة، فإن اللعبة الكربى تدور حول القواعد املنظمة هلذا املفهوم.

3. عىل الرغم من هذا االختالف، فإن ثمة اتفاًقا عاًما عىل أن مفهوم الدولة املدنية، دولة مناهضة لـ 
)الدولة العسكرية/ الدولة التسلطية(، ولـ )الدولة الدينية/ الكهنوت( الشمولية يف الوقت نفسه. 

العريب  العامل  يف  الكبريين  التيارين  بني  موقت  توازن  حصيلة  إال  املدنية  الدولة  استعامل  يكن  مل   .4
تيار التقليد وتيار التحديث، أو التيار اإلسالمي والتيار الديمقراطي -العلامين، حتكمه عالقات القوى 
التي تشري يف احلالتني إىل خماطر كبرية ليس أقلها انفجار  العاملية  الداخلية، وعالقات القوى  االجتامعية 
املجتمعات العربية واإلسالمية، ودخوهلا يف حروب أهلية، ووقوعها فريسة سهلة للتدخالت األجنبية 

التي تعمل عىل تفكيكها وتفتيتها.
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5. يشري مفهوم الدولة املدنية يف مقابل الدولة الدينية إىل مناقشة تظهر وتتفي بحسب القوى االجتامعية 
والسياسية التي تناوبت عىل مقدمة املرسح يف العامل العريب، بحيث نلحظ استعامله يف بداية القرن العرشين 
ر الشيخ حممد عبده أطروحة الدولة املدنية  يف املناقشة التي دارت بني فرح أنطون وحممد عبده، حيث طوَّ
يف رده عىل مسألة االضطهاد يف اإلسالم التي قال هبا فرح أنطون. ولكن هذا املفهوم سيختفي يف سياق 
اإلخوان  حركة  تيار  وبخاصة  العثامنية،  اخلالفة  إلغاء  قرار  من  اإلسالمية  االجتاهات  بعض  )فاجعة( 
املسلمني، يف حني إن بعض االجتاهات اإلسالمية األخرى مل تر يف قرار اإللغاء بأًسا عىل اإلسالم، ومنها 
ما  ولكن  باديس.  بن  احلميد  عبد  الشيخ  عند  وحتديًدا  املثال،  سبيل  عىل  اجلزائر  يف  اإلصالحية  احلركة 
وضمن  االستعامر،  ضد  الرصاع  سياق  يف  العامة  املناقشة  من  املدنية  الدولة  مفهوم  اختفاء  هو  يالحظ 
احلركات الوطنية التحررية، ومع بداية تأسيس الدولة الوطنية، ولكن بالنظر إىل الصعوبات التي عرفتها 
املدنية  الدولة  مفهوم  جديد  من  سيظهر  وأهدافها،  مرشوعاهتا  حتقيق  يف  وإخفاقها  الوطنية  الدولة  هذه 
تعبرًيا عن أزمة الدولة الوطنية، سواء أكان من جهة مرشوعيتها، ومصداقيتها، أم أصالتها وتأصيلها أو 

هويتها وقدرهتا عىل حتقيق اإلصالح. 

وعليه، نستطيع القول، إنه إذا كان صحيًحا أن الرصاع حول مضمون مفهوم الدولة املدنية ما يزال 
قائاًم بني التيارات السياسية واالجتامعية املعارصة يف العامل العريب، فإن التوجه العام والغالب، يشري إىل أن 

ثمة مياًل إىل االعرتاف بجملة من العنارص املشكلة هلذا املفهوم، أمهها:

ظاهرة  الدولة  من  الشكل  هذا  ويعد  األمة.   - الدولة  أو  القومية  الدولة  إىل  املدنية  الدولة  تشري   .1
سياسية حديثة مل تعرفها املجتمعات القديمة، بام يف ذلك املجتمعات اإلسالمية.

وحقوق  املواطنة  رأسها  عىل  مشرتكة  قياًم  أو  تدبريية،  آلية  بوصفها  الديمقراطية  إىل  االحتكام   .2
اإلنسان. 

وذلك  العلامنية،  وليس  العلمنة  من  قدًرا  حتقق  املدنية  الدولة  فإن  السابقني،  العنرصين  عىل  بناء   .3
بحكم سياقها االجتامعي والثقايف، والقوى السياسية التي تعمل عىل تشكيلها.

4. يعرب مفهوم الدولة املدنية عن احلد األدنى من اإلمجاع السيايس ويف الوقت نفسه يمثل رًدا مناسًبا، 
ولو كان موقًتا، عىل مجلة املخاطر التي تواجهها املجتمعات العربية، وعىل رأسها النزعة الطائفية، والقبلية، 

واجلهوية. 
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مسرية نحو التسامح

حممد أمري نارش النعم

ال شّك يف أنني ُولدت متساحمًا، لكنّني نشأت متعصًبا صارًما عنيًفا، شأن كل مولود يولد لدًنا لّينًا، 
ًتا  ًدا عنيًفا، أو متشنًجا متزمِّ سهاًل سمًحا، فأبواه أو معلموه أو دينه أو إيديولوجيته جتعله متعصًبا متشدِّ

ا متغافاًل متساحمًا. مقاضًيا، أو عفوًّ

وبالقياس إىل إنسان يميش كحوض ضخم ُملئ بأحكام التقييم وتصنيف البرش بناًء عىل معتقداهتم، 
يف  يعيش  كان  إذا  سيام  وال  املنال،  عسري  أمًرا  التسامح  يغدو  أفكارهم،  من  املخالف  من  بالَفَرق  وُأترع 
شة من مبدأي: )الوالء والرباء(، و)احلب يف اهلل والبغض يف اهلل(، هذان املبدآن اللذان يصيبان  خلطة مشوَّ
أول ما يصيبان األقرب فاألقرب، قبل األبعد فاألبعد، وجيعالن املرء يف حتّفز وتوّفز دائمني لسفح ذمة 
أكثر،  إىل ضيق  إال  ِضيقها  إىل مسالك ال يفيض  وُيلجئانه  آفته،  والتحذير من  وإراقة عرضه،  املخالف، 
التوجس وتكّلسات احلذر، فال يكون أمامها إال  وال تؤدي مسارهبا إال إىل مسالك تصطدم بتجلطات 

االنسداد أو االرتداد.

إىل  بادرت  ولكم  اهلل،  يف  وأبغضت  اهلل،  يف  أحببت  ولكم  أمري،  ناشئة  يف  اإلنسان  ذلك  كنُت  لقد 
التصنيف وإىل اإلدانة، فال َهَداَد يف دين اهلل وال استكانة.

هل حيق يل، وقد ذّرفت عىل اخلمسني أن أحتّدث عن جتربتي الشخصية الطويلة املرتاكمة يف التحول 
من شاب يافع ُأترع محاسة ونزًقا وتعصًبا وشغًفا ووجًدا، إىل رجل يسري باطراد نحو الكهولة والرحابة 

والتسامح املمزوجني سكينة وتطامنًا؟

بعد نجاحي يف الصف التاسع بتفّوق دخلت إىل الثانوية الرشعية )اخلرسوية)1(( سنة 1984، وكانت 

)1) الخسروية: مدرسة دينية نُسبت إلى اآلمر ببنائها والي حلب خسرو بن سنان باشا سنة 951 هـ/ 1546م، وصّمم بناءها المعمار المبدع سنان باشا.

تقع المدرسة غربي قلعة حلب، وال يفصل بينهما سوى الطريق المحيطة بالقلعة وخان الشونة.

الطالب في  الذي يدرسه  المنهاج نفسه  البكالوريا  إلى  السابع  الثانوية الشرعية. يدرس الطالب فيها من الصف  1959 أطلق عليها اسم  التعليم الشرعي سنة  بعد تنظيم 

اإلعداديات والثانويات العامة باإلضافة إلى منهاج رديف للعلوم الشرعية )التفسير واالستحفاظ، والتالوة، والفقه، وأصول الفقه، والفرائض أي: )المواريث(، وتاريخ 

التشريع، والحديث الشريف، ومصطلح الحديث، والعقيدة اإلسالمية، والخطابة(. وفي الصف الحادي عشر والبكالوريا يدرس الطالب المنهاج األدبي إضافة إلى المواد 

الشرعية. وبعد النجاح بإمكانه اختيار الكلية التي تتيحها شهادة البكلوريا األدبية بحسب مجموعه بعد طي عالمات المواد الشرعية.
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بالنسبة إيّل اجلنة التي أحلم بأن تطأها قدماي. أردت أن أدخلها يف الصف السابع، لكن والديت منعتني من 
ذلك إشفاًقا عىل وحيدها من مصري ولدي أختيها اللذين اعتقلهام النظام أواًل، ثم أعدمهام الحًقا بحجة 

انتامئهام إىل اإلخوان املسلمني.

س يف هذه  لسبب ما، ال أدري ما هو، ُفتنت، وأنا يف الصف األول اإلعدادي باملوضوعات التي تدرَّ
فيه بحث  وقرأت  املختار(،  لتعليل  )االختيار  احلنفي  الفقه  كتاب  اطلعت عىل  الثانوية، وبخاصة حينام 
)الُشفعة(، ويا هلول هذه اللغة واملصطلحات الغريبة عىل طفل يف الصف األول اإلعدادي! وكان حتدي 

امتالك ناصية هذا النص سائقي يف التصميم عىل دخول هذه الثانوية حني يشتد عودي.

الوالدة، وسّجلُت يف اخلرسوية،  امتلكُت زمام أمري وقويت شكيمتي، فعاندُت  العارش  يف الصف 
ورسعان ما باركْت انتقايل أمام عزمي وإرصاري.

كان عامل الثانوية الرشعية يتسم بالسكينة والوقار، ويعوم باجلبب والعامئم. مشايخ من كل األعامر، 
سني الذين تتجاوز أعامر بعضهم السبعني. مني، وانتهاًء باملشايخ املدرِّ بدًءا من الطالب املعمَّ

كانت حماسن هذه الثانوية ال ُتعد، فهي التي ترج فيها رجاالت سورية األفذاذ: معروف الدواليبي 
ومصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة، إلخ، غري أّن بعض املساوئ كانت تتحاذى مع حماسنها، فقد ترافق 
طلب العلم والبناء املعريف املمتاز مع بناء التعصب والتشّكك واالهتام، بل مع ارتشاف ذلك من  اجلهات 

مجيعها، فحيثام التفتَّ ثّمة حلمة تلقمك التعصب، ومتّدك بالقسوة يف االهتام.

كلامت بسيطة قليلة. إشارات وملحات مقتضبة كانت كفيلة بأن تدّمر شخًصا وأن تقيض عليه، أو أن 
تقذف به يف قفٍر وبلقٍع من النفور منه والتباعد عنه. يكفي أن ينقل طالب عن أحد األساتذة قوله: )انتبهوا 
من فالن! لديه آراء شاذة( حتى يفّر الطالب منه فرارهم من األسد. ويا هلول كلمة )آراء شاذة( يف ذلك 
اتاذ كامل احليطة واحلذر لدى نطقها  تبعث عىل  العمر! كم كانت راعبة وذات دهاليز غامضة مربكة 

وسامعها للوهلة األوىل.

يف تلك السنة يف الصف العارش دّرسني مادة الفقه )األحوال الشخصية( الشيخ العاّلمة الفقيه احلنفي 
حممد املالح رمحه اهلل. قضيت الفصل الدرايس األول وأنا يف توّجس منه وحذر، ألّن أحد أساتذتنا رمى 

كلمة ومشى: )انتبهوا منه لديه آراء شاذة(!

فصٌل درايس كامل وأنا منتبه منه، ومرتّقب، ومنتظر أن يدّس السّم يف العسل، من دون أن أعلم ماهية 
هذا السّم وال حقيقته.
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كان رمحه اهلل أنموذج الشيخ العامل الفقيه الكالسيكي املمتلئ بالفقه وعلوم اآللة، ورسعان ما تفتقْت 
واحلكايات  بالقصص  دروسهم  متتلئ  الذين  األساتذة  بعض  وبني  بينه  للمقارنة  لديَّ  التمييز  ملكة 
ره فال حييد عنه إىل لغو ومباسطة  الشخصية والعامة، عىل خالف هذا الشيخ الذي ينهمك وينهمر يف مقرَّ
وانتشاء يف رسد جتارب شخصية إال ما قلَّ وندر. وبدأت أتلّمس رويًدا رويًدا اجلوانب الفريدة يف هذه 
الشخصية، وغدوت من املقربني إليه. أزوره يف بيته، وأحرض دروسه يف اجلامع الكبري بني صاليت املغرب 

والعشاء. وكان هذا أول مسامر ُينتزع من )صندوق التسليم بكل ما ُيقال وُيتداول(.

التعصب،  لكنّنا مل نكن نسري بصندوق واحد فحسب، بل بصناديق عدة حمكمة اإلغالق: صندوق 
نزع  إىل  بحاجة  بعد،  ما  يف  وكنت،  األدبية،  والشتائم  البالغي  اإلقذاع  وصندوق  االهتام،  وصندوق 

مسامريها، وخلخلتها، وفتحها، وفضها مجيًعا.

الرافعي، وكان يعلمنا: )فلنتعصب(، وكانت  كان مثلنا األعىل يف اإلنشاء واألدب مصطفى صادق 
هبا  تتحدى  أن  تّولك  وقيم،  مبادئ  إىل  وتتحول  هبا،  وتنفعل  الدعوات  هذه  تترشب  الصغرية  كياناتنا 
من  الساخرة  موجاتنا  إطالق  يف  األول  زادنا  كتاباته  وكانت  وشمم!  إباء  بكل  جمتمعة  األرضية  الكرة 
اخلصوم احلقيقيني واملفرتضني، ومعّلمنا يف نحت العبارات التحقريية االزدرائية؛ فكام سّمى طه حسني 
بـ )طاحني(، فنحن أيًضا سنسمي مناوئينا )فاحني( و)ماحني( وما سوامها، وسنشبِّههم اقتداًء بالرافعي 

بالذباب تارة، وسنتوسع يف التشبيهات تارة أخرى لبقية أصناف احليوانات واحلرشات واهلوام.

قّصْت  التي  الكوثري)2( و)مقاالته(  زاهد  الشيخ حممد  كتابات  بـ  تشبُّعنا  تنا  وزاد من رضاوتنا وِحدَّ
حامد  حممد  الشيخ  سها  مؤسِّ مع  وحتديًدا  املحمدية،  السنة  أنصار  ومجاعة  السلفية  مع  معاركه  مفّصاًل 
الفقي)3(، تلك املعارك التي برع يف إدارهتا أّيام براعة، فتجاور فيٌض دّفاق من املعلومات التارخيية والعلمية، 
وفيض طافح من السخرية واهلجاء والتوبيخ وشدة االهتام، وكان ذلك كله يتجّمع يف نفوسنا، ثم ينّقر عن 

متنّفس له، وعن من يمكن أن يكون أهاًل لشتائمنا واهتاماتنا، ولو عىل أدنى شبهة وأوهى سبب.

)2) محمد زاهد الكوثري: فقيه حنفي متعصب، من أصل شركسي، ولد سنة 1878، في قرية قرب إسطنبول، وتوفي في القاهرة سنة 1952.

طلب العلم في إسطنبول وبرع فيه، واختلف مع االتحاديين والكماليين، فركب البحر، وفّر إلى اإلسكندرية، واستقّر في القاهرة، وعمل موظفًا في دار المحفوظات. أسهم 

في طباعة عشرات الكتب التراثية التي قدّم لها وعلّق عليها. كتب كتبًا عدة، من أشهرها )مقاالت الكوثري(. عاش حياته في حالة خصام وحجاج مع دعاة السلفية، وحاز 

على منزلة خاصة لدى مناوئي هذه الدعوة ومناجزيها.

)3)  محمد حامد الفقي: من أبرز دعاة السلفية القدامى في مصر. ولد سنة 1892، درس في األزهر، وتأثر بابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واتجه إلى دراسة الحديث الشريف، 

ثم أّسس جماعة أنصار السنة المحمدية. عمل على نشر تراث ابن تيمية وابن القيم. وتوفي سنة 1959.



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

36

مقاالت

ثم أمّدتنا مناوشات الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي وحممد عيد عبايس)4( ونارص الدين األلباين)5( 
ا،  ا، واجلسارة يف حّزه حزًّ حول املذهبية والالمذهبية بعصارة جديدة من القحة يف جزِّ اآلخر املخالف جزًّ
فعنونُت أول كتاب فّكرت يف كتابته بــ )سهام املنّية يف الرد عىل ابن تيمّية(، وكانت دفاتري متتلئ هبذا 
العنوان وبتفصيالت عناوين املحتوى املزمع كتابته، ومل يكن هذا العنوان اللئيم العنيف بدًعا من العناوين، 
فقد كنُت خارًجا للتوِّ من قراءة حتقيق الشيخ الكوثري لكتاب تقي الدين السبكي))( )السيف الصقيل يف 

الرد عىل ابن زفيل(، واملقصود بابن زفيل ههنا ابن قيم اجلوزية تلميذ ابن تيمية.

نْع والَقْذع، وعناوين كتٍب مدّججة:  تراث كامل يذكي التعّصب، ويغّذي الشّدة واحلّدة، وينّمي الشَّ
)الصارم مسلول عىل شاتم الرسول(، و)الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي(، و)اإلعالن بالتوبيخ ملن 
ذّم التاريخ(، و)الكاوي لدماغ السخاوي))((، وصوالً إىل )التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل(، 
اهلل مل خيلق سواه، ومتنحه  كأّن  بعينه،  التمذهب، وتنترص إلمام  د  وأقواٌل متجِّ السّفود(! وأشعاٌر  و)عىل 
ل صاحبها امتالك احلقيقة الفقهية والعقدية دون غريه، يقول اإلمام احلصكفي)8(: صفة العصمة التي توِّ

ولعنُة ربنا أعداَد رمل ..... عىل من ردَّ قول أيب حنيفة

)4)  محمد عيد عباسي: من دعاة السلفية في سورية. ولد في دمشق سنة 1938، وتخرج في كلية اآلداب، قسم اللغة العربية في جامعة دمشق. تتلمذ على الشيخ محمد 

ناصر الدين األلباني، ودعا إلى نبذ التعصب المذهبي، بل إلى ترك التقييد بمذهب فقهي بعينه. ألّف وحقق عشرات الكتب، أهمها كتابه )بدعة التعصب المذهبي( الذي ردّ 

عليه الدكتور البوطي بكتاب )الالمذهبية أخطر بدعة تهددّ الشريعة اإلسالمية(. ومما يجدر ذكره أّن نظام األسد اعتقل ابنته الطبيب رانيا بطلة الجمهورية في الشطرنج، 

مع أطفالها وزوجها منذ آذار 2013 حتى اليوم.

)5)  محمد ناصر الدين األلباني: من أهم دعاة السلفية في العصر الحديث، ومن أبرز المشتغلين بالحديث الشريف تصحيًحا وتضعيفًا. ولد في ألبانيا سنة 1914، وهاجر 

والده إلى دمشق وهو صغير، فنشأ ودرس فيها، ثم تفّرغ في مطلع شبابه إلى دراسة الحديث النبوي الشريف. خاض معارك عدة مع دعاة المذهبية، وال سيما مع الدكتور 

محمد سعيد رمضان البوطي، ألّف عددًا من الكتب، أشهرها )سلسلة األحاديث الصحيحة(، و)سلسلة األحاديث الضعيفة(. توفي في عّمان سنة 1999.

)6)  تقي الدين السبكي: فقيه شافعي مصري. ولد سنة 683 هـ/1284، وتتلمذ على والده عبد الكافي. تزيد مصنفاته على المئة وخمسين ما بين كتاب ورسالة. كان مولعًا 

بتتبّع فتاوى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فيردّها وينقضها، وله إضافة إلى كتابه )السيف الصقيل( كتاب )الدرة المضية في الرد على ابن تيمية(، و)رفع الشقاق في أحكام 

الطالق(، و)االعتبار ببقاء الجنة والنار في الرد على ابن تيمية وابن القيم القائلين بفناء النار(. توفي في مصر سنة 756 هـ /1356، ولُقِّب في نعيه بآخر المجتهدين. من 

أوالده تاج الدين السبكي صاحب كتاب )طبقات الشافعية(، الذي نال شهرة أكثر من والده.

)7) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. محدّث ومؤّرخ مصري. وأشهر تالمذة الحافظ ابن حجر العسقالني. ولد في القاهرة سنة 831 هـ /1428م، وتوفي في 

المدينة المنورة في 902 هـ/ 1496. كان بينه وبين السيوطي مناكفات. من أشهر كتبه )المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة على األلسنة(، و)الضوء الالمع في أعيان 

القرن التاسع(. 

)8)  عالء الدين محمد بن علي الحصكفي. فقيه حنفي، ولد في دمشق سنة 1025 هــ/ 1616م، وتوفي فيها سنة 1088 هـ/1677م. سّمي بالحصكفي نسبة إلى حصن كيفا 

في ديار بكر. كان مفتي الحنفية في دمشق، شرح المتن التعليمي الحنفي الشهير )تنوير األبصار( وسّمى شرحه )الدر المختار(. نال هذا الشرح القبول وأكسب صاحبه 

الشهرة لدى جمهور الطلبة من أتباع المذهب الحنفي، وازدادت شهرته بكتابة ابن عابدين حاشيته عليه المسماة )رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار(.
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ويقول أبو إسامعيل األنصاري اهلروي)9(: 

أنا حنبيل ما حييت وإن أمت..... فوصيتي للناس أن يتحنبلوا

ويقول أتباع اإلمام: )الدين هالك لوال اإلمام مالك(. وأما اجلويني)10( إمام احلرمني فيوّبخ كّل من 
يقّلدوا حرًصا اإلمام  أن  الطغام، والعلامء األعالم  العوام  بام معناه: جيب عىل  الشافعي، ويقول  يقلِّد  ال 

الشافعي.

لقد رسنا يف حقول ألغام من اللعنات واهلالك والتوبيخ والتنكيل كانت تنفجر يف نفوسنا وأرواحنا 
الذي  العام  البلسم والضامد والسكينة إال من خالل االجتاه الصويف  نتلقى  آًنا بعد آن، وما كنّا  وعقولنا 
كان يسيطر عىل أجوائنا. كنت من منتسبي الطريقة الرفاعية ألتزم أورادها، وأنتمي لسلسلتها، وكنت من 
املطبوع يف هناية  الصيادي)12(  اهلدى  أيب  والشيخ  الرواس)11(  لإلمام  والشعري  النثري  بالرتاث  املفتتنني 
)الزيتوين  مللمُت كتبه من مكتبات حلب)13(:  الذي  الرتاث  العثامنية يف اآلستانة، وكان هذا  الدولة  أيام 

)9) الهروي: أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد األنصاري الهروي. من كبار الحنابلة، ومن أهم مقارعي المتكلمين األشاعرة والمعتزلة وسواهما.

ولد سنة 396 هـ/ 1006م، وتوفي سنة 481 هـ/ 1089م. كتب مؤلفات عدة، منها: )منازل السائرين( الذي شرحه ابن القيم بكتاب )مدارج السالكين(، وكتاب )ذم الكالم وأهله(.

)10)  الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا الجويني. ولد في نيسابور سنة 419 هـ/1028، وتوفي في قرية قربها سنة 478 هـ/ 1085م.

فقيه وأصولي شافعي، ومتكلم أشعري، من أشهر تالمذته اإلمام الغزالي. له كتب عدة في الفقه واألصول والعقيدة، وتمتاز عبارته بالدقة واإلحكام والنصاعة. ظهر تعصبه 

للمذهب الشافعي في كتابه )مغيث الخلق في ترجيح القول الحق(، وتحامل فيه على اإلمام أبي حنيفة تحاماًل شنيعًا، حتى قال بعضهم إّن هذا الكتاب مدسوس عليه، وياليته 

كان كذلك، ولكن نسبة الكتاب إليه أكيدة ثابتة.

)11)  الرّواس: بهاء الدين محمد مهدي الرّواس، أحد أعالم التصوف في القرن الثالث عشر الهجري.

ولد في سوق الشيوخ جنوب العراق سنة 1220 هـ/ 1805م، وتوفي في بغداد سنة 1278 هـ/ 1870م. جاور في األزهر طالبًا العلم ثالث عشرة سنة، وطاف في البلدان من 

الهند إلى القسطنطينية إلى اليمن، تميّز بنظم األشعار التي يعبّر فيها عن مواجيده اإللهية، والتي طبعت في دواوين عدة، منها: )بوارق الحقائق(، و)طي السجل(، و)مشكاة 

اليقين(، ويكاد يجاري في هذه األشعار ابن الفارض. وادعى الشيخ راغب الطباخ أّن هذه الشخصية أسطورية اختلقها أبو الهدى الصيادي وكتب على لسانها جميع التراث 

النثري والشعري المنسوبة إليه، وتلقّف هذه الفكرة آخرون وقّرروها وكّرروها، غير أنَّني من خالل المقارنة بين دواوين الرواس وأشعاره، ودواوين أبي الهدى الصيادي، 

أجد نوع اختالف رغم كل التشابهات، فأشعار الرواس أكثر جزالة وفخامة من أشعار الصيادي، والفرق بينهما تماًما كالفرق بين جرير والفرزدق، وال يعقل في ظني أن 

يكون ناظم الصنفين شخص واحد، وهللا أعلم.

)12)  أبو الهدى الصيادي محيي الطريقة الرفاعية وناشرها في تركيا وبالد الشام والعراق.

ولد في خان شيخون سنة 1849، وتوفي في إسطنبول سنة 1909، ونقلت رفاته إلى حلب سنة 1937، ودفن في قصره المطل على قلعة حلب، والذي غدا مقًرا لمديرية 

اإلفتاء في المدينة.

تدّرج سريعًا في الصعود في سلم التراتبية الدينية إلى أن غدا شيخ اإلسالم في الدولة العثمانية، وأحد المقربين من السلطان عبد الحميد. أحبّه فريق واعتقد به الوالية، وكرهه 

آخرون وأطلقوا عليه لقب راسبوتين السلطنة العثمانية. ترك مؤلفات نثرية وشعرية عدة. معظمها في الطريقة الرفاعية وشرحها والذب عنها.

)13) مكتبات مختصة ببيع الكتب التراثية في حلب:

مكتبة التراث اإلسالمي في منتصف شارع أقيول لصاحبها الشيخ عمر زيتوني، ومكتبة المقيِّد لصاحبها الشيخ عبد الغني المقيّد في شارع السجن أمام جامع القرناصية. 

والمكتبة األموية لصاحبها الحاج بكري جزماتي في شارع أقيول جانب جامع أسامة بن زيد ويالصقها مكتبة أسامة بن زيد لصاحبها الحاج رياض طعمة. أما مكتبة الشيخ 

القّطان فكانت في نهاية طلعة خان الوزير تطل على قلعة حلب مباشرة.



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

38

مقاالت

والقّطان واملقّيد واجلزمايت والطعمة( يمّدين بتيار وجداينٍّ عال، وبنغم روحاينٍّ مرشق، فيعيد إىل نفيس 
شيًئا من التوازن، ويقيص عنها القعقعة والصليل والشخشخة، وبخالف كتب احِلجاج والردود كانت 
عناوين كتبهم، شأن عناوين كتب التصوف، مزركشة باألنوار واحلدائق والرياض واألزهار والرياحني 
والطيور والبالبل والفيوضات والقالئد واجلواهر: )الروض البسيم(، و)حديقة املعاين يف حقيقة الرحم 
اإلنساين(، و)برقمة البلبل(، و)بوارق احلقائق(، و)قالدة اجلواهر(، و)صوت اهلزار(، و)عقود األملاس 
يف منهج الرواس(، و)رفرف العناية(، و)الدر املنتظم(، و)أزهار احلقيقة(. إلخ. لقد كنت بحق بني تراث 
الردود واحلجاج وتراث التصوف والعرفان كذلك الرجل اجلالس يف احلاّمم يتلقى طاسة باردة، وطاسة 

ساخنة، طاسة باردة، وطاسة ساخنة.

كانت املرحلة الثانوية الرشعية مرحلة التلقي والتكديس، وعىل الرغم من أن اهلل حبانا فيها بمحمود 
عكام املدير الشاب القادم للتوِّ من السوربون حاماًل الدكتوراة منها، والساعي لتخفيف غلوائنا وغلواء 
باألحكام  واألفكار  الشخصيات  ودمغ  الرواسم  استخدام  إىل  نسارع  كنّا  نا  فإنَّ بنا،  املحيط  املناخ  كل 
من  أكانوا  سواء  العربية،  للنهضة  سة  املؤسِّ الشخصيات  كبار  هذا  عن  يشذ  مل  املربمة.  اجلاهزة  الصارمة 
االجتاه املحافظ بمثل األفغاين وحممد عبده وحممد كرد عيل، أم من االجتاه الليربايل بمثل فرح أنطون وطه 

حسني وسالمة موسى.

وتسفيههم  عليهم  الردود  خالل  من  أفكارهم  من  شيًئا  ونعرف  األسامء،  هذه  مجيع  نعرف  كنّا  لقد 
ورميهم بكل منجنيق أو مدفع أو ما سوى ذلك مما يقع حتت أيدي مناوئيهم، ويأيت عىل رأس املناوئني 
حممد حممد حسني)14( الذي حشانا بضيق أفقه بفضل كتابه الذي ُفتنّا به يف تلك اآلونة )االجتاهات الوطنية 
يف األدب املعارص(، ثم يليه كاتبنا األثري الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي عدوُّ كلِّ صوت هنضويٍّ مّر 

عىل أمتنا يف تارخينا احلديث واملعارص.

وجاءت املرحلة اجلامعية لتكون مرحلة موازنة ومقارنة وفرز وإعادة تصنيف؛ ومعرفة الشخصيات 
واألفكار من منابعها ومصادرها، وعىل لسان أهلها وأرباهبا، وليس عىل لسان مناوئيهم وأعدائهم.

ابتدأُت مع ابن تيمية الذي راعني فيه ذلك العقل النقدي اهلائل الذي متّتع به، من خالل نقده املنطق 
األرسطي نقًدا قائاًم عىل معرفة تامة باملوضوع، مع تقديم حلول وبدائل ذكية، خالًفا لنقد ابن الصالح)15( 

)14) محمد محمد حسين. أديب وناقد مصري مسكون بهاجس المؤامرة. ولد سنة 1890، وتوفي سنة 1982. درس في قسم اللغة العربية في الجامعة المصرية، وحصل 

فيها على شهادة الدكتوراة. ُطبع له أحد عشر كتابًا منها: )اإلسالم والحضارة الغربية(، و)حصوننا مهددة من داخلها(. والذين يهددونها هم دعاة اإلصالح والتنوير أمثال 

جمال الدين األفغاني، ومحمد عبده وطه حسين... إلخ.

)15) ترجمة ابن الصالح: أبو عمرو عثمان بن المفتي صالح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري.
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الفن ال من قريب وال من بعيد. لقد وضعنا عيل  بالتحريم ومل يقرتبا من هذا  اكتفيا  اللذين  والسيوطي 
سامي النشار يف كتابه )مناهج البحث عند مفكري اإلسالم( عىل جادة معرفة ابن تيمية يف جانب كان 
العودة إىل تراثه واستكشاف  العقيل، فدفعنا إىل  الذهنية وجربوته  لنا يف كامل حيويته  خفًيا عنّا، وأبرزه 
املحيط الواسع الدافق الذي رسمه بمؤلفاته التي تنوف جملداهتا عىل العرشات. كان هذا االطالع كفياًل 

بأن أكرس سهامي التي أرصدهتا البن تيمية، وأن أستغفر اهلل من وبال اجلهل، واالسرتسال باخلطل.

كانت خطتي أن أقرأ املؤلفات الكاملة لكّل شخصية شغلتني يف املايض، وأاّل أوّكل، من اآلن فصاعًدا، 
أحًدا غريي يف إعطاء احلكم عليها وتصنيفها، فقد كان لدي من اجلرأة والشجاعة ما خيّولني أن أستقلَّ 
برأيي متام االستقالل، وأن أبنيه بوسائيل وعينيَّ ال بوسائل اآلخرين وال بأعينهم، وكأنَّني أدركت مقولة 
شمس تربيزي يف )مقاالته( قبل أن أقرأها بسنوات وسنوات: )كّل فساد وقع يف العامل، فإّن مبعثه اعتقاد 

إنسان بإنسان بطريق التقليد، وإنكار إنسان عىل إنسان بطريق التقليد(!

بالتقليد والتسليم،  تلقيناها  التي  املرسومة  السابقة  الصور  اكتشافات زيف  املرحلة زمن  تلك  كانت 
فمألتنا حنًقا وغيًظا، وكان ذلك أوىل درجات الصعود يف مرقاة التسامح التي كانت متتد وترتفع يب كلام 

تقدمْت يب التجارب واخلربات.

يف الصباح داومت يف كلية الرشيعة وعببُت من هنر القدس ومكة واملدينة، وبعد الظهر داومت يف املكتبة 
الوطنية فارتشفت من هنر أثينا وباريس ولندن. يف الصباح خالطُت الدريني والبوطي والزحييل والسلقيني 
والعرت، وبعد الظهر مازجُت فوكو وول ديورانت وراسل وأركون واجلابري وعبد الرمحن بدوي ومجيل 
صليبا وعادل العوا وبديع الكسم، ويف البيت ترنمُت بأشعار أهل الذوق والوجد واستجممت بأسامرهم 

وأخبارهم.

بدأْت بذرة القدرة االنفتاحية والتساحمية تنمو رويًدا رويًدا، لتتيح يل البدء بصفحة جديدة. هذا البدء 
واإليديولوجيا  والدين  واملعلمني  اآلباء  بآثار  ملطًخا  مازلت  أّنني  فيها  شعرت  مرة  كل  يف  تكّرر  الذي 
)اإليديولوجيا ههنا هي الهوت التحرير الذي كنّا نتتبع أخباره وقصصه من أمريكا الالتينية، والذي كان 

يتيح للمتدّين أن يكون يسارًيا عىل نحٍو ما، وكان حسن حنفي أحد أهم نوافذنا عليه(.

محدّث وفقيه شافعي. ولد في شهرزور سنة 577 هـ/ 1181، وتوفي في دمشق سنة 643 هـ/ 1245م. اشتهر بعداوته للمنطق والفلسفة، وله فتوى مشهورة في تحريم تعلم 

المنطق. ترك كتبًا ومؤلفات عدة، أشهرها )مقدمة ابن الصالح( في معرفة أنواع علوم الحديث.
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ُحف التسامح باالمتحان واملعضالت

يف بؤرة تلك الصفحة اجلديدة وقعنا يف امتحان عميّل صارخ؛ وهو قضية سلامن رشدي. كان اختباًرا 
حقيقًيا ملدى تطور وعينا وارتقائنا، ولكنّنا سقطنا فيه سقوًطا مريًعا، فقد نارصنا فيه فتوى اإلمام اخلميني 
انتهزها فرصًة لريد عىل صادق جالل العظم.  الدموية الرهيبة، ووقفنا يف صّف مصطفى طالس الذي 
وسوف أسقط أيًضا مرة أخرى يف سنة 1992 يوم حزنت عىل مقتل فرج فودة حزًنا صورًيا، وسّوغت 
التناقض  من  غريبة  عجيبة  خلطة  زلنا،  ما  وربام  كنّا،  لقد  الغزايل.  الشيخ  بتسويغ  تأثًرا  املجرم،  لقاتله 

الظاهري والتشوش الباطني عىل حدٍّ سواء.

كنت من أنصار أيب متام القائل: )السيف أصدق أنباء من الكتب(، وكنت أقرأ عن غاندي، وحركته، 
وعن عبد الغفار خان))1( وجيشه، وأحرض بعض لقاءات األستاذ جودت سعيد املهمومة بقضية واحدة 
هي رشح الالعنف والتبشري به، غري أّن ذلك كله مل يكن يؤثر يف، فقد كان قلبي كان قلبي صخرة صلداء 
ال تترشب قطرات دعوة الالعنف، ملساء ال تستقر عليها أفكاره بتاًتا،  هذه األفكار التي ال ُتبنى باحلجة 
د مدى نضجه واختامره  والبيان والربهان فحسب، ولكن تنبثق من التفاعالت الذاتية لإلنسان التي حتدِّ

وأهليته لتلقيها وفهمها وحتّملها.

كان أهم وسائل إنتاج التسامح، وأوثق ُبناته، )التصوف( و)الفلسفة( و)األدب(.

صياغة  الداخيل  عاملي  صياغة  يف  تسهم  بأن  قمينة  رواياته  من  واحدة  رواية  فكانت  )األدب(  أما 
جديدة، وحُتكم بناءه بطريقة تؤّثر يف توجهي الفكري، وتأهيل ذائقتي الفهمية؛ فمنذ قراءيت رواية )األبله( 
لدوستويفسكي ظللت أتساءل: هل يمكن لقارئها أن يفلت من قبضة شخصية بطلها األمري ميشكني، 
التي ال  الذي جعل وكده أن يكون مصدر سعادة أعدائه وأصدقائه عىل حّد سواء، بطيبته  الشاب  هذا 
تعرف أّي شكل من أشكال اخلبث، وبساطته التي تتجاوز شتى أصناف التكّلف، وبروحه التي ُشبهْت 
بل  وجدواه،  الالعنف  معنى  أتذّوق  بدأت  الرواية  هذه  بعد  الرويس.  جتليها  يف  املسيح  روح  بأهنا  دائاًم 

أستوعب رضورته وآكديته.

وأما )الفلسفة( فعلمتني أّن اإليامن واإلحلاد ليسا أفعااًل حتّكمّية، فأنت تؤمن ألنك متتلك أسباًبا دامغة 
تدفعك لكي تؤمن، فتمتلئ نفسك باليقني وتفيض به، فال يسعك أن تلحد، وال تطيق أن تلحد، فاإليامن 

)16) عبد الغفار خان. داعية الالعنف المسلم. ولد في بيشاور سنة 1890، وتوفي فيها سنة 1988، جعل رسالة حياته نشر التعليم بين أبناء بلده، وأسس عام 1920 جماعة 

)خدّام هللا( الالعنفية لمقاومة االحتالل، كان صديقًا لغاندي، وعمال معًا حتى عام 1947. كان يؤكد على انسجام اإلسالم مع الالعنف، ويدعو للعلمانية وتثبيت حقوق المرأة.
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هبذا بداًل من ذاك يتضمن أسباًبا موجبة، وإال كان اإليامن عبًثا خالًصا، َأَو مل يقل توما اإلكويني: )ما كان 
إىل  نظرك،  تستند، من وجهة  تلحد ألنك  وأنت  يؤمن(.  أن  أّنه جيب  يرى  أن  دون  من  يؤمن  أن  ألحد 
)وقائع مثبتة، ومبادئ صادقة( تفقد بموجبها أسباب اإليامن، فُتستنفد الطاقة الروحية فيك، وتتالشى 

القدرة عىل اإليامن لديك، وال يعود يف وسعك أن تؤمن، وال تطيق أن تؤمن!

التجربة أو إىل الشهادة، وهذا ما  أنَّه ال أمهية لكون الربهان يستند إىل العقل، أو إىل  أيًضا  وعّلمتني 
الفلسفية، وأّنه بإمكان الفلسفة أن تنظر إىل الدين، من دون  الدينية من احلقيقة  لنا تقريب احلقيقة  يتيح 
بعضها  ويرتابط  وتثبت  تربهن  التي  احلقائق  من  نسق  أّنه  عىل  مناقشة،  بأي  الوحي  لواقعة  تتعّرض  أن 
ُبنية فلسفية بوصفه يتمركز حول معنى الوجود، ومبدأ  ببعضها اآلخر ترابًطا مقبواًل، وعىل أّنه يتضّمن 
العامل وغائيته، ومعنى الوجود اإلنساين، ومثاله األعىل ومصريه. وبذلك كانت الفلسفة متّد جسوًرا من 

أجل أن يتفّهم األطراف املتقابلة مواقفهم ومسوغاهتا، وهذا هو حجر الزاوية يف بناء التسامح.

تابعت صعودي للخروج من الوهدة العميقة التي كنّا ننغرز فيها. كان رائدي يف ذلك الصعود قول 
شيخنا اجلاحظ: )األدب عقل غريك تزيده يف عقلك(، من أجل ذلك بحثت عن رواد التسامح، وفّتشت 
عنهم، ألستصبح هبم وأستهدي، وكان أصحاب نزعة التنوير الذين مّهدوا للثورة الفرنسية رّواًدا حقيقيني 
لـ )التسامح(، لتأصيله، وتأطريه، والتحّمس له. وإقامة احلجج والرباهني الداعمة له. صعدُت برفقتهم، 

وصعدْت معي األسئلة أيًضا، فقد وىّل زمن التسليم وحلَّ زمن املحاكمة.

كنت أنشد )التسامح( يف صيغته األصفى واألعىل، ولذلك وجدت تسامح هؤالء الرّواد مثلوم الفضيلة، 
فهذا التحّمس للتسامح مل يكن نابًعا إال من حالة اإلحلاد التي أعلنها ديدرو صاحب )اإلنسكلوبيديا(، 
أو من حالة الشك التي الزمت بيري بيل صاحب )معجم تارخيي نقدي(، أو من حالة النزعة الدينية غري 
املرتبطة بدين التي عاشها فولتري صاحب )رسالة عن التسامح(، ففي حالة اإلحلاد الذي ما عاد يعني له 
الدين شيًئا نشأ التسامح الديني عن عدم االكرتاث، ويف حالة الشك انبعثت الدعوة إىل التسامح املطلق 

من حالة الاليقني املطلق.

لقد كان هذا )التسامح( الذي هو قفزة هائلة يف تاريخ البرشية، يف رأيي، ناقًصا، فجون لوك داعية 
التسامح العنيد استثنى من تساحمه فئتني: الكاثوليكيني، واملالحدة، أما بقية الرواد ممن أتينا عىل ذكرهم 
فقد سهل عليهم أن يتساحموا دينًيا، ولكن صعب عليهم أن يتساحموا سياسًيا، لذلك رأينا ديدرو يقول: 
ر الناس إطالًقا إىل أن ُيشنق آخر ملك بمصارين آخر قسيس(، لكن هذه املالحظات مل تكن  )لن يتحرَّ
لتنفي، لدي، أمهية املهمة الباسلة التي نذروا أنفسهم هلا يف إيقاف مّد التعصب الديني العنيف الذي كان 
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أشد رضاوة وفداحة من الالتسامح السيايس، وأكثر إسالة للدماء منه، حيث كان ضحايا التعصب الديني 
أكثر بأضعاف مضاعفة من ضحايا روبسبري الرسول املرعب للعدالة السياسية.

تساحمًا  أعيش  أن  وهيّمني،  ويعنيني  يكرثني  ما  مع  احلقيقي  التسامح  أبني  أن  إيّل  بالنسبة  املهم  كان 
صعًبا مستصعًبا خالًيا من الشّق والشنق، ومن األمعاء واملصارين، وأن أكابده مكابدًة إىل أن يغدو سهاًل 
مستسهاًل، موّطأ األكناف، ينبع من حالة اليقني ال من حالة الشك، وينبعث من اإليامن، وال جيد غضاضًة 
قال هوستن سميث))1(:  وذاتيتي، كام  ماهيتي  أفقد  أن  أكون كذلك من دون  أن  اإليامن.  قبول عدم  يف 
معضلة  إهّنا  حًقا  هنائًيا(.  الباب  مفاصل  فقدان  حّد  بانفتاحه  يبلغ  أال  برشط  جيد  يشء  املنفتح  )العقل 

حقيقية. أن يكون تساحمك شاماًل، وأال تفقد مفاصل الباب هنائًيا.

الذي يقول  التصوف  كان )التصوف( معلِّاًم عظياًم، ألنَّه يرتقي بك إىل حدود أوسع وأرقى وأنقى؛ 
لك:

يا من يطعن اهلندوكي يف صنمه

عليك أن تتعلم منه اإلخالص يف العبادة

فيتجاوز يف تساحمه حدود املعقولية، فال يدعو ملجرد قبول اآلخر املختلف، بل لالستفادة من كل بارقة 
خري قد تلوح منه، والتلمذة عليها بصدق.

من  وروًحا  الصوفية،  الروح  تلك  من  شمياًم  األورويب  التنوير  نزعة  أئمة  مواقف  يف  أرى  كنت  لقد 
روحه، ولكن التصوف كان يعدين بام هو أعمق وأشمل.

خيربنا التصوف عىل لسان موالنا الرومي: )لقد نظر آدم ذات مرة إىل إبليس بعني االحتقار واالستصغار. 
اًل لذاته، وضحك ساخًرا من فعل إبليس اللعني، فصاحت غرية احلق قائلة:  لقد قام بالعجب، وكان مفضِّ

أهيا الصفّي إّنك ال تعلم شيًئا عن األرسار اخلفية(.

)17) هوستن سميث: عالم األديان المقارنة.

ولد سنة 1909 في الصين ألبوين أميركيين مبشرين بالميثودية )إحدى الطوائف البروتستانتية(، ومكث فيها إلى سن السابع عشرة، ثم انتقل إلى أميركا وتابع دراسته فيها.

كان له تجربة دينية شديدة الثراء. فمن دون أن يتخلى عن مسيحيته مارس ممارسة ملتزمة الفيدنتا عشر سنوات، ثم الزن عشر سنوات أخرى، ثم اإلسالم والتصوف وفق 

طريقة رينيه غينون عشر سنوات ثالثة، وكتب عن هذه األديان كتابة العارف بها الممارس لها.

أهم كتبه: )أديان العالم( وهو من أكثر الكتب مبيعًا في الواليات المتحدة، وكتاب )لماذا الدين ضرورة حتمية(، وقد ترجمهما إلى العربية الدكتور سعد رستم، وقبل وفاته 

نشر سيرته الذاتية ))Tales of Wonder: Adventures Chasing the Divine أي: )حكايات العجائب: مغامرات تعقب هللا(.

توفي سنة 2016.
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وينبِّهنا إىل أّن )أولئك الذين قالوا باالثنني والثالثة وما فوق ذلك متفقون يقينًا عىل الواحد(.

أما مهدي الدين الرواس فيسمع برقمة بلبلني بجانب الكعبة، يقول أحدمها لآلخر:

)آه يا عبد اهلل! عامل البرش عامل عظيم!

نرٍش يف  مشتماًل عىل  يكون  أن  يمكن  التكرمة  طّي  حقرْت، ألّنه  أم  آدمية عظمْت  ذّرًة  أحتقر  إيّن ال 
تلك الذرة التي حيتقرها الشخص. اجلزء املظلم حُيرتم ألجل الكّل املنري، وألن ولوج نور الكل يف اجلزء 
من املمكن، والعاقبة جمهولة، فعيّل وعليك أن نتأدب مع النوع اإلنساين، بل عىل النوع اإلنساين أيًضا أن 

يتأدب كّل فرد منه مع بقية أفراد نوعه: قّل أو جّل، شكر أو كفر(.

يتجاوز التصوف معضلة شمول التسامح وعدم فقدان مفاصل الباب هنائًيا من خالل مراعاته ثنائية 
)الظاهر( و )الباطن(، وجعلهام مًعا، وتأكيدمها مًعا. فأئمة التصوف من أهل )الباطن( يعيدون ويصقلون: 
)طريقنا مبنية عىل الرشع(. أي: عىل الظاهر، ذلك أهّنم يرون أّن للدين جانبني متصلني اتصااًل وثيًقا جيعل 
قاعدة  هي  التي  )الرشيعة(  أو  )الظاهر(  اسم  عليه  ُيطلق  خارجي  أحدمها  واحد،  ليشء  مظهرين  منهام 
للسلوك، واآلخر داخيل ُيطلق عليه اسم )الباطن( أو )احلقيقة( التي هي املعرفة املحضة، والتي تعطي 

)الرشع( معناه السامي العميق، بل وتسّوغ وجوده.

إذا نظرنا إىل األديان من فوق يف مستواها )الظاهري( فسنرى بحاًرا خمتلفة بتسميات خمتلفة، وسنرى 
حواجز بينها، ومًدا وجزًرا، وأمواًجا واضطراًبا، ولكن إذا غصنا يف العمق يف مستوى )الباطن( فسنجد 
البحار مجيًعا.  العمق  التي جتمع يف  الواحدة  امليتافيزيقيا  إهّنا  أهنا متصلة ممتزجة، وأهّنا بحر حميٌط واحد. 
فمجموعة النظم العقدية والدينية األصلية التي وإن بدت متباينة وخمتلفة يف ظاهرها فهي يف الباطن تقود 
إىل الغايات واألهداف ذاهتا إذا ما متّثلناها حتى النهاية، ألّن امليتافيزيقيا احلقيقية، كام يف التعليم الباطني 
الصويف، ليست مسيحية أو إسالمية أو صينية أو هندية أو غريها. إهّنا واحدة بوحدة مصدرها، ولكنها 

ُتعرض وتقّدم يف أشكال خمتلفة من األنامط الدينية بوصفها وجوًها خمتلفة للحقيقة الواحدة.

يقول موالنا:

))احلقيقة مرآة إهلية

حتّطمت بنزوهلا إىل األرض

ونال كل إنسان منها شظية
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وعىل الرغم من ذلك يؤّمل كّل امرئ أّنه حاز احلقيقة كاملة

حني ينظر إىل الشظية التي استقرت يف يده((.

)الظاهر( هو الشظية التي ال تشهد إال نفسها، وتتصور أهّنا متتلك احلقيقة املطلقة، وأهّنا املرآة كلها، 
وهذا ما يعطي الظاهر اقتناًعا بأّن الصواب إىل جانبه، ويوّلد لديه شعوًرا بالراحة، ولكنه يف املقابل يصبح 
مبثوثة  احلقيقة  فريى  )الباطن(  أما  )املحافظة(.  حاالت  من  حالًة  ويميس  والتعّصب،  للدوغامئية  مظنّة 
وانفتاًحا  وتساحمًا  سعًة  الرؤية  هذه  فتولِّد  أحد،  باسم  ُتطّوب  وال  واحدة،  جلهة  حُتتكر  ال  ممتدة،  واسعة 
ذهنًيا وحالة )ليربالية(، لكّن هذا االنفتاح حيتاج أيًضا إىل حدٍّ يقف عنده، وإال فقد معناه وُسلب فضيلته، 
ألّنه يغدو، إذا انزلق إىل ما ال هناية، أقرب إىل العدمية! ومن هنا قلنا: إن التصوف يتجاوز معضلة تثبيت 
التسامح مع عدم فقدان مفاصل الباب هنائًيا بوصفه حصيلة جداء )الظاهر( يف )الباطن(، أو )املحافظة( 

يف )الليربالية(، بحيث يعّدل كل منهام اآلخر، وخيفف من غلوائه وتطّرفه، وجيمع حسناته وفضائله.

إيصاد

تقوم دراما الوجود اإلنساين عىل ثنائيات متقابلة منها: )العنف والسالم(، و)التعصب والتسامح(، ويف 
كّل حقبة تارخيية يعود العنف والتعصب بشكل من األشكال، ويتجددان ويتمظهران من خالل َمُهْوسني 
بالذات أحاديني، يتجارسون عىل حسبان حقيقتهم الدينية أو السياسية هي الوحيدة القابلة للحياة، وعد 
إرادهتم املنفردة هي اجلديرة بتحريك العامل، وفكرهتم هي الوحيدة التي تبنيه، لذا كان عىل رجال الفكر 
واألدب والقلم تبيان تفاهتهم هبتك وقارهم، وكشف جرمهم بفضح ممارساهتم، ومقارعتهم بالدعوة إىل 
احلرية، ومناجزهتم بالتبشري بالسالم والتسامح، وبتأصيل ذلك باحلجة، وتدعيمه بالربهان املرة تلو املرة، 

من دون تراخ وال تواٍن وال فشل وال ملل. و)إّن اهلل ال يمل حتى متلوا(.
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الرواية السورية راهنًا

د املناهض استكشاف خرائط السَّ

خالد حسني

د املناهض( بجديد )ما(؟  هل ينبئ مفهوم )السَّ

مفهومات  ديات  الرسَّ جمال  يف  القارئ  ذاكرة  إىل  يستدعي  املناهض(  د  )الرسَّ مفهوم  أنَّ  يف  شكَّ  ال    
متامثلة ومرتادفة عىل الصعيد الداليل من مثيل الّرواية املضادة، الّرواية اجلديدة، رواية ما بعد احلداثة...
إلخ. وإذا كانت هذه املفهومات قد دّلَت وتدلُّ عىل بنى رسدية يف احلقل الروائي اختالًفا وتغايًرا وفق 
هذه  عىل  والتدليل  الروائي،  للرسد  النَّصية  البنى  أصابت  التي  التحوالت  سياق  يف  وتبلورها  انبثاقها 
التحوالت؛ فإنَّ مفهوم )الرسد املناهض(، وإن كان يلتقي من حيث الداللة مع املفهومات آنفة الذكر، 
يتحّرك يف طريق آخر متاًما؛ وأقصد بذلك أنَّ هذا املفهوم إذ َيْقُدم إىل فضاء اللغة ويف نطاق هذا امللف؛ 
ديات املتأبدة والرؤى النكوصية  إنام لريتسم عالمًة فحسب عىل خرائط رسد سورّي يتوخى تفكيك الرسَّ
د املناهض ليتبنَّى رسديًة مضادة ومناهضًة  التي تقود املجتمع إىل خارج أسيقة التاريخ؛ لذلك يأيت الرسَّ
ورية راهنًا، يف حماولة لنقاد  جتاه هذه الرسديات والرؤى، فصوغ املفهوم أواًل وأخرًيا يتعلق بالرواية السُّ
وري  وروائيني سوريني حرًصا الستكشاف خرائط رسد مناهض تبلور ويتبلور ُبعيد انفجار احلدث السُّ
وإىل اللحظة الراهنة؛ فليس اهلدف - من رمية النرد هذه- صوغ مفهوم و/أو مصطلح يعكس حتوالت 
د الروائي السوري  ى منه أن ييضء استجابة الرسَّ فنية، ومن ثمَّ التنظري النقدي هلذه الظاهرة، بقدر ما ُيتوخَّ
امتالك احلقيقة،  تّدعي  التي  الشمولية  للرّسديات  برؤية مضادة  َبنَْينَِة نصٍّ روائيٍّ  ملا حدث وحيدث عرب 
وليس من مهارٍة يف هذا اإلطار سوى مهارة الرسد الروائي يف فضح أكاذيب الرؤى الشمولية وكشف 

رشيامهتا العميقة. ومن هنا يمكننا أن نطرح سؤالني هييكالن خرائط هذا امللف: 

كيف اقرتب النقاد بأدواهتم ورؤاهم من هذا الرسد املناهض؟



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

50

ملف العدد

د الصطياد العامل بلحظاته وأمكنته؟ كيف عرّب الروائيون عن شغفهم هبذا الرسَّ

  يتضمن امللف ثالثة حماور بحثية حيث تأيت أسئلة العنونة، البداية واسرتاتيجيات التشكيل، لرتسم 
للباحث  بركات(  سليم  ـ  سنجار  )سبايا  رواية  يف  النَّصية  البداية  شعرية  بمقاربتني:  األول  املحور  أفق 
م فيه مقاربًة تفصيلية للبداية النَّصية وعالقاهتا املختلفة مع عنوان الرواية واملتن  شريوان رمضان، ويقدِّ
د  النيص، لينتهي إىل الربط ما بني البداية واخلامتة النَّصية يف حماولة تأويلية جريئة. ويف املقاربة الثانية: الرسَّ
)عني  روايتي  يف  النصية  العتبات  وأرسار  التشكيل  اسرتاتيجيات  طور  السُّ هذه  كاتب  يعالج  املناهض؛ 
الرشق - إبراهيم اجلبني( و)وطأة اليقني - هوشنك أويس(. عىل أن تيل هاتني القراءتني شهادتان روائيتان 
إلبراهيم اجلبني وهوشنك أويس. أما املحور الثاين: سياسات الرسد املناهض وتقويض الرسديات السائدة؛ 
فيتضمن قراءة متشعبة للباحث مازن أكثم سليامن: الذات التمركزية واآلخر املختلف من خالل البحث 
يف رواية )اإلخوة األعداء( لفواز حداد أما القراءة الثانية؛ فيقدمها الباحث سامي داوود بعنوان: رَسدية 
احلرب وإعادة مساءلة التاريخ، وذلك باختبار أدواته النقد - الثقافية يف رواية )زئري الظالل يف حدائق 

زنوبيا( للروائي سليم بركات. 

وثائر زعزوع. وهكذا  لفواز حداد وهيثم حسني  روائية  بشهادات  القارئ  املحور سيلتقي  ويف هذا 
ص للبحث يف الرواية النَّسوية، وهنا توض الباحثة نوال  نصل مع القارئ إىل املحور الثالث حيث ُخصِّ
احللح يف إشكاالت الرؤية الرسدية وتقديمها فنًيا يف ثالث رسديات نسوية: )الذين مسهم السحر( لروزا 
ياسني احلسن و)املشاءة( لسمر يزبك و)مرتو حلب( ملها حسن. وضمن املحور نفسه يقدم الباحث خرض 
اآلغا قراءة يف سياسات املكان الروائي من خالل بحثه املوسوم: )املكان هدًفا نسوًيا( يف روايتي )ال ماء 
يروهيا - نجاة عبد الصمد(، و)مرتو حلب - مها حسن(. ويف إطار هذا املحور يقدم روائيان شهادهتام، 

ومها جان دوست وخالد خليفة. 

قراءة  الصمد  عبد  نجاة  تقّدم  حيث  والفانتازيا،  املمكن  نطاقات  يف  الرسد  لعبة  الرابع:  املحور  يأيت 
مع  رسدًيا  والفانتاستيك  واملمكن  العنوان  رشك  حيث  من  عرفة(  ملازن   - الغبار  )وصايا  لرواية  هادئة 
حماولة لرصد املكان الروائي يف عالقته بالقوى الفاعلة يف مستوى النص الروائي. ويرشف املحور عىل 
ثالث شهادات روائية متتالية بأقالم الروائيني تيضء جتارهبم يف اقتناص العامل: مازن عرفة، ممدوح عزام 

وإبراهيم اليوسف. 

  وأخرًيا؛ لسنا يف وارد تسويغ شؤون هذا امللف من حيث استغراقه للنامذج األكثر قدرًة عىل متثيل 
وري راهنًا من عدمه ومن حيث جودة املقاربات النقدية من عدمها أو من حيث طغيان الذكورة  د السُّ الرسَّ
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واخلارج  الداخل  يف  وروائًيا  ناقًدا  وري  السُّ الكاتب  يعيشها  التي  القاهرة  فاملتغريات  ونقاًدا،  روائيني 
تضاعف من حمنته، وتلقي بظالهلا القامتة عىل طقوس القراءة والكتابة وما يرتبط هبا من صعوبات اقتناء 
ولذلك  العصيبة،  األوضاع  هذه  يف  النقدي  املجال  يف  وبخاصٍة  لإلنجاز  الرضورية  واملراجع  املصادر 
وريني الذي لّبوا - أو ألسباب خاصة اعتذروا- دعوة الكتابة  أقتنص الفرصة ألحّيي الروائيني والنقاد السُّ

إلنجاز هذا امللف، فلهم مني وألرسة التحرير كل التقدير. 
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املحور األول
 أسئلة العنونة، البداية واسرتاتيجيات التشكيل 
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شعرية البداية النَّصية 

يف رواية »سبايا سنجار« لسليم بركات

شريوان رمضان

عتبة نظرية

تتعدد القراءات النقدية وتتلف مسالكها بغية إضاءة النص، وتتخذ كل قراءة مفهومات إبستمولوجية 
تتدرع هبا ملواجهة النصوص؛ فكانت قراءات خارج نصية مثل النفسية واالجتامعية، وأخرى نصية تنطلق 
من لغة النص ذاهتا. وتعد القراءة الراهنة إحدى القراءات املحايثة؛ تتخذ لغة النص ذاهتا معراًجا هلا يف 

استنطاق أرسار النص وخفاياه، وهي تنفذ إىل النص بإثارة سؤال البداية، بداية النص. 

النص؛  إىل  السبيل  تلق  البداية  أن  ذلك  بدايته؛  من  النص  عىل  اإلقبال  يف  القراءة  هذه  أمهية  تكمن 
بوصفها الرصخة األوىل التي تشق حجاب الصمت، وتنقل القارئ من عامل واقعي غري متناه إىل عامل فني 
متناه)1(، فهي اإلطار الذي يرسم للنص حدوده وفضاءاته، غرَي أنَّ هذا ال يعني أنَّ اإلطاَر/ احلدَّ يمثل 
حاجًزا يمنع ما يتلوه أن ينكشف ويتجىل يف الوجود؛ ذلك أنَّ احلد ليس »هو ما ينتهي عنده يشٌء ما، بل 
إنَّ احلد -كام عرف ذلك اإلغريق- هو ما يبتدئ يشٌء ما ماهيته انطالًقا منه«)2(. وهذا يعني أنَّ )احلد - 
البداية( يمنح ما يؤطره ويشتمل عليه كينونته، وأنَّ ما يتلو البداية يمتح أسباب وجوده منها، وبتعبري آخر: 
ُتعدُّ البداية - يف ضوء مفهوم هايدغر Heidegger للحد، الرشيان الذي يمد العالمات التي تقفوها 
أسباب احلياة؛ لذلك كلِّه ُعدَّ سؤال البداية أخطر األسئلة التي تستنطق النصوص، وسؤال البداية أهم من 

سؤال اخلامتة؛ كون البداية منطلق اخلطاب)3(.

)1) يوري لوتمان، بنية النص الفني، عبدي حاجي )مترجم(، ط1، )أربيل: منشورات األكاديمية الكردية، 2018(، ص 265.

)2) مارتن هايدغر، البناء والسكن والتفكير، إسماعيل المصدق )مترجم ومحرر(، ضمن كتاب: كتابات أساسية، ج2، )القاهرة: المجلس لألعلى للثقافة، 2003(، ص 229.

)3) ينظر: أندريا دي لنكو، من أجل شعرية االستهالل، عبد العالي بوطيب )مترجم(، مجلة العرب والفكر العالمي، العددان 23�24، )بيروت، 2008م(، ص139.
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 وهي -أي البداية- تتطلب من الكاتب جهًدا ذهنًيا وخيالًيا كبريين كيام تتجسد عىل الصفحة البيضاء. 
وهي ال تفتح السبيل ملا يتلو فحسب، بحسب عبارة أرسطو)4(، وإنام تؤسس النص أيًضا، وعىل هذا فإهنا 
، وتتناسل منها الدالالت النصية. فالبداية هبذا املعنى تتخذ  النواة املخصبة التي تتفرع؛ فيتولد منها النصُّ
حيزين؛ األول حيز البداية، والثاين متوقعه يف النص)5(. ولعلنا نعرف من خلل البداية كيفية بناء العملية 

اإلبداعية و تشكيل الدالالت النصية. 

والسؤال الرئيس الذي جتابه به هذه القراءة الراهنة النص هو: هل »البداية النصية« قادرة عىل تأسيس 
النص وبنائه أو هي قنطرة عبور إىل النص فحسب؟ فهذا السؤال يمنح البداية سلطة العبور إىل النص 
واالستئثار بكائناته. ومن جانب آخر يرشق هذا السؤال الرئيس أسئلة أخرى صوب القارئ والنص: فإذا 
كانت البداية قادرة عىل تأسيس النص فكيف تتشظى الدالالت من البداية إىل النص؟ وما األوارص التي 
تربط البداية بام حيفُّ النص من العتبات النصية؟ هل تضع البداية للقارئ صوًى يف أثناء عملية القراءة أو 
ُه يف عامل من التيه؟ تروم القراءة الراهنة كشَف أرسار البداية يف رسدية )سبايا سنجار( للروائي  أهنا تزجُّ
آليات  النقاب عن  البداية والنص، وحرَس  القائمة بني  العالقة  ثَّم-  عىل  سليم بركات، والقبَض  -من 

تشّكل الدالالت النصية. 

إىل ذلك تتخذ )البداية النصية( لنفسها حزمة من الوظائف تتناسل من احتكاكها بالعنارص املتورطة 
يف لعبة السريورة التواصلية؛ املرِسل، والرسالة، واملرَسل إليه، واملرجع. وتتجىل هذه الوظائف بحسب 

خطاطة رومان ياكبسون عىل النحو اآليت))(:

الوظيفة االنفعالية )البداية                املؤلف(	 

الوظيفة األنطولوجية البنائية )البداية              النص(	 

الوظيفة املرجعية )البداية           املرجع(	 

الوظيفة اإلغرائية )البداية          القارئ(	 

الوظيفة الشعرية )البداية           البداية(	 

)4) أرسطو طاليس، الخطابة، عبد الرحمن بدوي )مترجم(، )بغداد: وزارة الثقافة واإلعالم، 1980م(، ص235.

)5) ينظر: ياسين النصير، االستهالل: فن البدايات في النص األدبي، ط3، )دمشق: دار نينوى، 2009(، ص 13.

)6) ينظر: شيروان رمضان، البداية النصية في القصيدة العربية المعاصرة )رسالة ماجستير(، )جامعة دمشق، 2013(، ص 36 وما بعدها. 
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النصية عالمة سيميائية ذات طابع  البداية  إنَّ  السيميائي؛ من حيث  باملنهج  الراهنة  القراءة  تستيضء 
تعالقي، ال تتحدد دالالهتا إال بالتعالق مع العالمات النصية، والعالمات التي حتف بالنص، واألنساق 
الثقافية. وهي سيميائية تأويلية ال تقف عىل ضفاف النص متخذة من سيميوزيس بريس وتأويلية أمربتو 
تراهن  البنيوية لسوسري. وسوف  النظرة  أسرية  تقع  أن  النص من غري  تأويل  قدًما يف  امليض  إيكو مسار 
كذلك عىل استنطاق سيميائية غريامس املتمثلة يف النموذج العاميل واملربع السيميائي. يضاف إىل ذلك أن 
القراءة تستند إىل آليات االسرتاتيجية التفكيكية لدى جاك دريدا، وال سيام االختالف والتشتيت، وكذلك 

آليات نقد استجابة القارئ ملحاولة اقتناص الدالالت اخلفية واملضمرة. 

بني يدي القراءة

تروم القراءة الراهنة إخضاع البداية النصية يف رواية سبايا سنجار))( لسليم بركات للمساءلة من حيث 
قدرهتا عىل تأسيس النص وبنائه، ومعرفة آليات تشكيل الدالالت الرسدية يف الرواية. ُنرشت رواية سبايا 
)201، وهي رسدية حتفر عميًقا يف نكبة  سنجار للروائي والشاعر الكردي السوري سليم بركات عام 
األيزيديني بعد غزو تنظيم الدولة اإلسالمية وادي اللش وما عاثوا فيه من القتل والسبي، هي مأساة ال 
يشاهبها يف القرن احلادي والعرشين سوى حمنة السوريني. فالرواية هي ملحمة مأسوية تضاف إىل خزنة 
مزدوجتني؛  حركتني  التأويلية  سريورهتا  يف  القراءة  تتخذ  وسوف  والسوريني.  األيزيديني  الكرد  مآيس 
األوىل قراءة بنية البداية النصية؛ بوصفها عالمة سيميائية ونواة داللية تكمن فيها خفايا النص وأرساره، 
وأما الثانية فهي حركة مّد خيوط البداية نحو النص لتجري قراءة النَّص يف ضوء تناسل ثيامته الداللية من 
البداية. فهي حركة هابطة صاعدة، نول حيوك نسيج النص منطلًقا من اجلهات كلها. ثم تعاد قراءة البداية 

والنص يف ضوء تعالقهام مع عتبتي النص؛ العنوان ولوحة الغالف. وما إىل ذلك.

أواًل: بنية البداية

يف هذا املحفل سوف نقوم بقراءة بنية البداية من حيث البعد الداليل واملعجمي والرمزي من حيث 
إهنا عالمة حتتوي عىل األبعاد الثالثة اعتامًدا عىل آلية التمفصل املزدوج اللسانية وإن عىل نحو أوسع. لكن 

)7) سليم بركات، سبايا سنجار، ط1، )بيروت: المؤسسة العربية للدرسات والنشر، 2016). 
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بدايًة دعونا ننصت إىل صوت البداية:

عارًيا،  األعىل  بجذعي  الصباح،  هذا  البيت،  داخل  املمر  يف  الطويلة  املرآة  إىل  فرايش  من  »خرجُت   
واألسفل يف بنطال املنامة الزرقاء القطن.

بعقفات  احلائط  إىل  املعدن، معلقًة  الطويلة ذات اإلطار  املرآة  أتفقد نفيس، كل صباح، يف  أن  عادٌي 
حديد حتتمل ثقلها، يف املمر الضيق قلياًل، املمتد من باب البيت إىل ردهته. عادٌي أن ألقي نظرة من صباح 
عيني إىل صباح جسدي ألستعرض الظهور املتوقع للرسوم عىل جلد صدري، وكتفّي، وأجزاء من ظهري 

أيًضا، عىل جهتي الرتقوتني.

أعرف مسبًقا ماذا سأرى. أعرف منذ الليل ماذا سأرى يف الصباح عىل جلدي موّشى بأجزاء من رسم 
الليل، عىل برصي من لوحات أساطني قنص  بنحته عىل لوح خيايل مما أستعرض، يف  هو األكثر جالًء 

اللون وترويض املعاين رسوًما )...(.

أستعرض لوحات الرسامني عرش دقائق ربام، قبل أن أغلق املجلد فأركنه إىل احلائط واقًفا، وأنسَل 
يفتح  أن  عينَي،  بعد إغامض  يؤثر،  أن خيايل  الوقت كرسومهم. غري  ينجو من  بحلم يف رسم  نفيس  إىل 
عينيه عىل الرسم األكثر رضاوًة رأيته تلك الليلة من جملد الرسوم: ما هو قاٍس، مزعٌج، دموٌي، مقلق، 
َنَفُس القسوة.  الليلة، سريافقني إىل الصباح. رسم فيه ملس الرعب، أو  عنيف. )...( رسم واحد، تلك 
وأنا سأتفقده ظاهًرا بألوانه يف املرآة عىل جلدي، بتوقع عادي ال مفاجأة فيه، وال مباغتة تصدم أو جتفل. 
)...( لوحة الرسام هنري فوسييل )الكابوس( هي التي استحوذت عىل حصص الرسوم األخريات من 
خزنة خيايل يف ليلتي املاضية. )...( رأس احلسناء، املتمددة عىل رسيرها يف الرسم، بشعره املتاموج عىل 
شقرٍة، كان من نصيب اجلهة اليرسى من صدري. هي نائمة بارتاٍء منزلٍق من رأسها وكتفيها إىل أسفل. 
مستغرقة يف النوم عىل نحو غري مفهوم، مسرتحية كام ال ينبغي قط، وعىل بطنها، حتديًدا، جيثم مسٌخ من 
خملوقات العوامل األسافل- عوامل املرايا يف املقايضات الالمتكافئة بني اخلري والرش، واملالئكة، والغيالن، 
واملسوخ واحِلسان، والسحرة املسخرين دواَب الظالم، والقديسني الصاحلني، الربرة، جاليب حفظ العافية 
للمبتلني. )...( أستحرض الرسم كاماًل بالتفصيل املخيف اآلخر فيه، قريًبا من جسد املسخ: رأس حصان 
فٌم  من اجلحيم. ال أعرف أحصنة اجلحيم كيف تكون. لكن الذي يف الرسم واحد منها عىل األرجح: 
حيواين مبتسم أو يكاد. عينان جاحظتان ببياٍض موحش يف القياس إىل مراتب البياض العرش مقسومًة، 

ككل لوٍن، مخًسا للرش ومخًسا للخري«)8(.

)8) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 7�9
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القسوة والقلق. يظهر يف هذا  بالعنف، ممرًغا يف  بالرعب، مرتًعا  البداية عامًلا داللًيا طافًحا  لنا  تظهر 
الكون الداليل املرعب السارد وهو يستجيل أبشع ما أودعه اخليال البرشي عىل القامش قبيل أن ينغمس 
يف احللم، لتتخذ لنفسها تلك اللوحات نقوًشا تظهر عىل جسده كل صباح من دون أن جتفله أو أن تبث 
يف نفسه رعًبا. لوحة الكابوس هي التي استأثرت باختياره أمس؛ فهذه اللوحة تكشف الرعب يف أبشع 
صوره وفنونه؛ فثمة حسناء ممدودة عىل رسير ال كام ينبغي أن تكون، يغزوها كابوس مرعب يتجّسد يف 
مسخ جيثم عىل بطنها، بينام يطل من خلفية اللوحة رأس حصان اجلحيم ليزيد مشهد الرعب رعًبا. يلحظ 
أن املشهد ينطوي عىل ثنائيات صارخة منذ البداية؛ احلسناء )اجلامل( مقابل املسخ ورأس حصان اجلحيم 
)القبح والرعب(. الضحية مقابل املرِعب والغازي. النور مقابل العتمة. إىل جانب ما ورد من املقايضات 
الالمتكافئة بني اخلري والرش، واملالئكة والغيالن، والسحرة املسخرين دواب الظالم والقديسني وسوى 

ذلك من الثنائيات التي ستتخذ لنفسها مكاًنا أثرًيا يف أثناء الكالم عىل امتداد البداية يف النص. 

هذه هي الدالالت األوىل التي ترشقها القراءة األوىل للمشهد، غري أن البعد الرمزي يدفع التأويل إىل 
أقصاه ويفتح للسيميوزيس ثغرات يف جسد النص ليتسلل منها ويوقظ أسئلة أخرى من حيث إن البداية 
عالمة مسمطقة مرتعة بالرمز: من هي احلسناء؟ من/ما هو املسخ؟ من/ ما هو رأس حصان اجلحيم؟ إن 
هذه األسئلة التي توجهها القراءة للبداية جتعل البداية يف حالة حتد إلظهار مقدرهتا عىل تأسيس النَّص. 
ومن هنا فإن حماولة اإلجابة عن األسئلة حتيلنا عىل البعدين املعجمي وامليثولوجي؛ فلنحفر برهًة يف مناجم 
َك  اللغة مقتنصني دالالت الكابوس بوصفه نواة النواة، نواة البداية: جاء يف لسان العرب: »الَكْبُس: طمُّ
اجِللُد يف حفرية  ُيوضع  أن  الكبس:   )...( بالرتاب.  كبًسا: طممُتهام  والبئر  النهر  برتاب، وكبسُت  حفرًة 
اليشء،  عىل  االقتحاُم  والتكبُّس:  والتكبيُس   )...( الرأس.  العظيم  بالضم:  الُكباس   )...( فيها.  وُيدفن 
ويقال: كبسوا عليهم، وكبسوا دار فالن: أغاروا عليها فجأة. )...( وكابوس: كلمة يكنى هبا عن الُبضِع. 
يقال: كبسها: إذا فعل هبا مرة. وكبس املرأة: نكحها. والكابوس: اسم يكنون به عن النكاح. والكابوس: 
ما يقع عىل النائم بالليل، ويقال هو مقدمة الرّصع«)9(. ال شك بأنَّ ينفتح البعد املعجمي عىل دهاليز خفية 
يف العامل الداليل ملشهد الكابوس؛ إذ يقدم دالالت شتى حترك عجلة التأويل نحو اجتاهات خمتلفة، فمن 

هذه الدالالت:

اإلخفاء والطمي، االقتحام والغزو، النكاح، إىل جانب حالة الذعر التي تصيب النائم لياًل. قد ينتقل 
البعد املعجمي إىل املشهد الرمزي يف ساحة لوحة الكابوس؛ فاإلخفاء والطمي قد يتجهان نحو الكينونة 
يتحول  الذي  »النكاح«  ذلك  عن  بعيًدا  وليس  واالقتحام،  بالغزو  ُأسندا  إذا  وبخاصة  ليهدداهنا،  ذاهتا 

)9) ابن منظور، لسان العرب، عبد هللا علي الكبير ومحمد أحمد حسب هللا وهاشم محمد الشاذلي )محققون(، )مصر: دار المعارف، د. ت(، مادة: كبس.
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أو  نائمة  التواصل، وإنام هي  فاعاًل يف سريورة  ليست طرًفا  ما دامت احلسناء ذاهتا  اغتصاب وسبي  إىل 
أعمق وأوسع يف  أبعاٌد  الداللية  النواة  الرسير. وسوف يكون هلذه  كالنائمة مستسلمة كجثة هامدة عىل 
أثناء احلديث عن التعالق بني البداية والنص. وإذا عّرجنا عىل امليثولوجيا الغربية رأينا تشابًكا داللًيا مع 
ه البعد املعجمي من دالالت جنسية؛ فهي ُتظهر أن املسخ اجلاثم عىل بطن احلسناء هو إنكبيوس أو  ما يرسَّ
مري، وهو شيطان ذكر يغوي احلسناوات لياًل، وهذا اإلغواء هو إىل االغتصاب والسبي أقرب منه إىل أي 
يشء آخر. وتظهر كذلك أن إنكبيوس يمتطي حصاًنا يف غزواته الليلية الطافحة برائحة الشهوة والسبي، 
وهذا الرتميز يلقي الضوء عىل وجود رأس حصان اجلحيم يف خلفية لوحة الكابوس. وهكذا يمكن رسم 

الربنامج الرسدي وفق النموذج العاميل لغريامس عىل النحو اآليت:

املرِسل                                                                                           املرَسل إليه

)الرغبة يف االستئثار باحلسناء(                                                   ) احلسناء(            

  الذات )املسخ(                                                                      املوضوع ) احلسناء(

      املساعد                                                                                      املعارض

  )رأس حصان اجلحيم(                                                              ) ال أحد(

 

فالرغبة يف االستئثار باحلسناء هي التي تدفع املسخ إىل إمتام برناجمه الرسدي ومن ثم التأوييل متدرًعا 
بالسند الذي يقدمه له املساعد من غري أن يتصادم مع معارض يرد الغزو عن موضوع الرغبة/ احلسناء. 
إليه  ما تفيض  املساعد. هذا  املسخ هو  الذات، ويكون  يكون رأس حصان اجلحيم هو  أن  املمكن  ومن 
بنية البداية النصية، عامل ملؤه الرعب، كابوس جيثم عىل الصدر ال يريم، كائنات من عوامل املسخ والرش 
ودواب الظالم تغزو اخلري واحلسناء والربرة. هي بداية الرعب أو رعب البداية، بداية صادمة شبيهة يف 
صدمتها ببداية قصة )املسخ( لكافكا. والسارد يستجيل كل يوم صورة مرعبة تظهر نقًشا عىل جسده يف 
الصباح؛ فهل سنشهد هذا العامل الداليل يمتد إىل النص ويولد ثيامته؟ فإذا كان ذلك كذلك فكيف ستوّلد 

البداية النص وتؤسسه بحسب فرضية القراءة الراهنة؟ 
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ثانًيا: التعالق بني البداية والنَّص

متتحن القراءة الراهنة يف هذا املحفل قدرة البداية عىل تأسيس النص وبنائه، منطلقًة من النظرة السيميائية 
التي ترى أنَّ النص منظومٌة من العالمات اللغوية، وال يمكن إلحداها ان تعمل بمنأى عن العالمات 
السيميوزيس  النص، جاعلة  تعالقها مع  إال يف ضوء  البداية ال تضخ دالالهتا  فإنَّ  األخرى، وعىل هذا 
تنرسح غدًوا ورواًحا يف جسد النص منتجًة فائض معنى بحسب عبارة بول ريكور. ومن خالل قراءة 
النص يتبني أنه ينطوي عىل ثالث ثيامت رئيسة هي: ثيمة الرعب والعنف، وثيمة الضحية، وثيمة املرِعبني 

الغزاة. وسوف تستنطق هذه القراءة الثيامت الثالث بوصفها سليلة البداية. فلنبدأ بالثيمة األوىل.

ثيمة الرعب والعنف

بدا الرعب واضًحا يف بنية البداية متجسًدا يف الكابوس وما يلقيه يف النفس من اهللع، ويف القلب من 
الرعب واخلوف، ومن جانب آخر فإن السارد سارات )هو رسام كردي سوري يقيم يف السويد( يتخري 
من اللوحات )ما هو قاس، مزعج، دموي، مقلق، عنيف( كام ذكر يف البداية. فكيف هلذه الثيمة أن تلج 

يف النص وتتمطى يف ثناياه؟ 

إنَّ قراءة بانورامية عامة ملشهد الرواية تكشف أهنا مقسمة إىل عرشة فصول، ويعنون كل فصل باسم 
لوحة من اللوحات التي يستعرضها سارات يف نزهته الليلية؛ فالفصل األول عنون بالكابوس، ويمكن 

عرض عناوين الفصول الالحقة حاملة أسامء اللوحات عىل النحو اآليت:
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الكابوس

التنني األمحر العظيم ووحش البحر

عقاب مارسياس 

دانتي وفرجيل يف اجلحيم

موت مارات

حديقة امللذات األرضية

إغواء القديس أنتوين

جوديث تقطع رأس هولوفرينز

زحل يلتهم ابنه

رمث امليدوزا

أول ما يلحظ أن الثيمة الرئيسة يف هذه اللوحات الالحقة هي الرعب والعنف؛ فقد صنفت بوصفها 
أعنف اللوحات يف املخيال البرشي عىل مر تارخيه، وعرفت أهنا أكثر اللوحات دموية، رَسَدها رساموها 
ليخدشوا حياء بياض القامش. ففي كل لوحة، عىل اختالف سياقاهتا وتباين حوادثها، تظهر ضحية أو 
ضحايا تتعرض للرعب والعنف والقتل عىل نحو مفجع. وهذه الدالالت املرعبة كلها ظهرت يف لوحة 
)البداية - الكابوس(، وعىل هذا يمكن القول إنَّ لوحة البداية رسمت مسار اللوحات التسع الالحقة، 
ومن ثم فإهنا رسمت مالمح عامل النص كله بلوحات الرعب والعنف. وهكذا نجد الرعب يتناسل من 
الرعب، وتغرتف اللوحات التسع كينونتها من لوحة األم/ الكابوس، فهي التي تسوسها بإرادهتا وطاقتها 

الداللية الطاغية، وهي سبب تريها. 

ال  كلها  املشاهد  فتلك  سارات؛  لدى  مألوًفا  غدا  الرعب  أن  نرى  الكالم  من  األخرى  الضفة  وعىل 
ترعبه وال جتفله كام ذكر يف البداية، غري أن ما يمكن أن يضاف هنا أن )سارات( حني يعرض كل لوحة يف 
كل فصل يلتقي بإحدى الشخصيات العرش التي تقتحم عليه يومه، فترّص عىل أن تكون يف اللوحة التي 
يزمع سارات أن يرسمها، )لوحة سبايا سنجار(. مخس شخصيات من سبايا سنجار ُقتلن ثم ُبعثن ليلتقني 
سارات، وكذلك مخس شخصيات مقتولة من تنظيم الدولة اإلسالمية تعود لتزور سارات مرّصة عىل أن 
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تكون يف اللوحة. وهكذا ينتقل مشهد الرعب والعنف شيًئا فشيًئا من لوحة البداية إىل اللوحات التسع 
الالحقة يف عمومها ليتجسد يف ساحات سنجار وسورية عىل نحو خاص؛ ليعاد رسم احلدث عىل نحو 
مغاير وبأسلوب أكثر دموية وعنًفا، ما عرض يف اللوحات العرش السابقة؛ فلننصت إىل أحد املشاهد التي 

يرصدها سارات يف حواره مع الفتاتني األيزيديتني شاهيكا ونيناس: 

»)ماذا اآلن(؟، تساءلُت موجًها برصي إىل شاهيكا: )َمن أخوها؟(.

)ُقتل قبل سبي نيناس(، ردت شاهيكا.

باستفاضة يف شأن شقيق  التي ردت  أيًضا؟(، سألُت شاهيكا،  الطفلة  احلوريات هذه  )أسبى جنود 
نيناس الذي ُقتل بطلقة يف الرأس، يف ساحة قرية )خانه صور(، ألنه أبدى اعرتاًضا من ملس مقاتل ألخته 

يتفحص عينيها، ثم ُربط من قدميه خلف عربة رباعية الدفع لسحله. 

ترضع والد نيناس إىل جنود اخلالفة يف ثياهبم السود أن ال يفعلوا. أقسم باهلل مراًرا أنه مسلم يؤمن بام 
يؤمنون به، وسيؤكد هلم إسالمه عىل أية طريقة شاؤوا، فخريوه: إما أن يربطوه، يف السحل، فوق جثة ابنه، 

أو يربطوا جثة ابنه فوقه.

أبدى األب رغبة العاجز: )اسحلوين إىل جوار ابني(، قال.

وبَّخه جنود اخلالفة: )اخرت واحًدا من اثنني: إما أنت فوق ابنك، أو ابنك فوقك، يا عبد الشيطان(.

ردَّ األب: ضعوه فوق ظهري. ُسحل األب حتت جثة ابنه وراء سيارة متهورة يف زعيق بوقها املنترص. 
بعد السحل بدا وجه األب بال أنف، بال شفتني، بال جلد عىل حاجبي عينيه«)10(.

هل كان بإمكان هنري فوسييل أو وليام بليك أو بقية الرسامني الذين تفننوا وبرعوا يف رسم الرعب 
والعنف، أن يرسموا لوحة عىل هذا النحو من الرعب والعنف والقسوة؟ أيُّ خيال برشي وهو يفتش يف 
خزنة الرعب يقدر أن يرتجم هذا العنف عىل هذا النحو؟ فاحلدث مل يكن يف أحد عوامل اجلحيم بريشة 
يف  صور(  )خانه  قرية  يف  والعرشين  احلادي  القرن  يف  وقع  حدٌث  هو  وإنام  السابقني،  الرسامني  أولئك 
سنجار إحدى مناطق كردستان عىل مقربة من املوصل، حدٌث برع أبناء تنظيم الدولة اإلسالمية يف رسمه، 
بوسنية  فتاة  ُقتلت  فيض.  من  غيض  وهذا  اللوحة؟  هذه  الرعب  مجاليات  مؤرخو  يضع  أن  يمكن  أين 

)10) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 136� 137.
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رضًبا باألحذية حتى املوت)11(. »أطفال من دولة اخلالفة أطلقوا النار عىل رؤوس مخسة شبان، يف ثياهبم 
الربتقالية، جاثني أرًضا، فيام نحر طفل بالسكني سادسهم: هكذا نقلت الصور املتوحشة فخر دقتها يف 

التوثيق إىل العامل«)12(.

براعة أبناء الدولة اإلسالمية يف نرش الرعب والتفنن يف القتل ال يتقنه سوى ويل اخلراب الفقيه اإليراين، 
إىل  والرعب  املوت  جالبي  شيعته  مع  املوت  براميل  صاحب  العلوي  واحلاكم  راسبوتني،  لقيط  وبوتني 
الساحة السورية: »يادا، التي مل تقرأ كتاب ملتها )مصحف رش(، قرأت مصحف املسلمني. وهي كلام 
عيون  حول  رأيتها  الكدمات  تلك  من  ما  يشٌء  عينيها.  حول  كدمة  استحقت  منه  آية  قراءة  يف  أخطأت 
سوريني من بلدة مضايا ألقت هبا آالت التصوير إىل سجل املرئيات توثيًقا. مل تكن كدمات من رضب 
بحذاء جندي احلوريات الليبي، بل من رضب بحذاء اجلوع عىل العيون. فصيل من شيعة لبنان رضب 
حصار اجلوع عىل آالف برش يف البلدة السورية، ليهني األرواح فتستسلم أو ترحل. أكلت الناس الدواب 
والفئران، والقطط، واألعشاب الربية، وعظام اإليامن باآلهلة. حصار جوع ال يعدله إال حصار املدن أيام 
النازيني. عقل حصار إلحقاق ِدين اجلوع عن يد فصيل من شيعة لبنان هبَّ هاتًفا: )ومراقداه(، مذ رسى 

نداء اجلهاد إليه من فم ويل اخلراب اإليراين«)13(. 

هذا الرعب الذي غدا مألوًفا يف زمن الرش السائل يشكل روح العرص؛ يكتب زجيمونت باومان: »وأما 
اآلن فد اختفت اليوتوبيات العظيمة بأرسها. إننا نعيش يف زمن الروايات الكئيبة التي ترسم الكوابيس 
املفزعة وتسترشف كوارث املستقبل«)14(. وهكذا يغدو مألوًفا أن نتنفس الرعب يف وسائل االتصاالت 
التي تضخ الرعب بأبشع فنونه إىل الناس، وليس رسد سارات إال جزًءا من هذا الفضاء املرعب. وهكذا 
نرى أن ثيمة الرعب تنتقل عرب آلية التمطيط من العموم إىل اخلصوص يف لعبة البداية إبرام بروتوكوالهتا 

مع النص؛ فـ)سارات( يربط ثيمة اللوحة باستمرار بعد رسدها باحلدث السنجاري السوري. 

ثيمة الضحية

تتخذ آلية التمطيط التي تعمد إليها البداية يف النصوص األدبية أبعاًدا مغايرة عنها يف النصوص غري 
األدبية؛ ذلك أن البداية تضخ دالالهتا معتمدة عىل آليتي التحويل والرتميز، وعىل هذا فإن النواة تتزيى 

)11) المصدر نفسه، ص 251.

)12) المصدر نفسه، 250. 

)13) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 378. 

)14) زيجمونت باومان، الشر السائل: العيش مع الالبديل، حجاج أبو جبر )مترجم(، ط1، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2018(، ص 31.
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بألوان أخرى يف النص عابرة من بوابة الرتميز، األمر الذي جيعل التأويل يزداد اتقاده من خالل احتكاك 
العالمات ببعضها، واستناًدا إىل ذلك »حيّول التمطيط مكّوناِت اجلملة الرمحية إىل أشكال أكثر تعقيًدا«)15(، 
تتناثر وتتشت بحسب عبارة دريدا أو تفيض  التحويل والرتميز جتعالن الدالالت  آليتي  وعىل هذا فإن 
عن كأس القراءة األولية. فقد رأينا يف الثيمة السابقة أن الرعب والعنف انتقال من لوحة الكابوس إىل 
اللوحات التسع الالحقة، ومنها مجيًعا، لتنسكب يف ساحات سنجار وسورية بوصفهام ضحية الرعب. 

ويمكن أن نتتبع جتليات الكابوس عند كل ضحية عىل حدة؛ سبايا سنجار، وسورية.

سبايا سنجار

تكشف الرواية منذ الفصل األول عامل الضحية الذي يرقد يف وادي اللش املقدس يف منطقة سنجار 
الدولة  تنظيم  راياِت  السود،  الراياِت  غزو  يبدأ  حني  داللًيا  الضحية  عامل  يتكون  املوصل.  من  القريبة 
اإلسالمية لتصبغ جبل سنجار بألوان الرعب والقتل واملوت وسط زعيق حناجر املوت: )اهلل أكرب! زهق 
الباطل وانترص احلق!(. غزوة أخرى تضاف إىل خزنة الفتوحات التي يغرتف منها أبناء التنظيم كينونتهم 
وامتدادهم األيديولوجي. فتوحات سبت الشعوب كينونتها، ونساءها، وأطفاهلا، وثقافاهتا، وأسامءها، 
وآهلتها وأبالستها. غزوة أخرى تضاف إىل خزنة الغزوات التي يؤرشفها األيزيدي بإتقان يف معبد اللش، 
حيث يرقد )عادي بن مسافر(. غزوات شتى سالت يف وادي اللش بإيعاز احلاقدين عىل األيزيديني الكرد 

نتيجة اختالفهم لغة ومعتقًدا عن اآلخر. فلننصت إىل بداية الغزو/ السبي:

»لن ترسد الفتاة األيزيدية تفاصيل كثًرا عن ظهرية ذلك اليوم العادي يف قرية غرب سنجار. كانت 
بعد  عرًصا،  عاصف.  بقلق  تنذر  ال  إنام  اإلسالمية(،  اخلالفة  )دولة  ملقاتيل  حتركات  عن  تصل  األخبار 
رشقات من أسلحة بعيدة، وبضع انفجارات، ُأرست حجارة اجلبل بالسواد يف أعالم أهل املذهب الذبح. 
قليلون هربوا يف اجتاهات شتى بال تقدير ملا جرى. جثم اآلخرون، مذعورين جتمدوا، عىل َبْيض حريهتم. 
هُبتوا. نبت القلق فطًرا من الدم. ُذبح خلٌق كثري يف التهليل لسقوط معقل من معاقل الشيطان عىل أيدي 

ملة ملذات اجلنة املحاربية.

ُفصلت  رسيًعا  واحلمد.  التكبري  مع  متجاورًة  الرتديد  مسكوكات  من  تلك  كانت  اخلالفة(-  )سبايا 
اإلناث بأعامرهّن من التاسعة إىل الثالثني عن املنهوبني املنكوبني. ُدفعن بعيًدا، نزواًل هبنَّ مهابط اجلبل 
إىل حيث جتمعت شاحنات صغار. )...(. أول مخش، أبعد من الذعر، عىل قلب شاهيكا كانت رصخة 
حتت  املنفلت  شعرك  )احجبي  الطليقة:  اللحية  كّث  األصلع،  رأسه  عن  األسود  الغطاء  منحرس  رجل 

)15) مايكل ريفاتير، دالئليات الشعر، محمد معتصم )مترجم ودارس(، ط1، )الرباط: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 1997(، ص 76.
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اخلامر، يا كافرة(. )...( جرى تبويب السبايا عىل حروف اهلجاء يف امللذات، أي مقادير األعامر، واألبكار، 
اللهفة، يف أجساد  أرقام  ثم احلسن حاصاًل من رضب  اللحم وعجافته،  والعيون، وكثافة  الشعر  ولون 
عىل  الشعر  من  عصًفا  املكّرمة  اللحى  ذوي  املحققني-  قلوب  رغت  كلام  حسابًيا:  رضًبا  اخلالفة،  أبناء 

صدورهم- غلمًة يف استعراض السبايا لتقدير أثامهنن هتفوا: )ُزهَق الباطل(«))1(. 

وعىل مدار مخسة فصول من الرواية يستحرض الروائي مخس فتيات من سبايا سنجار من عامل املوتى 
بعد تعرضهن للسبي ثم القتل عىل يد )جنود احلوريات(. وعىل هذا نرى أن الضحية يف البداية ممثلة يف 

احلسناء تتحول إىل سبايا سنجار عرب بوابة الرتميز، ويمكن متثيل ذلك عىل النحو اآليت: 

احلسناء

شاهيكا 17 سنة

نيناس 11 سنة

  آنيشا 14 سنة

كيديميا 13 سنة

يادا 15 سنة 

أليست دالالت الكابوس معجاًم حارضة بقوة يف جتليات النكاح اغتصاًبا وسبًيا، والغزو واالقتحام 
هنا، كام رأينا يف البداية.

سوريا

بركات يف رسده عذابات سبايا  بل كان سليم  والعنف،  الرعب  مل تكن سبايا سنجار ودهن ضحية 
سنجار يصل احلدث السنجاري باحلدث السوري؛ بوصفه كردًيا سورًيا مسكوًنا هبموم الكرد والسوريني 
مجيًعا، وعىل هذا تغدو سورية الضحية األخرى، سبية أخرى، ما دامت احلدود ممحوة بآلة الرعب التي 
يديرها الغزاة. غري أن الرسد يدفع الرعب إىل أقصاه يف احلدث السوري، متخًذا العدمية سبياًل له يف أثناء 
كانت  هل  بل  جديد،  من  فيها  واحلياة  الروح  يبث  أمل  ثمة  وليس  انتهت،  فسورية  الضحية؛  استنطاق 
سورية بلًدا منذ نشأهتا؟ يا لركام البلد! يا هلذا البلد العاثر! يا هلذه السبية التارخيية! تداولت سورية عىل 

)16) سبايا سنجار، مصدر مذكور، ص 38�39.
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موائد الغزوات كام تداولت سبايا سنجار يف أسواق البيع يف عاصمة اخلالفة اإلسالمية الرقة وسواها من 
واليات اخلالفة. سورية دولة الفراغ والعدم. 

»بلٌد غزاه اإليراين، والرويس بعقد مع احلاكم؛ اشرتيا منه كرسيه وأجلساه عليه. إن دام البلد ملتحاًم 
بغراٍء إيراين، وصمغ رويس، فسيدوم باحتالل مجاعة جلامعة، ورسقة مجاعة جلامعة، وهنب مجاعة جلامعة 
باسم مستعار  تنكرية. دولة  ثياب  املنتحرة. دولة يف  الرغبات  أيتها  )...( سورية رغبة مل تكتمل. وداًعا 
لروحها؛ مستعارة من التاريخ بال إعادة إليه إال حمرتقة. دولة انتهت كاسمها. الدولة األقرص عمًرا بني 
الدول يف استقالهلا )...( ال أمل للسوريني، يف أيامنا اليائسة هذه، يف النجاة بحلم واحد. ذبح الرويس 
سامء سورية، وهواء سوريا، ويقني سورية باتفاق مع ذّل احلاكم العلوي )...( انتهت سورية، انتهى بلدي 
)...( يف الرشق الذي أنا منه ليست لنا دول حتى إشعار آخر. بلدان مطهوة عىل عجل. بلدان نيئة. بلدان 
حمرتقة يف األفران تلّهى عنها التاريخ الطاهي بلعب النرد مع خياله. انتهت سورية. ال شعب سُيجمع، 
بحاصل احلساب عىل اجلغرافيا السورية بعد اآلن )...( انتهى بلد عىل هذا القدر من السهولة )...( بلد 
مل يولد قط؛ مل يكن للهواء خيال فيه. بلد )احتامل( من أزله إىل أبده )...( أنا مواطن الدولة الفراغ اآلن. 
مواطن النهاية بال أمل يف يشء. النهاية هي دولتي: أنا حرٌّ كالسخرية. بيع بلدي كالفتيات األربع مشني 

معي يف بستان التفاح«))1(. 

هذه الشذرة الرسدية هلا ما يامثلها يف الرواية بكثرة، وكذلك يف ملحمة مأسوية أخرى صاغها بركات 
الفراغ  إىل  إال  بفراغ ال يفيض  تبدأ قصيدة سوريا  ديوان محل عنوان )سوريا(.  من جراحات سورية يف 
وسورية،  سنجار  سبايا  يف  النص  يف  جتسدت  الضحية  إن  القول  يمكن  سبق  ما  خالل  ومن  والعدمية. 
التي تناسلت منها  البداية فإننا نلحظ أن احلسناء الضحية تتحول إىل ضحايا يف اللوحات  وبالعودة إىل 
لتتجسد يف الضحيتني اجلديدتني؛ سبايا سنجار، وسورية عرب آليتي التحويل والرتميز التي اتذهتا البداية 

يف عملية تأسيس عامل النص داللًيا. ويمكن متثيل خطاطة الضحية وفق اآليت:

 احلسناء                         ضحايا اللوحات التسع                           سبايا سنجار وسورية

ثيمة املرعبني الغزاة

نة، تستمد يف األصل تأثريها  يرى إدموند هورسل وهو يتحدث عن فعل القراءة أن »كل عملية مكوِّ
من الرتقبات Protensions التي تبني وجتمع نواة ما سيأيت، بوصفها كذلك، وتعمل عىل نقل هذه النواة 

)17) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 295�297.
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إىل مرحلة اإلثامر«)18(، ويرى أن عملية القراءة مبنينة عىل جدلية الرتقب والتذكر، اجلدلية تنتج ما يسميه 
إيرز »وجهة النظر اجلوالة« التي يتخذها القارئ وهو يسافر يف أدغال النص. وتبًعا للكالم السابق، فإذا 
عدنا إىل لوحة البداية الكابوس رأينا أنَّ ُمرِعب احلسناء يتمثل يف املسخ وهو جاثم فوق بطنها، ورأس 
الغزاة حاملني معهم  أو  املرعبني  اللوحة؛ ويمكن أن نسميهام مًعا  حصان اجلحيم وهو يطل من خلفية 
الرعب واخلوف واملوت. وبعد قراءتنا ثيمة الضحية أظهرت لنا القراءة أن الضحية احلسناء حتولت عرب 
الرتميز إىل سبايا سنجار وسورية. انطالًقا من هذا التأويل بعد ضم العالمات بعضها إىل بعض وربطها 
بالبداية يتخذ املرعب أو الغزاة شكاًل آخر يف النص من حيث الكينونة؛ فاملرعبون أو الغزاة الذين يرعبون 
الالأخالقيون.  اجلبابرة  فهو  الثاين  وأما  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  األول  طرفان؛  هم  ويغزوهنا  الضحية 

فلنقرأ كل واحد منهام عىل حدة ونرى كيف تتناسل الدالالت من البداية.

أ. تنظيم الدولة اإلسالمية )دواّب الظالم(

يستحرض بركات مخس شخصيات من أبناء التنظيم من عامل املوتى بعد أن تعرضوا للقتل عىل أيدي 
أبناء التنظيم أنفسهم، عىل غرار استحضار مخس فتيات سنجاريات كام رأينا من قبل. ُيظهر بركات عبثيته 
املألوفة يف رسديته هذه أو عدميته يف حواراته مع شخصيات الرواية؛ وهي شخصيات ترّص عىل أن تكون 

يف اللوحة املزمعة رسمها، لوحة سبايا سنجار. وهذه هي الشخصيات:

أبناء التنظيم

عدنان 21 عاًما )ُقتل ألنه عشق اخلليفة ورغب يف أن يتزوجه(

إحسان 42 عاًما داعية. )ُقتل ألنه شبه اخلليفة بالديك(

عيل 31 عاًما. شيشاين )ُقتل عىل يد زوجة أخيه(

سعدون 29 عاًما. )ُقتل عىل يد مقاتل كويتي نقمة(

عبد اهلل 23 عاًما )ُقتل بعد معابثات لسانية نتيجة تأثره بفن الروب(

القراءة  مسار  تعزز  تأويلية  مفاتيح  تقدم  الرسدي  برناجمها  تعرض  وهي  الرسدية  الشخصيات  فهذه 
ا هي نفسها تبوح خلسة باألبعاد الرمزية لكينونتها يف ضوء تناسلها من البداية؛ فهي التي  الراهنة؛ ذلك أهنَّ
تؤثر أن تكون يف اللوحة التي يزمع سارات أن يرسمها، ومن رغبتها يف وصف ذاهتا، ندرك معامل التشابه 

)18) فولفغانغ إيزر، فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في األدب، حميد لحمداني والجاللي الكدية )مترجمان(، )فاس: مكتبة المناهل، فاس، د..ت، ص 59.
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التنظيم، عدنان وهو يطلب إىل )سارات( أن  أبناء  البداية. فلننصت إىل أحد  الكابوس لوحة  مع لوحة 
يرسمه ويرسم اخلليفة: 

»)ال أعرفك(، قلُت بصرب نافذ. )نحِّ كالبك، رجاًء. عندي ما أفعله(.

)أنا هنا ألصحح  بتأكيد من لسانه، ويده احلرة ملس هبا صدره مفتوح األصابع.  قال  )بل تعرفني(، 
تفصياًل ال ينبغي أن تغفله(.

)تفصيل؟ ماذا تعني؟(، تساءلُت.

)أن تضع يف اخللفية البعيدة للوحتك رساًم ملوالنا اخلليفة أيب بكر البغدادي عىل حصان(، رد الشاب 
غم من وقوف سعدون قبالتي.  ذو األنف العريض اخلنابني«)19(. وورد يف مكان آخر: »أكملُت امليش بالرَّ
)اسمع(، قال. سبقني وهو يشري إىل اخلالء الواسع ممتًدا من الطريق حتى الغابة الشبح وراء ستارة املطر 
الرمادية: )ماذا لو اجتمع حّكام العامل يف موضع واسع كهذا، وخرج عليهم اخلليفة حفظه اهلل عىل جواد 

أبيض يعظهم؟(.

)فكرة مذهلة(، عّقبُت، فانربى الشيشاين بإضافٍة إىل فكرة سعدون: 

يقف اخلليفة حفظه اهلل بجواده عىل ربوة أمام حكام العامل«)20(. 

هل أيقظت كلمة حصان/ جواد يف ذاكرتنا نواة الرعب يف البداية؟ أمل يكن رأس حصان اجلحيم ممدوًدا 
التنظيم أن يكون خليفتهم ممتطًيا احلصان/  أبناء  مِلَ يرصُّ  من خلفية لوحة الكابوس ليزيد املشهد رعًبا؟ 
اجلواد؟ أمل يكن التنظيم مرعًبا غازًيا يف ثيمة الضحية؟ أليس بإمكاننا أن نفرتض أن رأس حصان اجلحيم 
يف البداية يتحول إىل تنظيم الدولة اإلسالمية من حيث إهنام املرعب الغازي؟. نقرأ يف مقبوس آخر يظهر 
العالقة واضحة بني األحصنة وأبناء التنظيم يف غزوهم سنجار: »ربام حيب األيزيديون اجللوس حتت رذاذ 
مبتلِّني. ذلك سيبدد قلياًل عن ذاكرة املحنة يف أيام من تارخيهم جفاَف الغبار احلارق، وسحَل األحصنة 

لألجساد حتت شمس صحارى العراق)21(«. 

من  اجلحيم،  من عوامل  اخلارج  اجلحيم  حصان  فرأس  وهلة؛  ألول  يبدو  كام  اعتباطية  البداية  ليست 

)19) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 67�68.

)20) المصدر نفسه، ص 345. 

)21) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 117. 
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عوامل األسافل يتحول إىل أبناء تنظيم الدولة اإلسالمية عىل نحو واضح. أو ُيعدُّ التنظيم ذاك املسخ الذي 
عب يف األنفس. ويلحظ أيًضا أن البداية رسمت عيني رأس احلصان عىل  يمتطي حصان اجلحيم لبثِّ الرُّ
نحو موحش: »عينان جاحظتان ببياٍض موحٍش يف القياس إىل مراتب البياض العرش مقسومًة، ككل لوٍن، 
مخًسا للرش، ومخًسا للخري. مظهر اللون، يف أي رسم، يكشف عن واحد من طباعه املتدرجة بخصائصها 
كطباع اإلنسان: طبع رائق. طبع غاضب. طبع موحش. طبع حائر. طبع متبلد. طبع جريء. طبع حذر. 
طبع منافق. طبع متسامح. طبع متكتم. والبياض الذي اختاره الرسام السويرسي لعيني احلصان، بياٌض 
موحش كالرسم املوحش الئًقا بعنوانه: )الكابوس(«)22(. فهنا تظهر البداية ثنائياهتا يف أثناء الكالم عىل 
الشخصيات عىل نحو أوسع، وهي ثنائيات مقسومة بني عاملي اخلري والرش عىل عدد الشخصيات؛ مخس 
فتيات من سبايا سنجار حامالت معهن مخسة طباع؛ طبع رائق. طبع حائر. طبع جريء. طبع حذر. طبع 
متسامح. وعىل الضفة األخرى يقف مخسة من أبناء التنظيم حاملني معهم مخسة طباع؛ طبع غاضب. طبع 
موحش. طبع متبلد. طبع منافق. طبع متكتم. تزداد صورة املرعب الغازي وضوًحا وجالًء باستحضار 

املرعب/ الغازي اآلخر، وهو اجلبابرة الالأخالقيون.

ب. اجلبابرة الالأخالقيون

عىل  الكالم  أثناء  يف  الالأخالقيني(  )اجلبابرة  املرعب  الرش  من  اآلخر  اجلانب  بركات  سليم  يسّمي 
برناجمهم  ويف  كينونتهم  يف  انعدمت  التي  األخالق  بمسطرة  يقيسهم  وهو  وسورية،  سنجار  الضحية؛ 
الرسدي يف الرواية، وهو ما يسميه زيغمونت باومان »العمى األخالقي« الذي يؤسس كيانات هوبزية 
مدمرة كل يشء، طافحة بالعنف. سيُل رشٍّ جيرف أمامه كل القيم اإلنسانية الداعية إىل األخوة. ننصت إىل 

أحد املشاهد:

»انتهت قلويب الكثر بتاممها، عن بكرهتا. كانت قلويب كثًرا مل خيطر ببايل أن تنتهي منها بصدى صفيح يف 
الفراغ املتقن حفًرا يف أعامقي بمعاول الويل اإليراين، املبرش باخلراب حتى عودة مهندسه اإلهلي من غيبته 
أوباما،  املشؤوم، حسني  الشؤم،  العمران تطيًطا عىل ورق مذهبه؛ وبمعاول األمريكي  لرتتيب حقائق 
أخرى  منذ  الالأخالق،  يف  مذهٍل  كامل  عىل  مثله  شخص  ابتداع  عىل  ثانية  املصادفات  تتجرأ  لن  الذي 
احلروب الكربيات للبرش ذوي الطباع احلروب يستلهموهنا للخروج من مأزق غرام فاشل. حسني أوباما 
سيحفظ له التاريخ مأثرة بال مثيل: هو األول أجاز وضع األخالق جانًبا يف فرجة قلبه -اخلائف من أن 
مه غزاة من خارج، وغزاة من داخل )...( ترك  ييسء األمريكي األبيض فهَم رئيس أسود- عىل شعب هشَّ

ماليني برًشا غارقني يف يأس التاريخ من حكمه عىل الالأخالق منذ مقتل أطفال يف مدينة درعا.

)22) المصدر نفسه، ص 9. 
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فراغ متقن حفًرا يف أعامقي بمعاول عائلة سارق بلدي الذي قايض بقاءه حاكاًم بتسليم البلد إىل من 
يشاء من الغزاة، وبمعاول قيرص روسيا األخري، لقيط راسبوتني، وبمعاول رجب أردوغان الذي قَلَب 
-بفطرة العجرفة القارصة- حدوَد بلدي عىل رؤوس السوريني بفتحها لوحوش اجلهاد، بال حصافة يف 
بالنار  اللعب  املفقودة يف حسابات  العثامنيني، واإلمرباطورية  تقدير احلاصل، باحلسابات اخلطأ ألشباح 

حتت وسائد األقدار متجّرعًة ساًم قبل النوم؛ وبمعاول كفر الرشيك برشيكه يف بلدي«)23(.

أقدار عبثية جتمع معسكرات الرش التي مل تتوحد كلمتها إال لتهمش سنجار وسورية، رهانات تارخيية 
طافحة حقًدا تتحول إىل أحالف سالم ووئام بينها، يا لسخرية األقدار التي جتعل الشيعي ويل اخلراب 
والسني أردوغان عىل ما بني اإلمرباطوريتني الغابرتني من األحقاد جتعلهم رشكاء يف غزو سنجار وسورية. 
رهانات سخرية مثلها جتعل املعسكرين املتباعدين املتحاربني أبًدا احتاد البؤس السوفيايت االشرتاكي يف 
ض بلًدا كان اسمه سورية، وتّيرس السبيل  مقابل أمريكا العدو األبدي، كيف هلذه القوى أن تتحالف لتقوِّ
يف  تتصاعد  مندثرة  إمرباطوريات  غبار  سنجار؟.  يف  والعرشين  احلادي  القرن  يف  جديدين  وسبي  لغزو 

سنجار وسورية ليعاد تدشني تاريخ منتش بوقاحة الغزو والسبي والرعب. 

السلطة.  من  متّكنه  قوة  لقاء  للشيطان  روحه  باع  الذي  فاوست  شبيه  التابع  العلوي  سورية  حاكم 
ولقيط راسبوتني، املسخ الرش يف صورة الواعظ، بوتني، ال يتورع عن البوح بوقاحة ال ندَّ هلا يف أرشيف 
عملياته  كلفة  عن  سابًقا،  السوفيايت  البؤس  احتاد  يف  االستخبارات  عميل  بوتني،  »ُسِئَل  الالأخالق: 
: هذا ليس عبًئا عىل امليزانية. إننا نتدرب هناك«)24(. ويذكر لقيط راسبوتني يف  العسكرية يف سوريا، فردَّ
مكان آخر »مّكنت احلرب السورية روسيا من جتربة أسلحة، وتقنيات حربية كثرية، مل يكن من املمكن 
القيام باختبارها يف ظروف أخرى. كانت فرصة نادرة«)25(. وقاحة ال يعدهلا يف تسويغ القتل سوى وقاحة 

أحد أبناء تنظم الدولة اإلسالمية تسويغ سبيهم:

ال  يصلون؛  ال  الشيطان  عبدة  من  ملة  عىل  متوجًبا  اخلالفة(  )سبي  شأن  إعالن  يف  عدنان  »استطرد 
يذكرون اهلل. لّفق من خياله ما جييز له ذبح أطفال. وبقر بطون جيهضن أجنتها، وقطع رؤوس، وحتليل 
فروج بجهاد اخلىُص )...( متادى عدنان يف استطراد خياله عىل التلفيق. زعم أنَّ األيزيديني كلام مروا ببئر 
يف أرض مسلمة، طوال التاريخ غري املوجز يف قدر معلوم من معلوماته، رموا يف مائها حصاًة عليها اسم 
العربية، واهلندية، واليونانية، واملسامرية، اعتقاًدا منهم أن للحصاة  أرضهم املقدسة )اللش(، باحلروف 

)23) سبايا سنجار، مصدر مذكور، ص 14�15. 

)24) سبايا سنجار، مصدر سابق، ص 261. 

)25) المصدر نفسه، ص 379.
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تلك قدرة عىل إفراز السّم«))2(

وعىل هذا يمكن تصنيف اجلبابرة الالأخالقيني وفق اآليت:

اجلبابرة الالأخالقيون

لقيط راسبوتني بوتني
الشؤم، املشؤوم أوباما

ويل اخلراب الفقيه اإليراين
احلاكم العلوي

احلاكم الشيعي يف بغداد
شيعة مشارق البالد ومغارهبا

السلطان العثامين اجلديد املتعجرف أردوغان
أصدقاء سورية اخلاذلني املخذولني

فمن ناحية يدّق ويل اخلراب حقده يف جران قلوب السوريني وسنجار، وعىل الضفة األخرى يدير 
أبناء تنظيم الدولة اإلسالمية رحى املوت بيد الرعب. اعتامًدا عىل ما سلف يمكن قراءة احلدث السنجاري 

السوري وفق املربع السيميائي:

 اجلبابرة الالأخالقيون                                    فوق التضاد                          تنظيم الدولة اإلسالمية

           الكابوس

 

               احللم

 ال تنظيم الدولة اإلسالمية                           حتت التضاد                         ال اجلبابرة الالأخالقيون 

اجلبابرة  إما  التضاد؛  فوق  بـ  مرهون  للرواية  الرسدي  الربنامج  بحسب  الضحية  قدر  أن  يبدو 

)26) المصدر نفسه، ص 86�87. 
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املسخ  الصدور كصورة  الدولة اإلسالمية، كالمها كابوس مرعب جيثم عىل  تنظيم  وإما  الالأخالقيون، 
إذ يغيب هنا كل من  التضاد/ احللم؛  يتجاهل عالقة حتت  البداية. هو قدر  اجلاثم عىل بطن احلسناء يف 
االختزايل  اإلقصائي  الطابع  هو  احلياة  يدير  ما  أن  اإلسالمية، غري  الدولة  وتنظيم  الالأخالقيني  اجلبابرة 
)التفكري وفق مسار فوق التضاد(: إما هذا وإما ذاك، طابع يلغي كل طرف آخر يعد برناجمًا رسدًيا خمتلًفا، 
أمام احلسناء يف  النجاة  أبواب  أمام قدر سنجار وسورية كام أوصدت  التأويالت كلها  تنغلق  وعىل هذا 
لوحة البداية أمام مرعبني غازيني. وهكذا نرى أن صورة املرعب الغازي يف البداية تنتقل عرب التحويل 
يف  له  قناًعا  اجلحيم  حصان  رأس  يتخذ  الذي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يف  لتتجسد  النص؛  إىل  والرتميز 
البداية، واجلبابرة الالأخالقيني الذي يتخذون صورة املسخ اجلاثم عىل بطن احلسناء يف البداية. ويمكن 

إعادة رسم البعد الداليل عىل النحو اآليت:

املسخ /رأس حصان             اجلحيم اللوحات التسع                    املرعبة تنظيم الدولة اإلسالمية

                                                                                                              اجلبابرة الالأخالقيون

ويمكننا يف الوقت نفسه إعادة رسم النموذج العاميل بعد حماولة تأويل كائنات البداية:

                                  املرِسل                                                                                         املرَسل إليه 

الرغبة يف االستئثار بسنجار وسورية                                                                              سنجار وسورية

 الذات                                                                                                                       املوضوع )سنجار وسورية(

                                )بوتني. ويل اخلراب. احلاكم العلوي. الدولة اإلسالمية و...(

 

 املساعد                                                                                                                                   املعارض

أوباما، أصدقاء سورية، أردوغان و..                                                                                   ال أحد
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نلحظ أن الربنامج الرسدي هنا يتناسل مما لوحظ يف لوحة الكابوس؛ فاملرعب الغازي هنا يتحول إىل 
برناجمهم  الدولة وسواهم، وهم يمضون قدًما إلنجازهم  العلوي وتنظيم  بوتني وويل اخلراب واحلاكم 
الرسدي املتمثل يف االستئثار بالضحية؛ سنجار وسورية من غري أن جيدوا معارًضا يردهم عن رغبتهم. 
الغازية  املرِعبة  للذات  املساعد  أوباما وأصدقاء سورية وأردوغان يؤدون دور  أن  للنظر  الالفت  أن  بيد 
خمالفني سريورة الرسد يف احلياة. فليس غريًبا إًذا أن يغدو كل يشء عدمًيا يف هذه الرواية ما دامت األخالق 
أثناء مقتل هرة عىل يد  الطريف ما يرسده )سارات( يف  غائبة؛ فالضحية وحيدة تستسلم لقدرها. ومن 
صياد يقتنص يف مكان ال جيدر به أن يتصيد. ُذعر الصياد حني رأى سارات يشاهد احلدث، فقال يف هلجة 
ومئات  الصياد،  أهيا  يومي،  حتى  قتيل،  ألف  ثالثمئة  من  أكثر  »بعد  بالرشطة؟:  ستتصل  هل  منكرسة: 
يتصل  بلدي، مل  املجازر، يف  النازحني، والالجئني هرًبا من  السجناء، واملفقودين، وماليني  اآلالف من 
أحد برشطة النجدة«. وإذا تأملنا صورة املرِعب الغازي املتجسد يف اجلبابرة الالأخالقيني وتنظيم الدولة 
ما  والقتل من غري  الرعب  الرسدي يف  برناجمه  السبيل لآلخر إلمتام  ييرس  أن كل طرف  رأينا  اإلسالمية 
تصادم أو تعارض. وإذا عدنا إىل البداية رأينا أن املسخ ورأس حصان اجلحيم ال يتعارضان وال يتناوشان 
يف االستئثار بالضحية، وهذا يلقي ظالله هنا عىل النص أيًضا. والرواية مرتعة بأمثلة شتى عىل التوافق أو 
التواطؤ بني املرعبني لغزو سنجار وسورية: »ال يشَء يقاَرن بتسليم مدينة تدمر إىل مقاتيل الدولة اإلسالمية 
سوى ما فعله حاكم بغداد الشيعي، بأمر من سيده املرشد يف إيران. سلَّم خمازن أسلحة، وطوابري مدرعات 
 ومدافع، يف مواضع من العراق جلنود اخلالفة، كأهنا كانت ودائع اخلليفة البغدادي عند جيش العراق«
. ينحت سليم بركات من صخرة احلدث )السنجاري ـ السوري( أرشيًفا، معجاًم حيتوي عىل مصطلحات 

طفت عىل قدر سنجار وسورية، هي طعنات يف كينونة سنجار وسورية. فمن ذلك )أهل املذهب الذبح، 
سبايا اخلالفة، جنود احلوريات، جهاد املراقد، ويل اخلراب، جهاد الفروج، جهاد املواقع عىل اإلنرتنت، 
املؤمنني،  بحرية  القديم،  اجلهاد  محامة  اجلهاد،  حبوب  اهلاتف،  جهاد  التوابل،  جهاد  اهلمربغر،  جهاد 
راسبوتني، براميل اهلول، احتاد البؤس السوفيايت، الطائرتان الشهيدتان )إشارة إىل حوادث أيلول/ سبتمرب 
2001(، مجعية حقوق احلوريات، حوريات معلَّبة وسوى ذلك كثري(. هذه هي املفردات التي متأل ذاكرة 
سنجار وسورية، هذه هي الطعنات التي تتداوهلا أقدار سنجار وسورية. هي طعنات متحو ذاكرة طافحة 
باحلياة لتؤسس بمعاول حقدها كاتدرائيات الرعب يف معتقد األيزيدي والسوري. وبعد أن قرأنا ثيامت 
النص رأينا أهنا مجيًعا تناسلت من البداية من لوحة الكابوس، ومل يكن التمطيط مبارًشا تقريرًيا وإنام مرَّ 
عرب آليات التحويل والرتميز؛ األمر الذي قدم تأويالٍت شتى؛ فإذا كان النص سليل البداية: فكيف يمكن 

للبداية أن تربم بروتوكوالهتا مع اخلامتة؟ 
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التعالق بني البداية واخلامتة

تعد اخلامتة جزًءا حقيقًيا من النص كالبداية، ومن ثم ال يمكن فصلها عن النص إال لقضايا منهجية، 
وهي تشاطر البداية يف أهنا مثلها تضطلع بمهامت أنطولوجية؛ ذلك أهنام تعدان إطارين يضمنان للنص الفني 
كينونته. وإذا كانت البداية تنقل القارئ من عامل واقعي ال متناه إىل عامل فني متناه؛ فإن اخلامتة تنقله من عامل 
النَّص إىل عامله الواقعي ليعيد يف ذاكرته مغامرته مع النَّص، وهكذا فإهنام منطقتان اسرتاتيجيتان لفهم معامل 
النص وأرساره. فاخلامتة تعيد النظر يف قراءة عالمات النص وال سيام البداية، ومن هنا فإهنا تنضوي عىل طاقة 
ارتدادية نحو بداية النص لتعيد نسج النص مرة أخرى، وعىل هذا تنقدح رشارة التأويل باحتكاك العالمات 
رشيق. ابن  عبارة  بحسب  عليه  قفاًل  اخلامتة  تكون  أن  وجب  النص  مفتاح  البداية  كانت  وإذا   ببعضها. 

 فهي قاعدة النص التي تتكثف فيها الدالالت النصية. وتبًعا للرؤية السابقة فكيف بدت اخلامتة النصية؟ 
وما األوارص املعقودة بينها وبني البداية؟

أبناء تنظيم الدولة اإلسالمية  البداية؛ فقد كان أحد  الرواية بحدث ال يقل رعًبا وبشاعة عن  تتتم 
أبناء  يرى  »سارات«  يتسوق  وحني  السويد.  يف  ذلك  عىل  يعتاش  كالب  ستة  يسوح  الرواية  مدار  عىل 
بجوارهم،  أسطورية  غريبة  كالب  وبدت  زعيمهم،  يبدو  ما  شخًصا  منتظرين  واقفني  اخلمسة  التنظيم 
الطريق  الغريبة، فاجته أحدها نحو منزل »سارات« ويف  انطلقت الكالب  هلا رأس سمكة سلمون. ثم 
الكئيبة.  املرأة  تلك  الذي حلقني، حائاًم من حويل، ليس ممن رأهتم  »الكلب  يمتلئ قلب سارات رعًبا: 
كان شبيًها بنوع خمرتع يف الرسوم اسمه )فريال( اخلارج من جحيم الرؤيا الكابوس. لن أبالغ يف تصويره 
ارتباكي  لكن  األرضية(.  امللذات  لوحته )حديقة  بوش يف  الرسم عند هريونيموس  مسًخا من مسوخ 
را لبرصي أن أقدامه ليست أقدام كلب، بل هلا أصابع آدمية بأظفار طوال. رأسه مل  منه، وريبتي فيه، صوَّ
يكن يشبه، باستطالته، رأَس سمكة سلمون حتديًدا، لكن تفاصيل صغاًرا قد تتطابق بينهام: حنكا الكلب 
كانا كغلصمي سمكة )...( عىل بعد ذراع مني، ال أكثر، انعطف الكلب املندفع انعطافة ملتوية بجذعه 
املتقوس. اجته إىل البيت جاحمًا يف ركضه )...( غاب الكلب عن برصي يف جوف البيت، لكن مل يغب 
عن سمعي عويل الرفوف متساقطة، ورصاخ املعادن متصادمة متدحرجة )...( قلياًل قلياًل، مع اتساع 
انفتاح الباب، انكشف لبرصي حطام أكثر مما توقعت. ال يشء ظلَّ عىل حاله يف مشغيل. مل ينج يشء. 
الداخل يسبقني برصي مستعرًضا أركان املشغل املستطيل. ُصعقُت حني استقرت  خطوُت خطوة إىل 
ت، جاثيات، دافنات رؤوسهن الواحدة يف  عيناي عىل الزاوية اجلنوبية الغربية: الفتيات اخلمس كن ملتامَّ
صدر األخرى بوجوه منكسة إىل األرض مل أستطع رؤيتها، وقد أحاط بعضهن رقاب بعض بأذرعهن 

حتامًيا، واتقاًء )...(.
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أمامي )...(  الرسم  الرصاص مقوسني عىل ورقة  القلم  جلبُت دفرًتا عريض األوراق )...( مررُت 
كانت يدي سائرة من وحي رسم يف ذاكرة لسفينة أنجزها البولوين جيزيستو بيكسينسكي من مطارحات 
خياله املعذب يف رسياليته الغوطية، العنيفة القاسية )...( إهنا سفينة موحشة البناء. سفينة أشباح. سفينة 
قراصنة )....( سأعود إىل سورية يف هذه السفينة. تبادلت الفتيات نظرات فيها خيبة. سألتني آنيشا: أين 
ْل معنا  نحن؟ »يف السفينة القادمة بعد هذه«، أجبت. )سفينة األشباح( )...( كررت شاهيكا جواهبا »جتوَّ
يف البحرية هذه الليلة« )...( سننتظرك هناك مساًء )...( سبقتني نيناس الصغرية واضعة قدمها اليمنى 
يف املياه )...( )أطفئ الضوء(، أهابت يب شاهيكا بصوت فيه نرب اإلحلاح، فلم أطفئ املصباح. رابني ما 
رأيُت، بل أربكني: لقد وجدُت أقدامهنَّ فوق املاء ال تغوص فيه )...( )تعال(، قالت شاهيكا جتذبني 
إىل املاء. وضعُت قدمي اليمنى يف املاء مثل الفتيات األربع. مل تغص قدمي فيه. تقدمت الفتيات خطوات 
هادئة، فتقدمُت مع شاهيكا املمسكة بكّم معطفي ماشًيا عىل املاء خطوتني، قبل أن تبهرين أنواٌر انبثقت 
أو حتىص، عىل  أدناها: خياٌم مضاءة ال حُترص  إىل  أقصاها  البحرية، من  مشتعلة يف كل مكان عىل سطح 
تساءلُت  يا شاهيكا؟(،  )ما هذا،  اخليام.  اخليام، سيل من  مدٌّ من  بلوغ هنايته.  العيون عن  تعجز  امتداد 
بصوت مستنزف ذهواًل. )الجئون(، ردت شاهيكا )...(كان أمام كل خيمة شخص جالس عىل كريس، 
وأمامه لوحة مثبتة عىل قاعدة، كل شخص، من أولئك، كان منكبًّا عىل رسم اخليمة وقاطنيها اجلالسني 
فيها أرًضا. جذبت شاهيكا كّم معطفي ألواصل السري فواصلُت السري مع فتيات سنجار، غري آبٍه باهلرير 

الذي سمعُته خافًتا من أعامق املياه«.

يلحظ بادئ ذي بدء أن اخلامتة أقفلت النص برعب ليس أقل بشاعة وهلًعا من رعب البداية، بل يمكن 
القول إن رعب اخلامتة سليل رعب البداية؛ فاللوحة التي أزمع سارات أن يرسمها باتت هشياًم اآلن بعد 
أن انقّض ذلك الكلب الغريب من عوامل األسافل املسخ عىل مشغل سارات، بعد أن مأل الفضاء رعًبا 
وحطم كل يشء. قوض كينونة ذاكرة سارات وسبايا سنجار. أراد سارات أن يؤرشف احلدث السنجاري 
رساًم، غري أن معاول كلب اجلحيم عبثت بكل يشء، باللوحة التي سوف حتفظ يف ذاكرة سنجار، سبي 
بالذكر هنا أن  باتت اآلن مهشمة. جدير  الشعوب  التي حتفظ كينونة  اللوحُة  القرن احلادي والعرشين، 
سبايا سنجار كن ملتامت خائفات يف مشغل )سارات( حني اقتحم كلب اجلحيم، وهذا يعيدنا إىل لوحة 
البداية، الكابوس؛ ذلك أننا نرى الضحية يف استسالم كامل أمام اقتحام مسخ معزًزا غزوه برأس حصان 
اجلحيم. هذا ما جيعلنا نعقد قراًنا بني اللوحتني، وهذا ما يعزز تأويلنا أن الضحية يف الكابوس تتحول إىل 
سبايا سنجار، وهنا أيًضا يظهر عىل نحو أوضح. و رأس حصان اجلحيم يتحول إىل كلب اجلحيم، ومن 
ثم إىل تنظيم الدولة اإلسالمية. فعل كلب اجلحيم )امتداد التنظيم يف اللوحة( ال خيتلف عن فعل تنظيم 
الدولة حني هامجوا متاحف املوصل وتدمر وسواها ليهشموا ويقوضوا كل ما يمكن هتشيمه وتقويضه. مل 
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يبق أمام سارات إال العدمية سبياًل للتعبري والبوح؛ ليعيد رسم سفينة األشباح مستوحًيا من سفينة الرسام 
البولوين؛ بوصفها اللوحة البديلة. سفينة ال تبحر إال عىل مجاجم املوتى، وال تفيض إال إىل العدمية. عىل 
تلك السفينة سيبحر إىل سورية. هنا تظهر الضحية األخرى؛ سورية، ما دام كل يشٍء انتهى، حتى اللوحة 
قادر عىل رسم معاناة  الفضاء. ولكن أي رسام  الالجئني متأل  البحرية خيام  انتهت. وعىل ضفاف  ذاهتا 
ساكنيها؟ يتبع سارات الفتيات نحو البحرية يف مشهد هو إىل الغرابة واملعجزة والذهول أقرب منه إىل أي 
يشٍء آخر؛ إذ ال تغوص أقدام سارات وفتيات سنجار يف املاء، وهكذا يفيض مشهد الرعب إىل العدمية. 
وهذا ما رأيناه يف البداية. إن هذا التناسل الداليل جيعل القارئ يتذكر نواة النص/ البداية لينطلق مندفًعا 
بشهوة التأويل صعوًدا هبوًطا؛ قبل أن يوصد أبواب النص عىل رعب تشظى من رعب البداية؛ ليعود إىل 

عامله غري املتناهي بعد مغامرته مع النص، وقد امتأل نفسه رعًبا، وقلبه أسى. 

التعالق بني البداية والعتبات النصية

تعد العتبات النصية حزمة من النصوص، ترسانة من العالمات التي حتف بمتن النص وحتتدم بني يديه 
لتوضيحه وتقديمه.  ومن هذه العتبات العنوان، ولوحة الغالف، واحلوايش، واالقتباس التمهيدي وسواها. 
وسوف تقترص القراءة الراهنة عىل عتبتي العنوان ولوحة الغالف لكشف الربتوكوالت املربمة بينها وبني البداية. 
فلنبدأ بالعنوان؛ يعد العنوان العالمة اللغوية األوىل التي يتلقاها القارئ قبل أن يرشع يف قراءة النص. فإذا عدنا 
 إىل الرواية وجدنا العنوان متجسًدا يف العالمة »سبايا سنجار«. فالعنوان خيتزن الدالالت عىل نحو مكثف،

 كاشًفا للقارئ أن النص مرشوع القراءة يتمحور حول الكالم عىل سبايا سنجار. وإذا أردنا أن نضيف 
إىل الشبكة التأويلية لوحة الغالف بوجهيها؛ الوجه األول يرسو عليه لوحة الكابوس أيقونًة رساًم، وعىل 
الوجه اآلخر عالمة لغوية جاء فيها: )سبي األيزيديات يف سنجار، بيعهن، مصائرهن، املذاهب املتناحرة، 
رشائع القتل، األمكنة التائهة املنتهكة، انتحار الشعوب: هذه الرواية سيٌل، ال ُتترص وقائعها اجلارية بني 
ضفتي اجلغرافيا املتوحشة للقرن احلادي والعرشين(. فالتأويل يندفع بشهوة املنيش يف أثناء ربط العالمات 
ببعضها من ناحية، وربطها بالبداية من ناحية ثانية؛ فالعنوان )سبايا سنجار( يعلو لوحة الكابوس يف لوحة 
السياق متباينتني يف  أمام لوحتني خمتلفتني يف  العالمتني؛ فنحن  التعالق بني  الغالف، وهذا يوقظ سؤال 
احلدث، بيد أن إقحام )البداية( يف مشهد التأويل خيّفف حدة التوتر الداليل ويمأل الفجوات بحسب عبارة 
الكابوس  لوحة  أن  النص  ورأينا من خلل  الكابوس رسًدا،  لوحة  انطلقت من  فالبداية  أيزر.  فولفغانغ 
دالالت  تتخذ  أيقونة  الكابوس  لوحة  تغدو  هذا  وعىل  السوري،  السنجاري  احلدث  مشهد  إىل  انتقلت 
الرعب من األيقونة  فتنتقل دالالت  القرن احلادي والعرشين،  تأويلها يف سياق جديد يف  ليعاد  إضافية 
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إىل سبايا سنجار، وتضاف دالالت الرعب من سبايا سنجار إىل لوحة الكابوس أيقونة، وهكذا تتسارد 
يعاد  أن  التأويل  هذا  بحسب  ويمكن  سنجار.  سبايا  ولوحة  الكابوس  لوحة  اللوحتني؛  بني  الدالالت 
تسمية اللوحتني؛ فمن املمكن أن تتخذ لوحة الكابوس اسم سبايا سنجار، وأن تتخذ لوحة سبايا سنجار 
الغالف حيتوي عىل حديث عن سبايا  لوحة  اجلانب اآلخر من  أن  أدركنا  إذا  الكابوس، وبخاصة  اسم 

سنجار بوضوح. 

وإذا عدنا إىل البداية التي تصف لوحة الكابوس لغًة، أمكننا القول إن لوحة الكابوس رسًدا انتقلت 
إىل لوحة الغالف أيقونة، فهي اللوحة التي استأثرت بالسطو عىل لوحة الغالف من دون بقية اللوحات 
النص وعتباته  التأويلية عىل  البداية كيام تنرش شبكتها  النص. وهذا يؤكد دقة اختيار  التسع األخرى يف 
النص والقارئ.  الكابوس نواة للنص ليس رمية نرد دحرجها سليم بركات نحو  مجيًعا. فاختيار لوحة 
ست النص الذي يتحدث عن سبايا سنجار وسورية؛ فإن سلطتها امتدت  وإذا كانت البداية هي التي أسَّ
لتؤسس لوحة الغالف والعنوان مًعا؛ كوهنا من الدالالت التي تشظت عن البداية. ويمكن إضافة اخلامتة 
التأوييل الذي يكشف عن الرعب واهللع يف العالمات السابقة ليزداد املشهد أكثر رعًبا  إىل هذا احلدث 

وهلًعا، ويمكن متثيل ذلك عىل النحو اآليت ما دام الكابوس نواة النص وبؤرته:

 

            
   

النصية؛  العتبات  من  به  وما حيف  النص  البداية عىل  لنا جلًيا سلطة  يتبني  السابق  الكالم  من خالل 
فقد رأينا أن البداية النصية بدت بداية متعدية ال تقف عىل ضفاف حيزها وإنام جاوزته لتؤسس النص 
بنيًة وداللًة. فقد رأينا كيف تناسلت ثيامت النص الثالث؛ »الرعب والضحية واملرعبون الغزاة« من نواة 
البداية لوحة الكابوس لتسم النص كله بميسمه، ويتلون بألواهنا عرب آليات التمطيط والتحويل والرتميز؛ 
اخلامتة  اغرتفت  كيف  رأينا  آخر  جانب  ومن  النص.  حمفل  يف  هلا  جديدة  أشكااًل  البداية  كائنات  لتتخذ 
كينونتها من البداية من خالل رسمها صورة الرعب بوضوح، ومل تكن العتبات النصية؛ العنوان ولوحة 
الغالف بمنأى عن امتداد البداية إليها ومن ثم هيمنتها عىل مفاصلها مجيًعا؛ ليغدو النص وعتباته كرنفااًل 

النصالبداية

اخلامتة

العتبات النصية

الكابوس
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البداية من  التي رسمتها  الدائرة  النص وعتباته ضمن  ليغدو  الرعب،  إيقاع  البداية،  إيقاع  ترتاقص عىل 
خالل رسد لوحة الكابوس وبسط الرعب. وبعبارة أخرى يمكن القول إنَّ البداية استطاعت عرب احللول 
إذا اتذنا لغة املعتقد األيزيدي يف إيامنه باحللول والتناسخ استعارة  والتناسخ أن تتجىل يف جسد النص 

للقراءة التأويلية. 
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السد املناهض يف روايتي )عني الرشق( و)وطأة اليقني(

اسرتاتيجيات التشكيل وأرسار العتبات السدية

خالد حسني

مناقضة  رسدية  بتقديم  وذلك  مناهٍض،  رسٍد  خرائط  رسم  يف  وريني  السُّ الروائيني  من  عدد  أسهم 
ومضادة يف الوقت نفسه لرسدية -أو لنقل لرسديات- السلطة املتأّبدة حتى قبل 2011، ولكن هذا الرسد 
لدة  الصَّ الرؤية  بتفكيك   2011 بعد  الروائي  ملنجزه  ما نجح يف رسم خرائط واضحة  املناهض رسعان 
الرواية  خلرائط  االستكشاف  هذا  إطار  ويف  خمتلفة.  رسدية  رؤى  وطرح  السلفية  واجلامعات  للسلطة 
و)وطأة  اجلبني  إلبراهيم  الرشق(  )عني  رسديني:  نصني  من  االقرتاب  القراءة  هذه  ستحاول  ورية  السُّ
اليقني: حمنة السؤال وشهوة اخليال( هلوشنك أويس عىل أن تتبأَّر موضوعة )العتبة النّصية( يف مركز اهتامم 
التحليل النقدي واالنطالق هبا ومعها إىل اإلمساك باسرتاتيجيات التشكيل وأرسار العملية الرسدية يف 

النصني املذكورين.

أواًل: )عني الرشق()1( اسرتاتيجيات الّتشكيل وكتابة التاريخ

عىل  الروائيِّ  اشتغال  من  اجلبني  إلبراهيم  الرشق(  )عني  رواية  يف  دي  الرسَّ الفعل  قوة  تنبثق  لربام 
املريع  بحضورها  سلطويتها  يف  الرغبة  ـ  الرغبة  تاريخ  كتابة  حماولة  عىل  وكذلك  القول،  اسرتاتيجيات 
وشؤون رسدية أخرى. وهكذا ترهتن كينونة املامرسات اخلطابية يف بعدها الفني باسرتاتيجيات التشكيل 
د والعنونة املركزية للخطاب الروائي ثم البداية  البنائي للخطاب، إذ تستأثر بانتباه القارئ عملية َبنَْينَِة الرسَّ
النَّصية مع نظريهتا خامتة النّص، فالتشابك والتخطيب بني هذه البؤر يمنح كينونة النَّص طاقة كبرية عىل 
))قررُت أن أكتب  الرواية:  إنتاج نصه؛ جاء يف  الروائيُّ يف  أتقنه  الذي  الفني(  بنوع من )اللؤم  احلضور 
فيه  أرويه. ليس ألنه ال يعجبني، بل ألنني مل أكن  أن  أريد  بعد، فكثري من أحداثها ال  أقرر  مل  مذكرايت. 

)1) إبراهيم الجبين، عين الشرق )هايبرثيميسيا 21(، ط1، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2016).
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الالعب األسايس. كانت حتركني الرياح، وكنت طياًرا يتقن تْرَك ذاته للهبوب(()2(، هذه الرياح واهلبوب 
ُس لشكل الكتابة يف النّص ومتنحه هويتها املتغايرة، املتقلبة عرب التداخل بني املذكرات والتاريخ  سوف تؤسِّ
التي اعتمدت  الكتابة  يتمثل يف اسرتاتيجية  الذي  َثمَّ أحد مكامن الرسِّ للنص  والشعري، لنكتشف من 
)مناهضة الترسيد والتشويق( وزّج القارئ يف خطوط رسدية متقطعة ومكثَّفة، تلتفُّ عىل بعضها يف حركة 
متغايرة، لتتداخل األزمنة التارخيية يف ما بينها بإيقاع متسارع، ويف إطار وعي مجايل بالنَّوع األديب، وهذا 
ما منح الروائي القدرة عىل التحرك بحرية يف االنتقال بني األزمنة، وإفساح املجال لكثري من الشخصيات 

حترض وتغيب يف املشهد الروائي. 

 غري أن هذه االسرتاتيجية يف اإلمساك بالقارئ ما كانت لتامرس إغواءها لوال اسرتاتيجية العنونة التي 
اتبعها النَّصُّ الصطياد القارئ ليمنحه الرغبة يف القراءة واملراودة، أقصد توسيم النَّص بتسمية سوف متثُِّل 
 ،)21 البؤرة املركزية للنّص حدًثا وشخصيات وأزمنة، إهنا لدمشق وإهنا لـ )عني الرشق: هايربثيمسيا 
أما ملاذا توسيم الرواية بالـ )عني(؟ فالعني هي النافذة التي تطلُّ عىل العامل، وهي العتبة التي حيدث فيها 
التالقي. ويف الثقافات العاملية تكتنز )العني( بدالالت سيميائية كثيفة يمكن أن نشري يف هذا السياق إىل 
...إلخ،  واليقظة واحلامية  والعقل  والتنوير  والضياء  اإلهلي  والعلم  املحدودة  املعرفة غري  إىل  ترمز  كوهنا 
بعشقها األسطوري،  اهلائلة عىل اجلذب واالكتواء  الطاقة  ذات  الرشق(؛ دمشق،  دْيدُن )عني  وهذا هو 
ويف هذا املضامر يرى املرء: أنَّ العنوان الرئيس يملك طاقة داللية مكتفية بذاهتا يف شؤون إغواء القارئ 
ة الشارحة أو  وإحداث فعل القراءة ومن ثم جتعله بغنى عن العنوان الثانوي الذي يؤدي هنا دور املفرسِّ
لإلشارة إىل فضاء التفاصيل الصغرية التي تعصف بالرواية، لكن ذلك ال أمهية له يف املوقع الذي حيوزه يف 

فضاء الغالف؛ ألن الكتابة الروائية ذاهتا تتأسس عىل التفاصيل الصغرية. 

النص(   - و)جسده  العنوان  بني  عهد  إبرام  ينبغي  إذا  عواهنها،  عىل  التسمية  هذه  الروائيُّ  يرمي  ال 
الرواية وانتظام احلوادث  إيقاع  العنوان يف تنظيم  التالزم( هذا عن دور  الرواية يف )عهد  حيث تكشف 
والشخصيات واألزمنة املتنوعة يف سياق الرواية ضمن بنية تؤّول ذاهتا بذاهتا. إن عنوان الرواية كام أرشت 
يرتبط بأمور عدة، فاقتناُص دمشق هلذا االسم يأيت من االمرباطور الروماين )يوليان(: الذي رأى يف دمشق 
))قاعدة سورية املجّوفة((، وسامها )عني الرشق(، كام لو أنَّ االمرباطور الروماين يدرك متاًما أن الرشق 
رهني دمشق، فمعرفة الرشق والسيطرة عليه مرهتن باالستحواذ عىل هذه )العني الساحرة: دمشق(، العني 
التي تتدفق ماًء وسحًرا، لتشّكل فضاًء لسحر الكالم املتقاطع مع هسيس الشعر: ))دمشق مدينة شعرية. 
ترسم  كام  مرسومة  أشجارها  شعرية.  وعامرهتا  شعرية،  لغتها  شعريتها.  من  هناك،  من  قادمة  سحريتها 

)2) المصدر نفسه، ص104. 
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األشجار يف القصائد، وأهنارها السبعة شعر، مصائر كائناهتا مصائر شعرية ال مصائر روائية....((، لكن 
من  مقتبَسة  رجيمة  نبوءة  إىل  يستدرجنا  واجلامل،  واحلدس  اإلبصار  حيث  الرشق(،  )عني  العنوان  هذا 
ردٍم(()3( جعلها  ُرمجَة  املدِن وتكوُن  بني  ُتزاُل من  دمشُق  ))وحٌي من جهة دمشَق: هوذا  القديم:  العهد 
أن تكالب عليه قوى  بعد  السوري(  إليه )اهلدير  آل  الذي  املآل  لروايته كنايًة عن  نًصا - متهيًدا  الروائيُّ 
الرش كلها يف العامل إلمخاده ومنع احللم السوري من االنبثاق يف صورة عني ساحرة. ال شك يف أن النبوءة 
الرجيمة انعكاس ملآالت )االنفجار الكبري( الذي حتّول إىل )دمار كبري(، فالنبوءة الرجيمة متثل هنايًة للفعل 
الرسدي، هناية للنَّص يف احلقيقة، لكن اسرتاتيجية اللعب الرسدي تدفع بالنهاية إىل )البداية( و)البداية 
إىل النهاية(: ))كانت حلظة غري عادية، عمرها آالف السنني، تلك التي سبقت صوت الطباشري واأللوان 

البدائية، وهي حتّف جدار مدرسة يف درعا جنوب سوريا....(()4(. 

إن العنارص املحيطة بالنّص مع الرسد املنفلت يف االجتاهات كلها ُتشّكل الفضاء الذي وقع فيه حدث 
ثيامهتا من قراءة  الكتابة - اجلريئة تستمدُّ  تاريخ خمفي، وهذه  د، كتابة  الرسَّ تاريخ غري رسمي عرب  كتابة 
خة  كالرصَّ فحسب  )حدٍث(  تأريَخ  تأرخًيا،  ليس  فالتاريخ  الرشق(،  )عني  يف  وتنمو  نمت  التي  العالئق 
السورية، وإنام لعبة رسدية قوامها التأويل أيًضا، فاالسرتاتيجيات التي جلأ إليها )الدكتاتور - األب( يف 
السلطة جعلته )إهلًا( يف نظر )طائفته( التي استمدت كينونتها يف الرغبة املتسلطة من رغبة )اإلله( - إله 
العلويني - يف احلضور األبدي، ولذلك : ))مل يكن املوت قدًرا، للذين محلوا السالح للدفاع عن إهلهم، 
كان اختياًرا(()5(، وسيرتتَّب عىل هذا )االختيار( الالعقالين دماُر بلٍد بأكمله أرًضا وبرًشا؛ لكي يستمر 
ابن )اإلله( يف السيطرة، ألن فيه استمرار )الرعية( باحلضور اقتصاًدا واجتامًعا وسياسًة، ولذلك كان األمر 
متوقًعا، وما هو أشدُّ توقًعا منه أن ينضم مثقفو الطائفة بمختلف مشارهبم -حتى اليسار الراديكايل، إال 
يف ما ندر- إىل هذا )االختيار( املدّمر بدعوى اخلوف من )إرهاب( قامت السلطة برسم مالحمه وتشكيله 
التاريُخ  ثم إطالقه، وذلك إلغالق كل إمكانيٍة من شأهنا أن متيض بسورية إىل فضاء ديمقراطي. حيرض 
املخفيُّ بكثافٍة يف السياق الروائي ويتوىل الراوي يف رسم مالمح احلدث التارخيي ثم تأويله، سواء تعّلق 
األمر بحدٍث واقعي جرى يف محاة: ))سألني هل عرفَت ما هذا الذي يف الصورة؟ قلت: مدينة قديمة 
من مدن الرشق. قال هذه محاة، وهذا الذي يف الصورة اجلامع األموي يف محاة، الذي هدمه األسد األب 
متاًما، وبنى فوقه مباين حكومية. قال ياكوب: إن أجساد الضحايا السوريني كانت من ضمن مواد البناء 

)3) العهد القديم: سفر إشعياء، اإلصحاح السابع عشر، اآلية األولى.

)4) عين الشرق: مصدر مذكور، ص 369. 

)5) المصدر نفسه، ص42. 
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التي اختلطت مع األساسات حينها(())( أم بتاريخ بعض الشخصيات من مثل شخصيِة الشاعر أدونيس 
الذي تكشف اخليوط املخفية لتارخيه الشخيص أن اصطفافه مع السلطة الطائفية ليس باألمر باملستغرب. 
التاريخ بالرسد ويف الرسد أيًضا تتجه نحو تأويل الشخصيات الروائية األخرى بوصفها حوادث  كتابُة 
تصنع التاريخ هبذا الشكل أو ذاك، حيث تتحرك يف املشهد الروائي كثري من الشخصيات بعضها تارخيية 
تأوياًل وتفسرًيا، وبعضها اآلخر بأسامء رمزية لكن  الراوي سريَتُه  يتعقب  الذي  القادر اجلزائري(  )عبد 
شخصيات  ثمة  املقابل  ويف  انتهازية.  رسدية  بربامج  أو  األرض(  حراس  )مجاعة  طائفية  رسدية  بربامج 
بأسامء رصحية )هائل اليوسفي، سليم بركات، صبحي حديدي، بشار عيسى، يوسف عبدلكي، ... إلخ( 
ال خيفي الراوي إعجابه بالربامج الرسدية التي تقود حيوات هاته الشخصيات. وهكذا فـ )عني الرشق(، 
من املامرسات اخلطابية التي تقرأ )دمشق(: املكان ـ البؤرة برؤية فنية تسكن مسار اجلرأة ترسيًدا وجتريًبا. 

ثانًيا: )وطأة اليقني حمنة السؤال وشهوة اخليال)7((؛ أرسار الَعتبات 

تتعلق  ثيامت  يتمحور حول  بنصِّ روائيٍّ طويٍل،  القارئ  وري هوشنك أويس عىل  السُّ الكاتب  ُيطلُّ 
لتفاصيله؛  الكردية  الرسدية  احللم يف  تبّدى هذا  للحرية وكيف  السوريني يف تدشني فضاء جديد  بحلم 
فضاًل عن ثيامت اللجوء واملكان والسياسية وانتزاع األعضاء من املعتقلني يف سجون النظام الّسوري...

س رواية )وطأة اليقني: حمنة السؤال وشهوة اخليال( للكاتب هوشنك أويس، وهي  إلخ. إىل ذلك؛ تتأسَّ
الرواية األوىل له، وفَق تضاريس وطبقات متعّددة من اخلّطاب، أو لنقل ثمة ممارسات خطابية عدة يأتلف 
دي يف هذه الرواية. ويف قراءة نقدية  ل متن اخلطاب الرسَّ بعضها مع بعض، وتتداخل يف ما بينها؛ لتشكَّ
هلذا العمل ينهض برتوكول/ ميثاق سيجري بموجبه مطاردة العتبات النَّصية وحماولة اإلمساك بأرسارها 

وكيف ُتساهم هذه املوازيات النَّصّية يف منح النَّص شكله النّهائي، ومضاعفة دالالته.

أرسار العتبات

متناول  يف   ) )النَّصَّ هذا  جتعل  وتشكيلية،  نصية  بمُصاحباٍت  يرهتُن  ومعه  الَعامل  يف  النَّص  ُحُضوُر 
)العامل(، أي تعمل عىل تقديمه بوصفه كينونٍة مكتملة، فتتفكك ثنائية األسايس/ الثانوي من تلقاء ذاهتا، 

)6) المصدر نفسه، ص 330.

)7) هوشنك أوسي، وطأة اليقين: محنة السؤال وشهوة الخيال، ط1، )بيروت: دار السؤال، 2017(. أصدر هوشنك أوسي مجموعات شعرية عدة قبل كتابة الرواية. 
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عنوان  من   the paratext)8( املوازية  فالنُّصوص  وهكذا  سواء.  األمهية  يف  النَّصية  العنارص  وتغدو 
وإهداء وبداية وخامتة وكائنات الغالف )اسم املؤلف، العالمات اإلجناسية، اللوحة التشكلية،...إلخ( 
ه يف  بقدر ما هَتَُب النَّصَّ حضوًرا ووجوًدا، قدر ما ترمي هبذا احلضور الداليل عىل أقواس القراءة، وتزجُّ
لعبة التأويل املرتقبة. وقبل أن نرشع بقراءة عتبة العنوان، العتبة األكثر اسرتاتيجية، واألكثر رًسا يف هذا 
)الرسدية(، ال بّد من اإلشارة إىل أنَّ عنوان النَّص يقودنا ويدفع بنا نحو عتبتي )اإلهداء( و)االفتتاحية( 
َتْعِقَدان مع القارئ ميثاق/ برتوكول قراءة، فـ)اإلهداء()9( خيصُّ مدينة )أوستند( البلجيكية حًبا  اللتني 
العالماتية هي  التفريعة  الرواية()10(، هذه  َمْن ظلم هذه  الكاتب، وكذلك إىل )كلِّ  يقيم  وتكرياًم، حيث 
: َمْن هؤالء الذين ظلموا هذه  التي ترسم بعد عتبة العنوان توم برتوكول قراءة، عرب سؤال ناهٍض وحادٍّ
الرواية وملاذا؟ لكن اإلجابة مرهونة بقراءة الرواية لإلمساك بأسباب الظلم الذي تعرضت له هذه الرواية. 
بيد أنَّ االفتتاحية النّصية التي ترتامى عىل صفحٍة كاملٍة تتضمن من العالمات واإلشارات كثرًيا لتوّرط 
القارئ مع النَّص وهتيكل له فضاء القراءة: ))... ولكن، هل َحَدَث كلُّ هذا، كام روي، أم أنَّ األمَر حمُض 
التباٍس، ال أكثر؟!(()11(. إن االفتتاحية هنا تستعيد تقاليد املوازيات النَّصية إلبرام مواثيق القراءة بقصد 

اقتناص القارئ، وإحداث فعل القراءة املرتقب.

يرشُع برتوكول القراءة يف حركته باالنفساح عرب التموضع يف املحيط النَّيص بغية كشف أرسار لعبة 
النَّص بنهوض  اللقاء مع  يبدأ  دي هويته كحضور سيميائي. هنا؛  النَّص الرسَّ التي متنح  النصية  العتبات 
عنوان))12(( ُملغز يستعري عالماته من املعجم الصويف: )وطأة اليقني: حمنة السؤال وشهوة اخليال(، تركيب 
إضايف يتكرر ثالًثا بغموض متقّصد من دون رأفة، حيث يفتح فجوًة من احلرية ويربك مسار القراءة عن 
م يف طيات النَّص وتشعباهتا، وهذه ميزة تصبُّ يف خانة العنوان األديب الذي ال يكتفي بتعيني النَّص  التّقدُّ
هويًة وإنام يتجاوز )التعيني( وظيفًة إىل استمالك البعد اجلاميل الذي به يكون العنوان األديب خطاًبا مفارًقا، 
اللة املحّددة عرفًيا؛ لينزلق إىل دالالت جديدة معاكسة، خطاًبا يسكن اإلرجاء الداليل،  خطاًبا يتالعب بالدِّ
وفية،  اهن، فالقارئ ال حيتاج إىل جهد كبرٍي ليميض معه إىل فضاء املعرفية الصُّ وهذا ما يامرسه العنوان الرَّ
وهو ما يوهم بأنَُّه يف مقابل كتاِب يف أفهومات التَّصوف اإلسالمي ومعجمه: )وطأة، حمنة، شهوة، اليقني، 

)8) حول موضوع العتبات النصية بالتفصيل بنيةً ووظيفةً وداللةً، ينظر: خالد حسين، في نظرية العنوان: مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، ط1، )دمشق: دار 

التكوين، 2007(، ص 35ــ 45.

)9) هوشنك أوسي، وطأة اليقين، مصدر سابق، ص 5. 

)10) المصدر السابق نفسه، ص5، ))إلى مدينة أوستند ... حبًا وتكريًما. وإلى كل من ظلم الرواية((.

)11) المصدر نفسه، ص 7.

)12) حول العنوان والعنونة ينظر لكاتب القراءة: )في نظرية العنوان(، مرجع سابق. 
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السؤال، اخليال(، غري أنَّ العالمة اإلجناسية: )رواية( التي تتخذ من منتصف الغالف مسكنًا هلا تقّوض 
د األديب. وهكذا فالعنوان  هذا االحتامل يف انتامء الكتاب إىل املعرفة الصوفية، لتعلن عن انتامئه إىل الرسَّ
فالعنوان  القارئ،  إىل  الوصول  عن  يمتنع  الداليل،  الغموض  من  معتمة  منطقة  يؤثث  لرسدية؛  تسمية 
وشهوة  السؤال  )حمنة  فرعي  بعنوان  العادة  غري  عىل  ُج  ُيدجَّ بالغموض  املفّخخ  اليقني(،  )وطأة  الرئيس 
اخليال(، وبداًل من تفيف وطأة الَعَتمة يف العنوان الرئيس نجده هيبط بعالمات العنوان الرئيس يف جلٍة من 
غموٍض مضاعف. ولذلك ال بّد من تفيف حدة التوتر الداليل، حيث نلفي أنَّ )اليقني( يومئ إىل الثبوت 
والتأكيد واحلتمي، فهو يف املعرفة الصوفية: ))العلم الذي ال يتداخُل صاِحَبُه ريٌب عىل ُمطلق العرف((، 
جتاه هذا اليقني املوصوف بوطأة حضوره الكثيف ينهض العنوان الفرعي عرب عالمتي: )السؤال، اخليال(، 
الشكُّ واالستفسار واالستخبار واالستيضاح،  للتسآل، حيث  املاثل وجيعله حمفاًل  )اليقني(  بـ  ليعصف 
هذا اليقني وحتت مطرقة االستشكال )علم السؤال( يغدو يف فضاء اخليال ومًها، ظنوًنا، ومَتَثُّاًل عابًرا، كام 
لو أنَّ العنوان بعالماته: ))اليقني، السؤال، اخليال(( يف سياق السريورة الداللية للتأويل إنام يعكس عملية 
االختالق األديب، وذلك باالنتقال من عامل يقينيٍّ يف نطاق املحسوس إىل عامل آخر، قوامه متخيٌَّل، َخياٌل 
الالت التي حيوزها العنوان بوصفه نًصا  ُس حتت شهوة أسئلة امُلخيِّلة وهبا. ومن جهة أخرى فهذه الدِّ يتأسَّ
مستقاًل رسعان ما ينحرف عنها حينام يغدو عالمة دالة عىل النص الذي يسّميه ويمنحه الكينونة، أي حني 
يتناصُّ مع النص يف عالقة تناكح، فالعنوان من ممتلكات النص، وإليه حييل، وهذا ما جيدر بنا الوقوف 
عنده، فثمة ميثاق، عهد، التزام ال بدَّ أن يأخذ جمراه يف سياق َتَبننُْيِ العالقة بني الكائنني: العنوان والنص، 

لكي يدل االسم عىل املسمى. 

تبدأ العالقة التناصية بني العنوان والنص بالتمظهر يف الرسالة األوىل )أكاد أختنق( للمعتقل السيايس 
حيياه  الذي  الواقع  يعكس  الذكر  آنف  الرسالة  هذه  فعنوان  هاغوب،  لصديقه  السنجاري  لقامن  حيدر 
املعتقل السيايس السابق: فكلُّ يشٍء برسم الفساد؛ ))الزمُن شديُد االنحطاط، اهلواء الفاسد، املاء الفاسد، 
النهار، الليل، األفكار، الغناء، الرسم ...فاسد((، ليعلن أخرًيا عن الواقع ـ اليقني األبدي، الالتارخيي 
والرافض للتغيري، فليست )وطأة اليقني( إال هذا )الواقع ـ املستنقع(، يكتب: ))قياًسا عىل حالنا هذه، 
من أين سيأيت التغيري الذي ربام يلقي بحجر يف هذا املستنقع اآلسن الذي نعيشه، ونسميه وطنًا! )...( 
أكتب إليك حتت وطأة يقني يزداُد تراكاًم، لسان حاله؛ أال تزحزح عن هذه احلال التي نعيشها(()13(. يمتدُّ 
هذا اليقني إىل كلِّ يشء بعكس ما كان يعيشه يف الّسجن حيث احلامس واهليجان واألحالم، لكن خارج 
الّسجن غدا ذاك املستقر ـ املوات: ))إذا كان هنالك ثّمة شعب بال أحالم، فهو نحن. إذا كان هنالك ثّمة 

)13) أوسي، وطأة اليقين، مصدر سابق، ص12.
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وطن بال أحالم، فهو حيث نعيش(()14(. ينهض التناصُّ بني العنوان الرئيس والرسالتني األوليني )أكاد 
اليقني  وطأة  عن  معرًبا  هاغوب  لصديقه  السنجاري  حيدر  أرسلهام  اللتني  بروميثيوس(  ومات  أختنق، 
املسيطر عىل العامل العريب. غري أنَّنا رسعان ما نلمس انعطافة عىل الصعيد الداليل يف الرسالتني اآلتيتني: 
)غروب األصنام(، و)حلظة القيامة(، تساوًقا مع احلركة الداللية للعنوان الفرعي )حمنة السؤال وشهوة 
ا للعنوان الرئيس، فالرسالتان تعربان عن األمل اجلديد بتقويض )اليقني(،  اخليال( الذي انبثق بصفته ضدًّ
حيث اهليمنة األسطورية الستبداد ال مثيل له، عاكف عىل ابتالع العامل العريب عموًما والسوري خصوًصا. 
ومن هنا فهذا األمل بالتغيري ال يمكن إال من خالل )السؤال( بوصفه أداة الفكر يف املساءلة والتشكيك يف 
اليقني ذاته، يقني السلطة األبدية، فالتقويض ال يبدأ إال بمطرقة السؤال، بالسؤال الذي كان )حمنة( يف ذاك 
الزمن الصعب، السؤال الذي كّلف ويكلف الكينونة تغييًبا يف سجون )الرجل ـ األبد(. هنا يومئ حيدر 
السنجاري بـ )غروب األصنام( إىل رحيل فرعوين تونس ومرص زين العابدين ومبارك، غري أن ما يمّثل 
حلظة فارقة يف التاريخ، أو ما يشبه اخليال يف شهوته إجياد ما ال يوجد؛ هو )حلظة القيامة(، آَن انبثاق هدير 
احللم السوري، اللحظة ـ اخليال التي مل تكن متوقعة يف أيِّ حال يف واقع كالواقع السوري؛ لذلك يكتب 
السنجاري غري مصدق: ))أتّيل سورية، تنهض من حتت ركام ألف غورينيكا وحلبجة وهريوشيام...، 
بعد حتّطم الباستيل الذي كنا نعيشه. ولن نعود إليه. حتّطم سجن تدمر، سجن صيدنايا، سجن املّزة، سجن 
درعا، ...وإهنا القيامة والريب. قيامُة شعب، قيامة وطن، قيامة جمتمع، قيامة ثورة، سيغمر دفئها وحرارة 
عىل  سواء  بمكان  القوة  من  والنَّص  العنوان  بني  االلتزام  هكذا  األوسط(()15(.  الرشق  عموم  أفكارها، 
الصعيد اللفظي أم الداليل، ويكتسب شكله شبه النَّهائي يف ختام النَّص الروائي يف كتاب )رحلة السؤال 
والتخمني يف مقابر اليقني والتلقني، ص)34( وهو الكتاب الوحيد الذي تركه اجلد الشيخ أزدشري بن 
حيدر بن معصوم بن عيل السنجاري بعد وفاته، فيوىص به حلفيده املعتقل حيدر السنجاري بعد اخلروج 
من السجن. بيد أنَّ هذا الكتاب الذي يتفاعل صيغًة وداللًة مع عنوان الرواية ما يلبث أن يظهر ثانيًة بني 
رشاقة  أكثر  تسمية  ليكتسب  زارادشتيان،  هاغوب  صديقه  لدي  السنجاري  حيدر  تركها  التي  األوراق 
الشيخ حول  التي طرحها احلفيد عىل جده  السؤال واشتهاء اخليال())1(؛ حيث يتضمن األسئلة  )رحلة 
احلياة، واملوت، والوجود، والفناء، والزمان، واإليامن، والعقل، والنفس، والعنارص...إلخ. وهكذا يتبني 
حمنة  اليقني:  )وطأة  قلياًل:  إال  متشاكلة  بصورة  الرواية  عنوان  بنية  يف  العنوانني  هذين  انضغاط  للقارئ 
تنطوي  السؤال(-  )رحلة  سيام  -وال  )الرحلة(  أن  القارئ  عىل  بخاٍف  وليس  اخليال(.  وشهوة  السؤال 
عىل املحنة واشتهاء املعرفة، فالرحلة ليست إال حمنة الكائن يف الوصول إىل الرس. وهبذا التَّشاكل الّتنايص 

)14) المصدر السابق نفسه، ص 14.

)15) المصدر السابق نفسه، ص 195.

)16) المصدر نفسه، ص 355.
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بني العنوان الرئيس والداخل النَّيص يؤّدي العنوان أدواًرا بنائية غايتها التامسك وتقوية البنية النَّصية. بيد 
الرواية يفتح مساحة من االختالف الداليل مع العنوانني املذكورين، وهذا هو ديدن العنوان  أّن عنوان 

املفارق من خالل ممارسة التامثل واالختالف داللًة. 

 ما ينتظر القراءة من املوازيات النَّصية االسرتاتيجية يتمثَّل يف: )خامتة الرواية( ذاهتا، فاخلامتة تسمح 
الروائي،  للنص  اللغوية  املساحة  فيزيائًيا المتداد  ا  إهنا تشّكل حدًّ النَّص، أي  باخلروج من تضاريس  لنا 
لكنها يف الوقت ذاته تفتح عامًلا سيميائًيا من التساؤالت والدالالت. لكن ما يثري االنتباه أن رواية )وطأة 
للنَّصِّ يفرتض  البنائي  فالتامسك  التساؤالت،  يثري مجلًة من  الذي  األمر  تلوذ بخامتتني نصيتني،  اليقني( 
إهناء الرواية يف ص 348 بعد لقاء كالرا بعيلٍّ )شقيق حيدر السنجاري( يف تركيا، وحتديًدا عندما يبّلغ عيلٌّ 
كالرا عن هاغوب زارادشتيان الصديق احلميم حليدر السنجاري يف سجن تدمر ويقيم اآلن يف السويد، 
املهمة: ))هو سيايس وكاتب معروف. يمكنِك االستعانة  فيسّهل هلا  يدلُّ عىل عنوانه  دلياًل  منه  فتطلب 
بالنشطاء ومواقع التواصل االجتامعي للوصول إليه.(())1( هذه النهاية املفتوحة التي متنح القارئ فضاء 
للتخيَّل والتصور رسعان ما يقفلها الكاتب بإضافة حيز رسدي ثالث )خطاب الرواية غري املكتملة حليدر 
السنجاري(؛ األمر أطاح بالتامسك البنائي وخّلف فجوًة يف البنية الرسدية، ودفع الكاتب إىل اختتام النص 
الروائي بنهاية ثانية، لكنها مقفلة داللًيا: ))بعد ميض أربعة أيام عىل تواجده يف بروكسل، قرر هاغوب 
الثالثة، روالن وجورجينو وكالرا، عىل إيصاله  2013. فاتفق  أيار   20 العودة إىل استوكهومل هنار يوم 
إىل مطار بروكسل الدويل. لكن طائرة هاغوب أقلعت دون أن يلحق هبا. إذ شاء القدر أن يأخذه والثالثة 
بعد أن صدمت شاحنة جمنونة  السنجاري. وذلك  يتواجد صديقهم حيدر  إىل حيث  الذين يصطحبونه 
أنَّ هذه )اخلامتة(  لنا  يتبني  الدويل(()18(. هكذا  ُبعد مخس كيلومرتات من مطار )زافينتم(  سيارهتم، عىل 
تقاوم بدالالهتا )اخلامتة( األوىل، أي يف الوقت الذي ترشف فيه الرواية مع اخلامتة األوىل عىل فضاء مفتوح 
واحتامالت وإمكانات وتساؤالت متعددة، تفيض اخلامتة الثانية إىل فضاء مقفل مغلق بفعل احلضور املريع 
للموت، كام لو أنه -بموت الشخصيات األربع- يشري النَّصُّ إىل انسداد اآلفاق وانغالقها أمام االنتفاضة 

السورية بدخوهلا يف مضائق وممرات غري متوقعة. 

النصني )عني الرشق ووطأة  املتن الرسدي يف هذين  املقاربة إىل أنَّ  بدَّ من اإلشارة يف هناية هذه  وال 
من  يغدو  ومتنوعة،  كثرية  وشخصيات  وأزمنة  فضاءات  وتشغله  شاسعة،  مساحات  يشغل  اليقني( 
الصعب يف مقالة حمدودة املساحة حمارصة هذه الكائنات النَّصية كلها، والسيام أن الربامج الرسدية تتنوع 

)17) المصدر نفسه،  ص384. 

)18) المصدر نفسه، ص 380.
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د -يف الروايتني الثريتني كلتيهام بثيامهتام-  بتنوع هذه الكائنات النَّصية. وما حيّتم اإلشارة إليه هنا أن الرسَّ
يمتاز بالتعقيد البنيوي، ما يتطلب مساحة أوسع ملطاردة خفاياه وثيامته ومعرفة مدى رسعة إيقاع الرسد 

الروائي من بطئه، وتأثري ذلك يف القيمة اجلاملية للنصني. 
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مشكلة رواية أم مشكلة روائيني؟

إبراهيم اجلبني

أعدت النظر عرشات املرات، خالل السنوات املاضية، يف قناعايت حول الرواية وبنياهنا ولغتها وعواملها، بعد 
أن استعرضت ردات الفعل املتفاوتة عىل روايتي )يوميات هيودي من دمشق( )200 و)عني الرشق( )201. 
لدّي،  الكتابة  هندسة  من  السوريني  الروائيني  بعض  استغراب  يفرس  فاتني،  قد  ما  شيًئا  ))لعل  وقلت: 
واستنكارهم خيارايت اللغوية يف الكتابة، واستهجاهنم املوضوعات التي اخرتت أن تدور حوهلا الروايتان((. 

ومع أن القسط األكرب من آراء القراء، من غري الكّتاب، كان إىل جانب الروايتني، إال أن موقف قلة من 
الروائيني من ذلك كله، عكس يل احتاماًل من اثنني؛ إما أنني بالفعل ال أعرف كيف ُتكتب الرواية، أو أن هناك 

عّلة ما جيب عيل اكتشافها.

عدت إىل كتب قرأهتا يف املايض، ألين تعاملت بجدية مع مالحظات بعض هؤالء الكتاب، وقرأت لروائيني 
مل أكن قد اطلعت عىل جتارهبم، ومن بينهم كبار روائيي العامل، فلم أجد إال خمتربات هائلة من حرية التجريب 
والعمل واالبتكار يف تلك التجارب كلها، ومل أر بينهم من يفرق ما بني السرية الذاتية والرواية املتخيلة، وما 
الكّتاب  الروائي -خارج حدود ذهنية  العامل  القص والرسد. مل أجد أن  الواقعية والسحرية، يف تصنيف  بني 

السوريني- عامل ضيق حمدود خاٍل من آفاق الكشف.

وحني تستوقفك مالحظات لروائيني سوريني تلط ما بني آراء الكاتب وآراء شخصياته، فعليك أاّل تغفر 
هذا؛ ألن هذا ينطوي عىل جهل مطبق يف أبجديات الكتابة. وحني جتد أن بعضهم ال يرى يف مقطع زمني لسرية 
مهنية أو شخصية قالًبا رسدًيا، فإن هذا وال شك فقر شديد يف االطالع واملتابعة، إذ يعني أهنم ال يعرفون ما 
الذي حيدث يف كوكب الرواية يف العامل اخلارجي. وهلذا أجد نفيس يف مشهد كهذا، من جهة، شديد االعتزاز 
بوعي القراء الذين صدع الكتَّاب السوريون رؤوسنا باهتامهم بأهنم جهلة، وأنه ال يوجد قارئ للرواية، وإلخ. 

ومن جهة ثانية قليل االكرتاث بثقافة الروائيني.

 مل خييب القراء ظني، وكانت ثقافتهم رفيعة، وكانت انفعاالهتم عالية التوتر واحلساسية، ما يعني أن السنوات 
املاضية مل متض عبًثا، بل كانت تدريًبا شديد القسوة -وبخاصه قراء الرواية السورية- استحصلوا منه دروًسا 

مهمة، وباتوا يقرؤون ال الكلامت فحسب، بل ما وراء تلك الكلامت من صور وتقنيات تزعم أهنا جديدة.
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الذين كثرًيا ما جتدهم أعىل كعًبا من الكتاب أنفسهم، فكيف  فئة أخرى تنضم إىل املشهد تتمثل يف النقاد 
-واحلال هكذا- يمكن للناقد أن يواكب كّتاًبا خطواهتم خطوات السالحف يف تطوير نصوصهم، وقبل ذلك 

إعداد اليد التي تكتب ثقافًيا ومجالًيا.

أثناء كتابتي هلده السطور. الذي أراه بعيًدا  يصادف أن يرحل حنا مينا الروائي السوري الكالسيكي يف 
للغاية عن فلسفتي اخلاصة حول الرواية، لكني أجد نفيس قريًبا من املجري )إمره كرتيس(، وليس من أي 
روائي سوري آخر، اللهم إال الروائي الكردي السوري سليم بركات الذي ال يمكن إال أن يرتك أثره العيص 
عىل النسيان. ولعيل رأيت أن جتربتي اللغوية قريبة من ف. س، نايبول الربيطاين ذي األصول اهلندية. يكفي 
أن يقول كرتيس ذات مرة ))أنا ال أحب األدب وال أعّد نفيس أديًبا، وال أقرأ األدب من سنوات طويلة((؛ 

ضحايا  من  النقيض  عىل  بفاغنر  ذلك  مع  املسحور  يف أوشفيتس،  لتعلم أن حامل نوبل هذا، املعتقل السابق 
اهلولوكوست األموات منهم واألحياء الذي اهتم بالعوامل العميقة لإلنسان املضطهد من دون أن يكون تقليدًيا 
يف تناوهلا، إنام واجه مزيًدا من غباء األدباء وحتامقهم وتكاسلهم عن مواكبة املعرفة وجتارهبا. أجد نفيس قريًبا 
من دان براون يف تعاطيه مع الرمز والواقع، ومن هنري ميللر يف اعتامده ذاته بطاًل أبدًيا ألعامله ومن حياته 

مرسًحا خلياله.

أخالقي،  موقف  اتاذ  عىل  اجلرأة  وعدم  والقلق،  باخلوف،  تتسم  احلايل،  عرصها  يف  السورية  الرواية 
واملوقف األخالقي هنا، موقف أعىل من السيايس، موقف سيذكره التاريخ يف املستقبل. غري أن سيل كتاب 

الرواية السورية أبعد ما يكونون عن هذا، إال من رحم ريب.

نمًطا عسكرًيا صارًما  والتسلية وحسب، وال  للرتفيه  مادة  اعرتاف وال  الرواية شهادة وال صك  ليست 
للتفاعل مع القارئ، وال فوىض كتابة وهيوىل معنى ومبنى. هي سجل دقيق ومعقد ومتطور ملجموعة هائلة 
من احلقول واالهتاممات واملواهب. وأعرتف أين بعد أربعة كتب شعرية صدرت يل منذ بداية التسعينيات، 
اجتهت إىل كتابة الرواية كي أعزز الشعر يف داخيل، وأدعم أبراجه العالية، وأسرتد له منزلته من بني حطام آخر 
صنعه مهرجون آخرون ادعوا أهنم شعراء، فانحطوا بالقصيدة السورية من مقامات رفيعة إىل مستوى جارح 

من الركاكة.

لذلك تتحمل الرواية السورية اليوم، يف ضفتها األكثر نقاء لدى بعض كاتباهتا وكتاهبا، مسؤولية إعادة 
صنع الكتابة السورية كلها وتقديمها، وليس الكتابة الرسدية وحدها. وأجزم أننا ليس لدينا مشكلة رواية يف 

سورية، بل مشكلة روائيني.
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الرواية بوصفها مترينًا عىل مزاولة احلياة ومتّرًنا عىل منازلة املوت

هوشنك أويس

يف لعبة الكتابة، يطلُّ الشاعُر كقاطع طريق، يباغت العابرين والعابرات من القّراء، ويفاجئهم بكامئنه 
حليواٍت  خرائَط  الروائي  يضع  إذ  خمتلف،  فاألمُر  الكتابة،  لعبة  يف  الرواية،  مع  احلال  أّما  هلم،  املنصوبة 
افرتاضّية موازية حليواٍت حقيقّية، ويمحو خطوط التامس والتداخل بني هذه احليوات، يف مسعى زيادة 
البحث عن هذا  العابرين والعابرات إىل  الروائي، داعًيا  نّصه  مساحة االشتباك واالشتباه، دافنًا كنًزا يف 
ثّمة  الرسد  يف  وعليه  واحلقيقي.  املجازي  وبني  واملتخّيل،  االفرتايض  بني  املستمّر  القفز  لعبة  يف  الكنز، 
كربى  وجمازفات  صغرى،  ورهانات  كربى  ورهانات  مقامرات،  مهادنات،  مكارسات،  مالحقات، 

وصغرى، يقرتفها الروائي، كتمريٍن عىل ُمنازلِة احلياِة واملوت. 

واملصادفات  واألقدار  واملشيئات  املصائر  حتديد  يف  وسلطتهم  اآلهلة  دور  الكاتب  يامرس  الرواية  يف 
يف  وعليه،  اجلحيم.  يف  وآخرين  نعيم  يف  بعضهم  ووضع  وتسيريهم،  األبطال  وتيرّي  احلوادث،  وتليق 
أبطاله وعواملهم،  أيًضا عىل حيوات  الروائي )والية تكوينّية( بحيث يكون وصيًّا ووليًّا  يمتلك  الرواية 
يستنطقهم، ويقّوهلم ما يريد، يتحّكم يف خياهلم وأفكارهم، وحيييهم ويميتهم. ومهام حتّدث الروائي عن 
الويّص  دائاًم  يبقى  أنه  إالّ  وبصائرهم،  مصائرهم  حتديد  عن  منأى  ويف  احلرّية،  من  مساحة  أبطاله  منحِه 
والويّل عليهم واملتحّكم فيهم. وإْن دلَّ عىل يشء، إنام يدلُّ عىل النزوع نحو السلطة، والتسّلط وامتالك 

سلطان احلاكم اآلمر الناهي، امُلخرّي، امُلسرّي.

السيايس والعمل الصحايف والكتابة  النشاط  التجريب، وبعد ممارسة  بقيت جمذوًبا هبوس  إىل ذلك؛ 
أثناء  يف   ،2005 منذ  الرواية  كتابة  هاجس  راودين  والثقايف،  السيايس  النقدي؛  املقال  وكتابة  الشعرّية، 
وجودي يف دمشق. هذا اهلاجس - الفكرة - الشغف، حتقق سنة 2010، بعد هريب من الوطن إىل تركيا، 
)بسبب مالحقة االستخبارات اجلوّية يل(، ثم اهلرب إىل اليونان، فالعودة إىل تركيا. ويف األخرية، نفضت 
يدّي من رواية بعنوان )األفغاين(. هذا املخطوط، مع كمّية كبرية من أرشيف املقاالت والقصائد والصور، 
ضاع عىل )هارديسك( و)البتوب(، صادرهتام الرشطة اليونانية، بعد اعتقالنا خمتبئني يف شاحنة، نحاول 

اهلرب من ميناء كومونيزي اليوناين إىل إيطاليا. 
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بعد وصويل إىل بلجيكا يف هناية 2010، واندالع الثورة السورّية بأشهر، يف آذار/ مارس 2011، وما 
رافق ذلك من هيجان يف األفكار واملشاعر واملواقف، معطوًفا عليها مشاهدايت ومصادفايت يف هذا البلد 
اجلديد، قررت إعادة حماولة كتابة الرواية بكثري من احلامس والتحّدي، بعد نضج الفكرة واملخطط لدي. 
وكان منطقي يف الكتابة هو الطعن يف الرواية الرسمّية للحوادث التارخيّية، عرب رسد رواية موازية مشككة، 
من خالل اختالق أشخاص ومهيني ضمن حوادث حقيقّية. لذا، قررت أن تكون خطويت األوىل يف عامل 
التقنّيات واحلوادث واألمكنة، وأن تكون )خبطة  الفكرة، ومتنّوعة من حيث  الرسد، خمتلفة من حيث 
قوّية( عىل أرض الرسد والرواية ووسط حمفل الروائيني والروائّيات، فكانت )وطأة اليقني: حمنة السؤال 
وشهوة اخليال( خطويت األوىل يف هذا االجتاه. وألهّنا من حيث احلجم تعّد من الروايات الكبرية )380 
صفحة(، ولعدم امتالكي تكاليف طباعتها، عرضت املخطوط عىل دور نرش عّدة، ومل متِض أّيام، حتى 
الرواية؛  نرش  عىل  الدار  بموافقة  فيها  تربين  رسالة  اللبنانّية  )سؤال(  دار  يف  التنفيذّية  املديرة  يل  أرسلت 
لتصدر الرواية يف هناية )201. أّما املشاركة يف جائزة كتارا فكانت حتصيل حاصل، ومن قبيل استكامل 
التحّدي. ويف هناية آب/ أغسطس )201، جاءين اتصال من رقم غريب، غري معروف، سمعت صوًتا 
بلكنة مغاربّية يقول يل: ))أنا فالن، أتصل بك من جائزة كتارا، وأوّد أن أخربك أنَّ روايتك وصلت إىل 
املرحلة النهائية. فيض الفرح والسعادة جعلني أتلعثم، وال أعرف ماذا أقول؟ وبامذا أرّد؟ هذا يعني أنني 

قّدمت شيًئا إجيابًيا وخمتلًفا لفت انتباه جلنة التحكيم. وهذا وحده يكفيني((. 

 وعاد االتصال جمدًدا بعد أسبوعني، ليبّلغني بفوز الرواية، ولكم أن تتصّوروا فرحتي وقتذاك فرحتي، وكيف 
يل أن أكتم هذا الطوفان إىل حني إعالن ذلك، مل يكن خرب فوز روايتي األوىل بجائزة عربّية مهّمة، مفاجأة ليس يل 
ولبعض األصدقاء فحسب، بل لكثريين من الوسط الثقايف الكردي والعريب. فمنهم َمن عرّب عن سعادته، وعّد 

ا. ولعمري أن هذا أيًضا من طبائع األمور.  الفوز فوًزا له، ومنهم َمن جنح نحو التشكيك، جهًرا أو رسًّ

عموًما، )وطأة اليقني( التي كانت حماولتي األوىل يف الطعن يف اليقينّيات روائيًّا، تلك املحاولة بام هلا 
وما عليها، صارت طّي املايض والذكرى. ومع ذلك، ما زلت أخجل أن أصف نفيس بالروائي. وكنوع 
من حتّدي )وطأة اليقني( عىل صعيدي الفكرة والبناء تناسلت روايتي الثانية )حفلة أوهام مفتوحة( أصغر 

حجاًم من الرواية السابقة )320 صفحة(، وأكثر غزارة يف القصص )ثالث روايات يف رواية واحدة(.

منطقي يف كتابة الرواية خيتلف نوًعا ما عن أقراين الكّتاب الروائيني الكرد الذين يكتبون بالعربّية أو 
الكردّية. وذلك بعدم الرتكيز واالنغالق ضمن البيئة الكردّية وحسب. وألن الكرد، بآماهلم وآالمهم، هم 
جزء من هذا العامل، وهم تفصيل من تفاصيل هذه احلياة، لذا يف روايتي األوىل والثانية، كان الكرد جزًءا 

من هذا الكّل - العامل.
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املّرة  نعيُش مّرة واحدًة فقط. ويف هذه  قلياًل. وربام   يف مطلق األحوال، نحن نموُت كثرًيا، ونعيُش 
الواحدة الوحيدة، وربام الضّيقِة جًدا، ينبغي أن نروي احلياة، كام أماتتنا وأمتناها، ونروي املوت أيًضا، 
يف  اسرتاتيجّيتي  ترتكز  اخليار،   - التصّور  من  النسق  هذا  وفق  وأنعشنا.  وأنعشناُه  وعاشنا،  عشناه  كام 
هذا  خاضوا  ممن  كثريين  شأن  شأين  والرواية،  الرسد  ماراثون  يف  أستمرُّ  وعليها  الروائي.  النّص  كتابة 
الغامر وخيوضونه، بوصفهم ِمن عّدائي املسافات الطويلة، وبوصف الرواية نوًعا من التمرين عىل احلياة، 

والتمّرن عىل منازلة املوت.
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ديات السائدة د املناهض وتقويض السَّ املحور الثاين: سياسات السَّ
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صورتا الذات التمرُكزية واآلَخر امُلختلِف

يف رواية )السوريون األعداء(

مازن أكثم سليامن 

تتداخل مراحله رسدًيا  فواز حداد روايته )السوريون األعداء()1( عىل زمان متعاقب،  املؤلف  يبني   
بتداخل جتارب الشخصيات الثالث الرئيسة يف الرواية، وهي:

1. شخصية املهندس التي متثل حامل الرسدية التمركزية للذات السلطوية.

2 . شخصية الطبيب التي متثل حامل صورة اآلخر إن عرب جتربتها، أو عرب موقف اآلخر/ السلطوي 
منها.

3. شخصية القايض التي متثل احلامل الرمزي ملأزق التعددية اهلوياتية يف رسديات الرواية.

الثامنينيات إىل مرحلة  الرواية )تعاقبية(، عىل مستوى معاجلة زمن يمتد منذ حقبة  وإذا كانت زمانية 
بداية الثورة السورية يف العام 2011، فإن ذلك ال يعني أال تتداخل األزمنة بتداخل األحداث والرسد 
واألحياز املكانية، حيث تنهض الرواية عىل وظيفة )تأصيلية( متكئة عىل التاريخ الفعيل من جانب أول، 
وعىل راٍو يوزع رسدياته بني موقف )الرؤية من اخللف(؛ أي: كراٍو عليم بكل يشء، و)الرؤية مع(؛ أي: 

كراٍو ال يعلم إال ما تعلمه الشخصيات.

وهكذا، يستطيع القارئ أن يتلمس صورة الذات السلطوية التمركزية، وصورة ذات اآلخر )املعادي/ 
ملحورية  تبًعا  اهلوياتية،  التعددية  فضاءات  انغالق(  باألحرى  )أو  انفتاح  طبيعة  عن  فضاًل  املختلف(، 
وعايشتها،  عاشتها  التي  واألحداث  جتارهبا  رسد  تشابك  يظهر  حيث  الرئيسة،  الثالث  الشخصيات 
الذي  الرواية،  عامل  امتداد  عىل  املرتاكبة  وعالقاهتام  واآلخر،  الذات  لصور  األساسية  الثالث  املستويات 

)1)  فواز حداد، السوريون األعداء، ط1، )بيروت: دار الريس، 2014).
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أطبق عليه يف مقاربتي هذه ما يعرف بمصطلح )الصورولوجيا()2(، وهو املصطلح الذي يعني مفهوميًّا 
التي  البنية  داخل  الصورة  هذه  ألدرس  هنا؛  داللته  وأزيح  الشعوب،  آداب  يف  واآلخر  الذات  صورة 

يفرتض أهنا بنية شعب يعيش يف بلد واحد.

أواًل: السديات التمركزية للذات السلطوية

تتأسس رسدية الذات السلطوية عىل متركزها عىل مجلة مقوالت خطابية تسوغ أفعاهلا السياسية واألمنية 
واالجتامعية واقعيًّا، بام هي أفعال ذات مستويني مهيمنني يظهرمها التحليل، مها:

1. تسويغ هذه الذات التمركزية لرشعية ممارساهتا املختلفة التي تضمن احتفاظها بالسلطة من جانٍب 
عام، وتضمن مكاسبها الفردية واجلمعية من جانٍب خاص.

2. تسويغ هذه الذات التمركزية لرشعية ممارساهتا املختلفة التي تضمن إقصاء )اآلخر/ املختلف(، 
لكونه طرًفا معادًيا هيدد سلطتها ومكاسبها.

لنقف بادئ ذي بدء عند املقبوس اآليت:

))كان الرائد مروان قد حقق خالل عمله يف املخابرات نجاحات حيسده عليها زمالؤه ورؤساؤه، ما 
سمح له أن يكون مغروًرا وفًظا ووقًحا. حصد شهرته من قدرته اخلارقة عىل انتزاع اعرتافات املتهمني. 
عرقل أكثر من مرة إطالق رساح حمتجزين، وأعادهم إىل التحقيق، وحصل منهم عىل معلومات أدت إىل 
القبض عىل مقاتلني إسالميني، عربوا احلدود األردنية إىل السجن مبارشة، وتسبب بموت معتقلني حتت 

التعذيب، يف سبيل الواجب، كام كان يقول(()3(.

لعل البؤرة الداللية املحورية يف هذا املقبوس، تظهر بجالء يف تسويغ الرائد مروان ممارساته السلطوية 
مجيعها، مهام بلغت من وحشية، حتت دعوى )يف سبيل الواجب(، الذي يعني الوالء التمركزي املطلق عىل 
حقه الرشعي يف فعل كل ما يفعل لصاحله الشخيص الذي يصب يف صالح منظومة السلطة التي ينتمي 
اإلنساين،  املحتوى  يف  تقليب  أو  ذاتية  نقدية  مراجعة  إىل  حيتاج  وال  مباًحا،  يشٍء  كل  يكون  وهلذا  إليها؛ 

والمطبوعات  الكتب  مديريّة  البعث،  جامعة  )حمص:   د.ط،  تطبيقيّة،  ودراسات  نظري  مدخل  الُمقاَرن:  األدب  عبّود،  عبده  ُنَظر،  الصورولوجيا:  مصطلح    (2(

الجامعيّة،1997 � 1998(، ص 373�371.

)3) حداد، مصدر سابق، ص 61.
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ملامرسات ال تستثني شيًئا يف سبيل املحافظة عىل مركزية السلطة، ما دام يمكن أن نجد خمرًجا ميتافيزيقيا يف 
املقبوس اآليت )وهذه حالة نادرة يف الفكر السلطوي(؛ ألن إيديولوجيا السلطة ليست بمنأى عن استثامر 

إيديولوجيا الرصاع )الديني/ الطائفي( يف أحد أبعاده األساسية:

))عندما رشحها الرائد، راقت له، التقط ما يعنيه منها: يف حال أجلأتنا الظروف إىل القتل فال عائق دينًيا، 
النتفاء وجود اهلل، الفكرة حتمل تربيًرا ملا فعله سابًقا، وما سيفعله الحًقا. هذا الطرح يالئم الرائد أيًضا مع 

بعض االختالف: الرائد يقتل حلساب الدولة، أما هو فيقتل حلسابه اخلاص(()4(.

هي إذن، االنتهازية السلطوية التي تبحث أحياًنا عن متكأ ميتافيزيقي ظهر يف املقبوس السابق حتت 
عنوان اإلحلاد، هذا )اإلحلاد( الذي بارك مقولة )الغاية تربر الوسيلة( هنا، يف مقابل )اإليامن العقائدي( 
يف  دينية(  )إيديولوجية/  مسوغات  عىل  يتكئون  الذين  السلطة،  منظومة  إىل  ينتمون  ممن  آخرين  لدى 
ليبيدو  هو:  التمركزية،  السلطوية  الذات  سامت  أبرز  أحد  يبقى  لكن  املختلف،  اآلخر  ضد  ممارساهتم 
التسلق واالرتقاء عىل سلم السلطة، وفعل أي يشء مهام كان انتهازيا ورخيًصا بغية الوصول إىل مراكز 

)أعىل( ومكاسب أكرب:

))- ما هو املجال الذي تريد العمل فيه؟

كان يف السؤال تأكيد أن استقالته قبلت، وعمله يف اجليش أصبح من املايض، واالنتقال إىل املكان الذي 
يريده بات ميرًسا.

-أن أكون حتت ترصفك.

فوجئ الرئيس بالطلب. فأردف النقيب بقوة:

-والئي لك وحدك، ولن يكون لغريك(()5(.

ال ينتهي األمر عند حدود االنتهازية الظاهرة يف صورة الذات املتمركزة عىل السلطة، إنام لألمر جذور 
أبعد تتعلق بإيديولوجيا النفي، والكراهية، والرصاع مع اآلخر املختلف، الذي يعني التنكيل به: ضامن 
هلذا  وأقوى؛  )أعىل(  مواقع  نحو  والصعود عىل سلمها  أوىل،  ناحية  من  بالسلطة  فرصة لالحتفاظ  أكرب 
رمحة،  وبال  بقوة  التقدم  ينبغي  إنام  ضمري،  صحوة  أو  مراجعة  أو  تفكري  حلظة  أي  ذلك  تعيق  أال  ينبغي 

)4) المصدر الّسابق، ص 106 � 107.

)5)  المصدر الّسابق، ص 153
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يقوي  لكنه  الصعود،  هذا  يعرتض  ال  يشء  أي  حتى  أو  الصعود،  يعرتض  أن  يمكن  يشء  كل  وسحق 
اندفاعاته الغرائزية املتوحشة؛ وهلذا يبدو قتل عائلة بريئة يف املقبوس اآليت أمًرا ليس بحاجة إىل كثري من 

التحليل والتأمل:

))لن يمعن التفكري، قد يفوت فرصًة أخرى، لن حيظى هبا أبًدا بمثل هذه البساطة والسهولة. مل يكن 
توقه العارم إىل إطالق الرصاص قاباًل للتفسري يف هذه العجالة، سوى أهنا ينبغي أن تتم برسعة، ومن دون 
تلكؤ. كانت الربهان لنفسه ال ألي شخص، عىل أنه غري عاجز عن القتل، الشفقة ال حتبط هذه الرغبة، بل 

تضايقه، وكأنه حيتاج ملربر يفوق الكراهية العمياء، كراهية بال حدود(()))((.

ا( يف صورة الذات السلطوية التمركزية، وميكيافيلية  إن مسألة نفي اآلخر )املعادي/ املختلف عقائديًّ
االنتهازية املامرسة عىل نحٍو واسع، تنطوي عىل )جانبني( من التحالف امليكانيكي املسكوت عنه يف عالقة 
املكتسبات(،  ترسيخ  )تبادل  بـ  عليه  أصطلح  أن  يمكن  ما  عرب  بعًضا،  بعضها  مع  السلطة  مفاصل  كل 

فهذين اجلانبني مها:

1. أنا أدعم قوة السلطة ومركزيتها بالوالء األعمى، وبفعل كل ما يقوهيا، ويؤبد وجودها.

2. والسلطة تدعم قوة وجودي ومكتسبايت، حينام تتقوى، وتتجذر، وتزداد صالبة.

وهلذا، تنطوي صورة نفي )اآلخر/ املعادي واملختلف( يف ممارسات الذات السلطوية التمركزية، عىل 
صورة ثانية تنبسط عرب نفي )اآلخر/ املنافس واملشابه(، حيث يظهر بجالء الرصاع الوحيش املحموم بني 
أفراد منظومة السلطة نفسها لتحقيق املكاسب والصعود باجتاه مواقع أقوى فيها، ولو أدت املنافسة غري 
الرشيفة داخل املنظومة نفسها إىل إطاحة املنافس مهام تطلب ذلك من أفعال، ومن نسج املؤامرات، وحفر 

فخاخ امللفات، وصواًل إىل القتل إذا تطلب الرصاع، كام يظهر املقبوسان اآلتيان: 

1. ))بالنسبة إليهم، ال حيتاج إال إىل بضعة موظفني خرباء يسرتشد هبم، )...(، أما هو فسوف حيرز 
بنًكا للمعلومات، حيميه سواء يف هذا العهد وغريه، يكون سالًحا بيده، مصدر هتديد، حيصنه منهم(()7(.

2. ))مل يأسف املقدم عىل اغتيال الرائد، مع أنه يوم رثاه يف اجتامع ضم ضباط الفرع وعنارصه استفاض 
يف تعداد خصاله الوطنية، أسهب فيها ألهنا مل تعد تشكل هتديًدا له، املوت أزاحه عن وجهه، مل يستبعد 

)6) المصدر الّسابق، ص 30

)7) المصدر الّسابق، ص 248
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عقب كل نجاح سجله الرائد، أن يكون هو ضحيته التالية(())(.

وانطالًقا من هذه الرؤية، يبدو الوالء املطلق يف حاالت واسعة، هو للتمركز عىل مكتسبات السلطة، 
أكثر من التمركز عىل رموز السلطة العليا. طبًعا، من دون أن نغفل الرتويج اإليديولوجي الطائفي الذي 
العليا، بام خيفي ذلك من خلفية  النسبة الكبري من العوام املؤيدين للسلطة يتمركزون عىل الرموز  جعل 
السلطة  منظومة  ضمن  املتحركة  التمركزية  السلطوية  الذات  صورة  لكن  طائفي،  واستثامر  عقائدية، 
إىل كتف يف حلظة  الوالء من كتف  بندقية  بنقل  التي تسمح  االنتهازية  الرباغامتية  تلك  لنا  تظهر  نفسها، 

واحدة، حينام تتهدد مكتسبات تلك الذات:

))سيكون االنقالب انقالبه، ويسبق أبو حسني إليه. سوف يتصل بجميع املوظفني وعىل رأسهم العم 
صبحي، ويطلب منهم احلضور غًدا قبل الدوام الرسمي بساعتني، ألمر هام. يعقد معهم اجتامًعا، حيثهم 
عىل  االنقضاض  متثيلية  يوفر  ما  للسلطة،  سلمي  انتقال  لضامن  القائد،  ترصف  حتت  أنفسهم  وضع  عىل 
القرص واحتالله، حتميهم من الطرد العاجل واآلجل، وذلك بإرسال برقية فورية إىل القائد، مع بدء حترك 
رسايا الدفاع، يعلنون والءهم للعهد اجلديد. الربقية نداء عفوي وخملص إلنقاذ البلد من الفوىض، ودعوة 

إىل القرص اجلمهوري. بادرة مل يسبقها تنسيق مع أحد، لن ينساها القائد أبًدا، واملكافأة مضمونة(()9(.

وضمن هذه الدوامة املتشابكة من الرصاع عىل السلطة، حتى داخل بنية السلطة نفسها، ويف مستوياهتا 
السلطوية  الذوات  صورة  انبساط  آليات  من  ا  حموريًّ جزًءا  الفساد  يكون  أن  بد  ال  والعليا،  املتوسطة 
ا(، والعمل عىل حيازة أكرب  التمركزية، فالرصاع للصعود، والتنافس غري الرشيف بني )املتشاهبني سلطويًّ
قدر من املكتسبات، وإزاحة أكرب قدر من األعداء، هذه اجلوانب كلها تؤسس لبنية فساد غري حمدودة، 
وهي بقدر ما تبدو عشوائية، ال تلو من التنظيم أحياًنا، ووجود العقول املدبرة التي توزع التوازنات بني 

مراكز القوى، وتبقي أو ترفع شأن من تريد، وتزيح من تريد:

امللفات  توزيع  صالحية  لدهيا  أخرى  جهات  هناك  فقط،  األمن  أجهزة  وراءه  تكن  مل  النهج  ))هذا 
وحتريكها من مكان إىل آخر. مل تكن جهات حمددة، وبذلك يمكن تصور جهات تفوق احلرص برشط أن 
تكون عىل صلة طيبة باألجهزة، إذ عن طريقها يكون السامح. عادًة ختترص باتصال هاتفي، فيسحب امللف 

أو تتغري وجهته حسب املطلوب، وقد يضيع أو تضيع أخباره، حسب املطلوب أيًضا(()11(.

)8) المصدر الّسابق، ص 132

)9) المصدر الّسابق، ص 334 � 335

)10) المصدر الّسابق، ص 295
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يف هناية املطاف، ينتهي األمر بالشخصية السلطوية األهم يف الرواية )املهندس( إىل الوقوع يف رش أعامله 
الصعود  وانتهازيته، فكام أقىص كثريين، واعتقلهم، وقتلهم، وتآمر عليهم لريتفع عىل سلم  وبراغامتيته 
البنية  الثمن من داخل  ليدفع  ا، جاء دوره  املتقدم سلطويًّ ليحافظ عىل مكتسباته وموقعه  ثم  السلطوي، 
التمركزية نفسها للسلطة؛ عندما انكشف ما يدور برأسه - كفكرة فقط ال كفعل - من مؤامرة بعد قيام 
الثورة السورية؛ فكان األمر األعىل املوجه إىل هذه الشخصية يكمن يف االنتحار أو القتل، ليذهب كل ما 
بنته هذه الشخصية من تشبث متركزي حمكم بالسلطة أدراج الرياح، ولتذهب  خدماهتا كلها إىل العدم 
والفراغ والعار، فال هي ظفرت باملجد، وال باخللود بل فقط باملوت، املوت نفسه الذي سقته للمئات من 

قبل:

))هذه البالد، ال يؤسف عليها، لن يبقى حجر فوق حجر. يعرفهم، أليس واحًدا منهم؟ يرى بوضوح 
ما بعده وضوح، اآلالف املؤلفة من القتىل واجلرحى واملفقودين وذوي العاهات. ال تأسف، هذه البالد 

بالد اخللود واملوت، املجد واخلوف. مل يعان من اخلوف، ومل يظفر باملجد، اخللود لغريه، واملوت له.

كل هذا املوت والدمار، ما كان ليحدث لو أننا... وضغط عىل الزناد، لئال يندم(()11(.

وهكذا، أظهرت الذات التمركزية السلطوية يف الرواية حجم اخلراب واجلرائم والنخر القيمي الذي 
تنطوي عليه بنية السلطة نفسها، فضاًل عن مدى الفساد والزيف )الشعارايت( يف اخلطاب السلطوي املعمم 

بكونه قناًعا إيديولوجيا كاذًبا:

أيام أسقطت إرسائيل سبعني طائرة سورية، وها هم حيتفلون  قبل  باحلقيقة،  إيامين  أفقد  أن  ))كدت 
هبزيمة اجليش اإلرسائييل ألن النظام مل يسقط. كانوا احلقيقة، وأنا يف اجلانب املضاد له، غري أهنا أعادتني 

إىل صوايب، إذ ال حرية، وال وحدة، وال اشرتاكية، كلها كانت أكاذيب(()12(.

ثانًيا: صورة اآلخر يف السديات التمركزية

يكمن التساؤل امللح يف صورة )اآلخر/ املعادي املختلف( يف البحث عن مصدر العداء والكراهية، 
وثقافة النفي التي تبيح كل يشء ضده، ولذلك تصاب شخصية )الطبيب/ املعتقل( بالدهشة، وهو حياول 

)11) المصدر الّسابق، ص 472

)12) المصدر الّسابق، ص 174
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أن يعي سبب كل هذا العنف، وكل تلك األحقاد الدفينة، حتى عند عسكر من الشباب اليافعني:

))توقف مأخوًذا حلظة، حلظات، هل ما يراه حقيقي؟ شبان صغار يف العمر يرتدون املالبس العسكرية 
املربقعة، يعذبوهنم بحامسة، ويريدون قتلهم، من هؤالء العسكر؟ ما الذي يعمي عيوهنم عن رؤية األمل؟ 
يشبهون أوالد جريانه وحارته. يافعون يصادفهم يف األسواق، ويلمحهم من رشفة عيادته، يتمشون عىل 

الرصيف أمام السايا. شبان أقوياء يالحقون رجااًل عريانني ضعفاء(()13(.

يف  اآلخر  إقصاء  لثقافة  أوليني  تفسريين  عىل  نعثر  أن  يمكن  واجتامعيًّا،  تارخييًّا  الواقعي  التحليل  يف 
رسديات الذات التمركزية التي متارس ما متارس ضد هذا )الرشيك الوطني اآلخر( إىل حد السحق غري 

املضبوط بضوابط إنسانية أو أخالقية، وهذين التفسريين، مها:

1. اجلذور اإليديولوجية الدينية/ الطائفية )العقائدية( التي ال ختلو من رسدية املظلومية األقلوية بفعل 
سطوة األكثرية التارخيية عىل هذه األقلية.

2. البعد السلطوي بام هو آلية ممنهجة يف مواجهة اآلخر )املعادي/ املختلف( الذي يشكل خطًرا عىل 
السلطة احلاكمة.

ولذلك، تبدو صورة اآلخر )مشيطنة( يف رسديات الذات السلطوية التمركزية، ومسوغة ألية ممارسة 
ضد هذا الوحش )اآلخر/ املختلف( الذي ينبغي إذالله ونفيه وسحقه إىل حد املحو أو اإلبادة إن أمكن 

ذلك، كام تبني املقبوسات الثالثة اآلتية: 

واملسلمني وشبههم  اإلسالم  زبانيته، شتم  ترافقه  كالصاعقة  الرقيب  املسائي، دخل  التفقد  ))يف   .1
بالعيص، وصوته  رضًبا  وأشبعومها  العسكر  عليهام  فانقض  وأسامة،  حسان  إىل  بيده  وأشار  لوط،  بقوم 
يلعلع يف املهجع، ما شبعتوا نياكة يا عرصات، يا أخوات الرشموطة... سيل من الشتائم، مل يستثن منها 
األديان كلها. عال صوت الشيخ كريم مذهواًل، أستغفر اهلل. فاستشاط الرقيب غضًبا، مل يرضبه، أهانه بام 

هو أقسى: قال له، هذا مهجع املنايك، وأنت شيخهم العرصة(()14(.

2. ))باح له زمالؤه بأرسارهم وآماهلم يف نرش مبادئ الدين احلنيف، فشجعهم عىل التفكري بخطوات 
عملية، بتشكيل )رابطة الشباب السوري املؤمن( هلداية جيلنا الضائع يف ظلامت املادية واإلحلاد واحلزبيات 

)13) المصدر الّسابق، ص 165

)14) المصدر الّسابق، ص 200.
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العلامنية الضيقة، بالدعوة إىل األخالق احلميدة، وفعل اخلري. كان خملًصا ألصدقائه، لكن كان إخالصه 
للمخابرات أكرب(()15(.

3. ))مل يزح النقيب عينيه عن األهايل، إذا عاشوا سيبكون كثرًيا، لن يعرفوا اهلناء، فقط اخلوف واحلزن 
لسنوات طويلة آتية. هذا ما جنوه عىل أنفسهم. آووا اإلرهابيني يف بيوهتم، وأطعموهم وسقوهم(())1(.

صفة  أمهها  متثل  خطابية،  حمموالت  جمموعة  عىل  السلطة  رسديات  يف  اآلخر  صورة  شيطنة  تأيت 
ا( عرب  ا( قبل أن يقتل )ماديًّ )اإلرهاب واإلرهابيني(؛ ولذلك تنزع األنسنة عن هذا اآلخر، ويقتل )معنويًّ
إزاحة صورته من )الكينونة البرشية(، إىل )الرتقيم(، فلغة األرقام ال تعرتف باالختالف أو اخلصوصية أو 

األنسنة، ليس داخل املعتقل فحسب كام يف املقبوس اآليت، بل حتى خارجه:

))يف الصمت، تكاتف الرقم ))، مع الرقم 32، عىل ما أصاهبام، فلم يشكيا أو يبكيا، هذا قدرمها، ومل 
يعبأا به. الصمت وثق بينهام أوارص األلفة(()17(.

وهكذا، يصطدم )اآلخر/ املختلف( مهام كان وفيا للسلطة، أو كان من أصحاب الطموح بأن ينال 
السلطوية،  الذوات  تلك  متركزات  يف  املسبقة  النمطية  بصورته  بمنظومتها،  يلتحق  وأن  عندها،  حظوًة 

وأجهزهتا:

 ))رئيس املخابرات العسكرية وعد الرائد بمكافأة، الرتفيع يف بداية السنة اآلتية، وتسليمه إدارة الفرع. 
سيئتني:  بخصلتني  مروان  الرائد  متتع  عىل  االعرتاض  معرض  يف  املخابرات،  كواليس  يف  دار  مما  به  علم 

دمشقيته، وسنيته، تضمنان عدم الثقة به(())1(.

بفعل  إن  اآلخر،  ذلك  ضد  الكراهية  خطاب  عىل  املؤسسة  الشيطنة  صور  كل  من  الرغم  عىل  لكن 
املرجعية اإليديولوجية )الدينية/ الطائفية(، أم بفعل )الشهوة البنيوية( وممارساهتا املنظمة للمحافظة عىل 
السلطة، فإن مساحًة ما ترتك اللتحاق اآلخر بمنظومة السلطة واحتوائه فيها أحياًنا، من دون أن يعني 
ذلك أنه حيظى بالثقة الكاملة، أو بالتأثري الفعال يف اتاذ القرارات، غري أن الرشط املحوري لدخول نعيم 
السلطة هو تقديم )الوالء املطلق(، ال ألن هذا اآلخر مواطن؛ إنام لكونه تابًعا ذلياًل، وشاهد زور ال يقدم 

)15) المصدر الّسابق، ص 76.

)16) المصدر الّسابق، ص 25 

)17) المصدر الّسابق، ص 224

)18) المصدر الّسابق، ص 132
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وال يؤخر، إنام عىل األقل حيمي نفسه من حيث املبدأ:

قوس  القانون حتت  وراء  العديل  القرص  دهاليز  تتخفى يف  نائمة  تشكيل خلية  االهتام جاهًزا،  ))كان 
النقض األستاذ رشدي. طلب مني الضابط االعرتاف بدوري كعضو يف  العدالة، يرأسها رئيس حمكمة 
اخللية، وإال استعمل معي أساليب ال تليق يب كقاٍض حمرتم، ويف حال تعاوين معه، يطلق رساحي عىل أن 

أكون رجل الفرع يف القرص العديل(()19(.

هلذا، لطاملا تدثرت صورة اآلخر )املعادي/ املختلف( يف رسديات الذات السلطوية التمركزية بجملة 
حوامل خطابية ذات مرجعيات )إيديولوجية: عقائدية غالًبا(، وذات أسس نمطية توظفها السلطة نفسها 
آليا يف دفاعها عن وجودها؛ فصورة هذا اآلخر املعممة هي صورة الـ )إرهايب(، وربام لن يثبت العكس 
بالوسائل كلها هو خطر عىل )وحدة  تأخر يف جلم هؤالء )اآلخرين(  الوالء، وأي  أحٌد منهم  مهام قدم 

الوطن(؛ أي: عىل مركزية السلطة واستمرارها:

))اتصل الضابط املقعد برب العاملني، ليس عىل أنه اهلل املطلوب واملطارد، بل اهلل القادر عىل كل يشء. 
كان يف التجائه إليه تكفري عام ارتكبه من أخطاء، اعرتف بأهنا كانت جرائم، فقد قتل أوالًدا مل تتعد أعامرهم 
العارشة، وفتيات حمجبات، ونساء خيفني وجوههن وراء نقاب. اهلل مل يغفر له، رغم دفاعه عن نفسه، أنه 
يف وقتها كان القتل قياًما بالواجب، فالنساء إرهابيات، واألوالد مشاريع إرهابيني، وجودهم هيدد وحدة 

الوطن(()21(.

ثالًثا: فضاءات التعددية اهلوياتية يف رسديات الرواية

تتسم جدلية )الذات/ اآلخر( يف رسديات الرواية، بعالقة رصاعية إقصائية تنفي أي إمكان تعايش 
املختلف(  وطني حمتمل، وتسحق أي اختالف تعددي هويايت يف كل حلظة؛ وهلذا كان يشعر )اآلخر/ 
باإلقصاء يف بلده بناًء عىل صور نمطية متركزية عممتها منظومة السلطة، وعىل آليات نفي منظمة تتم ضده 

يف كل موقع أو إدارة أو فعالية داخل البلد:

))حرضني األستاذ رشدي عىل ترك املحاماة واالنتقال إىل سلك القضاء يف العاصمة، وكانت إحدى 

)19) المصدر الّسابق، ص 231.

)20) المصدر الّسابق، ص 387.



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

110

ملف العدد

أمنيايت، فتقدمت إىل مسابقة انتقاء القضاة دونام رجاء كبري. كنت مفتقًدا الوساطات احلزبية والعائلية، فلم 
أكن بعثيا، وال تربطني صلة نسب مع مسؤولني يف الدولة، أو قرابات مؤثرة، أو عالقة باألجهزة األمنية 
وهي األهم. كان ضباط األمن يتدخلون يف كل صغرية وكبرية، من تعيني الوزراء إىل تعيني احلجاب(()21(.

لكن، هذه الروح العدائية اإلقصائية من قبل الذات التمركزية السلطوية، تقابل أيًضا بعدائية إقصائية 
)تكفريية( عند قطاعات واسعة من ذلك )اآلخر/ املختلف عقائديا(، وهو األمر الذي يؤكد مدى سحق 
أية إمكانية توليد فضاءات تعددية هوياتية )تفاعلية( وطنيًّا يف مناخ رصاعي جنوين كهذا، كام يظهر يف 

املقبوسني اآلتيني: 

1. ))الشيخ كريم كان أكثرهم فضواًل وشكوًكا، وهذا من طبيعة حرصه يف اجلامع عىل تقيص هوية 
املرتددين عليه، فيأخذ حذره من املخربين الذين حيلون يف املسجد عىل أهنم عابري سبيل، فيكشفهم من 
عيوهنم الالئبة بني املصلني، وآذاهنم املشنفة ألي نأمة، وجهلهم بالوضوء والصالة، وعدم مراعاة السكون 

أثناء تالوة القرآن، وال التواضع يف حرضة اهلل(()22(.

2. ))نيس عدنان موعد الشنق املصادف يوم االثنني، الشهر كان رمضان. اعتقد مع الكثري من السجناء 
أن اإلعدامات ستؤجل إىل ما بعد انتهاء الشهر الفضيل وعيد الفطر، مل تكن إال ظنوًنا خامرهتم، ال أمان 
للكفرة، مل يبالوا بحرمة رمضان، ومع هذا هناك من املساجني من متنى أن يكون موته يف هذا الشهر، عىل 

أمل أن يفطر عىل مائدة الرمحن برفقة الرسول(()23(.

ويف األحوال مجيعها، يصعب يف مثل هذه االشتباكات األهلية وضع خطوط حدية وأحكام حاسمة 
تارخيية واجتامعية  إىل دراسات  املبدأ، وحيتاج  أمر غري منهجي من حيث  فهذا  أو اخلاطئ،  البادئ  حتدد 
وإنرتوبولوجية، عىل أنني أذكر بأمرين ينبغي أن نعيهام بعمق عند حتليل رسديات الرواية يف هذه احلقبة، 

مها:

1. مل يكن االحتقان الطائفي ظاهًرا عىل هذا النحو يف عهد االستقالل والدولة الوطنية التي تلته، وال 
يعني ذلك أن هذا العهد كان مثاليا إىل أقىص احلدود، غري أن فضاءات التعددية اهلوياتية التفاعلية كانت 
تأخذ  مل  التي  السياسية احلزبية  الرغم من الرصاعات  السوري، عىل  املجتمع  ما داخل  مفتوحة عىل نحٍو 

طابًعا )أهليا/ طائفيا( يف جتارب تلك املرحلة القصرية.

)21) المصدر السابق.  

)22) المصدر الّسابق، ص 222.

)23) المصدر الّسابق، ص 344.
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الدولة،  مفاصل  حتتل  سلطة  عاتق  عىل  واقعًة  حدث  ما  كل  يف  واألخرية  األوىل  املسؤولية  تبقى   .2
ويفرتض أن تكون عىل مسافة واحدة من أبناء الوطن مجيعهم، وال سيام إذا كانت حتكم باسم )العلامنية( 
وثقافاته  وتياراته  املجتمع  اجتاهات  ومحايتها  الدولة،  حيادية  تعني  ما  بقدر  للدين،  العداء  تعني  ال  التي 
برعت  جمتمع  يف  الطائفي(  )الديني/  اإليديولوجي  التناحر  هو  السطح  عىل  يطفو  كان  ما  لكن  مجيعها، 

سلطته بإدارة رصاع اهلويات واستثامره لصالح جتذير بقائها.

هناك مسائل عدة كان مسكوًتا عنها لعقود، ويمكن أن تؤخذ أيًضا باحلسبان، بمثل مسألة التشابك 
اهلويايت بني الريف واملدينة، ومسألة التشابك اهلويايت يف بعده الطبقي، فالقضية الطائفية مل تكن هي وحدها 

عىل مذبح التوظيف الرصاعي للتعددية اهلوياتية يف املجتمع السوري لصالح مركزية الذات السلطوية:

))مع بداية العام الدرايس، سافر إىل دمشق، ليواصل نشاطه العاطفي. عثر عليها يف عنواهنا اجلامعي: 
كلية اهلندسة يف الربامكة، أطل عليها يف الكافترييا جالسًة مع زمالئها من الفتيات والشبان الدمشقيني، 
يتبادلون األحاديث املنمقة اللطيفة. ثارت ثائرته، ما حرمته منه، أنعمت به عليهم. احتل كرسيا بجوارهم 
وخاطبها بصفته قريبها: يا بنت اخلال. ونبهها إىل ضبط ترصفاهتا مع األغراب، كاد أن يسبب هلا فضيحة، 

لوال أنه خاف أن متنعه من حبها(()24(.

ال  ولذلك  مًعا؛  آٍن  يف  واملدينة(  )الريف  واملناطقية  والطبقية  الطائفية  احلساسية  املقبوس  هذا  يظهر 
أكتفي يف حتلييل ملسألة صورة الرصاع بني اهلويات التعددية بقضية اخلالف أو االختالف اإليديولوجي 
)الديني/ الطائفي( عقائديا، فهذا االختالف وظف عىل أفضل ما يكون من قبل مركزية الذات السلطوية، 
لكن أيًضا إىل جانب مستويات أخرى عدة، حيث عرفت هذه السلطة بحذق ممنهج ونادر، كيف جتعل 
حمصلة كل يشء لصالح استمراريتها أيا كانت األثامن، وال سيام إذا كان ذلك اآلخر )املعادي/ املختلف( 
يلقى وصفه بـ )اإلرهايب( قبواًل مؤدجلًا وواسًعا عند طيف عريض من مؤيدي السلطة، وهو األمر الذي 
جيعل من مثل تلك املامرسات املروعة والراعبة املذكورة يف املقبوس اآليت، منبعثة يف جذورها، ومؤسسة 
يف عمقها، من حدة املوقف الشعوري والالشعوري األويل لذلك الضابط الغاضب من جمالسة ابنة خاله 
لقتله  أو ألقل عىل نحٍو مبارش،  ا، متهيًدا إلقصائه،  بإلغاء اآلخر معنويًّ يبدأ  القتل  إذ لطاملا كان  للغرباء؛ 

ا:  ماديًّ

))ال يمكن تصور الفظائع املرتكبة؛ امرأة خبأت جثة زوجها امليت أسبوًعا كاماًل، مل تستطع اخلروج 
من بيتها، فارتج عقلها. عجوز أصيب باجلنون بعدما أعدموا أبناءه السبعة أمام عينيه، وهو يرجوهم أن 

)24) المصدر الّسابق، ص 72
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يقتلوه معهم. زوجات قتل رجاهلن أمام أبواب بيوهتم، ومل يسمحوا هلم بدفنهم. )...(، إىل أن جاءت 
الشاحنات وذهبت هبم(()25(.

توطئة أخرية

منظوًرا  كان  ما  بقدر  إيديولوجيا،  منظوًرا  األعداء(  )السوريون  رواية  يف  الرسدي  املنظور  يكن  مل 
إنسانيًّا، ومل تكن شخصيات الرواية شخصيات متامسكة، بقدر ما كانت شخصيات متشظية؛ ألهنا تنتمي 
إىل فجوة زمكانية )وطنية( متشظية؛ بمعنى: أن كل شخصية بسطت أواًل صورهتا التي تبدو عىل املستوى 
األويل كأهنا شخصية متمركزة ومتامسكة بقوة حول حمور صورهتا التي تنتمي إليها، بام متثله هذه الصورة 
مركزيات  بني  الرصاعي  التشابك  ليؤدي  السورية(،  الدوامة  )األحداث/  من  موقعها  يف  دالالت  من 
الشخصيات، ومرجعياهتا املختلفة، واألحداث املرتاكبة التي تعيشها أو تروهيا إىل تفتيت هذا التمركز، 
وفتحه عىل )املأزق السيايس/ االجتامعي( يف سورية، بام هو يف أحد مستوياته )فضيحة وجودية إنسانية 

وسياسية يف آٍن مًعا( إىل حد بعيد.

التمركزية عرب  السلطوية  الذات  يكتشف حيثيات صورة  أن  املتمعن  القارئ  الصعب عىل  من  ليس 
رسدياهتا نفسها، وليس من الصعب أيًضا أن يتلمس هذا القارئ صورة )اآلخر/ املعادي املختلف( يف 
الرسديات التمركزية للسلطة، أو حتى يف نظرة هذا اآلخر إىل نفسه وانتامئه، وإىل اآلخر )السلطوي( يف 

آٍن مًعا.

لعل أقسى ما تنهض عليه رسديات الرواية، فضاًل عن حجم العنف والنفي واإلجرام الذي مورس 
عمقه  يف  خييص  حاد،  سيايس(  )اجتامعي/  استقطاب  من  ذلك  عليه  ينطوي  ما  هو  عدة،  عقوٍد  خالل 
أن  املفرتض  من  كان  التي  السورية  اهلوياتية  التعددية  فضاءات  والطائفي(  العقائدي  )اإليديولوجي/ 
البلد  هذا  عىل  ووبااًل  نقمة  تكون  أن  من  بداًل  وحضاري  ثقايف  غنى  مصدر  التعددية(  هذه  )أي  تكون 

العريق.

إن انتهاء أحداث الرواية عند مرحلة انطالق الثورة السورية يف العام 2011، يفتح املجال لتأويل ما 
مل يقله الكاتب عىل نحٍو مبارش يف رسديات رواية تنهض )عتبة العنوان( فيها عىل فكرة )العداء( األعمى 
قاله  ما  هو  املقول  غري  وهذا  الواحد،  الوطن  أبناء  بني  األخرية  العقود  أظهرهتا  التي  الدفينة  واألحقاد 

)25) المصدر الّسابق، ص 115
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االنفجار السوري الكبري عندما طالب املتظاهرون والناشطون والثوار منذ بداية الثورة بام حرموا منه من 
كرامة وحرية ودولة قانون.

يبقى األمل قائاًم، ويبقى الرصاع مستمرا حتى حلظة كتابتي هذه املقاربة، بانتظار أن نرى قريًبا وطنًا 
ا حتكمه املؤسسات، وينهض عىل مفهومات العدالة واملواطنة والسلم األهيل. ديمقراطيًّا تعدديًّ
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رسدية احلرب وإعادة مساءلة التاريخ

))زئري الظالل يف حدائق زنوبيا(( لسليم بركات أنموذًجا

سامي داوود

1. استهالل واقعة احلرب

أّي حدٍث هو هذا احلدث الذي يمكن للغة أن تستدعيِه إن كان ماثاًل كصورة؟ إنه حدٌث يرسد يف 
حلظة حدوثه، حدٌث يندمج فيه الفعل بالرسِد، ويكون الفعل جزًءا من بنية هجينة للحدث و لرؤيته يف 
آن، كأنام مقولة )ماتيس(: )أرى من خلف ظهري عندما أرسم(، تنتقل إىل جمال التوثيق املرئي؛ لتتحرك 
من خلف جسد الراوي، ويكون الرسد حمسوًسا من مراقٍب صامت. ومع وجود مرويات توثيقية عدة 
العالئقي  النسيج  ملِا حيدث إىل  التسجييل  التي يمكنها أن تتجاوز األثر  املروية  املعارص، ما هي  للحدث 
املؤسس للحدث يف جريانه املعقد؟، وأي تعويض سيوفره األدب للقارئ الذي جيد يف مقابل الكتابة زمًخا 
برصًيا مهواًل، يؤرشف له الواقع بكامل محولته الظاهرة، وتتنازع من أجل هذه التأرخيية البرصية رسديات 

متعارضة؟. 

النسق املعريف املأخوذ بمفهمة الواقع، يطرح األسئلة التي يمكنها، أن حتيل إىل اإلحراج التعبريي الذي 
باتت الواقعة املعارصة تشكله؛ فاحلدث جاٍر يف الواقع وخارج الواقع يف آن، األمر الذي دفع ب )جان 
بودريار( إىل إعادة استخدام عنوان مرسحية )حرب طروادة مل حتدث( للفرنيس جان جريادو؛ ليشمل هبذا 
العنوان مقاالته التي نرشها عن حرب اخلليج األوىل 1991، ومجعها يف كتابه )حرب اخلليج مل حتدث(. 
الذي شكل مدخاًل لبودريار إىل تقديم رؤية خمتلفة عن مفهوم احلرب، معتقًدا أن التقنية العسكرية جعلت 
من هذه احلرب عرًضا تلفزًيا، حرب وقعت عىل الشاشة و نفذهتا الرادارات؛ لتكون بذلك متثياًل للحرب 
خارج الواقع. ولقد جادله منظِّر مفهوم احلدث املعارص )بول فرييللو( الذي وجد يف حرب اخلليج )حدًثا 
تأصيل  أعادت  التي  العسكرية  بالتكنولوجيا  واحلضور  واملباغتة  الرسعة  مفهومات  مزجه  بعد  شاماًل( 



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

116

ملف العدد

القول:  احلريب لألشياء، يف  فكرة )هريقليتس( عن األصل  معيًدا  بعبارات غري مسبوقة،  احلرب  مفهوم 
يغدو  إليه  التقانة  إضافة  مع  واحلدث  املعارك()1(.  حكايات  التاريخ، هو  فأصل  تنطفئ؛  احلرب ال  )إن 
واقًعا خارًقا، و هذا املستوى اخلارق للواقع عرب اخللط و اهلجانة التي تشكلها احلرب املعارصة. جتسد 
عىل اجلغرافيا السورية بإضافة أخرى غري مسبوقة، هي: االستعراض املشهدي للعنف و بنيته املزدوجة، 

والواقعة وإخراجها البرصي وجماهلا )التكنو- خربي(.

أيؤرش ذلك إىل رضورة إجراء تعديل يف التعبري ويف التكوين اجلاميل؛ ليكون التكوين هو اهليكل الداليل 
الثانية، حيث حتول  للحدث؟ مثلام جرى مع أغاين الروك آند رول األمريكية بعد حريب فيتنام واخلليج 
صاروخ توماهوك إىل صوت، وحتول صوت املغني إىل متثيل فكرة الصاروخ؛ ليكون األداء وحده داللة 
األغنية. فهل هناك حدث يف الزمان و املكان يمكن إعادة إنتاجه يف الرسد، دون أن يكون تكراًرا للقول 

ذاته املطروح يف جماالت تقريرية خمتلفة؟. 

غري أن احلرب الدائرة يف سورية، ترتق أيًضا حرب اخلليج، ووجود رسديات مبارشة عرب التغطية 
بعبارات غري  الرواية؛ ألهنا ترسد احلدث  أمام  السبيل  العمل اإلنساين، يعقد  تقارير  أو مدونة يف  احلية، 
الوصف واالبتزاز العاطفي للمنحة، و يقدم للرواية مرآة مهشمة للتفكري يف السبل التي توقظها رشوخ 
الذي  الواقع  الرؤية؛ فالواقع هنا ليس حمجوًبا أو معروًضا إىل أقصاه. بل هو نسق غري مدرك يف رواية 
مع  تظهر  بدأت  التي  األجنبيات  واملحلية،  األجنبية  الذوات  من  متجانس  غري  خليًطا  عنارصه  جاءت 
التفكك التناحري للهويات التي كانت راكدة يف قوالب هشة وغامضة. وهو ما مل يكن ممكنًا وجوده يف 
التقانة و االتصال واإلخبار. كام أن التعقيد احلاصل يف  أي حرب أخرى، قبل الدمج الذي حصل بني 
أشكال العنف فيها، جاء كنتيجة لتوافر منصة استعراضية كونية؛ ما أدى إىل ظهور ابتكارات قصوى يف 
أشكال العنف اللغوي واجلسدي؛ حيث ارتقى إىل مستوى الطبع املهيمن لدى بعض املجموعات دون 
وضوح يف املصادر التي ضّخت عىل حني غرة، لغة عدوانية وأفعال إجرامية ال يكفي الرش وحده؛ ليكون 
أداة تعريفية هلا. كاحلرية التي جعلت )هانا آرنديت( تبحث عن أسامء جديدة لتعريف اإلجرام اخلارق 
التي غطت  اإلعالمية  الوفرة  زيادة غموضها،  وقد ساهم يف  أفعال هويتها مشوشة.  أمام  فنحن  للرش. 
التفكري باإلثارة. و قّيدت الذهن بالنمذجة التقليدية إلحالة الرش إىل مصادر دينية أو اجتامعية أو حتى 
نفسية، من دون أن تستقر املفهمة عىل بنى ملموسة؛ فهذا اخلليط من السادية املعتزة بالعنف املحض: عامل 

داليل بلغٍة خرساء. 

http://www.aljabriabed.net/ اآلتي:  الرابط  على  الجابري  عابد  موقع  الحنشي)مترجًما(،  علي  محمد  الصورة«،  و  السرعة  »الحرب:  فيريلليو،  بول    (1(

n16_14hanchi.htm

http://www.aljabriabed.net/n16_14hanchi.htm
http://www.aljabriabed.net/n16_14hanchi.htm
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وبذلك، شكّلت حالة العنف انسالًخا عاّم سبقه، وابتكاًرا للتنكيل بالغري خارج أسوار املكان املحيل، 
اللغة  ما  إذن،  املريض.  إىل مستوى اإلهلام  العنف وترقيته  توفرت منصة برصية شمولية ملشهدة  أن  بعد 
أزمة،  التعبري يف  أن  األمر، هي  وما سبلها؟. حقيقة  تعبرًيا،  الغموض واالختالط  هذا  ملنح كل  املمكنة 
والواقع يدفع باللغة إىل تعديل بنيتها؛ لتكون قادرة عىل إمساك التكوين اخلاص هبذا احلدث الظاهر من 

حيث هو حدث هرميس. 

أدخلتها  التي  التحوالت  بفعل  املكان،  ـ  الزمان  الذي حدث يف  االنضغاط  )ديفيد هاريف( يف  وجد 
إىل  أساسًيا  مدخاًل   ،1914  -  1848 عامي  بني  البرشي،  االجتامع  بنية  يف  والتقانة  املال  رأس  حركة 
تغيري الرسد الروائي. مل تعد معربة، تلك اجلمل الطويلة التي ترتب األشياء بأسلوب مل تعد تلك األشياء 
تنتظم وفًقا له. بدأ التزامن- والتنافر والرسعة- خيلط اليشء بنقيضه، ويعيد إنتاج هويات هجينة؛ يشكل 
وفرة  بخصوص  أيًضا-  ليوتار(-  )جان  قدمها  التي  املالحظة  بذلك  مؤكًدا  تعبريية.  استحالة  تعايشها 
الكتابة الرسدية التي ظهرت مع )جيمس جويس( التي أسهمت يف إدراك ))ما ال يقبل التقديم يف كتابتها 
ذاهتا، يف الدال. يتم إحداث التفاعل بني كل جمال املؤديات الرسدية وحتى األسلوبية املتاحة(()2(. بينام 
خيترص )هاريف( التعديل احلاصل يف بنى الرسد بـ : ))كيف كان ممكنًا، باستخدام البنى القصصية الواقعية، 
بذلك  الصاخبة(()3(. حمدًدا  املكان  متغريات  ما )غري واقعية(، يف مواجهة كل  إىل حد  نكتب رواية،  أن 

فلوبري احلداثي، الذي ))شّق طريًقا كان من املستحيل عىل )زوال( الواقعي حماكاهتا(()4(.

للحرب،  األكرب  القربان  بتحديد  منهمكني  االجتامع  علامء  و  األدباء  كان  الثانية،  العاملية  احلرب  يف 
املتمثل يف الوعي اإلنساين والقيم التي ينتجها؛ فظهرت مفردات حتاول تشخيص الكارثة اإلنسانية بطرح 
مفهومات تعرب عنه، بمثل االستالب، واالغرتاب، والتشيؤ. واستلهمت جمدًدا فكرة العدمية التي طرحها 
تدمر ذاهتا. فظهر  التي  ذاته، والقيم  يدمر  الذي  الدينونيزيس  العامل  القوة(: فكرة  )إرادة  نيتشه يف مؤلفه 
موقف مرتبك، أشار إليه فالرت بنيامني، بالقول: ))إن التفاعالت األدبية، كي تكون ملحوظة، ال يمكن 
أن تولد إال من تبادل صارم بني الفعل والكتابة. إذ جيب أن تتطور... يف تلك األشكال املتواضعة التي 
تالئم تأثريها يف التجمعات النشطة، عىل نحو أفضل من األعامل املتكلفة والكلية للكتاب(()5( معتقًدا أن 
السأم املزمن الذي يرضب املجتمعات املنهكة باحلروب، جيعلها غري قادرة عىل إمتام ما تقرؤه. وعىل الرغم 

)2) جان ليوتار، الوضع ما بعد الحداثي، أحمد حسان )مترجًما(، د.ط، )القاهرة: دار شرقيات، د.ت(، ص109.

)3) ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة، محمد شيا )مترجًما(، د.ط، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2005(، 309. 

)4) المرجع السابق، ص309.

)5) فالتير بيامين، شارع ذو اتجاه واحد، أحمد حسان )مترجًما(، د.ط، )عّمان: دار أزمنة، 2007(، ص8. 
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من أن هذه املالحظة سيعاد صياغتها لدى علامء االجتامع بطريقة أخرى، كام لدى دوركهايم وكذلك بيري 
بورديو، فإن آلبري كامو عارضه إجرائًيا فقط؛ فكتب )أسطورة سيزيف( 1942، التي طرح فيها مفهومه 
النيتشوية؛ أي إعادة مساءلة اجلسد األخالقي  املقاربة للعدمية  الذهني وفكرة الالجدوى  عن االنتحار 
للمجتمع. ثم كتب رواية )الطاعون( )194، العمل الذي يواجه فيه خطاب العقل بخطاب الالهوت، 

الذي سنأيت عىل مقاربته برواية سليم بركات )زئري الظالل يف حدائق زنوبيا( يف سياق الدراسة هذه. 

بذلك اجلهد حترر األدب من أن يكون حمض سجل لتدوين يوميات احلرب. فالعمل الوثائقي حينذاك، 
كان قد تطور، وبدأت اجليوش تسريِّ معها فرًقا كاملة من اجلنود املصورين، إىل درجة أن فيلم )روما مدينة 
العسكري  الفيديو  أكثر من مونتاج ألرشيفات  مفتوحة( للمخرج اإليطايل روبرتو روسليني، هو ليس 
التي صّورها جنود يف اجليش اإليطايل يف أثناء احلرب العاملية الثانية. فام حاجتنا إىل رسد ما حيدث إن كان 
احلدث يف حدوثه مرسوًدا؟ وهل يف وسع اللغة أن تستمر يف استخدام البنى التعبريية ذاهتا، للحديث عن 
الواقع السوري بعد أن حتول هذا الواقع إىل مشهد كوين، تنسدل منه تعقيدات غري منطوقة عىل مستوى 

اهلوية والتعايش والتنافر واالختالط املجتمعي؟. 

2. زنوبيا صريورة تارخيية

سليم بركات -عىل غرار فرييلليو- هو ابن احلرب، وروايته )أرواح هندسية )198( التي كتبها إثر 
معايشته احلرب األهلية اللبنانية، هي الرواية املثىل التي حولت احلرب إىل لغة. وقد وصل سليم يف تلك 
الرواية إىل منتهى التعبري احلريب؛ فالزمان واملكان واحللم والواقع واملوتى واألحياء والغياب واحلضور 
عاٍر  العنف  الدوافع.  مسلوخة  احلرب  تظهر  هناك  الدقة.  منتهى  يف  هرمسية  تراكيب  إىل  حتوالت  كلها 

واللغة والرسد مها ما يمنحانه خواصه املجبولة من النقائض))(. 

أما مع احلرب السورية التي جتري يف سورية وخارجها يف آن، فقد كتب سليم املتخصص بأدب احلرب 
روايته  شكلت  وقد  القيامة(.  تاريخ  موجز  الوجود،  بـ)سرية  اختتمها  وروائية،  شعرية  نصوص  جمموعة 
املوسوعية )زئري الظالل يف حدائق زنوبيا())( عماًل مغايًرا لكل ما يمكن أن يكتب عن هذه احلرب. سورية 
احلرب ليست مقطًعا جمتزأ مما حيدث اليوم، بل هي إمكان ٌ خالص عىل التدمري الذايت؛ ومن هذا اإلمكان 

)6) سامي داوود، »ألفة الشبه الحيوان في أرواح هندسية لسليم بركات«، مجلة نزوى العمانية، العدد 63، أو على الرابط اآلتي:

 https://samidaoud.wordpress.com/201612/01//%D8%A3%D984%%D9%

)7) سليم بركات، زئير الظالل في حدائق زنوبيا، د.ط، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2017).

https://samidaoud.wordpress.com/2016/01/12/ألفة-الشبه-ـ-الحيوان-في-أرواح-هندسية-ل/
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جاءت الرضورة املوسوعية التفصيلية املوثقة لألديان واألقوام واللغات التي منحت هذه اجلغرافيا تارخيها.

هندسية(،  )أرواح  روايته  غرار  وعىل  اخلامتة.  هو  األول  والفصل  فصول،  ثامنية  يف  الرواية  جاءت 
يفتتح النص بأربع صفحات خمصصة لفهرسة أسامء الشخصيات واملعامل باللغة اآلرامية. زنوبيا األسرية 
جيشها،  يف  ضباًطا  كانوا  الذين  األرسى  مرافقيها  عىل  تطرح  أورليانوس،  الروماين  اإلمرباطور  لدى 
إمكاًنا  النص  الرواية يف جمملها، وجتعل  التي حتمل  الفكرة  فكرة خوضهم معها معركتها األخرية. هذه 
التي مجعت مرافقي زنوبيا معها  النظام املؤسس للعالقات والقيم  بنية  تبلبل  الفكرة  خارج الزمن. هذه 
املدى  نقيضه، وتكشف  إىل  انقالبه  املتخيلة هشاشة جمتمعها وسهولة  املعركة  فكرة  يف أرسهم. تكشف 
التي كانت يف ما سبق متكاتفة ضمن قوالب اجتامعية ومؤسسية  الشخصيات  بنية  الكامن يف  العدواين 
ثابتة؛ لذلك يبدأ الروائي يف حتويل النص إىل مجلة من احلوارات املعقدة التي تستفهم عن أصل األشياء 

املؤسسة للنظام املجتمعي.

بناء  للتعمق يف  الروائّي رحابة أوسع  الذي منح  الرواية عنوانه اخلاص؛ و هو األمر  لكلِّ فصل من 
الوصف  وتكثيف  الرسدية  السبل  تنويع  عرب  وكذلك  احلادة؛  التارخيية  املقاربات  وإنتاج  الشخصيات 
وتصيصه بأدق التفاصيل التي جتعل النص حمسوًسا أكثر من كونه متخياًل. يشتغل سليم بركات يف هذا 
النص كسينامئي يف عملية الوصف، إىل درجة أن احلركة التي متنح األشياء فاعليتها، حتدث يف املسافات 
اجلانب  ويتجاوز  واألثقال.  والعربات  الدواب  حركة  عرب  أو  اجلسم  حلركة  وفًقا  حيددها  التي  الدقيقة 
التوثيقي املستوى التسجييل لتحديد نوعية األشياء؛ إذ تأيت األنواع حمددة ومدققة ومقارنة يف آٍن، كأنواع 
السيوف و معادهنا ودرجة تقوسها وصنّاعها مع الفروق بني مقاسات السيوف الفرعونية والرومانية، مع 
الفرعوين لسيوفها،  بناًء عىل رغبة زنوبيا يف استخدام الشكل  الرومانية  العزوف عن استخدام السيوف 
إشارة إىل بداية استقالهلا عن روما، وتقرهبا من أصوهلا الفرعونية ومن جدهتا كليوباترا. وكذلك األمر 
وعالقتها  األواين،  ونوعية  اجليش  ورايات  األعالم  ولون  األقمشة  وأنواع  واألزياء  احليل  إىل  بالنسبة 
وأسواقها،  التدمرية  املدينة  ومعامر  ومصادرها،  والفاكهة،  والغذاء  اخلمر  وأنواع  املجتمعية،  باهليكلية 
وعدد معابدها، وتنوعها الديني، ومقام اآلهلة، وتعايشها. بينام يتجسد املكان جغرافًيا عرب األسامء اآلرامية 
لكل املدن التي كانت تشكل املجال املؤسس ململكة تدمرتا. واالجتاهات حمسوبة بالفراسخ، و التضاريس 
حمسوسة السطوح و األحجام بمنتهى الدقة، حتى يمكننا االفرتاض أن املؤلف يمكنه حتديد املسافة التي 
تفصل احلجارة عن احلجارة داخل املجال اجلغرايف للرواية. وتتأتى هذه املعرفة من الرتاكم الذي توفره 
نصوص سليم بركات األخرى تارخيًيا وجغرافًيا. فروايته )السامء شاغرة فوق أورشليم( بجزأهيا، تشكل 
عرًضا ملحمًيا وموسوعًيا للحروب التي تكتنزها هذه املنطقة لتارخيها؛ لذلك يأيت الرسد التارخيي هنا، 

حيًّا وحمسوًسا ومرئًيا، بمعية حزمة من املعطيات احلسية الدقيقة التي يوفرها النص للقارئ. 
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يمكن  وال  ترفده،  التي  بأنساقه  السياق  يدعم  جزء  فكّل  دائري؛  بشكل  -بمجمله-  النص  يشتغل 
التي  املقاربة  عن  تتجزأ  ال  جمدلية،  مريم  قصة  من  املجدلية  امللة  لنسخة  الرواية  فتبنّي  جتتزأ.  أن  للداللة 
يقيمها سليم بني زنوبيا واملجدلية، معمًقا بذلك األثر التارخيي لزنوبيا بام هي شخصية مفهومية؛ لذلك 
املؤسس لشخصية زنوبيا وصريورهتا،  للوسط  املؤسسة  املؤثرات  العمل كل  الروائي يف هذا  يستعرض 
بمثل التعارض الديني واملذهبي، والفرق بني مذهب )ماثيو( كاهن معبد ملة املجدلية يف تدمر، ومذهب 
وحتى  متفاعل،  إثني  تنوع  إىل  إشارة  تدمر  تتضمنه  الذي  اللساين  والتنوع  )أنتيوك(،  مدينة  يف  الكاهن 
أشكال العقوبات املوجودة يف سجون تدمر، تظهر كعنرص التارخيي، بل كأشكال من األفعال املرشعة 
عىل اإلمكان خارج الزمان واملكان؛ لذلك ال تشبه زنوبيا أبًدا صورهتا يف النصوص التارخيية التي تناولتها 
كيان  يف  املرتاكبة  الصفات  من  مجلة  إىل  إحالة  بل  امرأة؛  أول  بعبارة  مؤطرة  اجتامعيًّا  نموذًجا  بوصفها 
تنقلها بني  باللغات والتصورات والطبقات ممكنات  الزاخر  التدمري  الوسط  الشخصية، حيث يمنحها 
النقائض: املواخري، و املعابد، واملجادالت اللغوية واجلاملية والعسكرية، وسلطة إنتاج اآلهلة ورضوخها 
املثلية  إىل  وحتوهلا  وابنها،  إياه  وفقدها  سنة،  بعرشين  يكربها  الذي  وزوجها  األعظم،  بعل  معبد  إلرادة 
لتقاطعات منفتحة باستمرار. وهكذا  التي جتعل من شخصيتها جمااًل  التعارضات  اجلنسية، وغريها من 
يكون الزمن هنا استعارة أكثر من كونه تقوياًم، و هذا بالتحديد ما يغمغمه متثال املجدلية يف خماطبته زنوبيا، 

بالقول: ))البارحة يوٌم قادم(()8(.

تركيبه  وإعادة  التاريخ  مساءلة  إعادة  خالل  من  التاريخ  عرب  التاريخ  من  رواياته  سليم  حيرر  بذلك 
الذي  فالنحت  مفهومات،  إىل  الشخصيات  الرسدية يف حتويل  النص ومستوياته  هيكلية  تبدأ  مفاهيمًيا. 
يقدمه النص للشخصية هنا، ال يستعرضها بوصفها نموذًجا ثقافيًّا عن املجتمع؛ ألن ذلك يعوق ما يمكنها 
التارخيي واجلغرايف؛ إلنتاج خطوط انفالت يف هيئة  أن تكونه. والروائي يف هذا النص يمزج املستويني 
النص، سواء  التي يتضمنها  املفاجآت كلها  الذي جتسده  التي يؤسسها. وهو األمر  صريورة للشخصية 
أكانت مقاربة زنوبيا بمريم املجدلية أم حتى تصوره لشخصية مريم املجدلية املشكلة، وإقامتها يف أربيل 
سلكته  الذي  ذاته  الطريق  الرومان عىل  من  اهلاربة  زنوبيا  وضع  ثم  توما،  القديس  مع  يوًما  أربعني  مدة 
املجدلية يف هرهبا إىل أربيل. ومن أجل توضيح هذه الفكرة؛ سأحول النص إىل خطوط أساسية، ثم أرشع 

يف حتليلها.

التابعة  للواليات  الوالء  متاشًيا مع شعائر  لدى روما  مرفًها  رهينًا  التدمري  للملك  البكر  االبن  كان 
لروما. ويف زيارة االبن لوالده، يفكر امللك )أوديناثوس( بأن يستقل كلًيا عن روما، وال يعيد إليها ابنه 

)8) المصدر السابق نفسه، ص395.
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لتحويل  للشيوخ يف خطوة أوىل  أنجبه من زوجته األوىل قبل زنوبيا؛ فيؤسس جملًسا  الذي  )هريدوس( 
تدمر إىل مملكة مستقلة، ويعرض خططه عىل أعضاء املجلس مقرتًحا عليهم مهامجة اجليش الروماين يف 
الساحل السوري، حيث تقود وشاية من أعضاء املجلس للجيش الروماين إىل منح األفضلية للرومان يف 
االلتحام الذي أّدى إىل إصابة امللك التدمري وعودته مهزوًما إىل تدمر، فيّسمم امللك مع ابنه!وهنا ينعقد 

املجلس الذي خيتار ابن زنوبيا )فابوالثوس( الصغري ملًكا حتت وصاية والدته. 

تبدأ زنوبيا بإعادة هيكلة اجليش، وبتغيري مرافقيها، وحتول زوجات مستشارهيا من وصيفات إىل قادة 
اجليش واحلامية؛ وألن محايتها الليلية تتناوهبا مرافقات نساء، تبدأ ميول املثلية اجلنسية لدى زنوبيا بالظهور، 
الروماين  اإلمرباطور  يموت  األثناء  هذه  يف  لونجينوس.  معلمها  مع  زوجها  خمططات  بمناقشة  وتبدأ 
كلوديوس الثاين، وخيلفه )أورليانوس( الذي ينشغل بحروب روما الكثرية. وهنا ترفض زنوبيا اخلضوع 
للتقليد الروماين، وال تسلم ابنها رهينًة للرسول الذي بعثته روما. تفتح زنوبيا باب التجنيد والتسليح، 
وتفكر بالسيطرة عىل كامل املجال البحري بني ألكساندريا/ لواء إسكندرون املحتل من قبل تركيا اليوم، 
وإسكندرون/ اإلسكندرية اليوم. وتسيطر عىل أنتيوك/ أنطاكيا؛ فيكون هلا ما تريد يف حروهبا التي قادت 
هي إحدى معاركها، من دون استشارة )زابدا( رئيس جيوشها. وتعلن زنوبيا نفسها إمرباطورة و)تدمرتا( 
إمرباطورية، وتؤسس معبًدا خاًصا هبا، وتبتكر إهلًا اسمه )آليل(، وتعني الفتاة املهقاء )ديكريسيا( كاهنة 
له؛ فيثور كهنة املعبد الرئيس يف تدمر بعل األعظم ضد قرار زنوبيا بابتكار آهلة وبناء معبد، فيمنعوهنا من 
إكامل بناء معبد آليل، ويشرتطون عليها وأد أحد أفراد محايتها. تبدأ املناقشات اخلاصة باآلهلة. ويف هذا 
عىل  متفرقة  مواجهات  ويف  التدمريني.  تباغت  و  قوهتا،  )أورليانوس(  قيادة  حتت  روما  تستعيد  الوقت 
اجلبهات ترس )تدمرتا( ما كسبته. إىل حني حمارصة تدمر، وهرب زنوبيا باجتاه أربيل. لكن وشاية أخرى 
البحر رابويل تقود إىل أرسها مع محايتها قبل وصوهلا إىل أربيل املحطة األوىل قبل الذهاب إىل  من وايل 

كرسى يف بالد فارس.

 3. املجدلية يف أربيل

تظهر شخصية املجدلية من خالل الكاهن ماثيو الذي يشبِّه زنوبيا بصورة مريم املجدلية التي رسمها 
فنان يف أربيل، ويرسد قصة جلوء املجدلية برفقة القديس توما إىل أربيل، مروًرا بسنجار قرب هنر تيغري/ 
دجلة، وكيف ظهر هلا املسيح هناك، ماكًثا معها مدة أربعني يوًما. ومع حتويل القصة إىل جدل مع زنوبيا 
و)لونجينوس( احلكيم، يبدأ احلوار يف استفهام البنية العمقى هلذه املقاربة؛ أي فكرة القربان الثاين، فثمة 
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افتداء ثاٍن بعد املسيح يتمثل يف صلب املجدلية قرب دمشق. وتظهر املجدلية كشخصية حتمل اجلغرافيا 
أكثر من التاريخ، وتبدأ اإلشارات تتكاتف يف سياق النص إلنشاء داللة تضافرية، متزج زنوبيا باملجدلية 
بسورية، وبمآالهتن املتقاربة. وعىل الرغم من أن الروائي يفرتض وجود عالقة زوجية بني مريم واملسيح، 
حيث السيدة العذراء برفقة القديس توما حارضان يف مراسم الزواج، وهي اإلشارة ذاهتا التي تفرتضها 
رواية كود دافنيش لـ دان براون، فإّن سليم بركات ال يطرح وثيقة جديدة عن يشء غري موثق إال تمينًا 
وفًقا ملسار حمتمل لإلشارات، وهو ما جيسده املخرج السينامئي رون هاورد يف نسخته السينامئية من رواية 

كود دافنيش سنة )200. 

ثمة خيال خالق يمرره الكاهن ماثيو إىل تصورنا عن املجدلية، يتمثل بعظام املجدلية املدفونة حتت 
الذي كتِب  املجدلية  الذي يصنع للمجدلية يكون عىل صورة زنوبيا، وإنجيل  كنيسة تدمر)9(، والنحت 
150م، تعرتف به تدمر رسمًيا يف جماهلا التعاييش الشاسع، إىل جانب اعرتافها بالكنيسة األنتيوكية  سنة 

التي ال تعرتف بامللة املجدلية. 

يف املقدمة التي كتبها )جان أيف لولو( إلنجيل مريم املجدلية، حيث يفرتض والدة متخيلة للمسيح 
من اخليال اخلالق المرأة، الفكر املنفتح الذي يالقي فيه امللموس موضوعه. ويضع اآليات اآلتية: 12ـ 
سيدي أنا أراك اليوم. 13ـ هبذا التجيل. 14ـ فأجاب. 15ـ أيتها املباركة، يا من ال تضطرين إىل رؤيتي)10(. 
يف املحادثة التي يفرتضها الروائي بني املسيح والقديس توما قبل مغادرة املسيح هلام يف أربيل. يقول املسيح 

لتوما:

ْ باملجدلية كروح هي منِّي، هي منْه. -برشِّ

يتساءل توما:

-من هو الذي هي منه، سيدي؟)11(.

املصائر  جتعل  التي  تلك  اإلحاالت،  عىل  املفتوحة  الضامئر  يف  يشء  كل  يتالقى  هنا.  تقدم  إجابة  ال 
متقاطعة خارج الزمن.

)9) المصدر السابق، ص 280.

/september08_issue/org.maaber.www//:http :10) لولو جان أيف، »مدخل لفهم إنجيل مريم المجدلية«، أكرم أنطاكي)مترجم(، موقع معابر على الرابط اآلتي(

htm.readings2_and_books

)11)  سليم بركات، زئير الظالل، ص278.

http://www.maaber.org/issue_september08/books_and_readings2.htm
http://www.maaber.org/issue_september08/books_and_readings2.htm
http://www.maaber.org/issue_september08/books_and_readings2.htm
http://www.maaber.org/issue_september08/books_and_readings2.htm
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4. احلوار/ العقل

هليكل املحاورات يف هذه الرواية داللة مضاعفة ومستقلة يف آن؛ إذ ترتاكب يف مجل، هي مفاتيح يف 
بالفواعل  البالغي مرتبط  املحاورات كلها مؤسسة عىل الشك، وزمخها  مساءلة اليشء، وإعادة تعريفه. 
النّصية التي يمنحها الروائي سياًقا مؤسساتًيا: املعبد يف مواجهة الفلسفة واألدب، واملؤسسة العسكرية 
يف مواجهة املؤسسة السياسية وجملس الشيوخ، وكذلك املنطق موزًعا بدرجات عىل املستويات كافة، مع 

استمرار التوظيف الرسدي للحوار.

قّدم مهنغواي روايته احلربية )ملن تقرع األجراس( عرب إجراء رسدي، هو احلوار حيث األشياء جارية 
املضاعفة  يأخذ احلوار داللته  إذ  ترميز داليل مضاعف ملعنى األشياء،  للمحادثة  ليس  املحادثة. لكن  يف 
رامبري،  الصحايف  )ريو(  الطبيب  حياور  احلرب.  ملحاربة  كامو  آلبري  كتبها  التي  )الطاعون(  رواية  مع 
للكاهن  )كامو(  يمنح  وهنا  التطهريية.  املرض  حتمية  حول  بانولو  األب  مبارش  غري  نحٍو  عىل  وحياور 
التطهريي، ويقدم مقاطع رسدية طويلة من  وأثره  الوباء  للمحاججة يف رضورة  بانولو مساحة شاسعة 
الغامضة  اإليامنية، وبالغتها  االستالبية، وقوهتا  العاطفي، وقدرهتا  تأثريها  بانولو إلظهار  خطب األب 
السحرية يف تكييف املرىض مع مرضهم وجعلهم أرسى مازوخيني للموت. ومن ثّم يظهر الفاعل النيص 
اآلخر، الطبيب ريو الذي يبدأ بتفكيك خطاب الالهوت، ويظهر االستيهامات العبثية التي تؤسسها)12(. 
األصوات مؤسسات لدى كامو وسليم بركات، وللمحاورة شخصيتها الداللية التي متنح الصوت برهاًنا 
ملضاعفة الداللة. خيتار سليم بركات يف املحاورات املوضوعات املؤسسة للتجربة اإلنسانية خارج فكريت 
الزمان واملكان، ويدقق يف تعاريف املوضوعات، ويقلب وجوهها املمكنة من خالل األسئلة املبضعية التي 
تشّق الثيامت برشاقة وحذق: األخالق، واجلامل، والنفس، واآلهلة، واحلرب. وضمن إحدى املحاورات 

تستفهم زنوبيا مستنكرة عن اآليت:

، وعربات، وأسلحة)13(. ـ كيف يصري اخلري جنوًدا، وخيواًلً

توثيقها  وليس  احلرب،  مفهوم  يعالج  سينامئي  كأهم  ماليك(،  )ترينس  يتساءل  باحلرب،  التفكري  يف 
برصًيا فقط، يستفهم ماليك عن املصدر الذي يأيت منه الرش. ومن هذين االستفسارين تنبسط األسئلة التي 
ال تطرح اليوم يف احلرب الدائرة يف سورية؛ فام حُيَجب قرًسا، يأيت به سليم إىل هذه احلوارات، واألسئلة 

التي مل تطرح، والتي شّكل غياهبا ظهوًرا للنقائض التي جتعل العامل يدمر ذاته.

)12) آلبير كامو، رواية الطاعون، سهيل إدريس)مترجم(، د.ط، )بيروت: دار اآلداب، 1981(، ص97، 98، 99، 100، و127، 128، 129، 130.

)13) سليم بركات، زئير الظالل، ص397. 
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5. وصف احلرب

آن، حمدًدا  وإجرائية يف  نقية  بلغة  احلرب  ملاهية  تعريًفا  الربويس )كالوزفيتز(  والضابط  املفكر  وضع 
باملبارزة عىل نطاق واسع، وأسندها إىل جوهر ال حتيد عنه الرصاعات حتى اآلن؛ فاحلرب سعي  إياها 
من طرفني إىل إخضاع كلٍّ منهام اآلخر: ))بفعل قوته املادية؛ إلجبار خصمه عىل اخلضوع ملشيئته(()14(؛ 
لذلك يستأنف حتليله بمالحظة فذة حول القوانني الدولية التي أنتجتها األمم يف ما بينها؛ للجم الرصاع 
وحتجيمه، مسترشًفا بذلك حروًبا ال هناية هلا، حيث تعيد إنتاج قوانني ال سبيل إىل تطبيقها؛ فالقوة ال حتدها 
واألفعال  الفكر  تزامن  دقيًقا يف عدم  حتديًدا  احلرب  ملفهوم  املؤسسة  أطروحته  نجد يف  لذلك  القوانني. 
اخلطرة التي تستدعيها احلرب؛ لتشتغل وفًقا لقانون استخدام القوة املفرطة التي تؤدي يف النتيجة إىل إمالء 

قوانني اهليمنة.

تبدأ الرواية يف خامتتها املقّدمة فصاًل أواًل للنص الروائي، بمبارزات األصدقاء الذين يقتل بعضهم 
بعًضا بمنتهى الوحشية، كأهنم كائنات بال ذاكرة؛ فال مشاعر تردعهم، وال ذكريات، وال قياًم. إن معركة 
زنوبيا األخرية خيوضها أفراد محايتها وضباط جيشها، بالتجرد من كل رادع يمكنه أن خيفف نزعتهم إىل 

إفناء بعضهم بعًضا. 

املعارك  بركات يف  يعرضه سليم  الفكر،  املجردة من  للقوة  استخداًما خطًرا  ما جيعل احلرب  إن كل 
القذرة.  واخليانات  والبرت،  والنفط،  املنجنيقات،  وبالعكس؛  روما  ضد  تدمر  توضها  التي  مجيعها 
التي قد تغفل  العبارة، حتى تلك  اللغة تسحب احلواس كلها إىل  ولذلك، تظهر تفاصيل األمور، كأنام 
التي  املعركة  وصف  إىل  اإلشارة  ويمكن  الرواية.  عن  برصية  نسخة  قدمت  إن  جتسيدها،  عن  السينام 
يقودها )أورليانوس( خالل حمارصته قالع تدمر يف الصفحات 529/530/551، حيث تظهر املراسلة 
التفاوضية بني تدمر وروما، سلطة القوة يف يلِّ ورقة التفاوض؛ فال يشء حيكم مزاج احلرب غري العنف 

املفرط، ومن آثاره نظام العقوبات/ اجلرذ املوضوع يف علبة مغلقة عىل جسد املسجونني. 

به،  املعلقة  الفضية  واألجراس  منه  املصنوع  واجللد  زنوبيا  عربة  مقود  سليم  يصف  آخر،  مقطع  يف 
وطريقة خرمها، وعند دخول زنوبيا إىل املاخور تنظر إىل السقف؛ فرتى اآليت:

))تأرجحت منه مراوح قامش عريضة كالستائر، تتوىل حتريكها خادمات شًدا بأيدهين حلبال ممدودة 

)14) كارل فون كالوزفيتز، عن الحرب، سليم شاكر اإلمامي)مترجم(، د.ط، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1997). 
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من أعايل جدار إىل أعايل جدار(()15(.

موكب زنوبيا يعرب شوارع تدمر برفقة لونجينوس وكبري الكهنة. يتدخل الراوي قائاًل:

))لكز لونجينوس جواده فجاور هودج كريا. متكن من تسديد برصه من فوق عنقي مجيل زنوبيا إىل 
هودج الكاهن(())1(.

التحقيقات  بمستحقات إضافية عن  نارش روايته )ساالمبو(  فلوبري  فقد طالب  لبول فرييلليو،  وفًقا 
التي أجراها حول تاريخ بطلته ساالمبو))1(، حيث جاء الوصف كثيًفا ودقيًقا و مكوًنا للعامل الذي دارت 
وحتويل  والكثافة  الوصف  يف  فلوبري  )ساالمبو(  هي  بركات  سليم  و)زنوبيا(  )ساالمبو(.  أحداث  فيه 
الشخصية إىل صريورة؛ لذلك يعيد الروائي صياغة احلارض بمناخات املايض الذي ينفتح كأنه مستقبل 

بتعبري القديس أوغسطني يف اعرتافاته، وولوج زمن الرواية جيري بحسية كاملة. 

)15) سليم بركات، زئير الظالل، ص424. 

)16) المصدر السابق، ص498. 

)17) بول فيريلليو، ماكينة اإلبصار، حسان عباس )مترجم(، د.ط، )دمشق: دار المدى، 2001(، ص92.
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آالم الرواية السورية وآفاقها

 فواز حداد

من املبالغة التحدث عن رواية جديدة؛ يستحسن التحدث عن رواية ستتخلص مما يعيقها. وإذا قلنا 
رواية جديدة فلحظوظها السيئة ال احلسنة، ولتمييزها عام سبق من رواية. طبًعا، هناك روايات كتبت يف 
العقود السابقة، ما تزال حتتفظ بمنزلتها ورؤاها؛ فلم تتغلب عليها عهود القمع، أومل تتبن شعارات احتاد 

الكتاب عن حرية التعبري التي ظلت غطاء لالدعاء والكذب. 

بدأت الرواية اجلديدة أوىل خطواهتا خالل السنوات املضطربة، ملا دعي بـ)الربيع العريب(، وهذا ال 
يعني- بسبب أوضاعها االستثنائية- أهنا ستختص بالكتابة عن: االنتفاضة والثورة، أو اهلزيمة واملأساة، 
أو الضحايا واخلراب. وإنام ستصبح أكثر التصاًقا بالذات والعامل، وأكثر إمعاًنا يف الواقع، وأكثر تورًطا يف 

ما عايشته البالد من حرب طويلة. 

وضعت االنتفاضة الكربى البالد عىل أعتاب ثورة برشت بسقوط النظام؛ ما أثبت أن سورية ليست 
غائبة عن الوجود، وأهنا تطمح إىل التغيري، وما تزال، عىل الرغم من اخلسائر الفادحة جراء حرب خلفت 
ماليني القتىل واجلرحى واملعاقني واملفقودين واملعتقلني والنازحني يف اخليام والالجئني يف دول اجلوار ويف 

الدول الغربية، وعىل الرغم من اخلراب الذي شمل املدن واألرياف معظمها. 

والترشد،  والدمار،  والنزوح،  املوت،  أبوابه:  أسوأ  العامل من  إىل  الكارثة دخول سورية  سهلت هذه 
والتجويع، والغالء، وفقد األهل واألقارب واألصدقاء، واخلوف،  والطغيان، واالقتالع من األرض، 
مكلفة،  احلرية  اللجوء...  بلدان  مسالك  يف  واملوت  البحار  يف  والغرق  اجلامعية،  واملقابر  واإلعدامات، 
الصحيحة؛  الطريق  اختاروا  لقد  تبعاهتا.  وعانوا  املضيئة،  حلظاهتا  عاشوا  وإن  ينالوها،  مل  والسوريون 

فارتدت تضحياهتم عليهم بالويالت.

النسيج  منكوب، ورشخ يف  أحلك حلظاته- مكشوًفا: وطن ممزق  الواقع- يف  الرواية  تواجه  اليوم، 
االجتامعي، وبلد منقسم إىل طوائف ومذاهب وأديان، وأيديولوجيات تتاموت، ودولة شمولية، ونظام 
أمني، وسلطة جمرمة، وخمابرات تتحكم بالشعب، وال تتورع عن القتل من دون مساءلة، وجيش ينهب 
البالد، من مآثره حصارات التجويع والرتكيع والقصف والتعفيش، وسقوط شعارات املقاومة واملامنعة، 
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وأديان تصنع عىل الضد من أدياننا التي نشأنا عليها، دين السنّة يصنعه فقهاء النظام من طرف، ويصنعه 
من طرف آخر البغدادي وأمثاله برشائع مهووسة بالتكفري وقطع الرؤوس واأليدي والرجم والرمي من 
املسيحية  ثم  املقدسة.  املراقد  حامية  احلاقدة  املذهبية  وميليشياته  خامنئي  الشيعة  دين  يصنع  بينام  حالق، 
التي تبتدع أشكاهلا املتطرفة عىل الضد من وداعة املسيح. حتى رسل اإلنسانية يف املستشفيات من أطباء 
هلم  أباح  وشبيحة  العيش،  بلقمة  يفتك  غالء  إىل  إضافة  باملوت،  اجلرحى  املعتقلني  يعاجلون  وممرضات 
النظام، اجتياح القرى باملجازر... ثم أخرًيا سورية بعد االستقالل بنحو ثالثة أرباع القرن: تئن حتت وطأة 

أربعة احتالالت. 

هذا الواقع املروع، أين ستهرب الرواية منه؟ 

حتفل هذه املشهدية باملتناقضات وبالتفكك وباالنحدار نحو األسوأ حتى االنحالل؛ فيستحيل جتاهلها 
أو التغايض عنها، أو حتى انتظار انقشاعها؛ ألن األوضاع ال تبرش بانسحاهبا خالل مستقبل قريب، بل 

هي مرشحة لتخلف آثاًرا تدوم إىل أجيال.

فاحلرب  السورية؛  للرواية  املؤمل  واخلزان  احلديث،  السوري  التاريخ  األهم يف  احلدث  نكبة، ستعترب 
مل تكن حمدودة، لقد استمرت حتى اآلن سبع سنوات، وطالت البالد من أقصاها إىل أقصاها، وكشفت 
يمكن حساب  أبسط حقوقه. وهلذا، ال  إىل  ويفتقد  نفسه،  منقساًم عىل  العمق  الغطاء عن جمتمع كان يف 
الزمن الذي ستسيطر فيه هذه املحنة عىل الواقع السوري، ال سيام إذا استمر النظام، الذي لن يغري وسائله 
السورية ليست عائدة للسوريني. وإن بدأت يف  فاملسألة  أمر بات جمهواًل؛  إن مل يسقط، وهو  وأساليبه، 

االنكامش مؤخًرا، بالتدريج األكثر إيالًما، وبالتصفية الشاملة لتضحياهتم. 

الكاتب  وعي  يف  وسيؤثر  الرواية،  عىل  رئيس  وبشكل  األدب،  عىل  سينعكس  القايس  املشهد  هذا 
والوعيه. الرواية مل تكن خمرية إزاءه، بل واكبته، إضافة إىل شهادات موثقة، كانت معينًا ألعامل مرسحية 

وسينامئية، كذلك للشعر وللفن التشكييل وللموسيقا ولألغنية.

سواء استمر النظام يف السلطة، أم مل يستمر، فسوف تكون هناك روايتان ملآيس السنوات السبع؛ الرواية 
األوىل، هي رواية النظام الذي عمل منذ البدء عىل تصديرها، وقد تراوحت بني احلرب الكونية واحلرب ضد 
اإلرهاب، برر فيها برنامج التدمري الذي عمل عليه من دون انقطاع، فاستوحيت منه مسلسالته التلفزيونية 
والسينامئية وروايات املوالني له، وهي تتهم املعارضة بأهنا سبب اخلراب، وتعتمد ثيمة رئيسة، هي مناعة 
نكبات  إليها  وحييل  البشعة،  جرائمهم  فيستثمر  و)النرصة(،  )داعش(  هي  املعارضة  بينام  وبراءته،  النظام 
هذه  تعتمد  الطائفية.  املجموعات  مع  الشبيحة  مليشيات  بطوالت  إغفال  دون  من  والالجئني،  النازحني 



129

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 ملف العدد

الرواية يف تسويقها عىل أجهزة الدعاية من جرائد وجمالت أدبية واحتاد للكتاب موال ومغلوب عىل أمره. 

أما الرواية الثانية، فهي رواية الربيع املخفق، أو الثورة املغدورة، أو رواية املنحازين ضد نظام شمويل 
شّن احلرب عىل الشعب ملجرد مطالبته باحلرية، ومل تكن أكثر من املطالبة بإصالحات تأخرت ما يزيد عىل 
عرش سنوات. هي رواية ال تنفي اإلرهاب الذي عمل النظام عىل دفعه إىل الساحة؛ ليربر قمع الثورة، 
رواية  فتدحض  الواقع؛  تأخذ من  بناء رسدية أخرى، رسدية  تعمل عىل  رواية مضادة،  بالرضورة  وهي 

النظام وزيفها، وتنصف الثورة والناس.

ال مغاالة يف القول: إن الرواية السورية مرشحة لالنفتاح عىل فضاء هائل من احلرية، ال قيود بوليسية، 
ال رقابة خارجية وداخلية، ال مواصفات شكلية متليها رقابتان، ال تقية سياسية ودينية. رواية تتخفف من 
الرموز، ومن املسكوت عنه، ومن اللف والدوران، ومن اإليامء والتلميح، رواية تتط طريقها املستقبيل، 
وجماهلا األوسع من إدراك القيم الكربى للحياة التي لوالها ملا كانت عدالة وال ديمقراطية وال تعبري عن 
إال حلقائق  تنصاع  فهي ال  والنزوح.  واللجوء  واملوت  إليها جتربة احلرب  الطريق  الرأي. ولقد حددت 

األدب.

تثقلها  ال  املستقبل،  إىل  منظورها  يعمق  وما  واملايض،  واحلارض  واحلقيقة،  الواقع  الرواية  ستواجه 
أمراض األيديولوجيا، وال تكميم األقالم. األمل احلقيقي، سعيها إىل امتالك صوهتا احلقيقي، بتخلصها 
من أعباء املنع والسامح، والعقلية الشمولية التي طبعت النتاج األديب طوال ما يزيد عىل أربعة عقود، ما 

عرقل تعبريها عن الذات واحلب واجلنس والدين والسياسة.

لن يكون انطالق الروائي السوري إىل العامل جمرًدا مما يريد قوله، بعدما عانى التدين العنيف، والتفسري 
الثورة  يف  شاركت  التي  املرأة  إىل  نظرته  عىل  متغريات  من  طرأ  وما  اإلنساين،  الروحي  للنزوع  املتطرف 

واإلغاثة، وحتملت املخاطر عىل الصعد مجيعها، وعانت التعذيب والسجن واالغتصاب. 

إليه بأشكاله املتعددة: املساند للحريات، واملنافق  كام ال يمكن إغفال جتربته مع )الغرب( والتعرف 
فالغرب  املتحدة...  واألمم  احلكومات  كواليس  مع  واالحتكاك  أطلقها،  التي  للمبادئ  املتنكر  املرائي 
خدعه عندما عقد صفقة مع النظام، وصفح عن جرائمه املفضوحة يف استخدام الكياموي واملوت حتت 

التعذيب وإلقاء الرباميل املتفجرة عىل األهايل.

فليس  وتوثيًقا؛  شهادات  أم  تارخًيا  أم  أيديولوجية  أم  سياسة  سيكتب  أوما  كتب  ما  كان  أ  وسواء 
بالوسع جتاهله؛ ألنه يتناول ذواتنا ومصائرنا وحياتنا ومستقبلنا، وما جيعله معركة، هو أن اخلصم املنترص 
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بأمانة  العيش واحلرية والعدالة والكتابة  إال اإلرصار عىل  تعني يف هذه األزمة،  والرواية ال  رٌش مطلٌق. 
فإن علينا  نكبتنا ومأساتنا وترشدنا،  أم كان  أم ممزًقا  أكان موحًدا  الوطن سواء  وإخالص، والدفاع عن 

إثبات إنسانيتنا من دون تنازل عن احلقيقة.

ربام، كان ما سلف كله  متنيات وآمااًل، لكن بوسعنا إدراك النقلة التي حتققت يف الرواية خالل هذه 
السنوات القليلة، ومل تكن سهلة لرواية تتلمس طريقها بعد عهود الطغيان، وبال أمل كبري بالتحرر الرسيع 

منه، فام يزال هناك الكثري مما ينبغي التغلب عليه ودحضه، ال سيام روايات النظام. 

إن بالغة ما تعلمناه، هي يف أّن ال أدب مع فقدان احلرية، وال رواية مع تفادي احلقيقة.
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الكتابة تساعدين عىل البقاء متامسًكا

هيثم حسني

التفاصيل،  بعض  رصد  حتاول  املفجعة،  وآثارها  احلرب  ركام  ضمن  وروّية  هبدوء  الرواية  تتقّدم 
تقييدها  حياول  من  إىل  تلتفت  وال  والدمار،  بالدماء  يدّون  الذي  التاريخ  هذا  يف  حمّطات  عند  والتوّقف 
الذي يشهد  الروائّي  بركان متفّجر، ال ينضب يف روح  تعرّب بغضب، وتنهل من  الرواية  بذرائع خمتلفة. 

الدمار، ويلتقط مجرات النار وشظايا األسلحة الفّتاكة؛ ليقبض عليها، ويؤّطرها روائيًّا. 

اليوم، الروائّي السورّي حامل النار، ملتقطها السائر هبا، املكتوي بلظاها، الباحث عن كّوة من خالهلا، 
ولك أن تتخّيل احلرائق التي ستجتاح كتابته، وهو يميض يف حقول الدماء النازفة يف بلده. 

تناهبتني مشاعر كثرية متضاربة يف أثناء كتابة أعاميل بعد مغادريت بلدي؛ فقد أجربت عىل املغادرة، يف 
عقب احلرب التي شنّها النظام السورّي عىل الشعب السورّي، وقد بدأ بتدمري املدن والقرى، وبارتكاب 
املجازر، ومل يبِق أّي حرمة ألّي يشء، وكان، وما زال، مستعًدا إلحراق البلد وأهله للمحافظة عىل نفسه. 

يف أثناء كتابة روايتي )عشبة ضاّرة يف الفردوس(، والسرية الروائية )قد ال يبقى أحد( مررت بمشاعر 
خمتلفة كان من شأهنا أن تبقيني عىل صلة حلظية ويومية بتفاصيل بلدي الذي غادرته، والذي يسكنني قلًبا 
وروًحا. وكام هو معلوم الكتابة تستغرق زمنًا، ويف هذا الزمن يكون الكاتب عرضة لتبّدل املزاج وتقّلبه، 
مع تبّدل األوضاع وتقّلبها، ويكون متأّثًرا بكل ما يدور من حوله، وبكل ما حيدث يف ذاك املكان الذي 

أصبح بعيًدا عنه، لكنه يعيش فيه بكّل دقائقه. 

شعرت أّن الكتابة تساعدين عىل البقاء متامسًكا عىل الرغم من املآيس التي يعيشها بلدي، وأهنا تلقي 
عيّل مسؤولية اإلسهام يف تعرية هذا النظام املجرم، وتزيد من يقيني أّن سورية لن تعرف طريًقا إىل السالم 

مع وجود هذا النظام واستمراره. إين أطالب بالعدالة، وأنبذ االنتقام والثأر. 

ا أن ترى كّل ما عّمرته، واشتغلت عليه يف حياتك مدّمًرا أمامك؛ فتضطّر للبدء من  من الصعب جدًّ
ينسّل وهيرب منك،  الزمن  املفقودة، حيث  لتعيد تأسيس حياتك  بلغة أخرى،  جديد، يف مكان جديد، 
ا أمام سطوة الدمار الذي ال يفارقك. عىل الرغم من كّل يشء، أعيد وأكّرر لنفيس بأّن األمل  ويبقيك هشًّ
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آخر ما يموت، وأّن عيّل أن أبقى متامسًكا، وأن أنظر إىل األمام؛ فأقول: ))لست مهزوًما ما دمت تقاوم((. 
وبالنسبة إيّل مقاومتي هي بالكتابة والتذكر، الذاكرة سالح الكاتب، والذكريات ميدانه األثري الذي يستقي 

منه زّوادته؛ ليميض إىل مستقبله. 

حاولت يف هذا الكتاب توثيق جزء من جتربتي بعد مغادريت بلدي ومروري بدول عدة، وتوثيق واقع 
وأوهامهم  الالجئني  تصّورات  من  وبعض  واهلوية،  والكراهية  اللجوء  وقضايا  بريطانيا،  يف  الالجئني 
التي كتبت جزًءا  الشهرية )أغاثا كريستي(  الروائية اإلنكليزية  وأحالمهم، وذلك من خالل استحضار 
فيها سنوات  فأقامت  من يومياهتا )تعال قل يل كيف تعيش(، حني زارت مدينتي ومنطقتي يف سورية، 

الثامنينّيات من القرن العرشين مع زوجها عامل اآلثار )ماكس مالوان(. 

 الكتابة هي تفكري بصوٍت عاٍل وسط عامل صاخب، وكشف للنيات وعنها؛ لذلك فهي خطرة ومربكة 
وحمرجة لبعض ممّن يؤثر السالمة والتكّتم عىل حكاياته وذاته؛ كمن حيميها من تطّفل اآلخرين وتلّصصهم 

املرهوب جانبه عىل حياته وخصوصّياته وأفكاره وأعامقه. 

 يف احلقيقة، يالزمني شعور الغربة دائاًم، حّتى حني كنت يف بلدي، كنت أشعر بالغربة؛ ألين، أنا الكردّي 
السورّي املقموع واملمنوع من لغتي وثقافتي وهويتي؛ فإن شعور الغربة مالزم يل. أما بعد مغادريت دمشق، 
فقد أقمت مدًدا موّقتة يف دول ومدن عدة، من مثل ديب، وبريوت، والقاهرة، وإسطنبول، وبعض املدن 
الربيطانية وصواًل إىل لندن. ولقد عشقت من بينها مدينة إسطنبول التي أشتاق إليها كثرًيا، والتي مل أشعر 
فيها بأّي غربة، بل شعرت باالنتامء إليها؛ فهي مدينة أسطورية، تعشق، فتصبح إدماًنا ملن سكنها، أو أقام 

فيها مدة ما. ومع ذلك، يبقى لكّل مدينة متّيزها وسحرها وحضورها يف حيايت وذاكريت.

أؤمن أّن األدب والفكر والفّن، من أسلحة الروح التي تبني اإلنسان، وجتعله واعًيا وقوًيا، وهبا سيكون 
اإلنسان الواعي مدرًكا قيمة احلياة اإلنسانية؛ فال يتوّرط يف التضحية هبا يف أّية حرب أو أي جريمة أو أي 
عنف. الكراهيات واألحقاد تنسف البرش واألماكن واحلضارات، وال يمكن االستمرار يف درب االنتقام 
واإلجرام واملكاره. الفّن يرّمم اجلراح، واألدب هيّدئ األرواح، ويمّهد الطريق لالنطالق نحو املستقبل 

بعيًدا عن محولة جمرمي احلرب وأعبائهم وأحقادهم. 

املعاناة والقيود والرقابة؛  كانت حياتنا، نحن أكراد سورية، وبخاصة يف عامودا، رحلة متجددة من 
فال يمكننا الترصف بحرية بأي يشء، كنّا كأننا يف سجن كبري، كنا نشعر بأننا حمارصون يف خمتلف تفاصيل 
حياتنا؛ فال يمكننا الكتابة أو القراءة بلغتنا، ومل يكن مسموًحا لنا- لسنوات- أن نتحدث بلغتنا الكردية 
يف املدارس والدوائر احلكومية، كان هناك سعي وإرصار من النظام إلشعار الكردّي بأنه غريب وأجنبي، 
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عن  أو  الكردية،  باللغة  كتاب  أي  إصدار  كان  به.  يقوم  ما  كل  يف  شّك  موضع  وأنه  به،  مرحب  وغري 
املجتمع أو التاريخ الكردّي، بمنزلة جريمة من وجهة نظر النظام، كان يعمل عىل تدمري الكردي وتارخيه 
ومستقبله. ومل يكن مسموًحا أن نقيم عرًسا أو حفلة إال بموافقة أمنية من املخابرات، وكان هناك تغريب 
للكردّي عن واقعه ومدينته وتارخيه وموسيقاه وأدبه، ودفع لكي يكون كائنًا منسلًخا عن ذاته، وبعيًدا عن 
وجوده وشخصيته. بعد الثورة التي تّم حتويلها إىل حرب عدوانّية عىل الشعب السوري، أصبح الوضع 
السابق للكردّي )نعمة(، أمام الوحشية املعممة هنا وهناك التي مارسها النظام ومن خلفه القوى اإلقليمية 

والدولية املحتّلة لسورية. 

أشعر بأنني أنتمي إىل أكثر من جيل، هناك دوًما امتداد وتواصل بني األجيال؛ فأنا أنتمي إىل الكتاب 
املجتمع  ضمن  الكردي  وجمتمعي  وواقعي  الكردية  حيايت  عن  وأكتب  بالعربية،  يكتبون  الذين  الكرد 
السوري املتنوع، وأنتمي إىل جيل من األدباء املعارصين يف العامل العريب الذين يكتبون بالعربية. إن صورة 

اجليل هنا كصورة اهلوية متداخلة، ومعقدة. 
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الرواية وكأهنا حلم ال يكتمل

ثائر الزعزوع

اكتب.

تلك وصية محِّلتها منذ أن تعلمت القراءة. لن تكون عابًرا يف اللغة؛ فاكتب؛ كي تتحرر من سطوهتا.

ما الذي يعنيه أن تصاب بلوثة الكتابة، وأن تتخبط يف صنوفها: شعًرا، ونثًرا، وقصة، ورواية، ثم جتد 
نفسك كل مرة مستلقًيا عىل شاطئ جديد، ترتب أصابعك، وتتار قلاًم جديًدا وأوراًقا بيضاء؛ كي ترشع 

يف كتابة جديدة.

منحتني الرواية، لن أقول أصابع جديدة، لكن عىل األقل أعطتني الفرصة؛ ألعيد صياغة العامل كام 
أشتهي، ولئال أكون أسري مسلامت تارخيية أو فلسفية أو دينية. أردت االنفالت، وعيش ذلك اخللق، كام 

أنبأتني ساحرة زارتني يف أحد أحالمي، قالت وهي متسح خصالت شعري: وإنك تصنع عامًلا.

سري  ترتيب  وأعيد  أشاء،  ما  بالتفاصيل  أعبث  حًقا؛  ذلك  فعل  عىل  قادًرا  كنت  أوىل،  سنوات  خالل 
األشخاص واألماكن كام أشتهي. قال يل قارٌئ مرًة: أنت جتعلني أعيش ومًها، أشخاصك واقعيون ومسكونون 

ر. باألساطري، وحتى أماكنك ال تشبه أماكننا، وبيوتك ال أبواب هلا، ونوافذك بال ستائر. أنت مدمِّ

يف ذلك الوقت شعرت أين أسري يف طريق صحيحة، لكني توقفت سنوات طويالت، أبحث عن عامل 
جديد؛ أصنعه. عام 2011، كنت قد أهنيت ثالثة أرباع عامل جديد، بنيته خيالًيا، قوامه خصور راقصات 
عليها،  أقبض  كنت  التي  املسّودة  تلك  »خصور«  خمتلفة،  وحيوات  عوامل  من  استحرضهتن  ملعونات 
وكانت تسكنني، وحتركني، حتى إين وقعت يف املحظور مراًرا؛ فاسرتقت النظر إىل خصور نساء عابرات 
يف طرقات دمشق، حني كانت لنا دمشق، كنت أريد أن أرصد حركاهتن، وال أريد أن تفوتني ثانية من 

ذلك االنسجام الفريد.

لكن شيًئا ما حدث، فجأة انقّض ثالثة مسلحني عيّل، واقتادوين معتقاًل. كانت املسّودة تقبع يف حقيبتي 
اجللدية التي أمحلها دائاًم، هناك عىل »رشحية ذاكرة« ملعونة حتت األرض يف القبو املظلم، كانت »خصور« 
تطاردين، وكنت خائًفا عليها، كطفلة مل تتعلم السري بعد، أيبدو هذا الكالم إنشائًيا؟ حسنًا، هذا ما فكرت 
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فيه آنذاك، بعد شهر وبضعة أيام من االعتقال قّدر يل أن أغادر معتقيل، سألني قاٍض متجهم: هل تفقدت 
متعلقاتك الشخصية؟. مل تكن »رشحية الذاكرة« موجودة، سألته عنها؛ فقطب حاجبيه، وهنرين: انرصف. 

انرصفت، وانرصف كل يشء. تورطت يف الواقع ورطة حدث ال يمكن جتاهله، نسيت عواملي كلها، 
وانسقت انسياًقا وراء األخبار؛ قصف، وقتل، وتدمري، واقتحام، وحترير، وشهداء، وجرحى، ومصابون، 
ويسقط النظام، وتعيش الثورة. أي واقع صادم هذا؟ أي مفردات تلك التي تستطيع إزاحة كل ما عداها، 
قوية وصادمة ومستبدة. نعم، كلها مفردات مستبدة، ولن تستطيع لغتك التي سهرت عليها أعواًما أن 
تقاوم ذلك الطوفان. تستسلم هلا، وتسري يف ركب إخباري، يتالعب بك كام يشاء؛ فتغمس لغتك بتلك 
اللغة؛ وترج نصوًصا متزقها؛ فأنت ال تعرفها. أسأل نفيس وأنا أكتب هذا النص اآلن: كيف حتول السارد 
أبحث  كائنني  بني  عشتها  التي  اخلمس  السنوات  تلك  يف  اإلجابة  فأجد  متكلاًم؟  كان  وقد  خماطب،  إىل 
كتبوه؛  ما  عىل  اطلعت  آخرين  ورطة  بل  فقط،  أنا  ورطتي  كانت  أهنا  أظن  وال  أجدين،  فال  عني،  فيهام 
فوجدت الواقع قد جرفهم جرًفا؛ صارت الرواية نوًعا من التوثيق، تسابق الزمن؛ لتلحق عجلة األحداث 
الرسيعة. من قبل، كانت رواية »رشق املتوسط« تشكل نًصا خانًقا عن السجون العربية، لكنها اآلن تبدو 
عابرة يف هذا الزحام اهلائل من الشهادات والوثائق، التي انسفحت يف مسارنا نحو »احلرية«؛ هلذا صار 
النص الروائي يريد أن يكون خملًصا للواقع، وما عاد يريد خلق عوامل جديدة. بعض النصوص كتب كام لو 
أنه شهادات، بعضها اآلخر اكتفى بنقل احلدث كام هو دون زيادة أو نقصان. اطلعت أيًضا عىل نصوص 
تفتقر إىل ما جيعلها رواية. اآلن، ورطة  السلطة؛ لتصل إىل اجلمهور، لكنها  عزفت عىل مفردة معارضة 

الرواية تشبه متاًما ورطة الشعر يف وقت ما، حني كان يكتب بناء عىل رغبة اجلمهور. 

وسأعرتف أين مل أستطع استعادة أصابع الكتابة إال متأخًرا، ربام ما تزال »اخلصور« عالقة يف تالفيف 
خميلتي. لكني، وأنا أقبل عىل نص كتبني ومل أكتبه، وجدتني أنساق إىل الواقع، فانسابت »سلطة أصابع« من 
بني أصابعي رسيعة، مل توثق، لكنها أيًضا مل تقدر أن تبتعد عن الواقع. وأنا أخشى أن تطغى لغتي الصحافية 
عيّل؛ لذلك استعنت، ألول مرة يف حيايت، بصديق عزيز، أعتز برأيه؛ ليسعفني بقوله: ال، لغة الرواية ليست 
صحافية. تلك الـ »ال« عددهتا طوق نجاة؛ فأنا ما أزال سلياًم، ومل أفقد بعد أصابع الكتابة، لكني مل أعثر عىل 

الرواية التي أردت كتابتها، كانت النتيجة نًصا، أحببته حني اكتمل، لكني مل أقله، هو من قالني.

بعد توقف ثامنية عرش عاًما عن الكتابة، أعود بنص ال يشبهني كثرًيا، مالحمه أقرب إىل مالمح أحد ما 
يسكنني، كائن يتابع األخبار، وينشغل بتفاصيل كثرية، ما كانت تعني شيًئا لزاعم العاين، وال للسلطان 
هل  نفيس:  فأسأل  خميلتي؛  يف  عالقات  زلن  ما  لكنهن  فقدهتن،  الالئي  »اخلصور«  لنساء  وال  يوسف، 

سيخرجن ذات يوم؟
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املحور الثالث: الرؤية السدية
 املكان ومتثيل اهلوية يف الّسديات النّسوية املضادة 
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الرؤية السدية بني رسد الوقائع وتقديمها فنًيا

يف رسديات نسوية

نوال احللح ـ حرب 

إن كتابة رواية عن احلرب ليست شبيهة بأي رواية عن موضوع آخر، ألن أزمنة احلروب جتعل الكتّاب 
متوترين غاضبني، يريدون قول احلقيقة كاملة ودفعة واحدة، يريدوهنا أن تكون صادمة وعنيفة كي ترتقي 
إىل مستوى احلدث الفاجع، لكن كيف تتسع رواية لرصد اخلراب اهلائل الذي تلفه احلروب؟ وكيف 

يمكن أن حتقق الرواية التوازن بني تطلعاتنا اجلاملية لألدب وشغفنا باحلقائق يف الوقت ذاته؟

تسعى الفنون إىل إضاءة املشرتك اإلنساين الذي خيص البرش مجيًعا مهام كانت انتامءاهتم. وجينح األدب 
حتيل  التي  احلقائق  يقارب  إنه  أي  تودوروف)1(،  يدعوه  كام  الرمزي(  التأويل  )جهاز  استفزاز  إىل  عادة 
إىل تأويل الفكرة وإسقاطها عىل النفس البرشية يف أماكن خمتلفة وأزمنة متباعدة. إن أهم الروايات التي 
أكتافه  إنساين متني يرفع األحداث عىل  التي قامت عىل حامل  ما زالت مقروءة إىل يومنا هذا هي تلك 

ويستحث القارئ عىل إجياد معنى خيصه فيه.

 عند االطالع عىل معظم املنجز الروائي السوري بعد الثورة نلحظ عموًما إرصاًرا عىل التوثيق ونقل 
الوقائع واملشاهدات، كأن الرواية تريد أن تكون بدياًل من التاريخ الرسمي املزّور، وتريد أن تؤدي مهمة 
ثورية يف نقل الوقائع كام جرت، يف معارضة واضحة ملقولة أن الرواية تقول ما خيفيه التاريخ، أو ما يرفض 
قوله؛ إذ ينتظر من الروائي عادة أن يتعامل مع األحداث بخلق يعيد ترتيبها مجالًيا، وأن يستخلص من هذه 
احلقبة التارخيية التي يعيش فيها ما هو جوهري وعميق، وبذلك يكتب تارخًيا موازًيا قادًرا عىل استنباط 

املشرتك اإلنساين الذي تنتهكه احلروب، يف إهاب رسد ممتع يمنحه اخللود.

جتاورها  بل  منها،  أي  عىل  وصاية  تفرض  وال  األخرى  القراءات  تلغي  ال  قراءة  هو  البحث  هذا   
وتتضامن معها لتكملها، كي تقدم مقاربة للنص الروائي املتناول يف عالقته مع احلدث السوري املعقد، 

)1) تزفيتان تودوروف، الحياة المشتركة، منذر عياشي )مترجًما(، ط1، )أبو ظبي: كلمة والمركز الثقافي العربي، 2009(، ص 11 .
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يف حماولة الستكشاف طرائق تقديم حدث بحجم الفاجعة التي حتدث يف سورية. وهذا ليس باألمر اهلني 
فالرواية عادة تندرج حتت عنوان: Fictions بمعنى أوهام وخيال؛ أي أهنا من املفرتض أال حتتوي عىل 
احلقائق بصورهتا املجردة، وإن احتوهتا فيجب أن تقدمها ضمن ثوب من التشويق والسحر والغرابة؛ ألن 
الرواية ال تستمد قوهتا من مضموهنا وحده، بل من توظيفها طريقة القول فكثرًيا ما تضيع قيمة ما يراد 
ز النص األديب عىل كيف نقول، بالقدر نفسه الذي نؤكد فيه أمهية  قوله ألنه قيل بطريقة خاطئة، لذلك يركِّ

ماذا نقول. 

يقول أبو هالل العسكري يف كتاب )الصناعتني( ما معناه أن املجاز أبلغ من احلقيقة، وهذا ما يتعدى 
من  كثرٌي  قدمت  املنطلق  هذا  ومن  الروائي.  النص  عىل  أيضا  لينطبق  اللغوي  البيان  خيص  كالًما  كونه 
احلقائق يف عباءات املجاز منذ أزمنة صياغة األساطري؛ وأضفي السحر واخليال عىل أبطال املالحم الذين 
التاريخ ال يذكر الشخصيات  امللحمة أعطتهم سامت خارقة، ألن  الواقع، لكن  كانوا حماربني أشداء يف 
منحه  هومريوس  ولكن  شجاع،  حمارب  هو  مثاًل  آخيل  يكون  قد  هنا  ومن  اململة.  واألحداث  العادية 
الديمومة عرب الزمن من خالل ادعاء أنه ابن إله، وأن أمه قد أمسكته من كعب قدمه وغمرته يف هنر اخللود 
)هنرستيكس(، وأصبح كعبه مقتله الوحيد، ألنه املنطقة من جسده التي مل يغمرها ماء اخللود. أوردنا هذا 
املثال كي نقول إن فن الرسد حيتاج إىل اخليال واإلمتاع كي يعيش، لذلك قيل أنه حتى لو كان الرسد حيكي 

عن املوت فال بد من جعل هذا املوت ممتًعا، وذا معنى، كي حيظى باخللود.

لثالث  نظر خمتلفة  السورية من زوايا  الثورة  تناولت  املوجز ثالث روايات  البحث  سأتناول يف هذا 
روائيات متلك كل منهن رصيًدا ال بأس به من الروايات. وهبدف الوقوف عىل بعض التقنيات الفنية التي 
تستخدمها كل منهن يف تقديم رؤيتها للحدث السوري. سوف أقوم بقراءة كل واحدة من هذه الروايات 
بناء عىل وضعها حتت موشور ثالثي األبعاد، بحيث تكون نقطة املركز فيه هي زاوية التقاء ثالثة حماور: 

من يرى، وماذا يرى، وكيف يروي، ولتحقيق ذلك ال بد من حتديد ما نعنيه بمصطلح الرؤية الرسدية . 

تعتمد فكرة الرؤية الرسدية عىل عالقة السارد باحلدث املرسود، أي عىل الزاوية التي ينظر منها السارد 
إىل املشهد؛ حيث يتجىل هذا احلدث بجميع أبعاده ومكوناته تبًعا ملوقع هذ السارد. إن زاوية الرؤية هي 
املنظور الذي حيتوي عامل احلكاية، فكل فكرة فيها جيب أن تصدر من منظور الصوت الذي حيملها، لذلك 
ال يمكن أن يقدم لنا حدث من دون تأطريه برؤية، ألن هذا احلدث جيب أن يعرض لنا عىل نحو معني، 

فرؤيتان خمتلفتان حلدث واحد قد جتعالننا إزاء حدثني متاميزين. 
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رسد  خلق  من  بدالً  احلدث  تأريخ  حسن،  ياسني  روزا  السحر()2(:  مسهم  )الذين 
مواٍز

يف رواية )الذين مسهم الّسحر( الصادرة عام )201، حاولت املؤلفة أن تتناول الواقع السوري عىل 
امتداد سنتني من الثورة؛ سنة 2011 و سنة 2012، وقدمت عرب 34 فصاًل شظايا من حكايات ترصد 
احلدث السوري من مرشق البلد إىل مغربه. جاءت هذه الفصول عىل شكل يشبه القطع الفسيفسائية التي 
جتمع أحداًثا تغطي مدًنا وبلدات سورية عدة، وكشفت زمنًا مشحوًنا باألحداث التي تعاقبت بتسارع غرّي 

عىل مدى سنتني وجه سورية التي نعرفها.

 يف هذه الرواية جيري تناول إرهاصات تغري املكان يف املدن السورية يف أثناء االحتجاجات األوىل، 
بالتوازي مع تلمس بوادر التغريات التي تعصف باألفراد تبًعا للحدث الذي يتسارع بتوتر. 

تبدأ الرواية افتتاحيتها بنظرة عامة بلسان السارد العليم عىل بناء يف مدينة جرمانا، وذلك بأن يعطي 
موجًزا رسيًعا عن ساكني شقق هذا البناء. وبعد هذا التقديم املوجز، يتوقف صوت السارد العليم لينتقل 
إىل الرسد بضمري األنا عىل لسان الكردي ميفان حاجو الذي يتسلم الرسد، وينقل احلدث من زاوية رؤيته، 
بطريقة السارد املشارك يف احلدث؛ حيث نتابع معه التغريات التي تطرأ عىل شخصيته يف رحلتها من الغفلة 
إىل اليقظة. وعىل هذا املنوال يف فصول الرواية معظمها يتكرر التنقل بني صوت السارد العليم والسارد 

املشارك، كي يتوسع حقل الرؤية، ويتحرر الرسد من الرؤية األحادية التي تقيد الرسد.

ينقل  كام  الفصل،  طوال  العليم  السارد  بصوت  بالرسد  الرجوع(  وخوف  القرية  )عن  فصل  ينفرد 
املساملة  الشخصية  تطور  رصد  حماولة  يف  السليامين،  فاطر  شخصية  حول  املنقول  الكالم  بصيغة  الكالم 
التي حيوهلا الذعر واإلشاعات واخلوف من العودة إىل القرية إىل قاتل للمتظاهرين، ومشارك يف املدامهات 
والرسقة. وكأن هذه الشخصية ليس لدهيا ما تقول لتفصح عن مشاعرها، فتترتك السارد العليم يتوىل نقل 
ما تشعر به. مع أن هذا التطور اجلذري الذي جاء بسبب األحداث املتسارعة يف بلدة املعضمية كان يمكن 
أن يكون فصاًل خصًبا بالرصاع الداخيل ما بني الدوافع واملوانع التي جعلته يتحول من ابن قرية بسيط إىل 
قاتل حمرتف ولص عىل لسان الشخصية ذاهتا وبضمري األنا؛ وكأن هذا الرسد الذايت جيعل املتلقي قادًرا 

عىل االطالع عىل ما يعتمل يف ضمري هذه الشخصية. 

تستقيص هذه الرواية وجهات نظر الساردين الذين ينتمون إىل هويات متباينة تترص الواقع السوري 

)2) روزا ياسين حسن، الذين مسهم السحر: من شظايا الحكايات، )بيروت: منشورات الجمل، 2016).
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املشتت وحتاول اإلشارة إىل أن ))اهلويات بحد ذاهتا ليست هي التي تتسبب بالنزاعات وإنام النزاعات هي 
التي جتعل اهلويات خطرة(()3(، ألن االطالع عىل خفايا الشخصيات التي متثل داعمي النظام واملوالني 
من جهة، واملعارضني ذوي اهلوية املناطقية الطائفية املتباينة، من جهة أخرى، يكشف أن هوياهتم املختلفة 
طائفًيا ومناطقًيا وسياسًيا ليست هي سبب تأجيج الرصاع، وإنام الذعر الذي خلفه النزاع السوري هو 

املسؤول عن تصعيد اخلوف من اختالف اهلوية. 

فالفصول  نظر خمتلفة،  بوجهات  إغناء احلدث  متعددين هبدف  أن جتمع بني سارِدين  املؤلفة  أرادت 
املتعددة كان يقودها سارد عليم وسارد مشارك بوصفه شاهًدا عىل احلدث، لكن احلدث املنقول بأمانة 
وبصدق وواقعية قد أثقل هذه الشخصيات، فلم تقد الشخصيات احلدث بقدر ما كان احلدث هو الذي 
يقود الشخصيات وجير معه السارد العليم والسارد املشارك إىل جالفة الواقع. وهذا ما جعل األحداث 
أسامء  كبري من  مواجهة عدد  البطولة يف  دور  تتخذ  واملواجهات  واالنتقامات  املظاهرات  مثل  املتالحقة 
يمكننا  ال  ذاته  الوقت  يف  ولكن  الرواية.  هامش  عىل  ورسيًعا  موجًزا  حضورها  بقي  التي  الشخصيات 
إنكار أن الرواية استطاعت بناء عدد من الشخصيات املحورية التي اقرتبت من أن تكون جمسمة متعددة 
األبعاد واحلضور داخل النص؛ مثل هبة حداد وريام العيساوي وميفان حاجو حني حاولت املؤلفة تأصيل 
الشخصيات بفضل وصف إحداثياهتا الزمانية واملكانية وحتى انتامءاهتا الطائفية، لكنها مع ذلك كانت 
مواجهة  يف  احلقيقية  الرغبة  أوهلا  أظن؛  كام  عدة  ألسباب  وذلك  الغالب،  يف  اإلنسانية  احلرارة  تنقصها 
اإلعالم املكّرس والرواية الرسمية املضادة بتوثيق الوقائع كي تغطي أفقًيا زخم احلدث السوري، وحماولة 
تفعيل أكرب قدر ممكن من الشخصيات. لكن رواية واحدة ال حتتمل، وفن الرواية بحد ذاته غري قابل ألن 
مهمة  أحداث  باصطفاء  نفسه  يصوغ  تارخًيا  يكون  أن  إىل  بحاجة  هو  بل  احلقائق،  لتوصيل  وعاء  يكون 
بعينها، وشخصيات حية يتقاطع لدهيا الذايت بالعام وتأخذ حقها من البوح واالحتجاج والتأمل وتأخذ 
حيزها املكاين الراسخ يف ذهن املتلقي؛ بحيث ال يطغى احلدث عىل وجودها فيخنقها. ولذلك يدرك قارئ 
الرواية أن وطأة احلدث السوري قد أجربت الساردين املتعددين عىل رسد الوقائع، وحماولة املشاركة فيها 
كي يكونا شاهدين عىل االرتكاسات الكارثية التي أصابت الثورة يف مقتلها وقرسهتا عىل اتاذ مسارات 
مغايرة ملا تريده الشخصيات، وربام كانت األحداث الطاغية عىل فاعلية الشخصيات مقصودًة من قبل 
املؤلفة، لتقول إن الشخصيات املدنية والوطنية كلها بحٍق، ومجيع من كان ضد التسليح، ومن الطوائف 
السورية كلها باختالف هوياهتم قد طمست مالحمهم، ومهشوا من قبل القوى املختلفة، أكانوا من قبل 
النظام أم من قبل داعمي التسلح ذوي األجندات السلفية املتطرفة، أم حتى من قبل أهلهم وذوهيم الذين 
يشكلون الرأي السوري املنقسم عىل ذاته بسبب الذعر، وربام أصابت الرواية يف اإلشارة إىل هذه النقطة: 

)3) تزفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة، جان ماجد جبور )مترجم( ، ط1، )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 2009(، ص 98. 
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فكرة الذعر، ولكن تقديمها أتى عابًرا من دون أن يرتسخ بأبعاده النفسية واالجتامعية العميقة لكي يصبح 
سمة مميزة للمشهد السوري العام. كان يمكن تقديم هذا الذعر مثال عرب نظرة عني الطائر، كام يسميها 
الرؤية من  الرؤية تكون عمودية بحيث تفرتض  )Boris Uspenskey)4، وهذه  بوريس أوسبنسكي 
كام  زمانية ومكانية شاسعة،  بعينه مساحات  يكشف  أن  من  العليم  السارد  يتمكن  األعىل، ومن خالهلا 
يستطيع رصد احلركات الدقيقة شبه املنظورة: هذا ألن الذعر بوصفه ردة فعل للمحافظة عىل النوع، كان 
من أشد العوامل تأثرًيا يف تأجيج الرصاع عىل امتداد األرض السورية، وربام يكون هو الصفة التي يشرتك 
فيها كل البسطاء من خمتلف اهلويات؛ فاألقليات كانت تّمر ذعرها الذي تراكم منذ سنوات من اإلسالم 
املتطرف الذي )سوف يبيدها إن هو استلم احلكم( بحسب رواية النظام، واألكثرية السنية، يف املقابل، 
دفعها الذعر من ممارسات النظام الوحشية يف قمع املظاهرات السلمية يف بدايات الثورة إىل التحالف مع 
الشيطان؛ ممثاًل بمهريب السالح واجلهات الداعمة املشبوهة واجلشعة والشيطان األكرب )داعش(، وهؤالء 
مجيًعا يفرضون توجهاهتم، وينتقمون من املدنيني بحجة مواجهة )النظام الكافر(، هلذا أنتج الذعر العنف 

بوصفه دفاًعا حتمًيا عن البقاء. 

يمكننا القول بالعودة إىل فكرة زوايا النظر إن الرواية نجحت إىل حد ما يف نقل زوايا نظر خمتلفة متثل 
رشائح من املجتمع السوري تباعدت زوايا نظرهم، ورأى كل منهم احلدث من زاويته ووفق منظوره مما 
حرمهم من االلتقاء مًعا عىل رأي واحد أو عىل موقف واحد، وهذا ما أوصلته الرواية تقنًيا، وليس فقط 

بالقول املبارش، وهو ما حيسب هلا. 

)املّشاءة()5(: سمر يزبك ومأزق حقل الرؤية الضيق

حني يتعلق موضوع النص األديب بمقاربة أحداث تارخيية أو حروب أو ظلم وقع عىل جمموعة برشية 
الواقع  جالفة  من  قلياًل  الرواية  تتهرب  وقد  الروائيني.  بتنوع  تتنوع  تقنيات  إىل  عادة  األدب  جينح  ما، 
لتستعري من السحر بعض تعويذاته، بحيث ال تبتعد عن الواقع وعن املسار التارخيي احلقيقي لألحداث 
بل تبقى عىل حافته متاًما، وهذا ما دعي بالواقعية السحرية؛ حيث يتم مزج املكونات السحرية مع الواقع 

فيتم التداخل بني احلقيقة واخليال لكرس حدة الواقع اجلاف.

)4) بوريس أوسبنسكي، »وجهة النظر في الرواية على مستوى المكان والزمان«، سعيد الغانمي )مترجم(، القاهرة، مجلة فصول، )العدد 4، 1 أكتوبر 1996) ، ص 260 .

)5) سمر يزبك، المّشاءة، ط1، )بيروت: دار اآلداب، 2017).    
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تنطلق الرؤية الرسدية يف رواية )املّشاءة( من عني ساردة تكتشف منذ بدايات تعلمها امليش أن أقدامها 
ال تستجيب إلرادهتا، فحني ترتك من دون قيد تنطلق إىل األمام من دون أن تستطيع التوقف عن امليش))(. 

 إًذا يبدأ الرسد بصيغة املتكلم ونفهم من خالل السياق أهنا تكتب من قبو يف إحدى قرى الغوطة؛ حيث 
قارئا جمهواًل))(.  أحداث، وتاطب  تستذكره من  ما  فيه  تكتب  وقلم  أوراق  النافذة وبجانبها  إىل  قّيدت 
ما حيدث  وكثرًيا  االفرتايض،  القارئ  مع هذا  للحديث  األحيان  كثري من  ينقطع يف  الرسد  نجد  ولذلك 
أن تغادر الساردة خط الرسد األسايس، كي تتار من ذاكرهتا ماذا سرتوي وكي تتحكم بخيوط احلكاية 
))عيل إذا ترتيب احلكاية لك، كام فعلت مع حكاية احلاجز وسقوط أمي(()8(. إًذا يبدو من سياق احلكاية 
أن الساردة هي فتاة بالغة تبدو نصف ناضجة؛ إذ إهنا تنقل مشاهداهتا بدًءا من اكتشافها فكرة عدم حتكمها 
بأقدامها، مروًرا بحادثة وقوفها عىل احلاجز مع أمها حيث ينزل اجلنود أحد املطلوبني يف احلافلة؛ مما يسبب 
املستشفى  إىل  تؤخذ  ثم  التي حاولت محايتها،  أمها  فيقتلون  اجلنود  أمام  هاربة  تنزل  الذعر، وجيعلها  هلا 
حيث يعالج بداخله املعتقلون كي يستأنف تعذيبهم، ووصواًل إىل رحلتها مع أخيها إىل البلدات املحارصة 
حيث تقصف بالسالح الكياموي، وانتهاًء برتكها وحدها يف قبو معزول عن العامل اخلارجي هناك حيث 
تكتب أوراقها. )ريام سامل املحمودي( الساردة التي تقيض زمن الرواية مقيدة إىل يد أحد ما: يد أمها يف 
البداية، ثم يد أخيها، وبعدها يد صديقه حسن، أو يف غرفة ما يف بيتها أو يف املشفى أو يف البيوت التي 
سكنتها أثناء احلصار يف قرى الغوطة، ترسد مشاهداهتا من دون أن تكون قادرة عىل فهم ما حيدث حوهلا 

)9(، وتردد عبارات تشري إىل عجزها عن الفهم مثل )ال أفهم ملاذا حصل ذلك( أو )مل اختفت أمي؟(. 

التي جعلت من  املرضية  البسيط وحالتها  الفتاة، ومنبتها  املطروحة حول حال هذه  للمقدمات  تبًعا 
يف  هبا  االعرتاف  يتكرر  التي  املعرفة  عدم  حالة  تربر  قد  مجيعها  املقدمات  هذه  جمنونة،  أهنا  يظن  حوهلا 
أكثر من مكان من صفحات الرواية، لكن، ويف الوقت نفسه، هذا ما منع الرسد من امتالك رؤية أوسع 
للحدث، رؤية متفحصة واعية تربطه بمقدماته ومتهد للوصول إىل نتائجه. جتدر اإلشارة إىل أنه يف النص 
الرسدي يتحدد املقال بناء عىل موقع السارد من مقولته، كام يتحدد بناًء عىل وعي السارد بام يقول؛ مما يتيح 
له إمكانية إسباغ وجهة نظره عىل احلدث املنقول، أو قدح رشارة داللة تنرش نار التأويل يف هشيم املعنى 

املضمر. 

)6) يزبك، المّشاءة، ص 7. 

)7) يزبك، المشاءة، ص 70. 

)8) يزبك، المشاءة، ص 94. 

)9) يزبك، المشاءة، ص 53. 
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الرواية  قد حرمت  الفهم  بعجزها عن  أن تعرتف  الساردة  التي فرضت عىل  النظر  إن ضيق مساحة 
من الغوص عمودًيا يف بنية احلدث وتعميق الوعي فيه، وتسببت بالنتيجة أن يقارب الرسد أحداًثا دامية 
التي جعلت الرسد ينطلق من زاوية نظر فتاة نصف طفلة ونصف  الرواية  بنية  مقاربة سطحية)10(، ألن 
ناضجة، إضافة إىل أهنا مقّيدة دائاًم من بداية الرسد حتى آخر كلمة فيه، مل ترتك أي هامش لتتحرك عني 

الرسد وتوسع أفقها، ومل ترتك كذلك فرصة للساردة كي تتعمق يف احلدث أو حتلله وتقول رأًيا فيه. 

ومن زاوية أخرى حاولت املؤلفة أن تضع الساردة ضمن سرية شخصية تتيح هلا القليل من القدرة 
عىل توسيع رؤيتها، فجعلتها متر يف أثناء طفولتها عرب مكتبة املدرسة التي تعمل فيها أمها عاملة تنظيف. 
وهناك تقوم أمينة املكتبة بتعليمها القراءة، وتسمح هلا باالطالع عىل حمتويات املكتبة، هذا السياق أتاح 
للساردة )ريام( القليل من احلرية كي يربر احلديث عن كتاب )فقه اللغة للثعالبي( وكتاب )كليلة ودمنة( 
البن املقفع وعن كتب تاريخ الفن ولوحات شاغال، يف الوقت نفسه تتحدث عن حكاية األمري الصغري 
وحكاية أليس يف بالد العجائب. جيري هذا االستحضار غالًبا عرب رؤية أريد هلا أن تكون يف الوسط بني 

الطفولة والنضج، لكن ذلك مل يكن موفًقا متاًما. 

يقال إن الواقع عىل الرغم من كل ما هو غري منطقي فيه، فنحن جمربون عىل تصديق منطقه بالرضورة، 
أم  رواية خيالية  أكانت  للقارئ،  مقنعة  تكون  أن  بد من  إنه ال  أي  منطقية؛  تكون  أن  فعليها  الرواية  أما 
واقعية، فالروايات ذات اخليال املتطرف تصنع قوانينها التي جترب القارئ عىل تعليق الالتصديق والقبول 
املرجأة  الدالالت  استخالص  حرية  للقارئ  ويرتك  املتعة،  يولد  مما  النهاية؛  حتى  الفني  العمل  بقوانني 
الواقع احلقيقي)11(.  بالكامل، من دون مرجعية حتيله عىل  فيه، أو حمض االستمتاع بواقع متخيل خمتلق 
بكلامت أخرى لكي تكون الرواية مقنعة ال بد من أن تكون متامسكة وذات بنية منطقية. ومما ال شك فيه 
أن موضوع تلك اللعنة التي جتعل الشخصية تلحق بقدميها ليست هي الفكرة التي نريد القول إهنا غري 
مقنعة، فللمؤلف احلق بأن جيعل السحر أو الالمعقول حمرًكا للرواية، لكن يوجد بعض التناقض الذي 
جيعل القارئ غري قادر عىل االستغراق يف لعبة التخييل وغري قادر عىل االنصياع لقوانني اللعبة يف بعض 
أحداث الرواية، مثال تؤكد الساردة أهنا ال تستطيع الكالم ألهنا مل تدرب عضلة لساهنا عىل النطق ))أمي 
الوقت قد مىض  بالندم ألنني فعلت هذا، لكن  أنطق. وحقيقة أشعر  أن  إنني ذكية لكني رفضت  تقول 

)10) سبق للمؤلفة سمر يزبك أن نشرت رواية مهمة بعنوان )صلصال(، وهي من الروايات السورية القليلة التي عالجت بعمق وأصالة فكرة العداء األزلي بين الدكتاتور 

والمثقف، رواية تستحق الوقوف مطواًل للحديث عنها بإسهاب.

)11) انظر مثاًل ثالثية )سيد الخواتم( للكاتب جون رونالد رويل تولكين، هذه الروايات التي عدت بعد نشرها أهم حدث أدبي في القرن العشرين، في هذه الروايات لم يكتف 

المؤلف باختالق تاريخ وجغرافية للحدث الروائي بل اخترع لغة كاملة هي لغة الجن ووضع قاموًسا بمفرداتها ليطلع عليها القارئ. 
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برتتيل  تنطلق  النطق(()12(، وبعد صفحات عدة نجدها  بالندم وتدريب عضلة لساين عىل  الشعور  عىل 
القرآن ))قمت من فرايش وفتحت النافذة وبدأت أقرأ، بدأت أرتل(()13(. ويف ما خيص لغة الرسد التي 
استخدمتها الساردة، فقد كانت بسيطة يف الغالب وشبه حمايدة يف نقل ما حيدث حوهلا، وقد وقعت أحياًنا 
يف هفوات غري مقصودة؛ مثال تصف )ريام( مالمح وجه أخيها فتقول ))أنفه يشكل نتوًءا بارًزا ودقيًقا 
تتوسطه انحناءة خفيفة تشبه الرسوم التي كنت أمجعها لرجال إغريقيني، لكن أنفه مل يكن عريًضا، كان 
الرجال  وجوه  مع  ممكنة  املقارنة  أن  التصديق  نستطيع  أننا  فيه  شك  ال  مما  الكربياء(()14(،  ويشبه  حاًدا، 
اإلغريق التي قد تكون )ريام( صادفتهم يف كتب تاريخ الفن يف املكتبة، ولكن أن يشبه األنف بالكربياء 
فهنا املشكلة، أظن أن القدرة عىل صنع املجاز هبذه الطريقة قد ال تتناسب مع معطيات شخصيتها وسريهتا 
الذاتية كام وّصفتها الرواية، خاصة أهنا ترسد بعد بضعة سطور كيف أهنا تقوم بنثر الرتاب عىل وجه أخيها 

من دون توقف مثل األطفال أو املختلني عقلًيا.

لروايات  التقليدي  النمط  عن  اخلروج  املؤلفة  فيها  حاولت  التي  التقنية  إن  القول  يمكننا  ولذلك   
احلرب، قد قيدت الرؤية التي كان من الرضوري هلا أن تنطلق يف مسح احلدث السوري املتأزم من عني 
أوسع، ومن مكان أبعد كي تكشف مساحات أكرب، أو من عني فاحصة ناضجة قريبة تستخلص اجلوهر 

املحرك للرصاع املعقد عىل األرض أو لألشخاص املؤثرين يف احلدث.

استطاعت الرواية توصيف املوت الذي كان مصري الشخصيات مجيعها التي متر ضمن سياق الرسد 
إن  القول  الرواية يف  بـ )ريام( ذاهتا، وربام كانت هذه طريقة  باألخ وصديقه وانتهاًء  باألم ومروًرا  بداية 
الناس بانتامءاهتم مجيعها هم اخلارس الوحيد الذي سوف يؤول إىل االختفاء ومن دون أمل بالنجاة ألحد، 
النظام  الرواية توثق عنجهية  السورية قد جعل  املسألة  التشابك والتعقيد يف  القول إن حجم  كام يمكننا 
بتمثيالته املختلفة: اجلنود عىل احلواجز، والطائرات التي تقصف املدنيني بالرباميل املتفجرة وباألسلحة 
الرؤية  مساحة  ضيق  ولكن  بريئة،  ضحية  عني  خالل  من  النظام،  صنيعة  املتطرفة  والكتائب  الكياموية، 
أثقلت النص ومنعته من احتواء تنوع كالمي أو من تعدد وجهات النظر فجاء قارًصا عن اإلقناع وعن 

توصيل ما يريد.

)12) سمر يزبك، المشاءة، ص 79. 

)13) يزبك، ص91. 

)14) يزبك، ص 68. ويتكرر تضمين المجاز في كالم الساردة )ريما( في أكثر من موضع؛ انظر مثال قولها: ))لنعد إلى حكايتنا حتى ال نتحول أنا وأنت إلى شظايا 

مرايا في الكرة الجنية، فتختلط علينا الوقائع((، ص70. وكذلك في أثناء حديثها عن أن الحياة هي تمارين على شعور الدخول في الموت، ص182، وهذا الكالم ال يناسب 

معطيات الشخصية.
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))مرتو حلب(()15( مها حسن، السد من املنفى والرؤية عن بعد

يف كتاب ))اآلهلة التي تفشل دائاًم(( يقول إدوارد سعيد: ))املنفّي حييا يف حالة وسط، ليس وحيًدا متاًما 
انفصال(())1(.  ونصف  ارتباط  بنصف  حمارًصا  القديمة،  من  بالكامل  تلص  هو  وال  اجلديدة  البيئة  مع 
هذا هو املحور األسايس يف رواية ))مرتو حلب(( التي يمهد عنواهنا حلضور املتخيل العيص عىل التحقق 

الواقعي من ناحية وجود قطار بني الرشق والغرب. 

يصنع الرسد يف هذه الرواية خيوًطا عدة تربط مكانني مها باريس وحلب. من بني هذه اخليوط عالقات 
عائلية بطلتها )سارة( التي تطلب منها خالة جمهولة احلضور إليها يف باريس ألهنا حتترض بسبب املرض، 
وبعد وفاة هذه اخلالة تتكشف احلقائق عن أهنا األم احلقيقية لسارة وأهنا تركتها طفلة صغرية كي تلحق 
بحلم النجومية والشهرة يف باريس. ولكن )سارة( التي كانت تعيش يف حلب وعايشت بداية الثورة فيها، 
ثم جاءت إىل باريس من دون رغبتها بل بناء عىل رغبة والدها وخالتها/ أمها، بقيت معلقة بني املدينتني 
فال هي يف حلب وال هي يف باريس. ما نريد التوقف عنده هنا هو كيفية تقديم هذا الضياع فنًيا، ومن أي 

زاوية، وكيف متت فيها مقاربة احلدث السوري. 

اختارت املؤلفة مها حسن احلرب السورية بوصفها إطاًرا للحدث، وهي تعيش يف فرنسا منذ زمن 
الداخل  احلدث يف  من  الذي عاش جزًءا  املنفي  منظور  من  األحداث  تقدم  أن  الثورة، وحاولت  يسبق 
السوري وتابع تطوراته عن بعد يف بلد املنفى. وهذا بالذات ما أتاح للساردة زاوية رسد أبعد وأكثر قدرة 
عىل استكشاف نظرة واسعة من زاوية النظر التي استخدمتها الروايتني السابقتني )الذين مّسهم الّسحر( 
و)املّشاءة(. ولكن لألسف مل تستطع الرواية الغوص يف أبعاد احلدث السوري، واستعاضت منها بنجاحها 
يف الغوص يف االزدواجية التي يعيشها املنفي يف الغربة؛ حينام يكون معلًقا يف قفص زجاجي يف الوسط 
اجلديدة، وهو حال معظم  االنزراع يف األرض  قادر عىل  الوطن وغري  إىل  الرجوع  قادر عىل  متاًما، غري 
نلتقي  القول  أردت  كلام  وأخلط.  أنسى  ألنني  املكان  عىل  للتأكيد  دائاًم  ))أحتاج  الشتات:  يف  السوريني 
يف باريس، أقول نلتقي يف حلب، عندما أحتدث مع أمي كثرًيا ما تصحح يل. باريس تنزلق حمل حلب يف 
كالمي، وحلب أيضا تأخذ مكان باريس، هذا ليس مرض األلزهايمر، فأنا ال أزال شابة عىل األلزهايمر. 

أسمي مريض خلل املنايف(())1(                 

)15) مها حسن، مترو حلب، ط1، )القاهرة، بيروت، تونس: دار التنوير، 2016).  

)16) إدوارد سعيد، اآللهة التي تفشل دائًما، حسام الدين خضور )مترجم(، د.ط، )بيروت: دار التكوين للطباعة والنشر، 2003(، ص 62. 

)17) حسن، مترو حلب، ص 9. 
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اجلغرافية  ترسم  الرسد،  أصابع  من  املتفلت  املكان  يف  الساردة  صوت  جتذير  الكاتبة  من  حماولة  يف 
املكانية عن طريق توظيف عنرصين؛ أوهلام استحضار روائح حلب بحاراهتا وشوارعها وعادات أهلها 
بعني الساردة )هدهد(، وتداعيات ذاكرهتا منذ توليها أمومة سارة، وثانيهام  تيل خط قطار أنفاق ومهي 
يربط شوارع مدينة حلب بعضها ببعض، كام يربطها بالعامل املحيط. ومن هنا جاء العنوان/العتبة تيياًل 
سكة  بوساطة  افرتاضًيا  ولو  الغرب،  يف  واآلخر  الرشق  ي  ف  أحدمها  عاملني  بني  الصدع  رأب  جيرب 
قطار. وملا كان استحضار حلب سيكون غري أمني بسبب البعد املكاين الذي فرضه احلدث، بسبب انتقال 
الشخصية األساسية واحلاملة لصوت الرسد يف معظم أجزاء الرواية إىل باريس، كان ال بد من االستعانة 
الزمن بأدق تفاصيله ليكون حاماًل للرسد. فنجد الساردة تؤرخ  الزمانية بوساطة استحضار  باجلغرافية 
يومياهتا بدقة متناهية؛ فمثاًل تفتتح الفصل األول بـ: ))) نوفمرب 2015- هناًرا.. قبل الساعة السابعة((، 
وبعد صفحات عدة: ))الساعة الثامنة(( ثم ))الساعة احلادية عرشة(( وهكذا. يف تأريخ اليوميات حماولة 
لتثبيت الوجود الذي تشعر الساردة أنه وجود خملخل بني توقيتني وعاملني. ويف أثناء نقل اآلين اليومي نجد 
صوت الساردة بضمري األنا يغيب أحياًنا لتتبدى ديمقراطية السارد التي ترتك لساردين آخرين نقل رؤاهم 
ووجهات نظرهم بضمري األنا، فنسمع صوت اخلالة أمينة يف تسجيالهتا الصوتية التي سجلتها البنتها، 
ونقرأ رسائل األب وليد كام يروهيا بصوته وبضمري الـ أنا، وصوت سناء كام يأيت عرب )السكايب(، ونتابع 
يوميات سارة كام تكتبها يف كتاب املنامات ويف كتاب احلرب. نستطيع القول إن كاًل من هذه األصوات 
استفاد من حقه كاماًل بقول ما يريد واحتالل املساحة التي يرغب عىل الورق. ولكن التنوع الكالمي مل 
يكن حمقًقا يف الرسد، فلم يكن لكل شخصية صوهتا املتفرد الذي يفرض متيزه عن باقي األصوات. ويف 
املقابل حيسب للرواية استخدامها إحدى تقنيات الرواية اجلديدة حني جعلت لغة الرسد تقوم بوظيفة غري 
نقل احلدث، وهي نقل احلالة الشعورية التي تنتاب السارد املتكلم؛ حني تقوم مثاًل بتكرار املقطع الرسدي 
الرغبة  بإحلاح  يتعلق  الذي  املقطع  وهو  وثباته  الشعور  هذا  باستمرارية  لإلحياء  عدة،  صفحات  يف  ذاته 

بالعودة إىل حلب وكأهنا أم تركت طفلها إلنجاز عمل رسيع وعليها العودة قبل أن يستفيق.)18(

 ومل يقترص الرسد عىل تعدد السارِدين املشاركني يف احلدث، ولكنه استحرض كذلك السارد العليم يف 
مرات قليلة مثل افتتاحيات الفصول، مثل الفصل الثاين املعنون بـ: ما ال تعرفه سارة عن هدهد أو العيش 
داخل حقيبة: ))لو أن القذيفة مل تقتل هدهد يف ذلك النهار، لعرفت سارة الكثري(()19( إن أسلوب االمتناع 
المتناع الذي يفرضه استخدام الرشط يف هذه العبارة حيمل صوت السارد العليم الذي يستبق احلدث وخيرب 

به عن طريق ما يشبه النفي، ألن عدم نجاة هدهد قد سبب جهل سارة بكثري من احلقائق حول أرسهتا.

)18) انظر حسن، مترو حلب، ص194 و197 و199. 

)19) حسن، ص85.     
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الدائرة حول  العائلية  التي كشفت وجهات نظر خمتلفة للقصة  البؤر الرسدية   وعىل الرغم من تنوع 
سارة وتاريخ عائلتها غري املعروف بالنسبة إليها، وعىل الرغم من تنوع مصائر الشخصيات التي انتهت إما 
إىل املوت أو إىل الشتات؛ عمتها هربت إىل األردن، أختها سوسن عالقة يف تركيا، وصديقتها سناء معلقة 
بني لبنان وسورية، إال أهنا مل تقرتب من احلدث السوري إال بتوصيف نتائج احلرب من تشتيت الناس 
والعبث بمصائر األفراد، ما عدا حماولة وحيدة متواضعة، هي وضع شخصية )طارق( أحد املتظاهرين يف 
حلب يف سياق يتقاطع مصادفًة مع سارة يف املكانني مًعا؛ تلتقي به يف حلب عندما أنقذته من االعتقال عىل 
يد قوات األمن بعد تفريق إحدى التظاهرات، وتلتقي به بعد سنوات يف باريس داخل أحد القطارات. 
ولكن شخصيته مل تكتمل متاًما، فلم تأخذ مكاهنا ضمن السياق الرسدي بحيث متتلك حضورها الوايف، 
أسوة بباقي الشخصيات، وهذا ما حرم الرواية من فرصة النظر إىل احلدث السوري من زاوية أحد الذين 
عاشوا بداياهتا، بداًل من إقحام رأيه املبارش والقاطع بالوضع السوري بصيغة تقرير جاهز كام لو كان معلًبا 
ومسبق الصنع: ))إهنا حرب كبرية. حرب بدأها النظام ضد الثورة، وحرب قام هبا بعض أبناء الثورة، 
التي  واملساواة  والعدالة  املدنية  القيم  عن  الثورة  مسار  حيرفون  وهم  الثورة،  إىل  أساء  من  أكثر  وهؤالء 
هتفنا ألجلها إىل أحالم ال تصنا(()20(. وكان من األجدى تقديم هذه العبارات بصيغة أحداث تتطور 
وترتك للقارئ فرصة استنتاج هذه اخلالصة بداًل من تقديمها هبذه الطريقة التلقينية اجلافة، ملقاربة الثورة 

املجضهة من وجهة نظر الضحايا. 

غلفت مها حسن روايتها بالقلق الوجودي املرتبط بالنفي بوصفه ضياًعا وانعدام القدرة عىل الوجود، 
وهذه الفكرة تستحق أن تكون حموًرا جوهريا للرواية، أمل يرفض أوديسيوس اخللود من أجل العودة إىل 
مدينته إيثاكا؟ ولكن الرواية مل تغص عميًقا، يف توصيف األبعاد النفسية املرتتبة عىل هذا القلق، بل عمدت 
بداًل من ذلك إىل جعله هامشًيا لصالح حكاية خلل يف األمومة؛ حكاية تقليدية، إىل درجة ما، يف اكتشاف 

أم غائبة وأم متبنية. 

حالة  لرصد  نموذًجا  لتكون  الرواية  هذه  أمام  متاحة  كانت  الفرصة  إن  القول  يمكننا  باختصار، 
عاشت  الكردية  السورية  حسن  مها  الروائية  أن  سيام  وال  الثورة،  بعد  ما  شتات  يف  السوري  االغرتاب 
اغرتاًبا مضاعًفا سواء كان ذلك بسبب هويتها الكردية يف سورية، وهذا ما سبق أن عرجت عليه يف روايتها 
)حبل رسي(، أم بسبب هويتها العربية يف فرنسا. إضافة إىل أمر آخر وهو قدرة مها حسن التخييلية التي 
ا معقًدا  سبق أن استثمرهتا سابًقا يف رواية )تراتيل العدم( الصادرة عام 2009، عندما اختلقت عامًلا سحريًّ

ومصاًغا بحرفية عالية، مل تستثمر يف هذه الرواية.

)20) حسن، ص 233. 
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خلف  يتخفى  ما  وتكشف  النتائج،  تنضج  زمنية  مساحة  تستلزم  احلرب  عن  رواية  كتابة  إن  يقال 
دخان القذائف، كي يتسنى للروائي التقاط ما هو جوهري وإنساين، وكي يتفادى السقوط يف فخ التقرير 
واالنفعال وتكديس الوثائق، وأنه يصعب تقويم احلارض من وجهة نظر احلارض؛ ولذلك ربام حيق للقارئ 
أن يأمل يف املستقبل بكتابة رواية بحجم احلدث السوري، تستعني باخليال كي تلق واقًعا قد ال يشابه 
الواقع السوري املجنون والعبثي واملفعم باملوتى والضحايا واخلارسين، لكنه عىل األقل يؤثث رواية ذات 
السوريني  الروائيني  أن  الغافل عنه. وأحسب  للعامل  السوري  املوت  مستوى فني مرموق، ويقدم وليمة 
الثورة خصوًصا حيملن عىل عاتقهن  أثناء  اللوايت خرجن من سورية يف  السوريات  والروائيات  عموًما 
مسؤولية مواجهة الرسد املضاد الذي دأب النظام ومن وااله من اإلعالم املرئي واملقروء واملسموع عىل 

دعمه.

بوصفها  وليس  سلًفا،  ناجًزا  معطى  بوصفه  الواقع  الروايات  هذه  قدمت  حني  أنه  نرى  لذلك   
عالقات يعاد بناؤها تييلًيا، قد أصابت مقتاًل يف الرواية، وال سيام أن اللحظة التارخيية ما تزال مفتوحة 
عىل االحتامالت، ومل تغلق بعد. ومن جانب آخر حيق لنا أن نطمح إىل وجود ديمقراطية يف الرسد تتيح 
االجتامعية  يمثلوا رشائحهم  وأن  اإلله/العليم،  السارد  دكتاتورية  يتحرروا من  أن  املختلفني  للساردين 
وخلفياهتم الثقافية وزوايا رؤيتهم مهام تباعدت، ضمن ثوب جمازي يتوافق مع جدلية الغياب واحلضور 
القارئ  لفضول  الباقي  وترتك  احلقيقة،  من  جزء  إىل  الرواية  تومئ  كي  الروائي؛  األدب  يفرتضها  التي 

وحتفيزه لالطالع عىل احلقائق الكاملة يف كتب التاريخ والدراسات السياسية. 
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املكان بوصفه هدًفا نسوًيا

خرض اآلغا

كذلك((،  تصبح  بل  امرأًة،  املرأة  تولد  ))ال  الشهرية:  مقولتها  بوفوار  دي  سيمون  أطلقت  أن  بعد 
ئت  برِّ املقولة شعاًرا هلا،  تلك  بعد، من  ما  )املوجة األوىل(، يف  النسوية  اجتاهات احلركة  واتذت بعض 
وجرى  البطريركية،  صنعته  الذي  التاريخ  مدار  عىل  باملرأة  حل  الذي  العسف  من  والبيولوجيا  الطبيعة 
التأكيد أن املجتمع والثقافة مها املسؤوالن عن ذلك العسف التارخيي. لكن الدراسات النسوية الحظت 
املرأة  بني  )التمييز  جندري  أساس  عىل  يصاغ  إنه  حيث  املكان،  بينها  من  إضافية،  أخرى  أسباًبا  ثمة  أن 
يف  املرأة  وضع  حتدد  التي  اهلوية  يصوغ  وأيًضا  والنساء،  الرجال  بني  العالقة  يصوغ  ثّم  ومن  والرجل( 
املجتمع، وعالقات أفراد املجتمع ببعضهم، وتصف الدراسات االجتامعية عموًما، والنسوية خصوًصا، 

تلك العالقات بعالقات القوة.

جمتمعات  تصبغ  التي  الدراسات  من  هائلة  ذخرية  عىل  ينطويان  واالسترشاقي  االستعامري  الرتاثان 
سّوقت  االستعامرية  الدراسات  املجتمعات.  تلك  جوهر  أهنا  لو  كام  وتظهرها  واحدة  بصبغة  بأكملها 
تربير  إىل  ليصار  املستعمرة  أو  استعامرها،  املراد  املجتمعات  يف  مستعبدة  وهي  املرأة  فيها  تبدو  حاالت 
بريدية  املستعِمر بطاقات  الفرنيس للجزائر صنع  املرأة. فخالل االستعامر  ذلك االستعامر بوصفه: حمّرر 
لنساء جزائريات جيلسن يف األماكن املخصصة هلن، وهن ممنوع عليهن مغادرة املنزل، وأخريات يرتدين 
الثياب مع فتحة عىل الصدر تظهر األثداء، وأخريات جيلسن يف وضع تبدوّن فيه أهنن جاهزات للجنس 
يف أية حلظة، ثم اكتشف أن هذه الصور هي من صناعة املصورين الذين أحرضهم االستعامر معه حيث 
اسُتئِجرت نساء جزائريات يقبلن أن يصّوْرن هبذه األوضاع، والغرض من ذلك كان تربير االستعامر من 
حيث إنه هو الذي سيحرر النساء من عسف املجتمع اجلزائري، وقد وضع الباحث اجلزائري مالك عّلولة 

ذلك يف كتاب أطلق عليه عنوان )حريم االستعامر()1(.

املكان عىل أسس جندرية؛  تبني  )الدولة اإلسالمية(  أن  الدراسات االسترشاقية عىل  كذلك ركزت 
فثمة أمكنة للرجال وأخرى للنساء، وأظهرت جانًبا من بناء املدن يف الرشق األوسط الذي هو عبارة عن 
شوارع ضيقة مسدودة يف هناياهتا لتمنع الغريب من دخوهلا، ومتنع حتى ابن احلي ذاته من رؤية النساء 

)1)  مالك علولة، »البطاقات البريدية االستعمارية والنساء في صناعة الحرب«، موقع ألترا صوت.
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النساء  رؤية  من  البيوت  خارج  هم  من  متنع  كمثال(  الدمشقية  البيوت  )يف  املرشبيات  وكانت  داخلها. 
داخلها. إن الطراز املعامري العثامين الذي قسم البيوت إىل قسمني: حرملك )للنساء( وسلملك )للرجال( 
كان نموذًجا فًظا لبناء املكان عىل أساس جنساين )جندري( ]يفضل اعتامد مصطلح واحد إما جنساين أو 
وقد  ويؤسسها،  اإلسالمية  املجتمعات  السائدة يف  الثقافة  يعكس  إسالمًيا،  الطراز  هذا  وعّد  جندري[. 

أطلق عىل املدينة املقسمة جندرًيا وصف: )املدينة اإلسالمية(.

التعبري  هذا  جعلوا  الذين  من  ألهنا  لغد  أبو  جانيت  للباحثة  الفضل  تنسب  االجتامعية  الدراسات 
خيتفي، نتيجة إلظهارها اجلانب االسترشاقي يف تلك النظرة؛ تؤكد أبو لغد أن النموذج املتبع لـ )املدينة 
الدراسات  توالدت  وقد  االستعامرية،  املدن  بعض  عن  قليلة  فرنسية  دراسات  من  مستقى  اإلسالمية( 
التي تستشهد ببعضها حول ذلك. فهذا النموذج يوحي بوجود سامت جوهرية وثابتة وحتمية لإلسالم 
وقدرته عىل تشكيل بيئات حرضية، ويكشف عن منظور استرشاقي ينظر للمدينة من حيث اختالفها عن 
املدن األوروبية، وموقعها منها. وتتساءل: )ملاذا يتوقع املرء أن تكون املدن اإلسالمية متشاهبة؟ وعىل أي 
نحو يكون التشابه؟( وبذلك تكّشف أن ما يقال عن وجود )مدينة إسالمية( متشاهبة يف خمتلف األرجاء 
اجلغرافية هو حمض زعم ينفيه االختالف بني طرز معامرية يف بقاع جغرافية خمتلفة ومتباعدة وذات ديانة 
املجتمع  تقسيم  إن  ذلك  إىل  إضافة  رشقها.  وجنوب  آسيا  غرب  وجنوب  إفريقيا  شامل  بمثل  إسالمية، 
واملكان جندرًيا يتناىف مع التطور اهلائل للمجتمعات واجلغرافيا عىل مر الزمن وينفي األثر االقتصادي 
يمكن  أيًضا  وتارخيية.  ومتغرية  متقلبة  أحوال  وبنائها بحسب  األماكن  إنشاء  والسيايس واالجتامعي يف 
القول إن سامت عزل النساء عن الرجال مكانًيا هي سامت املجتمعات احلرضية وليست سامت حمصورة 
وراح  اإلسالمية(،  )املدينة  مفهوم  استخدام  عن  التوقف  املهمة  املداخالت  هذه  عن  نجم  باإلسالم. 
مثل  من  تعابري  يستخدمون  اإلسالمية  الديانة  ذات  املدينة  شؤون  يف  الدخول  يودون  الذين  الباحثون 
)املدينة يف العامل اإلسالمي(، لكن تلك املجادالت مل تنف السؤال ورضورته عن تقسيم املكان عىل أساس 
منه  يراد  الذي  التقسيم  به، يف هذا  يدينان  اللذين  املكان واجلغرافيا  تنف تدخل اإلسالم، يف  النوع، ومل 

العزل بني اجلنسني.

التفكري باملكان بوصفه املجال الذي ينتج املعنى واهلوية والسلوك، وحيدد عالقات القوة يف املجتمع، 
ودور املرأة ونشاطها وموقعها يف اهليكل االجتامعي العام أدى إىل بزوغ فرع خاص يف علم اجلغرافيا هو 

اجلغرافيا النسوية.

فكام أن االهتامم باملكان نتج عن الثورة الكبرية التي حدثت لعلم اجلغرافيا يف ستينيات القرن العرشين، 
فإن اجلغرافية النسوية نتجت عن هذا االهتامم باملكان.
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يبحث هذا االجتاه يف التمييز الذي ينتجه بناء املكان عىل أساس النوع، والذي يعّرف ويعيد تعريف 
النوع انطالًقا من املكان، وما ينتجه ذلك من ثقافة جمتمعية حتدد النوع والعالقات بني اجلنسني، كام حتدد 
موقع املرأة انطالًقا من املكان، إن كان املكان املخصص للمرأة أو ذلك املخصص للرجل، أو احليز الذي 
تشغله املرأة أو ذلك الذي يشغله الرجل. يعّرفها بعضهم بأهنا: )دراسة العالقات املتبادلة بني املجموعات 

النوعية التي تتشكل بفعل القوى االجتامعية، والبيئات التي تتشكل بفعل تلك القوى أيًضا(.

 Landscape

أضافت اجلغرافيا النسوية إىل دراسات اجلندر والتمييز القائم عىل النوع يف العامل كله، جانًبا مهاًم وهو 
األثر اجلغرايف عىل عالقات القوة من جهة، وعالقات القوة يف صناعة اجلغرافيا/ املكان من جهة أخرى؛ 
أي إن البطريركية مل تكتف بالتمييز عىل أساس اجلندر فحسب، بل صنعت هلذا التمييز رشوًطا تكّرسها 
لتبدو كام لو أهنا وضع طبيعي؛ فالذكورة سيطرت عىل الطبيعة، ونتيجة لذلك سيطرت عىل املرأة، واشتغلت 

 .)landscape( )عىل الطبيعة وغرّيت فيها بام يكرس وضع املرأة األدنى ضمن ما يسمى )الند سكيب

)الالند سكيب( هو الفضاء العام الطبيعي، وجيري التدخل يف هذا الفضاء لتغيريه عرب إنشاء احلدائق 
ونباتات الزينة وما إىل ذلك. إًذا، يمكن حسبانه: تغيري الفضاء الطبيعي العام. استغلت البطريركية )الالند 
سكيب(، بوصفها املهيمنة عىل اجلغرافيا والدراسات اجلغرافية، لتغيري املكان بام يتناسب مع مقاصدها يف 
السيطرة عرب خلق عالقات حيددها املكان بالرضورة، وهذه العالقات هي عالقات قوة. اجلغرافيا النسوية 
تقول إن اجلغرافيني كانوا ذكوريني يف دراستهم هذه للجغرافيا، ومل يولوا اجلانب اإلنساين أدنى اهتامم 
فبدا تارخيًيا أن الطبيعة ذاهتا ثابتة، إىل أن حصلت الثورة اجلغرافية وتغري الوضع. قاد هذا إىل وضع أطلس 

نسوي يدرس عمل املرأة يف الزراعة ويف املصنع ويف املنزل ويف الريف واملدينة... إلخ.

ترى إيمي ميلز)2( أن النسويات ربطن املعرفة اجلغرافية بالقوة والسلطة، وأوضحن الدور الذي قام 
به الذكر األورويب األبيض االستعامري يف تاريخ مجع املعلومات اجلغرافية.

النساء  إدخال  عىل  اجلغرافيات  بعض  ركزت  لذلك  استعامرية،  أداة  اجلغرافيا  استخدمت  هبذا  إًذا، 
يف دراسة إنتاج املعرفة اجلغرافية، وهكذا أسهمت اجلغرافيات النسويات يف تغيري طريقة فهم اجلغرافيا 

وممارستها يف تصصاهتا الفرعية مجيعها.

)2) ايمي ميلز، »الجغرافيا النسوية«، سهام عبد السالم )مترجمة(، مجلة الجغرافيا، د.ت، د.م، ص464�458.
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عرب هذا الكشف عن أثر املكان املبني عىل أساس النوع درس النشاط البدين للفرد يف احليز املخصص 
له، ما يمكن أن يكون: دراسة اجلسد جغرافًيا؛ وهبذا اقتحمت اجلغرافيا النسوية جمااًل للدراسة هو: جغرافية 
أو يعيد  أو يتحداه،  ينتج احليز االجتامعي  إما أن  اليومية،  الفرد يف حياته  به  الذي يقوم  النشاط  اجلسد. إن 
تفسريه، أو يضفي عليه معنى، يبدأ يف اجلسد، ويتكون من خالله. فاجلسد هو الذي يعّرف اآلخرين بالفرد، 
األبجدية.  اللغة  أو  اإليامءات  أو  العالمات  عرب:  وذلك  بجسده،  لآلخرين  الذاتية  حكاياته  حيكي  والفرد 
وتتشكل اهلوية الذاتية يف سياق هذه العملية، ويكتسب حكي الفرد، سواء كان رجاًل أم امرأة، معنى عندما 
تصنف احلكاية إىل جانب احلكايات اجلامعية الكربى، وتصري جزًءا من اهلوية اجلمعية. ثمة اتفاق، يف معرض 
قراءة ألف ليلة وليلة، أن من حيكي ال يموت، وأنه جيب عىل الفرد أن يملك حكايته اخلاصة. لقد واجهت 
شهرزاد املوت املحّتم باحلكاية، وهي، وإن كانت حتكي عن اآلخرين، وعليهم، إال أهنا كانت حتكي حكايتها 
الذاتية، فهي تريد تأجيل موهتا ما أمكنها ذلك. واحلركات البدنية التي يقوم هبا الفرد يف سياق عرضه حكايته 
التي متيزه عن اآلخرين ذات طابع مكاين، فهي تنتج احليز االجتامعي الذي جتري فيه وتشكله. ثمة جمتمع 
متكامل بنته شهرزاد، هو جمتمع خاص: جمتمع ألف ليلة وليلة، وهذا ما يمكن أن يكون: بناء اهلوية يف املكان.

أحد أكثر أشكال احلكاية حضوًرا يف زمننا هو الرواية، إهنا حكي الفرد عن ذاته، ويف ما حيكي عن 
ذاته فإنه حيكي عن جمتمعه وعن العامل، ويف ما حيكي عن...، فإنه، بطريقة ما، حمكى؛ فهو خيضع أيًضا 
إلمالءات املكان املتشكل ورشوطه، والذي يفرض عليه نشاًطا بدنًيا خمتلًفا عن آخرين خيضعون لرشوط 

مكانية أخرى.

انطالًقا مما تقدم أحاول النظر يف روايتني؛ واحدة من اجلنوب السوري: )ال ماء يروهيا( للروائية نجاة 
جتدر  ذلك  قبل  لكن  حسن.  مها  للروائية  حلب(  )مرتو  السوري:  الشامل  من  واألخرى  الصمد،  عبد 
اإلشارة إىل أن هذا النوع من القراءات ال يتيح، الدخول يف الشكل الفني للرواية، واإلشارة إىل مواطن 

قوة أو ضعف فيها، وذلك ليس من مهامته.

ال ماء يروهيا

امرأة،  ))أن تكوين  يقول:  برتغالية،  لشاعرة  بمقطع  يروهيا()3(  ماء  لروايتها )ال  الصمد  نجاة عبد  تقدم 
ا.../ ولكن ما ال يطاق  هذا أمل/ تتأملني حني تصريين صبّية/ وحني تصريين حبيبة تتأملني/ وحني تصريين أمًّ

)3) نجاة عبد الصمد، ال ماء يرويها، )بيروت/الجزائر: منشورات ضفاف ومنشورات االختالف، 2017).
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الثاين،  املقطع  يف  الرواية،  وتستهل  كلها((.  اآلالم  هذه  تعرف  مل  امرأة/  تكوين  أن  هو  األرض/  هذه  عىل 
بمقولة وضعتها حتت عنوان )من مرويات املدينة الشفهية( عىل النحو: ))للمرأة يف حياهتا مآتم سبعة:

أوهلا سواد وجه أهلها يوم والدهتا أنثى.

ثم بكاء فرجها دًما يوم طمثها األول، ويف سائر األيام التي

يتدفق منها الدم شامًتا.

والثالث ليلة دخول عريسها فيها.

والرابع موصول من يوم محلها إىل خماضها، وانفراج معربها عن

مولوٍد حّي، وحتى بعد الوالدة الساملة، يظل قرب النفساء مفتوًحا

أربعني يوًما...

ومأتم خامس عند فطام كل ولد.

والسادس يوم موت زوجها أو يوم طالقها باستحقاٍق أو بابتالء.

والسابع هو العلني، آخر امليتات، يوم إسالمها الروح إىل بارئها((.

التي ترسد حكايتها  امرأة هي  فإن  الرسد  املرأة بشكل رصيح، ومن حيث  فالرواية قول عن  وهبذا، 
الرواية يف  املرأة. جتري  رواية  أيًضا، هي  الرواية، وهبذا  مدار  وتارخيها عىل  املدينة وشخوصها  وحكاية 
حمافظة السويداء جنويب سورية )غالًبا، يف ريف املدينة(. تبدأ بعد سنتني من طالق الشخصية الرئيسة يف 
الرواية )حياة( من زوجها، وقيام أهلها بـ )حبسها( يف )بيت الكرش( وهي غرفة يف قبو املنزل خمصصة 
مل  األربعني من عمرها ولدهيا ولدان  املدة كانت )حياة( يف  إًذا. يف هذه  البيت، هي مستودع  لكراكيب 
تستطع إحضارمها للعيش معها، حيث إن زوجها وأهله مل يقبلوا بذلك، فهي تطلقت بسبب )اخليانة(؛ 
أحبت )حياة( شخًصا، ومل تتزوج منه بسبب اعرتاض أمه، فزّوجها أبوها من قريبه الذي يكربها بعرشين 
عاًما رغاًم عنها. كانت عالقتها بزوجها إرغامية، قرسية وتنطوي عىل عسف كبري. كان أبوها قاسًيا مع 

أفراد األرسة، خاصة مع أمها، ويفّضل مع األم، أخاها الذكر عنها وعن شقيقاهتا البنات.
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تروي )حياة( أيًضا قصة البحث املرير عن حفارات الستخراج املاء من أرايض السويداء التي تفتقد 
البحث نجح يف  ينابيع(، وكيف أن  السويداء وال قراها هنٌر دائم اجلريان... وليس فيها  لنهر: )ليس يف 

استقدام حفارات من الشامل السوري.

عطش األرض، عىل نحو ما، انتقل إىل اإلنسان يف هذه البقعة الصلبة من األرض السورية، ما يعطي 
سبًبا لعنوان الكتاب: )ال ماء يروهيا(.

انطالًقا من هذه اجلغرافيا املكانية واالجتامعية، وانطالًقا من )بيت الكرش( الذي حيتوي عىل: ))تنكات 
الزيت وعناقيد البامية وجديلة الثوم وكيس البصل، غسالة بمحرك معّطل مل يبع حتى بقروش((، وقد 
فيه،  وضعوها  الذي  احليز  هذا  من  انطالًقا  جنب،  إىل  جنًبا  ومعها  الكراكيب،  هذه  بني  )حياة(  عاشت 
انطالًقا  الناس ليس  الوقت ذاته. نظرت إىل  انتقامية، متحاملة وفاضحة يف  ثأرية،  قدمت )حياة( رواية 
من أحواهلم وأسباهبم، بل انطالًقا من أحواهلا هي، وأسباهبا هي، مل تفكك البنى بل األشخاص، وذلك 
ضمن عملية نفسية معقدة المرأة كانت تفقد حياهتا عىل نحو مّطرد وبال انقطاع منذ بداية تشكل وعيها 

حتى انتهائها مرمية يف بيت الكراكيب. 

كرهية،  مؤثر،  وجود  هلا  وليس  ضائعة  لشخصيات  نادرة  استثناءات  إال  كافة،  الرواية  شخصيات 
إىل  التهم )حياة(  الذي  املكاين  الوحش  انتقل  تنضب.  الذي ال  الرشاسة  نوع من  تنطوي عىل  عدوانية، 
روحها وثقافتها وجعلها كائنًا )كارًها( مل تستطع أن حتب أحًدا حتى أمها املغلوب عىل أمرها، ففي سياق 
تقال عبارة كهذه عن  أمنا((! أن  القبح عن  الشكل واخللقة، وردت عبارة: ))ورثنا  التحدث عن مجال 
اجلفاف  يعني:  فذلك  قبوله،  يمكن  أمًرا  األم  أسباب خاصة جتعل من عدم حمبة  إيضاح  األم، من دون 
ظهر  )نارص(  الرواية  طوال  أحبته  الذي  الشخص  حتى  كراهية.  يعني:  والثقايف،  والعاطفي  الروحي 
كشخص ضعيف ال حول له وال قوة أمام أمه، األمر الذي ال جيعل القارئ متعاطًفا معه عىل أي حال. 
عىل الرغم من أنه غادر إىل لبنان، وعمل يف منظمة التحرير الفلسطينية )فتح(، وحاز، لشجاعته، لقب 
)سبع اجلبل(، وهاجر مع منظمة التحرير الفلسطينية إىل تونس، فبوخاريست، وانتهى به املطاف يف أملانيا، 
لكن، مع ذلك، مل يستطع أن يقنع أمه ولو بكلمة أنه يريد الزواج من حياة، مل حياول أصاًل. بدا سلبًيا عىل 

نحو غري منسجم مع نضاله يف منظمة التحرير.

كشخص  ظهر  العمر،  مقتبل  يف  الصغري،  الشاب  الرواية،  يف  ابنها  فيها  ظهر  التي  الوحيدة  املرة  يف 
متواطئ مع والده يف كشف )اخليانة( التي ارتكبتها أمه، االبن يتآمر مع والده ضد أمه، ويشارك يف صنع 

مصريها يف )بيت الكرش(.
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)الالند سكيب( من  ملا يسمى:  أمر جغرايف من جهة، وخاضع  املكان صلًفا، وهذا  الرواية ظهر  يف 
جهة أخرى؛ فتحول احليز املكاين للكراكيب إىل حيز اجتامعي لإلنسان الذي حتول إىل جمرد )كراكيب( هو 
اآلخر أيًضا. ثمة ما يمكن أن يكون )الند سكيب( ثقايف أيًضا؛ فعندما ينظر إىل ما هو خارج الكتاب كام 
ينبغي، أي النظر إىل املجتمع الذي رصده الكتاب، لنقرأ جمتمًعا غري قابل لإلصالح والتعديل والتغيري، 
فيقف  أيًضا،  به  العمل  جرى  ثقايف  سكيب(  )الند  أن  يعني  فذلك  له،  املضاد  املوقع  من  املجتمع  لنقرأ 
الكاتب هنا يف موقع علوي ينظر إىل جمتمعه من حيث هو جمموعة كراكيب أيًضا، ويف حال العالقة مع 

الكراكيب فاخلطوة األوىل املقرتحة هي: التخلص منها.

عرب أسطر عدة من الرواية تتحدث )حياة( عن عالقة إحدى صديقاهتا التي تقطن يف احلي ذاته إنام 
)يف منطقة أعىل( من منطقة )حياة( بأمها، وتصفها بأهنا هادئة، ومنسابة، يف إشارة كام يبدو إىل أن الطريق 
املعبدة باإلسفلت أمام بيت هذه الصديقة كانت هلا أثر يف ترقيق العالقة وانسيابيتها، يؤكد ذلك أن والد 
ابنه/  يتمسك هبا  التي  يمنع احلجة  بيته، وذلك كي  إىل  الواصلة  الطريق  تعبيد  إنه سيطلب  قال  )حياة( 
الطالب اجلامعي يف عدم زيارته أرسته من دمشق إىل السويداء. ثمة إشارة قوية إىل أثر املكان إًذا يف صوغ 

العالقات والروح.

سكيب(  )الالند  موقع  أن  أعتقد  النسوية،  اجلغرافيا  فيها  بام  اجلغرافيا،  تتناول  التي  الدراسات  يف 
سيكون جمدًيا إذا كان يف املركز منها، من حيث أثر السلطة/ القوة يف حتويل املكان عىل النحو الذي جيعل 

من السيطرة عليه وعىل من يشغله ممكنة بكثرة ومؤبدة.

مرتو حلب

ثمة مكانان قويان يف حضورمها وتأثريمها يتبادالن )السيطرة( عىل )سارة( يف رواية مها حسن )مرتو 
ودرست  وعاشت  فيها  ولدت  التي  )سارة(  مدينة  بوصفها  من  حلب  وباريس.  حلب  حلب()4(: 
وعملت، مع ما يعنيه ذلك من امتزاج جسدي بني املدينة و)سارة(. وباريس بوصفها مدينة اللجوء التي 

انتقلت إليها )سارة( بعد الثورة السورية وإبان احلرب التي تدور هناك عىل خلفية الثورة.

يف عمر الثالثني تنتقل سارة إىل باريس بدعوة من خالتها )أمينة( التي ال تعرف عنها شيًئا، واملقيمة 
هناك منذ ثالثني عاًما. هناك، مل يشجعها أحد عىل العودة إىل سورية بسبب الكوارث احلاّلة يف سورية ويف 

)4) مها حسن، مترو حلب، )بيروت: دار التنوير، 2016).
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حلب خاصة، لذلك تتقدم بطلب جلوء وتبقى. وهناك أيًضا تعرف أن خالتها )أمينة( هي أمها البيولوجية 
التي تركتها رضيعة وغادرت مع شخص حتبه إىل فرنسا لتكون فنانة مرسحية مشهورة وذات حضور قوي، 
بينام أمها يف حلب )هدهد( هي خالتها التي ضّحت بحبيبها وبكل يشء كي تتزوج من زوج )أمينة( وتريب 

الطفلة سارة. جرى ذلك ضمن عملية معقدة من السفر إىل فرنسا وتعرفها عىل هذه احلقيقة الصادمة.

يف فرنسا/ باريس تتعرف إىل املكان من حيث إنه هو حلب بأسامء أجنبية، تتخيل أهنا يف حلب عىل 
طول الرواية، األماكن ومواقف القطارات تستبدل هبا أسامء مواقف وأماكن يف حلب، ثمة عالقة جسدية 

ال تتبدل مع تفاصيل حياهتا يف حلب.

عرب رشائط تسجيل تركتها )أمينة( تتعرف )سارة( عىل كل يشء، وتعرف كل يشء. تعرف أن )أمينة( 
تعرفت يف مرحلة الحقة من حياهتا، إىل شاب فرنيس )ماتيو( تلت عنه أمه يف طفولته، وغادرت املنزل 
لريبيه والده عىل كراهية أمه. وعندما يقرأ يف الصحافة أن أمينة فعلت اليشء نفسه، حياول االنتقام من أمه 
عرب انتقامه من )أمينة(. فيأخذها إىل مكان ما يف شقته، ويقيدها، ويامرس عليها شتى أنواع التعذيب، حتى 

تتمكن من الفرار بطريقة أقرب إىل ما نشاهده يف األفالم.

أمينة فرنسية مهاجرة )من أصل سوري( وماتيو فرنيس )أصيل(، وحني يريد االنتقام من أمه ينتقم من 
مهاجرة، وكي تكتمل مأساة اهلجرة السورية يكون انتقامه من مهاجرة سورية األصل. ال يوجد يف الرواية 
يكون ظهوًرا  قد  ما،  نحو  دائاًم عىل  يظهر  واملهاجر  الالجئ  قلق  لكن  ما،  نوع  من  إىل عنرصية  إشارة  أي 
غامًضا، لكنه يظهر. يمكن عّد هذه اجلريمة التي ارتكبها فرنيس بحق مهاجرة أحد أشكال ظهور هذا القلق. 

ثمة )الند سكيب( كولونيايل أيًضا حيدد العالقات بني املهاجر و)األصيل( بوصفها، أيًضا، عالقات قوة. 

جنوب / شامل

يف الروايتني بدا أن املكان، بنسبة كبرية، هو الذي يروي، وهو الذي حيدد مسارات شخوصه وعالقاهتم 
ومصائرهم. روايتان؛ واحدة من اجلنوب السوري )ال ماء يروهيا( وأخرى من الشامل السوري )مرتو 
الوقت  لديه  يكون  أن  منقاًدا ملصريه من دون  اإلنسان  فيها  بدا  دة،  مهدِّ قاسية،  تقدمان جغرافيا  حلب( 
ملجرد التفكري يف اختياره، أو التحكم فيه عىل األقل. تنتهي رواية عبد الصمد يف )بيت الكرش( بال أي 
أفق لتغيري الوضع. وتنتهي رواية حسن بعودهتا هتريًبا إىل بلدها، إىل حلب وقد ماتت )هدهد(/ األم غري 
البيولوجية، إثر سقوط قذيفة عىل العيادة التي كانت تنتظر فيها الطبيب الذي أحبته ذات يوم، ثم تركته 
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كي تنقذ العائلة من فضيحة هروب أختها املفاجئ وتركها طفلتها يف مهب الريح.

إًذا، هي جغرافيا ممتدة يف طول البالد وعرضها، تأسست ضمن إطار )الند سكيب( استبدادي هذه 
املرة، حيث أخضعها دكتاتور متوحش ملدة نصف قرن وغرّي فيها وصنعها عىل نحو جيعل من استمرار 
سلطته وتسلطه أمًرا متحقًقا، ففي اجلنوب خياف )الناس حتى من متثال رئيس البالد )حافظ األسد( الذي 
يرفع يده يف الفضاء، يًدا تتوعد أكثر مما تعد(، كام تروي )حياة( يف رواية نجاة عبد الصمد. ويف الشامل )كام 
يف باقي أجزاء اجلغرافيا السورية( غرّي الدكتاتور معامل املدينة ودمر أبنيتها وقتل ناسها وشتت مصائرهم 
وجعلها غامضة عىل نحو يثري قلق التاريخ وبناه املتعاقبة. حيث إن )سارة( تعود إىل بلدها هتريًبا، أي وفق 

ما يسمى يف وثائق اللجوء واهلجرة )مهاجرة غري رشعية( وهي بنت البلد.

خارج غاليف الكتاب

عنه،  وحيكيان  يقدمانه  الذي  املجتمع  عن  الكتابني،  خارج  خارجهام/  هو  عاّم  الروايتني  يف  بحثت 
وهذا ما أحسبه اإلمكان األكثر جدوى للدراسة، إذ مل يعد ثمة جدوى من البقاء داخل غاليف الكتاب 
والنظر إىل النص بوصفه نًصا فقط، بل جيب اكتشاف األنساق املتخفية )املضمرة( بني ثنايا النص، وهذا 
يستوجب البحث يف ما قبل النص وما بعده واحليثيات املرافقة وغري ذلك مما أمهلته الدراسات احلديثة 

غالًبا، وحكمت عىل النص انطالًقا من أنه جمرد، بنية لغوية فحسب. 

والثقافية  السياسية  البنى  دراسة  عىل  حيّفز  بل  الكاتب،  بالرضورة  يدين  ال  األنساق  تلك  واكتشاف 
واالجتامعية واللغوية املكرسة والتي تتسلل إىل النص عرب العديد من املسارب املفتوحة، والتي فتحتها 

الثقافة احلديثة، إجبارًيا، إنام بنعومة، يف وعي الكاتب وال وعيه أيًضا.  
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طرائق السد الالمتناهية

خالد خليفة

هل يمكن لكاتب أن يتحدث عن جتربته يف الرسد؟ أشك يف ذلك؛ ألن ذلك يعني حديثه عن فشله يف 
الوصول إىل الكتابة.

ما زلت أذكر حني فكرت للمرة األوىل بأنني سأصبح روائًيا، انتابتني مّحى حقيقية، لسنواٍت كنت أكتب 
الشعر، وأعيش كام يليق بحياة الشعراء املتهتكني، لكن طيف الرواية جعلني أنظر إىل قصائدي بأهنا نصوص 
بائسة، وميتة، وأهنا حمض متارين عىل كتابة مقبلة ال بّد أن أقدم عليها يف حلظة غري بعيدة. كنت يف العرشين 
وقاعاهتا ومقاصفها  اجلامعة  أدراج  بني  األوقات كشاعر شاب  الكتب، ومتضية  غارًقا يف حبِّ  من عمري 
وشوارع املدينة اخللفية، مكرتٌث بكلِّ يشء إال دراستي. مل أكن أعرف شيًئا عن كتابة الرواية لكنني احتفظت 
يف دفاتري بجمل منشورة يف جملة شعر، يويص فيها مهنغواي كّتاب الرواية برضورة اجللوس إىل الطاولة ملدة 
ثامين ساعات يومًيا، ويشبههم بعامل املصانع. كنت أفكر بأنني لن أستطيع فعل ذلك، وأهتّيب من أساتذيت، 
حني أقرأ دويستوفسكي كنت أشعر باإلحباط، كيف يل أن أكتب مثل هذا الرسد العظيم، وهذا النهر الدافق 
من األحاسيس. يف أعامقي هبتت صفة الشاعر، وبدأت بكتابة نصوص شعرية طويلة كتمرين حمتمل لكتابة 
الرواية، مل أستمع إىل نصائح بائسة تويص بكتابة القصة القصرية كخطوة أوىل، كنت أكره القصة القصرية، 
وما زلت. يف أعامقي كنت أفكر بأنني إما أن أكون روائًيا أو ال أكون. فقد الشعر بريقه، ومل تعد تعنيني صفة 
الشاعر، إىل أن أنقذتني محاقتي وكتبت اجلمل األوىل التي تراكمت وأصبحت رواية طويلة، كتبت عىل نحو 
شبه يومي لساعات طويلة أكثر من سبعني ألف كلمة. اختربت كّل يشء؛ قدريت عىل اجللوس إىل الطاولة، 
وتنمية اخليال، واللغة، اللعب، وبناء الشخصيات، وامتحنت أسئلة الرواية كلها، واكتشفت أنني أحتاج إىل 
احلامقة أيًضا ألحرق روايتي األوىل التي كانت مستعارة من روايات أخرى، أحرقتها، شعرت بإحباط كبري، 
لكني شعرت بنفيس قريًبا من هديف. انتظرت محاقتي الكبرية بعد سنة ألكتب نيص األول )حارس اخلديعة (، 
النص الذي كان بالنسبة يل إعالن هوية غري مفهومة، لكنّها هويٌة عىل كل حاٍل. كان هديف كتابة نص روائي 
الرغم من فشل  التجربة عىل  تؤرقني، وما زالت. نجحت  الفرادة دوًما  ال يشبه نصوص اآلخرين. كانت 
النص يف منحي لقب الروائي الذي كنت أطمح إليه. كانوا يقولون بأنه نص شعري طويل ومكثف لكنه ليس 
رواية! مل أرد أو أناقش أحًدا، عرفت أن الطريق طويلة وقاسية! شعرت بأنني عىل الطريق الصحيحة، وجيب 
أن أخترب كل األشياء التي تصنع من كائن غري مكرتث مثيل روائًيا، أقيض ليايل طويالت وأنا أفكر يف تفكيك 
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نصوص اآلخرين التي عّلمتني الكثري، شعرت يف تلك السنوات بأنني شخص غري مفهوم، أستطيع اجللوس 
إىل الطاولة ألشهر من دون أن أغادرها، يكفيني القليل، وأستطيع الدفاع عن نفيس ضد النظرات املتشككة، 
واليشء الرئيس الذي فهمته جيًدا أنني جيب أن أصبح ناقًدا قاسًيا لنصويص، ال أنتظر رأًيا من أحد، واليشء 
الرئيس الذي تعلمته أنني جيب أال أدافع عن نيص، جيب أن يدافع النّص عن نفسه، وهذا ما حدث يف روايتي 
)دفاتر القرباط(. أصبحت حيايت مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالعمل طوال اليوم يف كتابة الروايات، ببساطة 
رّتبت حيايت عىل تقريب كل ما يفيد كتابة الرواية، وإبعاد كل ما يؤذهيا، حتى عالقايت الشخصية حكمتها هذه 
القاعدة، تعلمت بأنني قد بدأت الغوص يف عامل ال متناٍه، يتكون من طرق رسد المتناهية، خيال غري حمدود 

وال يمكن تأطريه يف سقف أو تربيره، بحثت يف حيايت عن مستحيل ال يمكن حتققه بسهولة، وما زلت. 

بالتأكيد بعد روايتي الثالثة )مديح الكراهية( شعرت باسرتخاء كبري، شعرت بأين قد ذهبت إىل املكان 
الذي ال أمل يف العودة منه، لقد أصبحت تلميًذا من جديد، كل مجلة تعّلمني كيف يكون الرسد، واللعب، 
والكهوف املخفية يف الذات، تعلمت أنه ال يمكن لكاتب أن يتحدث عن الكتابة، هناك طرق رسية يف 
تلك املدن اخلفية التي أعيش فيها منذ ربع قرن، تقودين طرقها إىل متاهات ال متناهية، وكلام وصلت إىل 
مفرق طرق أترك لقلبي أن يقودين إىل الطرق األكثر وعورًة، مل أعد أرى احلياة واملوت كام يراه اآلخرون. 
أصبحت حيايت املرئية مملة، فقرية يف مفرداهتا، لكن حيايت األخرى غري املرئية شديدة الصخب، وال يمكن 
أكثر جهاًل  قوية، ال تطئ هدفها، أصبحت  أحاسييس طازجة،  املحافظة عىل  تعلمت  يراها،  أن  ألحد 

وأكثر قوة يف النظر إىل األشياء املرئية، لكن بطرائق خمتلفة أيًضا ال يمكن حرصها. 

حتى اآلن ما تبقى مني هي تلك اللحظات التي تذكرين بجهيل، ويقيني بأن طريق الروائي ال ينتهي، 
مفارقه كثرية ومتشعبة، وال تؤدي كلها، بالرضورة، إىل روما أو إىل الطاحون. قد يكون الروائي حمظوًظا 
الرسد  تنهرس حتت وطأة اخلوف من  ما أسمع عظامي  كثرًيا  إىل جمرات غري مكتشفة.  به احلظ  ويؤّدي 
واجلمل املقبلة، لكن جلويس األبدي إىل الطاولة، وشعوري بأنني أمتلك وقًتا طوياًل جيعالين أشعر بأن 
كل يشء سيكون عىل ما يرام، سأجرب السري يف طرق الرسد التي توصلني دوًما إىل طرق جمهولة أخرى! 
ملدة سّت ساعات  الطاولة  إىل  اليومي  قرن من جلويس  ربع  بعد  املتاهة  احلياة/  اعتدت عيش هذه  لقد 

يومًيا، واللعب مع طرائق الرسد الالمتناهية واملنفتحة عىل مغاور ظالم النفس البرشية. 

كّل نصٍّ جديد يعّلمني أنني ما زلت يف أول الطريق، هناك وعد دائم بملذات كثرية جيب اكتشافها، ما 
دمت قادًرا عىل السري بتؤدة، والنظر إىل العامل هبدوء وبرود.  

أستطيع كتابة مئة صفحة لكن جيب أن أتوقف هنا! 
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الرواية حمنتي الكربى

جان دوست

نوًعا من  العربية. كان ذلك  باللغة  بكتابة رواية  أثناء دراستي اجلامعية فكرت  العمر، ويف  يف مقتبل 
من  رصيدي  يكن  مل  الكافية.  العدة  هلا  أعد  ومل  حساهبا،  أحسب  مل  مغامرة  دخول  يف  الرغبة  أو  الطيش 
الروايات التي اطلعت عليها إال بضع روايات دينية الطابع للكاتب عيل أمحد باكثري، وبعض الروايات 

التارخيية جلرجي زيدان، وبطبيعة احلال روايات العرص الكالسيكي الذهبي الروسية.

املقموعة واملمنوعة رسمًيا  اللغة؛ بأي لغة نكتب، هل نرتك لغتنا األم  كانت حمنة جييل الكربى هي 
ونتوجه إىل العربية، أم هنمل لغة )الدولة( عىل الرغم من املغريات كلها، ونلتفت إىل لغتنا.

برز منذ البداية تياران يف الثقافة الكردية؛ تيار واسع اعتمد اللغة العربية لغة تعبري وتدوين، وتيار ثاٍن 
صغري مهمش يشتغل يف الظل، وحياول تطوير اللغة الكردية عىل الرغم من العوائق اهلائلة. انتميت إىل 
تيار الظل، وكتبت أشعاري باللغة الكردية، وما إن صار عمري تسعة عرش عاًما حتى بدأت كتابة روايتي 
الشعرية األوىل )قلعة دمدم( باللغة الكردية، ونرشت يف عام 1991 يف بون- أملانيا وإسطنبول يف الوقت 
نفسه. مل يمنعني تعلقي بلغتي األم االهتامم باللغة العربية التي أحببتها وكتبت هبا أوىل قصائدي. جعلت 

العربية لغة أترجم إليها، وأكتب هبا بعض األبحاث املتعلقة باألدب الكردي.

من جهة أخرى؛ شدين التاريخ إىل أعامقه، فحاولت أن أستكشف من التاريخ الكردي سبب حمنة الكرد؛ 
فكانت )قلعة دمدم( التي كتبتها يف أوائل شبايب رواية تارخيية، لكنها مل تسلم من األدجلة واإلسقاطات 
التي أّثرت يف مستواها الفني. ومع ذلك فقد حققت شهرة كبرية، وأصبحت جواز سفري إىل عامل األدب 

الكردي.

اكتشفت من خالل قراءايت، أن دراسة معمقة لتاريخ الكرد قد تؤدي إىل رسم طريق للحرية واخلروج 
استطعت  ما  نقلت  فشلها،  وأسباب  الكردية  الثورات  تاريخ  دراسة  عىل  انكببت  االستعباد.  متاهة  من 
فهمه، نقلت خالصة املحنة ولب املشكلة إىل عامل الرواية، فنرشت عام 2004 رواية )مهاباد، وطن من 
ضباب( باللغة الكردية، وهي تتحدث عن تاريخ مجهورية كردستان يف مهاباد، ثم أتبعتها برواية )ثالث 
خطوات إىل املشنقة( باللغة الكردية أيًضا؛ وهي تدور حول ثورة الشيخ )سعيد بريان( ضد اجلمهورية 
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الثالثة رجعت قروًنا إىل الوراء، مل أكتب عن عرصنا احلايل بل كتبت عن حمنة )أمحد  الرتكية. يف الرواية 
خاين(، الشاعر واملفكر الكردي، وكتبت عن رصاع املثقف والسلطة، وعن توزع والءات أمراء الكرد 
بني إمرباطوريتني معاديتني مها الصفوية والعثامنية. أما يف رواية )مارتني السعيد( فقد حاولت االنعطاف، 
وكرس القالب الذي وجدتني أتقوقع فيه. كنت أخاف أن أتقولب ضمن الرواية التارخيية، ما قد يشكل 
عائًقا أمام تطوير أدوايت الروائية وأساليبي الرسدية، لذلك اجتهت إىل الثقافة الغربية، وكتبت قصة شاب 
أملاين يسافر يف القرن الثامن عرش إىل الرشق بحًثا عن السعادة. هذه الرواية كانت نقطة حتول يف مسرييت؛ 
إذ إنني وّسعت من جمال احلركة لدي، وصارت دائرة اهتاممايت أكرب من قوميتي وتارخيها، رصت أهتم 

باإلنسان أينام كان، وأًيا من كان. 

لذلك جاءت روايتي اخلامسة عربية اللغة؛ كان ذلك صدمة لقرائي الكرد الذي استهجنوا هذا التحول 
الكراهية  قصص  من  كثرًيا  رسدت  ألنني  ربام  والتسامح،  املحبة  رواية  املرتجم(  )عشيق  كانت  عندي. 
والظلم اللذين حلقا بقومي، فذهبت ألوذ بظالل املحبة النابعة من فهم اآلخر واالنفتاح عليه. كان اجلزء 
الثاين من تلك الرواية )نواقيس روما( يصب يف االجتاه نفسه، لكنني بعد التحوالت يف الثورة السورية، 
ويف املنطقة الكردية من سورية خصوًصا - عدت إىل ساحتي الرئيسة، ورصت أهتم بام حيدث بني بني 
قومي، فكتبت رواية )دم عىل املئذنة(، وهذه املرة مل تكن الرواية تارخيية بل حتدثت عن واقعة عايشتها، 
مسقط  وهي  املساملة،  املدينة  هبذه  حلق  عام  )كوباين(  رواية  كتبت  ثم   .2013 عام  عامودا  مذبحة  وهي 

رأيس، من نكبات ودمار هائل. 

التي  املرشوعات  يف  االستمرار  نستطيع  نعد  مل  بحيث  الروائيني،  نحن  السورية  الثورة  أرستنا  لقد 
رسمناها ألنفسنا، رصت أرصد هذه الثورة ومآالهتا كغريي من الروائيني السوريني، ومل أعد أكتب إال 

عنها. 

ويل حتت الطبع رواية جديدة عن حمنة حلب الرشقية، عن حمنة اإلنسان السوري. عن حمنتي أنا.

الرواية حمنتي. وال أريد هلا أن تنتهي. 
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املحور الرابع: لعبة الّسد يف نطاقات املمكن والفانتازيا
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وصايا الغبار: السد بني املمكن والفنتازيا

نجاة عبد الصمد 

متهيد

صدرت رواية )وصايا الغبار()1( ملازن عرفة عام 2011، وقد يكون الزلزال السوري الذي بدأ عام 
2011، هو الذي أعاق انتشارها أو التعريف الالئق هبا، األمر الذي تأّخر حتى عام 2017، موعد إصدار 
روايته الثانية )الغرانيق( عن دار )هاشيت أنطوان، بريوت(، وهي العمل الذي القى قراءات ومقاالت 
وأصداء الفتة، حّفزت مجهور املهتمني عىل البحث عن األخت الكربى لـ )الغرانيق(؛ أي )وصايا الغبار(، 

وإعادة قراءهتا ومالقاهتا باالحتفاء املستحق، وإن جاء متأخًرا نسبًيا. 

1. رشك العنوان والفاعل النّيص

)وصايا الغبار( هذا العنوان رشك. ما صورة الغبار يف األذهان عموًما؟ وما الغبار؛ لتكون له وصايا؟ 
وما الوصايا التي قد يرتك؟

ويف  ويرتاكم،  فيعود،  يغّيب،  يرى،  وال  يشم،  مكان،  كل  يف  واملوّزع  واحلائم  املنترش  الغبار  هذا   
يرتاكم  إال حني  اجلديدة  يكتسب صفاته  قبل، ال  من  عليها  يكن  مل  مرارة  بنكهة  بحّلٍة جديدة،  مرة  كل 
طبقًة قابلًة؛ ألن تكون مرئية. عندها يمكن رؤية حجم التغيري الذي طال املكان حتى بدت آثاره غباًرا 
التغيري رغم هشاشته، ورغم االعتقاد األكيد أن طرده سهل، فيام قّوة كثرٍي من  قاباًل للرؤية وقادًرا عىل 
األشياء، بام فيها الغبار، تكمن يف ضعفها! هبذا املعنى تراءى يل: أن هذا العنوان، هو )عنواٌن مكاين(. لكن 
باملعنى امللموس هنا؛ فالغبار هو القادم من صحارى النفط، منذ سبعينيات القرن املايض، حمماًل بفتاويه 
اإلسالمية القروسطية املتخلِّفة، كمقدمة خلراب األسلمة القادم يف عاملنا العريب، مقابل اهنيار احلركات 

)1) مازن عرفة، وصايا الغبار، ط1، )دمشق: دار التكوين، 2011).



العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019

170

ملف العدد

ووصاياه،  الغبار  ومقابل  شعوهبا.  عىل  استبدادية  قمعية  نظم  إىل  حتوهلا  بعد  مرشوعاهتا  وفشل  القومية 
تنهض ثيمة )املطر(، التي جتلل األحداث يف الرواية بالشاعرية واحللم يف حماولة ملواجهة خراب )الغبار(، 

ومنح بصمة أمل يف وجه )الوصايا الغبارية(. 

وإذا كنت قد نسجت بعًضا من تصورايت عن الرواية عرب عنواهنا، فكيف يل يف مساحة الكتابة هنا، 
أن أخلص حمتوى رواية من 664 صفحة؟ هنا، يكمن الرشك الثاين؛ رواية طويلة. ثمة فئة من القّراء، وال 
أظنها كبرية، ال تتذّمر من طول الكتاب الذي تقرأ، متيض فيه ما دامت تستمتع، حتى لو كانت صفحاته 
تكاد ال تنتهي. شخصًيا، أكملت قراءيت األوىل يف أياٍم ثالثة، مل تكن بداية القراءة عىل وفاق مع مزاجي 
اخلاص كقارئٍة واقعيٍة جًدا، لكنها مل تلبث أن أخذتني إليها حّد االستالب، وتأخرْت باإلفراج عني بعد 

إكامهلا.

بطل الرواية شاٌب عاد من )سلومانيا( يف سبعينيات القرن املايض، بعد أن أهنى تعليمه فيها كطالب 
هذه  )سلومانيا(  تبدو  العاصمة.  يف  ثقايف  مركز  أهم  يف  رسمًيا  موظًفا  بعمله  ويلتحق  عليا،  دراساٍت 
برمزيتها تعمياًم لدول املعسكر األورويب الرشقي االشرتاكي التي ستنهار قريًبا، بعد أن صّدرت أشكال 
قمعها الستاليني إىل عاملنا العريب، فتلقفته )عسكرة( احلياة اليومية فيها. وهلذا داللته يف عقلية الشاب الذي 
حتول إىل شخصية حاملة، يبحث عن اخلالص يف أحالم يقظته، هارًبا من رسدية تارخيية فاشلة بطوباويتها 
احلاملة إىل واقع زائف، مستبد وفاسد. وفيام تتوسم األجهزة األمنية فيه عنرًصا صاحلًا للعمل معها، حني 
دائاًم( أن ما جعله يرتك تلك  املتكلم  أنه عاد حًبا بوطنه، فهو يعلن يف دخيلته )متحدًثا بضمري  تفرتض 
الـ )سلومانيا( خمتاًرا، هو: أنه مل يستطع- ببساطة- أن حيب نساءها ذوات )العيون الرمادية والزرقاء(، 
اللوايت مل ير فيهّن محيمية احلب، وظّل يشعر بخواء ووحدة ووحشة بعد كل وصال مع أية امرأٍة منهن. عاد 
إىل وطنه باحًثا عن )العيون العسلية(، رمز الدفء اإلنساين واحلميمية، التي لن جيدها إال يف امرأة رشقية 
))العيون  املتخيلة:  املحبوبة  مقومات  كل  فيها  التي  التشكيلية  الفنانة  شيامء  إىل  بداية  يتعرف  بالده.  من 
العليا يف )سلومانيا(؛ ولذلك فاجأتني  بعد أن أهنيت دراسايت  التي جعلتني أعود إىل هنا،  العسلية هي 
رجل  من  بزواجها  تفاجئه  شيامء  أًن  إال  وتتنفس(()2)،  لوحاهتا  يف  تعيش  التي  العسلية  بالعيون  شيامء 
من طائفتها املنغلقة عىل نفسها، يف جمتمع ما قبل حداثي يعيش بقوة عالقات عشائره وطوائفه. وبغياهبا 
يستحرض الشاب من ذاكرته جمموعة من الصبايا اللوايت مررن به بمغامرات عاطفية يف مراهقته، قبل أن 
اجلسد  )ورد(،  شخصية  عرب  وذلك  وروال.  وجورجيت،  وسهري،  وهند،  إهلام،  )سلومانيا(:  إىل  يسافر 
الذي ينسل من أحالم يقظته، ويتحول إىل أداة ملامرسة اجلنس معه بدياًل من ذكرياته معهن، وخاصة بعد 

)2) مازن عرفة، وصايا الغبار، ص10.
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املثال:  إليها، وعىل سبيل  انتهني  التي  املختلفة، واملؤسفة عموًما  املآالت  أن استقىص أخبارهن، وعرف 
أضحت إهلام بنت اجلريان عانًسا، لكنها ارتقت يف احلزب احلاكم بوصفها خمربة نشيطة، وُشغلت بكتابة 
التقارير عن املعادين للحزب والثورة. وهند، سليلة العائلة الشيوعية، التي تزوجت تاجر ماشية يكربها 
بـ 20 عاًما. وسوف يعود، ويلتقي هبن الحًقا يف أسفار هتويامته اجلنسية إىل مكان يشبه )اجلنة اإلسالمية(، 
)اجلنة  إىل  جديد  من  ثم  ومن  فيها،  متخيالت  حوريات  أصبحن  وقد  اإلسالمية،  املرويات  وفق  مبني 
األمريكية(، املبنية أيًضا وفق نمط احلياة االستهالكية، التي تروج هلا )عوملة ـ أو باألحرى ـ أمركة احلياة 

اليومية، وقد حتولن إىل ما يشبه بطالت األفالم اإلباحية. 

ال يتضح عرب مسار الرواية إن كان للراوي زوجة وأطفااًل؛ إذ يبدو أقرب إىل املواطن األعزب الذي 
يمتلك وقته حًرا، موزًعا بني عمله يف املركز الثقايف وأحالم يقظته املستمرة. لكنه يف الصفحات األخرية 
يستيقظ من نومه )كام يف كل يوم( عىل رصاخ زوجته التي تتذمر من غياب احلاجات األساسية يف البيت 
ورضورة تأمني املتطلبات اليومية ألوالده األربعة؛ وهو ما يشكل صدمة للقارئ الذي جيعله يصحو من 
سلسلة أحالم اليقظة واملونولوجات الداخلية واالستيهامات اجلنسية وتومهات الفانتازيا الغرائبية، التي 
رافقت البطل طوال أحداث الرواية، ويعيده إىل واقع اخلراب اليومي الذي تعيشه بالده عىل وقع الفساد، 
وإىل االهنيارات املتتالية التي تصيب العامل العريب. وعرب صفحات قليلة أخرية يظهر ترفعه يف مسار الرواية، 
أي يف أحالم يقظته، عن عروض االرمتاء يف فساد السلطة، أو عن عروض االستخبارات األمريكية باملال 
السخي مقابل التعاون معها، وحتى برفضه وصال حوريات اجلنتني: اإلسالمية، واألمريكية ـ مفضاًل 
انتظار ظهور )أم العيون العسلية(، احلبيبة املشتهاة يف احللم. وكأن الغلّو الشديد يف إظهاره لنفسه يف أحالم 
القهر الالحمدود  يقظته بطاًلً عنيًدا وأكثر صالبًة يف مواجهة كل هذه اإلغراءات، ليس إال تعويًضا عن 
واملهانة التي حيياها يف كل تفصيلة صغريٍة يف حياته اليومية الواقعية أمام هيمنة مؤسساتية أمنية وتلف 
ديني اجتامعي. وهو ما يربر انسالل )ورد( الصبية من أحالم يقظة الشاب اجلنسية، التي صحا فجأة يف 
الصباح ووجدها يف فراشه بعد أن خيّيل إليه أنه قىض معها ليلة جنسية. وسرتافقه ورد طوال األحداث 
كجسد لتفريغ شبقه اجلنيس الرشقي املكتوم، كرد فعل عىل توتراته اليومية، يف انتظار الوصول إىل )احللم 

املشتهى: )أم العيون العسلية(.

 ومع أن ورد كانت حترض جسًدا مغرًيا مع احلنني الشاعري الذي يثريه سقوط املطر، فإهنا كانت يف 
النهاية جسًدا، تاف ظهور )أم العيون العسلية(، رمًزا حلب صويف يتعاىل عن الشبق اجلسدي، ويبعدها 
العيون  ينتهي بغلبة )أم  أنه رصاع بني اجلسد والروح يف خيال رشقي ملتهب،  بدا  من ثم عن الوجود. 
العسلية( بصوفيتها الروحانية الرشقية، وظهورها يف غابة عذراء عرب مغارة سحرية يف اجلبل كملكة حلم 
عاشقة عابرة للتاريخ واألزمنة. لكن امللكة تطل عىل احلياة اليومية بجسد فتاة ناعمة ممشوقة، هي: )تاال(، 
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مما كان يعني بالنتيجة اختفاء )ورد اجلسد(. وال ينتهي انتصار )تالة( يف النهاية عىل )ورد( فقط، وإنام أيًضا 
عىل )العيون الرمادية(، ذوات األجساد الباردة. وهو ما تبدى عرب الرصاع رمزًيا بني املوسيقى الصوفية 
الروحانية الرشقية )رمز العيون العسلية( وموسيقى شوبان الكالسيكية األوروبية )رمز العيون الرمادية(. 
لكن، هذه االستيهامات اجلنسية الروحانية تنتهي يف صفحات أخرية مفاجئة مع رصاخ الزوجة احلقيقية 
املتذمرة واملتطلبة يف جنون حياة أرسة يومية، ال يستطيع معيلها تأمني االحتياجات اليومية يف ظل اخلراب 
والفساد الذي يعصف بالبالد. لكن النهاية ليست حدية بالكامل، فها هو الشاب احلامل يف األسطر األخرية 
يلتجئ إىل مصح لألمراض النفسية، يدخله من أجل حلمه، فيام يظن أنه يغادر عامل املجانني يف اخلارج. 
وكأن األحداث ستعود دورهتا إىل بداية األحداث وتتكرر، مع كل مواطن يعيش يف البالد املختنقة، ما مل 

يأِت االنفجار؛ وحيطم الدائرة.

 2. بني املمكن والفانتازيا

تكون  أن  حتتمل  تعد  مل  املعارصة  الرواية  أن  مفادها  رؤيًة  السواء،  عىل  والنقاد  األدباء،  بعض  يتبنّى 
مغرقًة يف الواقعية، بل ال بد أن خيالطها كثري من اخليال والفانتازيا الغرائبية. ويعد مازن عرفة كاتب رواية 
)وصايا الغبار( من أنصار هذه الرؤية؛ فالرسد لديه ينوس بني اخليال الفانتازي املبالغ فيه من جهة واخليال 
املمكن من جهة أخرى، كنوع من )واقعية سحرية عربية(. ويعتمد يف نسج روايته عىل تقنية أحالم اليقظة 
عن  دفاعي  فعل  كرد  تبدو  التي  الرؤى،  وأسفار  والتومهات  واالستيهامات  الداخلية  واملونولوجات 
النفس، وحماولة مداواٍة هلا. لكن أحالم اليقظة التي تبدو من وجهة نظر نفسية حماولة هرب من مواجهة 
الواقع، تتجىل يف الرواية كشكل من أشكال الرتاكم القهري؛ سيدفع ممارسها يف النهاية إىل االنفجار بوجه 
العامل اخلارجي الذي يامرس استبداده عليه، سواء عرب سلطات أجهزته األمنية أو مؤسساته الدينية، يف 
تكامل واقعي مصلحي بينهام عىل انتهاك حرية الفرد فيه، كمواطن وإنسان يف دولة قمعية أمنية متناغمة 
مع سيطرة ماورائية دينية. وتتجىل ماورائية عبادة متثال القائد يف فصل مميز، حينام جيعل التمثال عمالًقا 
))ليصل  صغرًيا  عاد  منه  اخلوف  اختفى  ما  فإذا  الغيوم،  أعايل  إىل  رأسه  فيصل  منه،  خوفنا  مع  يتضخم 
إىل حجم نملة، ما لبثت أن ضاعت يف األرضية، فرتاجعت بضع خطوات إىل الوراء، حتى ال أدهسها 

بحذائي القديم(()3). 

باستيهامات جمنونة،  الواقعية واملتخيلة  الراوي يف أحالم يقظته متنقاًل بني األمكنة واألزمنة،  يسافر 

)3) المصدر السابق نفسه، ص473.
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كفعٍل يامرسه الالوعي، وحماولة شفاء فردية وسط جمتمٍع منتهٍك حتى أعامقه، مفتقٍد إىل الطبقة الوسطى، 
حاملة بنيانه ومؤسسة هلويته الوطنية واحلضارية، التي تم تدمريها من قبل املؤسسات القمعية، كام مّجدْت 
الديني،  التيار  سوى  حًقا  فاعلة  قوٌة  املجتمع  هذا  يف  يبق  ]فلم  الفكري،  ونشاطه  السياسية  أحزابه  فيه 
املنسجم مع املتطلبات السلطوية. هذا الدفاع الرشس، بل املستميت عن كينونة اإلنسان يف أحالم يقظته، 
وشديد  ومهي  دفاٌع  إال  حقيقته  يف  هو  ما  حاكميه،  تغّول  أمام  ومهانته  اإلنسان  لعجز  انتقاٌم  إال  هو  ما 
الضعف، لكنه لن يلبث أن ينهار مع تراكم أحالم اليقظة وإحكام حصار الطوق الواقعي حوله لينتهي 
اإلنسان، والشعوب عموًما، إىل فصاٍم مكبوٍت لن يرتكها أمام أي خياٍر سوى إعالن الثورة عىل هؤالء 
القابضني عىل حنجرته واخلانقني أنفاسه ـ الرواية صدرت قبل وقت قصري من اندالع انتفاضات )الربيع 

العريب(، وكأهنا حتمل شحنة تنبؤية بقدوم االنفجارات االجتامعية والسياسية.

3. حول املكان واملكان الروائي

تصنعه  لفظي  )هو  الروائي:  املكان  الفيصل  يعّرف سمر روحي  املضاد(،  الروائي  )الفضاء  بحثه  يف 
اللغة حلاجات التخييل وأهدافه الفنية، ويستطيع املتلقي إدراكه ومعرفة أبعاده إذا أجاد الروائي تشخيصه 
إىل  حسني  خالد  يشري  الروائي(  املكان  إىل  املكان  )من  بحثه  ويف   . وصدقه()4)  بحقيقته  املتلقي  وإهيام 
أمهية املكان يف الرواية كعنرٍص ال يمكن االستغناء عنه، كالعمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية بعضها 
ببعض، وحيوي الشخصيات والزمان واألحداث، أو كام وّصفه الناقد الفرنيس )روالن بورنوف(: ))ليس 
عنرًصا زائًدا يف الرواية؛ فهو يتخذ أشكااًل، ويتضمن معاين عديدة، بل إنه قد يكون يف بعض األحيان هو 
البلدة  يف  ويقطر  ينتج،  الذي  السحري  املرشوب  مثل  املكان  وإحياءات  العمل(()5)،  وجود  من  اهلدف 
املمتدة حتت ضباب اجلبل، يفقد مفعوله املسكر، ويصبح كاملاء إذا رشب يف املدينة املكتظة، التي ال مدى 

لألمكنة فيها.

)إقامة/  متخيل(،  )واقعي/  الضدية  الثنائيات  عىل  الروائي  العمل  يف  املكان  توصيف  يعتمد  وقد 
انتقال(، )مفتوح/ مغلق(. ووفق هذا التوصيف؛ فاملكان الواقعي هو ما كان له وجود حقيقي يف جغرافية 
املتخيل،  املكان  بينام  وشامل،  دائم  نحو  عىل  فيها  املقيمني  بأناسها  واملتداولة  املعروفة  الطبيعية  اإلنسان 
من  وال  اسمه  حيث  من  ال  له،  حمددة  مرجعية  تأكيد  يمكن  ال  الذي  وهو  متاًما،  ذلك  من  العكس  هو 

)4) سمر روحي الفيصل، الرواية العربية: البناء والرؤية، ط1، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2003(، ص 72.

)5) خالد حسين، »من المكان إلى المكان الروائي«، مجلة المعرفة، العدد 442، )دمشق: وزارة الثقافة، حزيران 2000). 
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حيث صفاته. وهبذا املعنى، يمكن أن تنطبق عىل )وصايا الغبار( صفات املكان الواقعي متاًما كام املتخيل، 
حني ربط الكاتب نبش املكان كله بتقنية أحالم اليقظة؛ فأضحى املكان هالمًيا بقدر ما هي أحالم اليقظة 
هالمية. املكان هالم ينفلش، ويتوسع؛ ليكون ممكنًا، وينطبق؛ ليتلقى مجيع أحداث أحالم اليقظة املرحية 
والشافية مؤقًتا، هنا هو واقعي بقدر ما يشد أصحابه حتى االختناق، ومتخّيل حتى ليحّلق الراوي بأحالم 
يقظته إىل أن يقاوم رجل األمن ورجل الدين ورجل االستخبارات األمريكية. وهالمية املكان هذه، هي 
التي تنفلش وتتوسع أيًضا عىل أي مكان يتخيله القارئ العريب يف بالده. إّن املكان يف )وصايا الغبار(، هو 
البطل الروائي الذي عاش فيه أهل البلدة الريفية ببساطة انتامئهم وتآلفهم معه كمكان مفتوح للتحوالت 
االجتامعية بقفزات رسيعة يف هنايات القرن املايض، مقابل املدينة التي تضمحل إىل مركزية فساد ترتق 
مؤسساهتا مجيعها. لكن توسع املكان الريفي بإفراز طبقة وسطى جديدة، ستواجه بـ)ترييف سلطوي( مع 
)عسكرة قمعية( إىل جانب )ترييف ديني حمافظ( يستمد قوته من فتاوى صحارى النفط، أيت نصله عىل 

شكل )وصايا غبار(. 

كمقدمة  اهلجينة  اجلديدة  أفكارهم  حاملني  الصحراوية  النفط  بالد  من  بالعائدين  الشاب  يصطدم 
املعنى األصيل لألساطري  بتخريب  التي بدأت  البلدة، والنواة  املتطرف إىل جمتمع  الديني  الفكر  لدخول 
ويكمل  متخلفة.  قروسطية  صحراوية  وفتاوى  برؤى  وحتميلها  وتشويشها  الشعبية،  املكان  وحلكايات 
إىل  مستقبلية  إشارة  يف  اخلرض(،  واملتشددون  السود  )املتشددون  أشكاهلم  مجيع  يف  الدينيون،  املتطرفون 
مستقبل قريب مزحوم بانفجارات الرصاعات الدينية حتت أغطية مذهبية وطائفية، تشوه احلكاية الشعبية 
وتفرغها من حمتواها كوهنا جزًءا أصياًل من روح املكان، وصواًل إىل إبراز مفهوم )اجلنة اإلسالمية( نفسها 

بدفقات حسية شبقية ملجتمٍع رشقي بطريركي بعيد عن الروحانية.

4.  املكان والشخصيات

ويف هذا املكان تتعّدد الشخصيات وتتنوع، وهذا ما يمثل الغنى الفني للرواية، يف مواجهة شخصية 
)األنا( املركزية التي تتحدث بضمري املتكلم، وتنسل األحداث من ذاكرهتا وأحالم يقظتها.

لتتسىل معهم وتطرد ضجرها،  القرية؛  أن تستحوذ عىل رجال  تريد  ليست إال جنية طيبة،  )املذرة(   
وهي رمزية احلكايات الشعبية املتمردة، التي تافها املؤسسة األمنية وتستعني بفتاوى املؤسسات الدينية 
يا )أبو رعد( أنت قتلت الضباع واألفاعي وما شاهبها من وحوش يف الرباري،  للسيطرة عليها ))متهل 
هي  عندئٍذ  فتموت  الشعبي؛  اخليال  تدمر  أن  جيب  الشعبية،  والذاكرة  اخليال  يف  حية  زالت  ال  ولكنها 
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وحكاياهتا إىل األبد(()6).

خدوج البكر التي منحت جسدها ملتعة )أبو حسني( مع املحافظة عىل عذريتها، مل ينفعها كل احرتاسها، 
ومحلت منه يف ما هي عذراء. وتأخذ صفة القديسة التي يتبارك هبا أهايل البلدة، يف ما جيزم رجال الدين أن 
جنًيا كافًرا تغلغل إليها من دون أن خيّل بعذريتها، وجعلها حتمل منه؛ لتنتهي حياهتا، حتت رضبات الشيخ 

الذي يريد إجبار الشيطان عىل اخلروج من جسدها.

الشيخ حسني والشيخة حسنية، ممثال املؤسسة الدينية، واملتنافسان عىل تطبيق فتاوى )وصايا الغبار( 
يف استالب العقول بالرتويع من عقاب وتعذيب املخالفني ألحكام الرشيعة، حتى أصبحت النساء مثل 
يلبثا أن ينكشفا عميلني ألجهزة  املاورائي. لكن ما  العقاب  للتعويذات واللطيفيات خوًفا من  عدادات 

األمن. 

احلاج خليل العائد من بالد الصحراء؛ ليبني مملكة جتارته يف وسط البلدة برشاء حمل أحد أبنائها الذي 
أصبح يسميه )كتابًيا(؛ ألنه مسيحي. ويقوم بكرس زجاجات اخلمر يف ساحة البلدة التي وجدها يف املحل 
انتامءه إىل فتاوى الصحراء. إال أنه ما يلبث أن يندم عىل  البلدة؛ ليثبت  بطريقة احتفالية عىل مرأى أهل 

خسارته املالية بتكسريها؛ فيعوض ذلك برسقة زبائنه برفع األسعار.

بشبق  املؤسسايت  فساده  يامرس  وهو  احلاكم،  احلزب  من  غبية  كاريكاتريية  كشخصية  هبلول،  املدير 
جنيس كفحٍل ال يشق له غبار منذ استالمه منصبه بتوصية أمنية. وهو يرى نفسه، بمقدراته اجلنسية اخلارقة 
املرتبطة بسلطوية زائفة تدار أمنًيا من خلف الستار، إهلًا كيل القدرة برمزية اخللق يف سبعة أيام، وهو يامرس 
اجلنس مع سكرتريته ـ عني األمن الساهرة عليه، يف سبع جوالت جنسية يومية، مقابل توظيف أقارهبا 

وجرياهنا وأبناء طائفتها.

إباحية،  الطبخ  كتب  ))ألّن  إباحية  ألهنا  مجيعها؛  الكتب  بحرق  يأمر  الذي  بمزيته  الصحراء  رجل 
الشيطان،  أمام  مالبسهم  الناس  خيلع  إباحية،  البحار  وكتب  اجلنس،  يستتبعه  والطعام  للجنس،  مهيجة 
بسبب  إباحية  والدراجات  السيارات  اخللق، وكتب  اإلله يف  مهنة  تتعّدى عىل  التشكيلية  الفنون  وكتب 

االهتزازات...(()7).

ال يتعب الكاتب من الرتكيز عىل اجلنس الذي ينخر عقل الرجل العريب، ويفصمه، ويلغي من رأسه 

)6) مازن عرفة، وصايا الغبار، ص241.

)7) المصدر السابق نفسه، ص381.
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ملكة التفكري! تبدو وكأن الرواية تتجه إىل ذروة انفجار التومهات اجلنسية بالوصول إىل )اجلنة اإلسالمية( 
احلسية، مقابل دعوة االنتحاريني الذين يفجرون أنفسهم ويقتلون اآلخرين طمًعا يف احلوريات األبكار 
إىل )اجلنة األمريكية(: تعالوا، وادخلوا يف نعيم هذه اجلنة من دون أن تقتلوا أحًدا!! هنا، نسٌف للمقّدس 
الديني حول مفهوم )اجلنة(، فإذا كنتم موعودين هبا، ومل يعد أحد من هناك؛ ليخربنا عنها، فها هي اجلنة 
األمريكية تفتح أبواهبا ونساءها لكم دون أي رشط، تعالوا اآلن، واستمتعوا باألبكار من دون أن تقتلوا 

أحًدا.

أمرية  هي  العسلية،  العيون  ذات  تالة-   - احلكايات  صانعة  تظهر  اجلنيس  الشبق  هذا  مقابل  لكن، 
التي غدروا بحبيبها احلطاب، بعد أن أنقذها من الوحش؛ فتقمصْت أحاسيس العشاق كلهم؛  احلكاية 
لتبقى عاشقًة مدى احلياة: ))وإذا كنت تعشقني؛ فاجعل عواملك الداخلية تتحول إىل حكاية، واحلكاية 
إىل حياة حقيقية، ولكن إذا ما حولتني إىل عامل ما ورائي حيث األوهام؛ فستفقدين؛ ألن احلكاية والوهم 

ال يلتقيان(()8). 

أخرًيا؛ ما يميز اللعبة الرسدية يف )وصايا الغبار(، هو هذا التحّرك بني املمكن والفانتازيا، وهي امليزة 
التي تتيح الكشف عن  الفانتازيا االسرتاتيجية  التي يمتاز هبا النص الرسدي يف املجال األديب؛ إذ تغدو 
بصورة  يتضخم  الذي  الزعيم  متثال  وما  الغبار(.  ترسم عوامل )وصايا  التي  اجلغرافيا  الواقعية يف  العوامل 

أسطورية ثم يتضاءل يف الوقت ذاته إال صورة عن العامل الذي يعيش فيه الرشق املنذور للخراب.  

)8)  المصدر السابق، ص534.
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  رسد الزمان األسود

مازن عرفة

زمن أسود نعيشه، حيارصنا باالختناق اليومي إىل حد االنتحار الروحي، زمن أسود مل نصل إليه إال بعد 
تراكم رماديات، أخذت تتكاثف بدكنتها املعتمة أكثر فأكثر، حتى حتولت إىل سواد حيارصنا نحن، ومن 
نحن بعد أن تشظت البالد، وتشظى أناس البالد، وتشظى اإلنسان فيها عىل هامش الزمن واألحداث 

والكلامت؟ 

 احلكاية ال تنسى )الغائبني(، حكايات النداءات والبكاءات ال تنساكم، ونحن نحاول أن نستحرض 
أو سيف قروسطي. لكن، كيف إلنسان متشظ  ترهات بوط عسكري  تعلو  احلكاية، ونروهيا، حتى ال 
أن يروي حكاية، وأن يكتب الكلامت، وقد اختنق بغصص احلنني، والرماديات حتارصه منذ البدايات، 
منذ تفتحه عىل احلياة، رماديات العسكرة، وتريفات رجال الدين، وعقلية عشرية الصحراء، واملرياث 

البطريركي يف جمتمعات االستبداد الرشقي، رماديات رسديات العنف اليومي؟. 

 أفتقد أمسيات املصاطب الطينية الريفية حتت أشجار اجلوز الوارفة، مع أصدقاء نرشب مًعا الشاي 
املعطر باحلبق، أفتقد احلواري املشتعلة بالذكريات، بأناسها الذين يعيشون يف ذاكرة املكان، وقرب والديت 
التي ُدفنت خلسة حتت رقابة جنود حاجز أمني، أفتقد كل ما يعبق برائحة النداءات واالشتعاالت التي 

تستثري احلنني والكلامت. 

أجلس عىل رشفتي يف بلد املهجر؛ ألكتب حكاية عن اهلجرة من القلوب، عن البالد التي غادرتنا، 
وتركت املنفى فينا.

مل أكتب روايايت إال يف عمر متأخر، مع أنني باستمرار كنت أعيش حيايت رواية، رواية حقيقية تشتعل 
بحيوية يف عواملي الداخلية؛ كرد فعل عىل مجود حياتنا اخلارجية برتابتها، وانكساراهتا اليومية والتارخيية، 
العاطفي واإلنساين؛ لذلك،  العسكرة، والتدين املريض، واجلنون الرشقي، والكبت  حيث ال تسود إال 
يف  وارتسامات  داخلية،  الشعورية  وتداعيات  وكوابيس،  يقظة،  أحالم  تتفجر  الداخلية  روايتي  كانت 
الالوعي، تتمثل بشخصيات انفصامية ومشاعر غرائبية متنوعة، عىل الرغم من أهنا مجيعها تدور حول 
الـ)الذات(، حول الـ)األنا(. كانت الرواية احلياة الداخلية من القوة واحليوية حتى كنت- معظم الوقت- 
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منفصاًل عن الزمن اليومي املعيش، برتابة القمع والفوىض واملوت فيه. وكنت أعيش فيها زمني اخلاص، 
زمني احلقيقي، الذي تنتظم فيه الرؤى واألحالم. 

الداخلية  اليقظة واملونولوجات  أنقلها بأحالم  الداخلية إىل الورق، أن  قررت أن أنقل رواية عواملي 
والتداعيات النفسية كلها، تلك التي تتشكل منها، بعشوائياهتا واضطراباهتا وبعثراهتا وتشظياهتا؛ لتصبح 
علنية يف اخلارج، عىل الرغم من خطر النتائج. حدث هذا، وكأن تراكاًم كان يتنامى يف داخيل حتى وصل 
إىل درجة انفجار )الكتابة(، ومل يكن مصادفة اقرتان انفجار الكتابة مع اقرتاب انفجار الواقع... وهكذا، 
حلظة  يف  متاًما   ،2011 عام  بداية  يف  الغبار(  )وصايا  األوىل  روايتي  صدرت  اإليقاعني  هذين  وقع  عىل 

انفجار )ثورات الربيع العريب(، مع أنني كنت بدأت كتابتها قبل عامني.

توسع االنفجار يف داخيل مع رواية )الغرانيق(: اآلهلة العسكر برمزية معارصة، هؤالء الذين تنتصب 
متاثيل عبادهتم يف الساحات، ويف العقول وهي الكارثة األهم. وستتنبأ )الغرانيق( التي انتهيت من كتابتها 
يف عام 2013، وصدرت يف عام )201، بأن متاثيل غرانيق عسكرنا التي تم حتطيمها بانتفاضات )الربيع 
العريب(، سينبت بداًل منها )غرانيق جديدة(. يبدو أن جمتمعاتنا ال تستطيع أن تعيش من دون آهلة، وبخاصة 
إله ملموس نأخذه من الواقع، ونبني عليه تومهاتنا وجنوننا. وبام أننا مل يعد لدينا إله عسكري حميل؛ فقد 

توجهنا إىل رفع غرانيق، إقليمية ودولية، بقدر ضعفنا وغبائنا.

بدت  وإن  ومتردها،  الذهانية،  وتفجراهتا  بتقنيتها،  متاًما؛  الغبار(  )وصايا  بطريقة  )الغرانيق(  كتبت   
انفصامية الشخصيات أوضح فيها، والتحكم بعشوائية األحالم والتداعيات أقوى؛ فاحلصار حويل كان 
شديًدا، واالنفجار يف داخيل كان أقسى وأشد، حتى أتت أشد عنًفا ومواجهة. فمع اندالع التظاهرات 
ضد النظام يف بلديت عام 2011، حتولت البناية التي أسكنها إىل موقع عسكري للجيش النظامي، بسبب 
وبثالث  الرشاشات،  وبدشم  املراقبة،  بكامريات  وحماطة  الرئيسة،  الساحة  يف  االسرتاتيجي  موقعها 
دبابات، وأخذت تنطلق منها دوريات الدهم بحًثا عن )املندسني( و)اإلرهابيني( يف األحياء املجاورة، ثم 
حتول الطابق األول منها إىل مركز أمني أّويل للتحقيق مع املعتقلني؛ فغادرت أرسيت الصغرية البناية رسيًعا، 
بعد أول معركة دارت حوهلا مع )املنتفضني(، غري أين بقيت أقطن يف هذا السجن السوريايل الكابويس، 
الذي كنت أمتلك فيه احلرية النسبية يف الدخول واخلروج، من دون استقبال أحد، بغض النظر عن الدهم 
الغبار(  بسبب )وصايا  الثقافية  دائريت  مديًرا يف  دت من صالحيايت  ُجرِّ فقد  وباملقابل،  لشقتي.  املستمرة 
التي مل تعجب املدير العام، و)ُسجنت( يف الدوام الرسمي يف غرفة صغرية، مرتان بثالثة أمتار، وحلسن 
حظي كانت تطل عىل )ساحة األمويني(؛ فكنت أراقب احلواجز األمنية فيها، وصفوف السيارات أمامها، 
وبأفراد  باملخربين  يعج  أمني  مركز  إىل  الثقافية  الدائرة  ما حتولت  اهلاون عىل دمشق، يف  قذائف  واهنيال 
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أشهًرا، ويعودون  )إرهابيني(، سيختفون  اعتقال موظفني  الطائفية، وكان البد- طبًعا- من  امليليشيات 
والرسياليني:  الكابوسيني  السجنني  التعذيب. وبني  من  نفسًيا  إنام مشوهني وخمتلني  كانوا،  كام  )بريئني( 
ماًرا  عميل،  بحكم  والعاصمة،  بلديت  بني  يومًيا  أتنقل  ألن  مضطًرا  كنت  الوظيفي،  عميل  ويف  شقتي  يف 
العمومية  السيارة  االنتقال يف  يتحول  إياًبا. وبسبب هذه احلواجز  أمنية ذهاًبا ومثلها  عىل تسعة حواجز 
إىل كابوس حقيقي، ميلء باإلهانات والتفتيش والتدقيق بحًثا عن )اإلرهابيني(، ويستمر الطريق ما بني 

ساعتني وثالث ذهاًبا، ومثلها إياًبا، بداًل من نصف الساعة االعتيادية.

االنفجار  انبثق  السنة،  نحو ست سنوات ونصف  استمرت  التي  الثالثة  اليومية  الكوابيس  بني هذه 
من داخيل عرب رواية )الغرانيق(، التي صدرت يف عام )201، بعد مغادريت البالد، ولكن االنفجار انبثق 
أيًضا رواية أخرى بعنوان أّويل )فيلم سوري طويل(، تنتظر دورها يف النرش قريًبا، ثم املسودة األوىل لرواية 
أخرى بعنوان )تشظيات(. وكلها مكتوبة عىل نمط )وصايا الغبار(، بالتقنيات نفسها وطرائق االنفجار 

ذاهتا.

ألقيت دعابة أمام األصدقاء، هي أنني أحتاج إىل أن أعيش حتى الـ 125 عاًما؛ كي أهني ما جيول يف 
رأيس من عذابات الناس وألسجله يف كتابات. اآلن قررت التمديد إىل الـ 150 عاًما بعد أن تفاقم خمزون 

القهر واألمل والضياع.
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بعض أسئلة الرواية 

ممدوح عزام

أثبتت ثامين السنوات املاضية، أن ال يمكن الثقة بالواقع البتة، فاملتغريات التي طالت الناس واألحداث 
والعالقات بني البرش، كانت تؤكد هذه النتيجة التي تعيد إىل الذهن مقولة أخرى، قد يسخر منها كثريون، 
تشري إىل أن من الصعب عىل الروائي أن يكتب عن الراهن يف ظل الراهن، وأن من الرضوري أن يبتعد 

قلياًل عن احلدث؛ كي يستطيع أن يتأمل تفاصيله أكثر. 

واملقولة املضادة مستمدة من بعض مدارس الواقعية؛ أي: من ذلك النهج الذي يرى أن الرواية تعكس 
الواقع، أو تسعى إىل تسجيله، أو إىل تأرخيه. وهو هنج أصيل وراسخ يف الكتابة الروائية، يمكن أن جيرنا 
إىل النقل الفوتوكويب. واملشكلة الكربى التي تعرتض طريقه، هي أن الواقع نفسه خمادع وكذاب ومنافق، 
وغالًبا ما يغّش يف الصورة التي يقدمها، وأن اكتشاف هذا الغش ال حيدث يف اللحظة التي يقع فيها، بل 

يف الزمن التايل هلا. 

أكثر من ظهوره يف  املعارضة  قد ظهر جلًيا يف صف  الواقع  فإن مكر  السورية؛  احلالة  تأملنا  ما  وإذا 
جانب النظام. واألمر جدير بالتأمل الروائي، وهو حيتاج إىل التخييل أكثر من حاجته إىل التسجيل. ففي 
والوالءات  االنتامءات  عن  نتحّدث  أكنا  سواء  هلا،  حرص  ال  صور  يف  نفسه  عن  الواقع  عرّب  اجلهة  هذه 
السياسية التي ظهرت يف بداية الثورة، عىل أهنا التعبري احلقيقي أو اجلوهري عن طبيعة إنسانية خرية حمبة 
للحرية واالنعتاق، أم كنا نتحدث عن السلوك الرباغاميت الذي اتبع من قبل بعض األفراد واجلامعات التي 

)قادت(، أو تصدرت مشهد الثائرين. 

غري أن عىل الروائي الذي يظهر صرًبا وجلًدا يف حتّمل مشاق الصمت، أن يشكر الواقع الذي يصفي 
األحداث عرب مصاف دقيقة، رسعان ما تقدم للرواية أجوبة عن األسئلة املحرية التي كانت قد طرحتها من 
قبل. حدث هذا معي يف روايتي األخرية غري املطبوعة، لقد أعدت كتابتها ثالث مرات حتى اليوم، وكان 
الواقع هو النبع الذي يقدم يل املعطيات الالزمة لتغيري احلدث والشخصية والقول. وأما تكرار الكتابة يف 
العمل الذي بني يدي؛ فهو ناجم عن عدد من األسباب، ومن بينها: أنه قد كتب مرة بناء عىل اخلطاب 
السيايس، وكتب مرة بناء عىل موازاة األحدث الراهنة. وقد تبني يل، وهو أمر ال أستطيع أن أعّممه البتة: 
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أن كل نص روائي ال يسعى إىل االستقالل عن املراجع اخلارجية؛ سوف يتعرض لكثري من املتاعب الفنية، 
وأن كل نص روائي ال يسعى إىل أن يكون إعادة خلق للواقع، ال تسجياًل له، وال حلاًقا به؛ سوف يتعرض 
لالهرتاء الرسيع. وهلذا، فإن كل كتابة للنص كانت عرضة للتغيري بسبب تغريات الواقع وتبدالته، فال 

الثورة سارت كام كان يمكن أن يكون قد فكر هبا أبطال الرواية، وال احلرب كانت كام تّيلوا!

 وقد بدت احلوارات متخلفة أيًضا، كام بدت االستنتاجات التي وضعها كل واحد من بينهم خارج 
املنطق. وهذا كله يف رأيي ناجم عن حماولة إلصاق اليومي العابر بالنص الروائي، أو دفع الرواية كي تتبع 
يعيد  النص أن  أّن عىل  بينها:  البدائل له، وحتاوره، كام كان من  الواقع، بداًل من أن تعيد خلقه أو خلق 
النظر يف مصائر الشخصيات، واختياراهتا بعيًدا عن املوقف املبارش للكاتب، فشّتان بني أن تلق شخصية 
من  يكون  أن  يمكن  الواقع  ففي  القرارات.  تلك  أنت ككاتب-  تدين-  قراراهتا، وشخصية  مستقلة يف 
وقف ضد هبة احلرية عدًوا لك، أما يف الرواية فهو شخصية صاحبة خيار وموقف، وجيب أن حترتم يف هذا 
املوقف. جيب عليك أن تلق شخًصا من حلم ودم، ال من أفكار معادية جيب دحضها، وال من شخصية 
احلرية؟  الناس  يعادي  أن  يعقل  هل  لكن،  عليها...  منترًصا  جيعلك  الذي  املبارش  باحلكي  تفور  مهلهلة 
وبعيًدا عن خديعة اللعب باملفردات التي قد يتبعها كثريون، فإن اجلواب، هو: ال، بالطبع، ومن املجحف 
أن تتسلل إىل أي رواية مثل هذه الفكرة التي تضع آالف البرش يف سلة سياسية واحدة، ولكن السؤال 
اآلخر، هو: ملاذا وقف بعض الناس إذن ضد ثورة احلرية؟ ال تستطيع الرواية أن جتيب عن السؤال من 
خالل شخصية واحدة، ويصعب عليها أن تناقشه؛ فهذه واحدة من مهام علم السياسة وعلم االجتامع، 
وكل ما تفعله الرواية، هو: أن تقدم الشخصية؛ كي تعرب عن نفسها؛ فاخلطر هو يف الكتابة ذات الطابع 
الثأري، أو ذات النهج التسجييل الوثائقي. ال حمل يف الروايات للثأر، إنه يدمر املجالني الفني والفكري 

داخل الرواية، حني ينزع منها روحها الديمقراطية.  

وأهم ما يف القول الروائي، هو: البحث عن األشكال التعبريية املناسبة، بل إن الرواية نفسها حتتاج، 
حني تريد التعبري عن احلالة اجلديدة إىل شكل مناسب، وهذا هو األمر األكثر صعوبة الذي يضعنا أمام 
سؤال الرواية األهم، وسنفرتض وجود روائيني اثنني، أحدمها يف صف النظام، واآلخر يف صفِّ الثورة، 
التي  األحداث  جتاه  أو  اجلاري،  احلدث  جتاه  منهام  كل  بموقف  علم  عىل  كنا  فإذا  بالطبع.   املعارضة  ال 
جرت، فام هي األشكال التي سيعرب هبا كل منهام عنها؟ هل سيكون شعور الروائي الذي يف صف النظام 
هو االنتصار؟ و هل سيكون شعور الثاين هو خيبة األمل؟ وهل يعرب كل منهام عن شعوره بشكل روائي 
واحد؟ أليست هذه مشكلة فنية وفكرية خطرية؟ ال أزال أبحث عن جواب سؤال هام، هو: أال حتتاج 

الثورة، ثم االنتكاسة، ثم الفشل، إىل شكل أو إىل أشكال أدبية للتعبري عن احلالة أو احلاالت املختلفة؟
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قيد  اجلواب  لوضع  احلثيثة  املحاوالت  طور  يف  اآلن  كنا  وربام  نعم،  هو:  املبارش،  اجلواب  سيكون   
التجريب، أو قيد االستخدام، غري أن االنتكاسة التي منيت هبا الثورة نفسها، هل هي من عدم االستكامل، 
أو هي من االرجتال وعدم التخطيط. وقد يكون من املحتمل أن ثورات ستطال الشكل يف الرواية ويف 

الشعر ويف املرسح ... إلخ. وقد متنعها من أن تستكمل أيًضا، أو متنعها من أن تتكون يف األساس. 
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واية شهادة القادم إىل حقل الرِّ

إبراهيم اليوسف

واية من حقٍل إبداعيٍّ آخر، استغرق فيه طوياًل، كأنه يقدم شهادة  قد ينظر إىل شهادة القادم إىل حقل الرِّ
تسويغية لرؤاه اجلديدة التي حتول إليها، بعد أن كانت هلا شهاداته يف عامل احلقل اآلخر، املختلف الذي 
انطلق منه. هذا ما رغبت االستهالل به، وأنا أقدم رؤيتي الشخصية حول ماهية الرواية وكينونتها؛ ألبنيِّ 
أن العامل اإلبداعي واحد، وأن التنقل بني أشكاله - ال سّيام يف هذا الزمن الذي بات يشهد تداخالت كبرية 
بني األشكال اإلبداعية املكتوبة - أشبه بتحول املوسيقي من استخدام أحد األحلان األثرية التي دأب عىل 

عزفها إىل آخر، ضمن مسار سيمفوين، ال أكثر.

ولن أكون، إًذا، يف إطار تقديم التاميز بني هذا الشكل اإلبداعي، أو سواه، وال اإلشادة بأمهية أحدمها 
عىل اآلخر، أو حتى اإلقرار بموات أحدها، كام حيلو لبعضنا أن يسمي ذلك، أنى وجد شاعًرا توجه إىل 
حقل الرواية، وكأن هذا الكائن قد أقدم عىل انتهاك عامل ليس له، مقابل تليه عن مكان كان جيب السمه 

أن يظّل أسري جداول عقاراته، وسكناه.

مل أتعامل مع الشعر عىل أنه اقرتان كاثوليكي، ال يمكن اخلروج عنه، كام أنني عىل الرغم من اقرتايف 
كتابة الرسد مع الشعر، أو حتى قبله، فإنني مل أعدين يوًما ما أسريه. إال أنني ال أعدين- ولو توقفت عن 
كتابة الشعر الذي ملا يزل يكتبني، ويسكنني- إال شاعًرا، وال أعدين- يف املقابل- روائًيا، حتى ولو مل أكن 
قد كتبت أو أكتب جمرد سوناتا شعرية، أو فالًشا شعرًيا، أو مقطًعا شعرًيا- فحسب- لقد كتبت القصة 
أدّل  وليس  نفيس،  يف  داخيل  باهتامم  حتظى  كانت  الرسد  أشكال  بقية  أن  كام  الشعر،  جانب  إىل  القصرية 
عىل هذا، من أنني استهللت بدايايت باإلقدام عىل كتابة خمطوط روائي قبل أكثر من ثالثني سنة، مل يشأ له 
النرش، ومايزال أسري أدراج أرشيفي، وقد كان صدى حلالة أمّر هبا: حالة حب قصوى، حتد دائرهتا أهلبة 
األيديولوجيا التي مل أتطهر- هنائًيا- من قناعايت ببعض جوانبها، عىل الرغم من توصيل إىل جتاوز حالة 

نقدها إىل نقضها يف بعض مرتكزات تطبيقها الرئيسة.

كان فضاء أواخر العام 2015 حافًزا كبرًيا لإلقدام عىل الغرق يف بحر الرسد، إذ كتبت ضمن حيز زماين 
حمدد خمطوطي )ممحاة املسافة: صور(، )ظالل وأغربة، )201(. ألكتب جمموعة من القصص القصرية 
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إذ إن غوايات الرسد استجرتني؛ ألكون  جًدا، أو اإللكرتونية، سميتها )األذن(، ومل أتوقف بعد ذلك؛ 
أمام فصول روايتي )شنكالنامه( و)شارع احلرية(. مل تشكل تصنيفات أجناس هذه الكائنات واملولودات 
اجلديدة هاجًسا كبرًيا لدي؛ وذلك ألنني كنت قد انتهيت من كتابة سلسلة فصول كتاب )استعادة قابيل: 
تناولت، دواعي  ما  فيه، من ضمن  تناولت  الذي   ،)201( الوعي واألدب والفن  صياغات جديدة يف 

إحماء احلدود بني األشكال األدبية.

ربام يرى أحد متابعي جتربتي الكتابية أنني قّدمت أوراق اعتامدي يف عامل الرواية ولو بصفة زائر، أو 
سائح، أو حتى بغرض إقامة موقتة، وقد يرى آخر أن ذلك جرى نتيجة ما طرأ عىل عامل الشعر الذي مل يعد 
إال ديوان أوهام الشاعر وحده، بل لعّل هناك من يرى: أن ما جرى يف زمن احلرب، هو سبب انزياحي 
وآخرين؛ ألن هناك ما ال يمكن التعبري عنه إال من خالل ذلك التزاوج بني خصيصتي هيوىل التفاصيل 
وشساعة املساحة الزمانية، بام يمكن الكاتب من االستزادة يف تناول أكرب ما يمكن من أجزاء هذا الواقع 

الذي جيري من حولنا، بل الواقع الذي ال مناص من ألسنة أهلبته أينام كنا.

مقابل كل هؤالء ثمة من قد يرى أن سمة امتالك الزمن يف املهجر، بل ألجترأ وأقول: املنفى هو من 
أسهم يف الوقوع يف أرس شباك غوايات هذا العامل مرتامي األطراف، واملرعب، ال سيام إذا كان هناك ناص 

يقول: عيل أن أفعل شيًئا إزاء ما جيري، ولو من قبيل ما هو أضعف األعامل!؟

مؤكد، أنني مل أقارب، هنا، جتربتّي الرسديتني: شارع احلرية، وشنكالنامه، بل أتركهام لوقفات أخرى؛ 
ألين سلطت إضاءيت عىل غوايات )البوصلة الرسدية(؛ ألتناول السارد الذي كرب يّف، وأراد أن يكون له 

حضوره، أّنى توافرت ظروف الكتابة يف زمان ومكان خمتلفني.
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شخصّية اآلخر يف الرواية السورية 2111-2111

إبراهيم الشبيل 

امللخص

للشخصّية الروائّية أمهيٌة كربى يف العمل الروائي؛ إذ تعّد العنرص األهّم بني العنارص الرسدّية األخرى، 
فضاًلً عن أهّنا كائٌن له سامٌت إنسانّيٌة، وهي العنرص الذي يميِّز الرواية من غريها من األجناس األدبّية 
وصفت  إذ  اآلخر؛  لشخصّية  كبرًيا  اهتامًما  السورية  الرواية  أولت  وقد  دوهنا.  من  رواية  وال  األخرى، 

مالحمها، ورصدت إحساسها وموقفها، كام عرّبت عن تطّلعاهتا. 

هيدف هذا البحث إىل مقاربة اآلليات والوسائل الفنية التي اتذهتا الرواية السورية يف متثيلها شخصية 
اآلخر؛ لذا سنقف عىل أساليب تقديم شخصية اآلخر يف الروايات املدروسة، وحتليل نامذجها، فضاًل عن 

إبراز دور كل من الزمان واملكان يف رسم شخصية اآلخر، وحتديد مواقفها وموقعها يف الرسد الروائي.

مقدمة

للشخصّية الروائّية أمهيٌة كربى يف العمل الروائي؛ إذ تعّد العنرص األهّم بني العنارص الرسدّية األخرى، 
األجناس  الرواية من غريها من  يميِّز  الذي  العنرص  إنسانّيٌة(()1(، وهي  له سامٌت  ))كائٌن  أهّنا  فضاًل عن 
األدبّية األخرى، وال رواية من دوهنا. وقد أولت الروايات املدروسة اهتامًما كبرًيا لشخصّية اآلخر؛ إذ 

وصفت مالحمها، ورصدت إحساسها وموقفها، كام عرّبت عن تطّلعاهتا.

وقد أسهم االهتامم الكبري الذي أواله الروائّيون للشخصّية الروائّية يف تطوير العمل الروائي واالرتقاء 
اهتاممهم  ولكّن  واألحداث،  واملكان  الزمان  بمثل  األخرى  الرسدّية  العنارص  باحلسبان  األخذ  مع  به، 

)1) جيرالد برنس، قاموس السرديات، السيد إمام )مترجًما(، ط1، )القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، 2003(، ص 30.
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لذا عمدوا إىل وصفها وحتديد  ملا متلكه من قدرٍة عىل اإلهيام بصدق األحداث؛  الشخصّية  انصّب عىل 
وجوده  له  كائٌن  أهّنا  عىل  إليها  نظروا  فقد  أفعاهلا،  وردات  إحساسها  ورصد  هيئتها،  ووصف  مالحمها، 

احلقيقي، فوصفوا قامتها وصورهتا وآماهلا وآالمها)2(.

متهم  وقد تقّلص االهتامم بالشخصّية الروائّية يف الرواية اجلديدة؛ إذ عّد أنصار املنهج البنيوي، ويف مقدِّ
روالن بارت الشخصّيات الروائّية )كائناٍت ورقّية()3(، وتتحّدد صورة الشخصّية يف ذهن القارئ؛ ألّنه 
تركيًبا  عّدها  الذي   ،)Ph.Hamon( هامون  فيليب  إليه  ذهب  ما  وهذا  هوّيتها،  حتديد  عىل  القادر  هو 
))يقوم به القارئ أكثر ممّا يقوم به النّص(()4(. يف حني رأى روالن بارت أهنّا ))نتاج عمٍل تأليفي(()5(، 
د  حتدِّ صفاٍت  من  متتلكه  وبام  الروائي،  العمل  داخل  مهامت  من  إليها  يستند  بام  اآلخر  شخصّية  وتتمّيز 

هوّيتها وموقعها يف الرسد الروائي.

وتتخّطى شخصّية اآلخر العمل الروائي؛ لتعربِّ عن أفكار منتِجها. وسيقف البحث عىل أساليب تقديم 
شخصية اآلخر يف الروايات املدروسة، وعىل تسميتها ونامذجها، فضاًل عن الزمان وتقنّياته، واملكان وأثره 
يف حتديد موقفها وموقعها يف الرسد الروائي، وقبل الولوج يف أساليب تقديم شخصية اآلخر نقف عند 

حتديد مفهوم اآلخر.

)The Other( مفهوم اآلخر

العروس:  تاج  العرب، آخر ))بمعنى غري، كقولك رجٌل آخر، وثوٌب آخر(())(، ويف  جاء يف لسان 
الوسيط  املعجم  يف  وورد  آخر(())(،  وثوٌب  آخر،  رجٌل  كقولك  غري،  وبمعنى  الشيئني،  اآلخر))أحد 

)2) ينظر: عبد الملك مرتاض، في نظريَّة الرواية: بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة، ع: 240، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1998(، 

ص86.

)3) روالن بارت، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، منذر عيَّاشي )مترجًما(، ط1، )حلب: مركز اإلنماء الحضاري، 1993(، ص 72.

)4) حميد لحميداني،  بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ط1، )الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 1991(، ص 51.

)5) محمد عزام، شعريَّة الخطاب السردي، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2005(، ص 9.

)6)  ابن منظور، لسان العرب، ط3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999(، مادة )أخر(.

1392هـ،  الكويت،  الكويتية، مطبعة حكومة  العربي )16(، )وزارة اإلعالم  التراث  القاموس، سلسلة  الزبيدي، تاج العروس من جواهر  )7) محمد مرتضى الحسيني 

1972م(، مادة )أخر(.  
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ذكر  عىل  تأيت  ال  العربّية  املعاجم  ولكّن  املختِلف،  ذلك  ويعني  غري)8(،  وبمعنى  الشيئني،  أحد  بمعنى 
د هوّية مجاعٍة برشيٍة، ومتيزها من غريها.  اآلخر بام هو مفهوٌم حييل عىل السامت الثقافّية واحلضارّية التي حتدِّ

واآلخر يف أوضح صوره مثيل الذات ونقيضها، وهو طرٌف مهمٌّ لتدرك الذات نفسها؛ إذ ))ال يتشّكل 
مصطلًحا  بوصفه  شاع  وقد  اآلخر(()9(،  مع  عالقته  بوعي  يبدأ  حني  إالّ  حقيقّيٍة  بصورٍة  اإلنسان  وعي 
))مفهوٌم  أّنه  كام  بعده)10(،  وما  االستعامري،  واخلطاب  االسترشاق،  ويف  املقارنة،  األدبّية  الدراسات  يف 
الزمان  الكلّية االجتامعّية اإليديولوجّية واحلضارّية املجاورة للذات يف  أّنه يعني  مزّوٌد بمعنى يفيض إىل 
واملكان بمفهومها الواسع(()11(، ولكّن مفهوم اآلخر ال يقترص عىل املعنى املتداول، الذي يعني السامت 
التي متيز جمموعًة برشّيًة من غريها، بل إّن له إضافًة إىل ذلك ))جانبه التهديدي، والتصنيفي، واإلقصائي، 

واالستبعادي(())12((.

و))اآلخر - حال تعّينه يف ذواٍت إنسّيٍة أخرى- ال يعدو أن يكون أنا أخرى تروم إنجاز مهام مماثلة. 
ًقا يف العامل الطبيعي، فإّنه من جهته يامرس سطوًة عرب نواميسه الكونّية، يف حني  أّما اآلخر بوصفه متحقِّ
متارس عليه-من قبل ذوات البرش- طقوس اإلدراك املعريف التي تّتخذ عادًة مطّيًة للتسخري بداللته التقنّية 
املتعارف عليها(()13(، وخيتلف مفهوم اآلخر باختالف زاوية التعاطي معه، فضاًل عن أّنه يمثِّل موضوًعا 
بالنسبِة إىل الذات؛ ألّنني ال أستطيع أن أكون موضوًعا بالنسبة إىل نفيس، كام أّن اآلخر ال يمكنه أن يكون 
ل مرحلًة مهّمًة من مراحل تطّور الذات)14(. وقد تباين مفهومه  موضوًعا بالنسبة إىل نفسه؛ لذا فإّنه يشكِّ
مع الفلسفة الدينّية، والسياسّية، واالقتصادّية، والتارخيّية، فاآلخر بالنسبة إىل علم النفس هو كّل ما هو 
خارج الذات؛ إذا يتحّدد مفهومه عرب السريورات النفسّية للفرد لدى فرويد)15(، وعّد ميشيل فوكو الرجل 

)8) ينظر: مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ط3، )دمشق: مجمع اللغة العربيَّة بدمشق، مكتبة النوري، 1405هـ، 1985م(، مادة )أخر(.

)9) غسان السيد، صورة الغرب في األدب العربي: رواية )فياض( لخيري الذهبي نموذًجا، )د.ن، د.ت(، ص88.

)10) ينظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد األدبي: إضاءة ألكثر من سبعين تياًرا ومصطلًحا نقديًَا معاصًرا، ط3، )الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي 

العربي، 2002(، ص21.

)11) حسين سليمان، مضمرات النص والخطاب: دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1999(، ص131.

 ،2008 السعودية، سبتمبر  الثقافي بجدة، وزارة اإلعالم  )النادي األدبي   ،19 الراوي، ع:  مجلة  للرؤية«،  السعودية: طرق  الرواية  الشدودي، »اآلخر في  )12) علي 

ص245.

)13) نجيب الحصادي، جدلية األنا� اآلخر، ط1، )القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1996(، ص7.

)14) ينظر: فؤاد كامل، الغير في فلسفة سارتر، )القاهرة: دار المعارف، القاهرة، د.ت(، ص23 وما بعدها.

)15) ينظر: سيغموند فرويد، األنا والهذا، جورج طرابيشي )مترجًما(، ط1، )بيروت: دار الطليعة، 1983(، ص9، وما بعدها.
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آخر بالنسبة إىل املرأة، واملجنون )آخر( بالنسبة إىل العاقل))1(، ويتبلور مفهومه بالقوة االرتكاسّية )العبد( 
تقتضيه  ملا  وفًقا  ٌر  ومتطوِّ متغريٌِّ  مفهوٌم  أّنه  يعني  وهذا  نيتشه))1(،  فريدريك  لدى  الفاعلة  بالقوى  مقارنًة 
كالصدام  مرتتِّبات،  اآلخر  مفهومات  من  ))مفهوٍم  ولكلِّ  وأفكاٍر.  مواقف  من  املعنّية  التارخيّية  اللحظة 
مع )اآلخر( أو التعايش معه، أو التحالف وإقامة رشاكٍة معه. كّل ذلك يتوّقف عىل فهمنا لآلخر، أضف 
فهم  بعضنا  أن ييسء  نتفاهم، ال  أن  أردنا  إذا  بّدقٍة  أن حتّدد  املفهومات واملصطلحات جيب  أّن  إىل ذلك 
بعضنا اآلخر؛ ألّن يف ذهن كلٍّ منّا مفهوًما خاّصا عن )اآلخر()18(، فضاًل عن أّنه حمكوٌم بالزمان واملكان، 
دات  فموقف العريب من اآلخر الغريب يف العرص العّبايس مثاًل، خيتلف عن موقفه منه اليوم، ذلك أّن حمدِّ
الثقافة آنذاك تتلف، كام أّن الظروف السياسّية والعسكرّية واالقتصادّية خمتلفٌة كذلك، وقد أفىض ذلك 
إىل اختالف موقف العريب منه آنذاك عاّم هو عليه اليوم يف األلفّية الثالثة. كام أّن للمكان أثًرا كبرًيا يف تغيري 
ه موقف الغريب منه، وينبغي للمرء أالّ  صورة اآلخر، فانتامء فرٍد إىل منطقة الرشق، أو العامل العريب يوجِّ

هيمل العوامل النفسّية واالجتامعّية الداخلة يف بناء صورة اآلخر، وتطويرها، والتأثري فيها.

عًة لتعامل الذات مع اآلخر، فإذا كان يف مرحلٍة ما من  وقد طرح بعض الباحثني أنامًطا وصوًرا متنوِّ
املراحل صديًقا، فإّنه قد يصبح عدّوا إذا اختلف الرشط التارخيي والسيايس الذي حيكم عالقة الذات به، 
وقد أطلق بعض الباحثني مصطلح اهلوس )Mania( عىل انبهار الذات باآلخر، ووسموا العالقة القائمة 
)Unity( وموقف الوحدة بــ ،)Philia( وموقف الفهم واحلوار بــ ،)Phobia( عىل اخلوف منه بــ

))19((. وطرح بعض الباحثني دراسة صورة اآلخر باإلفادة من نظرّيات السامت لعامل النفس ريموند كاتل 

)Ramond Cattel(، الذي قال بالسامت العميقة، والسامت الظاهرة)20(. والعالقة بني الذات واآلخر 
جدلّيٌة ال يمكن جتاهلها؛ إذ تفرض طبيعة احلياة وجود هذه الثنائّية، بل جتعل وجود كلِّ طرٍف منهام رشًطا 
لوجود اآلخر وإدراكه وفهمه، فهام عنرصان مّتصالن ومنفصالن، ومبتعدان ومّتحدان يف الوقت عينه)21(.

)16) ينظر: مجموعة مؤلفين، صورة اآلخر: العربي ناظًرا ومنظوًرا إليه، الطاهر لبيب )محرًرا(، ط1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيَّة، 1999(، ص54.

)17) ينظر: ول ديورانت، قصة الفلسفة، فتح هللا محمد المشعشع )مترجًما(، ط4، )بيروت: مكتبة المعارف، 1982(، ص 543.

الثاني  العرب، كانون  الكتاب  اتحاد  العدد )477(، )دمشق:  السنة األربعون،  مجلة الموقف األدبي،  )18) عبده عبود، »مفهوم )اآلخر( من منظور عربي معاصر«، 

2011(، ص65.

)19) للمزيد حول هذه المصطلحات، ينظر: فاخر عاقل، معجم العلوم النفسيَّة، ط1، )بيروت: دار الرائد العربي، 1988(، ص221، وما بعدها، وينظر كذلك: هنري 

باجو، األدب المقارن واألدب العام، غسان السيد )مترجًما(، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1997(، ص17�19.

)20) للمزيد حول نظرية السمات، ينظر: 

Schultz Duane, Sydney Ellen Schultz. Theories of personality )fifth Edition. Brooks/ Cole publishing company� pacific Grove. 

California.1994(, pp222�245. 

)21) ينظر: حسين العودات، اآلخر في الثقافة العربيَّة من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين، ط1، )بيروت: دار الساقي، 2010(، ص19. 
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وتفرض العالقة مع اآلخر إشاعة ثقافة احلوار، إالّ أّن تلك الثقافة ))غري منترشٍة داخل يف املجتمعات 
العربّية. إّن ثقافة احلوار غائبٌة عن عالقة احلّكام باملحكومني، وعن األغلبّية القومّية باألقلّيات القومّية، 
وعن األغلبّية الدينّية باألقـلّيات الدينّية، وعن عالقة املتدينني بالعلامنيني وغري املتدينني.. ومن البدهي أّن 
جمتمًعا ال يتوافر فيه احلّد األدنى من ثقافة احلوار مع )اآلخر الداخيل(، ال يمكن أن يكون رشيًكا حقيقّيا 

يف حواٍر مع )اآلخر اخلارجي()22(. 

واآلخر الداخيل سواء أكان عرقّيا أم دينّيا أم لغوّيا يشرتك مع الذات يف الوطن، واملصالح، واملصري؛ 
لذا فإّن البحث لن يقف عليه؛ ألّنه يتناول )اآلخر( املختلف حضارّيا وثقافّيا عن املجتمع العريب السوري. 
وال  هوّيتها،  حيمل  وال  الذات،  موطن  إىل  ينتمي  ال  من  كّل  هو  البحث:  منظور  من  )اآلخر(  وتعريف 
ينتمي إىل خصائصها احلضارّية والثقافّية واالجتامعّية والسياسّية، وكانت له تطّلعاٌت أو رًؤى تتعارض 
مع املصلحة القومّية العليا للعرب، وعليه: يمثِّل كلٌّ من: اإلنكليزي، والصهيوين، واألمريكي، واألملاين، 
الذات  لقاؤه معها يف موطنه أم يف موطنها كام أن  الذات )آخر(، سواء حصل  بالنسبة إىل  واإلسباين... 
التي نقصدها يف هذا البحث ذات مجعية تعرب عن الذات العربية واملجتمع العريب عىل وجه التحديد، فعىل 
الرغم من أن الروائيني قد عاجلوا قضية العالقة بني املجتمع الغريب والعريب من منظور بعض الشخصيات 
الفردية يف السياق الروائي، فإهنا تشري إىل ذات مجعية عربية يف مقابل ذات مجعية غربية )آخر(، وذلك ألن 
الروائي يبث رؤيته حول العالقات احلضارية انطالًقا من الشخصيات الروائية التي وإن كانت فردية فإهنا 

متثل السياق احلضاري والثقايف الذي تنتمي إليه، ومن ثم نكون أمام ذات مجعية.

1. أساليب تقديم شخصّية اآلخر

هناك طرٌق خمتلقٌة لتقديم الشخصّية الروائّية، ومن تلك الطرق ما اقرتحه فيليب هامون الذي طرح 
تساعد  التي  تلك  الشخصّية،  املتوافرة حول  املعلومات  كمّية  به  ي، ويقصد  الكمِّ املقياس  مقياسني مها: 
فنا الشخصّية  د مصدر معلوماتنا عنها، كأن تعرِّ يف معرفة وضعها احلقيقي، واملقياس النوعي، الذي حيدِّ
من  شخصّيٌة  أو  الراوي،  لنا  مها  يقدِّ التي  املعلومات  طريق  عن  إليها  نتعّرف  أن  أو  مبارشة،  نفسها  إىل 

الشخصّيات األخرى)23(.

)22) عبده عبود، مفهوم )اآلخر( من منظور عربي معاصر، ص71.

)23) ينظر: حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ط1، )الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 1990(، ص224.
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وقد حظيت شخصّية اآلخر باهتامم الروائيني السوريني، فعمدوا إىل تقديمها، ووصف مالحمها، ورسم 
هيئتها اخلارجّية، ورصدوا ردات أفعاهلا ومشاعرها. وبينام انصّب اهتاممهم عىل شخصّية اآلخر الرئيسة يف 
الروايات، اكتفوا بلمحاٍت رسيعٍة حول شخصّيته الثانوية، فقد قّدم الروائّيون معلوماٍت مفّصلًة وكافيًة 
عنها؛ إذ حرصوا عىل جعلها قادرًة عىل شدِّ انتباه القارئ وإثارة اهتاممه ملا ستقوم به من أفعاٍل أو أقواٍل، 

وجعلها قادرًة عىل إهيامه بحقيقة وجودها؛ لذا رّكزوا االهتامم عىل املالمح اجلسدّية والنفسّية هلا.

وتتمّثل  مبارشة، ومبارشة،  تقديم شخصّية اآلخر طريقتني: غري  املدروسة يف  الروايات  اّتبعت  وقد 
مه الراوي أو إحدى الشخصّيات عن شخصّيٍة معّينٍة، ومن ذلك تقديم الراوي لشخصّية  األوىل بام يقدِّ
)جانيت()24(∗ يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(: ))جانيت تدرس اللغات الكالسيكّية واألدب 
الكالسيكي يف السوربون، وعليها اعتمد يف التسجيل باجلامعة، كانت له العون يف فصل اللغة، ساعدته 
يف رشاء الكتب، يف تعريفه بباريس، مدينة احلضارة والنّور، جانيت مل تبخْل عليه بيشٍء.. هي فتاٌة ذكّيٌة 
شجاعٌة واثقٌة من نفسها، واسعة االطِّالع(()25(. تبدو شخصّية اآلخر املتمثِّلة هنا بجانيت فاعلًة ومؤثِّرًة؛ 
إذ كان هلا أثٌر كبرٌي يف وجدان )األخرض(، فضاًل عن دورها املحوري يف تنامي األحداث وتطّورها بام يغني 
حركة الرسد، ويسِهم يف بلورة الرؤية الرسدّية، كام أّن الراوي يسِهب كذلك يف رسم مالحمها اجلسدّية؛ 
إذ يصف مجاهلا ورشاقتها:))الفتاة الرشيقة ذات العرشين ربيًعا والعينني الزرقاوين والشعر األشقر حّتى 
درجة الصهب، تلك التي كانت أّول من تعّرف إليها يف باريس(())2(. وعىل الرغم من املعلومات الكثرية 

التي تقّدم حول الشخصّية الروائّية، فإّن فرجيينا وولف ترى أّننا نعرف القليل عنها))2(.

وقد تناولت الروايات املدروسة العالقة مع اآلخر عرب توظيفها لشخصّياٍت متثِّل الغرب، فقد استحوذ 
بعضها عىل الدور الرئيس يف مسار الرسد الروائي، كام يف شخصّية )جانيت(؛ إذ كانت شخصّيًة حمورّيًة، 
وهي إىل جانب كوهنا امرأًة فإهّنا متثِّل احلضارة األوروبّية، و))املرأة األوروبّية تستقطب األحداث كّلها، 
أو  القبول  مدى  هبا  نقيس  التي  وهي  العريب،  شخصّية  يف  تتحّكم  التي  وهي  مسارها،  د  حتدِّ التي  فهي 
الرفض للتفاعل احلضاري(()28(. ومن التقديم غري املبارش لشخصّية اآلخر ما أورده الراوي عىل لسان 

)24) ∗يتكرر تقديم الراوي لشخصيَّة اآلخر بكثرة في الروايات المدروسة، ينظر على سبيل المثال: الضغينة والهوى )24، 37، 43، 102، 110، 230(، ورواية أول 

حب أخر حب ص )80، 92، 99، 207، 102، 105، 146، 160، 164، 184(. رواية سهرة تنكرية للموتى، ص )8668، 300(، رواية أعدائي ص )38، 87(، 

رواية جنود هللا، ص )141، 193، 222، 262، 379).

)25) عبد الكريم ناصيف، الطريق إلى الشمس )الجوزاء(، )د.ن، د.ت(، ص )149).

)26) المصدر السابق، ص )149).

)27) ينظر: جيمس جويس، وآخرون، نظرية الرواية في األدب اإلنكليزي، إنجيل بطرس سمعان )مترجًما(، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للترجمة والنشر، 1971(، ص174.

)28) عبد الفتاح عثمان، الصراع الحضاري في الرواية العربيَّة، ط1، )القاهرة: دار العدالة، 1990(، ص 384� 385.
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)شمس( وهي تصف القومندان )رينو(:  ))الرجل يتقّرب بذكاٍء وحنكٍة ... بلطٍف وأدٍب إىل درجٍة مل 
، حواره، مفاهيمه، أفكاره  ، سلوكه حضاريٌّ يستطيعا معها إالّ أن يكونا لطيفني مؤّدبني.. هو حضاريٌّ
)رينو(  لشخصّية  وصًفا  الرسدي  املقطع  هذا  يف  نعاين  خدماته(()29(.  وهناك  تفحمك،  حضارّية  كّلها 
التي تبدو إجيابّيًة بكلِّ ما فيها؛ إذ عرّبت شمس عن إعجاهبا بشخصّيته عرب العبارات الرسدّية واألوصاف 
املتتالية التي توردها عن سلوكه، الذي وسمته بأّنه حضاري. كام فعل األخرض عندما وصف )برجييت(:  
))لطيفٌة، خفيفٌة، ظريفٌة، إىل درجٍة مل يشعر معها بثقٍل ... عبئها تتحّمله بنفسها، مشاكلها حتّلها بنفسها، 
ّية، حّبا للفكر، حّبا للحياة فتسعى ألن تصنع  تأيت إليه كالنسيم، وتغادره كالنسيم... امرأٌة مرتعٌة حّبا للحرِّ
أروع صورٍة للحياة(()30(. يبدو تأثريها واضًحا يف نفس األخرض ووعيه، فقد أّدى التقديم غري املبارش 
لشخصّيتها دوًرا مزدوًجا، فهو إىل جانب تأديته لوظيفته الفنِّّية عرب التعريف هبا، ورسم مالحمها، ورصد 
مشاعرها يقوم بدوٍر آخر، وهو إظهار األثر الذي ترتكه يف وعيه؛ إذ تربز ردات أفعاله إزاءها عرب إحساسه 
الكبري بلطفها ومجاهلا. ويتوىّل الراوي يف رواية )أول حب آخر حب( مهّمة تقديم شخصّية )بيل(؛ إذ يقول 
يف وصفه: ))يتمّتع بيل بصفات الرجل األمريكي الطيِّب، أرمل، يقارب الستني من العمر، يعمل مديًرا 
إلحدى الرشكات اخلاّصة بتأجري السيارات. يصف األعامل كاّفًة، بالّدواء الشايف لألمراض العصابّية، 
الدراسة، أصبحت هلم حياهتم  أبناؤه مراحل  أبيه ما جعله يف بحبوحِة عيٍش، وبعد أن أهنى  ورث عن 
د هذا املقطع الرسدي مالمح )بيل( اجلسدّية، وأحواله املادّية وطبقته االجتامعّية، فهو  اخلاّصة(()31(. حيدِّ
دقيًقا ملالمح  الرواية ذاهتا وصًفا  امليسورين. هيتّم بصّحته ويستمتع بحياته، كام نجد يف  إىل طبقة  ينتمي 
)مريي(: ))مل تكن مريي مجيلًة بقدر ما كانت رقيقًة ببرشهتا البيضاء وعينيها الزرقاوين ومالحمها الدقيقة. 
وجهها نظيٌف عىل الدوام. ال تعرف األصباغ أو األلوان. صادقٌة ال تعرف الكذب أو اللف أو الدوران، 
وكأّن الوقت ال يسمح هلا بصغائر األمور. جاّدٌة، صادقٌة، ويف كلِّ األحوال تصقل مالحمها ابتسامٌة طيِّبٌة. 
تضفي عىل وجهها األمل والنقاء(()32(. ويتابع الراوي تقديم الشخصّيات التي متثِّل اآلخر، ويقف عىل 
الناصع  بقميصه  الداكنة،  وثيابه  الرّباقتني،  وعينيه  األسود،  بلونه  كوملان  بقوله:))كان  كوملان  شخصّية 
الرغم  الراحة واالطمئنان(()33(. وعىل  ما حوله  الثقة، يضفي عىل  بابتسامته  نقّيا مجياًل، وكان  البياض، 
من غزارة املعلومات التي يعرضها الراوي أو إحدى الشخصّيات الروائّية عن شخصّية اآلخر، فإهّنا تبقى 
ّية املعلومات املقّدمة إالّ بقدر ما تكون تلك  حمدودًة؛ ألّن ))درجة حضورّية الشخصّية ال تتحّكم فيها كمِّ

)29) ناصيف، عبد الكريم، الطريق إلى الشمس )الجوزاء(، ص )121).

)30) المصدر السابق، ص309.

ل حب آخر حب، ص 25. )31) رشو، ماري، أوَّ

)32) المصدر السابق، ص 53.

)33) المصدر السابق، ص 183.
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املعلومات مضاعفًة لتلبية حاجة الشخصّية إىل إبراز جتربتها(()34(، وقد سيطرت الطريقة غري املبارشة عىل 
، يف ظلِّ هيمنة الراوي العارف  تقديم الشخصّيات الروائّية، والسّيام شخصّية اآلخر، وذلك أمٌر طبيعيٌّ

بكلِّ يشٍء بام يف ذلك الشخصّيات وأحواهلا ومالحمها وردات أفعاهلا)35(.

الراوي يف رواية )سهرة تنكرّية للموتى( وصًفا للدكتورة )ماري روز(:))إذ بدت يل حفيدًة  م  ويقدِّ
الناصعة وزرقة عينيها وامتالئها، إىل  البادية يف برشهتا  املرّفه أوروبّيتها  أنطوانيت بجامهلا األبيض  ملاري 
لباروٍن نصف مفلٍس(())3(. وال يكتفي  نفسها كابنٍة  الفطرّية ولطفها، بل وسخرّيتها من  جانب طيبتها 
الراوي بتقديم الشخصّيات الرئيسة؛ إذ يعمد إىل تقديم بعض الشخصّيات الثانوّية، كام يف تقديم ماري 
بدتا سويدّيتني شاهدهتام يف  القامة  فارعتا  الكافيرتيا: ))وجنتان صغريتان مجيلتان  لفتاتني رأهتام يف  روز 

الكافيرتيا ولفتتا نظرها ببطنيهام املكشوف للعيان وقد زرعتا يف رّستيهام لؤلؤًة وماسًة(())3(.

من  أفعاهلا،  ردات  بل يصف  اآلخر،  اجلسدّية لشخصّية  املالمح  تقديم  الراوي عند حدود  يقف  ال 
ذلك تصويره ملوقف زوج سعيد، التي رفضت العودة إىل بريوت بعد أن حصلت عىل اجلنسّية الكندّية، 
فهي هناك مواطٌن له حقوقه كالرجل)38(، ومن ذلك أيًضا إسناد الراوي تقديم شخصية سوزان يف رواية 
أو خيدعها، خيدع  نفسه  مل يقرصِّ يف حقِّ  الفتاة  رائعٌة هذه  ))أّيٌة حورّيٌة  يقول:   إذ  إىل سعيد؛  )أمجلهن(؛ 

نفسه... حتى لو مل تكن سوزان أمجلهّن فإهّنا بال شكٍّ أصفاهّن نفًسا وأرّقهّن طباًعا(()39(.

أن  ذاهتا  الشخصّية  إىل  أوكلوا  فقد  الشخصّيات،  تقديم  يف  املبارشة  الطريقة  كذلك  الروائيون  واّتبع 
تقول:  للموتى(،  تنكرية  )سهرة  رواية  يف  نفسها  عن  روز  ماري  حديث  ذلك  من  نفسها،  عن  تتحّدث 
منِّي ملكًة يف مدينٍة  البرشة سيجعل  بيضاء  القامة  العينني. طويلة  أنثى شقراء زرقاء  أّن كوين  أدرك  ))مل 
ح أثر مجاهلا يف من حوهلا يف بريوت، وقد وّظفت الصفات املتداولة حول  ما(()40(. وصفها لنفسها يوضِّ
الرشق  بتحديد موقف  كفيلٌة  تلك  زرقاوان،وطويلة،...(، وكأّن صفاهتا  الغربّية )شقراء، وعينان  املرأة 
من الغرب بغض النظر عن املنجزات التي حّققها، ومن ذلك أيًضا وصف )آرنست( يف رواية )الضغينة 

)34) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 229.

)35) ينظر: المرجع السابق، ص 233. 

)36) غادة السمان، سهرة تنكرية للموتى، ص 8.

)37) المصدر السابق، ص 30.

)38) ينظر: المصدر السابق، ص 139.

)39) عبد السالم العجيلي، أجملهن، ص28.

)40) غادة السمان، سهرة تنكرية للموتى، ص108.
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واهلوى( لنفسه ولدوافع قدومه إىل الرشق))41((. وتبدو الطريقة املبارشة أقّل توظيًفا يف تقديم شخصّية 
اآلخر يف الروايات املدروسة؛ ذلك أّن الراوي يف أغلب الروايات راٍو عاملٌ بكلِّ يشٍء؛ لذا فقد سيطرت 
وردات  مشاعرها  ورصد  مالحمها،  ورسم  ووصفها  اآلخر،  شخصّية  تقديم  عىل  املبارشة  غري  الطريقة 

أفعاهلا؛ بام يمّد القارئ بكمّيٍة كبريٍة من املعلومات عنها، وجيعلها أكثر وضوًحا بالنسبة إليه.

أ. االسم الشخيص

لالسم الشخيص دوٌر مهمٌّ يف إهيام القارئ بواقعّية أحداث الرواية؛ لذا فإّن الروائي يسعى إىل أن تكون 
أسامء شخصّياته متناسبًة مع موقعها يف احلدث الروائي، وقد عمد الروائيون إىل اختيار أسامء الشخصّيات 
أسامء  تنّوعت  دها))42((. وقد  منها سمًة خاّصًة حتدِّ لكلٍّ  يميِّزها من غريها، ويعطي  بام  اآلخر  متثِّل  التي 

الشخصّيات التي متثِّل اآلخر يف الروايات املدروسة، من ذلك: 

- رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(: )القومندان رينو، ومجال باشا، واملندوب السامي...(

- رواية )جنود اهلل(: )امليجور ميللر، وجوناثان، وريتشاردز، والكولونيل، وباركيل، وجيمي(.

- رواية )الضغينة واهلوى(: )ساندرز، وغوبالن، وجوناثان، وشارلوت، وبريدي، وكرو، وأوستن، 
ودوملونت(.

- رواية )أعدائي(: )رفقة، وألرت، والباشا، وغونرت، وبن غوريون، وآرون، وأفشالوم، وسارة، وزيفي، 
وأكيس، وليوفا(.

كامليجور،  عسكرّية  رتًبا  حتمل  لآلخر  املمثِّلة  الشخصّيات  من  كثرًيا  أّن  السابقة  األسامء  من  يالحظ 
د أهّنا متثِّل املستعِمر، الذي جينِّد قدراته العسكرّية إلخضاع الرشق  والقومندان، والكولونيل، وهذا يؤكِّ
لسلطته، فام يشغل الذات هو التفّوق العسكري والسيايس للغرب، ممّا جعله ينعكس يف هذه الروايات؛ 
ليشغل حّيًزا واسًعا من الرسد، يف ما بدا البطل عاجًزا وضعيًفا إىل درجٍة كبريٍة ال يستطيع معها أن يغريِّ 
قدراته  من  حّدت  التي  املزرية،  واالقتصادّية  والعسكرّية  السياسّية  ظروفه  عليه  فرضته  الذي  الواقع 
ملواجهة األطامع االستعامرّية للغرب. ويالحظ أّن األسامء يف رواية )أعدائي( حتيل عىل اليهود؛ لذا فإّن 
الراوي حياول أن يصف حرصهم عىل تنفيذ خمّططاهتم، يف الوقت الذي بدا فيه العرب ضعاًفا لدرجٍة ال 

)41) ينظر: فواز حداد، الضغينة والهوى، ص 147.

)42) ينظر: سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربيَّة السورية )1980�1990(: دراسة نقدية، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1995(، ص)116). 
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يستطيعون معها أن يوقفوها أو يعرتضوا سبيلها.

وترد كذلك أسامٌء لشخصّياٍت واقعّيٍة كام يف رواية )الضغينة واهلوى( ورواية )الطريق إىل الشمس، 
غوريون،  )بن  وشخصّيات  رينو،  والقومندان  السامي،  واملندوب  باشا،  مجال  شخصّية:  مثل  اجلوزاء( 
أسامٌء لشخصّياٍت  تظهر  املعتدية  الشخصّيات  أسامء  مقابل  )أعدائي(. ويف  رواية  ...( يف  وألرت، وزيفي 
تبدو أقّل عداًء، بل إّن بعضها كان له دوٌر يف مساعدة البطل، كام يف شخصّية )جانيت( يف رواية )الطريق 
إىل الشمس، اجلوزاء(، التي كان هلا فضٌل كبرٌي عىل )األخرض(، وال سّيام يف أيامه األوىل يف السوربون)43(. 
ومن ذلك شخصّية )تياتيانا( يف رواية )يف غياهبا(، وهي فتاٌة روسّيٌة تربطها صداقٌة بفارس، ومن ذلك 
تقديم  عن  يتوّرع  ال  لآلخرين،  حمّبا  طيًِّبا،  كان  الذي  حب(،  آخر  حب  )أّول  رواية  يف  )بيل(  شخصّية 
أسامء  تكثر  كام  وجينا(،  وميكي،  وتينا،  وساندي،  )مريي،  مثل:  أخرى  شخصّيات  وكذلك  املساعدة، 
د أّن الراوي يريد أن يصف واقع املرأة يف املجتمع  الشخصّيات النسوّية يف هذه الرواية. وهذا األمر يؤكِّ
تتالءم  أسامٍء  استخدام  إىل  الروايات  عمدت  وقد  العريب.  املجتمع  يف  عليه  هو  بام  ومقارنته  األمريكي 
الشمس،  إىل  )الطريق  رواية  يف  )القومندان(  شخصّية  مثل  الرسد.  يف  ووظيفتها  الشخصّية  وضعّية  مع 
اجلوزاء(؛ إذ رسمها الراوي بطريقة تتوافق مع دورها يف الرسد؛ ليظهر بوصفه ظامًلا وقاسًيا، وممثِّاًل لآلخر 
ض عىل  املستعِمر)44(، ومن ذلك شخصية )باركيل( يف رواية )جنود اهلل(، الذي جياهر بعدائه للعرب، وحيرِّ
قتلهم واحتالل أرضهم، وإخضاعها لنفوذ الغرب)45(. ويظهر التنّوع أيًضا عرب كثرة األسامء واأللقاب يف 
الروايات املدروسة بام يتناسب مع البيئة التي تنتمي إليها شخصّية اآلخر، وهذا التنّوع يف اختيار األسامء 
بالدرجة  الرئيسة  الرغبة يف جعلها متناسبًة مع مسّمياهتا، وهذا ما نلمسه من أسامء الشخصّيات  ر  يصوِّ
األوىل، مثل )جانيت( يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(، التي تبدو مجيلًة وواعيًة ومثّقفًة ومساندة 

لألخرض يف أيامه الصعبة يف باريس.

تسميتها  عىل  احلرص  عن  تعربِّ  املدروسة  الروايات  يف  الشخصّيات  أسامء  فإّن  أمٍر،  من  كان  ومهام 
النفسّية  بسلوكها وطبيعتها  اإلحياء  يساعد عىل  بعًدا داللّيا  يمنحها  بام  املعارصة،  احلياة  بأسامٍء شائعٍة يف 
لذا  املدروسة؛  الروايات  رها  التي تصوِّ التارخيّية  املرحلة  ًة عن  معربِّ أهّنا جاءت  واالجتامعّية، فضاًل عن 
)أعدائي(،  رواية  يف  وألرت(  غوريون،  وبن  باشا،  )مجال  ذلك  من  حقيقّية،  لشخصّياٍت  أسامٌء  حرضت 
و)شكري بيك، أرسالن آغا، والقومندان رينو، والرشيف حسني، واملندوب السامي( يف رواية )الطريق 

)43) ينظر: عبد الكريم ناصيف، الطريق إلى الشمس )الجوزاء(، ص 230.

)44) المصدر السابق، ص143. 

)45) ينظر: فواز حداد، جنود هللا، ص47.
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إىل الشمس، اجلوزاء(، ومنها شخصّيات )باركيل، وميللر، وبريمر( يف رواية )جنود اهلل( وغريها.

ب. تصنيف شخصّية اآلخر 

تقسم الشخصّيات إىل قسمني: شخصّيات رئيسة، وشخصّيات ثانوّية، وهذا التقسيم يسِهم يف فهم 
طريقة بنائها وإدراك وظيفتها يف العامل الروائي:

)الضغينة واهلوى(، و)ريتشارد،  رواية  الرئيسة: )ساندر، وغوبالن، وكرو( يف  اآلخر  1- شخصّية 
وجوناثان، وميللر(، يف رواية )جنود اهلل(، و)القومندان رينو( يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(، 

و)ألرت، وآرون، وزيفي( يف رواية )أعدائي(، و)دييغو( يف رواية )يف غياهبا(.

و)تينا،  اجلوزاء(،  الشمس،  إىل  )الطريق  رواية  يف  )جانيت(  مثل  نسوّيٌة  رئيسٌة  شخصّياٌت  وهنالك 
للموتى(،  تنكرية  رواية )سهرة  آخر حب(، و)ماري روز( يف  )أّول حب  رواية  وميكي، وساندي( يف 

و)رفقة، وسارة( يف رواية )أعدائي(، و)سوزان( يف رواية )أمجلهّن(.

2-شخصّية اآلخر الثانوّية: وهي كثريٌة يف الروايات املدروسة، مثل )جوناثان، وبريدي، ودوملونت، 
وأوستن( يف رواية )الضغينة واهلوى(، و)غونتز( يف رواية )أعدائي( و)الليفتنانت، وباركيل، وجيمي( 
ثانوية، مثل  ة  يف رواية )جنود اهلل(، والربوفسور )لوك( يف رواية )أمجلهّن(. كام تظهر شخصياٌت نسويِّ
)شارلوت( يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(، و)ليوفا( يف رواية )أعدائي(، و)شريي( يف رواية 
)أّول حب آخر حب(، و)صوفيا، وماريا( يف رواية )أمجلهن(، و)تياتيانا( يف رواية )يف غياهبا(، و)زوجة 

سعيد( يف رواية )سهرة تنكرية للموتى(.

رأى بعض  وقد  وإدراك وظيفتها،  الشخصّية  فهم  أمهّيٌة قصوى يف  الروائّية  الشخصّيات  ولتصنيف 
للشخصّيات  اهلائلة  ))األعداد  أّن  ذلك  واحًدا))4(؛  شخًصا  الشخصّية  نعّد  أن  املهمِّ  غري  من  أّنه  النقاد 
داخل الرسد يمكن أن تضع لقواعد اإلبدال وأّن صورًة واحدًة حّتى داخل نتاٍج أديبٍّ يسعها استيعاب 
 / ثانوّية   / )رئيسة  للشخصّيات  الثنائي  التصنيف  النّقاد  بعض  اعتمد  وقد  خمتلفٍة(())4(.  شخصّياٍت 
نامذج:  ثالثة  إىل  الشخصّية  يقسم  الذي  التصنيف  وسنعتمد  مسّطحة)48(،   / مدّورة   / مرّكبة   / بسيطة 

)46) ينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد األدبي، ص51.

)47) روالن بارت، النقد البنيوي للحكاية، أنطوان أبو زيد )مترجًما(، ط1، )بيروت/ باريس: منشورات عويدات، 1988(، ص126.

)48) ينظر: عبد الملك مرتاض، في نظريَّة الرواية، بحث في تقنيَّات السرد، ص 99.
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رة، الشخصّية الّتابعة)49(. )الشخصّية اجلاذبة، الشخصّية املنفِّ

وقد حظيت شخصّية اآلخر باهتامٍم كبرٍي يف الروايات املدروسة، وحيتّل نموذج الشخصّية اجلاذبة منزلًة 
مهّمًة يف الرواية ملا متتلكه من سامٍت وعنارص متيِّزها من سواها، وهي))شخصّية ذات فعالّيٍة يف حركّية 
األحداث وتطّورها ونمّوها(()50(، ويمنحها قدرًة عىل التأثري يف غريها، وجيعلها موضع اهتامم القارئ؛ 
مها الرسد،  إذ يتتّبع تطّورها ونمّوها ودورها يف توجيه األحداث، فضاًل عن أهّنا تعكس الرؤيا التي يقدِّ
ل )املرأة الغربّية( نموذًجا للشخصّية اجلاذبة يف الروايات املدروسة؛ إذ ال تلو روايٌة من الروايات  وتشكِّ
املدروسة من شخصّيٍة نسوّيٍة شاّبٍة متتلك صفاٍت جسدّيًة تتمّثل باجلامل واجلاذبّية والسحر؛ لتثري عواطف 
البطل ومشاعره، من تلك الشخصّيات شخصّية )جانيت( يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(، التي 
بنفسها،  تتحّمله  عبئها  بثقٍل  معها  يشعر  مل  درجٍة  إىل  خفيفٌة، ظريفٌة،  ))لطيفٌة،  بقوله:   األخرض  يصفها 
ّية، حّبا للفكر، حّبا  مشاكلها حتّلها بنفسها، تأيت إليه كالنسيم، وتغادره كالنسيم .. امرأٌة مرتعٌة حّبا للحرِّ
وال  ووعيه،  )األخرض(  نفس  يف  أثًرا  ترتك  فهي  للحياة(()51(،  صورة  أروع  تصنع  ألن  فتسعى  للحياة، 
البطل  األحداث، وحّددت مسارها، وحتّكمت يف شخصّية  الغربّية  املرأة  استقطبت  فقد  غرابة يف ذلك 

العريب)52(.

ومن ذلك شخصّية )ماري روز( يف رواية )سهرة تنكرية للموتى(، التي كانت شخصّيًة حمورّيًة   
حتظى باهتامم كلِّ من حوهلا وتؤثِّر فيهم، فقد لفتت األنظار إليها، تقول:  ))مل أدرك أّن كوين أنثى شقراء 
أهل بريوت  إذ جعلها  ما(()53(؛  مدينٍة  ملكًة يف  منِّي  البرشة سيجعل  بيضاء  القامة  العينني طويلة  زرقاء 
حتّس بأهّنا ملكٌة ملا القته من اهتامٍم كبرٍي جعلها تبدو إنسانًة خمتلفًة عاّم كانت عليه يف بلدها األم فرنسا. 
وتبدو شخصّية )تينا( يف رواية )أّول حب آخر حب( قريبًة من شخصّية )ماري روز(، فقد  ))امتلكت 
تلك الليلة عقول الناس. أثارت غرائزهم، وكان قلبها يقفز هبجًة. هكذا أحّبت أن تكون يف ليلة ميالدها، 
التي  اجلسدّية  سوزان  سامت  )أمجلهّن(  رواية  يف  الراوي  ويصف  وتتحّكم..(()54(.  حتكم  بعيدة.  قريبة 
حتت  صّحًة  يتفّجر  املدّور  وجهها  قامتها،  طول  تناسب  مالءًة  اجلسم  ))مليئة  وجاذبّيتها  بجامهلا  توحي 

)49) للمزيد حول هذه المفهومات، ينظر: سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربيَّة السورية، ص89 وما بعدها.

)50) خليل موسى، مالمح الرواية العربيَّة في سورية، )دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2006(، ص98.

)51) عبد الكريم ناصيف، الطريق إلى الشمس )الجوزاء(، ص 309.

)52) ينظر: عبد الفتاح عثمان، الصراع الحضاري في الرواية العربيَّة، ص385 وما بعدها.

ان، سهرة تنكرية للموتى، ص 108. )53) غادة السمَّ

ل حب آخر حب، ص 164. )54) ماري رشو، أوَّ
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متثِّل  التي  البطل  شخصّية  توجد  اجلاذبة  اآلخر  شخصّية  مقابل  ويف  والربونزّية(()55(،  الوردّية  البرشة 
الذات بمثل شخصّية )عزيز( يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(، و)إبراهيم( يف رواية )أعدائي(، 

و)سعيد( يف رواية )أمجلهن(، وشخصّية )أبو سامر( يف رواية )جنود اهلل(.

رة، والتي هلا دوٌر مهمٌّ يف تشكيل العامل الروائي، فوجودها رضوريٌّ  وتظهر كذلك شخصّية اآلخر املنفِّ
القّوة اجلاذبة(())5(؛  إليها  التي تسعى  إلشعال الرصاع؛ ألهّنا ))متتلك سلطًة مادّيًة تعيق حتقيق األهداف 
ذلك أهّنا تقف يف الطرف املقابل للبطل، وتسِهم يف تطّور األحداث وإضاءة الشخصّيات، ومن الشخصّيات 
يمثِّل  فهو  اجلوزاء(،  الشمس،  إىل  )الطريق  رواية  يف  رينو(  )القومندان  شخصّية  اآلخر  متثِّل  التي  رة  املنفِّ
ق مصالح بلده، ويتعامل مع الشعب املضطهد بمنطق القّوة  اآلخر املستعِمر، ويقوم بأبشع األفعال ليحقِّ
ر يتمّثل يف  ))نظرة االستعالء التي يتعامل هبا الغرب مع الرشق حّتى  واالستعالء؛ لذا فإّن العنرص املنفِّ
وهم يف بالد الرشق(())5(. ومنها شخصّيتا )رفقة( و)ألرت( يف رواية )أعدائي(؛ إذ متثِّالن اليهود الطامعني 
العامل املختلفة، تقول رفقة خماطبًة )ألرت(:   العرب والطاحمني إلقامة كياٍن جيمع أشتاهتم من أصقاع  ببالد 
ر بنفسه يف كلِّ يشٍء يعمله. يا ليتنا نستطيع أن نجعل لدوستنا عىل  ))البّد من املغامرة. اليهودي حيّب أن يذكِّ
األرض شكل النجمة. ليتنا تركنا نجمتنا عىل األهرامات التي بنيناها. واثقٌة أّننا نحن الذين بنيناها(()58(. 
يّتضح منطق استعالء اليهود باستخدام ضمري املتكلِّم، وهلذا الضمري قدرٌة كبريٌة عىل إذابة الفروق الزمنّية 
والرسدّية بني الراوي والشخصّية والزمان؛ إذ خيتفي الراوي وراء شخصّيٍة ما؛ ليعربِّ عن رؤيته وموقفه)59(، 
ومنها كذلك شخصّية )ساندرز( يف رواية )الضغينة واهلوى(، الذي يمثِّل االحتالل األمريكي، الذي دّمر 
تبنّي كذهبا وزيفها؛  العراق ورّشد املاليني من شعبه وقتل عرشات اآلالف حتت ذرائع واهيٍة رسعان ما 
لتظهر النيات السيئة واملخّططات اخلبيثة إزاء العراق وأهله، إضافًة إىل )الكولونيل( و)جوناثان(، وهناك 

شخصّيات )مجال باشا(، و)املندوب السامي(، و)ميللر( يف رواية )جنود اهلل(.

الرئيسة،  الشخصّيات  فيه  تتحّرك  الذي  الفضاء  ترسم  والتي  التابعة،  الشخصّية  نموذج  حيرض  كام 
رٍة، ومن ثّم تفتقر  و))تّتصف هذه الشخصّية باحلاجة إىل التبعّية والدوران يف فلك شخصّيٍة جاذبٍة أو منفِّ

)55) العجيلي، عبد السالم، أجملهن، ص 13 � 14.

)56) سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربيَّة السوريَّة )1980�1990(، ص 134.

)57) جودي بطاينة، شخصيَّة اآلخر في الرواية في األردن، ص 119.

)58) ممدوح عدوان، أعدائي، ص 38.

)59) ينظر: عبد الملك مرتاض، في نظريَّة الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص 184.
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الضوء  تسليط  ويف  وتطويره،  احلدث  بناء  يف  كذلك  وتسِهم  واملوقف(()0)(.  الشخصّية  استقاللّية  إىل 
إذ نجد  املدروسة؛  الروايات  بكثرٍة يف  الشخصّية  الرئيسة وتفسري سلوكها، وحترض هذه  الشخصّية  عىل 
ذون أوامر ألرت ويسعون إىل تنفيذ  شخصّيات مثل:)سناء، ورفقة، وزيفي( يف رواية )أعدائي(، الذين ينفِّ
خمّططاته؛ إذ كانوا يعملون عىل مجع املعلومات املّتصلة بأوضاع عصابات الصهاينة، ويدرسون أوضاع 
قلوب  يف  اهللع  إثارة  إىل  اهلادفة  اخلطط  من  قليٍل  غري  تنفيذ  يف  مبارشة  أدوات  كانوا  كام  الفلسطينيني؛ 
الذي  واهلوى(،  )الضغينة  رواية  يف  باركيل(  )القس  وشخصّية  أرضهم.  ترك  عىل  حلملهم  الفلسطينيني 
كان يسهم يف بث األكاذيب؛ لتشويه صورة العرب يف أذهان جنود االحتالل األمريكي، وكان إىل جانب 
)ماكرو، وميللر( يساعد)ريتشاردز( يف غري قليٍل من أعامل االعتقال والتعذيب بحقِّ العراقيني األبرياء، 

وحيّث اجلنود األمريكيني عىل قتل العرقيني بأبشع الوسائل.

2. العالقة الفنية بني الزمن وشخصية اآلخر

عرصنا(()1)(،  إليقاع  واملتغايرة  واملتنافرة  املتباعدة  األنغام  التقاط  عىل  ))القادر  الفّن  هي  الرواية 
العامل  بنائّيا يف تشكيل  النّص الرسدي، فهو إىل جانب كونه عنرًصا  بناء  ّيًة كربى يف  الزمن أمهِّ ويكتسب 
الروائي، فإّنه يعربِّ  ))عن رؤيا الروائي جتاه الكون واحلياة واإلنسان(()2)(، وهذه الرؤيا تعربِّ عن موقف 
الذات من اآلخر، وتسهم يف رسم صورته، وحتديد مالحمه، ويصبح الزمن إنسانّيا عندما يعرب عنه بوساطة 

الرسد)3)(.

والذي  الداخيل،  الزمن  عىل  والوقوف  الرسدي،  اخلطاب  زمن  تتّبع  الروائي  الزمن  دراسة  وتقتيض 
والذي  اخلارجي،  والزمن  داخلّيا،  زمنًا  يعّد  والذي  احلكائي،  املتن  بزمن  املرتبط  الكتابة  زمن  به  يقصد 
، وزمن  القصِّ زمن  زمنني:  إىل  الداخيل  الزمن  وينقسم  الروائي،  العمل  لقراءة  الالزم  الوقت  به  يقصد 
يف  القّصة  زمن  إّنه  اخلطايب،  قبل  ما  األّويل  شكلها  يف  احلكائّية  املاّدة  ))زمن  باألّول   ويقصد  اخلطاب، 
خالل  من  املدركة  الواقعّية  الفعلّية  التجربة  زمن  إّنه  الرصيف(  )الزمن  والفواعل  بالشخصّيات  عالقتها 

)60) سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربيَّة السوريَّة )1980�1990(، ص137.

)61) جابر عصفور، زمن الرواية، ط1، )دمشق: دار المدى، 1999(، ص 35.

)62) مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربيَّة، ص 38.

)63) ينظر: بول ريكور، الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، سعيد الغانمي وفالح رحيم )مترجًما(، ط1، )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2006(، ص95.
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الذهن(()4)(. أّما زمن اخلطاب فيقصد به ))جتلِّيات تزمني القصة ومتْفصالته، وفق منظوٍر خطايبٍّ متميِّز، 
يفرضه النّوع، ودور الكاتب يف عملّية تطيب الزمن؛ أي إعطاء زمن القّصة بعًدا متميًِّزا وخاّصا(()5)(؛ 
لذا فإّن زمن القّصة يعني الرتتيب الزمني لتسلسل األحداث، والذي يمكن أن يبدأ من الوسط أو من 

النهاية أو من أّية نقطٍة أخرى تبلور تشكيل الزمن الروائي بام يعربِّ عن الرؤية يف النّص الرسدي.

)anchoring( أ. املفارقات الزمنّية

يف  ورودها  ونظام  لألحداث،  املفرتض  بالنظام  احلاصل  ))التنافر  بأهّنا   الزمنّية  املفارقة  وٌتعّرف 
اخلطاب(()))(، وتأيت املفارقات الزمنّية من اختالف ترتيب األحداث يف الرواية عن ترتيبها يف اخلطاب 
هذه  تتابع  بنظام  الرسدي  اخلطاب  يف  الزمنّية  املقاطع  أو  األحداث  ))دراسة  هبا  فاملقصود  الرسدي، 
األحداث أو املقاطع الزمنّية نفسها يف القّصة، وذلك ألّن نظام القّصة هذا يشري إليه احلكي برصاحة أو 
يمكن االستدالل عليه من هذه القرينة غري املبارشة أو تلك(()))(، وتأيت تلك املفارقات عرب االستباق أو 
االسرتجاع؛ إذ ينقطع الزمن الرسدي لينحرف عن حلظة احلارض إىل املايض أو املستقبل، ويتّحدد اتِّساع 
املفارقة الزمنّية باملّدة التي تستغرقها، كام أّن دورها يف الروايات املدروسة ال يتوّقف عند الّدور الوظيفي 
يف تنمية األحداث وتشويق القارئ، بل تتجاوزه لتؤدِّي وظيفة مجالّيًة؛ فضاًل عن دورها يف بلورة الرؤيا 

وتقديمها.

استخداًما  األكثر  الزمنّية  املفارقة  يمثِّل  الذي   ،)(8()antisepsis( االسرتجاع  املفارقات  تلك  ومن 
ل بالنسبة للرسد، استذكاًرا يقوم به ملاضيه اخلاص،  يف الروايات املدروسة، وكّل ))عودٍة للاميض، تشكِّ
عملّية  من  املراد  وليس  القّصة(()9)(،  وصلتها  التي  النقطة  عن  سابقٍة  أحداٍث  إىل  خالله  من  وحييلنا 
اسرتجاع الزمن املايض يف احلارض تغرّي الرتتيب الزمني لألحداث إلثارة القارئ وشدِّ انتباهه فقط، بل 

إهّنا تكتسب أبعاًدا داللّيًة تسِهم يف تسليط الضوء عىل عالقة الذات باآلخر.

وحتفيز  القارئ  إثارة  يف  دوره  يف  والسّيام   ، جيلٍّ بشكٍل  )أمجلهن(  رواية  يف  االسرتجاع  ويظهر 

)64) فاطمة سالم الحاجي، الزمن في الرواية الليبية )ثالثية أحمد إبراهيم الفقيه( نموذًجا، ط1، )ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، 2000(، ص60.

)65) سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي )الزمن � السرد � التئبير(، ص 89.

)66) جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص16.

)67) مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربيَّة، ص 189.

)68) نستخدم مصطلح االسترجاع على الرغم من وجود مصطلحات أخرى، مثل )سابقة زمنية، أو الالحقة، وغيرهما(.

)69) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 121.
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ح ماضيها وحارضها، ويأيت بصورٍة متناوبٍة مع الرسد احلارض، فشخصّية اآلخر  الشخصّيات، بام يوضِّ
اآلخر  شخصّية  كانت  وقد  جولته،  يف  )سعيد(  إليها  تعّرف  التي  النمساوّية،  الفتاة  بسوزان(،  )املتمثِّلة 
مرهونًة باميض شخصّياٍت أخرى، فقد ارتبط مستقبل )سوزان( باميض األخت )ندى(؛ إذ تدخل سوزان 
إىل دير الراهبات، فقد أذكت أحاديث األخت )ندى( روح الّتصّوف يف نفس )سوزان( وأّثرت فيها أّيام 
تأثري، فضاًل عن أّن االسرتجاع يف هذه الرواية يسِهم كثرًيا يف كرس رتابة الرسد، كام يقوم بتقديم رًؤى 

مستقبلّية تّتصل بشخصّية اآلخر، وإن كانت تلك الرؤى مرتبطًة باميض شخصّيٍة أخرى)0)(.

أن نصنِّف بعضها حتت مسّمى )االسرتجاع  ونجد اسرتجاعاٍت أخرى يف رواية )يف غياهبا( يمكن 
اخلارجي(، الذي يقع خارج احلدث يف احلارض املرسود، إذ يصف الراوي مايض )تياتيانا( الفتاة الروسّية، 
صديقة إسرب: ))وتياتيانا صارت خالل أسابيع من أشهر عاهرات تل أبيب وأغالها. وبعد أسابيع صاروا 
يدلِّلوهنا: اإلجازة األوىل -حتت احلراسة طبًعا- ظاهرة عىل األقل(()1)(. ويوظِّف الراوي يف رواية )أّول 
إذ يعرض ماضيها من منظور )ميكي(:  تقنّية االسرتجاع فيام خيّص مايض )ساندي(؛  حب آخر حب( 
عليه  يدّر  بعمٍل  يطمع  الصني،  إىل  ينتمي  شابٍّ  من  أّياٍم  قبل  تزّوجت  التي  ساندي  زميلتها  ))تذّكرت 
أرباًحا، ويلزمه لذلك بطاقة إقامٍة، فوجد ذلك بالزواج من أمريكيٍة، وكانت ساندي التي قالت: سيكون 
صفقة عمرها. قبضت مقّدًما مبلًغا هاّما، وعاهدها بمنح راتٍب شهريٍّ هلا والبنتها، إىل جانب املصاريف 
أكثر ما  قوّيًة ملعارشهتا كزوجٍة. كان هذا  بعينه رغبًة  إهّنا رأت  قادمني، وقالت:  تنفقه خالل عامني  وما 
د  هلا ابتزازه بطريقٍة أفضل(()2)(. هذه االنقطاعات يف احلارض والعودة إىل املايض تؤكِّ أسعدها، فذلك خيوِّ
رغبة الراوي يف تسليط الضوء عىل شخصّية اآلخر، بام يساِهم يف احلديث عنها، ويفرسِّ موقفها وموقف 

غ كثرة االسرتجاعات يف هذه الرواية. الذات منها، وهذا ما يسوِّ

ّيته يف تسليط الضوء عىل مايض  عٌة تّتصل بالبناء الفنِّي للرواية؛ إذ تّتضح أمهِّ ولالسرتجاع وظائف متنوِّ
الشخصّيات، ويسِهم يف ربط األحداث فيام بينها، ومن وظائفه كذلك سّد الثغرات التي يفرضها الرسد 
ظلِّ  يف  اآلخر  شخصّية  وفهم  مسارها  وتتّبع  األحداث  فهم  من  القارئ  ن  يمكِّ أّنه  عن  فضاًل  احلارض، 

ق التوازن الزمني فيه. معطيات احلارض واستعادة املايض، كام أّنه خيلِّص النّص الروائي من الرتابة، وحيقِّ

ليربز دور )جانيت( وفضلها عىل  الشمس، اجلوزاء(؛  إىل  )الطريق  وقد حرض االسرتجاع يف رواية 
)األخرض(: ))جانيت تدرس اللغات الكالسيكّية واألدب الكالسيكي يف السوربون، وعليها اعتمد يف 

)70) ينظر: عبد السال العجيلي، أجملهن، ص23 وما بعدها.

)71) نبيل سليمان، في غيابها، ص 219.

ل حب آخر حب، ص 197. )72) ماري رشو، أوَّ
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بباريس، مدينة  اللغة، ساعدته يف رشاء الكتب، يف تعريفه  التسجيل باجلامعة، كانت له العون يف فصل 
)جانيت(،  أفعال  السابق  الرسدي  املقطع  يفرسِّ  بيشء..(()3)(.  عليه  تبخل  مل  جانيت  والنّور،  احلضارة 
ح فضلها عىل )األخرض(، فقد ساعدته ومّدت له يد العون طوال الفرتة التي قضاها يف باريس.  ويوضِّ
كالم  سمع  عندما  بالده،  يف  املايض  إىل  بذاكرته  )األخرض(  عودة  يف  كذلك  االسرتجاع  تقنّية  ونالحظ 
جانيت عىل الشعب الفرنيس وعنايته الفائقة بالوقت؛ إذ أّكدت له أن ال أحد يف باريس لديه الوقت لرشب 
برّوادها يف  تغّص  التي  املقاهي  ليتذّكر عرشات  املايض؛  إىل  الورق، يف حني عاد هو  لعب  أو  النارجيلة 

بالده. عندئذ أدرك سبب إخفاقنا وتفّوق الغرب)4)(. 

وتظهر أمهّية االسرتجاع بوصفه تقنّيًة رسدّية عرب الوظائف الفنّية التي يؤدِّهيا، ومنها: تطوير األحداث 
أفعاهلا،  تفسري  القارئ عىل  ويساعد  اآلخر  فهم شخصّية  يسِهم يف  بام  باملايض،  وربطه  احلارض  وإضاءة 
إضافة إىل الدالالت الفنّية واجلاملّية التي ينطوي عليها من جهٍة، وقدرته عىل إثارة القارئ وشدِّ انتباهه 

من جهٍة أخرى.

))فعل  بأّنه   يعّرف  والذي   ،)prolepsis(باالستباق وتتمّثل  أخرى  زمنّية  مفارقة  كذلك  وتظهر 
التي  بالقفز فوق احلارض إىل املستقبل، وجتاوز اللحظة  يتقّدم عىل األحداث(()5)(، ويكون  الرسد الذي 
وصلها اخلطاب إىل حدٍث سيقع يف املستقبل)))(، وقد يكون هذا االستباق متمثِّاًل يف إشاراٍت أو إيامءاٍت 
تشري إىل حدٍث سيقع، وقد يأيت االستباق معلنًا عندما خيربنا الروائي ))بكلِّ رصاحٍة عن األحداث التي 
ويعني    ،)foreshadowing( باالسترشاف  كذلك  ويدعى  الحٍق(()))(،  وقٍت  يف  الرسد  سيشهدها 
))التقنية أو األداة الفنّية التي يشار من خالهلا ألحد املواقف أو األحداث مقّدًما(()8)(، ويظهر االستباق 
بوتريٍة أقّل من االسرتجاع؛ ألّن االستباق يّتصل باملستقبل الذي يصعب تصّوره، بينام يعّد املايض ))أكثر 
أّما  وضوًحا من احلارض واملستقبل، فاملايض واحلارض مرتبطان بحقائق حدثت بالفعل أو حتدث اآلن. 
املستقبل فام من يشٍء يضمن لنا أن يأيت عىل هذا النحو الذي نريده أو نتوّقعه(()9)(؛ إذ تقّل االستباقات 

)73) عبد الكريم ناصيف، الطريق إلى الشمس )الجوزاء(، ص 149.

)74) المصدر السابق، ص 146.

)75) بول ريكور، الزمان والسرد، التصوير في السرد القصصي، ص145. 

)76) ينظر: حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 132.

)77) فاطمة سالم الحاجي، الزمن في الرواية الليبيَّة، ص 125.

)78) جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص73.

)79) أحمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربيَّة المعاصرة، ط1، )بيروت/ عمان: المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر، 2004(، ص39.
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مقارنًة باالسرتجاع يف الروايات املدروسة، وذلك ألّن أغلب الروايات توظِّف ضمري الغائب يف الرواية، 
فاالستباقات تشري إىل أحداٍث مستقبلّيٍة تأيت ))عىل شكل الرتمجة الذاتّية، أو القصص املكتوب بضمري 
أّن االستباق يسِهم  (()80(. كام  الراوي قّصته، ويعلم بام وقع معه قبل حلظة القصِّ املتكلِّم، حيث حيكي 
يف إثارة القارئ وشدِّ انتباهه ملا سيقع من أحداٍث. ومن هذه االستباقات ما جاء يف رواية )أمجلهن(؛ إذ 
نرى يف مطلع الرواية أّن )سعيد( يراقب العابرين وقد أسند ظهره إىل جدار الكنيسة: ))هذه هي! حتّرك 
إّياها(()81(.  مستوقًفا  الطريق،  عليها  فقطع  له،  حماذيًة  مشيتها  يف  الفتاة  أصبحت  حني  مكانه  من  وخطا 
وملاذا  هو؟  ومن  تكون؟  من  الفتاة:  تلك  عن  األسئلة  من  مجلًة  نفسه  يف  ويرتك  القارئ  يثري  واالستباق 
ينتظرها؟ لذا فإّن أمهّية االستباق تكمن يف قدرته عىل إثارة القارئ، وشدِّ انتباهه إىل متابعة الشخصّية، 
كام أّنه يمنح ))القارئ إحساًسا، بأّن ما حيدث يف النّص من حياٍة وحركٍة وعالقاٍت، ال خيضع للمصادفة، 
النّص(()82(. ومن تلك  الراوي خّطًة وهدًفا يسعى إىل بلورته يف  يتّم بصورٍة عرضّيٍة، وإّنام يمتلك  وال 
االستباقات كذلك ما أشار إليه الراوي يف رواية )أول حب آخر حب( حني وصف موقف )تينا( بعد 
وأقسمْت  كان،  ما  كلِّ  أمام  الوجل،  يشبه  ما  أعامقها  يف  وترك  نبيل،  رحل  ))أخرًيا  نبيل:  من  زواجها 
ذلك املساء، بأهّنا حترتم تلك األرسة، التي تسنّى هلا االطِّالع عىل جزٍء من نمط حياهتا، وشعرْت نحوها 

بالّتقدير، وأقسمت ثانيًة أالّ تتزّوج ملصلحٍة ما بعد زواجها من نبيل(()83(.

الروايات املدروسة؛ إذ تكثر االسرتجاعات بام يساعد عىل  أّن االستباقات تقّل يف   يالحظ ممّا سبق 
ز القارئ ويثريه  إضاءة جوانب غامضٍة من حياة الشخصّيات التي متثِّل اآلخر، إضافًة إىل أّن االستباق حيفِّ
ملا سيقع من أحداث، بام يساعد عىل متابعة الشخصّيات والسّيام شخصّية اآلخر وفهم تكوينها النفيس، 

وموقفها الفكري.

ب. تقنّيات السد الزمني

تقوم تقنّيات الرسد الزمني بترسيع احلدث أو إبطائه مستخدمًة لتحقيق ذلك تقنّياٍت رسدّيٍة عّدة منها 
اخلالصة، واملشهد، والوقفة وغريها.

)80) سيزا قاسم، بناء الرواية: دراسة مقارنة لثالثيَّة نجيب محفوظ، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984(، ص 44.

)81) عبد السالم العجيلي، أجملهن، ص 10.

)82)  مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربيَّة، ص 213.

ل حب آخر حب، ص 185. )83) ماري رشو، أوَّ
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واخلالصة هي  ))اجلزء الذي ينهض بتلخيص احلكاية وحتديد موضوعها(()84(، كام تساِهم يف ترسيع 
وترية الرسد؛ ألهّنا تقوم باختصار أحداٍث يفرتض أهّنا استغرقت زمنًا طوياًل مقارنًة بموقعها يف الرسد؛ إذ 

توجز بعباراٍت أو إشاراٍت من دون الدخول يف التفاصيل.

وهلا أمهّيٌة كربى يف اختصار كثرٍي من األحداث، ولكّن األحداث املوجزة قد ال تتجاوز أّياًما معدودًة؛ 
انقطاعاٌت واسعٌة يف  الزمني لألحداث، فال توجد  الرتتيب  أو  الزمني  النسق  بتتابع  ملتِزٌم  الروائي  ألّن 
الرسد، وهذا األمر يسِهم يف تسليط الضوء عىل شخصّية اآلخر؛ ألّن اخلالصة تعمل عىل متابعتها، كام أّن 
هلا دوًرا يف العودة إىل حمّطاٍت معّينٍة من مايض تلك الشخصّية، بام يعني القارئ عىل فهمها ورصد موقفها 
ص )غلوريا(  وتوّقع ما سيأيت من أحداٍث تّتصل بمستقبلها، وهذا ما نجده يف رواية )يف غياهبا(؛ إذ تلخِّ
العودة -يف  ليل هنار. ويف  نفرتْق  أّياٍم مل  الزواج منها: ))سبعة  الذي كان يرغب يف  رحلتها مع )ديفيد( 
سيارته- طلب أن أرافقه إىل إرسائيل: إجازة وعمل مًعا، نتفّرج، ندبِّر عقوًدا، ويمكن أن نزور األردن 
ومرص. سنزور البرتاء ونزور األهرامات. ترّددت أسابيع حّتى قال: نتزّوج وهناجر إىل إرسائيل، أنا أستعّد 
للهجرة إىل إرسائيل منذ وقٍت طويٍل. سألت أمي؟ واألوالد؟ وراهنني أيب عىل أّن ديفيد عقيٌم، وإالّ ملا 

ريض بالزواج من مسيحّيٍة وعادت إيّل حمتّدًة:

- ملاذا أنكر عيّل؟ أنا رفضت مرافقته ألّنني خفت، ال أعرف من ماذا. قلت له: أنا ال أحّب إرسائيل. 
قال: أنت ال حتبينني إذن(()85(. تظهر هذه اخلالصة معاناة )غلوريا( مع )ديفيد(، الذي يتمّسك بانتامئه 
وكأّن  إلرسائيل،  بحبِّها  له  حمبّتها  ربط  وقد  األحوال،  كانت  مهام  هوّيته.  عن  يتخىّل  ال  إذ  إرسائيل؛  إىل 
الراوي يريد أن يشري إىل مسألٍة تّتصل بتفاين اليهود، وإخالصهم لتحقيق خمّططاهتم، وتنفيذ أحالمهم، 
والعرب مترشذمون وممّزقون؛ إذ أخفقوا باملعنى الّدقيق للكلمة يف الّتصدي للمخّطط الصهيوين، وكانت 
مقاومتهم له جمّرد رّدات فعٍل ال غري، فقد قنعوا بقشور الّتحديث، واكتفوا بمحاكاة األشكال دون النّفاذ 
أحدثت  والتي  البوليسية))8(،  القمع  أنظمة  هبا  تسّببت  التي  الكوارث  عن  فضاًل  الّتحديث،  جوهر  إىل 

رشًخا كبرًيا يف بنية املجتمع العريب، وهو ما أفىض إىل إضعاف أدواته يف مقاومة املرشوع الصهيوين.

الشيشان،  يقاتل يف  الذي كان  )أبو احلارث(  لتشري إىل عزم  وحترض اخلالصة يف رواية )جنود اهلل(؛ 
وقد تعّرف إليه )أبو سامر( وطلب إليه أن يساعده يف البحث عن ابنه )سامر(: ))مل يبق طوياًل، اكتسحت 
أخبار الشيشان العامل، اجليش الرويس يامرس الفظائع ضّد املسلمني العّزل. ففّكر بالذهاب إىل هناك، كأّننا 

)84) جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص7.

)85) نبيل سليمان، في غيابها، ص 109.

)86) ينظر: السيد يسين، األسطورة الصهيونيَّة واالنتفاضة الفلسطينيَّة، ص 101.
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ارتكبوها بحقِّ  التي  الروس والفظائع  املقطع الرسدي وحشّية  الروس(())8(. يظِهر هذا  بقتال  تّصصنا 
املسلمني يف الشيشان، وقد كان هلذه األفعال صدًى كبرٌي لدى املسلمني، وهو ما دفع بعضهم إىل الذهاب 

إىل هناك والقتال ضّدهم، كام هو حال أيب احلارث)88(.

))أكثر  الرجال:  ابتزاز  يف  وسلوكها  )شريي(  حال  حب(  آخر  حب  )أّول  رواية  يف  الراوي  ويوجز 
الصديقات اقرتاًبا منها هي ميكي. نصحتها بالزواج من شابٍّ أجنبي يبحث عن الّتجنّس. يغدق عليها 
نبيل قّررت احلمل من صديٍق هلا،  فبعد زواجها من  باالقرتاب منها، كام حصل معها،  ر  يفكِّ املال، وال 
فلسوف يتكّفل نبيل عىل اعتباره الزوج بمصاريف الطفل. مل تكن تعني له تلك الفرتة أكثر من اسٍم عىل 
الورق. غري أهّنا وهي التي تعرف معنى املال. اكتشفت سيولته بني يديه وراحت ترسم اخلطط لتوقعه يف 
وأراد  األمريكية،  اجلنسّية  عىل  احلصول  يريد  ولكنّه  منها،  بزواجه  مقتنًعا  نبيل  يكن  مل  إذ  شباكها(()89(؛ 
حتقيق ذلك عرب زواجه منها. أّما هي، فقد كانت انتهازّيًة ومبتّزًة إىل أبعد احلدود، وليس األمر حكًرا عىل 
األمريكية عرب خالصٍة  املرأة  واقع  إىل  الراوي  إذ يشري  أمريكا؛  الفتيات يف  )شريي( من دون غريها من 
مرحلة  من  بقي  وكم  أعامرهّن،  سنوات  حتسب  وهي  أمًرا  تينا  ))تذّكرت  جلسدها:  استغالهلا  ح  توضِّ
الشباب. عليهّن يف هذه احلالة االستمتاع واالستفادة من الوقت، وتعترب نفسها أهّم امرأٍة بجسدها املثري 
اخلالصة  ّية  أمهِّ تقف  وال  قاطبًة(()90(.  العامل  نساء  وتتحّدى  الرجال،  صيد  عىل  وقدرهتا  احلاد،  وذكائها 
يف اختصار أّياٍم أو أسابيع عّدة فقط، بل تتعّدى ذلك؛ لتساهم يف ترسيع وترية الرسد من ناحيٍة، وتيضء 

شخصّية اآلخر من ناحيٍة أخرى.

ومن تلك التقنّيات املشهد، الذي يقوم بوظائف خمتلفٍة، منها وظيفته الفنّية واجلاملّية، إضافًة إىل وظيفٍة 
أخرى تتمّثل بكرس رتابة الرسد، وبثِّ احلركة واحليوّية يف احلدث أو األحداث الرسدّية املختلفة، وتكثر يف 
الروايات املدروسة تقنّية املشهد؛ إذ نجد يف رواية )أمجلهن( مشهًدا يصف احلوار الذي يدور بني املحامي 
كان  وإذا  ذلك)91(،  وغري  الطوائف  ومعتقدات  وتارخيها  األثرّية  األماكن  حول  )سوزان(  و  )سعيد( 
احلوار يشري إىل االنسجام بني )سعيد( واآلخر )سوزان( الفتاة النمساوّية، فإّن الراوي يف رواية )جنود 
اهلل( يشري إىل احتقار جنود االحتالل األمريكي للعراقيني:  ))أّما هدم البيوت، مّتبًعا ملا هو متعارٌف عليه 

)87) فواز حداد، جنود هللا، ص 372.

)88) المصدر السابق، ص235.

ل حب آخر حب، ص 60. )89) ماري رشو، أوَّ

)90) المصدر السابق، ص 160.

)91) ينظر: العجيلي، عبد السالم، أجملهن، ص 52 وكذلك الصفحات 56 �13 �138 �140.



209

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 ملحق

يف احلروب، كان حلرمان العدوِّ من املأوى. مل يكتفوا هبذا، بل تطاولوا عليه ساخرين: )ما الذي يروق لك 
يف هؤالء احلجيِّني و احلجّيات؟!(.

املرتزقة واملارينز استعامله لإلشارة باحتقاٍر إىل  الذي اعتاد  املفّضل واألكثر إهانًة  التعبري  - كان هذا 
العراقيِّني والعراقّيات(()92(. يرسم هذا املشهد فظاعة الواقع الذي يعيشه العراقّيون؛ إذ ال يكتفي جنود 
االحتالل بتدمري البيوت فوق ساكنيها، بل إهّنم فضاًل عن املجازر التي يرتكبوهنا هيِينون الشعب العراقي 
ويسخرون منه؛ لذا تبدو شخصّية )األمريكي(، هنا، عدوانّيًة إىل أبعد احلدود؛ إذ يصف الراوي مشهد 
ذه جنود املارينز للتعبري عن حزهنم إزاء مقتل أحد زمالئهم: ))كان حزن املارينز  القتل والتدمري الذي ينفِّ
إىل  األمر  والنساء والشيوخ، وقد يصل  النّار عىل األطفال  فتح  يعني  يقتل يف االشتباكات،  عىل صديٍق 
املشهد يف إحدى صوره عىل احلوار، وتكون  يقوم  بكاملها، ورّبام قرية(()93(.  بنايٍة  أو تدمري  حرق حيٍّ 
احلوارات غالًبا طويلًة ما يساِهم يف إبطاء حركة الرسد، كام هو احلال يف حوار جوناثان مع البطل: ))قلت، 
يبدو أّنني ال يشء !! قال، يف هذه الظروف، الاليشء أفضل من أي يشء. إهّنا نعمة لو تدري، ليتني أنام 
وأستيقظ مثلك، وأجد نفيس يف طريقي إىل فلوريدا. عندها سأختار نسيان كل ما صادفني هنا، كل ما 
رأيته وسمعته(()94(. يشري هذا املشهد إىل الواقع املأساوي الذي يعيشه)جوناثان( يف العراق، فهو خيتار 
نسيان ما القاه يف العراق، ويصبو إىل العودة إىل بالده، وإذا كانت أوضاع العراق مأساوّيًة بالنسبة إليه، 

وهو الذي يمثِّل املستعِمر!. فكيف هو حال الشعب العراقي الذي وقع عليه العدوان؟!

ويصف الراوي يف رواية )أّول حب آخر حب( واقع تينا وصديقاهتا: ))كان هذا عامل تينا ورفيقاهتا 
اللوايت كّن النسبة الواسعة يف ذلك البلد، وهّن اللوايت نسني املجتمعات األخرى، أو رفضنها كام فعلت 
فن  يثقِّ أو  يتعّلمن،  مل  فأكثرهّن  هلّن،  القليلة  للفرص  أو  كاألخريات،  مليوهلا  رّبام  قة.  واملتفوِّ الذكّية  تينا 
أنفسهّن، أّما تينا املختلفة فكانت ترِسّ لزميالهتا أّن أحالمها أكرب من أحالمهّن، فهي حتلم باالحتكاك مع 
أكرب عدٍد من الناس، واستقطاب الوجوه والعقول من حوهلا، لتثبت أهّنا أكثر إثارًة وفتنًة، وأّن لكلمتها 

شأًنا عىل اآلخرين(()95(.

دٍة؛ إذ يمنح الرسد حيوّيًة وحركًة، فضاًل عن دوره  ومهام كان من أمٍر فإّن املشهد يقوم بوظائف متعدِّ
يف إضاءة جوانب خمتلفٍة تّتصل بشخصّية اآلخر، كام أّنه يسلِّط الضوء عىل احلدث، وهذا ما ملسناه عرب 

از حداد، جنود هللا، ص 198 � 199. )92) فوَّ

)93) المصدر السابق، ص 199.

)94) المصدر السابق، ص 23.

ل حب آخر حب، ص 99. )95) ماري رشو، أوَّ
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ح موقف اآلخر عرب اآلراء  املشهد الوصفي الذي يقف عند لقطاٍت بعينها، واملشهد احلواري الذي يوضِّ
التي يطرحها يف املشاهد احلوارّية.

وتظهر تقنّيٌة أخرى تتمّثل يف الوقفة )pause(، التي تتشّكل عرب الوصف الذي يؤدِّي إىل توّقف الزمن، 
وتسّمى تلك الوقفة الوصفّية )descriptive pause (، وهي ))وقفٌة يقتضيها الوصف، وال تعّد كّل 
وقفٍة وصفيٍة، وفضاًل عن ذلك فإّن كّل وصٍف ال يتطّلب بالرضورة توّقف الرسد(())9(، وتساِهم الوقفة 
بالكشف عن دواخل شخصّية اآلخر ومواقفها، وتعني القارئ عىل فهم األحداث وتفسريها، فضاًل عن 
أي  اخلطاب؛  ))تصنّف ضمن زخرف  التي  بالبالغة،  مرتبطٍة  بقيمٍة مجالّيٍة  تّتصف  اجلاميل؛ ألهّنا  دورها 
الرسدي  اخلطاب  هبا  يتوّسل  التي  الوسائل  من  وسيلًة  تكون  أن  تعدو  ال  وهي  أسلوبّيٍة(())9(،  كصورٍة 

لتقديم الرؤية.

ونجد الوقفة يف الروايات املدروسة، فنالحظ يف رواية )أمجلهن( وصف )سوزان( دير الكرملني)98(؛ 
م املعلومات للقارئ بأسلوٍب مبارٍش يفِصح عن رغبة الراوي يف إضاءة احلدث  م وصًفا واقعّيا، وتقدِّ إذ تقدِّ

وإبطاء حركة الرّسد.

)ساندرز(:  عن  )أوستن(  يتحّدث  إذ  واهلوى(؛  )الضغينة  رواية  يف  الوصفّية  الوقفة  تقنّية  وتوّظف 
إىل  يأتون  الذين  األوروبيني  السائحني  إىل  يكون  ما  أقرب  والّضجر،  الّتعّجل  مرموقًة،  كانت  ))سيئاته 
لبنان لقضاء أسبوٍع مشمٍس يمضونه يف الّتزّلج عىل املاء واجلليد والّتسّكع بني البارات، يلتقطون الصور 
التذكارّية يف سوق رسسق وبني أعمدة بعلبك وحتت شجرة أرٍز، ثّم يترّبمون من احلرِّ وال خيفون سأمهم من 
، واألسواق القديمة، والقامر واالستعراضات، ومن متٍع مألوفٍة، باألساس  التاريخ العريق الطويل واململِّ
غريّبة(()99(. للوقفة دوٌر مهم يف إبراز مظاهر احلياة يف بريوت، وطقوس ساندرز والسائحني الغربيني يف 
قضاء أوقاهتم فيها، كام تساِهم يف بناء شخصّية اآلخر وإبراز مواقفها وبنيتها النفسّية واالجتامعّية التي تؤثِّر 
بشكٍل جيلٍّ يف األحداث، فوصف شخصّية ساندرز، وحتديد سامهتا النفسّية يساعد القارئ عىل استيعاهبا 
وتفسري مواقفها. وحترض الوقفة يف رواية )يف غياهبا(؛ لتعربِّ عن دور وسائل اإلعالم يف رسم الصورة التي 
حيملها كّل جمتمٍع عن بقّية املجتمعات؛ إذ يصف الراوي حال والد نبيل، الذي أرّص عىل أن يعود به إىل 
وطنه: ))مل يفاجأ بحالة نبيل، التي أملّ ببعض أجزائها عن طريق الطلبة العرب، بل إّن خياله الذي صّعدته 

)96) جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص44.

)97) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 176.

)98) ينظر: عبد السالم العجيلي، أجملهن، ص 52. 

از حداد، الضغينة والهوى، ص 37. )99) فوَّ
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وسائل اإلعالم من تردٍّ واضٍح يف بعض املجتمعات، قد صّور له األمر بطريقٍة أسوأ ممّا اعتقد، أصبح 
حلمه اآلن كسب ابنه والعودة به، وهو الرجل امليسور، فيعمل معه بالتِّجارة ويتابع احلياة(()100(.

متها إبراز مظاهر احلياة والكشف عن السامت  ومهام كان من أمر فإّن للوقفة وظائف خمتلفٌة، يف مقدِّ
النفسّية واالجتامعّية لشخصّية اآلخر، كام تساِهم يف إضاءة احلدث وتفسريه، فضاًل عن أّن تقنّية الوقفة 
استخدمت يف الروايات املدروسة لعرض معلوماٍت تارخيّيٍة وفكرّيٍة خمتلفٍة تؤثِّر يف بناء األحداث، وقد 
جاء الوصف متداخاًل مع الرسد حينًا، وأتى منفصاًل عنه حينًا آخر، وهو ما أّدى إىل توسيع زمن اخلطاب 

عىل حساب زمن الرسد.

3. صورة املكان وتسميته

يسِهم املكان يف تشكيل الفضاء الروائي، كام يسِهم يف احتضان الشخصّيات واألحداث؛ إذ ال يمكن 
نات الرسدّية، فهو يضّم ))مظاهر املحسوسات من أصواٍت وروائح وألواٍن  أن يفصل عن غريه من املكوِّ
ل املكان من صورته اجلامدة إىل فضاٍء تعربِّ فيه  وظالٍل وملموساٍت(()101(، ولكنّه يتضافر مع الزمن ليحوِّ
الروائّية تستلزم  الشخصّيات، والسّيام شخصّية اآلخر، عن أفكارها وإحساسها ومواقفها، فاألحداث 
وجود عنرصّي الزمان واملكان، ولكّن ))املكان الروائي هو الذي يستقطب مجاع اهتامم الكاتب، وذلك 
ألّن تعيني املكان يف الرواية هو البؤرة الرضورّية التي تدعم احلكي وتنهض به يف كلِّ عمٍل تيييل(()102(.

مشاهبته  عن  فضاًل  اإلدراك،  يقبل  حمسوًسا  حيًِّزا  بوصفه  الطبيعي  املكان  يشابه  أّنه  من  الرغم  وعىل 
الروائي يف  أماكن حقيقّيٍة ترجع إىل رغبة  بأسامء  فإّن تسميته  الشكل واحلجم واملساحة)103(،  من حيث 
عٌة يف الروايات  إقناع القارئ بواقعّية األحداث. كام أّن األماكن التي حتتضن شخصّية اآلخر كثريٌة ومتنوِّ
املدروسة كالبيت والشارع ورّبام احتضنته مدينٌة بأكملها، وهذا التنّوع يؤدِّي دوًرا مهامًّ يف بناء شخصّية 

اآلخر، فللمكان كام للزمان أثٌر يف ترّصفات اآلخر والّتحّكم يف موافقة وردات أفعاله.

ًنا مهامًّ من مكّونات العامل الروائي بعنايٍة كبريٍة يف الروايات املدروسة؛  وقد حظي املكان بوصفه مكوِّ

ل حب آخر حب، ص 166. )100) ماري رشو، أوَّ

)101) محمد سويرتي، النقد البنيوي والنَّص الروائي، ج2، )الدار البيضاء: دار أفريقيا الشرق، 1991(، ص 93.

)102) حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص 29.

)103) ينظر: سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربيَّة السوريَّة، ص250.
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، أو بصورٍة  إذ هدفت إىل جعله واقعّيا عرب تسميته بأسامء أمكنٍة حقيقّيٍة، وقد يأيت وصفه يف مقطٍع مستقلٍّ
متقطِّعٍة، وهذا ما نجده يف رواية )جنود اهلل(؛ إذ يصف الراوي املنطقة اخلرضاء يف بغداد: ))مدينٌة كاملٌة 
باجلنود واألسلحة ... باإلضافة إىل  الغرب مدّججٌة  ومتكاِملٌة، داخل بغداد، لكنّها خارجها قطعٌة من 

هباراٍت سياحّيٍة.

هذه  عىل  حتتوي  اخلرضاء  املنطقة  كانت  هذا  ومع  سياحي،  كتيٍِّب  من  معلومايت  انتزعت  -كأّنني 
من  قطعًة  تبدو  فهي  بالوصف،  اخلرضاء  املنطقة  الراوي  خيّص  أكثر(()104(.  أو  مبالغٍة  دونام  االمتيازات 
الغرب، عىل الرغم من وجودها يف بغداد، ولعّل هذا يظهر رغبة املحتلِّ األمريكي يف تغيري مالمح املكان 
بام يتامشى ومصاحله وأطامعه االستعامرّية، وال يقترص األمر عىل األماكن ذات األسامء احلقيقّية؛ إذ يصف 
)فاضل( الذي يرافق البطل-يف رحلة البحث عن ابنه- احلاجز الذي جياور بيته:  ))إىل جوار بيتي يوجد 
حاجٌز أمريكي حني أغادر البيت أو أعود إليه، أحتاج ألذِن جنديٍّ أمريكي قادٍم من سان فرانسيسكو أو 
كيًسا  إىل اخللف، ويضع عىل رأيس  يدّي  يقيِّد  فرايش،  أو من  الشارع  ينتزعني من  أن  يستطيع  شيكاغو 
أسود ويقودين إىل سجٍن أو خمّيٍم، وهينِي كرامتي بشّتى األساليب، من يمنعه ؟(()105(. املكان، هنا، هو 
موطن الذات، ولكنّها ال تستطيع أن تتحّرك فيه بحرّيٍة ؛ إذ يامِرس اآلخر املستعِمر أبشع وسائل اإلهانة 
بيت )فاضل(،  بالقرب من  بدّقة، فهو  الراوي مكان احلاجز  د  العراقي، ومل حيدِّ الشعب  واإلذالل بحقِّ 
فإّن  لذا  العراقي؛  الشعب  أبناء  من  قليٍل  غرِي  عىل  حييل  رمًزا  )فاضل(  من  جيعل  أن  أراد  الراوي  وكأّن 
إّن  إذ  فيه؛  تتحّرك  الذي  املكان  عىل  تنعكس  األمريكي  اآلخر  لشخصّية  واالجتامعّية  النفسّية  السامت 
))الرواية تتعامل مع املكان بكونه معطًى ومنطلًقا من أجل صريورة احلدث، إهّنا تلق ارتباًطا بني املكان 
ٌق من الروابط الطبيعّية التي جتمع األشياء وتؤلِّفها، وهو يف الرواية قناٌة  والشخصّية، فاملكان كْوٌن متحقِّ
يظِهر  أن  قادٌر عىل  الرواية  املكان يف  فإّن  ثّم  احلدث وأجوائه...ومن  الروائي لإلفصاح عن  قنوات  من 
د أّن طبيعة  الكثري من الدالالت املرتبطة بالشخصّية، ويظِهر األجواء النفسّية السائدة(())10(، وهذا يؤكِّ
املكان ترتبط بطبيعة القول أو الفعل الذي يّتصل بالشخصّية من ناحيٍة، وباحلدث من ناحيٍة أخرى. وقد 
جرت أحداث الروايات املدروسة يف أماكن كثريٍة؛ لتغطي األحداث الروائّية مساحًة جغرافّيًة واسعًة عرب 

انتقال الشخصّيات من مدينٍة إىل أخرى حينًا، ومن قاّرٍة إىل أخرى حينًا آخر. 

ولّلغة قدرٌة كبريٌة عىل وصف األمكنة بشكٍل يسِهم يف حتديد بعض مالحمها، ورسم صورهتا يف ذهن 

)104) فواز حداد، جنود هللا، ص 145 � 146.

)105) المصدر السابق، ص 154.

)106) طاهر عبد مسلم، الصورة والمكان )التعبير �التأويل �النقد(، ط1، )عمان/ األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2002(، ص 114. 
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ح العالقة  القارئ، إضافًة إىل اختيار أبعادها املختلفة التي تساعد عىل بلورة الرؤية وتقديمها، كام أهّنا توضِّ
بني البطل وشخصّية اآلخر. وتتعّدد املدن التي جتري فيها األحداث الروائّية، مثل: )دمشق، وبريوت، 
وبغداد، وباريس، ومدريد، وتوليدو، وواشنطن، وجنيف... وغريها(، من ذلك الصورة التي ترسمها 
اخلفّية،  املودرن وأجوائها  بطابعها  فقد ))جذبته  منظور غوبالن،  لبريوت من  )الضغينة واهلوى(  رواية 
ويغان،  واإلنكليزية:  الفرنسية  وتسمياهتا  وكبارهياهتا،  ومقاهيها  األنيقة  فنادقها  النظيفة،  وشوارعها 
أشبه  العمومي،  أسواقها، سوق اخلرضة، والسوق  الليدو... والسّيام  دارك، جراهام،  الكيتكات، جان 
بسوق اهلال، وحي بيجال، بريوت ال تعدو إالّ تصغرًيا ملعامل غربّيٍة، حّتى بيوهتا اجلميلة مبنّيٌة عىل الطراز 
اإليطايل، بينام مالمح العربّية تتبّدى كلمساٍت حاذقٍة وخاطفٍة يف املطاعم واملقاهي(())10(. بريوت العربّية 
إذ  التي تعيشها؛  العجيبة  املفارقة  تبدو غربّية املالمح بشوارعها وأسواقها وبيوهتا، وصورهتا هذه تظِهر 
تبدو يف حالة استغراٍب تلِقي بظالهلا عىل املكان كام ترتك أثرها يف السكان، ولكّن هذه الصورة البريوتّية 
الغربّية املرحية -كام يراها )غوبالن(- ال تبقى كام هي؛ إذ تبدو عدوانّيًة وخادعًة من وجهة نظر )آرنست(، 
يقول: ))متّلكْتني حالٌة من العداء املطلق نحو بريوت، هتاوت صورهتا التي محلتها زمنًا طوياًل يف خيااليت، 
شارلوت،  حكايات  من  الصورة؟!  هبذه  جئت  أين  من  رهبنٍة.  من  تلو  ال  ومكلومة،  حمتِشمة  صورة 
وأسبغت عليها املحن واآلالم وشطحات التدّين قرشة صلدة وكاذبة، صرّيهتا مثالّيًة ومنكودًة وتعيسًة. 
أيقنت أّنني فقدت هنائّيا الشاطئ الذي حلمت به. مل يكن سوى لصاقٍة، أو قصاصٍة يف حكايٍة، لن تلتئم 
مع أيِّ واقٍع. شاطئ ينبغي نسيانه(()108(. ومن ذلك دور املكان)كندا( يف دفع زوج سعيد يف رواية )سهرة 
تنكرية للموتى(، التي حصلت عىل اجلنسية الكندّية، إىل العودة إىل هناك، فقد ))حنّت إىل السالم واهلدوء 
يعرض  يعيدها؟(()109(.  كّلها فمن  له احلقوق  اجلديد كندا...إهّنا هناك مواطٌن حرٌّ كالرجل،  يف وطنها 
الراوي يف هذا املقطع الرسدي موقف زوِج سعيٍد التي ترفض العودة إىل بلدها األم، والسّيام بعد حصوهلا 
عىل جنسّيِة بلٍد يتيح هلا كثرًيا من املزايا التي تفتقدها يف بلدها األصيل؛ إذ إّن ))املكان ال يكشف عن نفسه 
إالّ عرب تأّمل نموذج الذات فيه. فبقدر حتقيق املكان لرغبات الذات يتحّقق الوطن، وبقدر ابتعاده عن هذه 
الرغبات أو إنكاره هلا يبتعد الوطن(()110(، وهذا يفرسِّ إرصارها عىل رفض العودة إىل وطنها األم. وتكثر 
املقارنات يف الروايات املدروسة بني أماكن هلا أسامؤها املعروفة يف الواقع، من ذلك املقارنة التي يعقدها 
ي؟ أأقول هلا:  األخرض بني فرنسا وبلده يف رواية )الطريق إىل الشمس، اجلوزاء(، يقول: ))أأكتب ذلك ألمِّ
املرأة هنا تتلف كّل االختالف عن املرأة هناك.. مّهها هناك الزواج واألوالد ومّهها هنا املتعة والعمل.. 

از حداد، الضغينة والهوى، ص 55. )107) فوَّ

از حداد، الضغينة والهوى، ص 132. )108) فوَّ

)109) غادة السمان، سهرة تنكرية للموتى، ص 139.

)110) مجموعة من مؤلفين، )أفق التحوالت في الرواية العربيَّة�دراسات وشهادات(، ص 121 � 122.
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ق ما أقول(()111(. يعمد األخرض  ال، ليس باستطاعتي أن أكتب هلا ذلك.. رّبام لن تستوعب..رّبام لن تصدِّ
إىل إبراز البون الشاسع بني الـ هنا )فرنسا( والـ هناك )موطنه(؛ ليشري إىل واقع املرأة املغاير متاًما عاّم هو 
يعيشه  الذي  املأسوي  الواقع  مقابل  الغرب  يعيشه  الذي  متاًما  املغاير  الواقع  إىل  ليشري  بل  بلده،  عليه يف 
الرشق؛ ذلك أّن الغرب مل يعْد فضاًء جغرافّيا حييل عىل الـ هناك، بل أضحى جزًءا من تاريخ الكاتب، 
وذاب يف وعيه)112(، وقد يعمد الراوي إىل وصف التأثري الذي تفرضه شخصّية اآلخر الغريب حّتى وهو يف 
الرشق، وهذا ما أّكده الراوي يف رواية )أعدائي(؛ إذ صّور موقف )هنال( من تعامل األملان واألوروبيِّني 
مع أهل بلدها: ))ماذا يريد هؤالء األملان اآلن؟ أليس من املفروض أهّنم حلفاء؟ أم إهّنم مثل غريهم: 
األوروبيِّني  هؤالء  مع  جتارهبا  خالل  من  أحّست  هلم.  مرتٌع  وكأهّنا  البالد  هذه  مع  يتعاملون  أوروبّيون 
أهّنم يرون رجال البالد كالدواب، ونساءها كقطيع اخلنازير(()113(، فاملكان، هنا، موطن الذات، ولكّن 
اآلخر األورويب الذي أتى إليه غازًيا، مل يكتِف باستعامره، بل انتهج سلوًكا ييش باالستعالء عىل الذات 
وازدرائها، وهو ما أثار رّدة فعٍل عنيفٍة ضّده؛ إذ ))يبدو أّن سلوكّيات الشخوص وحركتهم داخل النص 
تيش بإثارة مسائل الرصاع احلضاري، ومن بينها رفض اآلخر، حّتى إّن األمكنة كان هلا حساسّيٌة خاّصٌة يف 
ذاكرة اإلنسان الرشقي، فذكر مدينٍة مثل )باريس، لندن، بون...( كثرًيا ما يثري يف الذاكرة العربّية مرجعّيًة 
سلبّيًة(()114(، وذلك الرتباط تلك املدن الوثيق باملرحلة االستعامرّية التي عانى منها العرب سنني طويلة؛ 
إذ إّن العداء لباريس أو لندن، أو واشنطن، ليس عداًء للمكان، وإّنام عداء لسّكان تلك املدن، وهذا يشري 
إىل أّن املكان يتأّثر بسلوك الشخصّيات، فإذا كان سلوك شخصّية اآلخر مرحًيا ترك أثره يف وعي البطل، 
وإن كان سلوكها عدوانّيا أّثر فيه أو يف العالقة مع اآلخر يف الوقت نفسه. وإذا كان وصف بعض األمكنة 
أحياًنا  تبدو  املكان  فإّن صورة  أفعاهلا،  بردود  والتحّكم  الشخصّيات  لفهم األحداث ومواقف  رضورّيا 
يف  نجده  ما  وهذا  الروائي،  احلدث  يف  املؤثِّرة  غري  األمكنة  بعض  توصف  عندما  والسّيام  رضورّيٍة  غري 
رواية )أمجلهن(، إذ يرسم الراوي صورًة لدير الكرملني يف املقطع الثامن من الفصل األول بقوله: ))بدت 
تلك الكنيسة لسعيٍد معبًدا بسيًطا، مبنّية عىل طراٍز قوطي، وإن كان بناؤه عرصّيا(()115(. يبدو هذا املقطع 
النفسّية  الشخصّية  بنية  أو  احلدث  تطوير  يف  فائدًة  م  يقدِّ ال  إذ  الكنيسة؛  بتلك  الروائي  ملعرفة  استعراًضا 
تواصٍل حضاريٍّ  الغربية)سوزان( حلظة  باملرأة  لقاء )سعيد(  ل  يشكِّ أن  ينفي  واالجتامعّية، لكن هذا ال 
تفيض إىل احلبِّ املتبادل بينهام وإىل الشعور بالندّية؛ لذا فإّنه يدعوها إىل زيارة بالده لتشاهد إرثه احلضاري، 

)111) عبد الكريم ناصيف، الطريق إلى الشمس)الجوزاء(، ص 310.

)112) ينظر: عبد الكبير خطيبي، الكتابة والتجربة، محمد برادة )مترجًما(، ط1، )بيروت: دار العودة، 1980(، ص 93.

)113) ممدوح عدوان، أعدائي، ص 95.

)114) جودي بطاينة، شخصيَّة اآلخر في الرواية في األردن، ص 118.

)115) عبد السالم العجيلي، أجملهن، ص 52.
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مثلام أّنه شاهد إرث بالدها. 

وأّما األمكنة التي هلا دوٌر يف تفاعل الشخصّيات، فقد وظِّفت بصورٍة تظِهر أمهّية املكان، وانعكاس أثره 
يف وعي الشخصّيات، وهذا ما نجده يف رواية )سهرة تنكرية للموتى(؛ إذ يرسم الراوي صورة بريوت: 

بني يقظتي. لو تدري بمخاويف. هي التي ألفت قضاء وقتها منذ توّقف احلرب  ))-لو تدري كم تعذِّ
جيئًة وذهاًبا بني بيتها يف بريوت وبيتها اآلخر يف )أفينو فوش( يف باريس.

شة  املتوحِّ الشاردة  وكالهبا  بريوت  جرذان  من  ...خائٌف  أيًضا  خائٌف  خائٌف.  أنا  كم  تدري  لو   -
وجرادها وأسامكها امليتة عىل الشواطئ وسوسها وعبثها وكل ما قرأت أّنه جيتاحها أو قيل يل ذلك.(())11(. 
تربز مالمح بريوت املخيفة؛ لتلقي بظالهلا عىل الشخصّية؛ ولتتأّثر باملكان، ولكّن تأثريه فيها يبدو جلّيا عرب 
شة(، وتّتضح صورة  العبارة الرسدّية التي تيش بذلك )خائف من جرذان بريوت وكالهبا الشاردة املتوحِّ
بريوت املخيفة يف الصورة التي رسمتها )ماريا(:  ))يا هلا من مدينٍة مرِعبٍة يف السلم كام يف احلرب. القتل 
يتعّذر ذلك  إذ  الغامض عىل يدي جمهوٍل بداًل من جرِّ املذنب إىل املحاكمة؛  بداًل من املحاكمة...املوت 
أحياًنا مع البعض، وتتّم حماكمة البعض اآلخر ألسباٍب كيدّيٍة سياسّيٍة ال متّت إىل التهمة األصلّية -أي 
الفساد- بصلٍة(())11(. هذه الصورة املرِعبة التي متثِّلها بريوت، جعلت كثرًيا من أبنائها حيلمون باهلروب 
منها؛ ألهّنم ال يستطيعون أن جياهبوا واقعهم، فال خيار أمامهم إال أْن يستسلموا لواقعهم ويتعايشوا معه، 
بني  يدور  الذي  احلوار  يف  الراوي  إليه  يشري  ما  وهذا  اهلجرة،  أو  بالسفر  اجلحيم  ذلك  من  ينجوا  أن  أو 
عامل الفندق)شادي( و)ناجي(: ))لكّن شادي أضاف كأّن شيًئا مألوًفا حدث: كم أحسدك ألّنك حتمل 
اجلنسّية الفرنسّية. أخرًيا وجدت من حيسدين. وتابع شادي: اسمك ناجي. وهو اسٌم عىل مسّمى ألّنك 
نجوت من هذا البلد املنحوس(()118(. يالحظ توايل املقاطع الرسدّية التي تشري إىل صورة املكان وتأثريها 
يف الشخصّيات، إذ نجد صورة بريوت: الرعب، والقتل، والظلم، واخلوف، يف مقابل باريس: املساواة، 
والرفاهّية، واحلرّية؛ لذا فإّن الشخصّيات ترتق املكان، وتصفه كام تراه هي، وهذا ما أورده الراوي يف 
رواية )جنود اهلل( عرب املقارنة التي يعقدها الكولونيل يف حواره مع )ميللر(، عندما رأى أّن العراق ميداٌن 

مفتوٌح للحرب وهو بصورته هذه خيتلف عن بلده )أمريكا(: ))فاستشاط الكولونيل غضًبا:

ميللر، إذا كانت هناك جريمٌة فقد ارتِكبت يف العراق، وليس يف أمريكا. العراق ميداٌن مفتوح 	 

)116) غادة السمان، سهرة تنكرية للموتى، ص 8.

)117) المصدر السابق، ص 14.

)118) السابق، ص 47.
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يراها  كام  العراق  صورة  يرسم  الذي  الرسدي  املقطع  هذا  ولعّل  واردٌة(()119(.  واألخطاء  للحرب. 
الرأي  حرّية  عىل  القائمة  الداخلّية  سياساهتا  بني  أمريكا  متارسها  التي  االزدواجّية  عن  يعربِّ  الكولونيل 
احلروب،  وشنِّ  الشعوب،  واستغالل  اهليمنة،  عىل  القائمة  اخلارجّية  وسياساهتا  واالعتقاد،  والتعبري 
أبشع  فيه  أن يامرس  احلّق يف  له  أّن  يرى  الكولونيل  فإّن  لذا  لتحقيق مصاحلها؛  وتدمري األرض والنسل 
وسائل القتل والتعذيب والتدمري يف العراق لكونه بعيًدا عن بالده، و تقوم أمريكا لتسويغ حروهبا ضّد 
إّن  إذ  يتجاوز ذلك؛  إّن األمر  بام تفعله، بل  الشارع  لتقنِع  رٍة للرشق؛  غريها من األمم برسم صورٍة منفِّ
ولذا حترص  عة،  متنوِّ وهيئاٍت  أسامٍء  يتلّبس يف   ، إبليس خملوٌق رشقيٌّ أّن  وتعتقد  ترى  الغربّية  ))الثقافة 
السياسات الغربّية عىل تسمية إبليس يف كلِّ جتلِّياته املمِكنة. ويبدع اخلطاب اإلعالمي الغريب يف مساعدة 
السلطة السياسّية بأن يكشف عن تقنّعات هذا الشيطان الذي رّبام يأيت حتت مسّمى املاركسّية أو اإلرهاب 
أو الّتطّرف، أو غري ذلك(()120(. وترسم هند صورًة مجيلًة ملدينتها )توليدو(، فقد وجدت فرصًة للحديث 
عنها، فهي ))بالنسبة إىل بقّيِة املدن األمريكية، كأصغر مدينٍة بالنسبة إىل بالدها، وأقل حّظا يف جمال العمل، 
لكنّها تفعل السحر يف نفوس سّكاهنا، فحيث يذهبون يشعرون بالغربة، ويعودون بشوٍق، وتصبح توليدو 
بالنسبة إىل املواطن  إّن موطن اآلخر )أمريكا( يمثِّل  أهّم مدن أمريكا، وأكثر حّظا عىل اإلطالق(()121(. 
موطن  أّما  بوجوده.  اإلحساس  ويمنحه  املختلفة،  بجوانبها  واالستمتاع  باحلياة  للشعور  مكاًنا  الغريب 
ل حماًل لتجريب أساليب التعذيب  الذات )الرشق( وإن كان خيضع لسيطرته العسكرّية املبارشة، فإّنه يشكِّ

والقتل والتدمري.

وإْن أحّست شخصّية اآلخر بيشٍء جيذهبا نحو الرشق، فإّن الرشق يبقى، كام تصّوره الروايات املدروسة 
من منظور الشخصّيات التي متثِّل اآلخر، مكاًنا يبعث عىل اخلوف واحلزن.

خامتة

رِسمت  إذ  املدروسة؛  الروايات  يف  فائقٍة  بعنايٍة  حظيت  اآلخر  شخصّية  أّن  البحث  يظِهر  تقّدم  ممّا 
مالحمها اخلارجّية وسامهتا النفسّية، ورِصدت أحاسيسها وردات أفعاهلا إزاء احلدث. وتنّوعت أساليب 
ي والنوعي يف تقديمها، كام ظهرت الشخصّيات الرئيسة،  تقديمها؛ إذ اعتمدت الروايات املقياسني الكمِّ

)119) فواز حداد، جنود هللا، ص 200.

)120) عبد هللا الغذامي، رحلة إلى جمهوريَّة النظريَّة، مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي، ص 70.

ل حب آخر حب، ص 199 . )121) ماري رشو، أوَّ
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والثانوّية، إضافًة إىل أّن الروايات قامت بتصنيفها إىل نامذج مثل: اجلاذبة، التي متثِّل بؤرًة مركزّيًة تساِهم 
يف إثارة الرصاع مع )البطل( الذي يمثِّل الذات، كام أهّنا تؤدِّي دوًرا مهاّم يف تفسري سلوك البطل، ووجدنا 
ح تعّسفها،  رة، التي متثِّل اآلخر املعتدي والظامل؛ إذ غالًبا ما جاءت بصورٍة توضِّ كذلك شخصّية اآلخر املنفِّ

والسّيام أهّنا متثِّل املستعِمر.

النفسّية،  ح هيئتها اجلسدّية وصفاهتا  وبدت شخصّية اآلخر واضحة املالمح، مرسومًة بصورٍة توضِّ
بام يعني القارئ عىل فهمها وتفسري سلوكها وردات أفعاهلا، انطالًقا من موقفها الذي رسمه هلا الروائي، 
ًعا ومتناِسًبا مع واقعها؛ إذ حرص الروائّيون عىل انتقاء أسامٍء من  فضاًل عن أّن اختيار أسامئها كان متنوِّ
احلياة املعارصة، كام أهّنا كانت شاملًة ومتطابقًة مع أسامٍء من الواقع؛ لتؤدِّي دوًرا يف اإلهيام بواقعّية احلدث 

الروائي.

لتقنّيات الرسد الزمني دوٌر مهمٌّ يف تفسري احلدث الروائي من ناحيٍة، وإضاءة شخصّية اآلخر من ناحيٍة 
له  الذي  املشهد،  الروائّيون  ووّظف  واخلالصة،  والوقفة،  كاملشهد،  التقنّيات  تلك  تنّوعت  كام  أخرى، 
عٌة، فقد منح الرسد حيوّيًة وحركًة، وساهم يف تسليط الضوء عىل شخصّية اآلخر عرب املشهد  وظائف متنوِّ
الوصفي، وعرّب عن موقف اآلخر ورؤاه عرب املشهد احلواري، وظهرت تقنّية الوقفة التي تؤدِّي إىل توّقف 
الزمن، وتساِهم إىل جانب ذلك يف الكشف عن دواخل شخصّيته، ووّظفت الروايات املدروسة تقنّيات 
األحداث، وإضاءة شخصّية  تطوير  قدرهتا عىل  التقنّيات يف  تلك  أمهّية  االسرتجاع واالستباق، وتظهر 
اآلخر وربطها باملايض وتفسري اجلوانب التي تبدو غامضًة فيها بالنسبة إىل القارئ. كام توّقف البحث عند 
بناء املكان الروائي وصلته بشخصّية اآلخر؛ إذ يؤدِّي دوًرا مهاّم يف احتضان الشخصّيات واألحداث، وال 

نات الرسدّية. يمكن أن ينفصل عن غريه من املكوِّ
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اجلنس الروائي ورشوطه االجتامعية

فيصل دراج

عرفت الشعوب مجيًعا فن احلكاية، كام لو كان فنًا ال تاريخ له، يرسد رصاع اخلري والرش، وجيعل الرش 
التمّيز، عّينت  ينقصه  أديب حديث ال  الرواية جنس  فإن  احلكاية،  منترًصا. وعىل خالف  مهزوًما واخلري 

حداثته عنارصه، وجعلته قاباًل للتطور والتنوع.

1. رواية التقدم واملنظور الروائي

ارتبط ميالد الرواية بالقرن الثامن عرش- بعامة- الذي احتفى بإنسان، جيعل من ذاته مركًزا، يسيطر 
عىل الطبيعة، ويكتشف العامل، ويستولد عقًدا اجتامعًيا، يساوي بني البرش، ويعرتف باختالفاهتم؛ لذا كتب 
السؤال  يف  ذاته  عن  عمًقا،  األكثر  الروائي،  العمل  جوهر  )يعرّب  الرواية:  يعّرف  وهو  لوكاتش،  جورج 
اآليت: ما هو اإلنسان؟ مؤمنًا، بداهة، بأن اإلنسان سيد أقداره، وأن التاريخ احلديث يعطي لإلنسان والدة 

جديدة.

رأى الزمن احلديث إنساًنا منفتًحا عىل عامل خارجي واسع، وعىل عامل داخيل ال يقل اتساًعا، يتحرر من 
أساطريه القديمة، ويعني العقل مرشًدا وقانوًنا، وحيتفي بإنسان عثر عىل )أصله( يف ذاته، ككائن نوعي 
إرادته داخله. عرّب موضوع األصل عن إنسان يعيد اكتشاف ذاته، بعد أن أنجز ثورة برجوازية أسقطت 
التاريخ  ووّزعت  واملساواة(،  والعدل،  )احلرية،  بمقوالت:  وجاءت  اإلقطاع،  وامتيازات  الالهوت 

اإلنساين عىل ما قبل وما بعد؛ إذ يف األول رعايا، ويف الثاين مواطنون أحرار.

ومع أن القول بحقوق اإلنسان املتساوية يرد إىل السياسة والقانون، فإن فيهام ما يستدعي )األدب(؛ 
الزمن  إنسان  بأن  االعرتاف  مع  املتساوية،  البرش  بآداب  اعرتاف  للبرش  متساوية  بحقوق  االعرتاف  ألن 
ال  حكايات  يقيص  بالتاريخ  الوعي  أن  ومثلام  غريه.  دون  األوريب  اإلنسان  خيص  األورويب  الربجوازي 
اجتامعية  فئات  إىل  املمتد  العوام(،  )أدب  يدعى  كان  بام  اعرتف  فقد  األقل،  عىل  هيّمشها  أو  هلا،  تاريخ 
خفيضة، هلا لغة تغاير لغة النخبة والصفوة احلاكمة، ذلك األدب املرتبط بمعيش املضطهدين وحكاياهتم 
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املتنوعة. ولعل هذا التنّوع املرتبط باحلياة؛ هو ما أقنع الرويس ميخائيل باختني: بأن األدب الشعبي أصل 
للرواية ومرجع هلا.

التي  الالتينية-  لغتها  ووقفت  )العوام(،  فوق  الربجوازية-  الثورة  قبل  احلاكمة-  الطبقة  وقفت 
باملضطهدين وبأدهبم،  اعرتفت  التي  الربجوازية  الثورة  انتظار  العوام، يف  لغة  الكنيسة- فوق  تستعملها 
الذي انطوى عىل حكايات، مجعت بني املتخيل واملعيش؛ ولعل هذا الوضع هو الذي دفع بالناقد الفرنيس 
القرن  حتى  وحمتقر  القديمة،  األزمنة  يف  مبتذل  سطحي-  أديب  جنس  ))الرواية  القول:  إىل  البرييه  ر.م. 
الثامن عرش- اغتنى بمقاصد بعيدة عن أصوله األوىل((. يربط القول بني الرواية والثقافة الشعبية، وبني 
التحوالت األدبية والتحوالت االجتامعية، بعيًدا عن منظور سقيم يشتق الرواية من الكتب والقواميس 

اللغوية، ويرى فيها جنًسا أدبًيا رسمدًيا متحرًرا من التاريخ.

2. الرواية واملتخيل احلديث

واالجتهادات  العلمي  البحث  متوساًل  زمنه  احلديث،  الزمن  إىل  املنتسب  النهضوي،  اإلنسان  وّسع 
الفلسفية والكشوف اجلغرافية، ومتسك بفكرة تقول: كل جمهول قابل لالكتشاف. صرّيت فكرة املجهول 
املكان  الرحالت  وّسعت  ما  بقدر  باإلمكانات،  ميلء  رحيب  عامل  إىل  املعروف  العامل  لالكتشاف  القابل 

والزمان مًعا، ونصبت اإلنسان سيًدا عىل اخلليقة.

يكشف الرجوع إىل الرواية األوربية، يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، عن العالقة بني الرواية 
واملستجدات العلمية. تظهر العالقة، عىل سبيل املثال، يف رواية الفرنيس جول فرين )1905-1828(، 
الذي أسس لرواية جديدة حتاور جمهواًل متعدد األبعاد. آمن فرين بسلطة العلم، واشتق منها )إيديولوجيا 
علمية( وثوقية، تنطق املايض، وتستدعي املستقبل، حّرر الزمن من مكانه واملكان من زمنه، مطمئنًا إىل 
وسائل تقنية تتضمن السفينة واملنطاد والقطار والغواصة، ومكتشًفا شجاًعا حينو عىل الطبيعة ويزجرها 
مًعا. عمد إىل جماز الرحلة الذي جيسد املسافة بني مكانني، وبني عامل مرئي معروف وآخر حمتجب وجمهول، 
وسّجل تصوراته يف روايات متعددة قوامها )اخليال العلمي(، مثل: رحلة إىل مركز األرض، وعرشون 
ألف فرسخ حتت البحر، ومخسة أسابيع يف بالون، وحول العامل يف ثامنني يوًما. تركن الرحلة إىل اإلنسان 
)إيامنية علمية( ترتق قرشة األرض إىل جوفها، وتوقظ حيوانات هائلة  التقني، وإىل  العقالين ومنجزه 
غادرت سطح األرض. ولعل هذه اإليامنية؛ هي التي جعلت مسار الرحلة مستقياًم، حاهلا من حال )الزمن 

التقدمي(، الذي ينطلق من )جوهر اإلنسان(، وينتظره املطلق.
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ارتكن إنسان فرين إىل اآللة احلديثة؛ فبدا اإلنسان آلة من نوع خاص، يتعامل مع طبيعة هي آلة أخرى، 
تعابريها املد واجلزر والزالزل وتغريات الفصول. بل إن التفاؤل ساوى بني حارض اإلنسان ومستقبله، 
وبني واقعه ومتخيّله، مادام أن اإلنسان النهضوي قادر عىل كل يشء. كان اإلنكليزي دانييل ديفو قد عرّب 
عن )روح اإلنسان األبيض(، يف روايته )روبنسون كروزو( عام 19)1، مع فرق بني اإلنكليزي وفرين. 
تعّينت-  التي  املبدعة  الذاتية  قوامها:  برجوازية  فلسفة  ديفو عىل  اتكأ  بينام  العلم،  استلهم سلطة  فالثاين 
روائًيا- فردية اقتصادية مبدعة ومنتًجا نموذجًيا، احتفى هبام جان جاك روسو، واعتربمها جتسيًدا برجوازًيا 
كاماًل. أضاء كروزو، يف مساره، برجوازية إنكليزية صاعدة، تقول: باملغامرة، واإلنسان اخلالق، وجوهر 
اإلنسان، واحلاجة واملنفعة، والتمّلك واألمان، واملنافسة والدفاع عن الذات. مل تكن اجلزيرة العذراء التي 

انقذف إليها كروزو صدفة؛ إهنا املرسح الواسع الذي يكشف فيه )إنسان اهلل اإلنكليزي( عن قدراته.

العقل، وبّش ربعقالنية جديدة رأساملية  انطلق اإلنسان احلديث- كام تعامل معه فرين وديفو- من 
املردود. عرّب هريمان ميلفل يف رؤيته مويب ديك عن تداعي التفاؤل الربجوازي، متوساًل بحاًرا عصابًيا 
الطبيعة  يعامل  برجوازي  عقل  عن  ميلفل  كشف  ذاهتا.  يف  الطبيعة  اغتيال  قاصًدا  أبيض،  حوًتا  يطارد 
بشكل غري عقالين. كأن العقل )األبيض( املتغطرس، قد نذر ذاته دلياًل للهالك، يغتصب الطبيعة، ويقاتل 

املجهول، ويتكّشف- يف النهاية- نبًيا كاذًبا، يعرف طريق املوت أكثر مما يعرف طريق احلياة.

3. الرواية اليوتوبيا

كان يف اإليديولوجيا الربجوازية الصاعدة، يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، ما )يومئ( إىل مدينة 
فاضلة قادمة، إذ اإلنسان األوريب سيد نفسه، أصله يف ذاته، ويصل إىل حيث يريد، وإذ الطبيعة )آلة( دقيقة 
يستطيع اإلنسان فك ألغازها والسيطرة عىل داخلها وخارجها مًعا. وهو ما أملح إليه جول فرين. غري أن 
املجتمع الرأساميل، الذي أفضت إليه الثورة الربجوازية، عاش تناقضاته منذ البداية؛ ففصل بني )اإلنسان 
األبيض( وإنسان الغابات، وبني الذين يملكون والذين ال يملكون، واعترب )اهلنود احلمر( ال أرواح هلم، 
ويشوهون وجه األرض. وظهرت كتابات تغاير ما جاء به فرين وديفو، كشفت عن تشاؤم رصيح، أعلن 
عنه توماس مور يف روايته املتخّيلة )يوتوبيا(؛ أي ال مكان، التي ظهرت بالالتينية عام )151، ورسمت 
حياة فاضلة، وأشارت إىل واقع معيش ينقضها، عرّب عنه مور بسخرية كاسحة، كلفته حياته عام 1535، 

بعد تسعة عرش عاًما من ظهور كتابه.

بنى مور مدينة من الثقافة واملعرفة والعقالنية. استعاد مجهورية أفالطون يف زمن تراكم رأس املال؛ 
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فانتهى إىل املقصلة. كان يف نصه املهزوم بصرية ثاقبة، رأت يف ثنايا التقدم انحطاًطا، وأعلنت: أن الفساد 
حيايث جوهًرا إنسانًيا يّدعي الكامل، وأن األزمنة السياسية متجانسة، رغم تقدم العقل واملعارف العقالنية.

أعطت يوتوبيا التقدم الربجوازي، الذي ينطوي عىل رشور كثرية، النصوص األدبية الروائية األكثر 
إبداًعا، كأعامل: رابليه، ورسفنتس، وهريمان ميلفل، وجوناثان سويفت ))))1-45)1(. ارتكن هذا 
األخري إىل )روح عرصه(، وأخذ بدوره بمجاز الرحلة، وكتب )رحالت جوليفر( إىل بالد األقزام. أراد 
ر اإلنسان األوريب، الذي التبس باأللوهية، بأنه: حيوان وضيع، تشكل حاجاته أخالقه،  سويفت أن يذكِّ

بداًل من أن تسيطر أخالقه عىل حاجاته.

سأل جورج لوكاتش يف كتابه الشهري )نظرية الرواية(، الذي كتبه يف طور شبابه األول: كيف يمكن 
للحياة أن تصري جوهرية؟ عثر عىل اجلواب يف رومانسية رصحية، هتجر الواقع، وتركن إىل الروح؛ فقال: 
)هل يقرأ اإلنسان العادي يف كتاب احلياة نفسه بوضوح؟ لن تكون الرواية التي صعدت يف عامل حديث 
بعد أن تداعى يف  بالوضوح إىل اخليال  الذي يعهد  املفقودة،  بلغة لوكاتش، إال كتاب احلياة  هجره اهلل، 
بالتفاؤل، ساءلت الواقع  احلياة. تراءت الرواية األوربية، يف طور من حياهتا، جنًسا أدبًيا كونًيا معموًرا 
االجتامعي ـ السيايس بعد حني، وأعربت عن تشاؤم ال اقتصاد فيه. كانت يف احلالني حمصلة لزمن تارخيي 
معيش حمدد املالمح، عىل مبعدة شاسعة من )حكايات قديمة( تذيب الوقائع والبرش يف مياه اخلري والرش. 
الفرد  تتخذ من  أهنا  ذلك  املتعددة؛  االجتامعي يف مستوياته  الواقع  منقطعة عن  احلالني،  تكون، يف  ولن 
واحلقوقي،  السيايس  املستويني  عىل  جوهره(  )سلبه  جمتمع  يف  عاش  الذي  الفرد  هلا،  موضوًعا  املغرتب 
أو عىل كليهام مًعا، ما جعل الفرنيس الروماين األصل لوسيان جولدمان، التلميذ النبيه جلورج لوكاتش 

الشاب، يرى يف الرواية مرآة للقيم، ترصد أحوال املغرتبني، وتنطوي عىل قيم بديلة.

4. الرواية وجمتمعية القراءة

الديمقراطية  تعّرف عىل  بعالقات حداثية،  يتمتع  أنتجه جمتمع  أدبًيا،  تارخيًيا- جنًسا  الرواية-  تتعنّي 
والنقد  النفيس  التحليل  بني  مجعت  التي  روبري-  مارتا  قالت  البرش.  بني  املتبادل  واالعرتاف  والسياسة 
االلتباس: )ال رواية بال ديمقراطية، وال ديمقراطية بال رواية(، مثرية  ينقصها  األديب- مجلة شهرية، ال 
سؤااًل مرشوعه عن ازدهار الرواية الروسية يف زمن االستبداد القيرصي، وروايات أمريكا الالتينية بالغة 
التنّوع يف فضاء حيكمه )اجلنراالت(. من الالفت أن األنظمة التي تقمع اإلنسان، روًحا وحركة ومتخياًل، 
الرواية، أو أعطت رواية متلعثمة امليالد  التي مل تعرف  العربية  الرواية، حال كثري من األنظمة  تفتقر إىل 
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والتطّور. وبقدر ما أن الرواية عالقة اجتامعية يف مجلة من العالقات االجتامعية؛ فهي -ويف مستوى أكثر 
حتديًدا- عالقة ثقافية يف فضاء ثقايف متعدد الوجوه، حيتضن الفلسفة وعلم االجتامع وعلم النفس ولغة 
الرواية  الذي جيعل  بذاهتا، هو  مكتفية  مفردة  الرواية عالقة  يرى  الذي ال  الوضع،  متطورة. ولعل هذا 
إىل  الروايات  بعض  تنتمي  أن  هذه،  واحلال  غرابة،  ال  املختلفة.  املعارف  موائد  عىل  )تتسّول(  املزدهرة 
وجودية(،  )رواية  بمصطلح  ويقبل  سارتر،  فلسفة  من  غريها  يستفيد  وأن  التحلييل،  النفس  علم  فضاء 
)جيل  صاحب  صفدي  مطاع  هو  آخر  سوري  ورواية  املنفى(،  )يف  وروايته  سامل  جورج  السوري  حال 
البنيوية(.  الفرنيس جون ريكاردو ربط بني روايات آالن روب غرّييه و)الفلسفة  الناقد  إن  بل  القدر(. 
بتأويل  الرواية  )تقوم  القول:  إىل  تولستوي  دفع  الذي  هو  التاريخ؛  قراءة  يف  الرواية  اجتهاد  كان  وربام 

التاريخ وترفضه(، كام لو كان فيها ما يستوعب التاريخ ويتجاوزه.

من املحقق يف احلاالت مجيًعا: أن الرواية يف جمتمع حديث ال تتمّثل بأفراد يكتبوهنا، وال بقلة نخبوية 
يقرؤوهنا؛ ذلك أهنا، منطقًيا، أثر مجلة من العالقات املتكاملة املمتدة، من حقل الكتابة واللغة إىل حقل 

القراءة والنقد والتأويل، اللذين يرتمجان: جمتمعية القراءة والكتابة.

صح  إن  الوطنية،  الثقافة  يف  وبعًدا  االجتامعية،  الثقافة  يف  واضًحا  عنرًصا  إذن،  الرواية،  تتكّشف   
القول، حال: أندريه بلزاك يف فرنسا، وديستويفسكي يف روسيا، ومارك توين يف أمريكا، وتشارلز ديكنز 
يف بريطانيا، ... تفصح هذه الروايات عن موروث ثقايف، تسهم يف حضوره أجهزة الدولة التعليمية، التي 
تدرج الرواية يف جهازها املدريس، وحترص عىل التعليم وحماربة األمية، وتؤّمن رشوط القراءة االجتامعية.

يذكر اإلنكليزي إيان واط، يف كتابه )نشوء الرواية(: أن توّسع قراءة الرواية، ارتبط بيرس اقتصادي 
أن  مؤكًدا:  القراءة،  وإمكانية  االقتصادي  الوضع  إىل  جان  جورج  الفرنيس  ويشري  الكتاب.  رشاء  يتيح 
)إلعالة  أحياًنا-  يكفي-  الرواية  ثمن  كان  التاريخ  هذا  فقبل   ،18(0 بعد  جاء  فرنسا  يف  القراءة  اتساع 
أرسة فقرية طيلة أسبوع أو أسبوعني(. وهلذا تستدعي القراءة املجتمعية دور الدولة الوطنية يف نرش القراءة 

والتنمية الثقافية، وتأكيد )األدب( قيمة ثقافية مستنرية ترتقي بالعقل، وتوحد املجتمع ثقافًيا.

كان للقراءة والكتابة- حتى القرن الثامن عرش- بعد طبقي، حييل عىل معرفة اللغات واآلداب الكالسيكية 
وال سيام الالتينية، بقدر ما رأت أوساط دينية وغري دينية يف القراءة )أهلية خطرية(، تعبث باخليال، وتؤرق 
العقل، وترصف العامل املأجور عن عمله. مل تنترش عادات القراءة، بعامة، إال برتاجع األمّية وبارتقاء احلس 
الوطني، وبتعدد حاجات املجتمع، وبغريها من الظواهر التي مل يعرفها املجتمع األوريب إال يف القرن الثامن 
عرش؛ فلم تصبح األمة اإلنجليزية أمة من القراء- بلغة الناقد األديب )جونسون(- إال بعد انتشار القراءة 
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والكتابة، بعد عام 80)1، بعد أن شاعت تسمية الشوارع واحلوانيت واملرافق العامة وتثبيت األسامء كتابة، 
كام لو كانت اللغة دلياًل إىل القراءة، ودلياًل جغرافًيا يرشد إىل أسواق لندن ومدارسها.

الروائية بجملة عنارص متداخلة، لعب فيها اخرتاع املطبعة ))143-1450( دوًرا  القراءة  ارتبطت 
حاساًم، إضافة إىل الصحافة، وهي عالقة حداثية بدورها، أخذت عىل عاتقها نرش وتعميم قراءهتا؛ فقد 
نرش )ديفو( روايته األوىل خالل عام 19)1 يف صحيفة إنجليزية، ونرشت أعظم روايات القرن التاسع 
عرش مسلسلة يف الصحف واملجالت، يتساوى يف ذلك ديكنز وديستويفسكي، وبلزاك وزوال وفلوبري. 
فرضت )الرواية املسلسلة(- يف شكلها الصحايف- مواضيع تالئم قارئ الصحيفة اليومية، وأسلوًبا أدبًيا 
بسيط التناول، وال يقبل باالبتذال. عرّب هذا عن أمرين: أوهلام تراجع األمية املشفوعة بارتقاء اجتامعي، 

وثانيهام اندفاع إىل جديد مكتوب هيمش )القراءة الدينية(، ويدعو إىل قراءة بصيغة اجلمع.

باملعنى  لكنه-  املتطهرة.  األرواح  منه  تأنف  ما  وهو  األدب؛  تسليع  املسلسلة(  )الرواية  تستدعي 
الرأساميل- ظاهرة إجيابية، متّد الروائي بدخل، وتوسع جمال حريته الكتابية. فقد رأى إميل زوال يف سوق 
قارئ  إىل  ويتوّجه  السوق،  نوعًيا، يضع سلعته يف  منتًِجا  األديب  األديب، ويف  األدب ضامًنا الستقالل 
الرواية( بني سلع أخرى. وكام حيّسن كل منتِج بضاعته بحًثا عن مستهلك جديد، جيب عىل  )يستهلك 
الروائي- كام رأى زوال- أن حيذو حذو غريه، وأن جيعل من القارئ عالقة داخلية يف نصه الروائي. هكذا 
بدت سوق األدب وسيلة لتحرير األديب، حتمله عىل إنتاج أدب مجاهريي بلغة ملتبسة، ومتيل عليه إنتاج 
عن  خيتلف  الرأساملية،  السوق  )حّررته(  الذي  األديب  يكن  مل  واملنافسة.  لالستهالك  قابل  روائي  نص 
قارئه املوّسع، فكالمها يبيع جهده يف السوق، ويقتات به، وخيضع ملعايري العرض والطلب. انطوى إنتاج 
األدب، واحلال هذه، عىل تناقضه الداخيل: أدى إىل تسليع األدب وتراجع الكيف األديب، وأفىض، من 
ناحية ثانية، إىل توسيع القراءة املجتمعية وحترير األديب وإشهاره؛ فظهر األديب، للمرة األوىل يف التاريخ، 

ذاًتا مبدعة شهرية، اعتامًدا عىل إبداع مكتوب مسّلع مجاهريًيا.

أملت  ذاهتا  العالقة  فإن  وثيقة؛  الرواية والصحيفة عالقة  أقامت بني  قد  التسليع،  وإذا كانت عملية 
عىل الصحيفة توليد )ناقد أديب( جديد، يشهر العمل األديب، ويدعو إىل قراءته. قام الناقد اجلديد بعمل 
السوق  وحيرض  والتقديم،  التحليل  عملية  يف  األدب  حيرض  مًعا:  والسوق  األدب  إىل  حييل  البعد،  ثنائي 
تستدعي  األدبية  السلعة  فإن  مزاياها؛  يؤكد  إعالن  إىل  السلعة  فكام حتتاج  والدعاية(؛  )اإلعالن  يف حّيز 
يف  املوضوعية  عن  بعيدة  األجر  مدفوعة  وبلغة  أحياًنا،  موضوعي  بمنظور  القراءة  عىل  حيرض  )ناقًدا(، 
أحيان أخرى. لقد جاء النقد األديب- هبذا املعنى- من الصحافة أواًل، قبل أن يركن إىل مؤسسات جامعية 

خمتلفة املعايري واملنظور.
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حتدث  مواضيعها.  تعدد  وإىل  الروائية  األشكال  تنّوع  إىل  بالسوق  الروائي  اإلنتاج  عالقة  أفضت 
األخوان جانكور 4)18 عن حق )الطبقات الدنيا( يف القراءة إيامًنا منهام بمبدأ املساواة، وبانفتاح الرواية 
عناية خاصة، ووضع  العامل  أولت حياة  التي  الصناعية(،  )الرواية  الناس مجيًعا. وكذلك صدرت  عىل 
عنها الناقد اإلنجليزي ريموند ويلمز كتاًبا شهرًيا. واقرتب زوال من )رواية الشعب(، وهو يرسم مواطنًا 
جديًرا بعيش كريم، وأعطى بلزاك )الكوميديا اإلنسانية(، التي أدرج فيها أنواًعا خمتلفة من البرش، تتضمن: 
املرايب، والقايض، واملومس، واجلنرال الذي ذهب زمانه، والعجوز الشحيح، والشاب املقبل عىل احلياة.

فضاء  عن  املثال-  سبيل  عىل  بلزاك-  روايات  يف  جاءت  كام  الروائية،  الشخصيات  تعددية  تفصح 
تتبادل  أخرى  إىل  وصواًل  مغلقة  حمدودة  شخصيات  عن  واالبتعاد  والتحّول،  احلركة  سمته  اجتامعي 
أو  الروائية،  احلوارية  صدرت  املتبادل  االعرتاف  وعن  النظر...  واختالف  الكالم  يف  واحلق  االعرتاف 
تعددية األصوات بلغة ميخائيل باختني، حيث الروائي يضع عىل لسان شخصيته كالًما مقتنًعا به، بقدر ما 

تقرتح الشخصية الروائية عىل الروائي كالًما ال يرىض عنه.

بلغة  الرواية، نظرًيا وعملًيا، بنسق من الشخصيات، تعرّب عن تعّددية وجوه احلياة، وتعّينت  تعّينت 
تستلهم اللغات الشعبية، وتزهد باملعايري األكاديمية، وتزهد -بداهة- بالفج وباملتهافت وباملبتذل، وتقبل 
-يف التحديد األخري- بمبدأ املساواة بني اللغات املتساوية. مل هيبط الروائي من لغة عليا إىل لغة دنيا، ومل 
يصرّي )اللغة الوضيعة( إىل )لغة نبيلة(، بل تنقل بني اللغات التي متليها احلياة، وصاغ لغة أدبية، تعرتف 

باخلصوصية األدبية، وال تعرتف باملراتب االجتامعية.

كالم  كالمه  ويف  إنسان(،  من  )أكثر  منظوره  يف  كان  الكالم،  احتكار  احلديث  الروائي  رفض  حني 
اخلطاب  وأن  تعدد،  بال  حرية  ال  أن  ومبّينًا:  الكالم،  بتعددية  وقائاًل  منظوره  يف  متعدًدا  كان  اآلخرين، 
املحارص  املستبد  عن  بعيًدا  بتعدديتها  ويعرتف  احلياة،  عىل  الروائي  ينفتح  املتعّدد.  للحر  حتقيق  الروائي 

باستبداده، الذي يضع داخله يف كل يشء، ويسلب احلياة حقها يف الكالم.

5. املجتمع املوّحد ورواية اللغة القومية

تفرتض جمتمعية الكتابة والقراءة األدبية لغة واحدة، يكتب هبا الروائي نصه، ويفهمها قارئه بال مشقة؛ 
ذلك أن الطرفني تعّلامها يف مدرسة واحدة، هي جهاز من أجهزة الدولة التعليمية - األيديولوجية. فإذا 
كان حمو األمية رشط القراءة والكتابة، فإن اللغة املوّحدة التي يتشاركها القارئ والكاتب رشط وصول 
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)الرسالة األدبية(. ومع أن هذا السؤال البسيط يستدعي سؤال املدرسة، فإن األخري ال بساطة فيه؛ ألنه 
مرتبط بشكل السلطة السياسية وغاياهتا، التي توسع الثقافة املجتمعية، إن كانت سلطة وطنية ديمقراطية، 

وتعبث بالتعليم والرتبية إن كانت مستبدة وغري مسؤولة.

انتصارها؛ فكان  قبل  فلم يكن واضًحا وحمدًدا  الربجوازية،  الثورة  بعد  املدرسة، وتبلور  ولد سؤال 
التعليم- آنئذ- من نصيب القلة وأقرب إىل االختصاص، هتتم به نخبة متعالية، ترى يف املعرفة احتكاًرا، 
املغلق،  الطقس  التعليم شكل  أخذ  أيديولوجية.  أهداف  اللغة يف  توظف  دينية،  هيئات  عليه  أو ترشف 
تستأثر به السلطة، ويدع املجتمع خارًجا. ولعل االحتكار السلطوي للغة خاصة به، وترك املجتمع مع 
لغته )العامّية(، هو الذي أنتج لغات عامية مرتاصفة، تتوازى وال تتقاطع، وحترم الشعب من لغة موّحدة، 
يتعامل هبا. لذا عرفت فرنسا، عىل سبيل املثال، قبل ثورهتا الربجوازية لغات متعددة: لغة البالط وهي 
أجنبية غالًبا، ولغة الدولة احلقوقية التي تعلن هبا قوانينها وتقّرر املسموح واملمنوع، واللغة األرستقراطية 
تفصح  السابقة.  اللغات  عن  املنقطعة  العوام  لغة  وأخرًيا  والنفوذ،  االمتياز  أصحاب  هبا  يتعامل  التي 
التعددية اللغوية يف جمتمع واحد عن أمرين: غياب مبدأ املساواة االجتامعية وتأسيسه لغوًيا، بام جيعل من 
اقتصادًيا وسياسًيا، كام  اللغة تعريف )املواطن(  إىل  الشفافية، يوكل  فرًقا )طبيعًيا( شديد  الطبقي  الفرق 
لو كانت اللغة هوية طبقية بامتياز. ويقّرر األمر الثاين غياب الوحدة املجتمعية، وتفّكك اهلوية القومية؛ 
فال وجود ملجتمع موّحد إال بلغة يتواصل هبا أفراده مجيًعا؛ وال وجود هلوية قومية بال لغة توزع )متخياًل 

مشرتًكا( عىل أفراد املجتمع كله.

سعت الربجوازية الفرنسية، خالل ثورة 89)1 وبعدها، إىل إصالح لغوي شامل، يستولد لغة موحدة 
وأكدته  اللغوي،  اإلصالح  أملت  موضوعية،  أسباب  للربجوازية  كانت  مجيًعا.  املواطنون  هبا  يتحدث 
رشًطا رضورًيا النتصارها وقيادهتا ولدورها كممثل لطبقة منترصة وللمجتمع الفرنيس كله؛ فقد تقدمت 
الربجوازية املنترصة بخطاب كوين، يساوي بني مصاحلها ومصالح املجتمع بأرسه، ويؤكدها طبقة جديدة 
تنفي اإلقطاع والكنيسة والنظام امللكي. جعلت الربجوازية من مبدأ الوحدة االجتامعية أساس هيمنتها 
الطبقية، وساوت بني االجتامع املوّحد والوطني. بيد أن اإلصالح اللغوي، الذي شاءته الربجوازية، مل 
تنجز يف مصاحلها مصالح طبقات أخرى، وتلق جمتمًعا حًرا؛  قائدة مهيمنة،  يكن ممكنًا إال ألهنا طبقة 

يرتيض هبا سلطة قائدة.

انطوى اخلطاب الربجوازي عىل مبدأ املساواة، الذي أفىض، لزوًما، إىل )املساواة اللغوية(، التي ترتجم 
مساواة يف احلقوق والواجبات، وتعرتف )باملساواة اللغوية(، التي ترتجم مساواة يف احلقوق والواجبات، 
وتعرتف بحقوق املواطنة، التي يضمنها احلق يف العمل والتعليم واملشاركة السياسية. بدت اللغة املشرتكة، 
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يف هذه احلدود، جمىل ملجتمع وطني ديمقراطي وأثًرا له يف آن، يتمتع أفراده بحقوق املواطنة، ويتقاسمون 
تعريف  تعيد  احلاء(،  )بكرس  دة  موحِّ وطنية  بثقافة  األيديولوجية  الدولة  أجهزة  ومتّدهم  مشرتكة،  لغة 

املايض، وتعنّي أهداف احلارض، وتسترشف آفاق املستقبل.

يتكّشف الزمن احلارض يف أيديولوجيا الدولة الربجوازية سيًدا عىل األزمنة، يرسم املستقبل من وجهة 
نظر حارض منترص، ويرّهن املايض من وجهة نظر احلارض واملستقبل مًعا. ويكون دور األدب القومي، 
واحلال هذه، توليد متخيل وطني مرجعه انتصار برجوازي يف حقول احلياة املتعددة، يقرأ القديم بمقوالت 

جديدة، وجيعل من ثقافة املايض، بعد )اخرتاعها(، عالقة فاعلة يف ثقافة احلارض.

تفرّس التحّوالت االجتامعية، التي جاءت هبا الربجوازية نشوء القومية كظاهرة حديثة، قوامها: انتصار 
العلم عىل الالهوت، وانتصار ثقافة الشعب عىل الثقافة الطقوسية، وانتصار حضارة القوانني عىل بالغة 
التي تصلحها مستجدات احلارض، وصواًل إىل األدب  القومية،  اللغة  الوقت ذاته  االستبداد. وتفرّس يف 
منظور  عن  بعيًدا  املتطورة،  املواطنة  وثقافة  األدب  بني  يربط  موسًعا،  قومًيا  قارًئا  يستلزم  الذي  القومي 
سقيم يعزل النصوص األدبية عن سياقاهتا االجتامعية، ويصرّيها إىل )وثائق ميتة(، اخترصت يف زخرف 

لغوي، فات أوانه.

وعىل خالف منظور متكّلس، يصرّي تاريخ األدب إىل بقيا من املايض؛ فإن املنظور النهضوي املستنري 
حيّول األدب إىل موضوع للنقد واملساءلة، ويثبت به )اإليامن القومي(، ويوّطد مواقعه. بيد أن هذا املنظور 
ال يتحقق إال بمدرسة وطنية غري منقطعة عن جديد احلياة، وبمواطن يستثمر النثر اللغوي يف الدفاع عن 

حقوق املواطنة املتعددة األشكال، أكانت حقوًقا سياسية وحقوقية، أم حقوًقا أدبية وفنية.

6. والدة الرواية العربية والزمن املعّوق

رّصح نجيب حمفوظ يف حواره الطويل مع مجال الغيطاين: ))مل يكن هناك تراث روائي عريب، يمكن أن 
أرتكز عليه. كنت أعمل يف أرض شبه خالية، وعيّل أن أكتشف بنفيس، وأمهد أيًضا((. وربط الفلسطيني 
الشعر، وال  الرواية واملدينة احلديثة، وأشار رسيًعا إىل قرى عربية كبرية، تعرف  إبراهيم جربا بني  جربا 
تعرف الرواية. مهام تكن موضوعية احلكم الذي جاء عىل لسان روائيني كبريين، فإن الرواية العربية تبدو 
الروائي.  اجلنس  بتوليد  االجتامعية  رشوطه  تسمح  عريب،  لواقع  انعكاًسا  منها  أكثر  وافًدا(  أدبًيا  )جنًسا 
ومع أن األطروحة القائلة: بأن الرواية العربية، ولدت يف حقل الصحافة، تنطوي عىل يشء من احلقيقة، 
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فإن إكامهلا يستدعي عنرصين أساسيني، مها: الرتمجة، ودور )األدباء( الذين أكملوا دراستهم يف جامعات 
أوروبية.

درس املرصي حممد حسني هيكل مؤسس الرواية العربية- كام يقال- يف فرنسا، وتأثر كثرًيا بفلسفة 
 .1913 )زينب(  بروايته  له  فأوحت  قرأها هيكل؛  التي  اجلديدة(  وبروايته )هولويز  جان جاك روسو، 
وما كان حال مواطنْيه: طه حسني، وتوفيق احلكيم، خمتلًفا. فاألول درس يف فرنسا أيًضا، وحاول الكتابة 

الروائية بعد عودته، وكذلك املرسحي الشهري الذي كتب مبكًرا روايته )عصفور من الرشق(.

)األجنحة  أيًضا  الرواية  تضمنت  خمتلفة،  وأدبية  فنية  أشكااًل  عالج  جربان  خليل  جربان  أن  ومع 
أمني  وكذلك  املتحدة،  الواليات  يف  )مهجره(  من  جاءت  ثقافته  أن  هو:  فاألكيد،  وغريها(،  املتكرّسة، 
الرحياين صاحب )كتاب خالد(، وهو عمل روائي حداثي مبكر. كام متكن اإلشارة إىل ميخائيل نعيمة، 
الذي عالج القصة القصرية أكثر من الرواية، مستفيًدا من دراسته يف روسيا، قبل الثورة، معتمًدا عىل منحة 

جاءته عن طريق الفلسطيني خليل بيدس، بعد لقائه معه يف النارصة.

األول  املؤسس  واعترب  القصرية،  القصة  بدوره  كتب  الروسية،  اللغة  عن  شهرًيا  مرتمًجا  بيدس  كان 
الفني، جاءت  باملعنى  األخرية،  الرواية  أن والدة  األذهان(. غري  )الوارث، مسارح  الفلسطينية  للرواية 
مع جربا إبراهيم جربا، الذي درس يف بريطانيا، بداية احلرب العاملية الثانية، وعاد إىل فلسطني ليكتب يف 
مدينة القدس يف صيف )194، روايته األوىل )رصاخ يف ليل طويل( التي ما تزال تعد عماًل أدبًيا متميًزا.

وبقدر ما أن املرصي هيكل، الذي ربط بني الرواية واألمم املتحرضة، حييل إىل باريس وروسو، فإن 
الرواية وإىل جان بول  الالتيني( حييل، ولكن يف زمن الحق، إىل  اللبناين سهيل إدريس صاحب )احلي 
سارتر، وكذلك السوداين الطيب الصالح، الذي درس يف لندن وعاد بروايته الشهرية )موسم اهلجرة إىل 
الشامل(، علاًم أن بلده السودان ال يزال يفتقر إىل الرواية كمنتوج أديب )اجتامعي(، مع أن السودانيني ال 

تعوزهم الثقافة وال املوهبة.

اإلشارة إىل الرواية العربية بوصفها جنًسا أدبيًّا وافًدا، باستثناء حاالت قليلة، تفرّس بغياب الرشوط 
حرية  إىل  اللغة،  وتطور  باإلنسان،  االعرتاف  من  املمتدة:  الروائية  الكتابة  إليها  حتتاج  التي  االجتامعية 
التعبري، ووجود فضاء ثقايف اجتامعي، ولو بقدر، وغريها من العنارص التي مل تتحقق عربًيا إىل اليوم. وهذا 
الواقع العريب الذي يرد إىل )االستبداد والتخّلف(، كام يقول علامء السياسة وعلم االجتامع، ييضء- بال 
جهد- الفرق بني الزمن التارخيي للرواية األوروبية، وزمن الرواية العربية الذي متتزج فيه التبعية اخلارجية 

واإلعاقة الداخلية.
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7. الرواية العربية يف زمن اجتامعي مغاير

أرسل دانييل ديفو يف عام 19)1 بطله إىل املستقبل، وأطلق جول فرين، الحًقا، أبطاله نحو املجهول. 
املويلحي إىل  انتصار )روبنسون كروزو(، ذهب حممد  تقريًبا من  العربية بعد قرنني  الرواية  حني ولدت 
)190 - بحكيم  باريس مصطحًبا بديع الزمان اهلمذاين، واستنجد حافظ إبراهيم يف )ليايل سطيح( - 
عريب قديم. كان الروائي األورويب ال يتحرك إال يف اجتاه املستقبل، خمتلًفا عن روائي عريب يتمسك باألصل 

البعيد.

اتكأت الرواية األوروبية، يف زمن صعودها، عىل أطروحتني أساسيتني: ال تاريخ من دون حارض حتّرر 
من ماضيه، وال رواية من دون فردية دنيوية تضع املستقبل يف احلارض. مل تعثر الرواية العربية الوليدة عىل 
رشوط صعودها، ومل جيد الروائي يف ثقافته العربية ما يرشح الكتابة الروائية. كان عىل حممد حسني هيكل 
أن يستلهم يف )زينب( - 1913 - تعاليم جان جاك روسو، بعيًدا عن دانييل ديفو الذي استلهم فلسفة 
مواطنه جون لوك، وعن فرح أنطون الذي اطمأن إىل اشرتاكية فرنسية، تارًكا الفرنيس )زوال( يتعامل مع 
أفكار فرنسية. حني كتب لويس عوض عن )املؤثرات األجنبية يف األدب العريب احلديث(، أدرج يف بحثه 
)قضية املرأة(، التي كتب فيها رفاعة الطهطاوي، وأمحد فارس الشدياق، وقاسم أمني، وأمحد لطفي السيد. 
وأدرج )الفكر السيايس واالجتامعي( الذي تضّمن: االنفجارات الثورية يف مرص قبل احلملة الفرنسية، 
واخللفية التارخيية، وعبد الرمحن اجلربيت، ورفاعة الطهطاوي، وفارس الشدياق. لقد ربط عوض، كام فعل 
يف تقديمه لـ )بروميثيوس طليًقا(، بني األدب واحلقل الثقايف والوعي احلديث والقضايا التي أثارها. ومع 
أنه حتدث عن )االنفجارات الثورية قبل احلملة الفرنسية(، فاألسامء التي استشهد هبا- باستثناء اجلربيت 
الذي كان يكتب بلغة ركيكة- تأثرت كلها بالثقافة الفرنسية. ال غرابة- يف رشط كهذا- أن تكون الرواية 
العربية جنًسا أدبًيا وافًدا، وأن يقّدم فرح أنطون، يف بداية القرن العرشين، كتابة هتذيبية تدعى رواية )عىل 

سبيل التساهل(، وأن ينكر رجال الدين التقليديون اللغة الروائية؛ ألهنا امتداد لـ )لغة العوام(.

الثقايف  الوضع  العربية احلديثة( عرًضا جمزوًءا عن  الرواية  قّدم عبد املحسن طه بدر يف كتابه )تطور 
يف مرص بني عامي 1938 و0)19؛ أي: عن الفرتة التي سبقت والدة الرواية، وواكبت تكوهنا القلق، 
التقليدي الذي يرى يف اخلديوي  إىل أن أمّدها نجيب حمفوظ بقواعد واضحة. يشري الكتاب إىل الشيخ 
املستبد توفيق )آية من آيات الدهر(، ويف العلوم احلديثة وبااًل، ويف الصحيفة بدعة، ويقرص علوم اللغة 
بترشيح  هلم  سمح  اجلثث،  يرّشحوا  أن  الطب  علم  لطالب  يسمح  ))مل  أيًضا:  ونقرأ  الدين.  علوم  عىل 
قاوم علامء األزهر ظهور  النصارى والعبيد، كام  بعد ذلك بترشيح جثث  الكالب، ثم سمح هلم  جثث 
صحيفة )الوقائع املرصية( بحجة: أنه قد يرد فيها اسم اجلاللة والنبي والقرآن، ثم يلقى هبا إىل األرض، 
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يف الوقت الذي ستطبع فيه بمداد؛ قد ال خيلو من مادة نجسة((. كان عادًيا، إذن، أالّ يغفر رجال الدين 
ملحمد املويلحي )كذبه( يف )حديث عيسى بن هشام(، إال بعد أن أقّر: أنه قصد )كذًبا أبيض( يراد منه خري 
األمة، وأن حيجب هيكل اسمه عن روايته يف طبعتها األوىل، وأن يشكو كرم ملحم كرم، يف عام 1928، 
أفكار   )18(4-1839( املراش  اهلل  فتح  احللبي  السوري  يلّخص  وأن  للقصة،  )األدباء(  احتقار  من 
الثورة الفرنسية يف رواية وعظية عنواهنا )غابة احلق(... ويف هناية القرن العرشين سيشكو نجيب حمفوظ 
من اهتامه بالكفر والزندقة. عثرت الرواية العربية- ألهنا جنس كتايب حديث- عىل القومية، وأسهمت 
املايض بداًل من تسليف  املواطنة، وإىل ترهني  املدين وحقوق  املجتمع  اللغوي، ودعت إىل  يف اإلصالح 

احلارض، واعرتفت باملحتمل الذي ينقض اليقني.

تنتمي الرواية العربية، عىل مستوى الكتابة، إىل زمن حداثي كوين، وتنتسب، عىل مستوى القراءة، إىل زمن 
تقليدي أو هجني احلداثة. كأهنا، عىل الرغم من بطولة املتخيل والكتابة، تنتظر مجهوًرا حمتماًل، مل يأِت بعد.
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أشخاص يف حالة إعاقة 

ما بني احلرب واللجوء

ماهر اختيار

مقدمة

يعاين اإلنسان مشكالت متنّوعة عىل مستويات متعددة، وتشرتك عوامل كثرية يف نشوء هذه املشكالت 
فهناك، عوامل جغرافّية وكوارث  يتوقف.  انحدارّي، وبسقوط قد ال  باجتاه  واستمرارها وتطورها ربام 
طبيعّية قد هتدم يف حلظات جزًءا صغرًيا أو كبرًيا، مما بناه اإلنسان خالل سنوات طويلة، قضاها يف التخطيط 
عوامل  أيًضا  هناك  لكن،  اخلارجّي.  للعامل  وظاهر  مرئّي  بشكل  اإلبداعّية  قدراته  تعزيز  ويف  والعمل 
مرتبطة- بطريقة مبارشة أو غري مبارشة- باإلنسان، وبجمود قوانني مؤسساته االجتامعّية واالقتصادّية 
والسياسّية التي تسهم  يف توليد مشكالت، تعمل عىل إضعاف أو ضياع حالة االستقرار التي يتمنّى املرء 
بلوغها، وقد تزيد أحياًنا من البؤس املوجود مسبًقا يف مناطق حمّددة  من العامل. ومثلام ينطلق اإلنسان من 
قدراته اإلبداعّية يف صناعة أدواته، وما حيتاج إليه يف احلياة، ويف بناء مؤسسات جمتمعه وصياغة قوانينها، 
يسعى أيًضا إىل إجياد حلول فّعالة يف مواجهة كوارث الطبيعة، سواء أكانت يف مسألة االستعداد املسبق 
الحتامل وقوعها، أم يف معاجلة املشكالت التي تنتج عنها. إن اإلنسان يف حالة جتاوز دائم للعوائق التي 
حتيط به، فتصيب أحياًنا أفراد جمتمعه، وهو يف حالة تّط مستمر لتلك احلواجز التي يصادفها، أو لتلك 
التي يرتقب حدوثها؛ إذ القدرات التي متتلكها الذات اإلنسانّية منتجة لعمليتي التجاوز والتقدم ومنتجة 

إلمكاناهتام، وهي ال تتفق مع حالتي الركود واالستسالم. 

ضمن هذا السياق، يالحظ وجود أشخاص ينبغي هلم جتاوز  حواجز وعوائق وصعوبات وتطيها 
وربام اخرتاقها، وهي حواجز وعوائق وصعوبات ترتبط باحلالة الفردّية والعامة عىل حدٍّ سواء، وتفوق 
وتتغّلب كاًم وكيًفا، عىل ما هو سائد ومألوف. إهنم يف حالة من اجلاهزية املستمرة لتجاوز حواجز إضافّية 
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خمتلفة عاّم اعتاده الكثري من الناس. نقصد هنا: أشخاص يف حالة إعاقة حركّية، أو حسّية، أو عقلّية، أو 
اجتامعّية، الذين يبذلون- غالًبا- جهًدا كبرًيا لتأكيد ذوات قادرة عىل بلوغ أنامط معينة من االستقاللّية 
والسيايّس  واالقتصادّي  االجتامعّي  الوسط  يسمح  عندما  خاّصة  وبصورة  الذات،  وتأكيد  واإلنتاجّية 
بداًل من جتاهل مطالبهم  الوسط عىل دعم هؤالء األشخاص ومساندهتم  يعمل هذا  أي عندما  بذلك؛ 
واحتياجاهتم وحقوقهم، ودعمهم ومساندهتم عندما يصبح بعضهم يف موقع اتاذ القرار بداًل من عدم 
اإلصغاء إىل أصواهتم، وبداًل من تعزيز الكوابح التي تؤدي إىل بطٍء يف مسرية حياهتم، وتعرقل ما يسعون 

إىل حتقيقه من طموح وأفكار وأهداف.

ألهّنم  املحيط؛  بوسطهم  مرتبطة  وعامة  فردّية  حواجز  جتاوز  اإلعاقة(  حالة  يف  )األشخاص  حياول 
فهي  وفيها؛  املجتمع  عتبة  عىل  مستقباًل،  أو  حارًضا  اإلقامة  يف  يرغبون  وال  الظّل،  يف  البقاء  يريدون  ال 
عتبة تشري، يف الوقت ذاته، إىل القبول والرفض، وإىل االعرتاف واإلنكار، وإىل االهتامم والتجاهل. إهنم 
يكابدون باستمرار يف سبيل اخلروج من تصنيٍف ضيٍق وجامٍد، ينظر إليهم فيه- بنظرة غري منصفٍة- عىل 
اإلنتاجية  صور  من  صورة  لتحقيق  الكافية  القدرات  متتلك  وال  وعاجزة،  ضعيفة  فئة  إىل  ينتسبون  أهّنم 
فاالستقاللّية السائدة لدى أفراد آخرين يف املجتمع. لكن، معظم األشخاص ممن حيملون اإلعاقة يرفضون 
ع األفراد يف فئات  هذه التصنيفات اجلامدة، ويضعون إشارات استفهام حيال املعايري التي عىل أساسها ُيَوزَّ

تتزل شخصية اإلنسان إىل اإلعاقة التي أصيب هبا.

 متثِّل كلامت جامدة املعنى والتوظيف، من قبيل: )إعاقة، ومعاق، وعتبة، وتصنيف، وفئة، ومعيار( 
إحدى أهم املؤثرات ذات السمة الدكتاتورّية التي ينبغي العمل عىل إعادة التفكري فيها، والعمل عىل تغيري 
أشخاص  حيال  وتعّززها  االجتامعّية،  الالعدالة  صور  تكّرس  التي  تلك  خاّص  وبشكل  منها،  جوانب 

مصابني بإعاقة معينة. 

تسود صور الالعدالة االجتامعّية- املذكورة آنًفا- حيال )األشخاص يف حالة إعاقة( يف املجتمعات 
معظمها، وإن اختلفت تلك الصور يف درجة االهتامم والرعاية أو يف درجة اإلمهال والتجاهل والتهّميش. 
ومن املمكن مالحظة انتشار صور الالعدالة االجتامعّية خالل انحسار الكوارث الطبيعّية، أو خالل تامد 
احلرب ومعاناة نتائجها القاسية، ومن ثم إن السؤال الذي نريد العمل عليه ومناقشته، هو: هل تضاف 
السؤال،  ونتائجها؟ لإلجابة عن هذا  اإلعاقة خالل احلرب، بسبب أحوال احلرب  إىل  إعاقات إضافّية 

ينبغي لنا العمل عىل أسئلة أخرى، ستشّكل أهم حماور البحث، ومنها:

هل مّثلت- أو متّثل- اإلعاقة الناجتة عن احلرب أحياًنا- أو غالًبا- إشارًة إىل انتامء سيايّس ما، أو هل 
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هي عالمة عىل الوقوف إىل جانب طرف معني ضّد طرف آخر يف احلرب؟ وهل من عوائق وحواجز، مادّية 
أو معنوّية، فرضتها احلرب عىل أشخاص مصابني بإعاقة معينة؟ وهل أسهمت اإلعاقة، وما نتج عنها من 
صعوبات، يف اتاذ الشخص أو عائلته قرار اهلجرة بعيًدا عن الوطن؟ ويف أثناء اهلجرة وخالل أوضاعها 
األشخاص  هلا  يتعرض  إعاقة( ظاهرة، وال  هلا )شخص يف حالة  يتعرض  التي  الصعوبات  ما  القاسية، 
اآلخرون؟ وعندما يصل هذا الشخص إىل إحدى دول اللجوء، هل ينظر إليه عىل أّنه منتٍم إىل أقلية ضمن 
أقلية أخرى؟ وهل تزيد اإلعاقة من عزلة حاملها؟ أخرًيا، إىل أي حدٍّ تّدلل اإلعاقة عىل إجرام احلروب، 

وهل يمكن عّد اإلعاقة شاهًدا حيًّا داعاًم وحمفًزا نحو حتقيق السالم؟

قبل حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة، وقبل تقسيم البحث إىل حماوره األساسّية، نريد أن نقدم اختصاًرا 
معاجلتنا  منها  تنطلق  التي  األسس  تشّكل  والتي  سابق)1(،  بحث  يف  إليها  توصلنا  التي  النتائج  ألهم 

ومناقشتنا موضوعات تتعلق بميدان اإلعاقة واألشخاص الذين أصيبوا هبا: 

ليس من الصواب النظر إىل شخص ما، وتعريفه إىل اآلخرين وتقديمه هلم بناًء عىل اختالٍف يف جسمه 
أو حواسه أو نمط حياته. إّن استمرار قبول املعايري التي عىل أساسها يتّم تصنيف الناس إىل سليم ومعاق 
إزاء  والقهر  الظلم  صور  فاستمرار  ومعقوليتها،  املعايري  هذه  صحة  عىل  بالرضورة  يدالن  ال  وتقبلها، 
أشخاص حيملون إعاقة، هو دليل عىل الموضوعّية هذه املعايري، وعىل أمهية إعادة التفكري فيها، والثورة 
عىل بعض مضامينها. ويمكن اإلضافة: ال يوجد إنسان يف حالة إعاقة دائمة، وإىل األبد، إنام توجد قدرات 
سليمة لدى هذا اإلنسان قادرة عىل التكّيف وإجياد حلول جديدة ومتجّددة حيال كيفية االستمرار يف احلياة 
بشكٍل مستقٍل وفّعاٍل، وإن كانت بوسائل خمتلفة عاّم هو سائد. وتوجد أيًضا حماوالت مستمرة يف إطار 
العلم وميدان املعارف الطبية من أجل إجياد عالجات لكثري من اإلعاقات أو هبدف جتنّبها. إًذا، ال يمكن 
أن يكون شخًصا ما يف حالة إعاقة إالّ بناًء عىل عالقة تبادلّية، تشمل يف الوقت نفسه ذاته وذوات اآلخرين 
وحميطه املؤسسايّت االجتامعّي واالقتصادّي والسيايّس. ومن هنا، توصلنا إىل بلورة تعريف عاٍم لـ)شخص 
يف حالة إعاقة(: »هو ذاٌت إنسانّية متتلك قدرات خمتلفة ومتفاوتة، مقارنًة بقدرات الذوات األخرى. وهو 
الطبية  شخص يستطيع- مثل كل األفراد- ممارسة حريته وإحساسه ووعيه عندما تسمح بذلك األطر 
إجياد  يستطيع  معاًقا طاملا  ليس  به، وهو شخٌص  املحيطة  والسياسّية  والثقافّية واالقتصادّية  واالجتامعّية 
معايريه اخلاصة التي تسمح له بتحقيق نمٍط معنٍي من التوازن واالستقرار الذايّت واالجتامعّي. باملقابل، 
ا أم غري سوّي، إّنه شخٌص  هو معاٌق يف احلالة التي يعجز فيها  عن إبداع معايري جديدة، سواٌء أكان سويًّ
خمتلٌف يف متطلباته واحتياجاته، ولكن اختالفه ال يمنعه من الفاعلّية، فاالختالف تنّوع جوهري داخل 

)1) ماهر اختيار، اإلعاقة الحركيَّة والبصريَّة والعقليَّة: مفهوم اإلعاقة أم إعاقة مفهوم، ط1، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  2016).
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عاملنا احلاضن لألفراد واملجتمعات)2(. 

تكون  قد  وصعوبات،  عوائق  توليد  يف  املحتمل  ودورها  احلرب  قسوة  األول  املحور  يف  سنناقش 
جديدة، فتضاف إىل أخرى موجودة مسبًقا، تقف يف وجه أشخاص مصابني بحالة إعاقة، ودورها املمكن 
أيًضا يف توليد إعاقات جديدة ما كانت موجودة عىل مستوى العقليات السائدة داخل املجتمع الواحد. 
كام سنبحث يف كيفية نشوء معايري جديدة حيال النظر إىل اإلعاقة، وحيال حاملها خالل املراحل التي متّر 
فيها احلرب، معايري جديدة ال تؤدي بالرضورة إىل تغرّي إجيايّب يف وضعية هؤالء األشخاص، وال تؤدي إىل 
حتّسن يف ظروفهم ونمط حياهتم، وإّنام تؤدي، غالًبا، إىل تغرّي نحو األسوأ، نحو انسداد يف األفق، حيث 

احللول غري واضحة وأحياًنا منسّية أو مؤجلة. 

أواًل: احلرب ودورها يف مضاعفة معاناة )أشخاص يف حالة إعاقة(: احلرب بام هي 
عائق مضاعف

هناك من يشّبه احلرب بوباء شديد العدوى، ذاك الوباء الذي جيتاح مناطق معينة، ويعمل عىل إصابة 
األفراد بأمراض، وربام يتسّبب يف قتلهم من دون متييز بني طفل أو بالغ، بني ذكر أو أنثى. فتصيب األوبئة 
اإلنسان واحليوان والنبات وحتى اهلواء املحيط بجميع الكائنات، ومن ثم: يعّم اخلطر، وتنترش األمراض 
التي هتّدد حياة الناس بسبب جراثيم تضمن استمرارها من خالل السيطرة عىل كائنات أخرى، والعيش 
متعددة  وآالم  وأوجاع  أمراض  من  اجلراثيم  تلك  تسّببه  ملا  الكائنات،  تلك  معاناة  بالفطرة عىل حساب 
الدرجات، وتقود إىل املوت أحياًنا. وإذا كانت هناك أوبئة تنترش أو تنشط خالل احلروب أو بعدها، فإّن ما 
ينتج عن هاتني الظاهرتني )الوباء واحلرب( من: معاناة قسم كبري من السكان من األمراض واإلصابات 

واإلعاقات والتجويع والترشد واملوت، هو ما يدفعنا إىل إبراز كثري من التشاهبات والتقاطعات بينهام.

لكي نرشح مدى قسوة احلرب ودورها يف توليد عوائق وصعوبات جديدة، تضاف إىل أخرى موجودة 
مسبًقا، تكبح مسرية األشخاص املصابني بحالة اإلعاقة معظمهم. بدايًة، من املناسب التحّدث بإجياز عن 
ظاهرة احلرب بشكل عام: يف كتابه ) مرشوع للسالم الدائم( عرض كانط املواد التمهيدّية لتحقيق سالم 
مستقر ومستمر بني الدول، وكتب حول اجلوانب السلبّية والال إنسانّية للحرب، موّضًحا: أّن ))استئجار 
يد  أو األدوات يف  نعاملهم معاملة اآلالت املحضة  أننا  يبدو  فيام  يقتلوا، معناه  أو  يقاتلوا،  الناس؛ لكي 

)2)  المرجع السابق، ص 198
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آخر:  موقع  يف  وأضاف  أشخاصنا(()3(.  يف  اإلنسانية  حقوق  مع  يتفق  ال  أمر  وهو  )الدولة(،  غريهم 
نقاط  تربز  هنا  من  بالقوة«)4(.  حقه  إلقرار  مضطًرا،  املرء  إليها  يلجأ  تعسة،  وسيلة  إال  هي  »ما  احلرب 
تشابه؛ فكام أّن اجلراثيم املسبِّبة والناقلة لوباء ما، تعتاش، وحتيا عىل حساب معاناة كائنات أخرى؛ فكذلك 
هي الدولة التي تشّن حرًبا عىل دولة ثانية، فهي تستخدم- بحسب كانط- األفراد؛ لكي يقتلوا آخرين، 
إهّنا حتّول الذوات إىل وسائل لنرش املعاناة واألمل بني معظم الناس. يتم إقرار حق حياة أشخاص من خالل 
سلب هذا احلق من آخرين، ويتّم إعالن االنتصار عىل حساب موت أفراد معينني أو التسّبب يف إصابة 
بعضهم؛ فيحدث تغرّي كبري يف نمط حياهتم ويف نظرهتم إىل ذواهتم، ويف نظرة اآلخرين إليهم. وهو تغرّي 
فِرض عليهم بسبب حرب مل خيتاروا أسباهبا وال نتائجها. وينقل كانط ما قاله أحد اليونانيني: »احلرب 
سيئ  هو  وال  بطبيعته،  رشيًرا  ليس  الرشير  منهم«)5(.  تستأصل  مما  أكثر  األرشار  عدد  تزيد  ألهّنا  رش؛ 
السلوك والفكر، وإّنام الرشير هو ما ينتج عنه من أفعال، ومن ثم: تنتِج احلرب أفعااًل مؤذية ومشكالت 
إجياد  عىل  تعمل  ال  احلرب  أّن  الواضح  ومن  بدايتها.  قبل  ما  فرتة  يف  موجوًدا  كان  بام  مقارنًة  مضاعفة، 
حلول ملشكالت سابقة أو حارضة، وإنام تولِد مشكالت جديدة تعمل عىل زيادة معاناة اإلنسان، وتفاقم 

مصاعب حياته، وتنرش البؤس يف أماكن كثرية.

وربام، تفيًفا من قسوة احلرب ومن جرمّية نتائجها؛ جلأ اإلنسان إىل األدب واملرسح والفن، لصياغة 
فتحّدد  احلرب؛  إدارة  تستطيع  شخصيات  خللق  أو  احلرب،  خالل  املوت  جماهبة  عىل  قادرة  شخصيات 
عاّم  خمتلفة  وجوانب  حقائق  يربز  الواقع  لكن،  نفسها.  هي  موهتا  حلظة  حتى  أو  أعدائها  موت  حلظات 
هو مأمول ومنشود يف مضمون األدب والفن، »فاحلرب تواجه اإلنسان باملوت، وجتربه عىل االعرتاف 
هو  بام  يدركه  ال  وقد  بإحلاحها،  وال  باقرتاهبا  وال  املوت  حلظات  بقرب  املرء  يشعر  فال  به«))(.  واإلقرار 
ظل يرافقه إالّ خالل احلرب، وعقب ما ينتج عنها من قتل وتدمري وترشيد؛ فيصبح املوت خالل احلرب 
إمكانية حارضة، ويميس قوة تتهيأ لسلب اإلنسان حياته أو تعطيل جانب من قدراته وإمكانياته. وعىل 
مل  احلرب  فإّن  األليمة،   ونتائجها  بظروفها  ومّر  اإلنسان  خرِبها  التي  واحلقائق  الوقائع  هذه  من  الرغم 
»مل  فـ  ملضموهنا،  وتضليله  احلرب  يشّن  من  أهداف  بزيغ  ذلك  فرويد  فرس  ولقد  العصور،  عرب  تتوقف 
حيدث أن ضلل يشء أذكى العقول، وال سفه يشء أسمى ما عرفه اإلنسان بقدر ما تفعل احلرب، وحتى 

)3) كانط، مشروع للسالم الدائم، عثمان أمين )مترجًما(، )القاهرة: مكتبة األنغلو المصرية،  1952(، ص 28.

)4) المرجع السابق، ص 33.

)5) المرجع السابق، ص 75.

)6) سيجموند فرويد، الحب والحرب والحضارة والموت، عبد المنعم حنفي )مترجًما(، د.ط، )القاهرة: دار الرشيد، د.ت(، ص30.
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الالمنطق  نعم، من  باألعداء«))(.  اهلزيمة  تلحق  به علامؤه الخرتاع أسلحة  يفقد حياده، ويتوسل  العلم 
األعداء،  عىل  لالنتصار  فّعالة  وسائل  اخرتاع  متناقضني:  بدورين  وباحثوه  ومؤسساته  العلم  يقوم  أن 
ينتج عن  ملا  الوقت ذاته- إىل إجياد حلول  عسكرّيني ومدنّيني، ودحر وسحق عنارصهم، والسعي -يف 
احلرب من جرحى ومصابني ودمار يف معظم األحياء واملدن، وما يستلزم ذلك من عالج طويل األمد 
احلرب  صواريخ  هدمته  ما  بناء  إعادة  وأيًضا  ومتنّوعة،  متعددة  بإعاقات  املصابني  من  ألجيال  خيّصص 
علامء  بوساطة  وذلك  نفسه؛  العلم  نتائج  قتل  إىل  تقود  ظاهرة  وكأهّنا  احلرب  تبدو  عسكرها.  وقذائف 

وخرباء يف ميدان احلرب وبوسائل الدفاع واهلجوم. 

د ظاهرة مدمرة، ترتك آثاًرا وحشّية،  ويتضح بالنسبة إىل بعضهم أّن أسوأ ما يف احلرب، هو أهّنا جتسِّ
وبصامت ذات دالالت ظاملة عرب الزمان، ومن الصعب نسياهنا. يف مقالة لـ )جهاد البزي، صحفّي من 
لبنان( حتّدث عن التجربة التي عاشها خالل احلرب األهلّية، وكتب: »احلرب، متى وقعت، ال تنتهي، 
حتى ولو وضعت أوزارها. أنا الداخل يف احلرب األهلية بعمر عامني، واخلارج منها وقد بلغت السابعة 
حفرته  الذي  اخلراب  سيظل   ]...[ الطويلة  األعوام  هذه  يل  أحدثته  دائم  رضر  أي  أدري  لست  عرشة، 
احلرب األهلية يف داخيل دوًما ]...[ أظل أقول، مستسلاًم، بأن احلروب ال تعلمنا شيًئا، وأن ال مجال يأيت 
من القبح، وال ورود تزهر يف دم مسفوك«)8(. من الصعب اإلحاطة متاًما بام ترتكه احلرب من آثار سلبّية 
يف نفوس الناس، أطفااًل وبالغني، إذ تنرش احلرب صورة من صور الفوىض والالنظام، وتسود مرحلة من 
االضطرابات غري املألوفة، حتى يبدو املوت والدماء واألشالء والتجويع والترشد بمثابة جانب أسايّس 
يف احلياة وتوأمها. فعادًة، ال ينجب األزواج أطفااًل؛ لكي يقوموا بدفنهم، وال يسعى الشخص إىل حتقيق 
طموحه يف الدراسة أو يف العمل؛ ليكون املوت رفيقه، وال يلعب األطفال خارج املنزل؛ وتكون الطائرات 
فوقهم تستعد لرمي قذائفها عىل احلّي الذي يلعبون يف داخله. ال يربز هذا العبث إال خالل احلرب، وال 
يستمر إال خالهلا، وهذا ما جيعل معظم الناس يف حالة عرّبت عنها إحدى شخصيات رواية وداًعا للسالح 
)باسيني( عندما قال: »ليس ثمة يشء أسوأ من احلرب ... وحني يدرك الناس مبلغ سوئها، يعجزون عن 
أّيام يشء لوقفها؛ ألهنم يصبحون جمانني«)9(. ويمكن فهم وصف مهنغواي-باملجانني- ملن عانى  صنع 
من أهوال احلرب؛ ألهّنم أناس فقدوا صواهبم، وزاغت أبصارهم، وخفت صوت األمل لدهيم؛ وذلك 
بسبب ما شاهدوه من أحداث مرعبة ودامية، خالفت ما هو معتاد ومألوف، وبدت يف تناقض واضح مع 

ميل اإلنسان إىل حّبه للحياة. 

)7) المرجع السابق، ص10.

)8) جهاد البزّي، »صور الحرب ودروسها«، مجلة اإلنساني، ع: 51، )القاهرة: اللجنة الدولية للصليب األحمر، شتاء 2011(، ص 27.

)9) أرنست همنغواي، وداع للسالح، منير البعلبكي)مترجًما(، )بيروت: دار العلم للماليين، د.ت(، ص70.
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هذه األوضاع التي تسود بقوة، خالل  احلروب، تنتِج أزمات واضطرابات وفواجع عىل مستويات 
متعّددة، ويتوّلد عنها الكثري من صور البؤس واحلرمان واملعاناة. كام تربز أنامًطا جديدة من العيش، ومن 
انتشار صور إضافّية ومتزايدة ألشخاص  احلياة، ويالحظ  قيد  للبقاء عىل  كيفية االستمرار  البحث عن 
التي  اإلعاقة  إىل  النظر  كيفية  يف  جديدة  معايري  والدة  إىل  مؤديًة  مرئّية،  غري  أو  مرئّية  بإعاقات  أصيبوا 
أصابت أجسادهم أو أطرافهم أو حواسهم، ويف كيفية التعامل معهم. من هنا، سنعرض بعض الشهادات 
أو بسبب احلرب(، تكّلموا عن جتارهبم خالل احلرب يف سوريا،  لـ)أشخاص يف حالة إعاقة( )والدة، 
ورشحوا الظروف التي كانت سائدة خالل فرتة معينة، والتغيريات التي طرأت عليهم وعىل نظرة اآلخر 
وتعامله معهم، وكيفية تنقلهم بني املدن يف سبيل العالج، وسفرهم بني احلواجز واملعابر خالل مرحلة 

حرب مستعدة إىل حرق وقتل وإعطاب كل من يميش عىل األرض.

رة الفخذ األيرس ليارس)10( يف أثناء مروره من معرب بستان القرص يف حلب؛  عندما أصابت طلقة متفجِّ
أدرك أّنه لن يستطيع العودة مبارشًة إىل بيته يف القامشيل، وأّن عليه عالج إصابته حيث هو مقيم يف مناطق 
تسيطر عليها قوات املعارضة. وعىل الرغم من اإلصابة اخلطرة وضعف مستوى اخلدمات الطبية يف تلك 
املناطق، فإّن األهل نصحوه بعدم املغادرة لسبب حمّدٍد، الذي عرّب عنه يارس بالقول: »مل أستطع أن أخرب 
أحًدا بإصابتي سوى عائلتي، فقد انقسم الناس وساندوا اجتاهات سياسّية وعسكرّية خمتلفة ومتصارعة 
فيام بينها يف تلك املرحلة: النظام السورّي، واجليش احلّر، والقوات الكردية. إن أول سؤال يطرحه شخص 
ما عندما يرى شخًصا آخر مصاًبا يف أحد أطرافه: يف أي مكان أصبت أنت؟ وكيف؟ وهل كنت حتارب 

مع طرف ضّد طرف آخر؟(. 

حون، وبشكل غري مفكر فيه،  عندما ينترش الدمار واملوت واإلصابات بسبب احلرب؛ فإّن الناس يرجِّ
أّن كّل موت هو فعل احلرب، وأن أية إصابة معينة البد سّببتها احلرب. يف حني، قد يكون املوت موًتا 
طبيعيًّا، أو قد تكون اإلصابة بسبب حادث سري أدى إىل إعاقة يف الساق أو يف إحدى األطراف. وهذا 
يدّل عىل قوة احلرب يف فرض مفردات ومفاهيم ومعايري جديدة عىل لغة الناس وسلوكهم وترصفاهتم، 
حتى أهنم ينظرون، غالًبا، إىل األمور من زاوية واحدة، زاوية مسيطِرة ومستحوذة عليهم بسبب أوضاع 
املدنّيني، فاألمر أصبح أكثر تعقيًدا ضمن وعي اجلنود والعسكر،  احلرب وقسوهتا. وإذا كان هذا حال 
فلقد منع الوالد ابنه يارس من أن يعود إىل القامشيل لعالج ساقه املصابة؛ ألّنه يف حال عودته »فلن يصدق 
عنارص احلواجز العسكرّية املنترشة ما بني مدينتي حلب والقامشيل، أّنني كنت ضحية معرب إنسايّن، ومل 

)10) ياسر 34 سنة، من مدينة القامشلي في سورية، متزوج ولديه 3 أطفال. سافر من القامشلي إلى حلب لزيارة عائلة زوجته، وإلنجاز بعض األعمال الخاصة بعمله، 

وفي أثناء مروره من معبر مخّصص للحاالت اإلنسانيَّة، قُنِص وأُِصيب، وُحكم عليه بالبقاء بعيدًا عن مدينته وعن أهله من أجل العالج. ولقد هاجر من سورية في عام 

2013 نحو تركيا، ومنها إلى فرنسا.
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التي كانت حرجة، نِقل يارس، وبطرق  النظام«؛ لذلك وبعد استقرار حالته  أكن أشارك يف احلرب ضّد 
غري قانونّية، إىل تركيا عرب طريق معرب تل أبيض هبدف متابعة العالج. تربز اإلصابة، يف حالة يارس- التي 
حتّولت، بعد ذلك، إىل إعاقة يف الساق- وكأهّنا صخرة حيملها الشخص، ويعان األمل الناتج عنها، والتغرّي 
أسباب  تأويل  الناس معظمهم عىل  يعمل  ثّم  تكّيًفا،  أو  استسالًما  قبوله  أرِغم عىل  الذي  يف نمط حياته 

اإلصابة/اإلعاقة بناًء عىل الظرف املوضوعّي املحيط هبم، وهو احلرب يف هذه احلالة. 

بالنتيجة: عندما تؤدي احلرب إىل ظهور أسباب إضافّية، تدعو إىل اخلوف والقلق والشك واالرتياب، 
الرأي  يتغري  تأييد قضية ما أو معارضتها، وهنا قد  ل اإلصابة/اإلعاقة، أحياًنا أو غالًبا، داللة عىل  تشكِّ
السائد حيال اإلعاقة وحيال املصاب هبا؛ فبعد أن كان القدر من ضمن أهم األسباب التي ولدهتا وتوّلدها، 
وهو القادر أيًضا عىل معاجلتها يف ظّل عجز املعرفة الطبية، صار ينظر إليها عىل أهّنا إحدى دالالت احلرب 
ا  ونتائجها، وأّن املصاب هبا، أّواًل وقبل كل يشء، كان مشارًكا يف احلرب، ويؤيد اجتاًها سياسيًّا وعسكريًّ
إىل  يزال،  وما  ينظر،  كان  من  فهناك  امليدان،  هذا  يف  أخرى  معايري  تتغري  قد  كام  آخر.  اجتاه  حساب  عىل 
شخص يعاين إعاقة عىل أّنه، هو أو أحد أفراد أرسته، قد سبق وارتكب ذنًبا ما؛ فعاقبه القدر عىل ذنب 

ارتِكب يف املايض، لكن خالل احلرب قد يتحّول املصاب بإعاقة إىل بطل أو إىل خائن، كام سنرى الحًقا.

وظروف  يارس  حالة  مع  جوانبها،  بعض  يف  تتشابه،  بتجربة  محص،  مدينة  من  ط)11(،  أمحد  أيًضا  مّر 
إصابته؛ وذلك بعد سقوط قذيفة هاون بقربه أّدت إىل قطع كّف يده اليمنى، وإىل اخرتاق شظاياها أجزاء 
من بطنه وقدميه. بعد اإلصابة، تنّقل بني مناطق تسيطر عليها قوات من املعارضة املسلحة وأخرى يسيطر 
وأحياًنا  متعّددة  دالالت  حديثة-  بإعاقة  مصاًبا  لكونه  حتمل-  جتربته  وكانت  السورّي،  النظام  عليها 
مناطق  يف  قصرية  مدة  قضائه  خالل  املثال،  السبيل  عىل  حّي.  أو  منطقة  كّل  بحسب  وذلك  متناقضة؛ 
املعارضة وهو مصاٌب، »كان ينظر، يقول أمحد، إىل إصابتي بشكل إجيايّب، وكان الناس يمنحوين األمل، 
قائلني: ينبغي أن تفتخر بام حدث لك، وجيب أاّل يسيطر عليك اليأس؛ فأنت مل تؤِذ أحًدا، وإنام كان هدف 
عملك، الذي بسببه فقدت جزًءا من يدك، مساعدة املدنيني يف العبور من بيت إىل آخر، وجتنّب رصاصات 
أمحد  إصابة  إىل  الناس  نظرة  اختلفت  باملقابل،  السكنّية«.  األحياء  بني  املنترشين  السورّي  النظام  قنايص 
والدالالت املحتملة جتاه إعاقته؛ وذلك خالل عام 2014 عندما انتقل إىل محص )مركز املدينة املسيطر 

)11)  أحمد ط 23 سنة، من مدينة حمص في سورية. كان، بحسب شهادته، مع صديق له، يقومان بتكسير حيطان عدد من البيوت؛ وذلك من أجل فتح مخارج يستطيع 

الناس من خاللها المرور واالنتقال من حّي إلى آخر، بداًل من عبور شوارع مرصودة من جانب جنود النظام السوري. لكن، بسبّب قذيفة هاون، أُصيب بشظايا في بطنه 

وقدميه وقُِطَع، على الفور، كّف يده اليمنى. بقي ستة أشهر في مناطق المعارضة )الحميدية(، خاللها تمت معالجته بشكٍل سطحّي لالفتقار إلى مراكز طبيَّة فعَّالة في هذه 

المناطق. انتقل إلى مناطق النظام في أواخر عام 2013 وفقًا التفاق تضّمن إخراج المصابين والكبار في السن والعائالت. خرج أحمد من سورية في عام 2016 إلى لبنان، 

ومنه إلى تركيا. بقي فيها مدة قصيرة، ثّم انتقل إلى جزيرة يونانيَّة بوساطة قارب مطاطي. بعد شهر ونصف من اإلقامة في اليونان، اختيرت فرنسا من أجل تقديم اللجوء 

فيها، له وألخيه.
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عليه من جانب النظام السورّي( من أجل إجراء عملية جراحّية يف مستشفى خاّص، وكان عليه، أيًضا، 
إنجاز معامالت إدارّية تّص بطاقة اهلوّية، وإصدار دفرت خدمة العلم، وجواز سفر. فلقد كان يعتمد يف 
سريه عىل عكاز بسبب شظايا اخرتقت قدميه، وقد بانت، يف الوقت نفسه، كّفه اليمنى مبتورًة؛ لذا كانت 
أتلقى معاملة جيدة جًدا من  بالقول: ))كنت  املنطقة، كام عرّب عن ذلك أمحد  الناس يف تلك  ردود فعل 
جانب موظفي احلكومة السورّية؛ فقد كانوا يظنون أّنني عسكرّي، أصبت خالل احلرب ضّد املعارضة 
املسلحة، وكان هناك من يساعدين يف عبور الطريق أو يف صعود الباص. إّن حالتي كانت تشري، يف أحياء 
عن  سئلت  حال  يف  لكن،  اإلرهابيني.  ضّد  للنظام  مؤيد  عسكرّي  أي:  انتامء؛  إىل  النظام،  عليها  يسيطر 
منطقة والديت؛ فعندها يعرف الناس أيّن من حّي اخلالدّية املعارض، بشكل عام، للنظام. لذلك، فقد سبق 
ملدير املشفى الذي عوجلت فيه أن أوصاين بأاّل أتكّلم، وال أحتّدث مع الكادر الطبّي عن مكان والديت((. 

إذن، تعطي اإلصابة/اإلعاقة خالل زمن احلرب، وأحياًنا خالل املدة التي تليها، داللتني متناقضتني؛ 
إذ حتمل يف الوقت ذاته احرتاًما وتقديًرا وإكراًما، أو حتمل إدانًة واهتاًما، أو حتى توين الشخص املصاب؛ 
وذلك بحسب املنطقة واجتاهات الناس السياسّية وتأييدهم لطرف عسكرّي معني ضّد آخر. وال يعاين 
)الشخص يف حالة إعاقة( تصنيًفا سائًدا فقط، وهو التصنيف الذي يضعه يف فئة ضيقة، تتزله إىل جزء 
قدرات  يتجاهل  الذي  التصنيف  ما. هذا  نقص  أو  إعاقة  إحدى حواسه، جزء حيمل  إىل  أو  من جسمه 
أنامط  من  معني  نمط  حتقيق  عىل  القادرة  احلّرة  ذاته  وضمن  اإلنسان،  شخصية  يف  موجودة  وإمكانات 
االستقاللية، وإّنام عليه أن يتحّمل أيًضا تصنيًفا يامرس عليه، ويضّمه إىل اجتاه سيايّس أو عسكرّي معني، 
منطقة  يف  وجوده  أثناء  يف  احلرب  خالل  هبا  أصيب  قد  إعاقة  بسبب  بل  هو،  وأفكاره  مواقفه  بسبب  ال 
ف ملن حيملها، أو كأّن تاريخ الشخص، وما يفكر فيه،  حمّددة. وبالنتيجة تبدو اإلعاقة كأهّنا اجلانب املعرِّ
وما يريد فعله، قد اخُترص يف إعاقة. ال بل أكثر من ذلك: قد يعاين من أصيب بإعاقٍة خالل احلرب عمليَة 
شدٍّ وجذٍب، أو الشعور باالنتامء إىل جمتمع يقّدره وحيرتم ما قام به خالل احلرب- أو مل يقم به- وتسّبب 
بإعاقته، لكن يتّم، يف الوقت ذاته، معاملته وتصنيفه عىل أّنه منتٍم إىل فئة صغرية ال تشبه اآلخرين، إىل فئة 
خمتلفة أفرادها يعيشون، ويترصفون بطريقة خمتلفة عاّم هو سائد ومألوف. وربام األكثر قسوة مما سبق، هو: 
النظر إىل من أصيب بإعاقة، عىل أّنه متهم باالنضامم إىل الطرف املعادي، وأنه عمل عىل منارصته، ومن ثم 
جيد الشخص نفسه ضمن أقلية منبوذٍة جتب حماكمتها أو االنتقام منها، ويصنف ضمن أقلية األقلية، أي يف 

درجة، عىل املستوى اإلنسايّن واالجتامعّي، أدنى مما تعانيه عادًة أقلياٌت يف جمتمع ما. 

تكون املعاناة مضاعفة خالل احلرب، فخالل زمن السلم، حياول )الشخص يف حالة إعاقة( اخلروج 
وتأهيلّية  طبّية  ملؤسسات  املتكّررة  وزيارته  الدوري  ارتياده  خالل  من  واجلامدة  الضيقة  التصنيفات  من 
قدرات  حتسني  عىل  وتعمل  اإلعاقة،  مضاعفات  جتاوز  أجل  من  الكفيلة  واملناهج  بالطرق  هتتم  خمتّصة 
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صور  من  لصورة  وإبرازه  ذاته،  تأكيد  يف  يساعده  وهذا  وتطويرها،  الشخص  لدى  موجودة  سليمة 
االستقاللّية التي يستطيع بلوغها بفضل العمل والرغبة يف االستمرار. لكن، األمر خيتلف خالل احلرب، 
إذ تكون الظروف املوضوعّية والرشوط املحيطة به غري مالئمة، وال تساعده، غالًبا، يف بلوغ ما يصبو إليه، 
وتكون، هواجسه مرّكزة حول كيفية البقاء عىل قيد احلياة، والسعي إىل إجياد أفضل الوسائل املتاحة التي 
جتنّبه زيادة معاناة اإلعاقة وآالمها، والتي ال تقود إىل تراجع حالته؛ فتصبح حياته مهّددة باخلطر. وهذا ما 

الحظناه من خالل شهادات بعض األشخاص. 

13 سنة،  خالل احلديث مع عائلة سورية)12(، وصلت حديًثا إىل فرنسا، لدهيا ثالثة أطفال: )خالد 
10 سنوات مصابة بإعاقة حركّية/ حسّية،  11 سنة، كالمها مصاب بفقر الدم املنجيّل، وحسنة  وأسامء 
سّببها اضطرابات يف الدم بعد الوالدة(، تكّلم الوالدان عن الصعوبات التي عانتها العائلة خالل تنقالهتا 
املتكّررة - بني عامي 2012 و 2014 - من إحدى القرى يف ريف حلب )املضيق( إىل مركز مدينة حلب؛ 
وذلك هبدف إجراء عملية تبديل دم طفليهام مرة واحدة يف فرتة متتد ما بني عرشين يوًما إىل شهر واحد، أو 
هبدف معاجلة تبعات إعاقة الطفلة حسنة، وما ينتج عنها من اضطرابات يف جهازها التنفيّس أو مشكالت 
شكلها  ويتغري  األطراف،  حالة  تتدهور  ال  لكي  الفيزيائّي؛  عالجها  متابعة  أمهية  إىل  باإلضافة  داخلّية، 
فتفقد، مع مرور الوقت، مرونتها أو إحدى وظائفها. تقول األّم: »أثناء اجتياز املعابر الفاصلة بني مناطق 
والركض  األوالد  محل  علينا  كان  السورّي،  النظام  فيها  يتواجد  وأخرى  املعارضة  قوات  عليها  تسيطر 
أّما يف مركز نقل الدم، فقد كان هناك نقص كبري يف كميات الدم  15 دقيقة خوًفا من القنص.  هبم مدة 
املوجودة يف املركز بسبب ظروف احلرب وتصيص الدم املتّوفر ملن أصيب من اجلنود؛ لذلك كان يطلب 
منا احلضور مع أشخاص قادرين عىل الترّبع بالدم لطفلينا. وقد كانت مسألة إقناع أحد األشخاص للسفر 
معنا مسألة صعبة جًدا؛ ألّن عليه- قبل الترّبع بالدم- املخاطرة معنا بحياته أثناء اجتياز املعابر اإلنسانّية«. 
ويف ما خيّص الطفلة حسنة، فقد توقفت العائلة عن زيارة طبيبها املختّص باجلهاز العصبّي؛ ألّن عيادته 
موجودة أيًضا يف مركز مدينة حلب، وكان من الصعب بالنسبة إىل طفلة مصابة بإعاقة حركّية، البقاء يف 
حضن والدهتا ساعات طويلة داخل السيارة أو احلافلة؛ وذلك لألسباب اآلتية: »كثرة احلواجز العسكرّية 
املوجودة بني قريتنا ومدينة حلب التي كانت جتعل السيارات واحلافالت تنتظر لساعات طويلة؛ وبالتايل: 
ما كان بإمكاين -الكالم للوالدة- البقاء داخل السيارة لوقت طويل أنتظر وبني يدي طفلتي )املعاقة(. 
لقد تراجعت حالة حسنة بشكل كبري وواضح، بسبب التوقف عن زيارة طبيبها، وبسبب صعوبة يف تأمني 

الدواء املخّصص حلالتها«. 

الثالثة. لكن  َعَمَل األب في مطعم لمدة عامين، محاواًل متابعة عالج أطفاله  قانونيَّة. في تركيا،  2015 نحو تركيا، بطريقة غير  العائلة سورية في عام  )12) غادرت 

غالء المعيشة وانسداد أفق العالج وفاعليته دفعا العائلة إلى تقديم ملفها من أجل الهجرة إلى أوروبا. قُبِل اللجوء إلى فرنسا، حيث وصلت واستقرت في مدينة بوردو في 

عام 2018. 
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من املالحظ، بحسب هذه الشهادة، أن آثار احلرب وما ينتج عنها من تعرّس يف احلياة وزيادة يف عقباهتا، 
ال متّس املصابني بإعاقة معينة فقط، وإّنام متتد تلك اآلثار لتزيد من معاناة عائلة املصابني، ومن حييط هبم 
املنجيل،  الدم  بفقر  التي كانت خمّصصة، قبل احلرب، للمصابني  الدم  املقّربني بشكل عام. فكميات  من 
حالة  احلرب  تولِّد  هنا  ومن  املعارك،  يف  يصابون  الذين  اجلنود  حياة  إنقاذ  أجل  من  تستخدم  أصبحت 
يدافع عن سياسة  إىل من  الناس  إنقاذ حياة  املعاجلة وحماوالت  األفضلّية يف  تعطى  الناس:  أمام  جديدة 
السيادة  وتتعّزز  االجتامعّية،  العدالة  غياب  لذلك،  نتيجة  فيتكّرس،  مؤسساهتا،  وعن  احلاكمة  السلطة 
يعمل عىل  الذي  األقوى  الواحد. حكم  املجتمع  أفراد  بني  ومتّيز  ق  تفرِّ اجتامعّية  تراتبّية  لألقوى، وتربز 
اصطفاء األفراد الذين جتب معاجلتهم بشكل رسيع عىل أمل عودهتم إىل ساحات القتال، متجاهاًل حالة 
كّل فرد ال يستطيع الدفاع عن مصالح هذا األقوى، بسبب مرضه أو إعاقته املزمنني، أو ألّنه ال يتفق مع 
أو من  أو تغييب قوانني حتمي حقوق )األشخاص يف حالة إعاقة(  سياسة هذا احلاكم. ويف ظلِّ غياب 
لدهيم حالة مرضّية مزمنة، يتضاعف الوجع واملعاناة واملكابدة؛ ليصبح من الواجب عىل بعض األفراد 
جماهبة حربني مًعا: حرب أوىل حترق وتقتل وال تفرق بني مديّن وعسكرّي، وحرب ثانية تتضمن الكثري من 
العوائق والصعوبات التي عىل املرء جتاوزها؛ لكي يبقى عىل قيد احلياة. فقد ال حيرج املرء كثرًيا يف الطلب 
من أصدقاء وجريان وأقارب الترّبع بالدم إلنقاذ حياة أوالده، لكن أن يدعوهم إىل املخاطرة يف حياهتم، 
وأن يذهبوا إىل مركز الترّبع بالدم وسط أجواء قاتلة ال تفرق بني مديّن وحامل سالح، فهذه معاناة إضافية 
عاشتها عائلة خالد وأسامء؛ هي معاناة ألهّنا عائلة كانت تتأمل يف كلِّ مرة حاولت إقناع شخص باملخاطرة 
يف حياته ملنح الدم لطفليها. فهل يوجد أقسى من بؤس حالة عائلة ترجو شخًصا أن ينقذ حياة طفليها 

مقابل تعريض حياته هو للخطر وربام للموت؟

إعاقة(،  يف حالة  )الشخص  عزلة  زيادة  قاسية، عىل  أوضاع  من  عنها  ينتج  وما  احلرب،  تعمل  إذن، 
الصحّي  اجلانب  لتشمل  متتد  احلرب  خالل  العزلة  فإّن  اجتامعّية،  عزلة  يف  احلرب  قبل  يعيش  كان  وإن 
الزمان،  يسابق  نفسه يف عزلة، ألّنه مرتوك  الشخص  اإلعاقة ومضاعفاهتا. جيد  تبعات  معاجلة  ومسائل 
وتغيب عن  قد غابت  الطبّية  العناية  العالج؛ يف عزلة ألّن  ويقطع مسافات طويلة هبدف احلصول عىل 
عىل  تعمل  طبّية  مؤسساتّية  بنى  توجد  حيث  الكبرية  املدن  يف  فقط  ترّتكز  لكي  والقرى؛  الصغرية  املدن 
معاجلة جنود احلكومة بشكل خاّص؛ يف عزلة، ألّن حسن احلّظ قد يقود )الشخص املصاب، أو يف حالة 
إعاقة(- وليست خطوات منّظمة ومقنّنة- إىل نيل العالج املناسب حلالته، لكن قد يؤدي عرس حّظه إىل 
فقدان حياته، فبنادق عسكر احلواجز وقذائف املدافع والطائرات احلربّية تصيب وتقتل عدوها ومن قربه 

من املدنّيني، من دون متييز بني أطفال ونساء وشيوخ.

أو عقلّية يف حالة  اجتامعّية/نفسّية  أو  أو حسّية  إعاقة حركّية   يعيش معظم من هم يف  قبل احلرب، 
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تدعى بـ )املا بني(؛ أي: ما بني القبول والرفض، ما بني االعرتاف واإلنكار، ما بني االهتامم والتجاهل. 
تؤدي هذه احلالة إىل شعور الشخص بأّنه، يف الوقت نفسه، أجنبّي ومواطن، مذنب وبريء، مرّحب به 
ومنبوذ، يشعر بأّنه يعيش يف وضع يشبه وضع تلك العتبة التي تفصل ما بني داخل البيت وخارجه، حيث 
ال هو مقبول وال هو مردود. وهذه حال يعانيها الشخص وعائلته خالل زمن السلم الذي يسود جمتمًعا 
ما، يعّمه األمن واالطمئنان، وال ينقطع عمل املؤسسات الطبّية داخله. لكن خالل زمن احلرب، تضاف 
أمور جديدة إىل وضعية العتبة تلك، فيعيش من هو يف إعاقة عىل عتبات إضافية، عتبة ما بني األمل وجتنّب 
زيادته، وعتبة ما بني اإلعاقة وحتوهلا إىل عجٍز، وعتبة ما بني احلياة واملوت، وهكذا تسعى العائلة إىل تأمني 
أبسط ما حيتاج إليه، عىل سبيل املثال، طفلهم املصاب بإعاقة معينة، أال وهو الغذاء الذي يستلزم اتباع آلية 
خاصة من التحضري واإلعداد، وهذا ما حدث مع عائلة الطفلة سام)13( )10 سنوات، إعاقة منذ الوالدة، 
إعاقة مركبة حركّية/سمعّية/برصيّة( التي كانت تسكن يف الغوطة الرشقّية )سقبا(: ))كانت املعاناة يف 
نقص األدوية، وأيًضا االنقطاع املستمرة للكهرباء، وبالتايل عدم استطاعتنا طحن الغذاء املخّصص لسام. 
ال يمكن لطفلتنا مضغ الطعام، وبالتايل عدم طحنه يعني بقاءها من دون طعام. ذات مرة وعندما انقطعت 
املأكوالت التي اعتادت استهالكها والتي تناسب حالتها، اضطررنا إىل نقع خبز يابس يف املاء إلطعامها، 
إنقاًذا حلالة  وقد استمرت هذه احلالة ألكثر من أسبوع، ونتيجة لذلك تراجعت حالتها الصحّية كثرًيا. 
طفلتنا، ما كان أمامنا من خيار سوى مغادرة الغوطة يف أواخر عام 2012، وكانت تلك املرحلة هي بداية 

حلصار امتد لسنوات((.

يالحظ أن أوضاع احلرب قد متحي كّل- أو معظم- ما حيتاجه )شخص يف حالة إعاقة( من أمور خاصة 
وخمّصصة حلالته، أمور ال تتعلق بمسألة ارتياد مركز إعادة تأهيل أو اتباع جلسات من العالج الفيزيائّي 
أو حماولة إدماج الشخص داخل مؤسسات تربوّية وتعليمّية، وإّنام أمور تزيد من آالمه ومعاناته ووجعه 
يف حال غياهبا أو انقطاعها، وأمور ترتبط بعوامل بقائه عىل قيد احلياة أو قد تؤدي إىل موته. أمور يسرية 
التحضري، مثل طحن الغذاء كام ورد يف شهادة عائلة سام، لكن غياهبا زاد من معاناة الطفلة وهّدد حياهتا. 
إًذا، تؤّثر احلرب بشكل كبري ومضاعف عىل )األشخاص يف حالة إعاقة(، إذ قد متنع عنهم املصادر التي 
تضمن استمرارهم عىل قيد احلياة، أو قد تتسّبب يف قتلهم من دون استخدام البارود وطلقات اجلنود. متنع 
احلرب عن معظم )األشخاص يف حالة إعاقة( احلياة وهم ما يزالون عىل قيد احلياة، فيجدون أنفسهم، يف 

ذات الوقت، عىل عتبة املجتمع وعىل عتبة احلياة. 

)13) عائلة من ريف دمشق، غادرت سورية باتجاه لبنان في عام 2012. بقيت العائلة هناك لمدة ست سنوات، حيث عمل األب في النجارة، وتابعت األّم دراستها في 

قسم اللَّغة اإلنكليزيَّة في الجامعة اللبنانيَّة. بسبّب ارتفاع األسعار، وزيادة تكاليف عالج حالة سما والمضاعفات الناتجة عن إعاقتها، قدمت العائلة طلبًا من أجل الهجرة إلى 

أوروبا، اختيرت فرنسا، حيث وصلت العائلة إليها في عام  2018، واستقرت في مدينة بوردو.
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وقد متتد اآلثار السلبّية للحرب؛ لتشمل تصنيفات وأحياًنا جتعل من الشخص )املعاق( ومن عائلته 
واألفكار،  املواقف  عتبة  وعىل  املجتمع  عتبة  عىل  سواء،  حدٍّ  عىل  فيعيشون،  وتوين،  وشّك  ريبة  حمّط 
أيب  عائلة  مع  حدث  ما  وهذا  واضحة.  مواقف  دون  من  أو  اآلراء  رمادّية  منطقة  يف  وكأهّنم  ويبدون 
صالح)14(، عندما كان يسافر من رأس العني يف احلسكة إىل دمشق من أجل استشارة طبّية وحماولة إجياد 
عالج لطفلته يانا )) سنوات، مصابة بإعاقة حركّية بسبب نقص أوكسجني يف أثناء الوالدة(. ففي أثناء 
السورّي، وعندما  للنظام  للمعارضة وأخرى  التابعة  احلواجز  الكثري من  ))هناك  والدها،  يقول  السفر، 
كنّا نمّر عرب حواجز املعارضة كان يوّجه الكالم يل بصيغة االهتام والتوبيخ: )أنت تصطحب طفلتك إىل 
مناطق الكفرة(. يف املقابل، ومروًرا بحواجز النظام، كان عنارصه يرّددون يف وجهي- مع تعنيف لفظّي- 
عبارات من قبيل: )أنت آت مع بنتك من مناطق اخلونة(. كانت هناك شبهة وريبة ملجرد املرور والذهاب 

من منطقة إىل أخرى، مع العلم أّن سفرنا كان هبدف االستشارة الطبّية ومعاجلة طفلتي فقط((.

التي  األفراد،  الكثري من  انتامء معني بحسب عقلّية  إىل  بأخرى،  أو  بطريقة  تشري،  اإلصابة  كانت  إذا 
سادت خالل احلرب، وهذا ما حدث مع أمحد ويارس، فإّن والد )يانا( عانى من تصنيف وضعه- غالًبا- 
يف دائرة العدو، ونظِر إليه، يف أحسن األحوال، عىل أّنه يف دائرة تضم أشخاًصا، ليسوا مع فريق وليسوا 
ضّده أيًضا، أي عىل عتبة املواقف. فقد كان، هو بالدرجة األوىل ومعه طفلته، بنظر اآلخر- اآلخر الذي 
يقف عىل احلواجز ويدّقق يف األوراق ويعمل عىل تفتيش السيارات- يف خانة اإلدانة واخليانة. فالسفر من 
مدينة إىل أخرى، خالل احلرب، واملجازفة بحياة الوالد وطفلته من أجل البحث عن عالج فّعال خيّفف 
العائلة  وكانت  واملطرود،  املنبوذ  اآلخر  دائرة  ووضعها يف  اإلهانة،  العائلة  مل جينّب  إعاقتها،  تبعات  من 
مقبولة، يف الوقت ذاته، لذلك كان يسمح هلا يف العبور من منطقة إىل أخرى. يف تأمل هذه احلالة، يدرك 
املرء إىل أي حدٍّ شعر والد )يانا( بالضيق واإلهانة، ليس فقط بسبب ضيق التصنيف املجايّن الذي وِضع 
إعاقة.  حتمل  طفلة  والدة  فور  العائلة  هلذه  تنسب  بدأت  التي  التصنيفات  تراكم  بسبب  أيًضا  وإّنام  فيه، 
تّم تصنيفها مع عائلتها، خالل  تنتمي إىل عامل الالمألوف والال طبيعّي، وقد  أهّنا  إذ ينظر إىل )يانا( عىل 
النظر عن مواقفها وأفكارها،  أهّنا عائلة غري خملصة وغري وطنّية، بغض  العدو أو عىل  احلرب، يف خانة 

وقبل االستامع حتى إىل وجهات نظرها حيال األطراف املتصارعة يف سوريا.

)14)  أبو صالح من مدينة رأس العين في سورية، متزوج ولديه 4 أطفال. خرجت العائلة من سورية في عام 2015، باتجاه شمال العراق )أربيل(، ومنه إلى تركيا 

بطريقة غير قانونيَّة. بقيت العائلة في تركيا مدة قصيرة، قبل أن تبحر بقارب مطاطي إلى جزيرة يونانيَّة. بقيت العائلة في اليونان ثالثة أشهر، تمَّ وعن طريق مفوضية 

الالجئين تّم اختيار فرنسا لتقديم اللجوء فيها. وصلت العائلة إلى مدينة بوردو في عام 2016.
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اآليت:  رايتس ووتش،  )املعاقني( يف هيومن  برنامج  مديرة  باريغا،  راو  أكدت شانثا  يف وقت سابق، 
))كام تتأثر النساء واألطفال بشكل خاص أثناء النزاعات والنزوح، فإن املعاقني يواجهون أيًضا حتديات 
خاصة، عندما تصري حياهتم مهددة بسبب احلرب. عىل الرغم من أن املانحني ووكاالت اإلغاثة يتحدثون 
املعاقون((.)15(  إليها  حيتاج  التي  املساعدة  توفري  ضامن  عليهم  فإن  النزاعات،  أثناء  خمتلفة  مشاغل  عن 
يبدو أّن إدراك العاملني يف وكاالت اإلغاثة العاملّية ملا يعانيه )األشخاص يف حالة إعاقة( خالل احلرب، 
مل خيّفف من تلك املعاناة ومن املشّقة التي تّثاقل عىل حياهتم. ويعود ذلك إىل أسباب متعّددة، منها ما هو 
مرتبط بتقصري يف عمل هذه الوكاالت وغريها من املنظامت، وأيًضا عجزها غالًبا عن التّدخل والدخول 
إىل مناطق النزاع. لكن هناك أسباب تفوق قدرة هذه املؤسسات وبنيتها وقوانينها، أسباب تكمن يف شكل 
احلرب ومضموهنا ونتائجها. فإذا كانت احلرب تشبه كوارث الطبيعة التي ينتج عنها عوائق وكوابح تبطئ 
من عمل األفراد ومن سعيهم إىل تقديم املساعدة ومن إعادة بناء ما تّم تدمريه، وتفرض أشكااًل من احلياة 
بالطبيعة وببعض ظواهرها عندما  ثقَته  اإلنسان  َفْقد  إىل  الناس، وربام تؤدي  اعتاده  خمتلفة ومتخلِّفة عاّم 
تتسّبب هذه األخرية يف تدمري بنى حتتّية عمل اإلنسان سنوات طويلة عىل إنشائها وتطويرها، فإّن احلرب 
تنتج أوضاًعا خمتلفًة، قلياًل أو كثرًيا، عاّم تنتجه كوارث الطبيعة؛ إذ متتد احلرب إىل سنوات طويلة، يرافقها 
اخلوف؛ أي: اخلوف من اآلخر الذي قد يكون سبًبا يف قتله أو يف زيادة معاناته وآالم عائلته. ويف حني 
تربز الطبيعة بكوهنا داعمًة لإلنسان خالل حياته- باستثناء اللحظات التي حتدث فيها كارثة غري متوقعة- 
فإّن احلرب تسلب، وتقتل، وال متنح حياة، وتزيد من العوائق والصعوبات املادّية والنفسّية واالجتامعّية 
واالقتصادّية، وال تساعد يف التقليل منها. إهّنا تسلخ خاصّية اإلنسانّية من حياة أغلب األفراد، وتسلبها 
أيًضا ممن حيمل السالح، كام تنفيها ممن يعاين ويعيش وضًعا تغيب عنه كرامة اإلنسان وحريته؛ فيدفع هذا 

الوضع الكثري من األفراد إىل البحث فقط عاّم يضمن بقاءهم عىل قيد احلياة وبشكٍل حرٍّ وكريم.

يف 3 ديسمرب/كانون األول 2015، وبمناسبة اليوم الدويّل لألشخاص املصابني بإعاقة، قالت ممّثلة 
عن منظمة هيومن رايتس ووتش: »إن املعاقني باتوا يواجهون مشاكل أكرب، تتعلق باهلجر واإلمهال وعدم 
متابعة  يمكن  هنا،  والنزوح«))1(. من  النزاعات  أثناء  الصحية  والرعاية  الغذاء  املساواة يف احلصول عىل 
البحث ومناقشة األسباب التي دفعت )أشخاًصا يف حالة إعاقة( إىل اتاذ القرار برتك سورية واالنتقال إىل 
بلد أو مكان آخر، وما الصعوبات التي اعرتضت طريقهم يف أثناء اهلجرة؟ وأين تكمن الالمساواة التي 
حتّدثت عنها املنظمة؟ وما العوائق التي واجهتهم، وكانت عوائق ال تواجه عادًة املهاجرين اآلخرين عىل 

سبيل املثال، وكيف وصلوا إىل بلد اللجوء؟ 

(15( https://www.hrw.org/ar/news/2015284121/03/12/

)16) المرجع السابق.

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1637
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1637
https://www.hrw.org/ar/topic/disability-rights
https://www.hrw.org/ar/news/2015/12/03/284121
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 ثانًيا: اإلعاقة بام هي حافز للهجرة وكابح عن جتاوز احلدود واملسافات يف الوقت 
نفسه

زيادة الصعوبات واملعاناة، ومضاعفتهام، واقتصار حياة الشخص عىل حماوالت تبدو أحياًنا يائسة يف 
سعيها إىل عدم حتّول اإلعاقة إىل عجز دائم، وامتالك اليقني بأّن املستقبل القريب أو البعيد لن يكون أفضل 
من احلارض، بل قد يكون أسوأ؛ ذلك كله دفع، ويدفع، كثريين من )األشخاص يف حالة إعاقة( إىل اهلجرة 
ومغادرة املدينة التي ولدوا فيها، والسفر إىل دول اجلوار هبدف املعاجلة، ومنها- ربام- االنتقال إىل أوروبا 
حيث تبدو صور االهتامم والرعاية الطبّية أفضل. كام أّن املكان الذي تتوافر فيه مسألة االعرتاف بالشخص 
لكونه إنساًنا له حقوق وعليه واجبات، بغض النظر عىل اختالفه اجلسدّي أو العرقّي أو االجتامعّي، هي 
مسألة جتذب معظم الناس، وحتفزهم عىل جتاوز احلدود وقطع املسافات الطويلة ألجل احلفاظ عىل احلياة، 
ونيل ما متنّوه منذ وقت طويل، أال وهو التمتع بصورة من صور حرية اإلنسان وكرامته. هنا، ويف حالة 
ويلعب  لعب،  القايس  وضعهم  فإّن  حرب،  أو  والدة  ظروف  نتيجة  مرئّية  بإعاقة  املصابني  األشخاص 
غالًبا، دوًرا كبرًيا يف دفع الشخص إىل اهلجرة وطلب اللجوء يف دولة أخرى. لكن اإلعاقة، وفضاًل عن 
إنتاجها  ألسباب ال يتحّملها فقط وبالدرجة األوىل املصاب بنقص حيّس أو جسدّي أو حركّي مسافات 
أيًضا صعوبات  تنتج  فإّن اإلعاقة  فيه،  يعيش  الذي  الذي حيملها واملجتمع  الشخص  ترسم حدوًدا بني 
متعددة يف أثناء اهلجرة، وخالل عملية جتاوز مسافات طويلة وعبور احلدود. وكأّن اإلعاقة تضيف إىل 
معيقة  حدوٌد  هي  تّطيها،  املرء  عىل  ينبغي  أخرى  حدوًدا  الدول  بني  مسبًقا  املوجودة  اجلغرافّية  احلدود 
وكابحة، وخاصًة عندما يضطر بعض األشخاص إىل السفر بشكل غري رشعّي، وإىل اتباع طرق وعرة، 
من وديان وجبال وبحار، حيث تزيد اإلعاقة من صعوبة العبور، وجتعله أحياًنا مستحياًل، وبشكل خاّص 

يف ظّل غياب مساعدة وتعاطف مهاجرين آخرين.

يتفق من التقينا هبم مجيعهم عىل أّن اإلعاقة مثّلت العامل األسايّس يف اتاذ قرار اهلجرة واهلرب من 
، من أجل معاجلة إصابته التي حتّولت  كوابيس احلرب وأشباحها. ففي حالة يارس، مل يكن أمامه من حلٍّ
مع مرور الوقت إىل إعاقة تشري إىل خيانته يف نظر بعضهم، أو قد جتعل منه بطاًل يف نظر آخرين، سوى 
السفر إىل تركيا. كان هدفه يف تلك املرحلة هو السفر من أجل معاجلة اإلصابة، وجتنّب اإلعاقة والعجز، 
والعودة فوًرا إىل حيث يسكن األهل يف القامشيل، يقول: »أقنعني أيب بالذهاب إىل تركيا ملعاجلة إصابة 
ساقي، وقال: اذهب وارجع إىل القامشيل بعد العالج. كلمة )ارجع( منحتني السكينة واهلدوء، وأعطتني 
طاقة للموافقة عىل الذهاب إىل دولة ال أعرف لغتها، ولست ملامًّ بظروف املعيشة واملعاجلة فيها«. وقد 
عرّبت عائلة األطفال )خالد، وأسامء، وحسنة( عن السبب األسايّس لرتك قريتهم واهلجرة إىل تركيا الذي 
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عن سجن  عبارة  إعاقتهم  كانت  »لقد  تدهور حالتهم،  جتنّب  حماولة  ويف  األطفال،  عالج  يف  أيًضا  متّثل 
قرار أيب  قلياًل(. وكان  التحّرر  أردنا  القاسية، وقد  قّيد حياتنا وحياهتم يف سوريا بسبب ظروف احلرب 
صالح يف اهلجرة وتركه ملدينة رأس العني، هو انعدام االهتامم والرعاية الطبّية بطفلته يانا، وأيًضا، كان 
احلال بالنسبة إىل عائلة سام، التي هاجرت من الغوطة الرشقّية إىل لبنان، ومنه إىل فرنسا، فتكلفة العالج 
والرعاية الطبّية يف لبنان مرتفعة جًدا، وكان عىل سام اخلضوع لعمل جراحّي يف عمودها الفقرّي، الذي 

تزايد انحناؤه، وهو عمل جراحّي ال تستطيع العائلة دفع النقود الالزمة إلجرائه. 

يالحظ أّن الرغبة يف اهلجرة ملعاجلة اإلصابة، والسعي إىل نيل احلقوق التي يتمتع هبا املصابون بإعاقة 
معينة، مل متنع يارس من متنّي العودة إىل سوريا وإىل أهله، ال بل إّن الوعد بإمكان عودته بعد العالج هو 
الذي دفعه إىل القبول بالسفر واالبتعاد وعبور احلدود واهلجرة. وهلذا األمر دالالت كثرية، ومنها: رفض 
اهلجرة إىل جمتمع غريب بعد أن جعلت اإلصابة من يارس غريًبا يف سريه، ويف حالة خمتلفٍة، مقارنًة بحالته 
السابقة، قبل تلقيه رصاصة يف فخذه، فبدا يارس وكأّنه ال يتمنّى أن يضيف إىل مسألة اختالفه اجلسدّي 
يتمّثل  كان  بالنتيجة  سورية.  يف  ألفه  ما   إىل  قياًسا  سكانه  حياة  ونمط  تقاليده  وغرابة  املجتمع  اختالف 
إىل  العودة  أي  قبل اإلصابة،  كان عليه  ما  إىل  والعودة  طموحه يف معاجلة مكمن االختالف يف جسده، 
املجتمع الذي ولِد فيه، بعد أن يستعيد ماضيه الذي سمح له بأن يكون مشاهًبا ألقرانه. كام تشري حالة يارس 
إىل مدى قسوة اللحظات التي عاشها ومّر هبا، وصعوبة تقّبله إصابة عملت عىل تغيري نمط حياته، وترّدده 
أّنه سيزيد من عزلته، عىل الرغم من  أمهية اهلجرة إليه ورضورة  يف االنتقال إىل جمتمع أجنبّي، يفرتض 

العالج داخل مؤسساته.

كبري  سجن  داخل  سجن  وكأهّنا  وحسنة(  وأسامء،  )خالد،  األطفال  عائلة  حالة  يف  اإلعاقة  وبدت 
متضمن أشكال القيود واألرس واالرهتان كلها؛ وذلك بسبب قسوة األوضاع التي كانت سائدة خالل 
هلم  تسمح  فاهلجرة  دولتهم،  حدود  خلف  أطفاهلا  عالج  متابعة  إىل  تطمح  العائلة  كانت  لذا  احلرب. 
الناس وهتّدد حياهتم،  التي تعمل عىل تقييد حرية  باخلروج واالبتعاد من بلد يزيد من أغالله وأصفاده 
وبشكل خاّص من أصيب بإعاقة. فبسبب مجود معايري اإلعاقة وضيق مفاهيمها وتعريفاهتا السائدة، يتّم 
أرس صاحبها وتقييده عىل املستوى االجتامعّي عندما يتم فرزه، وبشكل مسبق، ضمن فئة املستسلم، وغري 
الفاعل أو القادر عىل اإلنتاج وحتقيق صورة من صور االستقاللّية، ثّم، تأيت احلرب لكي تزيد من تلك 
بشكل مضاعف  املجتمع  نظرة  عبارة عن أرسى  املصاب وعائلته  فتساهم يف جعل  والسالسل،  القيود 
أو  بنقص  أصيب  من  معاجلة  ومتطلبات  األدوية  وفقدان  الطبّية،  العناية  غياب  وذلك يف ظلِّ  ومتزايد، 

مرض دائم. 
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يستلزم قرار اهلجرة الفعل؛ أي: يستلزم التحضري للسفر بشكل نظامّي أو غري نظامّي. وخالل عبور 
احلدود يقابل الشخص صعوبات قد تكون قليلة أو كثرية، وذلك بحسب ظروفه الفردّية أو تلك املحيطة 
به. من هنا تربز اإلعاقة بكوهنا أيًضا مساعدًة للشخص يف سهولة جتاوز احلواجز العسكرّية أو اجلغرافّية 
املوجودة بني سورية وغريها من الدول املجاورة. لكن، قد تشّكل اإلعاقة، يف الوقت ذاته، كابًحا يعطِّل، 

أو يبطئ من خطوات اهلجرة ومن قطع املسافات.

يقول أمحد ع )28 سنة، مصاب بإعاقة برصّية())1( أّنه عندما كان يسافر إىل لبنان من أجل تقديم طلب 
جلوء إىل فرنسا واستكامل األوراق املطلوبة، الحظ أّن من النادر أن يطلب منه النزول من الباص أو السيارة 
للتفتيش والتدقيق يف أوراقه وبطاقته الشخصّية؛ ألّن السائق خيرب اجلنود وعسكر احلدود بأّن املسافر أمحد 
شخص مكفوف. فإذا كانت اإلعاقة قد عملت، يف هذه احلالة، عىل تسهيل سفر أمحد، وأبعدت التفتيش 
عنه والتدقيق البطيء يف أوراقه وأمتعته، فإّن السؤال الذي يطرح هنا: ملاذا سّهلت اإلعاقة من عملية سفره 
وجتاوزه احلواجَز واحلدود؟ قد تكون اإلجابة عن هذا السؤال بالقول: إّن الشفقة أو التعاطف مع )شخص 
يف حالة إعاقة( كفيالن بأن يتجاوز احلواجز واحلدود من دون تدقيق بطيء وطويل. لكن، قد يكمن اجلواب 
أغراض وأمتعة؛ ألّن  ما حيمله من  التدقيق مطواًل يف هوية أمحد ويف  يتم  قد ال  آخر، وهو اآليت:  اجتاه  يف 
اجلنود والعسكر معظمهم لدهيم قناعة بأّن شخًصا مكفوًفا عاجز عن القيام بفعل معارض أو مؤيد للسلطة 
احلاكمة، وأّن كل شخص لديه إعاقة يعيش عىل هامش املجتمع وهو غري فاعل، إذ تنحرص حياته يف االعتامد 
عىل اآلخرين ويف االستهالك، بعيًدا عن القدرة عىل اإلنتاج. لكن، وخالل حديثنا مع أمحد برهن عىل ما 
يعارض هذه العقلية السائدة؛ ألّنه كان ناشًطا يف تنسيقيات الثورة، وعمل عىل نرش أفكار تطالب بالتغيري، 
وبحق الشعب السوري يف نيل حريته واستعادة كرامته. ال بل، يف أثناء إقامته يف لبنان، عمل يف جمال التطوع 

وإرشاد القوارب التي كانت تبحر من تركيا نحو اليونان، وذلك كله كان عرب اإلنرتنيت. 

باملقابل، كانت هناك حاالت هجرة مّر أصحاهبا بأوضاع أصعب من تلك التي جتاوزها أمحد، وأقصد 
املثال: حماولة عائلة األطفال )خالد، وأسامء،  هنا اهلجرة وجتاوز احلدود بشكل غري قانويّن. فعىل سبيل 
وحسنة( جتاوز احلدود الرتكّية مل تكن سهلة عىل اإلطالق، فلدى العائلة طفلة يف حالة إعاقة حركّية، وكان 
تقول  متعرجة وترابّية.  ينبغي محلها، وليس وضعها يف كريس متحرك، لوجود هضاب ووديان وطرق 
اآلتية:  األمور  غالًبا  مصدره  الفشل  وكان  وفشلنا،  مرات  ثالث  الرتكّية  احلدود  عبور  »حاولنا  العائلة: 

حرس احلدود أو الطريان أو الربد«. 

)17) أحمد ع، كان طالب سنة ثانية في كلية اآلداب، قسم اللغة اإلنكليزيَّة، جامعة دمشق، غادر سوريا في عام 2015، نحو لبنان، حيث بقي مدة عام واحد، ثمَّ نال حق 

اللجوء في فرنسا في عام 2016. في مدينة بوردو، تعلّم أحمد اللغة الفرنسيَّة خالل فترة قصيرة، ويتبع، خالل هذه الفترة، دورة تحضيريَّة من أجل الدخول إلى الجامعة، 

قسم المعلوماتيَّة. 
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إًذا، كام هو مالحظ، فالصعوبات تزداد يف حال وجود إعاقة معينة بني األفراد املهاجرين، فكان أمام 
هذه العائلة ثالث عقبات، وحواجز تالحق عائلة هاربة من احلرب وساعية إىل اهلجرة إىل دولة أخرى 
يتوافر فيها عالج مناسب واهتامم طبّي مالئم ألطفاهلا املصابني بمرض مزمن وإعاقات عدة. فقد كانت 
هناك طائرات النظام السورّي التي ترمي صوارخيها عىل كّل منطقة توجد فيها املعارضة املسّلحة، ومن 
ثم ال متّيز بني عسكرّي ومديّن؛ ويالحق العائلة، أيًضا، ويكبح سريها برد الطبيعة اجلبلّية وعتمتها؛ إذ تتّم 
غالًبا عمليات اهلجرة خالل الليل، لذا ينبغي مقاومة الربد ومحاية األطفال من خطره عىل حياهتم. لقد كان 
طقس يشبه يف برودته برودة احلرب وقسوهتا، ويكبح أفراد العائلة من الذهاب إىل دولة فيها دفء أكثر. 
وأخرًيا، متّثلت عقبة ثالثة يف حرس احلدود الذي يطلقون النار، غالًبا، عىل كلِّ من يتجاوز احلدود بشكل 

غري قانويّن، هم محاة الوطن ضّد دخول أي أجنبّي أو غريب ال حيمل إذن دخول. 

وقبل  هجرته  خالل  وأيًضا  بلده،  يف  غريب  بأّنه  الشعور  معينة  بإعاقة  املصاب  عىل  يسيطر  وهكذا 
وحياته  فيه  مرغوب  غري  هو  ثّم  إعاقته،  بسبب  أجنبي/غريب  هو  وطنه،  يف  اللجوء.  بلد  إىل  وصوله  
مهّددة باخلطر؛ ألّنه، بسبب احلرب، يدخل إىل دولة من دون تأشرية قانونّية. بالنتيجة: يف حاالت معينة، 
تتوّلد أمام )األشخاص يف حالة إعاقة(، وخالل هجرهتم غري الرشعّية، عتبة تضاف إىل عتبات أخرى 
عانوا من آثارها، عتبة تقع عىل حدود جغرافّية تفصل بني دولتني، فال الدولة التي تسودها حرب قادرة 
عىل رعايتهم وتوفري عناية خاصة هبم، وال الدولة التي تنعم بسالم، تتقّبلهم بسهولة؛ وذلك خوًفا من 
دخول غرباء قد هيّددون األمن والسالم السائدين فيها. فام أشّد قسوة حالة إنسان وبؤسه عندما يسيطر 
عليه الشعور بأّنه غريب وأجنبّي يف بلده وخالل جتاوز حدوده، يضاف إىل ذلك إدراكه بأّنه ذاهب إىل بيئة 

سيكون فيها أجنبيًّا وغريًبا عن لغتها وثقافتها ونمط حياة أفرادها.

إًذا، بحسب الشهادات التي أوردناها حتى اآلن، متثِّل اإلعاقة حافًزا للهجرة وكابًحا هلا مًعا. فالشظايا 
الذي  والدته  مكان  معرفة  من  واخلوف  املبتورة،  اليمنى  وكّفه  وقدميه،  ط(  )أمحد  بطن  اخرتقت  التي 
سادت فيه تظاهرات ضّد النظام السورّي )احلميدية يف مدينة محص( ذلك كله دفعه التاذ قرار اخلروج 
من سورية نحو لبنان وتقديم طلب جلوء يف إحدى السفارات األجنبّية. خالل السفر من سورية إىل لبنان، 
يقول أمحد: إّن »اإلعاقة كانت، أحياًنا، بمثابة بطاقة تسمح يل عبور احلدود من دون أي تساؤالت حول 
هويتي من جانب عسكر احلواجز واحلدود، لكن كانت أيًضا تسّبب يل بعض القلق واملشاكل، حني كان 
يطلب مني النزول من السيارة، عندما يشاهدون إصابتي؛ وذلك للتحقق من أيّن غري مطلوب لألجهزة 
األمنّية«. أّما يارس، فبعد وصوله إىل تركيا وإجراء أكثر من ست عمليات جراحّية ملعاجلة قدمه، لكن من 
دون نجاح، ومع بداية زوال األمل يف العودة إىل سورية، بدأ يفكر جمرًبا يف السفر إىل أوروبا إلنقاذ قدمه 
من البرت؛ فهو، كام يقول، مل يعتد اجللوس يف البيت من دون عمل، اجللوس من دون عمل أو نشاط هو 
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سجن يقتل اإلنسان رويًدا رويًدا؛ لذلك جاءت فكرة عبور البحر عرب الركوب يف قوارب مطاطّية باجتاه 
اليونان. وهي طريقة يف اهلجرة سادت عىل مستوى واسع يف عامي 2015 و)201. 

هنا، من املهم يف هذا السياق تأمل ما عاناه يارس وعائلته يف تركيا، وما مروا فيه خالل مدة اتاذ قرار 
ب  يقول يارس: »حاول مهرِّ االنتظار،  أو  القيام هبذه اخلطوة  البحر، والرتّدد يف اإلقدام عىل  اهلجرة عرب 
يف  مصاٌب  أليّن  السعر؛  يف  تفيًضا  يل  سيقدم  بأنه  قائاًل  مطاطّي،  قارب  عرب  اليونان  إىل  بالسفر  إقناعي 
رفضت  التفكري  بعد  لكن،  وأطفايل.  زوجتي  نقل  لقاء  نقوًدا  فقط  يريد  وأّنه  السري،  أستطيع  وال  قدمي 
العرض، وفضلت االنتظار وتأجيل عالج قدمي يف أوروبا بداًل من املخاطرة بحياة عائلتي يف السفر عرب 
الرّب والبحر؛ ألّنه يف حال حدث أمر ما خالل جتاوز احلدود بطريقة غري رشعّية، فلن يكون من السهولة 

مساعدة أطفايل«. يوجد عدد من العنارص تتعلق بام قاله يارس قابلة للتأمل والتحليل:

أ. كان لدى يارس، كام يبدو، إرادة ورغبة يف مغادرة تركيا التي فشلت مستشفياهتا يف إجياد حلٍّ فّعال 
لساقه املهّددة بالبرت، حيث كان يتمنّى أن تتّم معاجلته؛ لكي يعود كام كان سابًقا، قادًرا عىل أن خيرج من 
بيته، ويعمل، ويكون منتًجا ومستقاًل. باملقابل، قبوله بمغادرة تركيا باجتاه أوروبا خالف األمل الذي دفعه 
أساًسا إىل اخلروج من سورية؛ فقد خرج منها لكي يعود إليها مبارشًة بعد عالج ساقه، ولكي يستعيد شكل 
أطراف جسد ما عادت تتحرك كام كانت سابًقا. إّن استمرار النقص الذي أصاب ساقه، وخوفه من العودة 
إىل سورية وهو يف حالة إصابة/إعاقة حتوم حوهلا تساؤالت واهتامات مسّبقة، كّل ذلك دفعه إىل التفكري 
ا يف السفر، متجاوًزا حدوًدا جتعله هو وعائلته أكثر بعًدا عن األهل والوطن، وبطريقة مل يتمنها مطلًقا. جديًّ

ب. إّن النظر إىل شخص حيمل إعاقة أو إصابة معينة عىل أّنه منافس أو قادر عىل املشاركة والتعاون يف 
جوانب متعلقة باحلياة، هو أمر أفضل وأكثر عدالة من النظر إليه عىل أّنه مريض أو عاجز أو معاق بشكل 
كامل. فعىل الرغم من التعاطف الذي قد يظهره بعضهم حيال مصابني بإعاقة ما، فإّن هذا التعاطف قد 
يقود إىل نتائج سلبّية ومعاكسة ملا يتمنّاه، أو ملا يريده اإلنسان. فالعرض الذي قدمه املهّرب ليارس والذي 
متّثل يف إجراء تفيض عىل سعر اإلبحار بالقارب، هو عرض هدفه إبراز التعاطف معه، وربام حماولة إغرائه 
يف قبول السفر أيًضا. لكن، ما كان هلذا العرض أن يقدم لوال حضور إعاقة يارس احلركّية واملرئّية، وكأّن 
عرض املهّرب يقول: )ألّنك مصاب بإعاقة حركّية، فإّنك تستحق السفر معي بسعر أقل مقارنة باملسافرين 
اآلخرين(. هو عرض فيه، غالًبا، صورة من صور التعاطف، لكنّه يعّزز، يف الوقت ذاته، من خطورة النظر 
إىل من حيمل إعاقة عىل أّنه ينتمي إىل فئة ضيقة يستحق أصحاهبا معاملة خاصة، وحيملون جوانب غريبة 
ومشّوهة يف أجسادهم أو حواسهم، وبالتايل ينبغي معاملتهم معاملة خمتلفة مقارنًة باآلخرين. نستنتج هنا 
مدى املعاناة املستمرة التي يعانيها )شخص يف حالة إعاقة( خالل احلرب وخالل هجرته نحو مكان يتوافر 

فيه عالج مناسب حلالته وحقوق ممنوحة بطريقة عادلة وكريمة.
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ج. استمرت املعاناة واملشّقة والضيق يف حالة يارس عندما وقع يف رصاع بني رغبته يف السفر من أجل 
العالج وإنقاذ ساقه من البرت، وخوفه عىل زوجته وأطفاله من الغرق يف حالة موافقته عىل عبور احلدود 
عرب قارب مطاطي؛ رصاع ما بني األمل يف اخلالص من إصابة عملت وتعمل عىل حمي ماضيه، وتدفعه 
باجتاه فئة مهّمشة يف جمتمعه ويف املجتمع الذي جلأ إليه يف تركيا، وهلع من أمواج بحر ال متّيز بني طفل 
وبالغ، هلع يكبح أمله ويبطئه؛ رصاع بني رغبة جاحمة يف الثورة عىل حارضه، وفزعه حيال مستقبل عائلته. 
وهكذا مّثلت اإلعاقة، يف حالة يارس، حافًزا لإلقدام عىل اهلجرة والبحث عن عالج مناسب لساقه، لكن 
شعور األب بعجزه املؤقت عن مساعدة عائلته أثناء الرحلة وجتاوز احلدود الربّية والبحرّية دفعه إىل رفض 

السفر عرب القارب، وانتظار طرق أخرى أكثر أمنًا وسالًما. 

تسمح لنا شهادة يارس وخوفه من السفر من تركيا إىل اليونان عرب قارب مطاطّي باستحضار ما قاله 
ا من لبنان إىل تركيا، حيث بقي ستة أسابيع، وبعد ذلك سافر بحًرا إىل اليونان  )أمحد ط( الذي سافر جوًّ
عرب القارب، وقد سألناه عن ظروف السفر، وهل شكّلت إعاقته التي أصابت كّفه وقدميه دعاًم وسنًدا 
له أثناء ركوب قارب ضعيف حيمل العرشات من األفراد ويواجه أمواج البحر واملجهول، فقال: »عندما 
تأيت موجة كبرية وهتّدد القارب بالغرق، كان كل إنسان مشغواًل بنفسه، ويريد إنقاذ روحه، فخالل هذه 

الظروف الصعبة، مل تكن اإلعاقة عامل سند ودعم يل«.

تبنّي، من جهة أوىل، شهادة )أمحد ط( وجود وسطني حتّققت وتتحّقق، غالًبا، ضمنهام صورة من صور 
املساواة بني األفراد بغض النظر عىل احلالة اجلسدّية أو احلركّية أو العقلّية املرافقة هلم. وتتمّثل املساواة، 
مًعا يف وسط  الذين يوجدون  أولئك  باألفراد مجيعهم،  احتامل إحلاق األذى والرضر  بشكل خاّص، يف 
واحد خالل احلروب، أو خالل مواجهتهم مًعا لظاهرة من ظواهر الطبيعة. ففي حني تغيب أو يتّم تغييب 
يناله  بام  مقارنًة  معينة  بإعاقة  املصابني  املجتمعات جتاه األشخاص  واملساواة داخل معظم  العدالة  صور 
اآلخرون وبام حيصلون عليه، القصد هنا: هؤالء الذين ال حيملون إعاقة مرئّية أو ممن يصنفون ضمن فئة 
السليمني وفًقا ملعايري جامدة ومتحّجرة، حترض، باملقابل، صور املساواة عندما يواجه كّل األفراد- بمن 
فيهم من حيمل إعاقة- خطًرا ما، خطٌر هيّددهم مجيًعا بسبب وجودهم يف منطقة جتتاحها احلرب أو داخل 
الفرق والتمييز يربزان،  قارب يصارع األمواج. يف تلك احلالة، ال يالحظ فرق بني )سليم( و)معاق(، 
بشكل أكثر وضوًحا، خالل مراحل سالم املجتمعات وهدوء الطبيعة. من جهة ثانية، إّن ركوب )أمحد 
ط( القارب ونجاحه يف الوصول إىل اليونان، خماطًرا بحياته، يمثِّل داللة عىل أمهية التعامل مع من حيمل 
إعاقة عىل أّنه إنسان مسؤول وقادر عىل فعل الكثري، وعىل رضورة عدم اختزاله إىل جمرد إعاقة حيملها. لقد 
غاب التعاطف مع حالته- وبشكل ال شعوري نتيجة اخلوف من غرق اجلميع- من جانب األشخاص 
الذين كانوا معه يف القارب، لكن شّكل هذا الغياب خالل هذا الظرف برهاًنا معقواًل عىل حالة ينبغي 
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تأملها واالنطالق منها، وهي التي تدعو إىل جتنّب التعامل مع من حيمل إعاقة بطريقة خمتلفة عن اآلخرين، 
أو ليس من الرضورة، وال تستوجب كّل اإلعاقات التعامل مع أصاحبها بطريقة خمتلفة وخاّصة. 

بعد هذا العرض لشهادات )أشخاص يف حالة إعاقة(، والوضع الذي عاشوه، هم وعائالهتم، خالل 
احلرب، وبعد حماولة حتليل وتوضيح ما عانوه من ظروف قاسية زادت من آالمهم وأوجاعهم، وتوضيح 
اجلغرافّية لوطنهم  اهلجرة واملخاطرة يف جتاوز احلدود  اإلقدام عىل  إىل  التي دفعتهم  األسباب األساسّية 
وزيادة صور الغربة والعتبات التي كانوا يعيشوهنا سابًقا، ويشتكون من ثقل نتائجها، نستنتج التايل: ينتج 
عن احلرب الكثري من الضحايا )قتىل، وجرحى، وتدمري للبنى التحتّية، وجتويع، وترشيد سكان مناطق 
الالإنسانّية، هم األشخاص  أمل أوضاعها  كاملة(، وربام أكثر من حيمل بشاعة صور احلرب ويدلل عىل 
املصابني بإعاقة نتيجة والدة أو حرب؛ فعناء األيام وعرسها، ومشقة إنقاذ احلياة أو حماولة البقاء عىل قيد 
احلياة رغم  التعب والعجز، هو الذي يرسم قصص )األشخاص يف حالة إعاقة(، إهّنم شهود أحياء عىل 
فظاعة احلرب وبشاعة أيامها، هم عىل العكس ممن مات، أو ممن تّم اعتقاله يف غياهب السجن، أو ممن 
يعيش يف املخيامت أو يف بالد اللجوء، هم وبشكل خاّص من أصيب بإعاقة نتيجة احلرب حيملون أثًرا 
حيًّا ومستمًرا من آثار احلرب، أينام ذهبوا أو رحلوا أو حاولوا نسيان ما حدث معهم، هم حيملون عالمة 
من عالمات حرب قضمت طرًفا أو حاسة من أجسادهم، فيحتل النقص حياهتم، قاطًعا ما بني ماضيهم 

وحارضهم.

وقد استنتجنا أيًضا: أّن احلرب أجربت معظم من قابلناهم عىل املغامرة واإلقدام عىل هجرة غري رشعّية، 
تلك التي تزيد من صعوبة عبور احلدود اجلغرافّية والثقافّية. هي حدود تتوّعد غالًبا من يتجاوزها، بأّن 
املقبل ليس بالرضورة أفضل مما فات. فمن نجح يف جتاوز حدود تتضمن جبااًل وودياًنا وبحاًرا؛ لكي 
يصل إىل بالد حترتم اإلنسان، ومتنحه حقوقه ضمن وسط تسوده صورة من صور الديمقراطية، مل يمتلك، 
وال يمتلك اليقني، بأّن االحوال اجليدة التي سيعيشها، ستضمن له أيًضا العيش يف جمتمع ليس غريًبا عاّم 
ألفه واعتاده، ولن تضمن له بشكل قطعّي، أّن احلدود بينه وبني اآلخر ستزول، وأّن العتبات ستتناقص 
عاّم ألفه سابًقا يف جمتمعه. من هنا، ننتقل إىل معاجلة ودراسة املحور الثالث يف بحثنا، الذي سيّطلع عىل 
وضع )األشخاص يف حالة إعاقة( بعد وصوهلم إىل فرنسا، ولنقرأ، ولنتأمل جتارهبم بعد قضائهم مدة من 
الزمن يف بلد يتوّفر عىل بنى حتتّية عمالقة موجودة ومتاحة لالهتامم هبم. وسنحاول اإلجابة عن أسئلة من 
قبيل: ما أوجه االختالف بني حارض الشخص املصاب بإعاقة يف فرنسا وماضيه يف سورية؟ وإن وجدت 
إجيابيات، فام هي؟، وما صورها؟ هل تلعب اإلعاقة دوًرا يف عزلة معينة، ترافق عادًة املهاجر، أو حتى 
من هو مصاب بإعاقة سواٌء أكان يف وطنه أم يف مكان آخر؟ وهل من حيمل إعاقة يشعر، يف الوقت ذاته، 
بانتامئه إىل أقلّية املهاجرين وإىل أقلّية املصابني بإعاقة ما؟ بمعنى ما، هل يشعر بأّنه ينتمي إىل أقلّية األقلّية؟
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ثالًثا: )األشخاص يف حالة إعاقة( يف بلد اللجوء

معظم من يأيت من خارج أوروبا مهاجًرا أو طالًبا اللجوء، يتخّيل دوهلا وكأهّنا جمتمعات تكاد تكون 
خالية من املشكالت والعوائق والعقبات، وأّن مؤسساهتا تقرتح غالًبا الكثري من احللول ملواجهة مصاعب 
احلياة. ويصل إىل أذهان كثري من املهاجرين، بأّن صور الديمقراطية السائدة يف هذه املجتمعات تسمح 
أو  صاحبه  شكل  كان  مهام  االختالف  ويتقّبل  اآلخرين،  من  قريًبا  إنسانيًّا،  سلوًكا  يتبنوا  بأن  ألفرادها 
مضمون سلوكه أو نمط حياته. وقد حتّدث أغلب األشخاص الذين قمنا بنقل شهاداهتم حول  وضع 
اإلعاقة واملصابني هبا: إّن السبب األسايّس ملغادرة سورية وعبور احلدود يكمن يف القناعة بأّن البنى الطبّية 
يف دول الغرب متتلك الوسائل الالزمة والرضورّية ملتابعة العناية هبم والتخفيف من مضاعفات اإلعاقة، 
ال بل إجياد حلول وعالجات هنائّية لبعض احلاالت. فضاًل عن الفكرة التي رّددها هؤالء األشخاص، 
وهي الرغبة يف نيل معاملة أكثر إنصاًفا، ونيل االعرتاف بقدراهتم يف حتقيق صورة من صور االستقاللية 
واإلنتاج داخل جمتمعات جديدة. فكيف يبدو املجتمع الفرنيّس عرب مؤسساته وناسه يف نظر من وصل 
يتغري حارضه ومستقبله نحو  بأن  أمل  الدولة وكله  إىل هذه  بإعاقة معينة، من وصل  إليه، وهو مصاب 
زمن  خالل  خاّص  وبشكل  باملعاناة،  غالًبا  موسوًما  كان  الذي  ماضيه  عن  تعّوضه  وبطريقة  األفضل، 

احلرب؟

 قبل عرض جتارب بعض األشخاص والعائالت، من املهم أن نعرض بعًضا من وجهات نظر كّتاب 
الفرنيّس، وحاولوا  املجتمع  داخل  اإلعاقة  بميدان  مرتبطة  بدراسة حاالت ومشكالت  قاموا  فرنسّيني، 

مناقشتها واقرتاح وجهات نظر تسعى لتجاوز الواقع والعقبات التي تسوده. 
يف فرنسا، توجد عناية طبّية واضحة، وتوجد متابعة مستمرة وتسهيالت كثرية تقدم إىل األشخاص 
هؤالء  تساعد  خطوات  تطبيق  إىل  تسعى  كاملة  مؤسساتّية  بنى  احلكومة  وتوفر  معينة،  بإعاقة  املصابني 
أجل  تعرتض سبيلهم من  قد  التي  العوائق  من  التخفيف  املجتمع، ويف  داخل  االندماج  األشخاص يف 
يف  واملشتغلني  الكّتاب  لبعض  انتقادات  تربز  باملقابل،  واإلنتاجّية.  االستقاللّية  صور  من  صورة  حتقيق 
ميدان اإلعاقة حيال اخلطوات اإلجرائّية التي يتّم تطبيقها من أجل دمج األشخاص املصابني بإعاقة يف 
املجتمع، وحيال آلية دفعهم إىل وضعية تشبه ما هو مألوف ومعتاد، من هنا كتب هنري ستيكر ما يأيت: 
»يربز االهتامم باالندماج يف جمتمعنا الغريب، بسبب عجز النسيج االجتامعّي عن السامح للمعاق بأن يعيش 
فيه ]...[، ويزداد عدد املعاقني أكثر فأكثر، ليس ألسباب طبّية أو بسبب حوادث ]...[ وإّنام ألن أساس 
النسيج االجتامعي حيافظ أقل فأقل عىل الفرد املصاب )بإعاقة( ويعمل عىل تصنيفه أكثر فأكثر«)18(. إًذا، 

(18( Stiker Henri�Jacques, Corps infirmes et sociétés, éd. Dunod, Paris, 2006, p. 210.
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آلية الدمج، وتّم تطوير خطواهتا ومراحلها بسبب رفض أفراد املجتمع تقّبل  وِجدت، بحسب ستيكر، 
املختلفني عاّم هو مألوف ومعتاد. إذ يميل الفرد، غالًبا، إىل التصنيف وإىل التقّرب من شبيهه، واالبتعاد 
عّمن خيتلف عنه، ومن ثم مل يتّم بناء نسيج اجتامعي متني قادر عىل مجع كّل أفراد املجتمع عىل اختالف 
أشكاهلم وسلوكهم ونمط حياهتم. من هنا، استنتج الكاتب أّن عدد املصابني بإعاقة ال يزداد بالرضورة، 
بسبب حوادث السري أو بسبب عوامل وراثّية، وإّنام لوجود ميل لدى األفراد معظمهم إىل تصنيف الناس 

ضمن فئات ضيقة، موّزعة ما بني طبيعّي و الطبيعّي، بني سليم و معاق، بني قريب و غريب.

ويشري ستيكر إىل ما يدعو إىل القلق أكثر، ناقًدا جانًبا من جوانب املجتمع الفرنيّس: »كّل ال تكّيف، 
سيتّم تصنيفه إعاقة«)19(، ثّم يضيف: »أصبحنا نتبع إجراءات، تقريًبا، جمنونة: أدنى ال تكّيف يتم تصنيفه 
وحتديده وإبرازه بكونه إعاقة«)20(. وفق وجهة النظر هذه، فإّن كّل فرد ال يكون أو ال يمتلك الوسائل 
الالزمة ألن يكون مثل اآلخرين، أو ال يتبع نمط حياة يشبه النمط )النموذج( املوجود يف أذهان الناس 
معظمهم، فإّنه يعيش وسيعيش عىل عتبة املجتمع، وبالتايل يكون وسيكون مصاًبا بإعاقة تكبح ولوجه 
مرض  أو  إعاقة  أو  بنقص  املصابني  يشمل  ال  ألّنه  عام؛  الالتكّيف  مدلول  هنا،  فيه.  واندماجه  املجتمع 
دائم فقط، وإّنام يتضمن أيًضا كل فرد يصل إىل املجتمع، وحياول التكّيف مع عادات أفراده ومع جوانب 
من ثقافته، وال ينجح، وكل فرد ال يتقن لغة املجتمع، وال جيد عماًل، يتّم تصنيفه عىل أّنه يف حالة إعاقة 
اجتامعّية/اقتصادّية، وإن كان جسده خالًيا من أية إعاقة مرئّية. من هنا تربز صعوبات مضاعفة ومتزايدة 
يف وجه من وصل حديًثا إىل فرنسا، وحيمل إعاقة ما، إذ ينبغي له السعي إىل بلوغ صورة من صور التكّيف 
مع العديد من املستويات: حماولة جتاوز اختالفه املصاحب والناتج عن إعاقٍة أصيب هبا، وحماولة إتقان 
اللغة الفرنسّية التي تبدو وكأهنا جرٌس يسمح للشخص بالبدء يف عملية التكّيف مع أفراد املجتمع اجلديد، 
وباخلروج من دائرة اإلعاقة املرسومة، مسبًقا، من ِقبل عقلياتكثريين. وعليه أيًضا أن يبحث عن فرصة 
عمل تؤهله ألن يكون منتًجا ومستقاًل، شبيًها بكلِّ فرد يذهب صباًحا إىل العمل، ويعود مساًء حيث وقت 

الفراغ مربمج ومقنّن ومتشابه لدى معظم األفراد.  

ل، أحياًنا،  التي تشكِّ لكن، ما حيصل عليه )األشخاص يف حالة إعاقة( من مساعدات وِمنح مالّية، 
دافًعا وحافًزا للمجيء إىل فرنسا أو إىل غريها من دول أوروبا، أال تعطيهم فرصة، ال تتوافر لدى آخرين، 
فإّن  ستيكر،  نظر  وجهة  بحسب  املأمول؟  التكّيف  من  ما  درجة  ولبلوغ  املجتمع  يف  االندماج  أجل  من 
بداًل  النقود يف حاالت خاصة  املالّية واملساعدة، وتفضيل دفع  باإلعانة  ما يسمى  إطار  املال »حتت  دفع 

)19) المرجع السابق، ص 211.

)20) المرجع السابق، ص211.
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من عملية الدمج يف أماكن معينة، يمّثل ]يف نظره[، تعزيًزا ملوت هذا اجلسم املختلف اجتامعًيا«)21(. أال 
يمكن لنقود إضافّية أن ترج )شخًصا يف حالة إعاقة( من عزلته، أو أن متسك بيده؛ لكي يعرب من عتبٍة 
ترتاوح ما بني املقبول واملرفوض إىل مكانة يكون فيها مقبواًل بغض النظر عن اختالف شكله أو لغته أو 
نمط حياته؟ جواب ستيكر يقول: إّن هذا النوع من املساعدات املتاح يف فرنسا، يعمل عىل دفن الشخص 
وهو ما يزال عىل قيد احلياة، يدفن يف عزلته، وضمن اإلمهال الذي يامرس عليه، رغاًم عن العناية الطبّية 

املستمرة به وبحالته. 

بعد  إعاقة(  حالة  يف  )أشخاص  من  قابلناهم  من  جتارب  نعرض  دعونا  النظرّية،  املقدمة  هذه  بعد 
وصوهلم إىل فرنسا، لنرى هل يعانون بالفعل من صعوبات شبيهة بالتي أشار إليها ستيكر وناقشها. أم أّن 
وضعهم خمتلف قلياًل أو كثرًيا عاّم سّطره يف كتابه. طرحنا بعض األسئلة املتعّلقة بام يمّيز الوضع يف فرنسا 
من ناحية االهتامم واملتابعة والرعاية الطبّية واالجتامعّية والنفسّية من جانب املؤسسات ومراكز التأهيل، 
وهل هناك من احتكاك مع أفراد من املجتمع الفرنيّس؟ وما انطباع السوريني الذين حتّدثنا معهم حول 

نظرة الفرنسيني جتاه من حيمل إعاقة بشكل عام؟ 

يرى )أمحد ع( أّنه »يوجد تقّبل وتفّهم حلالة املعاق يف فرنسا، لكن ليس لدى الناس معلومات كافية 
حوله، والسبب ربام مؤسسايت. سبق أن سألني أكثر من فرنيس حول طريقة حيايت، وكيف أقرأ اإليميالت، 
وكيف أكتبها، وكيف أتسّوق وحدي. هذا يدّل عىل نوع من اجلهل حيال ظروف اإلعاقة البرصّية ونمط 
حياة املصاب هبا«. وقال والد )يانا(: إّنه ))يوجد اهتامم بحالة ابنته فاق التوقعات، وتوجد استجابة لتلبية 
هوائّية  ودراجة  حلالتها،  خمّصصة  عربة  توفري  مثل  اإلعاقة،  آثار  من  تّفف  مستلزمات  من  احتياجاهتا 
اليومّي ملركز متخّصص لرعايتها. لكن هناك بطء كبري يف األمور  تساعدها يف مترين قدميها، وارتيادها 
اإلدارّية، فكّل ما حصلنا عليه من أجل يانا، استغرق وقًتا طوياًل((. يف حني قال أمحد ط: ))هنا، ومنذ 
إىل  جميئي  قرار  كان  لقد  والطبّي.  الصحّي  الوضع  ناحية  من  االهتامم  من  الكثري  يوجد  ونصف،  سنتني 
فرنسا قراًرا صائًبا؛ فاالهتامم هنا خيّفف من أمل الغربة، يف مركز التأهيل، ومنذ حلظة دخويل، أحسست بأين 
دخلت مكاًنا آخر، فإعاقتي ال تلفت نظر أحد- كان الكالم عفوًيا ومن دون حتضري- سواء من جانب 
األطباء أم املمرضات أم األشخاص املوجودين هناك. كنا يف حالة متشاهبة(. أيًضا عرّبت عائلة األطفال: 
خالد، وأسامء، وحسنة، عن الوضع يف فرنسا بالقول: »شعرنا ونحن يف مشايف فرنسا بوجودنا، شعرنا 
براحة معينة، شعرنا بأن هناك أناًسا تقف بجانبنا. الوضع يف فرنسا أفضل بكثري، لوجود عناية طبية جيدة 

وغذاء جماين وعالج فيزيائّي، وتوفري مستلزمات طفلتنا حسنة من كريس متحرك وأمور أخرى((.

)21) المرجع السابق، ص 215.
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أّما يف ما خيّص التعويض املادّي الذي يسهم-بحسب ستيكر- يف تعزيز املوت االجتامعّي لكل جسم 
فقد كانت  العكس،  إعاقة( وليس  يزيد من عزلة )الشخص يف حالة  خمتلف، بمعنى آخر: هو تعويض 
قد  فإجراءات احلصول عىل هذا احلق  مادي،  تعويض  باحلصول عىل  بدأ  قابلناهم - ومن  إجابات من 
تستغرق وقًتا طوياًل بعد وصول الالجئ إىل فرنسا- عن سؤال: هل التعويض املادّي يساعد يف التخفيف 

من غربة شخص حيمل إعاقة، ومعه حق اللجوء يف فرنسا؟ عىل النحو اآليت:

األهل،  حلنان  بحاجة  هي  املادي،  التعويض  غري  أخرى  ألشياء  »بحاجة  ابنته  إّن  )يانا(:  والد  يقول 
وحنان من بقي يف سوريا. أنا وزوجتي ليس لدينا، دائاًم، الوقت الكايف لالهتامم هبا. يف سورية، كان يمكن 
لألهل واألقارب أن يقوموا بدوٍر كبرٍي يف الوقوف إىل جانبها، واللعب والكالم معها. كم كنّا نتمنّى لو 
أن أحًدا من األهل يعيش يف فرنسا«. يف حني قال يارس: ))إّن املساعدة املادّية جيدة، لكن هذه األمور مل 
ا، وإنام نفسيًّا ويتعلق بقسوة العزلة التي أعيشها يف فرنسا. أتيت لكي  تّفف من الغربة. األمر ليس ماديًّ
امتيازات مادّية((. ويف السياق ذاته، أشار أمحد ع إىل  لنيل  أتعالج وأسرتد ما كنت عليه سابًقا، ومل آِت 
أن: »التعويض املادي كاٍف ليجعل من املرء مستقاًل، لكن ما أحتاجه هو الوسائل لتعلم اللغة الفرنسّية، 

والتقّرب من اآلخر«.

وهي  عفوّي-  بشكل  مقارنًة  جيري  من  موقع  يف  نفسه  جيد  أخرى،  إىل  دولة  من  ينتقل  من  أن  يبدو 
حالة عامة وليست خاصة بأشخاص حمّددين-  فالشخص يقارن بني أوضاع احلالة التي أحاطت به يف 
إليها حديًثا. وهذا ما  التي وصل  الدولة  تتيحها وتوّفرها  التي  البلد األّم، والعنارص والرشوط اجلديدة 
وعىل  إعاقة،  حيمل  بمن  املؤسسايّت  االهتامم  عىل  رّكزوا  الذين  قابلناهم  من  حديث  خالل  من  نستنتجه 
التجهيزات املتوافرة لكل من حيتاج إليها. باملقابل، يمكن لنا أن نستنتج، يف الوقت ذاته، أّن هناك عقبات 
ترافق هذا االهتامم املؤسسايّت، عقبات ومصاعب ترتك آثارها يف نظرات معظم الفرنسّيني وسلوكهم جتاه 
عامل اإلعاقة، وجتاه املصابني هبا. استنتاجنا هذا يتفق مع مضمون نصوص هنري ستيكر، التي ناقش من 
التأهيل والدمج وتوفري احتياجات  بتطبيق سياسة إعادة  املتولِّدة عن مؤسسات هتتم  خالهلا املشكالت 
هم  حيث  العتبة،  منطقة  يف  ووجودهم  عزلتهم،  استمرار  مع  إعاقة(  حالة  يف  )األشخاص  ومتطلبات 

مقبولون ومرفوضون يف الوقت ذاته. ولتوضيح ما سبق، نرى ما يأيت: 

وجهل  إعاقة،  حيمل  من  يتقّبلون  الفرنسّيني  أّن  حول  ع  أمحد  انطباع  بني  تعارًضا  هناك  أن  يبدو  أ. 
من قابلهم من فرنسّيني بوضع إعاقته، واستغراهبم حيال قدرته اتباع نمط حياة معني، تتوافر فيه صور 
ا قد  االستقاللّية واإلنتاجّية يف ميدان احلاسوب والتقنّية. يربز التقّبل، يف هذه احلالة، بكونه تقّباًل صوريًّ
ال يتعدى شكل العالقات الرسمّية، بمثل تقديم مساعدة ألمحد يف الشارع أو داخل املواصالت العامة 
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أو ضمن املحالت التجارّية. وتشري هذه احلالة، بطريقة أو بأخرى، إىل جانب من جوانب أخطاء سياسة 
الدمج التي حتاول املؤسسات الفرنسّية تطبيقها من دون بلوغ ما هو مأمول، يف ما هو خمطوط عىل الورق 
ومكتوب ضمن قواعد هذا امليدان وقوانينه. إّن جهل من قابلهم أمحد ع بظروف إعاقته، ونمط حياته، 
ونوعية االستقاللّية التي يتمتع هبا بفضل قدرات يمتلكها، جيعل منه إنساًنا غريًبا يف نظرهم، ويضع أمامه 
سورًيا  لكونه  غربته،  إىل  تضاف  وهنا  جديد.  جمتمع  يف  االندماج  حماولته  أمام  إضافّية  وكوابح  عقبات 
الجًئا، غربة أخرى، تتمّثل يف غرابة نمط حياته الذي جيهله معظم الناس، غرابة جتعل منه أجنبيًّا بشكل 
مضاعف. فاجلهل يقود إىل اخلوف؛ واخلوف ينتج تفضيل االبتعاد؛ واالبتعاد يرسم دوائر مغلقة، تتضمن 

أفراًدا يشبهون بعضهم بعًضا، ويستبعدون كل خمتلف عام ألفوه واعتادوه. 

إليه باحثون يف  تتفق شهادات أمحد ط وعائلة األطفال )خالد، وأسامء، وحسنة( مع ما يذهب  ب. 
ما هو  فيه  الواحد: عامل خارجّي حيث يسود  املجتمع  أكثر من عامل داخل  أن هناك  ميدان اإلعاقة، من 
يتّم  الذين  األفراد  عامل  وهو  واستغراهبم،  الناس  نظرات  جيذب  وال  االنتباه،  يثري  وال  ومقبول،  مألوف 
تصنيفهم، وهم يصنّفون أنفسهم، عىل أهّنم طبيعّيون. وهناك عامل ثاٍن، منفصل عن العامل األول، عامل حماط 
بأسوار وأبواب، يف داخله أشخاص مصابون بإعاقات خمتلفة الدرجات واألنواع. هنا يف هذا العامل الثاين، 
تغيب، أيًضا، نظرات االستغراب وتساؤالت الدهشة والفضول، ألّن حالة هؤالء األشخاص متشاهبة 
ومتقاربة وأحياًنا متامثلة حتى يسود التفهم، وحترض صورة من صور دفء العالقة بينهم. هم يف حالة تثري 
التأهيل أو جتاوزوا  التساؤالت، وربام خوف بعضهم يف حال عربوا أسوار عاملهم، وخرجوا من مركز 
عتبة املستشفى. داخل هذا العامل، يتلقى كّل من يرتاده معاملة جيدة ومتفّهمة من جانب الكوادر الطبّية 
والتأهيلّية؛ فلدى هذه الكوادر معرفة شاملة بأحوال اإلعاقة ومضاعفاهتا ونتائجها عىل املصاب هبا وعىل 
حميطه، وبالتايل: يكونون أكثر قرًبا يف تعاملهم مع مرتادي هذه األماكن. لذلك وجد أمحد ط أّن الكالم 
مع الكادر الطبّي ومع مرتادي مركز التأهيل كان عفوًيا وطبيعيًّا وغري مصطنع، وهذا ما ال جيده خارج 
أسوار املركز، حيث تتبعه نظرات أشخاص تستغرب إعاقته، وتتساءل، أحياًنا أو غالًبا، حول آلية عمل 
كّفه االصطناعّي. هي نظرات تقول من دون قصد: )أنت غريب(، غريب يف فرنسا، البلد الذي استقبله 

نتيجة حرٍب، وغريب أيًضا يف شكل أطرافه وطريقة سريه. 
بمعنى  شعرت  أي  بـ)وجودها(؛  تعبريها،  وبحسب  وحسنة(،  وأسامء،  )خالد،  عائلة  وشعرت 
يف  مهمة  عنارص  واالحرتام  واالهتامم  الرعاية  ل  تشكِّ الدالالت.  من  كثرًيا  حتمل  مجلة  وهي  وجودها، 
شعور املرء بوجوده اإلنسايّن، وبرز هذا الشعور لدى هذه العائلة السورّية، عندما الحظت مدى االهتامم 
بأطفاهلا، مقارنًة باحلالة التي عاشتها سابًقا يف سوريا، حيث ال احرتام لكرامة الفرد وإنسانيته سواء أكان 
مصاًبا بإعاقة أم سلياًم منها. لكن، يبقى شعور العائلة سجني مجلة قالتها بطريقة عفوّية، وهي أّن الشعور 
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ومراكز  املشايف  عامل  داخل  والرعاية واالحرتام  االهتامم  إّن حضور صور  املشايف.  داخل  كان  بوجودها 
التأهيل ال يدّل، بالرضورة، عىل حضور هذه الصور خارجها وخلف أسوارها. وهذا ما أشار إليه ستيكر 
من وجود نقص معني يف سياسة الدمج؛ ألّن النسيج االجتامعّي غري مؤهل بعد من أجل استقبال وتقّبل 
يشبه  يبحث عّمن  النسيج  يزال هذا  إذ ال  أو نمط حياته؛  تنقله  أو  كّل شخص خمتلف يف طريقة كالمه 
عرب  موروثة  ملعايري  وفًقا  وذلك  وطبيعّي،  مألوف  هو  ما  جتاوز  إىل  هيدف  ميل  من  هناك  وليس  أفراده، 

أجيال. 

ج. بعد قراءتنا لوجهة نظر هنري ستيكر حول املساعدات املالّية ودورها الذي يعّزز من حالة العزلة 
التي يعيشها )األشخاص يف حالة إعاقة( يف فرنسا، وبعد االطالع عىل شهادات بعض السوريني وجتارهبم، 
مكان  خارج  أبواًبا  أمامهم  بالفعل،  يفتح،  ال  ا  شهريًّ عليه  حيصلون  الذي  املادّي  التعويض  أّن  نستنتج 
إقامتهم، وال يمّهد هلم، بالرضورة، إىل تأسيس عالقات متينة مع الفرنسّيني الذين يعيشون بالقرب منهم. 
فعائلة الطفلة يانا، عىل الرغم من التعويض املادي، وتوفري مستلزماهتا واحتياجاهتا معظمها، تفيًفا من 
معاناهتا الناجتة عن إعاقتها املرّكبة، فإّن هناك عنارص غائبة بقيت يف سورية، التي تتمّثل، بحسب والدها، 
يف حنان األهل واألقارب، ودورهم االجتامعّي يف الوقوف بالقرب من العائلة، وتقديم الدعم النفيّس 
واملعنوّي للطفلة يانا. يدّل كالم هذا الوالد عىل العزلة التي تعيشها العائلة يف فرنسا، وهي عزلة حارضة 
التعويض  كان  مهام  بالنتيجة:  ذاته.  املبنى  يف  تسكن  التي  الفرنسّية  العائالت  عرشات  وجود  مع  وبقوة 
املادّي مرتفًعا، فإّنه لن يستطيع أن حيّل حمّل شبكة العالقات االجتامعّية التي تبني صورة من صور الدعم 
واملساندة، وحتفيز من حيمل إعاقة عىل حتّمل مضاعفات إعاقته وآالمها، ودفعه لكي يستمر، حمقًقا جزًءا، 

أو معظم ما يصبو إليه.

عىل  تطغى  فرنسا  يف  يعيشها  التي  العزلة  قسوة  أّن  عىل:  خالله  من  أكّد  الذي  يارس  موقف  ونالحظ 
يف  إالّ  الدولة،  هذه  إىل  وصوله  منذ  له،  تسمح  مل  عزلة  يف  غارق  يبدو  كام  فهو  املادّية،  املساعدة  مزيات 
االحتكاك مع أفراد عائلته والفريق الطبّي واالختصايّص الذي يرافقه يف املستشفى ويف مركز التأهيل. وقد 
أشار يارس إىل أّنه أتى إىل فرنسا؛ لكي ينقذ ساقه من البرت، ولكي يعود كام كان قبل اإلصابة، وأّنه مل يأِت 
ألسباب اقتصادّية، وهي فكرة غالًبا ما يرّددها كثري من السورّيني الالجئني من أجل انتقاد حالة العزلة التي 
يعيشوهنا، وهبدف التخفيف من خوف بعض الفرنسّيني أو معظمهم حيال مسألة اهلجرة وحيال مهاجرين 
يسعون إىل نيل مساعدات مالّية واجتامعّية وصحّية. باملقابل، مدح أمحد ع التعويض املادّي الذي يسمح 
إليه  للمرء بأن يكون مستقاًل يف نمط حياته. هو مدح مل يصمد طوياًل ضمن شهادة أمحد، ألّن ما حيتاج 
يتجاوز املال واإلجيابيات التي تنتج منه، فهو بحاجة إىل التقّرب من اآلخر عن طريق تعّلم الّلغة، وتعّلم 
الّلغة يستلزم بنى تعّليمّية ال توفرها، يف هذه املرحلة، احلكومة الفرنسّية ملن نال حق اللجوء. يبدو واضًحا 
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أّن أمحد حياول تعّلم الّلغة؛ لكي خيرج من عزلة هتّدد مستقبله؛ يف حال مل يطرأ تغيري عىل حارضه. هي عزلة 
ترافقه مثل ظّله، وكأهّنا تقول له: )إن مل تتعّلم لغة أهل البلد، سأكون رفيقتك حتى املامت(. 

السامح  يف  ودورها  الفرنسّية،  الّلغة  تعّلم  مسألة  ملناقشة  االنتقال  السياق،  هذا  يف  املناسب  من  وربام 
لـ)شخص يف حالة إعاقة( يف متهيد اخلروج من عزلته، إذ يمّثل تعّلم الّلغة إحدى الطرق من أجل بناء 
عالقات مع اآلخرين، وكرس حاجز اخلوف من شخص جمهوٍل وصل حديًثا إىل فرنسا، وذلك من خالل 
اإلنسان  يستطيع  فرنسا.  إىل  واملجيء  ترك سوريا  أسباب  اآلخرين، رشًحا  للتقّرب من  الّلغة  استخدام 
إنساًنا  لكونه  بكرامة  العيش  وبالتايل:  نيل حقوقه،  بواجباته، واإلحلاح من أجل  القيام  الّلغة  عن طريق 
إال من  الكرامة  تصّور  يمكن  كاردوا: »ال  يقول شارل  منتج ومستقل،  اجتامعّي  بدور  القيام  قادًرا عىل 
خالل املجتمع؛ بعيًدا عن ذلك، فالكرامة غري متاحة ألي شخص. ليست الكرامة حمّددة وال متاحة فقط 
ألشخاص معينني. طبيعتها هي عالئقية جًدا: فال يمكن اكتساهبا من خالل العزلة، لكن من خالل العيش 
مًعا«)22(. ولكي ينال الفرد صورًة من صور الكرامة داخل املجتمع الذي يعيش فيه، ينبغي ملؤسسات هذا 
املجتمع توفري وسائل تؤهله المتالك القدرة عىل الكالم، فـ »مادام ليس لألشخاص املعاقني حق الكالم، 
التكافل ألن يكونوا مواطنني. من  إىل  التعاطف والدعوة  التهليل من أجل  ستستمر قصص اإلعاقة يف 
خالل إصالح حقوقهم يف نيل حق الكالم؛ سيتغري املجتمع، وينزل بندقيته عن كتفه، لكي يصري املجتمع 

شاماًل«)23(. إّن املجتمع ال يبنى »إال من النسبّي ومن العالقات«)24(.

باآلخر،  االعرتاف  تتضمن  الكرامة  ألّن  واالنزواء؛  العزلة  حالة  مع  اإلنسان  كرامة  تتعارض  إًذا، 
مع  ومتينة  جيدة  خالل عالقة  إال من  ذلك  كّل  يتولد  وال  معنى،  ومنحه  فعل معني  وتقدير  واالحرتام 
اآلخرين. إّن توصيف شارل كادروا بأّنه يف حال منِح )الشخص يف حالة إعاقة( حق الكالم والتعبري عاّم 
يريده، ويرغب يف قوله؛ فإّن املجتمع سيخفض بندقيته، وهو يقصد بالبندقية آلية التصنيف السائدة يف 
املجتمع، التي تقّرر، بشكل مسبق غالًبا، أّن كّل مصاب بإعاقة هو فرد عاجز عن العمل واإلنتاج، ومن 
ثم يتّم العمل عىل إمهاله وهتميشه. لكن، ال يبنى املجتمع، كام كتب ستيكر، إال من خالل ما هو نسبّي؛ أي 
من خالل امتالك القناعة بعدم وجود فرد مطلق القدرات، وال فرد عاجز بشكل كامل، فكّل إنسان قادر 
عىل القيام بفعل معني، مهام كانت حالته: سواء أكان سلياًم من إعاقة ظاهرة أم مصاًبا هبا. كّل فرد قادر عىل 
القيام بفعل ما يف حال أتاح املجتمع ومؤسساته آليات وطرق إلنجاز ما يريده هذا الفرد. سنعرض هنا 

(22( Charles Gardou, Fragments sur le handicap et la vulnérabilité. Pour une révolution de la pensée et de l’action, éd. Erès, 

Toulouse, 2013, p. 37.

(23( Charles Gardou, La société inclusive, parlons�en, il n’y a pas de vie minuscule, d. Erès, Toulouse, 2012, p. 144.

(24( Stiker Henri�Jacques, Corps infirmes et sociétés, éd. Dunod, Paris, 2006, p. 296.
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بعض شهادات ألشخاص سورّيني، يعيشون يف حميط اإلعاقة، هبدف االّطالع عىل مسائل معينة: إىل أي 
حّد عملت اإلعاقة وتعمل عىل كبح عملية تعّلم اللغة الفرنسّية، وعىل السامح للفرد يف العيش كام يتمنّى 
داخل جمتمع جديد، مرسخًة ومعّززًة من حالة العزلة واالنزواء؟ وهل من يتعّلم الّلغة برسعٍة، استطاع  

االحتكاك والتواصل مع أشخاص فرنسّيني، ونجح فيه؟

ل إعاقتي البرصّية كابًحا لتعّلم الّلغة الفرنسّية، عىل العكس فقد تعّلمت أرسع  يقول أمحد ع: »مل تشكِّ
من اآلخرين«. بالفعل، من يعرف أمحد عن قرب،  يالحظ، دائاًم، حماوالته اتباع عدد من دورات الّلغة 
إتقاهنا  اللغة، وإرصاره عىل  تعّلم  إىل حماولة  ما دفع أمحد  أّن  تعّلمها برسعة. ويبدو  الفرنسّية ورغبته يف 
شخص  هو  اللغة  يتقن  ال  من  إعاقة.  هو  الّلغة  إتقان  عدم  فرنسا،  »يف  اآليت:  رأيه  هو  قصري،  وقت  يف 
معاق وغري مستقل، يشبه أي إنسان لديه إعاقة جسدّية أو حسّية. ال بل أكثر من ذلك، من ال يتقن الّلغة 
ظروف  عىل  يعتاد  األخري  هذا  ألّن  ظاهرة؛  إعاقة  لديه  ممن  أصعب  نتائجها  إعاقة  لديه  يكون  الفرنسّية 
إعاقته، وحياول التكّيف معها. أما الشخص الذي ال يتقن الّلغة، وال يريد تعّلمها، فهو بحاجة دائمة إىل 
اآلخر«. إّن ما يدفع وحيّفز أمحد ع عىل تعّلم الّلغة برسعة، ليس فقط سعيه إىل بلوغ مستوى لغوّي يؤهله 
نحو دخول اجلامعة والتسجيل يف الفرع الذي حيّبه وهو املعلوماتّية، وإّنام أيًضا إدراكه: أّن عدم إتقان لغة 
الدولة التي يعيش فيها؛ سيضيف إىل إعاقته إعاقة أخرى. إّن نتائج عدم إتقان الّلغة هي نتائج قاسية عىل 
صاحبها؛ ألّنه سيكون معتمًدا، بشكل دائم، عىل اآلخر، وهذه إعاقة واضحة وإن كانت غري مرئّية. يف 
حني أن املصاب بإعاقة برصّية أو حسّية أو حركّية يستطيع التكّيف مع ظروفه ونتائج إعاقته متبًعا نمط 
حياة تتجّسد فيه صور معينة من االستقاللّية واإلنتاجّية. والسؤال اآلن: هل ما بلغه أمحد من نجاح عىل 
مستوى تعّلم الّلغة، وإدراكه لرضورة جتنّب زيادة اإلعاقات والكوابح داخل جمتمع جديد، ينطبق أيًضا 

عىل أشخاص آخرين قابلناهم هنا يف فرنسا؟

هناك من أتى إىل فرنسا وهو يتقن الّلغة اإلنكليزّية عىل سبيل املثال، فهل كانت حالتهم شبيهة بوضع 
أمحد ع؟ تقول عائلة سام: »اللغة الفرنسّية قبل األكل والرشب، فمن دون لغة، اإلنسان عبارة عن صنم 
يميش يف الشارع، وربام يرست اللغة اإلنكليزّية التي نتقنها الكثري من األمور املتعّلقة بعالج سام يف املشايف 
النقل  العائلة وسائط  العائلة إىل فرنسا، تستخدم  واملراكز الصحّية«. لقد مضت ستة أشهر عىل وصول 
أّن شكل  يبدو  اإلدارّية.  أمورها  املسؤولة عن  املنّظمة  ومقر  واملستشفيات  البيت  بني  تنقالهتا  العامة يف 
العربة التي حتتضن سام غريًبا بعض اليشء؛ ألهّنا تتضمن جزًءا يثّبت رأسها وجزًءا آخر يثبت قدميها، 
وهناك أربطة ليدهيا، ولذلك يف الوقت الذي تسمح فيه الّلغة اإلنكليزية بتحّدث العائلة والتفاهم والتعبري 
عن مشكلة ما مع الفريق الطبّي املتواجد يف املراكز الصحّية التي ترتادها من أجل متابعة حالة سام، تبدو 
التكّلم  عىل  هو  قدرته  دون  من  الفرنسّيني  انتباه  جيذب  صنم  مثل  النقل،  ووسائط  الشوارع  يف  حالتها، 
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معهم. فمن جهة أوىل، حالة سام يف عربتها، ذات التجهيزات الغريبة عاّم هو مألوف، جتذب أنظار معظم 
بالتحّدث مع من لديه فضول أو  الفرنسّية ال يسمح للوالدين  الّلغة  إتقان  ثانية عدم  الناس، ومن جهة 
تساؤل، أو ربام رغبتهام يف طلب مساعدة معينة من اجلريان أو املحيط. هو تشبيه قاٍس أن يكون إنسان 
بمنزلة متثال جامد وثابت، وأن تكون عائلة مع طفلتها جاذبة لألنظار من دون القدرة عىل الكالم مع من 
هو منجذب؛ وذلك بسبب عدم إتقان الّلغة. من هنا وضع والد سام رضورة تعّلم الّلغة يف درجة تسبق 
األكل والرشب؛ ألهّنا مصدر من مصادر الوجود، إذ ال يشعر الشخص بوجوده وكرامته وإنسانيته بعيًدا 

عن اآلخرين، يف حني يستطيع العيش يف عزلته ووحدته آكاًل، شارًبا، إىل أن حتني حلظة مفارقته احلياة. 

جتربة أخرى؛ من املمكن القول بأّن إرادة الشخص يف تعّلم الّلغة ال تكفي، فهناك أوضاع حميطة به 
)نوعية اإلعاقة ودرجتها، وطول أو قرص مدة مغادرته لصفوف الدراسة، ومتكنه من لغة أجنبّية أخرى( 
قد تثقل عليه، وتبطئ عملية التعّلم، وتضيف إعاقة إىل إعاقته، أو إىل تلك التي أصابت أحد أفراد عائلته. 
فمثاًل، يقول والد يانا: إّن ))اهتاممنا كله منصب عىل يانا، وهذا أثر بشكل سلبّي يف تعّلم الّلغة وإتقاهنا، 
اجلمعيات  تنّظمها  التي  النشاطات  إىل  وحدي  عادًة،  أذهب،  أنا  الناس.  مع  عالقتنا  يف  سلبيًّا  أثر  كام 
أمامنا يف حضور  ل عائًقا  يانا ال متيش. إن عدم قدرهتا عىل امليش يشكِّ الفرنسّية والسورّية، وذلك؛ ألّن 
كّل النشاطات((. واضح جًدا، مدى وحجم العزلة التي تعيشها عائلة الطفلة يانا، فطاملا هي يف البيت، 
ينبغي عىل األّم واألب البقاء بجانبها ))يانا، ال تأكل، وال ترشب، وال متيش، وال جتلس، إال بمساعدٍة من 
شخص آخر((. وتبدو العزلة هي أحد األسباب التي أسهمت يف تأخر الوالدين يف تعّلم اللغة الفرنسّية؛ 
عزلة متولِّدة من إعاقة يانا، وهي كام قال والدها، ال تفّضل زيارة األصدقاء، وال املشاركة يف نشاطات 
تنّظمها جهات فرنسّية وسورّية ألسباب تتعّلق، ربام، بشكل العربة التي هي وسيلتها الوحيدة يف التنقل، 
وربام أيًضا شكل جسمها املختلف، وعدم قدرهتا عىل الكالم يدفعاهنا إىل تفضيل البقاء يف املنزل. إعاقة 
وبالنتيجة  اآلخرين،  مع  االحتكاك  يف  وصعوبًة  عزلًة  أنتجا  الفرنسّية  الّلغة  إتقان  يف  العائلة  وتأخر  يانا 

مضاعفة الشعور بمرارة الغربة رغم  العناية الطبّية املتاحة للطفلة يانا.

وقال يارس موّضًحا معاناته اليومّية بسبب التأخر يف تعّلم الّلغة وإتقاهنا: »يف فرنسا، عدم تعلم اللغة 
عائق، وسبب يف عزلتي 120 باملائة. وعىل الرغم من لطف الشعب وتفّهمه إلعاقتي، فإّنني أشعر بالعجز 
عندما ال أستطيع التعبري عاّم يف داخيل، وعن وجعي. رغبتي كبرية يف احلديث عن ثقافتي إىل الفرنيس، 
لكن مل أستطع إىل اآلن التعبري عن ذلك(. الشعور بالعجز وحالة العزلة واإلخفاق يف التعبري عاّم يريده 
إىل  تؤدي  التي  أمام شبكة من األسباب  احلركّية. وكأّننا  يارس  إعاقة  إىل  إعاقة  تزيد، وتضيف  أمور  هي 
حالة سلبّية النتائج، شبكة من األسباب التي ال توّلد تقدًما أو تالًيا، وإنام تنتج تأخًرا ومجوًدا. يشرتك عدد 
من العنارص يف هذه الشبكة وهي إعاقة حركّية، وتأخر يف إتقان الّلغة، وعجز يف التواصل مع اآلخرين، 
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واستمرار حضور هذه العنارص يعّزز من عزلة )الشخص يف حالة إعاقة( داخل جمتمع فرنيّس متعاطف 
أّنه مل جيد الطرق األنسب من أجل التواصل مع هذا الشخص بعد، وال مع أشخاص يف حالة  معه، إالّ 

تشبه حالته. 

الّلغة، فيقول أمحد ط: »ما كنت مستقاًل خالل فرتة عالجي يف فرنسا؛  وتستمر املعاناة بسبب عائق 
إعاقة  الوجع هو  التعبري عن  االستقاللية يف  أّن عدم  بل وجدت  الفرنسّية، ال  اللغة  اتقاين  لعدم  وذلك 
إضافية(، »لقد زادت معانايت بعدم إتقان اللغة الفرنسّية، فمن يتكّلم معي، خياطبني ويبدو يل وكأّنه يدمج 
بني اإلعاقتني: اإلعاقة يف كّفي وقدمي، وتلك التي يف لغتي، ومن ثم هناك، غالًبا، نوع من الشفقة أثناء 
الّلغة يقود، أحياًنا أو غالًبا، إىل حضور االعتامد عىل اآلخر بشكل كبري، وقد  إّن غياب  التعامل معي«. 
ا عن الوجع  متّثلت أشد صور اإلعاقة صعوبًة وبأًسا، بحسب جتربة أمحد، يف عدم القدرة عىل التعبري لغويًّ
واألمل. فالنسبة إىل شخص ال يتقن لغة الفريق الطبّي واملعالِج، سيجد مشقًة يف رشح نوعية الوجع ودرجته 
ومدته وظروفه. هي مشقة تضاف إىل إعاقة سبق وأصيب هبا من قابلناهم من السورّيني، وهي مشقة قد ال 
يعاين منها من أصيب بإعاقة سمعّية ويستخدم لغة اإلشارة، إذ لديه لغة رموز وإشارات، يستطيع بفضلها 

رشح مكان األمل ونوعيته ودرجته. 

الّلغة  الّلغة خينق الشخص، فتربز  الفكرة اآلتية: خالل الوجع، يكاد غياب  إّن شهادة أمحد ط تقدم 
بكوهنا املخلص الغائب، الذي حيرض مع وجود مرتجم ينقل ما يقوله مْن يتأمل، ويعربِّ بلغته عن أمل ال يعانيه 
هو، وإّنام يعانيه من ال يتقن الّلغة. وهكذا جيد أمحد أّن إعاقة أخرى أضيفت إىل حالته، وهي إعاقة عدم 
القدرة عىل التواصل مع اآلخرين، واالعتامد عىل مرتجم، ويف حال غاب هذا األخري، يتحّول أمحد إىل 
كائن يتحّدث لغة ال يفهمها من حوله أحد. بالنتيجة: حترض مجلة من اإلعاقات، التي قرأها أمحد يف سلوك 
معظم الناس ونظراهتم، فهناك إعاقة يف قدميه وكّف يده، وهناك إعاقة أيًضا يف لغته. يزداد الشعور بأّن 
اآلخر يتعامل مع هكذا حاالت انطالًقا من صورة من صور الشفقة، وعىل الرغم من حماولة الكثريين 
إلبعاد هذه الصورة من سلوكهم وأفكارهم، فإّن هكذا شعور يتغّلب عىل من أصيب بإعاقة مركبة بطريقة 

غري شعورّية.

العزلة عىل األشخاص  الّلغة يف فرض حالة من  الذي لعبه غياب  الدور األسايّس  نستنتج مما سبق: 
املصابني بإعاقة، وعىل عائالهتم الذين وصلوا، حديًثا أو منذ سنوات عدة إىل فرنسا. فال يكفي، كام يبدو، 
الصمت ورسم االبتسامة وحسن السلوك يف كرس حاجز اخلوف من شخص جمهوٍل آٍت من بالد يسودها 
احلرب والدمار والعنف والقتل. يف حني يساعد، غالًبا،  إتقان الّلغة يف التقّرب من اآلخرين، ويف رشح 
للشخص بدخول جمتمع جديد  وبالتايل تسمح  إليهم،  بالنسبة  قد تكون جمهولة  التي  األمور  الكثري من 
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وإمكان التواصل مع أفراده. إّن حضور أو غياب الّلغة، يف جمتمع جديد مثل املجتمع الفرنيس، يمثِّل داللة 
عىل حضور إعاقة و إعاقات أو غياهبا.  

من هنا ننتقل إىل مناقشة الفكرة األخرية يف هذا املحور، إذ تشّكلت لدينا صورة واضحة تقريًبا عن 
وضع بعض األشخاص الالجئني املصابني بإعاقة معينة يف بلد جلوئهم )فرنسا(. حيث مل يرتافق توافر 
الرتبوّية  املؤسسات  قدرة  مع  اجليدة  التحتّية  والبنية  املادّي  والتعويض  الطبّية  واملتابعة  الصحّية  الرعاية 
إجياد  أيًضا يف  تنجح  اإلعاقة وحيال من أصيب هبا، ومل  الناس حيال  نظرة معظم  تغيري  والتعليمّية عىل 
نوع  إىل  قاد  الوضع  ينبغي. وهذا  الّلغة كام  بتعّلم  أو ألفراد عائلته  إعاقة  فّعالة، تسمح ملن حيمل  حلول 
يشعر  هل  مفاده:  سؤال  توّلد  هنا،  من  املحيط.  مع  التواصل  يف  وصعوبة  قابلناهم  من  معظم  عزلة  من 

)الشخص يف حالة إعاقة( بأّنه ينتمي إىل أقلية ضمن أقلية يف املجتمع الفرنيّس؟

نقلت برجييت مارتينيز قصًصا عن أشخاص وصلوا إىل فرنسا منذ زمن بعيد، ونالوا حق اللجوء فيها، 
وكانت هناك لقاءات وجتارب الفتة لالنتباه وتدعو إىل التأمل، إذ قال أبو احلسن بني صدر )إيران(: »أحّب 
كثرًيا فرنسا، عىل الرغم من أّنه ليس لدّي الكثري من العالقات مع فرنسيني، فإين من خالل الفكر والفّن 
والتلفاز، أعيش يف هذا الوسط وأتابع السياسة الفرنسّية. اآلن، أشعر كام لو أّنني يف وطني. لكن ينقصني 
كل يشء، فلقد مات كّل ما كنت أعرفه يف بيئتي، وخالل مرحلة طفولتي ومراهقتي«)25(. وتقول برجييت 
حول شخص يدعى دونك فان لوا )فيتنام(: »كّل ما يستطيع املرء فعله هنا ]فرنسا[ لن يكون له نفس 
الطعم الذي هناك ]فيتنام[ أبًدا؛ ألّنه هنا وبشكل أكيد، كل يشء له طعم املنفى بالنسبة إىل لوا«))2(. هذه 
بعض التجارب القديمة نسبًيا التي تربهن عىل أّنه ليس من السهولة النجاح يف بلوغ كّل صور االندماج 
يف جمتمع جديد؛ وذلك يعود إىل أسباب متعددة، قد ال تتعلق فقط ببنى املجتمع ومؤسساته، وإّنام أيًضا 
بأّن ماضيه  القول  الذي يدفعه إىل  الفرد. هذا الرتكيب  النفيّس والعاطفّي والعقيّل لإلنسان  إىل الرتكيب 
معظمه مات، لكنه حيٌّ رغم موته، وهو تركيب يقّر يف نجاح اإلنسان بتحقيق صورة من صور االندماج، 
بالعتبة. بمعنى:  ما يسمى  أمامه حدوًدا جتعله حتت ضغط  به، راسمًة  الغربة واملنفى حتيط  أّن صور  إالّ 
يعيش املهاجر، أحياًنا أو غالًبا، عىل عتبة املجتمع، لكونه غريًبا مع نيله للجنسية الفرنسّية. هذه الشهادات 
تدفعنا إىل االطالع عىل ما يشعر به )أشخاص يف حالة إعاقة( أو ما تشعر به عائالهتم بعد قضائهم يف فرنسا 
سنوات زادت عىل مخس، فهل يشعرون أو يعيشون صورة من صور العزلة؟ وهل اإلعاقة فاقمتها؟ هل 

بالفعل حالة أقلية األقلية تقرتب من )شخص يف حالة إعاقة( يعيش يف جمتمع جديد؟ 

(25( Martinez Brigitte, J’ai deux amours, portraits d’exil, éd. Le cherche midi, Paris, 1998, p. 44.

)26) المرجع السابق، ص 71. 
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))مل  بالقول:  سؤالنا  عن  وجييب  فرنسا،  يف  إليه  يصبو  ما  حتقيق  نحو  واثقة  بخطوات  ع  أمحد  يسري 
أشعر بأيّن أنتمي إىل أقلية ضمن أقلية، وإنام أنا من األقلية السورية، لكن أنتمي إىل املكفوفني يف فرنسا«، 
ويضيف: »مل تزد اإلعاقة من عزلتي؛ ألنني اجتامعي بطبعي، لدي تواصل مع فرنسيني، ونخرج يف نزهات 
العامة  فأنا أتسّوق وآخذ املوصالت  الفرنسيني املكفوفني أكثر عزلة مني،  وزيارات. وربام الحظت أن 
وأبيع وأشرتي وأقوم بتصليح احلواسيب((. ويف هذا السياق قال والد عائلة )خالد، وأسامء، وحسنة(: 
ل العزلة واالختباء، وبالتايل: من يتقّبلنا كام نحن فأهاًل وسهاًل، ومن ال  »نحن عائلة اجتامعية، وال نفضِّ
يتقّبلنا فهذا شأنه«. باملقابل، اختلفت اإلجابة لدى يارس، الذي قال: »أشعر بأين أنتمي إىل أقلية ضمن 
أقلية؛ فالالجئ يعمل، ويذهب، ويزور أصدقاءه، وخيرج مع أوالده. لكن، أنا لست مثلهم، وليس لدي 
احلرية التي يتمتعون هبا«. ثّم أضاف: »نعم زادت اإلعاقة من عزلتي، فمن املمكن هنا يف فرنسا أن تعمل 
أي عمل حتبه وتبدع فيه، لكن اإلعاقة متنعني. تفرض اإلعاقة أعاماًل حمّددة وغري متوّفرة دائاًم، وهذا هو 

الفرق بني أعامل حمّددة مقّيدة بظروف إعاقة معينة وبني أعامل حرة يامرسها اإلنسان؛ ألّنه حيبها«.

يربز يف إجابة أمحد عدد من النقاط التي ينبغي مناقشتها:

أ أو تنسب 	. الكثريين، فاألقلية حتمل  أثًرا إجيابيًّا يف مسامع  أقلية ال ترتك  أّن كلمة  يبدو 
إليها صور من االختالف وأحياًنا الغرابة، باملقارنة بام هو سائد ومألوف لدى األكثرية؛ لذلك 
هناك من ينفيها عنه وبشكل خاّص يف حال شعر بأهّنا قد تشّكل سبًبا من أسباب عزلته وابتعاد 

اآلخرين عنه، أو عاماًل يكبح اندماجه يف جمتمع خمتلف عاّم اعتاده من قبل.

أ بدورها 	. هي  التي  السورّية،  اجلالية  ضمن  موجودة  أقلية  إىل  انتامئه  ع  أمحد  رفض  يف 
أقلية يف فرنسا، تأكيد منه عىل أّن ما يقوم به من نشاطات وأعامل يؤهله ألن يكون ضمن أقلية 
واحدة، وليس أقلية ضمن أقلية. هو سورّي قادر عىل تعّلم الّلغة، والسعي إىل حتقيق الكثري من 
ّأّنه  الوقت نفسه،  املوجودين يف فرنسا معظمهم. لكنّه أضاف، يف  السوريني  أهدافه، مثله مثل 
معينًا،  ترّدًدا  يتضمن  أّن جوابه  احلالة،  فيبدو، يف هذه  الفرنسّيني،  املكفوفني  إىل  ينتمي  سوريٌّ 
وربام أمنيات بعيدة قلياًل أو كثرًيا عن واقع يريد االندماج فيه بطريقة تسمح له بأاّل يكون غريًبا.

أ األقلية 	. أقلية ضمن  إىل  ينتمي  منه شخًصا  مل جتعل  البرصّية  اإلعاقة  بأّن  ع  أمحد  يرى   
السورّية املوجودة يف فرنسا، لكنّه سوريٌّ تتشابه أوضاع إعاقته مع إعاقة املكفوفني يف فرنسا. لقد 
رفض تعبري أقلية األقلية، وإن كانت تتفق إجابته هذه، بطريقة أو بأخرى، مع مضمون التعبري 
التعبري من دالالت قاسية وربام مؤملة بالنسبة لبعضهم، وتعّزز من  ذاته. ولعل ما يتضمنه هذا 
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حالة اغرتاهبم، هو ما دفع أمحد إىل رفضه أو عدم تفضيل توظيفه خالل اإلدالء بشهادته.

أ أضاف أمحد ع ورشح ما يميزه عن املكفوفني الفرنسّيني، الذين بدوا له أهّنم يعيشون 	.
العالقات والنشاطات  الكثري من  السلوك والشخصية، ولديه  يف عزلة واضحة. فهو اجتامعّي 
واألهداف التي يسعى إىل حتقيقها. ينفي أمحد عزلته، وال يستطيع أي شخص نفي نفيه أو نفي ما 

يشعر به خالل إقامته يف فرنسا، إقامة عمرها ثالث سنوات.

ويف حني أكدت عائلة )خالد، وأسامء، وحسنة(: أّن إعاقة أطفاهلا مل متنع من اتباع نمط حياة اجتامعّي 
وتواصيّل مع اآلخرين، وال متنع. اختلف األمر لدى يارس، الذي بدا من جوابه عن سؤالنا بأّنه يعاين من 
عزلة بدأت ترافقه يف حارضه، وقد هتّدد مستقبله؛ فمعظم ما يقوم به أمحد ويامرسه بطريقة ال تتلف كثرًيا 
ا عن شعوره باالنتامء إىل أقلية تعيش ضمن  عاّم يقوم به اآلخرون يف فرنسا، قام يارس بنفيه ودحضه معرّبً
أقلية. فإعاقته احلركّية ال تساعده يف أن يتمتع بام يتمتع به اآلخرون، فمن لديه حق اللجوء من السورّيني، 
قادر مثاًل عىل اخلروج وحيًدا أو مع أوالده متى أراد، وقادر أن خيتار العمل الذي يريده وحيّبه، يف حني إن 
يارس مقيٌد- بسبب طرفه االصطناعّي أو بفضله- بظروف الطقس وبتجهيزات وسائط النقل، وبتسّطح 
الطرقات واألرصفة. ال بل أضاف: أّنه لن يستطيع، غالًبا، ممارسة العمل الذي حيّبه )صناعة احللويات 
الرشقّية( ألّن إعاقته تفرض عليه مهن حمّددة، قد ال تتفق مع ميوله ورغباته. من هنا، جيد نفسه - ربام يتغري 
هذا الشعور مع الزمان- ينتمي إىل أقلية ال تستطيع أن تفعل ما حتّبه، وهي أقلية تنتمي إىل جالية سورية 

تعترب أقلية ضمن املجتمع الفرنيس.  

إًذا، رأينا كيف دفعت اإلعاقة، وكيف كانت حافًزا بالنسبة إىل كثري من العائالت واألشخاص املصابني 
العالج  متابعة  هبدف  وذلك  أورويّب؛  بلد  يف  اللجوء  ولطلب  سورية،  من  اخلروج  أجل  من  ما،  بإعاقة 
والعيش بكرامة، ولتأسيس حارض ومستقبل أفضل، بعيًدا عن وطن مزقته احلرب. ويف املجمل الحظنا، 
ومن خالل الشهادات التي مجعناها، أّن من وصل إىل فرنسا ولديه إعاقة، قد نال عدًدا من االمتيازات 
املادّية والرعاية الطبّية واملتابعة يف مراكز خمّصصة إلعادة التأهيل النفيّس واجلسدّي واحلركّي. لكن، بدا 
أّن ما يعانيه، عادًة، املهاجر من صعوبات متعّلقة بتعّلم الّلغة، ومن صورة من صور العزلة، يعيشها أيًضا 
من لديه إعاقة وربام بشكل مضاعف. إذ تفرض اإلعاقة عىل حاملها أو عىل عائلته معوقات وكوابح أكثر، 
معوقات حتّد من حركته ومن إمكان تواصله مع اآلخرين. وتفرض عليه نشاطات حمّددة أيًضا؛ إذ هناك 
كثري من األعامل التي ال يستطيع ممارستها وال تساعده، أحياًنا أو غالًبا، البنى التحتّية املوجودة يف فرنسا 
يف القيام هبا. ويبدو أن العتبة التي عاش ضمنها املصاب بإعاقة يف سورية، يعيشها ويمّر بمرحلة تشبهها 
هنا يف فرنسا، وإن كان ذلك بصور ودرجات خمتلفة؛ إذ ال تكفي نظرات الناس املتعاطفة واالهتامم الطبّي 



273

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 دراسات

ومتابعة العالج وزيارة مراكز التأهيل بشكل دوري ومنتظم، فـ)الشخص يف حالة إعاقة( يعيش يف عزلة 
واضحة يف مدينة بوردو الفرنسّية، وجيد نفسه، غالًبا، يف وضعية املقبول واملرفوض، واملألوف واملختلف، 

واملرّحب به واملطرود.

خامتة

نتيجة  إىل  الطبّي  الفريق  توّصل  الطبّية،  االستشارات  فرنسا، وإجراء عدد من  إىل  يارس  بعد وصول 
مفادها أّن القرار يعود إىل يارس يف االختيار ما بني إجراء عمل جراحّي لساقه غري مضمون النتائج أو برت 
الساق من فوق الركبة. كانت الصدمة التي أصابت يارس كبرية؛ إذ كان من الصعب عليه أن يفهم ملاذا 
ا مع وجود معرفة طبّية متطورة يف فرنسا! ولقد ظّن،  يسند القرار إليه؟ وملاذا عليه أن يتخذ قراًرا مصرييًّ
أحياًنا،  الطبّية حدوًدا، وأهّنا،  للمعرفة  بأّن  يدرك حينئذ،  مل  اخليارين.  أفضل من هذين  بأهّنا متتلك  هو، 
تقف عاجزًة أمام بعض حاالت اإلعاقة واألمراض املزمنة. كان ينظر إىل ساقه متسائاًل يف حرية: كيف 
يمكنه القبول ببرت ساقه وهي جزء منه؟ هي حّية، تتحرك وجيري الدم فيها، وهي دافئة، وإن كانت ال 
تستجيب ملا يريده، وال تساعده أحياًنا، يف السري واللعب مع أطفاله؟ لكن، هو يعاين منذ أربع سنوات 
من األمل والوجع، وكان جمرًبا عىل اجللوس يف البيت من دون عمل، فكيف يقبل، يف الوقت نفسه، بإجراء 
عمل جراحّي غري مضمون النتائج، وبعد ذلك ينبغي له أن يبقى حبيس البيت أو حبيس حركات حمّددة 
مدة سنتني إضافيتني؟ لذلك، وبعد ترّدد وقضاء وقت طويل من التفكري، والرغبة يف تغيري احلال، قرر 
يارس خطوة البرت، وتّم ذلك بنجاح. بعد أكثر من عام عىل عملية البرت، يقول يارس: ))ال يستوعب بعض 
األشخاص أن رصاصة واحدة قد تغرّي من نمط حياة إنسان بشكل كبري. نعم، رصاصة واحدة غرّيت 
من حارض حيايت ومن مستقبلها، ومن الصعب عىل بعضهم إدراك مضمون ما أعانيه يف كلِّ يوم. تتمّثل 
بشاعة إصابة احلروب يف الفرق  بني ما قبل وما بعد. أنا ما كنت أجلس يف البيت، وكنت أسافر من مدينة 
إىل أخرى من أجل تطوير عميل. اآلن، وبسبب إعاقتي، أنا حمكوم من دون حاكم، ومن دون ارتكاب 

جريمة((.

د دلياًل حيًّا عىل إجرام احلرب، ودلياًل يتنقل من مكان  نالحظ أن بعض اإلصابات واإلعاقات جتسِّ
إىل آخر، ممّرًرا رسالة مفادها: إّن احلرب تقتل الكثري من الناس، وتؤدي إىل دمار هائل يف البنى التحتّية 
حياته  خيرس  نرياهنا،  بسبب  خالهلا  يقتل  ومن  اآلالف،  إصابة  يف  وتتسّبب  والقرى،  املدن  يف  املوجودة 
وينتقل إىل مرحلة يغيب فيها األمل والوجع، مالمًسا األبدّية. لكن، من يصاب برصاصة أو بانفجار ما، 
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وتتسّبب إصابته بإعاقة دائمة؛ فإّن معاناته ستكون مثل ظّله، وسرتافقه آالمه الناجتة من إعاقته يف معظم 
أيامه ولياليه، وربام سيتغرّي اسمه، ليصبح س املعاق بداًلً من س. إًذا، سيكون عليه أن يتقّبل حالًة جديدًة 
وخمتلفة كثرًيا مقارنًة بامضيه، وينبغي له أن يناضل من أجل إثبات ذاته يف جمتمعه أو يف جمتمع جديد؛ وذلك 
من أجل العالج والتأهيل وإعادة بناء حياته وحياة عائلته. قد تنتهي احلرب، وتنتهي نرياهنا، وتصمت 
مدافعها، ويقف طرياهنا عن قتل البرش والشجر وما بناه اإلنسان من حجر، وقد تتّم حماكمة جمرمي احلرب 
ومن تسّبب يف جتويع املاليني وترشيدهم. لكن، يبقى من أصيب بإعاقة، خالل احلرب، حمكوًما بتصنيف 
اإلعاقة  مضاعفات  بسبب  ليس  معاناته  وتستمر  )املعاقون(،  اسمها  ضيقة  دائرة  ضمن  يضعه  مستبٍد 
وظروفها ونتائجها فقط، وإّنام أيًضا بسبب نظرات الناس التي حتتاج إىل تغيري يف معايريها، ويف رضورة 
تنتهي احلرب تاركًة دالئل عىل  املألوف وما يدعى بـ)الطبيعي(.  تقّبل املختلف، ولكّل ما هو بعيد عن 
وحشية نتائجها، ويصبح من أصيب بإعاقة شبيًها بتلك األحياء التي دمرت، لكن الفرق، هو: أّن ما دِمر 
ثابت يف مكانه ويمكن إعادة بنائه، يف حني إن الشخص الذي وجد نفسه يف حالة إعاقة،  يظل يتنقل من 
مكان إىل آخر، ترافقه معاناة وأمل ووجع وعزلة وحياة تتأرجح ما بني التقّبل والرفض وما بني الرتحيب 

والطرد.

لعل ما ينتج عن احلرب من إعاقات حركّية وجسدّية وحسّية ونفسّية وعقلّية، وما ينتج عن هذه األخرية 
من قتل جوانب لدى اإلنسان وهو ال يزال عىل قيد احلياة، ولعل ما ينتج عن احلرب من هتجري ماليني 
الناس، ودفعهم إىل العيش بعيًدا من البيوت التي ولدوا فيها ومن الثقافة التي اكتسبوها ومن األهل الذين 
أحاطوهم بدفٍء ورباط اجتامعي متني؛ لكي يعيشوا يف بالد يتحدث ناسها لغة خمتلفة، وتنترش فيها تقاليد 
بغربة تكون  أنفسهم يف عزلة وإحساس  املغرتبني  غالًبا، بعض  وثقافة ونمط حياة خمتلف، بحيث جيد، 
أحياًنا نتائجها أقسى من نتائج احلرب، كّل ذلك كفيل بأن يدفع العامل ومؤسساته وهيئات األمم وساستها 
إىل إدراك أمهية السالم ورضورة جتنّب احلروب واألسباب التي تؤدي إليها؛ وذلك هبدف إنقاذ حارض 
إعاقة( عبارة عن قصة حّية  إن حكاية كّل )شخص يف حالة  التفكك والضياع.  اإلنسان ومستقبله من 
تروي الظروف القاسية التي تسّببت يف إعاقته، وتلك التي عاش خالهلا يف ظّل احلرب ورحلة التهجري، 
وتصور مدى إجرام احلروب يف تغيري حياة الشخص نحو األسوأ، إالّ إذا استطاع جتاوز هذه الصعوبات 
والتكّيف مع وضعه اجلديد. لذلك، قد يكون الشخص وإعاقته عبارة عن دستور حّي يدعو إىل السالم، 
لكنّه سالم يدعو أّواًل وقبل كل يشء إىل إيقاف األسباب التي تقود إىل احلروب ومتزيق اإلنسان واملجتمع، 
األسباب املتمثِّلة يف االستبداد والتسّلط عىل الشعب، وإفقاره حياتيًّا ومعرفيًّا وسياسيًّا. هو سالم ينترص 

ا عاّم يريده، وما يصبو إليه من أفكار وأهداف.  ً ملرحلة يستطيع اإلنسان فيها العيش بكرامة وحرية، معربِّ
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العالقة بني الفلسفة والدين، بني الديمقراطية واإلسالم

 يف رضورة التحليل املفاهيمي والنقدي

حسام الدين درويش

من الناحيتني املنطقية والتارخيية، يبدو )طبيعيًّا( هيمنة التوتر عىل العالقة بني الفلسفة والدين. فمن 
كثرٍي من  يتناوالن، يف  بحيث  ذاته،  الروحي  املعريف-  احلقل  يشغالن  الطرفني  أن  يبدو  املنطقية،  الناحية 
ل هذه األسئلة إىل  األحيان، األسئلة ذاهتا، لكنهام يتعامالن معها تعاماًل خمتلًفا. ففي حني أن الفلسفة حتوِّ
تساؤالت مفتوحة تغني الفكر، وتثري التفكري، وتصبح نقطة انطالق ألسئلة جديدة وإجابات خمتلفة، يميل 
الدين إىل القضاء عىل هذه األسئلة وإغالق آفاقها املمكنة، من خالل تقديم إجابات يقينية وهنائية عنها. 
ومن الناحية التارخيية، اتسمت العالقة بني الفلسفة والدين بالسمة الصدامية غالًبا؛ وبدا ذلك واضًحا، 
ا وكبرًيا، يف العصور الوسطى، )اإلسالمية( و)املسيحية(، حيث كان حضور الدين طاغًيا  وضوًحا خاصًّ
ومهيمنًا. وعىل الرغم من اشرتاك العاملني )اإلسالمي( و)املسيحي( بتلك اهليمنة، إال أن ذلك ال ينفي 
االختالفات  وأحد  والدين.  الفلسفة  بني  العالقة  خصوص  يف  وبينهام،  فيهام  مهمٍة  اختالفاٍت  وجود 
حاول  املسيحيني،  الفالسفة  أبرز  )أحد(  بوصفه  األكويني،  توما  أن  يف  تكمن  املجال  هذا  يف  األساسية 
العقلية  الفلسفة، أي من خالل الربهنة  الدين، أو إظهار معقوليته، من خالل اللجوء إىل  آنذاك رشعنة 
عىل أحقية وجود الدين ومعقولية أطروحاته األساسية.)1( يف املقابل، حاول ابن رشد، وهو )أحد( أبرز 
الفالسفة املسلمني، أن يبنيِّ أن الدين يسمح بالتفلسف وحيّض عليه؛ وعىل أساس هذا التسويغ الديني، 
حتديد  سلطة  للفلسفة  األكويني  توما  أعطى  وباختصاٍر،  الفلسفة.)2(  مرشوعية  إظهار  رشد  ابن  حاول 
الفلسفة هي من حيتاج إىل  ابن رشد قد رأى أن  إثباته، يف حني إن  أو  ا  الدين ومعقوليته نظريًّ مرشوعية 
التسويغ الديني، ال العكس، وأن الدين هو الذي يمنح الفلسفة مرشوعية الوجود، ويبني مدى فائدة هذا 

الوجود ورضورته، ال العكس.

)1) لالطالع على آراء توما األكويني، يمكن العودة إلى أبرز األرسطيين/ التوماويين العرب: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة األوربية في العصر الوسيط، )القاهرة: مؤسسة 

هنداوي للتعليم والثقافة، 2014(، ص 141�168.

)2) انظر خصوًصا: ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال، دراسة وتحقيق محمد عمارة، ط3، )القاهرة: دار المعارف، 1999).
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ا، يف العامل املعارص، عام كانت عليه يف  وعىل الرغم من أن العالقة بني الفلسفة والدين، تتلف جذريًّ
العصور الوسطى، إال أنه من املمكن أن نجد، يف هذا العامل، صيًغا جديدًة ومماثلًة أو مشاهبًة لالختالف 
السابق بني ابن رشد وتوما األكويني. ولتوضيح الصيغة املعارصة من هذا االختالف، سأحاول يف هذا 
النص أن أجيب عن السؤال اآليت: ما الذي يمكن للفلسفة أن تفعله أو ما الذي ينبغي هلا أن تفعله، عند 
تناوهلا للدين أو الظاهرة الدينية اإلجابة باختصار هي أن مهمة الفلسفة تتجسد، خصوًصا أو حتديًدا، يف 

التحليل املفاهيمي والنقد عىل الطريقة الكانطية. وسأرشح يف ما يأيت هذه املهمة املزدوجة.

إضافًة إىل املواجهة املبارشة املستمرة بني الفلسفة والدين، ثمة صيٌغ معارصٌة غري مبارشٍة للمواجهة 
وبني  املعريف،  الصعيد  عىل  والدين)3(،  العلم  بني  املواجهة  يف  حتديًدا،  أو  خصوًصا  وتكمن،  بينهام، 
الديمقراطية )العلامنية( والدين أو اإلسالم )السيايس أو اجلهادي(، عىل الصعيد السيايس والثقايف عموًما. 
وهذه املواجهة بني الدين من جهٍة، والعلم والديمقراطية من جهٍة أخرى، هي مواجهٌة غري مبارشٍة مع 
الفلسفة؛ ألن العلم هو ابن الفلسفة تارخييًّا، ومواجهة الدين مع العلم هي، يف الواقع، مواجهٌة مع فلسفة 
الديمقراطية  قيم  ارتباط  خالل  من  بالفلسفة،  )العلامنية(  الديمقراطية  ترتبط  املقابل،  يف  حتديًدا.  العلم 
الوثيق،  بقيم الفلسفات العقالنية التنويرية والليربالية ونضال الفئات املضادة للسلطة الدينية من أجل 
األفراد/  بني  والقانونية  األخالقية  واملساواة  السلطات،  هذه  هيمنة  من  والتخلص  جهٍة،  من  العلامنية 

املواطنني، من جهٍة أخرى.

الطريقة  عىل  الفلسفي،  النقد  وممارسة  املفاهيمي  للتحليل  يمكن  والدين،  العلم  بني  املواجهة  يف 
فحسب،  املعريف،  الصعيد  عىل  والدينية،  العلمية  اإلمربياليتني  ليس  بتجاوز،  لنا  يسمحا  أن  الكانطية، 
ترفض  التي  الشاملة  اهليمنة  نزعة  السياق،  هذا  يف  باإلمربيالية،  وأقصد  أيًضا.  الفلسفية  اإلمربيالية  بل 
النزعة أعىل املراتب، فيام تأيت  االختالف األفقي، وال ترى إال مراتبيًة عموديًة، حيتل فيها صاحب هذه 
أن  ترى  علمويٍة  يف  تتمثل  العلمية  فاإلمربيالية  للكلمة.  القيمي  باملعنى  األسفل،  يف  األخرى  األطراف 
العلم وحده القادر عىل الوصول إىل احلقيقة )و(املوضوعية يف ميدان املعرفة؛ وكل ما عداه من املعارف، 
بام فيها املعارف الدينية والفلسفية، ال قيمًة )كبريًة( له موضوعيًّا. وتتبنى اإلمربيالية الدينية منطًقا مشاهًبا، 
لكنها تضع الدين يف املرتبة األعىل بالتأكيد، وترى أن قيمة املعارف األخرى تعتمد عىل مدى تطابقها مع 
املعرفة الدينية وخدمتها هلا؛ وكل معرفٍة تتناقض مع املعرفة الدينية هي معرفٌة زائفٌة بالتأكيد. وإضافة إىل 
التحليل الفلسفي للمفاهيم األساسية املؤسسة لكل طرٍف عموًما، ولعالقتهام بامليدان املعريف خصوًصا، 
يمكن للفلسفة أن تقوم بتحديد املرشوعية، اجلزئية والنسبية، التي يتمتع هبا كل طرف يف املجال املعريف، 

(3(  Cf. Dixon, Thomas. Cantor, Geoffrey. & Pumfrey, Stephen. )eds.(, Science and Religion: New Historical Perspectives, 

)Cambridge: Cambridge University Press, 2010(.
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نمًطا  للنقد أن يتخذ  الوقت نفسه. ويف حتديد املرشوعية وحدودها، يمكن  وحدود هذه املرشوعية، يف 
كانطيًّا.

وإضافة إىل نقد اإلمربياليتني السابقتني، يمكن وينبغي للفلسفة أن متارس نقًدا ذاتيًّا جتاه امربياليتها 
اخلاصة، التي تتمّثل يف )نزعًة فلسفويًة( ترى أن الفلسفة ليست رأس احلكمة وقمة املعارف، من حيث 
أو  ضمنيٍة  كاملٍة،  أو  جزئيٍة  استعادٍة،  يف  اجلامل(،  )وأساس  اخلري  منبع  أيًضا  هي  بل  فحسب،  املكانة، 
رصحيٍة، للمامهاة السقراطية/ األفالطونية بني احلقيقة واخلري. ووفًقا هلذه النزعة، ال يكون اخلري و/ أو 
احلقيقة إال من حيث كوهنام مرتبطني بالفلسفة، وال تكون الفلسفة إال بوصفها حقيقيًة وحقًة و/ أو خريًة 
وأخالقيًة. من الواضح سلبية هذه النزعات اإلمربيالية ورضورة احلد من حضورها وتأثريها، من خالل 
موقٍف مزدوٍج، يقّر مرشوعية كل ميدان أو جمال، من جهٍة، ويشدد عىل وجود حدوٍد هلذه املرشوعية، من 

جهٍة أخرى.

يف خصوص العالقة بني الديمقراطية )العلامنية( أو العلامنية )الديمقراطية( واإلسالم، نرى أن أهم ما 
يمكن أن تقوم به الفلسفة هو التحليل املفاهيمي النقدي. وسأقوم يف ما ييل باإلشارة املكثفة إىل املشكالت 
األساسية التي ينبغي ملثل هذا التحليل أن يثريها ويتعامل معها. وبقيامي بذلك أود أن أعطي أنموذًجا 

عمليًّا للعالقة، املبارشة وغري املبارشة، بني الفلسفة والدين )اإلسالم(.

)الديمقراطية(  العلامنية  أو  )العلامنية(  الديمقراطية  بني  بالعالقة  املتعلق  السؤال  عن  اإلجابة  قبل 
واإلسالم، ينبغي أن نعلم ما املقصود حتديًدا باملفاهيم التي يتضمنها هذا السؤال. ففي خصوص مفهوم 
اإلسالم، هل نقصد، هبذا املفهوم، اإلسالم بوصفه دينًا، أم اإلسالم بوصفه تدينًا)4(. وبكلامٍت أخرى، 
األول  اإلسالم  أو  واألحاديث(  القرآن  )إسالم  النيص  اإلسالم  نقصد  هل  اإلسالم،  عن  احلديث  عند 
قد  التاريخ()5(.  عرب  املسلمني  ممارسات  يف  جتىّل  كام  )اإلسالم  التارخيي  اإلسالم  أم  الرسول(  )إسالم 
فائدًة )كبريًة( ترجى منها. وللرد عىل مثل هذا  تعقيداٍت ال  التمييزات ال تضيف إال  يظّن أن مثل هذه 
الظن املحتمل، نطرح السؤال اآليت )هل يبيح اإلسالم العبودية؟(. لقد كان املسلمون يبيحون العبودية 
ا وعمليًّا حتى النصف الثاين من القرن العرشين، لكن معظمهم، عىل األقل، ال يبيحها اآلن. ومن  نظريًّ
هنا نقول، يف ردنا عىل السؤال السابق: من جهٍة أوىل، إن اإلسالم النيص أو اإلسالم األول )كان( يبيح 

الدين والعلمانية في سياٍق تاريخّيٍ، ج1، )بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة  المثال، عند: عزمي بشارة،  الدين والتدين نجده، على سبيل  التمييز بين  )4) هذا 

السياسات، 2013).

)5) هذا التمييز بين اإلسالم النصي )إسالم القرآن واألحاديث( أو اإلسالم األول )إسالم الرسول( واإلسالم التاريخي )اإلسالم كما تجلَّى في ممارسات المسلمين عبر 

التاريخ(، نجده واضًحا في: صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، فالح عبد الجبار )مترجًما(، )دمشق/بيروت/بغداد: دار المدى، 2007).
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العبودية، ومن جهٍة ثانيٍة، إن اإلسالم التارخيي، بوصفه إسالم املسلمني املعارص، ال يبيح العبودية حاليًّا، 
عىل الرغم من إباحته هلا سابًقا، وإىل فرتة قريبة نسبيًّا.

املذكور، وستفتقر  السؤال  املفاهيمي ال يمكن اإلجابة )بدقة( عن  التمييز  إقامة مثل هذا  ومن دون 
حماوالت اإلجابة إىل أداة مفاهيمية ال غنى عنها. وانطالًقا من مفهوم )اإلسالم التارخيي(، يمكننا تأكيد 
املحايثة الدائمة للهريمينوطيقية أو التأويلية لكامل احلقل الديني )اإلسالمي(. فاإلسالم إسالمات دائاًم. 
، أو سوء نيٍة اخالقيٍة، أو انحياٍز  ، يعربِّ عن جهٍل معريفٍّ وحماولة اختزاله إىل إسالٍم واحٍد، أو منظوٍر أحاديٍّ
، أو عن كل ذلك، يف الوقت نفسه. ويفيد مفهوم )اإلسالم التارخيي( يف جتنب  أيديولوجيٍّ غري موضوعيٍّ
الوقوع يف أي نزعٍة ماهويٍة أو ثقافويٍة ترى أن لإلسالم، بوصفه دينًا أو ثقافًة، ماهيًة واحدًة ثابتًة أو جامدًة 
جتعله يقبل أو ال يقبل، بالرضورة، الديمقراطية. فتارخيية الظاهرة تنفي سكون ماهويتها، وأحادية هذه 

املاهية، وال جدليتها، يف الوقت نفسه.

وتربز أو تتأكد رضورة التحليل والتحديد الفلسفي للمفاهيم من مسألتني. تكمن املسألة األوىل يف 
)املفاهيم  ڊ  الفلسفة  يف  يسمى  ما  إىل  وتنتمي  مًعا،  آٍن  يف  والتقييم  الوصف  بني  جتمع  املفاهيم  هذه  كون 
وتنوع  والوصفي،  التقييمي  البعدين  بني  التمييز  رضورة  هنا  ومن   .)(()thick concepts السميكة 
وحاالته،  التواصل  )سوء(  عمليات  يف  ذلك  وتأثري  املفاهيم،  هذه  مستخدمي  لدى  وتباينه  حضورمها 
اهلريمينوطيقية  السمة  بكون  الثانية  السمة  وتتعلق  بينهم.  االتفاق  و)عدم(  الفهم  عدم(  أو  و)سوء 
ليست حمايثًة ملفهوم اإلسالم فحسب، بل هي حارضٌة، حضوًرا كبرًيا وواضًحا، يف كل املفاهيم املتعلقة 
وأن  فعاًل،  االسم  هذا  يستحق  أن  نقاٍش،  ألي  يمكن  وال  السياسية.  واحلداثة  والعلامنية  بالديمقراطية 
، ليس للمعاين األولية املختلفة هلذه املفاهيم وغريها فحسب، بل  يكون جمدًيا وبناًء، من دون حتديٍد مبدئيٍّ

للعالقات القائمة أو املمكنة بينها أيًضا.

ففي خصوص مفهوم العلامنية ينبغي أن نعلم ما املقصود حتديًدا هبذا املفهوم، وما املقابل له يف اللغات 
املفهوم  أم   )secularism( األيديولوجي  املفهوم  هو  املقصود  فهل  خصوًصا(.  )اإلنجليزية  األجنبية 
هذين  بني  )العلامنية(،  بـ  املتعلقني  واملناقشة  الفكر  يف  التمييز،  جيري  وهل   ،)secularity( التحلييل 
املفهومني، أم إنه ثمة دمٌج مؤسٌف بينهام )كام هو احلال يف معظم الكتابات والنقاشات العربية، يف هذا 
اخلصوص(؟))(، وما التعريف املتبنى يف كل استخدام؟، وهل املقصود هنا فصل الدين أم الكنيسة عن 

(6(  Cf. Simon Kirchin, Thick Evaluation, )Oxford: Oxford University Press, 2017(.

سبيل  على  انظر  او خصوًصا(.  تحديدًا  والفرنسية  )اإلنجليزية  األجنبية  باللغات  المكتوبة  النصوص  ترجمة  سياق  في  غالبًا  يحصل  المفهومين  هذين  بين  التمييز   (7(

المثال، الترجمة عن اللغة الفرنسية: محمد أركون، العلمنة والدين، اإلسالم. المسيحية. الغرب، )بيروت � لندن: دار الساقي، ط3، 1996، ص 74؛ والترجمة عن اللغة 
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الدولة أم عن السياسة أم عن السيادة؟؛ فعىل سبيل املثال، إذا كان املقصود )فصل الكنيسة عن الدولة أو 
السياسة(، يمكن املحاجة، كام فعل بعض املفكرين، بأن ال كنيسة يف اإلسالم، ومن ثم فال معنى )إجيابيًّا( 
للحديث عن العلامنية يف املجتمعات أو الدول ذات األغلبية املسلمة. وانطالًقا من هذه املحاجة، رأى 
اجلابري، عىل سبيل املثال، وجوب استبعاد شعار )العلامنية( من قاموس الفكر القومي العريب احلديث، 
العلامنية  أن  إىل  اخلصوص،  هذا  يف  اإلشارة،  املهم  ومن  والعقالنية.)8(  الديمقراطية  بشعاري  وتعويضه 
)فصل  حتديًدا  تعني  احلديث،  العريب  الفكر  يف  تناوهلا،  عدم  أو  استبعادها،  برضورة  اجلابري  قال  التي 
الدين عن الدولة(. يف املقابل، وخالل تشديد اجلابري عىل زيف هذه املسألة وعدم مالءمتها لواقعنا، قام 
بحركة بالغة األمهية والداللة والطرافة: لقد شدد عىل احلاجة إىل فصل الدين عن السياسة يف العامل العريب 
اإلسالمي، وتكمن الطرافة يف أن هذا الفصل األخري هو ما يعنيه مفهوم العلامنية حتديًدا، عند كثريين ممن 

يتناولون هذه املسألة يف العامل العريب، بل يف العامل الغريب أيًضا.

انطالًقا من ذلك، يبدو واضًحا أن حتديد موقف اجلابري، وغريه من املفكرين العرب، من العلامنية، 
يقتيض التحديد الدقيق ملعنى هذا املفهوم أو املصطلح، واالبتعاد عن أي إجابة تبسيطية. فلإلجابة عن 
)نعم  شاكلة  عىل  تبسيطية  إجابة  أي  عن  االبتعاد  ينبغي  ضدها(،  أم  العلامنية  مع  اجلابري  )هل  سؤال 
واملصطلحات  املفاهيم  فوىض  جتسدان  كلتامها  التبسيطيتان  فاإلجابتان  فحسب(،  )كال  أو  فحسب( 
السائدة، يف كثرٍي من املناقشات الفكرية يف الفكر العريب، وسوء الفهم الذي تتضمنه أو تفيض إليه. وما 
دامت مل حتدد املفاهيم وحتلل وتوّضح، فمن املرجح أن يبقى التبسيط هو السائد غالًبا، يف النقاشات التي 
التبسيط  العلامنية. وهلذا  الديمقراطية  العلامين أو  بالنموذج  الفعلية، لإلسالم  تتناول العالقة، املمكنة أو 
أسباب متعددٌة ومعقدٌة، يأيت، يف مقدمتها، التناول األيديولوجي )باملعنى السلبي للكلمة( املتطرف هلذه 
يتناوهلا إىل إسالمويني، يرون أن )اإلسالم هو احلل(، وعلامنويني، يرون أن  املسألة وانقسام غالبية من 

)العلامنية هي احلل(.

 وثمة فرق كبري بني القول إن العلامنية تعني )فصل الدين عن الدولة( والقول إهنا تعني )فصل الدين 
التعريف األول، يكون مرشوًعا، من حيث املبدأ، تأّسس  املثال، انطالًقا من  عن السياسة(. فعىل سبيل 
األحزاب أو اخليارات السياسية أو تأسيسها عىل أساس ديني، يف )الدولة العلامنية(. يف املقابل، يمنع أو 
يمتنع ذلك، وفًقا للتعريف الثاين. واختيار أحد هذين التعريفني ليس مسألًة اصطالحيًة أو اعتباطيًة، كام 

اإلنجليزية: صبا محمود، االختالف الديني في عصر علماني: تقرير حول األقليات، ترجمة: كريم محمد، )بيروت: مركز نماء للبحوث واألبحاث، 2018(. أما غياب 

التمييز أو تغييبه، يحصل حتى في النصوص التي تحاول توضيح دالالت المفهوم/ المصطلح، وإزالة االلتباس، في خصوص معانيه ودالالته، األساسية والثانوية، الوصفية 

والمعيارية. انظر، على سبيل المثال: طارق عزيزة، العلمانية، سلسلة التربية المدنية 1، )دمشق: بيت المواطن للنشر والتوزيع، 2014).

)8) محمد عابد الجابري، وجهة نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992(، ص 102�105.
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أيًضا  ينبغي،  التارخيية فحسب، بل  النشأة  اللغوي أو عىل  املعنى  ينبغي هلذا االختيار أن يتأسس عىل  ال 
وخصوًصا، أن يتأسس عىل التحليل الفلسفي املنطقي لنوع االنفصال أو الفصل املطلوب أو املرغوب، 
يتأثر  أال  بالفعل  يمكن  املثال، هل  فعىل سبيل  ثانية.  أيًضا، من جهة  أوىل، وإلمكانه وواقعيته  من جهة 
الناخبون بانتامءاهتم وثقافتهم الدينية، حني يقومون بعملية االنتخاب السياسية؟، وكيف نفهم احلديث 
عن اتسام النظام السيايس لبعض الدول بالديمقراطية والعلامنية، مثل بريطانيا وأملانيا، عىل الرغم من عدم 

انفصال الدولة عن الكنيسة يف بريطانيا، وعدم انفصال الدين عن السياسة يف أملانيا؟.

يف  غايًة  والعلامنية،  الديمقراطية  بني  املمكنة،  أو  القائمة  العالقة  فهم  يكون  السياق،  هذا  ويف 
املساواة  كون  إىل  )فنظًرا  الديمقراطية،  سامت  من  سمٌة  العلامنية  هل  هنا:  األساس  والسؤال  األمهية. 
من  سمة  العلامنية  تكون  أسسها،  او  الديمقراطية  مبادئ  أهم  أحد  املواطنني  بني  واحلقوقية  القانونية 
أن  أم  الدينية(  انتامءاهتم  عن  النظر  بغض  املواطنني  بني  باملساواة  تعلقها  حيث  من  الديمقراطية،  سامت 
مثل هذا  اإلجابة عن  أمهية  وتبدو  العلامين()9(،  )النموذج  ڊ  يسّمى  ما  الديمقراطية هي إحدى مكونات 
السؤال كبريًة، بل حاسمة، ليس عىل صعيد الفهم النظري للمفهومني فحسب، بل عىل صعيد املامرسة 
العملية واأليديولوجيا السياسية والتقييامت األخالقية أيًضا. فإذا كانت العلامنية جزًءا أو سمًة من سامت 
أجل  من  نضااًل  والديكتاتورية،  االستبداد  وضد  الديمقراطية،  أجل  من  النضال  يصبح  الديمقراطية، 
الذي   - العلامين(  )النموذج  من  جزًءا  الديمقراطية  تكون  عندما  املقابل،  يف  بالرضورة.  أيًضا  العلامنية 
يضم، إضافًة إىل العلامنية والديمقراطية، منظومة حقوق اإلنسان خصوًصا - يكون املقابل املناقض هلا 
هو )النموذج الديني( حتديًدا. واعتامد هذا املنظور جيعل التحالف مع القوى املستبدة والديكتاتورية ممكنًا 
التحالف  نفهم  ملا هو أسوأ(. وعىل هذا األساس  قبول اليسء جتنًبا  نسبيًّا وجزئيًّا، وفًقا ملنطق )رضورة 
املريب لكثري من النخب العلامنية مع النظم االستبدادية، ملواجهة ما يسمونه بالتطرف الديني اإلسالموي، 
مع العلم إن اإلسالموية هي ظاهرٌة سياسيٌة أكثر من كوهنا ظاهرًة دينيًة؛ وإن جهادية اإلسالمويني هي، 
بالدرجة االوىل، حصيلة تغييب السياسة يف املجتمع وحرص أدواهتا بأيدي السلطة احلاكمة، أكثر من أهنا 

حصيلة حضوٍر ما لنصوٍص دينيٍة وتفسرياٍت معينٍة هلذه النصوص

وال يمثِّل حضور الدين أو التدين، يف السياسة ويف الدولة، مشكلًة )كبريًة(، طاملا كان فهمه وتأويله عىل 
أساس منظومة حقوق اإلنسان ومبادئ الديمقراطية واحلريات الفردية األساسية. وهلذا ال نرى مشكلًة 
)كبريًة( يف حضور الدين يف املجال العام، ويف عدم الفصل )الكامل( بني الكنيسة أو الدين والدولة أو 
بني  العالقة  بوضع  ونسبيًّا،  جزئيًّا  تشبيًها  الوضع،  تشبيه  ويمكننا  األوربية.  الدول  بعض  يف  السياسة، 

تحت  العلمانية  العظمة،  المسيري، عزيز  الوهاب  ذكره، وعبد  العلمانية، مرجع سبق  اإلنسانية  والنزعة  اإلسالم  العظم،  الخصوص، صادق جالل  هذا  في  انظر   (9(

المجهر، سلسلة حوارات لقرن جديد، )بيروت/ دمشق: دار الفكر المعاصر/ دار الفكر، 2000).
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الفلسفة والدين يف أوروبا يف العرص الوسيط. فالدين املسيحي املعارص جتري أنسنته أو تأويله عىل أساس 
قيم حقوق اإلنسان والديمقراطية، وبام ال يتعارض مع هذه القيم، كام حاول توما األكويني أن يعقلن 
الدين ويقيمه عىل أساٍس فلسفيٍّ عقالينٍّ ومعقوٍل. يف املقابل، نجد أن االجتاه اإلسالمي السائد يف تناول 
العالقة بني حقوق اإلنسان والديمقراطية من جهٍة، والدين اإلسالمي من جهٍة أخرى، يقوم عىل إخضاع 
األوىل للثانية وتفسريها هبا وتفصيلها عليها، كام فعل ابن رشد حينام رأى الرشيعة صاحبة احلق يف حتديد 
مدى مرشوعية املستجدات يف احلياة الفكرية والسياسية واالجتامعية عند املسلمني، أو عدم مرشوعيتها.

إضافًة إىل االجتاه اإلسالمي، ثمة اجتاٌه إسالمويٌّ يرفض معظم القيم اإلجيابية للحداثة أو كلها وكامل 
منظومة الديمقراطية والعلامنية وحقوق اإلنسان تقريًبا. وال يمكن، أو باألحرى ال ينبغي، مواجهة هذا 
التيار اإلقصائي بعلامنوية إقصائية مماثلة تعمل عىل اجتثاث الدين واملتدينني من احلياة السياسية واملجال 
العام بأكمله. فهذه العلامنوية غري ديمقراطية، من ناحية، وتفيض، عىل األرجح، إىل تعزيز قوة التطرف 
الديني السلبي )اجلهادي أو اإلسالموي(، من ناحيٍة أخرى. ويمكن لتحليل مفهوم السياسة أن يبنيِّ أن 
املشكلة، يف خصوص العالقة بني الديمقراطية والدين، ال تكمن، يف الدرجة األوىل أو أساًسا، يف حضور 
السياسة يف الدين أو الدين يف السياسة، كام يعتقد كثريون. فال مشكلًة يف حضور اإلسالم السيايس، إذا 
ا. املشكلة الكربى، يف هذا اخلصوص، تكمن يف أن اإلسالم السيايس  كان بالفعل سياسيًّا، وليس جهاديًّ
السلمية بني أطراف  التفاوض والتسويات  أنه ال يقوم عىل منطق  املزعوم ليس سياسيًّا بل جهادًيا، أي 
ذلك  اقتىض  ولو  به،  يرغبون  ال  ما  قبول  عىل  وإكراههم  اآلخرين  قرس  إىل  ساٍع  منطٍق  عىل  وإنام  حرٍة، 
استخدام العنف. إن تغييب السياسة، وحضور القرس واإلكراه، يف صورته اإلسالموية أو العلامنوية، هو 

ما يتناقض مع الديمقراطية، وليس وجود ارتباٍط أو اتصاٍل ما بني الدين والسياسة.

أود أخرًيا التشديد عىل أن الفلسفة أصبحت مضطرًة إىل التخيل عن كوهنا تأمالٍت فرديًة تتخذ، أحياًنا 
أصبح  فقد  الروسوي()10(.  املنفرد  اجلوال  أو  د  املتوحِّ املتنزه  يقظة  أحالم  أو  )هواجس  شكل  غالًبا،  أو 
بمعنيني:  األقل( عماًل مجاعيًّا وتعاونيًّا  األنكلوسكسوين عىل  والعامل  أوروبا  غالًبا )يف  الفلسفي  البحث 
حمارضات  يف  عديدٍة  ملناقشاٍت  غالًبا  خيضع  أن  بعد  إال  ونرشه،  بحٍث،  )أي(  ينجز  ال  أوىل،  جهٍة  من 
إىل  الفلسفي  البحث  ثانيٍة، يسعى  نقاٍش وحواٍر. ومن جهٍة  و)سيمينارات( وورشات عمٍل وجلسات 
االستفادة من املنجزات املعرفية، يف احلقول األخرى، والتعاون معها، لفهم الظاهرة املدروسة. وينطبق 
هذا األمر عىل دراسة الدين والظواهر املتعلقة به. ففي املؤسسة البحثية التي أعمل عىل إنجاز مرشوعي 

)10) انظر: جان جاك روسو، هواجس المتنزه المنفرد بنفسه، بولس غانم )مترجًما(، )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2015(. وللكتاب ترجمة ثانية، بعنوان: أحالم 

يقظة جوال منفرد، ثريا توفيق )ترجمة وتعليق(، صالح جودت )مراجعًا(، )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009).
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البحثي فيها، عن اإلسالم )السيايس( وعالقته بالديمقراطية والعلامنية)11(، ثمة متخصصون من ميادين 
وحقول خمتلفة )الالهوت، علم اجتامع الدين، أنثروبولوجيا فلسفية واجتامعية، تاريخ، علوم اللغة، فروٍع 
فلسفيٍة خمتلفة ... إلخ(. ويف هذه املواجهة املعرفية، مل تعد الفلسفة أم العلوم، بل إحداها أو إحدى امليادين 
انتهاكه، بل حقل دراسٍة هيدف إىل  املعرفية فقط؛ كام مل يعد الدين جمال املقدس الذي ينبغي تعظيمه أو 

الفهم واإلفهام، بالدرجة األوىل.

)11) قبلت جمعية البحث األلماني تمويل مشروع بحثي القادم وانضمامي إلى المشروع المهم الذي تموله في جامعة اليبزيغ األلمانية )علمانيات متعددة: ما وراء الغرب، 

ما وراء الحداثات(. وبحثي معنوٌن مؤقتًا ب 

«Intercultural )Mis�(Understanding of Thick Concepts:The )In�(Compatibility between )Political( Islam and Secular Paradigm»

https://www.multiple-secularities.de/
https://www.multiple-secularities.de/
https://www.multiple-secularities.de/
https://www.multiple-secularities.de/
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جورج طرابييش ناقًدا اجلابري 

  نحو نظرية نقدية عربية

سعدية بن دنيا

مقدمة         

كّل فكر يرتبط بمشكالت عرصه؛ فهو يفكر فيها، ومن خالهلا، وهلا، حمّواًل إشكالياهتا إىل مقوالت 
نظرية ورؤى معرفية وعالمات ذوات إمكانات داللية ألبعاد متعددة. ويف هذا السياق قد مرت سنوات 
لبعض  وإيديولوجًيا  معرفًيا  رهاًنا  شكلت  ودينية،  وسياسية  واجتامعية  فلسفية  عربية  أفكار  عىل  طويلة 
وطيب  الرمحن،  عبد  وطه  كاجلابري،  كبرية:  فكرية  مشاريع  تشييد  عىل  فحملتهم  العرب؛  املفكرين 
حان  وقد  العربية،  الفكرية  احلياة  من  املرحلة  هذه  مراجعة  وقت  حان  فقد  وهبذا؛  وغريهم.  تيزيني... 
جتديد معطياهتا وأسئلتها ورهاناهتا. لقد آن الوقت لنقد نظريات املفكرين العرب ومقارباهتم، وملراجعة 
الذي  إىل اجلديد  الواقع، وبالنسبة  إىل  بالنسبة  الفكرية، وللبحث يف مدى أصالتها وقيمتها  مرشوعاهتم 
تطرحه الفلسفة الغربية من مفهومات وقضايا، ومن ثمة العودة إىل الدور الرئيس املنوط بالنقد الفلسفي 

واخلروج من التقليد نحو اإلبداع.

مرحلة  جتاوز  تروم  خمتلفة،  معرفية  توجهات  ذات  مرحلة  اليوم  يدشن  املعارص  العريب  الفكر  إن 
املرتبطة  الدقيقة  التقنية  واألسئلة  اجلزئية  املوضوعات  مرحلة  إىل  النسقية  واملشاريع  اإليديولوجيات 
التي  العارصة  العربية  وبالقضايا  جهة،  من  وإبستيمولوجي  منهجي  كرافد  الغربية  الفلسفة  بتحوالت 
تعكس تغري نظام األولويات يف تراتبها من جهة أخرى؛ إذ يرتاجع سؤال اهلوية- مثاًل- أمام سؤال الفعل 
حتت ضغط اليومي وإحلاحاته غري التقليدية، التي يدفعها تعاظم رهيب للتكنولوجيا املعلوماتية ووسائل 
التواصل االجتامعي وغريها، أو تراجع سؤال التأويل عن سؤال الكتابة والتدوين، أو تقدم سؤال النقد 
عىل سؤال األطروحات والقضايا. ومن ثمة، بات من الرضوري جًدا تفعيل سؤال النقد يف الفكر العريب 
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املعارص لفتح مغاليق اإلبداع، ولعالج الرتدي والتكلس اللذين أصابا العقل العريب.

الذين قدموا مراجعات  أبرز املفكرين املعارصين،  ويف هذا اإلطار، يعد املفكر جورج طرابييش من 
فكرية نقدية دقيقة وعميقة للحالة الفكرية العربية؛ فلقد أدرك أمهية التفكري العقالين النقدي، وعده رشًطا 
من رشوط الوعي املنهجي، ولقد اتذ طرابييش من النقد دعامة أساًسا يف مرشوعه الفكري، وعىل مدار 
النظر  تفعيل  يقتصد جهًدا يف  مل  إذ  اإلنساين؛  للفكر  قدمها  التي  واملتعددة  القّيمة  الدراسات واألبحاث 
النقدي عىل خمتلف املشاريع الفكرية العربية وترشيح مضامينها وأهدافها، فضاًل عن مقارباته التفكيكية 

املهمة يف بناء الفكر الفلسفي العريب. 

ال  )العقل  بأن  الراسخ  العتقاده  النقد؛  ميزان  يف  العريب  الفكر  طرابييش،  جورج  املفكر،  وضع  لقد 
التوجيهية  واإلشكاليات  االستكشافية  األسئلة  طرح  يف  باقتدار  فربع  نقدًيا(،  كان  إذا  إال  عقاًل  يكون 
التي حتدد معامل اخلارطة املعرفية للفكر العريب، وساجل من خالهلا الفكر الغريب املعارص، وانتقد احلداثة 
الغربية، كام ساجل- أيًضا- الرتاث العريب الديني والفلسفي، وقاد فتوحات نقدية عميقة داخل جبهات 
الفكر املتعددة بغية حتديد مواطن عجزه ونقاط ضعفه ووهنه؛ وبذلك أصبح فكره مطّعاًم بكثري من املناهج 
واملذاهب ومدعوًما بالقضايا الفلسفية واملعرفية املختلفة، ودخل يف حوارات نقدية جريئة متعددة األوجه 
واملنابع مع معظم رواد الفكر العريب احلديث واملعارص، وتساءل عن مآل مرشوعاهتم الفكرية، من أمثال: 

عبد الرمحن بدوي، وحسن حنفي، وحممد عابد اجلابري، وصادق جالل العظم، وغريهم.

متعددة  ونظريات  تيارات  بني  وانتقل  آخر،  إىل  نقدي  منهج  من  طرابييش  جورج  املفكر  انتقل  لقد 
العريب(  العقل  )نقد  نقده  أن  التي قدمها عديدة وكثيفة، غري  النقدية  املشارب والتوجهات. واملنجزات 
للجابري، يعد من أهم اإلنجازات يف حياته النقدية والفكرية عموًما، فقد أمىض نحو مخس وعرشين سنة 
يف نقد املرشوع الفكري للمفكر العريب حممد عابد اجلابري، ووضعه عىل املحك نقًدا ونقًضا يف منجزه 

الفكري الكبري: )نقد نقد العقل العريب(.

 فام مقومات الفعل النقدي لدى جورج طرابييش؟ وماهي مقاصده وآلياته؟ وماهي االسرتاتيجيات 
النقدية التي اعتمدها يف تفكيك ونقد مرشوع اجلابري الفكري، وهل مكنته من إحداث التجاوز؟ هل نقد 
جورج طرابييش للجابري )فعل اضطهاد( ملوضوع التعليق عىل حد قول الفيلسوف جان فرانسوا ليوتار 
أم انه نقد موضوعي رصني؟ ماهي اجلوانب اإلبداعية يف فكر جورج طرابييش النقدي؟ وهل استطاع الو 

صول إىل التأصيل والتجاوز يف ممارسته للفعل النقدي؟
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أواًل: الرتمجة أداة للتنوير العقالين؛ رهانات الرتمجة والنقد يف مرشوع جورج طرابييش 
الفكري

  لقد استطاع املفكر السوري الكبري جورج طرابييش، أن جيمع يف فكره باقتدار بني تصصات معرفية 
عديدة، مثل: الفلسفة، والتحليل النفيس، والرتمجة، والنقد األديب للرواية والقصة، واللغة...إلخ، وقد مكنه 
فكره املوسوعي من االشتغال عىل إشكاليات مركزية عدة، مثل: العقل والنقد، والرتاث واحلداثة، واألنا 
واآلخر، والديمقراطية والعلامنية، إذ بات واضًحا لديه أن اعتامد منهج )نقد النقد)1(( لتحليلها -من خالل 
عملية تفكيك جذري- كفيل بالكشف عن تناقضاهتا العميقة ومساءلة خطاباهتا اإليديولوجية التي تتطلب 

حفًرا موغاًل لفضح زيف خطاباهتا وتقويم الضمور الفكري واالعوجاج العقيل الذي يمكن أن يالمسها.

  لقد قدم جورج طرابييش خدمة إنسانية ومعرفية كبرية جًدا للمثقفني والباحثني، وال سيام الطلبة، برتمجته 
العديد من مؤلفات كبار الفالسفة النوعية، ومن مؤلفات املفكرين يف حقول واختصاصات متنوعة؛ فلقد 
ترجم مدونة فرويد، وترجم من أعامل هيجل، وسارتر، وإميل برهييه، وماركس، ولينني، وتروتسكي... 
الستيفاء  والتفاين  النصوص،  حماورة  عىل  الكبرية  قدرته  هو  املجال-  هذا  يف  طرابييش-  يميز  ما  إن  إلخ. 
املعاين املطلوبة، ولنقل فاعلية املصطلح الفلسفية، املوجودة يف اللغة األصلية، واحلفاظ عىل شحنتها الدافعة 
للتفكري، إضافة إىل مراعاة مجالية املصطلح بامهي جزء من بنية املعنى، التي تغّيب وهتدر -لألسف الشديد- 

يف كثري من الرتمجات؛ فيفقد املصطلح الفلسفي فعاليته التي من أجلها نحت، وابتكر. 

بالفالسفة، وليست حمض  الفلسفي- بوجه خاص- منوطة    وهذا هو ما يؤكد أن ترمجة املصطلح 
حاماًل  الفلسفي  املصطلح  ليس  إذ  عليها)2(؛  يقدم  أن  طبيعية  بلغة  عارف  ألي  يمكن  لغوية،  براعة 
ملعنى خمصوص فقط؛ بل هو كينونة تزن داخلها بنية منطقية للتصور وبنية رمزية للتأّول، وهذا يستلزم 

)1) ينبني نقد النقد على أساسين، هما: االنتقاد ]وهو باإلنكليزية Critique[، ونعني به نقد األفكار واألسس والمناهج. والنقد األدبي، أو Criticism. ومن ثمة، فإن 

موضوع نقد النقد أوسع من موضوع النقد األدبي؛ ألن النقد األدبي نفسه يقع ضمن موضوع نقد النقد، والمهم في نقد النقد أنه يقوم بقراءة مزدوجة الهدف؛ فهو يقرأ النص 

النقدي قراءة محاورة واختالف، وفي الوقت نفسه ينجز قراءاته الخاصة المغايرة للنص المنقود. ويظهر االستقراء: أن الكتابات العربية� حول هذا الموضوع� قد التزمت 

بمصطلح نقد النقد، أو باإلنجليزية Criticism of Criticism. أما الكتابات في اللغة اإلنجليزية فهي تتقلب بين مصطلحين في االستعمال: مصطلح نقد النقد، وهو األكثر 

شيوًعا، ومصطلح الميتانقد، وهو في اإلنكليزية )metacritiscism( وفي الفرنسية) metacritiques(  وعموًما: إن الميتانقد� أو نقد النقد� مفهوم واسع الداللة، وال 

ينحصر موضوعه في النقد األدبي، وإنما يتفرع أفقيًا؛ ليشمل أنواع الميتانقد في الفنون األخرى، مثل: المسرح، والموسيقى، فضاًل عن الميتانقد في حقل الدراسات اإلنسانية 

عامة، وفي حقول الفلسفة وعلم االجتماع والتاريخ. كما يمكن أن يتفرع رأسيًا؛ ليشمل الميتانقد الشعري والميتانقد القصصي والروائي، وهذا يدل داللة واضحة. بل قاطعة، 

على أن نقد النقد فرًعا معرفيًا رئيًسا مستقاًل بنفسه. انظر: باقر جاسم محمد، »نقد النقد أم الميتانقد؟ محاولة في تأصيل المفهوم«، مجلة عالم الفكر، العدد 3، المجلد 37 

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، كانون األول� آذار/يناير� مارس، 2009(، ص 218� 222 

العدد  الفلسفية،  للدراسات  التونسية  المجلة  المحض«،  العقل  نقد  لكتاب كانط  اليوم؟ مالحظات حول ترجمة موسى وهبة  المسكيني، »ما معنى أن نترجم  )2) فتحي 

�38 39، )تونس: الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية، 2005�2004 (، ص 56 وما بعدها.
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ترمجته من قبل )الفيلسوف املرتجم(- كام هو شأن طرابييش- الذي حيوز الكفاية واإلمكانات الداللية 
واإلثمولوجية التي تؤهله للمحافظة عىل األبعاد الفلسفية األساسية للمصطلحات واملفهومات يف أثناء 
الرتمجة، وهذا ما يؤكد أن فعل الرتمجة - يف هذا املضامر- فعل فلسفي خمصوص، أو باألحرى، فعل إنتاج 
فلسفة جديدة ينوء بحملها الفيلسوف؛ ملا يمكن أن يؤول إليه من فتوحات نظرية وداللية ذات بعد معريف 

وفلسفي واسع .

  وقد عرب جورج طرابييش- يف هذا السياق- عن استيائه ))من الرتمجات اجلديدة لفرويد، هذه الرتمجة 
اجلديدة شبه علمية... ليس فرويد جمرد تقني يف التحليل النفيس، إنه رجل ثقافة كبري، ال يمكننا ترمجته 
فيه)4(،  قيل  ما  فهم  عملية  تضبطها  إنتاج،  إعادة  للنص،  خلق  إعادة  الرتمجة  أن  يعني  وهذا  نصًيا(()3(، 
لغته  يف  املصطلح  يتطلبه  الذي  التصوري  املدى  إىل  الوصول  يف  املرتجم  قدرة  مدى  يف  تكمن  فاملشكلة 

األصلية، وهذا األمر يعول فيه عىل املرتجم املتخصص.

  لقد كانت الرتمجة يف بعدها اللساين واملعريف والفلسفي دافًعا قوًيا، ساعد جورج طرابييش عىل سرب 
مهمة،  نقدية  منجزات  لتقديم  واسعة،  معرفية  آفاًقا  له  فتحت  أهنا  ذلك  متنوعة؛  معرفية  حقول  أغوار 
كان هلا بالغ األثر يف التنوير العريب، ويف حتفيز العقل النقدي من خالل تعزيز التفاعل اإلجيايب للمثقف 
العريب مع فتوحات املنجز النقدي الغريب؛ فأثرى الساحة الثقافية العربية بعامة، والفضاء النقدي السوري 
بخاصة، بام يربو عن 200 كتاب و300 مقال، وقدم مراجعات نقدية شاملة ألعامل قامات الفكر العريب، 
أعامهلم  بدوي، وغريهم كثري ممن خضعت  الرمحن  السعداوي، وعبد  ونوال  احلافظ،  ياسني  بينهم:  من 
الفلسفية والسياسية واالجتامعية للتفكيك والنقد، وقد كان ينتقل يف ذلك من منهج نقدي إىل آخر، بام 
يتالءم مع املجال التخصيص الذي إليه ينتمي كلٌّ منهم ، كام كان يف حالة حوار وجدل دائمني؛ يفحص من 
خالله إشكاليات العقل العريب، ويفككها نقًدا ونقًضا، فيكشف عن املعاين واملقاصد املطمورة واملكبوتة. 
إن األمر يتعلق يف هذه املحطة من حمطات حياته الفكرية -بعد أن صال، وجال يف جماالت إيديولوجية 
عديدة- بثورة عقالنية ونزعة نقدية جذرية؛ يرى أهنا اخلالص الوحيد للعقل العريب من العطل املعريف 
واملنهجي الذي أصابه يف مقوالته ومفهوماته األساسية؛ فقدم مرشوًعا عقالنًيا فًذا؛ ديناميته فلسفة العقل، 

ومنهجه نقد النقد.

(3( Josette Zouein, thierry De rochegonde, rencontre avec un traducteur en arabe: Georges Tarabichi in revue che vuoi ?, N°21 

) l’harmattan, 2004(, P98

(4( Hans� Georg Gadamer, vérité et methode: les grandes lignes d’une philosophie herméneutique: tard: pierre fruchon, jean 

groudin et gilbert merlio, (Paris, seuil, 1996(, P407 
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ثانًيا: االجتاه النفيس يف نقد جورج طرابييش

  لقد أدرك املفكر، جورج طرابييش، أمهية منهج التحليل النفيس؛ فاتذه وسيلة لتحليل النصوص 
من  يفكك  الذي  األديب  النقد  بني  زاوج  أنه  يعني  وهذا  فلسفي،  منظور  من  الشخصيات  ونقد  األدبية 
خالله النصوص وهيدم تناقضاهتا، ومنهج التحليل النفيس الذي يستخدم أدواته يف التحليل والنقد. إن 
أهم ما يميز األساس املنهجي الذي يتبناه الناقد- عموًما يف هذا السياق- هو: ))أن املامرسة النقدية يف 
جمال النفيس، جيب أاّل تتوجه نحو املؤلف، بقدر ما تكون غايتها النصوص األدبية يف ذاهتا؛ بل إن الدراسة 

املامرسة هي من صميم النقد األديب، وليس التحليل النفيس(()5(.

وصول(())(  نقطة  ال  انطالق  نقطة  عندنا  النفيس  التحليل  ))إن  طرابييش:  يقول  اإلطار  هذا  ويف    
ملبارشة املنهج النفيس يف النقد، وهو املنهج الذي يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفيس التي أسسها 
الالشعور))(. وال  إىل  بإسناده  البرشي  السلوك  فرويد، وفرس عىل ضوئها  النمساوي سيغموند  الطبيب 
بد أن نشري هنا إىل جرأة طرابييش يف تطبيق هذا املنهج ومصطلحاته الغربية عىل األعامل األدبية العربية، 
التحليل  العريب وتقنيات منهج  النص  املوجود بني خصوصيات  التباين  االعتبار  بعني  إذا أخذنا  السّيام 
النفيس الغربية، وكذلك االستهجان الذي قوبل به هذا املنهج، ))واحلق أن نظرية التحليل النفيس قوبلت 
يف البداية، القتحامها عامل اجلنس املحرم، بعداء شديد آًنا، وبتحفظ وتشكيك آًنا آخر، من قبل )كالب 

حراسة اإليديولوجيا الرجعية واملحافظة يف أوروبا أواًل، ثم يف العامل(()8(.

االجتامعي، وهي  والنقد  الفلسفي  النقد  بني  العربية  الرواية  دراسة  زاوج جورج طرابييش يف  لقد    
مهمة شاقة، ال تلو من صعوبات وحتديات؛ هلذا يويص املتخصصون يف األدب بعدم املجازفة يف إقحام 
مفهومات علم النفس لفهم النص األديب، ))وينبه النقاد إىل عدم املغاالة يف استخدام علم النفس يف نقد 
األدب؛ ألن ذلك يذهب األصالة املوجودة يف العمل األديب(()9(. ومع ذلك، فإن ))طرابييش جير النص 
الوعي  والتحقيق،  احلرمان  والتعويض،  الكبت  حدودها:  القاطعة  باألدوات  مليئة  منضدة  إىل  الروائي 

)5) عمر عيالن، النقد العربي الجديد: مقاربة في نقد النقد، ط1 )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، 2010(، ص150.

)6)  جورج طرابيشي، عقدة أوديب في الرواية العربية، ط2 )بيروت: دار الطليعة، 1987(، ص 06.

)7)  يوسف وغليسي، مناهج النقد األدبي، ط1 )الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، 2007(، ص22. 

)8)  سيغموند فرويد، مستقبل وهم، جورج طرابيشي)مترجم(، ط4 )بيروت: دار الطليعة، 1998(، ص05.

)9)  يوسف وغليسي، مناهج النقد العربي، ص28. 
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والالوعي، األنوثة والرجولة...(()10(. وقد مكنه التحليل النفيس من أن يستخدم املنهج النفيس يف نقد 
ودراسة النصوص الروائية العربية، ويرست له مصطلحات علم النفس حتليل نفسية الشخصيات األدبية 

وفهم األبعاد النفسية للنص.

مؤلفاته، وترجم  كبري  بنهم  وقرأ  النفسية،  بأبحاثه  وتأثر  بفرويد،  كثرًيا  انبهر جورج طرابييش  لقد    
أعامله معظمها، وهذا يعكس مدى حاجته إىل فهم وحتليل ذاته، وهو يقول يف هذا الشأن: ))كنت بحاجة 
إىل فهم نفيس... لقد قرأت كل ما ترجم لفرويد إىل الفرنسية. وترمجت إىل العربية ثالثني مؤلًفا لفرويد... 
لقد كان كتايب األول )عقدة أوديب يف الرواية العربية(، ولقد كان حتلييل ملؤلف حسن حنفي، أو باألحرى 
يف  النفيس  التحليل  منهج  تطبيق  بأن  يعرتف،  وهو  شاماًل(()11(،  حتواًل  إيّل  بالنسبة  يعترب  نفسًيا،  حتليله 
تزال، يف  العربية كانت، وال  ))فالرواية  نسبًيا:  الرواية كان مهمة سهلة، وأن اخلصوبة مضمونة  دراسة 
تيارها األعرض، رواية سرية ذاتية، واحلال أن التحليل النفيس الذي رأى النور مع التحليل الذايت الذي 
أخضع فرويد نفسه له، كان- وال يزال- بامتياز منهًجا لكتابة السرية الذاتية أو إلعادة قراءهتا(()12(. ومع 
ذلك، لقد فات طرابييش، أن: ))فهم النفس البرشية يشء، وعرض نتائج أبحاث علامء النفس وإقحامها 
يشء آخر(()13(، وهو ما يضاعف من ثقل املهام املوكلة إليه يف هذا الصدد، مع أن: ))إطار التفسري الذي 
أعده فرويد يكشف إىل حد كبري، عن ذات حالة الفرضيات احلقة يف علم الطبيعة، أو بشكل أفضل، ذات 
حالة معرفة القوانني الطبيعية التي تفرض نفسها(()14(، ويف ذلك ما حييل إىل أن عملية التحليل النفيس 
قد ال توصلنا -يف أغلب األحيان- إىل فهم حقيقي لشخصيات الرواية، فضاًل عن أنه طريق غري جمد يف 
النفسية ملجرد قراءة نصوصه األدبية؛  احلكم عىل شخصية األديب وحقيقته، والتسلل إىل أغوار حالته 

ذلك أن فهم النفس البرشية أمر غاية يف التعقيد.

 لكن املشكل األكرب، يكمن يف تطبيق طرابييش منهج التحليل النفيس عينه من أجل نقد الواقع الفكري 
والثقايف العريب، بغية معاجلة املشكالت املعارصة لقضايا النهضة واحلداثة. وقد رصح معرًبا عىل وجود 
هذا املشكل، بقوله: ))لكن الصعوبة التي واجهتنا، يف حماولتنا متديد اخلطاب العريب املعارص عىل رسير 
التحليل النفيس، هي البنية )املوضوعية( هلذا اخلطاب، املستقلة ظاهرًيا عن ذاتية منتجيه، فضاًل عن أن 

)10)  فيصل دراج، في نظرية الرواية والرواية العربية، د.ط، )بيروت الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1999(، ص117. 

(11( Josette Zouein, Thierryb rechegonde, rencontre avec un traducteur en arabe, Georges Tarabichi, p95

)12) جورج طرابيشي، المثقفون العرب والتراث: التحليل النفسي لعصاب جماعي، ط1، )لندن: رياض الريس للكتب والنشر، 1991(، ص09. 

)13) رشيد سالوي، مصطلح النقد في تراث محمد مندور، ط1 )عمان: دار الكتاب العالمي، 2009(ص53. 

(14( Gadamer, l’art de coprendre, écrits: hermeneutique et tradition philosophique, trd: Marianna simon ; )paris, aubier 

�montaigne,1982( ,p142
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املتكلم(()15(، كام يردف  إنتاج هذا اخلطاب، هو واو اجلامعة، وليس ضمري األنا  الفعل يف عملية  فاعل 
قائاًل: ))وبعد مخسة عرش عاًما من الرتمجة ـ يقول طرابييش ـ فهمت أنه ال يمكن تطبيق التحليل النفيس؛ 
ألنه ال يوجد منهج جاهز متاًما(())1(، لكن األهم، هو : أن هذا التحدي كان له بالغ األثر عىل توجهات 

جورج طرابييش الفكرية بعامة، وممارسته النقدية بخاصة.

  ومن دون إجحاف، أو جمافاة للواقع، إن: ))جورج طرابييش قد قدم مالحظات المعة عن الرواية 
إىل  ينتقل  أن  قبل  الرهيف،  النقدي  وحسه  الواسعة  ثقافته  إىل  يعود  إليه  ينتهي  فام  بفرويد...  مستضيًئا 
املثقفني العرب وجمزرة الرتاث(())1(، وقد أفاد جهده- كثرًيا- األدباء والنقاد يف توظيف املنهج النفيس 

لتحليل األعامل األدبية والروائية، وكذلك يف نقد وتقويم الرتاث.

واستثمر  اإلسالمي،  العريب  الرتاث  لقراءة  النفيس  التحليل  منهج  اعتمد جورج طرابييش عىل  لقد   
أدواته املعرفية والنقدية لنقد إشكاالت العقل العريب؛ فهو يقول: ))إننا قد نضطر هنا إىل االستعانة بمنهج 
التحليل النفيس الذي يلزمنا بالتحري- دوًما- عن آليات ال شعورية، تلعب يف تفسري الظواهر الشاذة 
دوًرا موازًيا لذلك الذي تلعبه اآلليات الشعورية يف تعليل الظواهر السوية(()18(، وذلك بغية استخراج 
املكبوت الالشعوري واملعنى اخلفي الباطني الذي حتفل به النصوص، والكشف عن األبعاد واخللفيات 

التارخيية والفلسفية واالجتامعية التي حتكمها.

ثالًثا: اجلابري يف ميزان نقد جورج طرابييش؛ قراءة يف نقد النقد

  من النقد األديب أو نقد الرواية خصوًصا، انتقل املفكر جورج طرابييش إىل نقد الرتاث، فقام بالبحث 
والتنقيب يف مكنوناته، وقدم يف ذلك عملية نقد واسعة وجريئة ملرشوع املفكر حممد عابد اجلابري، املعنون 
بـ: )نقد العقل العريب(، املتكون من أربعة أجزاء، باكورة أعامل اجلابري وزبدهتا. والواقع أن طرابييش ما 
كان يلتفت إىل الرتاث، أو يعريه كبري أمهية؛ إنام كان منغمًسا يف تبني شتى اإليديولوجيات الغربية احلديثة، 
فأحدث قطيعة كاملة مع قضايا الرتاث، وقد عرب عن هذا املوقف قائاًل: ))البد أواًل من االعرتاف، بأن 

)15)  طرابيشي، المثقفون العرب: التحليل النفسي لعصاب جماعي، ص09.

(16(  Josette Zouein, p95 

)17) فيصل دراج، ندوة الرواية العربية والنقد: الناقد أم النظرية؟، ط1، )بيروت: الدار العربية ناشرون، 9�8 كانون الثاني،2010 (، ص78. 

)18) جورج طرابيشي، العقل المستقيل في اإلسالم: نقد نقد العقل العربي، ج4، ط1، )بيروت: دار الساقي، 2004(، ص406. 
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اجليل الذي أنتمي إليه، والذي أتى تالًيا جليلني هنضويني؛ فسميناه جيل الثورة، عاش وعشنا معه قطيعة 
التي  احلديثة  الغربية  اإليديولوجيات  إىل  كله  الذهني  بنياننا  واجته  تفكرينا،  اجته  لقد  الرتاث.  مع  كاملة 
حتولت كلها عىل أيدينا إىل كتب مقدسة، سواء كانت ماركسية أو قومية اشرتاكية أو وحدية. عشنا قطيعة 

تامة مع تراث، كنا ننظر إليه عىل أنه ليس أكثر من كتب صفراء(()19(.

ارتفع،  العكس قد  انقىض، بل عىل  املكتوب حتديًدا، ليس جزًءا من عامل  الرتاث ))والرتاث    وألن 
طرابييش  أدرك  ما  رسعان  عنه(()20(،  يعرب  الذي  املعنى  دائرة  يف  ليتوغل  العامل؛  هذا  فوق  األصل،  منذ 
أمهية االشتغال عىل الرتاث والبحث يف مكوناته وبناه الفكرية وإخضاعه للنقد؛ ولذلك أسباب رصحية، 
يلخصها يف قوله: ))أمام مرشوعنا )التحديثي( وخيبته إزاء فشل )ثورتنا( التي مل تنجح إال يف إحراقنا 
وإحراق نفسها، ثم أمام السقوط املدوي لإليديولوجيات الذي تال اكتشافنا حقيقة تلك الفضيحة التي 
طاولت املاركسية... خصوًصا أن ذلك كله تال هزيمة العام ))19، ثم امتداد أفكار التطرف والعنف 
باسم اإلسالم، إن هذا كله جعلنا، أو جعلني- أنا شخصيا عىل األقل- أعيد النظر يف موروثي الثقايف؛ 

ألكتشف ما كان بيني وبني الرتاث من قطيعة(()21(.

  ومن ثمة، عمد جورج طرابييش إىل قراءة ومتثل املوروث العريب، وقد بدأ هيتم به بعد مغادرته لبنان 
والعيش يف الغربة، وهناك وجد فيه، أي الرتاث، بدياًل عن الوطن األم )سورية( الذي غادره مضطًرا، 
ويف هذه األثناء اكتشف أن ))الغرب مل يبن نفسه إال بقدر ما نقد نفسه. العقل الغريب صار متفوًقا وعاملي 
احلضارة حني مارس النقد الذايت(()22(، ذلك أن ))الوعي الذي يقرأ هو بالرضورة وعي تارخيي، يتواصل 
بحرية كاملة مع الرتاث التارخيي(()23( وذلك مؤداه: أن النهضة ال تتحقق إال بنقد الرتاث. وعليه أدرك 
طرابييش يقينًا: ))أنه ال جيوز أن تعلو فوق سلطة العقل أية سلطة أخرى(()24(، وبأن هذا )العقل ال يكون 

عقاًل إال إذا كان نقدًيا(، وقد وجد يف نقد مرشوع اجلابري مصدر إهلام لتقديم رؤية مبتكرة عن الرتاث.

)19)  جورج طرابيشي، »حوار مع جريدة الحياة«، حاوره إبراهيم العريس، يناير 2006. 

(20( Hans� Georg Gadamer, verité et methode ; les grandes lignes d’une philosophie hermeneutiqe , p412

)21) جورج طرابيشي، حوار مع جريدة الحياة.

)22) المرجع نفسه، الموضع نفسه. 

(23( Hans� Georg Gadamer, verité et methode, P413 

)24) جورج طرابيشي، هرطقات: عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية، ط1، )بيروت: دار الساقي، 2006(، ص61.



293

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 دراسات

1. من سؤال العقل إىل سؤال النقد، مقاربة نقدية يف نقد العقل العريب عند اجلابري

  منذ أن توجه الفيلسوف األملاين إيامنويل كانط )24)1ـ- 1804( إىل حتليل العقل ذاته، وإىل رسم 
صورة جديدة لطبيعة العقل الذي يقوم بنقد ذاته يف ثالثيته النقدية الشهرية: نقد العقل اخلالص )81)1(، 
نقد العقل العميل )88)1(، نقد ملكة احلكم )90)1(، أصبح النقد مطلًبا رئيًسا للمشاريع الفلسفية، 
ونزوًعا عاًما للتوجهات الفكرية التي تروم اختيار )نقد العقل( مسوًغا للفعل الفكري خلفية وتأطرًيا. 
وقد أصبح )نقد العقل( وظيفة الفكر لدى الكثري من التيارات واألفكار الفلسفية التي متارس فعل النقد 
انطالًقا من رؤى وخلفيات نظرية خمتلفة. ويف هذا السياق نلمح ثلة من املفكرين العرب الذين سعوا إىل 
مقاربة النقد: )نقد العقل العريب( )حممد عابد اجلابري(، و)نقد العقل اإلسالمي( )حممد أركون(، و)نقد 

العقل الغريب( )مطاع صفدي(، و)نقد النص( )عيل حرب(.

  وتأيت يف املقابل ))ردود األفعال املنددة أو املصححة: )نقد نقد العقل العريب( )جورج طرابييش(، عىل 
العقل الكلبي( )بيرت سلوترديك()25( يف  العقل اخلالص( )يوهان هردر(، أو )نقد  شاكلة )نقد عىل نقد 
تبيان حدود العقالنية واألنوار يف األزمنة املعارصة... أو ميشال أونفري يف ميله نحو مذهب املتعة أواللذة 
نقدية شارطة ال هتدف إىل  العدمية(())2(، وهي فلسفات  الغربية وشيوع  للتقنية  نقًدا   )hédonisme(
نقد  من  حمدد  نقدي  موقف  تبني  خالل  من  وتصويبها  تصحيحها  إىل  هتدف  ما  بقدر  املعرفة  يف  التعمق 

العقل.

  وكان هذا دأب املفكر جورج طرابييش، الذي قدم يف غضون قراءته للرتاث مراجعة نقدية لعمل 
اجلابري )نقد العقل العريب( بأجزائه األربعة، وكان قد أعجب بمرشوعه يف البداية، إىل درجة أنه ماثل 
بينه وبني املفكر طه حسني، قائاًل: ))إنه طه حسني هناية القرن((، لكنه ما فتئ حتى أخضع املدونة اجلابرية 
للمراجعة والنقد والتمحيص، وهو يقول عن ذلك: ))لقد وجدت يف مرشوعه أول األمر نقيًضا للمرشوع 
الذي كنت عشت عليه، غري أن رحلة إعجايب باجلابري مل تدم طوياًل... إذ شعرت برسعة أن هذا املفكر 
أصاب العنوان، لكنه أخطأ اهلدف؛ أي: إنه مل يقم بعملية النقد التي اعتقدناها، بل صادر عملية النقد يف 

)25) بيتر سلوترديك )1947( فيلسوف ألماني معاصر، يصنف ضمن تيار )ما بعد الحداثة(، أحد مجددي المدرسة الكلبية القديمة التي تعتبر الفيلسوف اليوناني الحكيم 

)ديوجين الكلبي( األب الروحي لها. كما يعد من أبرز أعالم النقد الثقافي في ألمانيا وأوروبا، من أهم مؤلفاته كتاب: نقد العقل الساخر سنة 1983، يؤكد فيه على أهمية 

ممارسة النقد التي هي عملية مزدوجة للذات والموضوع معًا، تؤدي في رأيه إلى انحسار الزيف والوهم. وربط الفلسفة باليومي من خالل برنامجه التلفزيوني الشهير: 

المربع الفلسفي، المعروف أيًضا بـ )ساحة أثينا الجديدة(، الذي يناقش فيه قضايا العالم والمجتمع بأسلوب نقدي ساخر. 

والتوزيع،  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  )بيروت:  البيلدونغ، ط1  نظرية  أساسيات  الثقافة،  وفكرة  التكوين  فلسفة  الثقافي:  العقل  نقد  الزين،  محمد شوقي   (26(

2018(، ص 5�6. 
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الوقت الذي كنا يف أمس احلاجة إليها(())2( . ومن ثمة، وجد طرابييش يف فكر اجلابري فكرته املركزية، 
وذهب إىل معاودة قراءة نصوصه من جديد، ونقد ومساءلة مرشوعه يف العقل والعقالنية.

  لقد أشعل نقد اجلابري جذوة السؤال لدى طرابييش، وأنار له دروب العملية النقدية، فهل قدم قراءة 
قرأه من خالهلا، وحاوره  التي  والفلسفية  املعرفية  املرجعيات  للجابري؟ وما هي  ناجعة وعميقة  نقدية 
من أجلها؟ هل كان رده علمًيا رصينًا، وهل أفاد الرتاث؟ وما هي القاعدة الفلسفية التي حكمت نقده 

ووجهته؟ 

الدراسات)28( وبمنزلة مهمة عند  للجابري بكم هائل من  العريب(  العقل  )نقد  لقد حظي مرشوع    
السياسية  ومستوياته  املعرفية  نظمه  ودراسة  العقل  تكوين  وإىل  الرتاث،  قضايا  إىل  يتطرق  ألنه  النقاد؛ 
غري  واحلداثة.  النهضة  لقضايا  املعارصة  اإلشكاليات  متميزة-  -وبطريقة  أيًضا  يتناول  كام  واألخالقية، 
أن مكاشفة طرابييش النقدية هلذا املرشوع، قد شكلت إضافة نوعية للحركة النقدية العربية، وأكدت: أن 

املامرسة النقدية رؤيا، واكتشاف، وإبداع، قبل أن تكون جمرد ممارسة للنقد.

التحليل  النقدية، هي إبداعات العقل ))بام هو متدبر، متعقل، متأمل، ومنخرط بعملية   إن العملية 
بميزان  بتمحيصها ووزهنا  يقوم  أن  دون  معلومة  بأية  يقبل  أال  النقد  فمن شأن  املتجدد(()29(،  والتناول 
)النص،  البيان  فوق  العقل  النقد يضع  أن  النقد وقدراته. معنى ذلك:  أدوات  امتحان  وبالتايل:  العقل؛ 
اخلرب(، فأشياء الرتاث أو احلقائق التي ينص عليها، تضع إىل حكم العقل ومتحيصه للتمييز فيام بينها)30(، 
تأويالت  عىل  مفتوح  ))تأويل  ذاته  حد  يف  يعترب  الذي  والتفكيك  القراءة  يف  كبرًيا  جهًدا  يتطلب  وذلك 
الفكر  منتجات  العقل يف مساءلة وخلخلة  يتحملها  متعددة(()31(، وتلك مهمة شاقة وعويصة،  أخرى 

التي تتطلب تفكيًكا شاماًل للتمييز بني احلقيقي واملزيف.

)27) طرابيشي، حوار مع جريدة الحياة، يناير 2006. 

)28) لقد تطرق عدد من المفكرين والباحثين إلى مشروع محمد عابد الجابري بالدراسة والنقد والتحليل، ومن أبرز ما كتب عنه، نورد على سبيل الذكر ال الحصر، 

كتاب: )هل هناك عقل عربي( لهشام غصيب )1993( و)نقد العقل العربي في الميزان( ليحي محمد )1997(، و)نقد العقل أم عقل التوافق( لكمال عبد اللطيف )1999(، 

و)الجابري يبنى أطروحات الالند وجان بياجيه( لمحمد مبارك )2000(، وكتاب التحليل والتأويل: قراءة في مشروع محمد عابد الجابري، لعلي المحلبي )2010(، عالوة 

عن الحضور المتميز للمشروع داخل كتب ومشروعات، مثل: مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة لجورج طرابيشي )1993(، وتجديد المنهج في تقويم التراث 

لطه عبد الرحمن )1997). 

)29) ريتشارد كيرني، جدل العقل: حوارات آخر القرن، إلياس فركوح، حنان شرايخة )مترجمان(، ط1، )الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي، 2005(، ص14. 

)30) الزين، نقد العقل الثقافي، ص10.

)31) ريتشارد كيرني، جدل العقل حوارات آخر القرن، ص186. 
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  إن الغرض األساس للنقد ))هو أن يشتغل العقل عىل ذاته لريى الكيفية التي يتجاوز هبا )املعوقات( 
الذاتية، والكيفية التي يتفادى هبا )العوائق اخلارجية(()32(، وذلك جيعل الفعل النقدي، يقتيض التفكيك 
وإعادة الرتكيب يف الوقت نفسه، من أجل التدقيق يف مكونات الفكر ومتحيصها ووضعها عىل حمك النقد. 
وبناء عىل هذا: فالتفكيك والرتكيب ))ال حيصل إال بعد مسار طويل من االشتغال عىل الذات وإعداد 
كفاءهتا املعرفية؛ لكي يصار فيام بعد إىل العمل عىل املوضوع، أي موضوع الفكر النقدي. كذلك إن احلفر 
يف األعامق من أجل استخراج ما هو خمفي، يتطلب تقنية عالية، ال يمكنها أن تتجاهل مكتسبات علوم 

اإلنسان واملجتمع، واإلبستيمولوجيا أيًضا(()33( .

 وهبذا اجلهد املعريف النوعي قام جورج طرابييش بتمثل كيل للرتاث، توج بعملية نقد متواصلة، واسعة 
إعادة  ثم  والتفكيك  اخللخلة، واهلدم،  أساًسا عىل  قائمة  اجلابري  الدكتور حممد عابد  ومستمرة ملرشوع 
البناء، وهذا )اهلدف ال يتم ضبطه إال بالعقل( الذي يمكننا الولوج إىل البنية احلية للنصوص بغرض حتفيز 
استجابتها، ))والبحث عن ذلك الذي يظل غائًبا وخمتلًفا عن الذات؛ فمن غري حب خاص للنص، ليس 
لتأويالت  إذ ثمة رابطة متبادلة يف كل قراءة بني قارئ ونص(()34( تصوغ نفسها وفًقا  ثمة قراءة ممكنة؛ 
عدة، وهذا يعني أن ما علينا ببساطة هو أن نخضع النص لقوانني القراءة التي تؤول إما إىل التسليم بام 
يمليه النص، أو إىل إخضاعه للنقد والتحليل، وهذا املسلك الثاين هو اخليار الذي ارتآه طرابييش يف قراءته 

لنصوص اجلابري.

  لقد اهتم ناقد )نقد العقل العريب( باستقراء األسس واملرتكزات التي بنى عليها اجلابري أطروحاته 
الفلسفية، وبمناقشة اآلليات التي توسلها يف مرشوعه الفكري، وألجل ذلك انخرط معه يف حوارات)35( 
ونقاشات فكرية عميقة، بدأها بنقد األسس النظرية التي صاغها اجلابري يف كتاباته عن العقل العريب، 
ونقد تصوراته عن العقل بوصفه مفهوًما، إذ يقول: ))إن أول مفاجأة ترتصدنا عىل طريق رحلتنا النقدية 
املطولة مع صاحب مرشوع )نقد العقل العريب(، هي اكتشافنا أن نقطة القوة يف مرشوعه هي عينها نقطة 
ضعفه(())3(، فناقد العقل العريب يف رأيه، وإن ادعى أنه أسس مرشوعه عىل التمييز ))املشهور الذي أقامه 

)32) الزين، نقد العقل الثقافي، ص11. 

)33) نايلة أبي نادر، التراث والمنهج بين أركون والجابري، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2008(، ص40.

)34) كيرني، جدل العقل حوارات آخر القرن، ص187. 

)35) نقصد الحوار الضمني، إذ توجد ثالثة أنواع من الحوارات في الفلسفة: الحوار الضمني داخل النصوص، بدون أسئلة وأجوبة. والحوار النصي الصريح، أسئلة 

وأجوبة.  والحوار الحي المباشر، حوار الفيلسوف مع محاورين أو فالسفة. بيد أن الجابري لم يرد على جورج طرابيشي ال عبر النص وال بالحوار، بخالف الفالسفة 

الغربيين الذين نقلوا السجال النقدي من النص إلى الحوار، مثل: دريدا، وغادمير، وهابرماس...إلخ

)36) جورج طرابيشي، نظرية العقل: نقد نقد العقل العربي، جزء1، ط1، )بيروت: دار الساقي، 1996(، ص12.
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ن أو الفاعل والعقل املكّون أو السائد، ما يقصد به النشاط الذهني الذي يقوم به  الالند بني العقل املكوِّ
املبادئ  فهو: جمموع  الثاين  أما  املبادئ...  ويقرر  املفاهيم،  يصوغ  والذي  والدراسة،  البحث  الفكر حني 
والقواعد التي نعتمدها يف استدالالتنا(())3(، فإنه يف حقيقة األمر مل يستند إىل الالند، بل استمد التعريف 
 A la lande : la الفلسفية( لبول فوكيييه، )وهنا حييل اجلابري قارئه إىل مرجعه:  اللغة  من )معجم 
raison et les normes, P P 16� 17, 187, 228, hachette, Paris,1963 ))38( ويلحظ 
طرابييش: ))فضاًل عن ذلك، إن ترمجة اجلابري هلذا التعريف تشكو من بعض االضطراب(()39( وتعاين 

من التباس واضح. 

يعرض جورج طرابييش مجلة  اليقني(()40(،  من  نظام  وإنام هي  فقط،  نقًدا  ليست  ))الفلسفة    وألن 
من املالحظات الدقيقة واألدلة املوثقة التي تؤكد: أن التعاريف التي اعتمدها اجلابري ال وجود هلا لدى 
وإنام  اجلابري[،  إليه  حييل  ]الذي  حرًصا  واملعايري(  ))العقل  كتابه  يف  وال  إمجااًل،  كتاباته  يف  ال  الالند، 
صاحب هذا التعريف هو بول فوكييه(()41(، ومما يثبت بوضوح ))ويؤكد أن اجلابري مل يتعرف إىل نظرية 
الالند يف مصدرها األصيل، أي كتاب )العقل واملعايري( الصادر عام 1948، كونه يأخذ يف فقرة الحقة 
موقف الناقد من تلك النظرية التي بنى عليها حتليله للعقل العريب، والتي ال يثبت بنقده هلا سوى املزيد 
من اجلهل هبا)42((( وهذا ما يفرس ـ إىل حد ما - التذبذب الكبري يف التأويل وااللتباس الوارد يف الرتمجة 

اللذين وقع فيهام يف استجالئه للنصوص وتعامله النقدي معها.

  وإذن، هكذا اكتشف جورج طرابييش يف حترياته عن أصول نظرية العقل عند اجلابري، أن هذا األخري 
يستند يف كتابه تكوين العقل العريب- الذي أشاد به يف البداية كثرًيا إىل درجة أن قال عنه: ))إن من قرأه 
لن يعود كام كان قبل أن يقرأه((- عىل شواهد مغلوطة، وال يرجع إىل النصوص يف مصادرها األصلية، 
وهو ما يطرح إشكااًل معرفًيا خطرًيا، يتعلق باألمانة العلمية، ويطرح انزالقات خطرية، ترتبط بسوء فهم 
النصوص وتأويلها وخضوعها لعمليات التحوير والتحويل، وهو يقول يف هذا الصدد: ))نحن ندرك 
أننا نصوغ منا، من منظور النزاهة العلمية املفرتضة، اهتاًما خطرًيا، ولكننا نصارح القارئ، بأن الصفحات 

)37) المرجع نفسه، ص13. 

)38) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط2 )بيروت: دار الطليعة، 1985(، ص35. 

)39) جورج طرابيشي، نظرية العقل، ص14. 

(40( Paul Ricoeur, La critque et conviction, Calmann� Lévy, )Paris, 1995(, p211

)41) جورج طرابيشي، نظرية العقل، ص14. 

)42) المرجع نفسه، ص15. 
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والفصول التالية لن يكون من شأهنا، إال أن تعزز هذا االهتام وأسانيده بشواهد إضافية عديدة من فوكيه 
وغريه(()43(، وكانت هذه مسألة فارقة قادت جورج طرابييش إىل القيام بعملية حفر وتفكيك وتقويض 
ملرشوع حممد عابد اجلابري بأجزائه األربعة كاملة، وهو ما مكنه يف الوقت نفسه، أن يعيد بناء مرشوعه 

الفلسفي والنقدي اخلاص عىل حماور متشعبة عدة.

  ومن ثمة، من العسري أن نتعمق يف فكر اجلابري، من منظور طرابييش، بعد أن ركن إىل هذا املستوى 
من االجتزاء والقطع، ومادام اعتامده عىل مصادر ثانية، وعدم إطالعه عىل النظريات واألفكار يف مصدرها 
األم، ))أوقعاه ال يف التباسات ـ عرضنا نامذج منها ـ من حيث الرتمجة والتأويل فحسب، بل حاال أيًضا- 
ل بالعقل،  ل للعقل وعقل متشكِّ وأساًسا- بينه وبني إدراك غائية القسمة الالالندية للعقل، إىل عقل مشكِّ
وتوظيفها توظيًفا مثمًرا يف مرشوعه لنقد العقل العريب... واحلال، إن جتاهل اجلابري الوظيفة التوحيدية 
ن، قد جعله يبني حتليله للعقل العريب عىل أساس قسمة هذا العقل، ال عىل أساس وحدته.  للعقل املكوِّ
وبداًل من أن يرد خمتلف جتليات هذا العقل يف جماالت الفقه وعلم الكالم والتصوف والفلسفة إىل البنية 
العقل تشطرًيا ثالثًيا وقطعًيا إىل: عقل  فإنه سيعمد إىل تشطري هذا  التي تصدر عنها،  الواحدة  العضوية 
بياين، وعرفاين، وبرهاين. وهو مل يكتف بأن ينزل كل )عقل( من هذه العقول منزلة اجلوهر الفرد القائم 

بذاته واملنغلق عىل نفسه، بل سيدير بني هذه الكيانات اجلوهرية حرب مواقع وخنادق(()44(.

  وكام فوت هذا التعثر عىل اجلابري أن ينفذ إىل اللب األصيل للنصوص، وأن يسهم يف متعة استيعاهبا 
وتأسيس رشعيتها الفكرية، فوت عليه أيًضا فرصة قراءة توحيدية وجدلية للعقل العريب اإلسالمي، وهذا 

يعكس إخفاقه يف تطوير موقف نقدي فعيل من هذا العقل.

  إن النقد ال يقيض عىل الفكرة عندما يدحضها، وال يسعى إىل إنكار وجودها، ))إنه- ببساطة- حياول 
قيمًيا))4(.  والفاسد  الصالح  وبني  معرفًيا،  واملزيف  احلقيقي  بني  للتمييز  جديد(()45(  من  يموقعها  أن 
بالضبط هو  فيها، وهذا  اخلفي   (le non dit( بالالمنطوق  ثغراهتا واإلمساك  الكشف عن  ثمة،  ومن 
اجلهد اإلبستيمولوجي يف العزل والتمييز الذي قام به جورج طرابييش يف نقده ملرشوع نقد العقل العريب 

للجابري.

)43) المرجع نفسه، هامش ص18. 

)44) طرابيشي، نظرية العقل، ص18، 20. 

)45) كيرني، جدل العقل حوارات آخر القرن، ص187.

)46) شوقي الزين، نقد العقل الثقافي، ص08. 
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اإلبستيمولوجي  اجلهد  ينحرص هذا  العقل )ال  نقد  إىل  نتطرق  أننا عندما  نوضح:  أن  ينبغي    وهنا، 
أفكار ومقوالت؛  العقل من  بداخل(  ـ  )ما  أيًضا يف  لكن  وكائنات،  أشياء  العقل من  بخارج(  ـ  )ما  يف 
فالعملية مزدوجة بني نقد خارجي يستهدف بنية األشياء وقيمتها، ونقد داخيل جيعل من موضوعه املبارش 
العقل  بنية  احلسبان  يف  نضع  فإننا  العقل(،  )نقد  عن  نتحدث  عندما  للعقل.  والتصورية  الذهنية  األطر 
وقيمته بالنسبة إىل جمموعة من الوظائف التي يقوم هبا())4(. وتلك هي املهمة النقدية الشاقة والعويصة 
فهاًم ومساءلة  اجلابري  النقدي مع نصوص  تعامله  الكبري جورج طرابييش عناءها يف  املفكر  التي جتشم 

واستنطاًقا. 

اإلبستيمية  العقبة  جتاوز  من  التفكيكي  الفكري  مرشوعه  يف  والنقد  القراءة  آليات  ستمكنه  فهل    
اجلابرية؟

2. اإلبستيمولوجيا الناقدة يف فلسفة جورج طرابييش، نقد وتفنيد املحاّجة اجلابرية

  بعد أن عرى طرابييش زيف الشواهد والقرائن التي كان اجلابري يستند إليها يف مرشوعه الفكري، 
املغلوطة  األفكار  نقض  إىل  مىض  األصلية،  املصادر  إىل  بالرجوع  عليه  الردود  تقديم  يف  أجاد  أن  وبعد 
املقطوعة من  املبتورة  بناها اهلجينة وتفنيد شواهدها  بنى عليها إشكاليات )مصطنعة(، وإىل فضح  التي 
سياقها، باعتامد منهجية احلفر األركيولوجي املعريف التي مكنته منولوج عمق نصوص اجلابري واستنطاق 

المنطوقها اخلفي الذي تسكت عنه تلك النصوص.

  وإذا كان املنهج التفكريي للجابري قائاًم عىل صياغة إشكاليات مغلقة أشبه ما تكون بحبيسات، فإن 
مرشوع طرابييش يف نقد النقد ال يسعى إىل حتليل وتفكيك إبستيمية اجلابري فحسب، بل يسعى أيًضا -يف 

أثناء رحلة حفرياته النقدية الطويلة- إىل اقرتاح إشكاليات مفتوحة تنطوي عىل وعد بالتحرر)48(.

  إن جورج طرابييش حيررنا من الطرق االعتيادية يف قراءة ونقد وتفكيك النصوص، من خالل حتليله 
التميل فيها، باعتامد  النهاية،  التي توجب، كلها يف  حزمة من اإلشكاليات املتشابكة املتسقة أو املتضاربة 
اسرتاتيجية التفكيك والنقد التي تتخذ موقعها داخل أفق نقد النقد، فأمام املسافة الزمنية التي تفصلنا عن 
السياق الواقعي لظروف الكتابة، باإلضافة إىل االقتطاعات املبتورة من السياق، )ال يبدو أن هناك مناًصا 
من إعادة بناء املوضوع اعتامًدا عىل إفساح املجال لعمليات من مثل: تداخل النصوص، وحترير الشفرات، 

)47) المرجع نفسه، ص11، 12. 

)48) جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي: نقد نقد العقل العربي، ج2، ط1 )بيروت: دار الساقي، 1998(، ص05. 
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وحفر الالمفكر فيه، وفك شبكات املفاهيم الناسخة للخطاب، وهي عمليات تضعنا بدورها يف القلب 
املنهج  عىل  طرابييش  جورج  اعتمد  ولذلك  اآلثار()49(؛  إنتاج  وإعادة  والتأويل  القراءة  معضالت  من 
مرشوع  صلب  يف  الثاوية  العنارص  خبايا  لكشف  الشامل  النقدي  مرشوعه  يف  التفكيكي  األركيولوجي 

منقوده والبحث يف أسسه ومتركزاته.

أ. نقد ضديات اجلابري الفكرية، من املركزية اإلثنية إىل االستمرارية والوحدة

  يف اختباره لفرضيات اجلابري وامتحان أدواته النقدية يرى طرابييش أن اجلابري قد جانب الصواب، 
عندما أقىص احلضارات الرشقية القديمة، وأقر لليونان دون غريها أحقية اإلبداع الفلسفي، ونعت الفكر 
البابيل واهلندي بأنه فكر قائم عىل األسطورة واخلرافة ))ومما يزيد الطني بلة- يف حالة اجلابري- أنه ال 
يكتفي بأن يعيد حلسابه اخلاص، وبرسم القارئ العريب، إنتاج هذه الرؤية املركزية اإلثنية األوروبية عن 
اليونانيني )كشعب من العقالنيني(، بل يعمد، مثله مثل املصور الذي يضع كل رهانه عىل تضاد البياض 
والسواد، إىل تأسيس العملقة املفرتضة لـ )العقل اليوناين( عىل حساب تقزيم اإلسهام التارخيي لشعوب 

احلضارات القديمة يف تطوير العقالنية البرشية(()50(.

يؤكد من خالهلا  األدلة والرباهني،  يعمد إىل عرض مجلة من  الفرضية،  يفند طرابييش هذه    وحتى 
أن ))ما يسجل للحضارة اهلندوسية، ال ينحرص بإسهامها عىل مستوى النظر الديني، بل يمتد أيًضا إىل 
ما دللت عليه من موهبة ونزعة إىل التجريد عىل مستوى العلم؛ فلها ندين بنظام العد عىل أساس تسعة 
أرقام وصفر، وبإنجازات عديدة وهامة يف علم الفلك، وبمبادئ أولية من تلك التقنية املسامة باجلرب، ثم 
إن ما برهنت عليه من معارف عملية يف جمال الطب واجلراحة، يف هناية احلقبة املدروسة هنا، يسجل سبًقا 
آنذاك(()51(، ومن شأن ذلك، أن جيزم  القائمة  وتقدًما عىل كل ما يمكن أن تقدمه احلضارات األخرى 
بأنه ال وجود ملعجزة يونانية، وأن يعيد االعتبار إىل احلضارتني البابلية واهلندية بتوكيد األسبقية العلمية 

هلاتني احلضارتني. 

  وبخالف هذه الرؤية املركزية اإلثنية األوروبية عن اليونانيني كمعجزة خارقة يتعقل طرابييش ))هذا 
الدور - بعكس ما يفعله اجلابري- بمصطلح االستمرارية، ال بمصطلح القطيعة، مع احلضارات القديمة 

 ،)1997 أكتوبر  الوطني،  الثقافة والتراث  )المنامة: قطاع   ،14 العدد  الثقافية،  البحرين  مجلة  الخليج«،  الديني في منطقة  التشير  »الهوية واالختالف من زاوية   (49(

ص62. 

)50) طرابيشي، نظرية العقل، ص56. 

)51) المرجع نفسه، ص42. 
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عىل  والبابلية،  اهلندية  الرشقية  احلضارات  هلذه  استمرار  اليونانية  احلضارة  أن  يرى  فهو  األخرى(()52(، 
العقل  إن  واحدة:  ))وبكلمة  الفلسفية،  وأطروحاهتا  نظرياهتا  من  الكثري  هلا يف  تدين  التي  وجه أخص، 
البرشي عندنا هو ثمرة )تراكم تارخيي(... ويف هذه السريورة ال يشكل )العقل اليوناين( بداية مطلقة، بل 
هو، عىل متيزه، موصول تارخيًيا بام قبله، كام بام بعده(()53( مدين يف تفوقه وحضارته إىل غريه من الثقافات 

واحلضارات.

ب. دحض وإبطال إشكالية الضدية اإلبستيمولوجية ما بني العقل العريب والعقل )اليوناين- األورويب(

  يشتغل طرابييش نقدًيا أيًضا عىل دحض وتقويض املصادرة اإلبستيمولوجية الكربى التي يبني عليها 
اجلابري مرشوعه يف )نقد( العقل العريب، وهي: وحدة اهلوية بني العقلني اليوناين والعريب وضديتهام مع 

العقل الغريب.

  ويف هذا اإلطار، يرصد طرابييش مجلة من األخطاء املنهجية، واإلخفاقات اإلبستيمولوجية التي وقع 
فيها اجلابري، جراء املقارنة التعسفية غري املتكافئة التي اعتمدها، أمهها: أن وحدة اهلوية هذه تفيض إىل 
احتاملني، أوهلام أن العقل العريب ال بد أن يكون ضد العقل الغريب بقدر ما هو ضد العقل اليوناين؛ باعتبار 
وحدة اهلوية بني العقلني األخريين، أما الثاين فيفيد بأن ما دام العقالن اليوناين والغريب موّحدين يف اهلوية؛ 
فإن العقل العريب ال يكون ضّد أوهلام بدون أن يكون ضّد ثانيهام يف الوقت نفسه وبالقدر نفسه)54(، ))ويف 
احلالني كليهام ال يستقيم للجابري مرشوعه ما مل يدخل العقل العريب، بعد مقارنته السلبية بالعقل اليوناين، 
إىل حلبة التباري مع العقل الغريب عىل الرغم من عدم التكافؤ املطلق: إذ أن العقل العريب يظل قابال يف 
هناية املطاف للمقارنة مع العقل اليوناين مادام االثنان ينتميان إىل فضاء عقيل متشابه، هو فضاء العصور 
القديمة والوسطى، بينام شأن من يبغي قرس العقل العريب عىل الدخول يف مباراة ظاملة مع عقل احلداثة 
الذي هو العقل الغريب، كشأن من يود أن يعقد مقارنة يف اجلدوى اإلنتاجية بني سكة الفالح اخلشبية يف 
التارخيي،  القرون الوسطى واجلرار الزراعي اآليل يف القرن العرشين...(()55(، فحيثام ال يراعى السياق 
ويغيب التجانس يف عنرص الزمان؛ يغرتب العقل عن أصوله وعن واقعه، ويتحول عن وظيفته النقدية؛ 
مما يؤول إىل اإلخفاق يف رصد البنى العميقة للفكر وجتلياته؛ فتتوارى املقاربة النقدية عن األفق املعريف 

النوعي يف مساءالهتا ومساراهتا.

)52) المرجع نفسه، ص56.

)53) المرجع نفسه، ص57. 

)54) طرابيشي، نظرية العقل ص193. 

)55) المرجع نفسه، ص193، 194 
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إىل  فيعرضه لالستجواب، ويستدعيه  اجلابري؛  استقراء فكر  إىل    ولذلك، يذهب جورج طرابييش 
احلوار))5(؛ ليتحرى مغالطاته اإلبستيمولوجية، ويتصدى هلفواته وأخطائه يف االنتحال والتزوير، وعن 
ذلك يقول: ))وليس ظلم هذه املقارنة بحد ذاته هو ما يستوقفنا هنا، بل كوهنا مبنية، متاًما كام يف املقارنة 
مع العقل اليوناين، عىل مغالطة إبستيمولوجية، كام عىل مادة معرفية أصاهبا قدر من التحريف يصل -وال 
نرتدد يف استعامل اللفظة - إىل حد التزوير أحياًنا(())5(، ومن ثمة، فإن نقده يرتكز يف حمورين أساسيني: 
واملزايدات(  )املناقصات  بمامرسة  والعمل  اإلبستيمية  الطريقة  بخرق  اجلابري  باهتام  يتعلق  ))أحدمها 
عىل حضارات العامل وعقوهلا وتبعياهتا، بام يتضمنه ذلك من التالعب بجداول احلضور والغياب، الذي 
بالذم  يكيل  بأنه  الناقد  اهتمه  الدائم يف طريقة االستدالل اجلابرية(. حيث  البنيوي  الناقد)الثابت  اعتربه 
واملناقصة عىل العقول الرشقية وحضاراهتا، وكذلك يفعل نفس اليشء مع العقل العريب واحلضارة العربية 
اإلسالمية، يف الوقت الذي يكيل باملدح واملزايدة عىل العقلني اليوناين واألورويب وحضارتيهام، إىل درجة 
أنه يرامها يتحدان باهلوية واملاهية وحيمالن ما يطلق عليه العقل الكوين، خالًفا للعقل العريب الذي يراه 

عىل الضد منهام. أما املحور الثاين فيتعلق باهتام اجلابري باالنتحال والرسقة والتحريف(()58(.

  وهنا، ال يأُل طرابييش جهًدا يف تفكيك فرضيات اجلابري الفلسفية، من خالل نقد املقوالت الفكرية 
املغلوطة التي اعتمدها مدعاًم يف ذلك باحلجج القاطعة والشواهد الدامغة)59( ؛ ألن ))التفكيك يستلزم 
مساءلة  أي  تشكل  قبل  موضوع  ألي  ودافع  رضوري،  حمفز  وهو  لنداء...  استجابة  إنه  اإلثبات،  دائاًم 
فكر  يف  هي  بل  عارضة،  وال  جزئية  نقاًطا  ليست  لالنتقاد،  قابلة  نقاًطا  اعتربه  ما  أن  ليجد  مميزة(()0)(؛ 
اجلابري بمثابة األس واملنطلق، وأن بني مئات شواهد اجلابري ليس سوى قلة قليلة مل يصبها حتريف أو 

)56) ال يجد فالسفة الغرب أدنى حرج في اعتماد أسلوب الحوار، ومن األمثلة على ذلك: الحوار غير المباشر الذي يديره غادمير مع يورغن هابرماس الفيلسوف األلماني 

اآلخر المعاصر، ويرد من خالله على نقد هابرماس ألطروحات كتابه )الحقيقة والمنهج( بلغة راقية، كما ينتقل إلى الرد على نقد أحد المفكرين األلمان ويدعى )بانينبرغ( 

لنظريته التأويلية موضًحا أن هذا السجال النقدي قد أفاده. يقول غادمير: ))إن النقاش المفيد جدًا الذي قام به بانينبرغ حول محاولتي، قد جعلني أعي الفرق األساس الموجود 

 Gadamer, l’art de comprendre, pp 130, :بين ادعاء هيغل لرؤية العقل حتى ضمن التاريخ من جهة، ومن جهة أخرى بين مفاهيم التاريخ الشمولي ]ينظر هنا

139 غير أن هذا الوعي النقدي ما يزال محدودًا في أروقة الفكر العربي التي تستبعد لغة الحوار النقدي وتكتفي بالتوصيف.

)57) طرابيشي، نظرية العقل، ص194.

)58) يحي محمد، نقد العقل العربي في الميزان: دراسة معرفية تعنى بنقد مطارحات مشروع نقد العقل العربي للمفكر المغربي محمد عابد الجابري، ط2، )المغرب: 

إفريقيا للشرق، 2009(، ص48.

)59) ينبغي هنا التفريق بين االعتراض الذي تغلب عليه مسحة الذم والهجاء من دون دعاوى مؤسسة، وبين النقد الفلسفي المؤسس المشفوع بالمستندات والبراهين الذي 

اعتمده طرابيشي، ليس في نقده للجابري فحسب، وإنما في سائر مشروعه النقدي التقييمي والتقويمي؛ وذلك هو النقد الفلسفي المؤصل المطلوب الذي من شأنه، أن يسهم 

في اإلبداع والتجاوز، ويعيد للفلسفة بعدها التحرري والتنويري.

(60( Deurida, bonnes volontés de puissance: une réponse à Gadamer in: revue internationale de philosophie, tr: philippe forget,N° 

151 )Belgique, VIB, 38eme année, 1984(, pp: 333� 347   
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تزييف أو توظيف بعكس منطوقها، وأن الزيف يكمن يف اإلشكاليات نفسها، وليس فقط يف تعزيزاهتا 
وحيثياهتا من الشواهد)1)(. 

وحتى يقوم طرابييش بتقويض هذه املصادرة؛ فإنه سيتصدى وبقوة إىل نقض فكرة اجلابري األساس 
إىل:  العقل  تشطري  يف  مزاعمه  خطأ  ويبني  العربية،  الثقافة  يف  املعرفية  األنظمة  بني  القطيعة  مسألة  يف 
يغيب عن وعي  ))ما  أن  الفوكوية، حيث  اإلبستيمية  متثل  وبرهان، وعرفان. وكذلك قصوره يف  بيان، 
لكي  إال  أصاًل  وجدت  ما  اإلبستيمولوجية  احلفر  طريقة  أن  أوهلام  أمران،  هنا  اجلابرية  اإلبستيمولوجيا 
تلغي الرتاتبيات - التي هي بالرضورة ذات طابع إيديولوجي- يف مضامر نظرية املعرفة، وثانيهام أن البيان 
والربهان والعرفان ليست أنظمة معرفية قائمة بنفسها، بل هي، بالنسبة إىل العقل العريب اإلسالمي عىل 
األقل، آناء من نظام إبستيمي واحد، آناء متعاضدة يف الغالب أكثر منها متعارضة(()2)(، ذلك أن االنتقال 
من خانة بيانية إىل خانة برهانية، أو من دائرة برهانية إىل دائرة عرفانية، هو تنقل داخل نظام معريف واحد.

))إذ  اإلبستيمولوجية  املنهجية  تطبيق  يف  تعثره  إخفاقاته،  سلسلة  إىل  يضيف  العريب  العقل  ناقد  إن   
يداور، باسم اإلبستيمولوجيا بالذات مفهوم )النظام املعريف( كمبضع، ال كرباط ضام كام يفرتض الدرس 
اليونانية،  الفلسفة  من  مصطلح  وهو   ،Epistéme االسم  يف  االشرتاك  فباستثناء  اإلبستيمولوجي... 
الغربية احلديثة، فإن اإلبستيمية اجلابرية ال متت بصلة إىل  للثقافة  التداويل  أعاد فوكو إدخاله إىل املجال 
اإلبستيمية الفوكوية، بل هي تنقضها نقًضا عنيًفا(()3)(. وهنا، يركز طرابييش عىل نقد اجلابري يف سوء 
متثله لإلبستيمية الفوكوية وقلب وظيفتها الفوكوية من الوحدة إىل التشطري، فإذا كان ))من املمكن حد 
اإلبستيمية الفوكوية بأهنا أداة منهجية لتمييز احلقب الثقافية ولتوحيدها مًعا، فإن اإلبستيمية اجلابرية، التي 
ال تدين لألوىل إال باسمها، جتهل مبدئي التمييز والتوحيد مًعا(()4)(، ومن ثمة تعلن القطيعة بني األنظمة 
العربية، وتقوم بتشطري العقل العريب، كام جتهل النظام العام الذي حيكم إبستيمية فوكو، وهو: التحول 

والتغري الذي يطبعها يف الزمان، ومن ثم تتبنى إبستيمية ساكنة، تتنكر لدينامية اإلبستيمية الفوكوية.

  وهو ما عرب عنه جورج طرابييش قائاًل: ))فاإلبستيمية عند فوكو من حيث هي بالتعريف سلك ناظم 
جلامع املعرفة يف عرص معني، ممتدة يف املكان متحولة يف الزمان. أما عند اجلابري، الذي يقلب وظيفتها من 

)61) طرابيشي، نظرية العقل، ص09.

)62) جورج طرابيشي، وحدة العقل العربي اإلسالمي: نقد نقد العقل العربي، ج3، ط1 )بيروت: دار الساقي،2002(، ص404.

)63) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص 279، 280.

)64) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص281.
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توحيد املعرفة إىل تشطريها وتبعيضها، فهي عىل العكس متغرية يف املكان ثابتة يف الزمان(()5)(.

ج. املقاربة النقدية إلشكالية القطيعة بني العقل املغريب والعقل املرشقي

  متتد مقاربة جورج طرابييش النقدية، إىل دحض الضدية الثنائية التي أقامها اجلابري بتحيزه للعقل 
اجلزم  إىل  نتائجها  وأخطر  أهم  يف  تؤّول  والتي  والعرفاين،  البياين  املرشقي  العقل  ضد  الربهاين  املغريب 
بعقالنية الرتاث املغريب وال عقالنية الرتاث املرشقي، وشْطره -بسبب اإلخفاق اإلبستيمولوجي دائاًم- 
وحدة العقل العريب اإلسالمي إىل عقلني متضادين، بداًل من أن يكونا متفاعلني، وفًقا ملا يقتضيه املنطق 

العام الذي حيكم العلم، وهو: صدورمها عن نظام إبستيمي واحد. 

  وعن هذا االنفصال بني املدرسة الفلسفية يف املرشق، واملدرسة الفلسفية يف املغرب واألندلس، يقول 
السينوية،  الروح  الثقايف:  تراثنا  أنه كان هناك )روحان( و)نظامان فكريان( يف  اجلابري: ))فنحن نعتقد 
والروح الرشدية. وبكيفية أعم: الفكر النظري يف املرشق، والفكر النظري يف املغرب. وأنه داخل االتصال 

الظاهري بينهام، كان هناك انفصال نرفعه إىل درجة القطيعة اإلبستيمولوجية بني االثنني(()))(.

املغرب واملرشق  املعرفية بني  للقطيعة  التي تؤسس  ينقض طرابييش هذه اإلبستيمية اجلابرية    وكيام 
))يتصدى لتفكيك تلك )اإلبستيمولوجيا اجلغرافية( من منطلق توحيد وحدة بنية العقل العريب اإلسالمي 
ووحدة النظام املعريف الذي ينتمي إليه بجناحيه املرشقي واملغريب، ووحدة املركز التي تفرعت منه دوائره 
املحيطة، فال التحول من دائرة البيان إىل دائرة العرفان أو دائرة الربهان، يعني انعتاًقا من جاذبية املركز، 
وال التنقل بني اخلانات يمكن أن يشكل خروًجا عن رقعة شطرنج العقل العريب اإلسالمي الذي يبقى 
يصدر عن نظام إبستيمي واحد(()))(، وذلك مؤداه أن االنفصال املزعوم بني املدرستني واالنفصام بني 

العقلني انفصال باطل، ليس له ما يربره من الناحية املنطقية.

  لكن، ما هي املقاصد والدواعي التي دفعت اجلابري إىل املجازفة يف إصدار مثل هذه األحكام؟ وهل 
استعىص عىل طرابييش كشفه نقدًيا؟

  يواصل جورج طرابييش كشوفه النقدية بمواجهة، مقابلة، وإعادة بناء يقينيات القضايا واإلشكاليات 
احلرجة التي طرحها اجلابري عىل العقل العريب، والكشف عن التناقضات التي تتخلل هذا العقل نظرًيا 

)65) المرجع نفسه، ص280.

)66) محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ط2 )بيروت: دار الطليعة، 1982(، ص305.

)67) طرابيشي، وحدة العقل العربي اإلسالمي )كلمة الغالف(.
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التي أغفلها اجلابري، أو أسقطها من حساباته؛ ليستنتج  املعرفية واملقوالت األساسية  البنيات  من جهة 
القصد املضمر؛ ويرفعه إىل احلقيقة من خالل حججه النقدية، ويفصح عن نقدية جريئة تقول:

   ))يقوم كل مرشوع حممد عابد اجلابري يف نقد العقل العريب عىل اصطناع )قطيعة معرفية( بني فكر 
التوكيد:  برهانية(، وعىل  التمييز بني )مدرسة مرشقية إرشاقية ومدرسة مغربية  املرشق واملغرب، وعىل 
أن رواد )املرشوع الثقايف األندليس- املغريب( -ابن حزم، وابن طفيل، وابن رشد، وابن مضاء القرطبي، 
والشاطبي - حتركوا مجيعهم يف اجتاه واحد، هو: )اجتاه رد بضاعة املرشق إىل املرشق(، و)الكف عن تقليد 

املشارقة، وتأسيس ثقافة أصيلة مستقلة عن ثقافة أهل املرشق(()8)(.

  وموقف اجلابري هذا -يف رأي طرابييش - عىل خطره، يكشف عن الغائية املركزية التي توجه كل 
النظام  وحدة  لتحطيم  لإلبستيمولوجيا  اإليديولوجي  التوظيف  العريب:  العقل  نقد  يف  اجلابري  مرشوع 
املعريف هلذا العقل)9)( والتي أراد من ورائها، أن ينترص لثقافة أهل املغرب، ويعتربها ثقافة أصيلة مبدعة 
ومستقلة متاًما عن ثقافة عن أهل املرشق، وهو ما أنتج رشًخا معرفًيا صادًما، وهوة ال تعرب بني املدرستني.

  وألن خضوع الفكر لإليديولوجيا يضعف مقارباته املحضة يف فضاء األفكار، وجيعله- يف الغالب- 
التي  ليقدم األدلة  ينربي،  فإن طرابييش  زائفة؛  ذاتية  يف تعارض مع احلقيقة من خالل إصداره ألحكام 
تبطل دعاوى اجلابري، وتفضح ))فرضية العمل غري املجهور هبا لناقد العقل العريب، وهي وجود نوع من 
)تضامن( أو تفاهم ضمني -يرفعه اجلابري إىل مستوى )العصبية(- بني أعضاء املدرسة املغربية املفرتضة: 
فعنده، ليس املغريب من خيالف مغربًيا، وليس املغريب من ينقد )مغربًيا(، ما داموا مجيعهم، بالرضورة، من 
)أهل برهان(()0)(، وهذه العصبية -يف رأي طرابييش- هي التي دفعت اجلابري خًطا إىل اعتبار )املدرسة 
ابن رشد()1)(،  أوجها مع  باجة، وبلغت  ابن  بدأت مع  املغرب واألندلس مدرسة واحدة،  الفلسفية يف 
ولئن كان هناك وحدة حًقا: يقول طرابييش، فكيف يفرس نقد ابن طفيل البن باجة، ونقد ابن رشد البن 
باجة؟ بل إن ابن طفيل مل خيالف ابن باجة يف الرأي فحسب؛ بل أنكر عليه رؤيته ومنهجه بالذات. ومع 
ذلك كله؛ فإن ناقد العقل العريب يرص عىل أن مفكًرا مغربًيا ما كان له أن ينتقد مفكًرا مغربًيا آخر، وجيمع 
مغربية  مدرسة  إىل  رشد  ابن  مع  بضمهام  باجة(  وابن  طفيل،  )ابن  األندلسيني  الفيلسوفني  بني  تعسًفا 
واحدة، خيلع عليها امتياز احتكار النزعة الربهانية يف الفلسفة العربية اإلسالمية برمتها، وخيرتع هلا نصاًبا 

)68) المرجع نفسه، الموضع نفسه.

)69) المرجع نفسه، ص139.

)70) المرجع نفسه، ص140.

)71) الجابري، نحن والتراث، ص262.
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إبستيمولوجًيا)2)(، قوامه وحدة املنهج والرؤية التي تفيض بالرضورة إىل النتائج نفسها)3)(.

  وجورج طرابييش، إذ يرفض التوظيف اإليديولوجي اإلقليمي ملفهوم القطيعة اإلبستيمولوجية الذي 
تبناه اجلابري، فهو ال يقف عند هذا املستوى من النقد، بل )يتوسل حفريات املعرفة احلديثة؛ ليعيد بناء 
وحدة الفضاء العقيل للرتاث العريب اإلسالمي، وليقرتح قراءة اتصالية -ال انقطاعية- لإلسهامات املميزة 
النحوية  االنتفاضة  أم  ابن طفيل،  أم عرفانية  الشاطبي،  أمتثلت يف مقاصدية  األندلسية، سواء  للمدرسة 
أنه  حتى  سينا()4)(،  البن  املرشقية  الفلسفة  ملف  فتح  إعادة  إىل  باإلضافة  وهذا،  القرطبي.  مضاء  البن 
يسوق عديد األدلة والقرائن، بالرجوع إىل دراسة مصادر: الغزايل، وابن سينا، وابن طفيل، وابن رشد، 
وغريهم. ومعاينتها نقدًيا، ومن ثمة تفكيك إشكاليات اجلابري واستنطاق نصوصه -وهو جهد نقدي 
مكثف وشاق جًدا- ليقدم أطروحات جديدة؛ ترفع هتم اجلابري عن ابن سينا وعن أيب حامد الغزايل، 
وتبدد مزاعمه الرامية إىل اعتبار وجود قطيعة إبستيمولوجية أقامها فالسفة املغرب واألندلس اجتاه الفكر 
الرشقي، ويتبدى معها: أن ناقد العقل العريب قد رّكز -مدفوًعا بعصبيته املغربية- عىل نقد العقل املرشقي 

بعينه، ال العقل العريب يف عمومه.

أقرها الالند؛ فعجزه  ن كام  املكوِّ للعقل  التوحيدية  الطبيعة  إدراك    يضاف إىل ذلك كله، إخفاقه يف 
ن والعقل املكّون -كام رأينا سابًقا-  -قصوًرا أو تقصرًيا- عن إدراك الفروقات اجلوهرية بني العقل املكوِّ
يعد باعًثا رئيًسا ملامرسته إمربيالية إقصائية لرتاث شعوب الرشق القديم، ومسوًغا أساسًيا لقوله بالضدية 
اإلبستيمولوجية بني العقل العريب والعقل )اليوناين - األورويب(، ومن ثمة إحداث القطيعة داخل الثقافة 

العربية باعتامد منحى التقسيامت اجلغرافية الفكرية.

التي  النادرة  ))الفرصة  عليه  فوت  واالنتقائي؛  والضدي  اإلقصائي  اإلبستيمولوجي  املنهج  وهذا    
تتيحها الثورة املنهجية اإلبستيمولوجية لقراءة أركيولوجية؛ ترد املنقسم إىل الوحدة، واملتنوع إىل اجلذر 
االنقسام وجتذير االختالف وتصعيد  تعميق  اجتاه  متاًما،  اجتاه معاكس  توظيفها يف  فلقد جرى  املشرتك؛ 

التنوع إىل تضاد ماهوي(()5)(.

  يف سياق ذي صلة، يرى الباحث واملفكر حسني اإلدرييس أن اجلابري بتأثري من مكوناته اإليديولوجية، 

)72) طرابيشي، وحدة العقل العربي اإلسالمي، ص209.

)73) الجابري، نحن والتراث، ص 241. 

)74) طرابيشي، وحدة العقل العربي اإلسالمي، كلمة الغالف.

)75) جورج طرابيشي، مذبحة التراث في الثقافة العربية، ط3، )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص88.
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قد ذهب إىل إلغاء تراث بأكمله؛ عندما دعا إىل إحداث القطيعة مع الثقافة والفلسفة املرشقية والبدء من 
الصفر بالتوجه صوب املدرسة الفلسفية املغربية)))(، وهو ما عرب عنه ناقد العقل العريب يف قوله: ))... 
العربية اإلسالمية قد قطعت مع إشكالية  الفلسفة  إذن، حيث سنجد  العريب  املغرب  لنول وجهنا شطر 
املشارقة؛ لتتبنى إشكالية املغاربة. هنا أيًضا، ستواصل الفلسفة نضاهلا من أجل نفس القضية، قضية العقل 
والعقالنية... كل ذلك، كان بمثابة إعادة تأسيس للفلسفة يف حتقيق حلمها يف املرشق، وعليها اآلن أن 

تبدأ من )الصفر( يف املغرب(()))(.

القطيعة  أن  اإلدرييس  يرى  العريب،  للعقل  نقده  ومقصدية  اإليديولوجية  اجلابري  خلفيات  ولبيان    
احلقيقية  العقالنية  الفلسفية  الثورة  تدشن  حتى  باإللغاء،  سبقها  ما  عىل  حتكم  الصفر  من  ))والبداية 
انطالقتها، وعامد ذلك- حسب اجلابري- قائم عىل ضدية ال تواصلية بني )املدرسة الفلسفية املرشقية( 
و)املدرسة الفلسفية املغربية(، بني اإلرشاق والربهان، بني اهلرمسية والعقالنية؛ لتتصدر املدرسة الفلسفية 
جيعل  الذي  احلد  إىل  والزعامة،  للقيادة  غريها  من  أكثر  مؤهلة  بذلك  ولتكون  العقالنية،  قاطرة  املغربية 
اجلابري يرى: أن تقدم الغرب كان نتيجة ألخذه عن املدرسة املغربية، كام يرجع تلف األمة اإلسالمية إىل 
أهنا متسكت باملدرسة املرشقية السينوية(()8)(. وهذه املواقف املتحيزة املغالية تتطلب -يف رأي اإلدرييس- 

من املتخصصني متحيًصا وتدقيًقا لآلليات النقدية التي توسلها اجلابري يف مرشوعه الفكري.

  ويسجل اإلدرييس أيًضا- يف هذا اإلطار- أن ))اجلابري حيفر، ويبحث يف األصول العرقية والقومية 
لبعض الفالسفة األندلسيني؛ ليظهر أنساهبم العربية، ويف الوقت نفسه يغض الطرف عن الرتاث األصيل 
للمغرب واألندلس بخصوصياته األمازيغية، وبثقافته الدينية امليالة إىل التصوف، واحلاملة للخصوصية 
اإليديولوجية،  اخللفيات  تأثري  خطر  إىل  االنتباه  رضورة  إىل  اإلدرييس  يدعونا  وعموًما،  املغربية(()9)(. 
الذي وصل عند اجلابري  التشكيك يف كل يشء، وهو اإللغاء  القائم عىل  النقد  الذي خيلفه  وإىل اخلطر 

إىل التضخم، ودفعه -يف ما يرى اإلدرييس دائاًم- إىل إنكار وإلغاء تراث بأكمله، وهو: الرتاث املرشقي.

  وهكذا نجد أن حسني اإلدرييس يتفق إىل حد بعيد، مع ما ذهب إليه جورج طرابييش يف أن اجلابري 
املرشقية  الفكرية  املدرسة  بني  اإلبستيمولوجية  للضدية  بتأسيسه  العريب،  الفكر  داخل  القطيعة  يامرس 

ونظريهتا املدرسة الفكرية املغربية، وانحيازه إىل هذه األخرية مدفوًعا بحامسته اإليديولوجية املفرطة. 

)76) حسين اإلدريسي، محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربي، ط1 )بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 2010(، ص218.

)77) الجابري، نحن والتراث، ص40.

)78) اإلدريسي، محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربي، ص219. 

)79) المرجع نفسه، ص216. 
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  ويضيف اإلدرييس أيًضا أن العمل االستقصائي الكبري الذي قدمه اجلابري من خالل األجزاء األربعة 
)البحث عن  نتيجته  الداخلية للمرشوع، كانت  العريب(، وعىل طول األبواب والفصول  العقل  )نقد  لـ 
الفرق )الناجية(، وإلقاء القبض عىل )الفرق الالعقالنية الضالة( وحرشها يف أقبية األجانب والدخالء. 
العربية،  الثقافة  داخل  القطيعة  يعلن  فاجلابري  األندلسية()80(.  املغربية  الفرقة  هي  الناجية  الفرقة  هذه 
)باستثناء  بالالعقالنية  وسمها  من  وال  والتفلسف،  اإلبداع  من  املرشقية  الثقافة  إقصاء  عن  يتوانى  وال 
التجربة األندلسية التي كانت مؤهلة حًقا لطرح آفاق جديدة؛ بسبب ما حققته من قطيعة مع علم الكالم 
وقياساهتا()81(،  الفقهية  املذاهب  مع  وأيًضا  اإلرشاقية،  وميوالهتا  السينوية  الفلسفة  ومع  وإشكالياته، 
فهذه التجربة -يف رأيه- بقيادة الفرقة املغربية األندلسية، هي وحدها من تستحق الثناء والتبجيل، وإليها 

فقط تعزى انتصارات العقل العريب.

الفكري هو  القول: إن مرشوع اجلابري  الطرابييش يف  إنام يؤيد ويؤازر    واإلدرييس يف موقفه هذا، 
الضدية داخل  إيديولوجية، ويقوم عىل تكريس  بامتياز، يصدر عن خلفية هوياتية  إيديولوجي  مرشوع 

إشكاليات الرتاث املعرفية.

د. نقد إشكالية عرص التدوين، التفكيك وإعادة البناء

من اإلشكاليات املهمة التي تطرق املفكر الكبري جورج طرابييش إىل تفكيكها يف أثناء نقده إلبستيمية 
اجلابري، هي إشكالية عرص التدوين، كإطار مرجعي للعقل العريب الذي يقول عنه اجلابري: ))وعرص 
التدوين بالنسبة إىل الثقافة العربية هو... اإلطار املرجعي الذي يشد إليه بخيوط من حديد، مجيع فروع 
اإلطار  الوقت،  ذات  يف  هذا،  التدوين  عرص  إن  بل  هذا...  يومنا  إىل  الالحقة  متوجاهتا  وينظم  الثقافة، 
املرجعي الذي يتحدد مما قبله... وليس العقل العريب يف واقع األمر شيًئا آخر غري هذه اخليوط بالذات، 
الواقع  لتصنع  بعد؛  ما  إىل  ومتتد  وامتدت  العريب،  الوعي  يف  صورته  فصنعت  قبل؛  ما  إىل  امتدت  التي 
الفكري الثقايف العام يف الثقافة العربية العامة(()82(. وذلك مؤداه، هو: أن اإلطار املرجعي الذي تنتمي 
حمدد  هو  بل  فحسب،  بعده  جاء  ما  ملالمح  حمدًدا  ليس  اجلابري-  تصور  -بحسب  العربية  الثقافة  إليه 

ومشّكل ملا كان قبله أيًضا.

  ويف هذا اإلطار، يقدم طرابييش مجلة من االعرتاضات عىل اجلابري، من أمهها: اعرتاضه عىل تسمية 

)80) اإلدريسي، محمد عابد الجابري ومشروع نقد العقل العربي، ص215. 

)81) المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 

)82) الجابري، تكوين العقل العربي، ص 61، 62. 
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هذا العرص بعرص التدوين؛ وذلك بعد أن رجع إىل مصادر اجلابري )نص الذهبي الذي يقتبسه من تاريخ 
اخللفاء للسيوطي( وقدم قراءة مزدوجة هلا، تطعن يف رشعية هذا الوسم )عرص التدوين( من منطلق أنه 
))تعبري غري بريء وال حمايد إبستيمولوجيا؛ فهو يوحي- باعرتاف اجلابري نفسه يف معرض تعليقه عىل 
عبارة )تدوين العلم وتبويبه( يف نص السيوطي/ الذهبي- أن العلم جاهز، وأن مهمة املدون، أي العامل، 
تنحرص أو تكاد يف التقاطه وتبويبه(()83(. وعىل النقيض من ذلك، يرى طرابييش أن عام 143هـ الذي 
اعتمده الذهبي، ومن ورائه اجلابري، كتاريخ لبداية تدوين العلوم ومجعها وتبويبها يف اإلسالم، ال يعدو 
أن يكون زمن إنتاج للعلوم و))مل يكن عملية تسجيل، وال عملية تفريع وتظهري، بل عملية إنتاج وبناء 
وتنظيم للثقافة العربية اإلسالمية، فام من يشء كان جاهًزا، بل كان كل يشء برسم االخرتاع والتأسيس 
والتثبيت...(()84(. فاملعطى العلمي واملكون الثقايف مل يكونا جاهزين بعد للتدوين يف هذه املدة؛ ولذلك 

يقرتح طرابييش اساًم بدياًل، هو: )عرص تكوين للعقل العريب( بداًل من )عرص تدوين(.

اجلابري عىل  تعليقات  ينقد من خالهلا  التي  األدلة[ كام يسميها،  القرائن ]ال  يقدم جمموعة من  ثم    
النص الذي وظفه كشاهد عىل تاريخ بداية عرص التدوين )نص السيوطي/الذهبي(، كام يراجع تارخيًيا 
ومعرفًيا هذا النص األخري نفسه، ويسجل مؤاخذات معينة عىل الذهبي؛ ليفصح: أن نص اجلابري املطول 
منه  استقى  الذي  املصدر  عن  والتسمية...  الفكرة  منه  الذي  املصدر  عن  ))يسكت  التدوين  عرص  عن 
السيوطي/ الذهبي، أو عىل األقل املصدر الذي نبهه إىل أمهية هذا النص األخري(()85(. وهو يرجح- يف 
هذا السياق- أن يكون اجلابري قد اقتبس النص عن أمحد أمني يف ضحى اإلسالم، أو عن شاكر مصطفى 
يف مؤلفه )التاريخ العريب واملؤرخون(، ومل يطلع فعلًيا عىل )تاريخ اخللفاء للسيوطي( الذي يورد نص 
الذهبي املعتمد؛ وذلك جلملة من املعطيات التي تضعف النص الشاهد، وتشري إىل وجود تباعد يف أرقام 
السنني العمرية للشخصيات التي تولت عملية التدوين، والتي ال يدخر طرابييش جهًدا يف رسد أسامئها 

بالتفصيل والتدقيق))8(. 

  ))ولو أخضع اجلابري الشاهد لقراءة حتليلية فعلية، ال لتلك القراءة التهويلية التي استعارها- بال 
أو عىل  تناقض،  يكتشف وجود  أن  عليه  تعذر  كان  ملا  نقدي- من مؤلف )ضحى اإلسالم(؛  أي حذر 
األقل تفاوت، ما بني التحديد املجهور به لتاريخ االنقالب املوهوم وزمن الوجود الفعيل للرجال الذين 

)83) الجابري، تكوين العقل العربي، ص63. 

)84) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص14. 

)85) المرجع نفسه، ص 14، 15. 

)86) المرجع نفسه، ص 15، 16. 
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بني  املسافة  أن  بابن وهب. واحلال  وتنتهي  بابن جريح،  تبتدئ  الذهبي  اإلنقالب... فالئحة  قادوا هذا 
بأنصاف  بل  قارئه،  اجلابري  يوهم  كام  بنقصها(  أو  سنني  بضع  )بزيادة  ال  تقاس،  الرجلني  كرونولوجيا 
القرون...(())8( وكذلك احلال مع أيب حنيفة الذي رشع يف التدوين بعد جتاوزه الستني، ويف هذا تأخري 
غري مربر، ويقابل هذا التأخري تبكري غري مربر من قبل ابن مبارك الذي بدأ تدوينه -وفًقا لنص الذهبي 

دائاًم- يف سن اخلامسة والعرشين.

  وبعد أن يفكك طرابييش أسطورة عرص التدوين، كام يداورها اجلابري، يعيد البناء، ويقرتح تدوين 
القرآن الكريم كإطار مرجعي للعقل العريب اإلسالمي وكنقطة مركز للدائرة احلضارية العربية اإلسالمية.

  وإذا كان اجلابري يدعو إىل تدشني عرص تدوين جديد، فإن طرابييش يرى أننا بأمس ))احلاجة اليوم 
إىل استئناف جديد لعرص النهضة، ال إىل عرص تدوين جديد كام يفرتض اجلابري: فليس هناك يشء جاهز 
اليوم ليتم تدوينه، كام مل يكن ثمة يشء جاهز للتدوين يف منتصف القرن الثاين للهجرة(()88(. وهو يشرتط 
للنهوض وجوب إعامل العقل والنقد بالعودة إىل الرتاث واستنطاقه، عىل أال يفهم ذلك بمعنى االنكفاء 
أجوبة  عىل  للحصول  جتديدها  رضورة  بمعنى  بل  بجذورها،  والتشبث  القديمة  الرتاثية  املنظومة  عىل 
وحلول تتواءم مع روح العرص. ))وال غرو أن تكون أزمة العقل العريب املفتوحة منذ اهلزيمة احلزيرانية، 
قد أخذت شكل عودة للمكبوت الرتاثي؛ فالعقل املكّون ال يتم جتاوزه بالقفز فوقه، بل فقط بالتعاطي 

املعريف النقدي معه(()89(.

عقلية  بثورة  يقوم  وأن  احلضاري،  اإلقالع  مهمة  بنفسه  يتوىل  أن  العريب،  العقل  عىل  جيب  لذلك    
نقدية من داخل ثقافته للوثوب الصحيح إىل ميادين احلداثة، ال عىل أساس تشطريه وجتزئته -كام فعل 
اجلابري- بل عىل أساس إعادة بناء وحدته، فقط ))من منطلق الصلة العضوية والنقدية مًعا بني العقل 
ن والعقل املكّون يمكن أن تنفتح أمام العقل العريب إمكانية جتاوز إجيايب ألزمته الراهنة: فمن خالل  املكوٍّ
ن يف تراث الغرب  إعادة البناء النقدي للعقل املكّون يف تراثنا املايض، ومن خالل إعادة إنتاج العقل املكوِّ
ن -وهو الرشط يف أي هنوض ذايت- أن يرى النور بدون قطيعة، ال مع  احلارض؛ قد يتسنى لعقل عريب مكوِّ
ثقافة الذات، وال مع حضارة العرص التي ما زال بعضنا -أو أكثرنا- يقابلها بالرفض العصايب؛ بحجة أهنا 
حضارة اآلخر(()90(. فاآلليات التي أدت إىل استقالة العقل العريب، وتراجع دوره احلضاري، هي: آليات 

)87) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص 18، 19. 

)88) طرابيشي، نظرية العقل، ص22. 

)89) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

)90) المرجع نفسه، ص23. 
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ذاتية من داخله، وال يمكن عزوها إىل اآلخر. وكل نكوص أو ارتداد إىل الوراء؛ إنام يزيد العقل تعطياًل. 
ومن ثمة، جيب عليه التقدم صوب احلداثة باجتاه قواعد جديدة وأكثر عقالنية. 

ه. نقد وتفكيك إشكالية )اللغة والعقل(

  نتجه اآلن إىل ثيمة أخرى من ثيامت عمل طرابييش النقدي، وهي: نقده إشكالية )اللغة والعقل(؛ 
واحدة  عن  جمدًدا  سيدافع  اإلسالمي،  العريب  العقل  وحدة  عن  العريب(  العقل  )نقد  ناقد  دافع  أن  فبعد 
من أهم حمددات هذا العقل، أال وهي اللغة العربية التي يعتربها اجلابري السبب األول يف تأخر وتقهقر 
العقل العريب، ويتهمها: بأهنا لغة )حسية(، و)بدوية(، و)غري حضارية(، حتى أن انحسار العقل العريب، 
وتراجع دوره الفكري، يعود يف رأيه إىل اللغة العربية التي بقي أسرًيا هلا، ومن ثمة طاله الضعف والتدهور 

واالنكامش.

ا عىل هذه األطروحة التي احتلت موقًعا مركزًيا يف حتديدات اجلابري الفكرية لبنية وتكوين العقل   وردًّ
العريب، قدم طرابييش مراجعة نقدية شاملة ودقيقة تثبت بطالن الفرضية اجلابرية معتمًدا منهجية احلفر 
األركيولوجي املعريف بالرجوع إىل حيثيات بناء اللغة العربية يف تارخييتها، ومعاجلة اإلشكالية يف سياقها، 
ومن ثمة مجع األدلة والقرائن التي تفند كالم اجلابري الذي يؤكد بثقة ال متناهية أن اللغة العربية ما مجعت 
إال ))من األعراب البدو منهم وحدهم(()91(، فقد كان يرجع إىل أدلة اجلابري؛ لينقضها دلياًل تلو دليل، 

وليهدم أسطورة بداوة اللغة العربية. وقد كشف عن تناقضات كبرية يف هذا الصدد، وقع فيها منقوده.

  ومن خالل قراءاته النوعية، قام طرابييش بمواجهة نصوص اجلابري ومقابلتها؛ ليجد أن الدعوى 
إىل نصني: أحدمها معلن، وهو البن جني عرب وساطة غري جمهور هبا  تستند  العربية،  بدوية  اجلابرية يف 
ألمحد أمني يف ضحى اإلسالم، والثاين مضمر، وهو للسيوطي عىل لسان الفارايب. وقد قدم يف هذا السياق 
اعتمده  ابن جني -الذي  إىل نص  يرجع  مل  العريب  العقل  ناقد  أن  تثبت،  التي  القوية  األدلة  جمموعة من 
قاعدة للجزم ببداوة اللغة العربية- يف مصدره؛ إذ كان حييل قارئه إىل صفحات مغلوطة، كام كان خيفي 
ذكر اسم املحقق والنارش، عىل العكس مما تقتضيه األمانة العلمية. وهذه اللخبطة -يف رأيه- ال تفسري هلا 
إال بالرجوع إىل أمحد أمني الذي أورد نص ابن جني، من دون أن يذكر- هو اآلخر- اسم املحقق والنارش، 
وقد نقل اجلابري عن هذا األخري أيًضا التصحيف الذي أصاب النص؛ فلقد نقل كلمة )انتقاص( بداًل من 
)انتقاض عادة الفصاحة(، كام أسقط من النص ثالثة كلامته، وهي الكلمة عينها التي أسقطها نص أمحد 

)91) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص180. 
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أمني)92(، وكان من شأن ذلك أن خلف خلاًل ولغًوا يف املعنى، كان بإمكانه تفاديه؛ لو أنه رجع إىل النص 
األصيل.

  وإضافة إىل هذا الدليل الشكيل، يقدم طرابييش دلياًل آخر من حيث املضمون، يبني أن اجلابري وقع 
يف أخطاء وتناقضات ضللته، وجعلته يظن خًطا أن اللغة العربية مل تؤخذ إال عن )طي، ومتيم، وأسد( بدو 

الصحراء وحدهم؛ وذلك ألنه مل يرجع إىل النص األصيل، والعتامده عىل نص أمحد أمني مبتوًرا.

إليه  التطرق  البحث  من  املجال  هذا  يف  يسعنا  ال  املضمر-  النص  بشأن  منفصاًل  نقاًشا  قدم  ولقد    
إىل  التي يدعيها اجلابري، وقد رجع يف ذلك  العربية  اللغة  بداوة  بتفاصيله- يكشف عن هشاشة نظرية 
مصادر السيوطي والفارايب لتحليل ومتحيص أقواهلم، فضاًل عن مراجعة أمهات الكتب التي تناولت هذه 
اإلشكالية؛ ليكشف أن اللغة العربية، قد تكونت يف حميط مشرتك من أهل البداوة وأهل احلرض. ولو صح 
أهنا ))مل تؤخذ إال عن )طي، ومتيم، وأسد(؛ لكانت العربية لغات قبائل وهلجات قبائل، وملا كانت هي 
تلك اللغة املشرتكة التي نظم هبا اجلاهليون أشعارهم ملخاطبة مجاع قبائل العرب، ال قبيلة بعينها، وهي 
اللغة عينها التي نزل هبا القرآن الذي جاء خطاًبا إىل كل العرب، مفهوًما من قبل كل العرب(()93(؛ فهذه 
القبائل املنفردة املنعزلة غري مؤهلة ألن تكون مصدًرا للغة؛ ألن العزلة تنتج هلجة ال لغة، غري أن بعض 
اللغويني والنحويني والفالسفة الذين كتبوا يف أصل اللغة، نظري الفارايب. تصوروا أن العزلة عامل طهر 
اللغة وضامنة صفائها، ومن ثمة أسسوا أسطورة مجعها من أهل البدو )الوبر(، وفاهتم أن االختالط -ال 

االنعزال- هو قانون تكّون اللغة املشرتكة)94(.

  ثم، لو صح أن الفصيح )مل يؤخذ عن حرضي قط(...؛ الهنارت واحدة من أخطر الدعاوى الالهوتية 
يف اإلسالم، وهي: فصاحة قريش التي بلساهنا نزل القرآن بموجب عقيدة اإلعجاز بالذات()95(؛ فالقرآن 
الكريم نزل بلغة قريش التي ارتفعت يف الفصاحة عن غريها من قبائل شبه اجلزيرة العربية؛ وذلك ألهنا 
التجارة وملتقى  بام هي حارضة  يؤموهنا من شبه اجلزيرة كلها،  العرب  فقد كان  احلرام،  البيت  حاضنة 
أسواق العرب، وكانت قوافلها تصل ما بني اليمن والشام، فكيف تستعبد قريش وسائر حارضة احلجاز 
من موارد استقاء اللغة، وهي التي أمجع املجمعون، أهنا: )أفصح العرب ألسنة، وأصفاهم لغة( فضاًل عن 
دعوى االصطفاء اإلهلي للساهنا ليكون لسان التنزيل؟ فإن تكن قريش هي معيار اللغة، فكيف تبنى لغة 

)92) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص 170، 172. 

)93) المرجع نفسه، ص177. 

)94) المرجع نفسه، ص177. 

)95) المرجع نفسه، ص178. 
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معيارية أو يعاد بناؤها -كام يدعي اجلابري- بال قريش؟))9(.

  وتأسيًسا عىل ما سبق من أدلة وغريها، يثبت طرابييش أن اللغة العربية )مل تؤخذ من )أهل الوبر( 
التفكيك إىل قراءة  وحدهم، بل كذلك -بخالف ما زعمه )اجلابري(- من أهل احلرض())9(، وقد قاده 
وامتحان نصوص اجلابري- كل نصوصه- بعمق، وإىل طرح نصوص موازية يف وضع نقدي متقابل: 
))فالنص بات يشكل منطقة من مناطق عمل الفكر، وهذا ما جيعل منه حقاًل يتكّشف فحصه واالشتغال 
ويسكت  عليها،  ينبني  التي  احلقائق  عن  مساءلته  ثمة  ومن  مًعا(()98(،  وللفكر  للوجود  إمكان  عن  فيه 
عنها، والبحث عن ذلك الذي يظل مغلوًطا حمجوًبا داخل خبايا اخلطاب، ومن ثمة تصويبه؛ إذ ))ليس 

للتفكيك مهمة إال لتعويض االنحراف الذي حيدث يف كل وقت(()99(.

العربية  اللغة  تارخيية  بال  القول  يف  اجلابري  يوظفه  مما  بعًضا  أن  أخرى  مواقع  يف  طرابييش  ويبني    
يقول اجلابري يف مؤلفه  ليؤّوله ويوظفه بعكس منطوقه(()100(،  به؛ إال  وبطبيعتها احلسية ))ال يستشهد 
)تكوين العقل العريب(: ))إن ال تارخيية اللغة العربية وطبيعتها احلسية معطى واقعي تارخيي، جيب أن ننظر 
إليه بعني النقد، وليس بعني الرىض واملدح. إن العامل الذي نشأت فيه اللغة العربية، أو عىل األقل مجعت 
الصحراء...  كامتداد  ممتًدا  زمنًا  يعيشون  كانوا  الذين  العرب  من  البدو  عامل  تارخيي:  ال  حيس  عامل  منه، 
بأهنا  العربية  اللغة  الذي يسوقه عىل  القدحي  فيه صورة حسية(()101(. وهنا، يتضح أن احلكم  كل يشء 
ذات طبيعة حسية وال تارخيية، إنام مرده إىل مصادرته األساس: أهنا لغة أعراب، وبام أن هؤالء حسيون، 

ويعيشون يف عامل حيس ال تارخيي -باملصادرة أيًضا- فإن لغتهم ال بد أن تكون حسية ال تارخيية.

  ويورد اجلابري برهاًنا آخر، هو حمض قياس صوري، يقول فيه: إن مجع اللغة من األعراب، دون 
غريهم، معناه جعل )عامل( هذه اللغة حمدوًدا بحدود عامل أولئك األعراب. وملا كان هؤالء يعيشون حياة 
حسية بدائية؛ فكان ال بد أن ينعكس كل ذلك عىل تفكريهم، وبالتايل عىل اللغة التي مجعت منهم، وقيست 

)96) المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 

)97) جورج طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص183. 

)98) علي حرب، نقد النص، ط4 )الدار البيضاء� بيروت: المركز الثقافي العربي، 2005(، ص08. 

(99( Jean Greisch, )l’arbre de vie et l’arbre du savoir: les racines phénoménologiques de l’herméneutique hediggerienne )1919�

1923(, (Paris, les éditions du C E R F, 2000(, P 106

)100) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص189.

)101) الجابري، تكوين العقل العربي، ص 86، 87. 



313

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 دراسات

بمقاييسهم. ومن هنا ال تارخيية اللغة العربية وطبيعتها احلسية)102(.

 وقد قام طرابييش يف هذا السياق، باملقابلة واملقارنة بني هذين النصني ونصوص أخرى تقابلها ألرنست 
رينان؛ لينقض املحاّجة اجلابرية، وليثبت أن ))هاتني التهمتني اجلديدتني املوجهتني -بعد )البدوية( إىل 
اللغة العربية مقتبستان شكاًل ومضموًنا- ولكن ليس ترصحًيا- عن كبري ممثيل املركزية اإلثنية األوروبية يف 
القرن التاسع عرش، أرنست رينان، الذي ال يرتدد اجلابري نفسه يف نص )مفارق( له، أن يدرجه يف عداد 
من مارسوا من املسترشقني )إمربيالية( عىل تراث الشعوب وتارخيها، وأوصلوا الدراسات االسترشاقية 
إىل ذروة العنرصية(()103(. فناقد العقل العريب عىل الرغم من انتقاداته هذه التي وصلت إىل حد التشهري 
اللفظي، إنام حياكي أرنست رينان يف أحكامه عىل اللغة العربية، ويصب جام غضبه عليها، كام يفعل رينان 

ال غري.

  ومن هنا، يميض طرابييش إىل استنطاق نصوص اجلابري، وخلخلتها حفًرا وتفكيًكا؛ ليثبت مديونية 
ناقد العقل العريب التامة، وإن غري املجهور هبا، لناقد العرق السامي وليناقش الدعوى الرينانية اجلابرية 
بحد ذاهتا)104(، وليربز تناقضاهتا، ومن ثمة ليبطلها، مقدًما البديل؛ ليعيد إىل اللغة العربية اعتبارها كواحدة 

من أهم اللغات العاملية وأرقاها.

 إن طرابييش ال يكتفي بالشكل، بل يغوص يف املضمون لرصد األخطاء واملطبات، وألن )اجلابري 
ينطق بأشياء، ويسكت عىل أشياء، ويربز وجوًها، ويطمس أخرى()105(؛ فإنه يقوم بالكشف عن املسكوت 
أو  امليتانقد  إسرتاتيجية  تقتضيه  ما  وفق  البناء  وإعادة  الرتكيب  ثمة  ومن  والفهم،  التأويل  سوء  من  عنه 
نقد النقد. ))وال عجب؛ فهذا قوام الطريقة التفكيكية التي يعرتض عليها )العقالنيون(، إهنا تقوم عىل 
التنقيب، عام يسكت عنه القول، وال يقوله بالذات(())10(، لنقد خطاب العقل نفسه، والكشف عام يامرسه 

من دس وحتريف وتزييف وتضليل.

 لكن، هل تكثفت مقاربات النقد عىل يد جورج طرابييش يف انتهاجه لنقد النقد؟ وما اآلفاق اجلديدة 
التي طرحها يف حقل الكشف النقدي العريب؟

)102) الجابري، التراث والحداثة، ص144. 

)103) طرابيشي، إشكاليات العقل العربي، ص192. 

)104) المرجع نفسه، ص 195. 

)105) حرب، نقد النص، ص120. 

)106) المرجع نفسه، ص108. 
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رابًعا: جورج طرابييش رائد العقالنية العربية النقدية بامتياز

 إن اجلهد النقدي اهلائل الذي مارسه طرابييش من أجل جتاوز قصور نظريات اجلابري وأطروحاته 
يستجمع  املستغلقة،  العقالنية  اجلابري  فلسفة  قلب  يف  جهد  هو  والثناء-  اإلشادة  كل  يستحق  -الذي 
ضدياته الفكرية، وحيوهلا إىل وحدة. وهذه املقاربة النقدية ليست جمانية، بل ولدت بعد طول تأمل وببذل 
جهد نقدي مكثف وحثيث سار من خالله طرابييش وراء يقينيات اجلابري القوية، التي مل يتخللها قدر 
كاف من احلذر النقدي، يستجوب قضايا وإشكاالت الرتاث ويستجيل النظر يف مكامن العقل، من خالل 
ومناقشة  ومتحيص  اعتمدها،  التي  املنهجية  األسس  ومناقشة  إليها،  استند  التي  الشواهد  يف  التمحيص 
منطلقاته وخلفياته الفكرية؛ إذ يقوم بتفكيك العنارص اإليديولوجية الثاوية يف عمق نقد منقوده، ويكشف 
عن جدوى اآلليات النقدية املعتمدة ومدى التزامها بالضوابط العلمية وبأسس التجربة النقدية الرصينة. 

  وهذه املقاربة النقدية، ال يمكن أن تتزل يف جمرد مراجعة أو تدقيق، يقف موقف الند للند، إهنا أعمق 
من ذلك؛ ألننا نجد أنفسنا أمام مرشوع نقدي كبري، يزخر بفلسفات عديدة وبرؤى نقدية متعددة املشارب 
والتوجهات يطرحها يف عمق مرشوع العقل والعقالنية يف إطار الفكر العريب اإلسالمي. لقد كان عىل 
أنه قرأه فحسب، بل كذلك ما مل  طرابييش أن يقرأ ))ال كل ما كتبه اجلابري، وال كل ما قرأه أو رصح 
يرصح أنه قرأه، وما كان يفرتض به أنه قرأه؛ أي: الرتاث اليوناين بجملته، والرتاث األورويب الفلسفي 
والعقيل يف طوريه الكالسيكي واحلديث، فضاًل عن الرتاث العريب اإلسالمي، الفلسفي أساًسا، ولكن 
كذلك التارخيي والفقهي والكالمي والنحوي، عىل األقل يف أصوله ومراجعه األمهات...(())10(. وهذا 
إملام واسع  العريب يف كليته، ومن  للعقل  اكتساب فهم عميق  النقدية مّكنه من  التنوع والثراء يف قراءاته 

باإلرث الفكري واإلنساين يف شموليته. وعىل هذا النحو رأت النور فكرة هذا املرشوع لنقد النقد.

  وهو ال جيد حرًجا- يف هذا املضامر- من االعرتاف بأن منجز اجلابري النقدي قد أفاده يف بناء مرشوعه 
الفلسفي والثقايف، و))بأننا أمام أطروحة تغري، وليس جمرد أطروحة تثقف(()108(. يقول طرابييش -وبلغة 
الكبار- ))ولست أملك سوى أن أعرتف له )يقصد القارئ العريب( مرة أخرى بأن قراءة )تكوين العقل 
ثقافتي  بناء  ترصمت،  التي  السنوات  ثامين  خالل  عاودت،  كنت  ملا  فلواله  فعاًل،  غريتني  قد  العريب( 
الفلسفية والرتاثية(()109(، لقد أثنى طرابييش عىل اجلابري يف البداية، غري أن اكتشافه املفارقات الكثرية 

)107) طرابيشي، نظرية العقل، ص07.

)108) المرجع نفسه، ص08. 

)109) المرجع نفسه، ص 08.
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والتناقضات؛ حتم عليه أن يرتد نحو مرشوع اجلابري لنقد العقل العريب والرتاث؛ ليقرأه بعني جديدة 
وبمحاسبة نقدية صارمة.

  لكن هل يستحق مرشوع اجلابري كل هذا اجلهد والعناء الذي رصفه طرابييش يف نقد النقد؟

  لقد طرح طرابييش نفسه هذا التساؤل بصيغة: ))من حق القارئ يف هذه احلال أن يسأل -وقد سألني 
بالفعل بعض األصدقاء ممن عرفوا هبذا املرشوع لنقد النقد- هل يستحق األمر كل هذا العناء؟. واجلواب 
أن بىل، فمرشوع اجلابري -عىل ضخامة الزيف وسوء التأويل يف الشواهد، وبالتايل عىل فداحة العسف 
والغلط يف األحكام املبنية عليها - يطرح شبكة من اإلشكاليات املعقدة التي ما كان له أن يكتفي بتفكيكها، 
واملكّون،  ن  املكوِّ العقل  إشكالية  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  نذكر  أيًضا،  البناء  يعيد  أن  عليه  كان  بل 
وإشكالية التكوين والتدوين، وإشكالية عقالنية الرتاث املغريب وال عقالنية الرتاث املرشقي...إلخ(()110(، 
القارئ صرًبا ومن كليهام  الناقد جهًدا، ومن  يتطلب تفكيكها ))من  التي  امللغومة  باألسئلة  وقد وصفها 
مًعا أناة... ذلك أن اجلابري، بالقوة التي يتبدى عليها خطابه، وبالشهرة التي ناهلا، وبإحكام اإلشكاليات 
التي اعتقل فيها العقل والرتاث العربيني؛ قد بات يشكل ما أسامه غاستون باشالر عقبة إبستيمولوجية. 
فاجلابري قد نجح - لنعرتف له بذلك - يف إغالق العديد من أبواب التأويل واالجتهاد. وما مل يِعد فتح ما 
أغلقه؛ فإن الدراسات الرتاثية لن حترز بعد اآلن تقدًما، وال كذلك عملية تفكري العقل العريب بنفسه انطالًقا 

من تراثه ومن توسطه التارخيي ما بني العقلني اليوناين القديم واألورويب احلديث(()111(.

  وهبذه املنهجية النقدية الصارمة واملضنية يف آن، قاد املفكر والناقد السوري جورج طرابييش فتوحاته 
النقدية يف جبهات فكر اجلابري امللتوية، التي استغرقت من عمره قرابة ربع القرن، وأغنت احلركة النقدية 
العربية بعامة ومسار احلراك النقدي السوري بخاصة، غري أن هذا املرشوع النقدي الكبري بقي- لألسف- 

حواًرا بال حوار كام يصفه طرابييش؛ ألن اجلابري سكت عن هذا النقد، وامتنع عن احلوار.

للحوار احلي(()112( عىل غرار احلوار  احلية  التجربة  انخرط ))يف احلوار احلي، يف  اجلابري  أن    ولو 
التي جتلت  الفلسفية  الذي دار بني - دريدا، وغادمري، والذي يعد من أهم احلوارات  الشهري  الفلسفي 
النقد، ولتطور احلراك احلواري للفلسفة والنقد  فيها ممارسة حوار احلوار؛ النفتحت آفاق كبرية يف نقد 

)110) طرابيشي، نظرية العقل ص07. 

)111) المرجع نفسه، ص08. 

(112( Derrida, bonnes volontés de puissance: une réponse à Gadamer in: revue internationale de philosophie, N° 151 )Belgique, 

VIB, 38eme année, 1984(, )tr: philippe forget,(
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العريب؛ ذلك ))أن احلوار هو الرشط األويل للخطاب، وللكالم وللكتابة مجيًعا(()113(، ومن مقتضياته 
سؤال/  البنية  ))تشكل  حتى  وانتقاداته،  أسئلته  عن  واإلجابة  اآلخر  خطاب  عىل  االنفتاح  األساسية 
جواب البنية القاعدية للخطاب كمامرسة بني املخاطب واملخاطب(()114(، ويف هذا السياق يقول غادمري 
جميًبا دريدا الذي بادر بطرح مجلة من األسئلة عليه عقب املحارضة التي ألقاها )غادمري( حول )الرهان 
اهلرمينوطيقي(: ))من الصعب عيّل فهم األسئلة املوجهة إيّل ]من طرف دريدا[، ولكني سأبذل اجلهد، كام 
يفعل أي شخص يريد أن يفهم اآلخر أو أن يكون مفهوًما من طرفه(()115(، وهنا نلمس البنية املزدوجة 
للحوار الفلسفي كمامرسة للفهم. بيد أن واقعنا النقدي العريب يفتقد هذه التجربة النقدية للحوار احلي 
املبارش بني مفكرينا وفالسفتنا - إال ما ندر- ويكتفى -يف الغالب- بتجربة احلوار الضمني عرب النصوص.

واحد  من  أكثر  نصب  النقد،  نقد  جدوى  تفقه  وال  النقد،  ثقافة  إىل  تفتقر  عاطفية،  شعوب  وألننا    
باألسلوب  النقدي  أسلوب طرابييش  واصًفا  اجلابري،  مدافًعا عن  نفسه  العرب  واملثقفني  املفكرين  من 
التجرحيي القدحي املتحامل الذي ال يروم صاحبه من ورائه سوى الطعن والذم والتقريع، بيد أن النقد 
كام مارسه طرابييش ليس تصفية أو إلغاء أو انتقاًصا، بل هو إعادة قراءة وبناء وجتديد ملرشوع اجلابري 
وغريه من املشاريع الفكرية العربية التي محل عىل عاتقه مهمة نقدها ومراجعتها، مبينًا أوجه القصور فيها، 
ومنتًجا يف الوقت نفسه قراءاته النقدية اخلاصة املغايرة لقراءة الناقد ومساءلته مساءلة علمية، وقد مكنته 
مرشوع  بناء  ثمة  ومن  جديدة،  معرفية  أبواب  وطرق  فيه  املفكر  دائرة  توسيع  من  النقدية  احلصافة  هذه 
فكري جتديدي يبحث يف أعامق الرتاث والدين والسياسة واحلداثة وغريها، له رؤية واضحة وشاملة يف 

االشتغال عىل قضايا الرتاث العريب وجتديد الثقافة العربية وإشكاالت فلسفة العقل .

  والواقع أن مرشوع )نقد العقل العريب( وضع يف ميزان النقد من قبل عدد من املفكرين والفالسفة 
حرب  عيل  املفكر  احلرص  ال  الذكر  سبيل  عىل  بينهم  ومن  قاذًعا،  وهجاء  الذًعا  نقًدا  إليه  وجهوا  الذين 
بدأ  ما  النقد عىل غري  به  الكبري ))ينتهي  الناقد  أن هذا  الكثرية، ويرى  يؤاخذ اجلابري عىل مطباته  الذي 
املراد فحصه  النقدية، ويقع أسري موقف إيديولوجي حيجب املوضوع  إنه يرتاجع بل يقوض مهمته  به، 
وحتليله(())11(، فهو يامرس الطمس والتعمية، بقدر ما يامرس الكشف والتعرية، ))وما حيجبه اجلابري يف 

)113) ديان مكدونيل، مقدمة في نظريات الخطاب، عز الدين إسماعيل)مترجم(، ط1 )القاهرة: المكتبة األكاديمية، 2001(، ص67. 

(114( Paul Ricoeur, porcours de la reconnaissane, )Paris, éditions STOCK, 2004(, P146 

(115( Gadamer, puissance de la bonne volonté, in revue internationale, P344

)116) حرب، نقد النص، ص119.
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كالمه هو العقل العريب الذي يريد استنطاقه بالكشف عن طبقاته الالمعقولة وبداهاته املتحجبة(())11(.

  وعىل الرغم مما ناله طرابييش من سخط وتشنيع بسبب مواقفه النقدية اجلريئة، فإن عمله النقدي يعد 
نوعًيا ومميًزا؛ ذلك أنه قدم قراءة نقدية عميقة للثقافة العربية، وبالتحديد للرتاث العريب اإلسالمي بتحليله 
خلطابه الفكري ونظامه املعريف، وساهم يف نقد وتفكيك البنى العميقة ملرشوعات الفكر العريب املعارص 
وفق مقاربة نقدية متعددة التخصصات فهاًم وتأوياًل واستشكااًل. وهذا اجلهد النقدي العميق والرصني 

قد أسهم - بال مواربة- يف تشكل إضافة وحبكة يف القراءة النقدية األصيلة.

اخلامتة

  لقد وضع جورج طرابييش األساس العام للمنهج النقدي يف عدم الركون إىل ظاهر النص، وولوج 
أعامق اخلطاب لقراءة ما مل يقرأ، والتفكري فيام مل يفكر فيه، و))هذا هو املحك: أن نقرأ ما مل يقرأ عند فالسفة 
اإلسالم، فال نكتفي بالقول: إهنم أصبحوا يف )ذمة التاريخ( كام يقول أركون، وال نقوم بإقصائهم إىل دائرة 
الالمعقول، كام يفعل اجلابري؛ إذ بذلك نسدل الستار عىل عقولنا، فعلينا إذن أن نبحث ونستقيص، ال أن 
ننفي ونقيص(()118(. وقد سمح له ذلك، بأن يركز آلياته النقدية يف اكتشاف املواقف املتناقضة واألخطاء 
الفادحة واملسالك اإليديولوجية الضيقة التي تعرتي اخلطاب، ومن ثم إخضاعها للقراءة وإعادة القراءة، 
ومن ثمة إعادة النظر يف الرشوط واآلليات التي تم فيها إنتاج املعنى والقصد املضمر منطلًقا لفهم العقل 
وأدوات  بروح  اإلسالمي  العريب  الرتاث  قراءة  إعادة  من  مّكنه  الكبري  النقدي  التمرس  وهذا  العريب، 

جديدة، أسهمت إىل حد بعيد يف إغناء وجتديد النظرية النقدية العربية. 

البحث  مبدأ  بتأسيسه  العربية  النقدية  احلركة  طرابييش  جورج  الكبري  السوري  املفكر  أثرى  لقد    
مراجعة  قدم  إذ  العاملية؛  النقدية  املناهج  أهم  عىل  وانفتاحه  العريب  النقد  حقل  يف  والتحقيق  والتحري 
نقدية للرتاث اليوناين وللرتاث الفلسفي الغريب وللرتاث العريب اإلسالمي، ليس الفلسفي فحسب، بل 
الفقهي والكالمي والصويف أيًضا، وقد مكنته ترسانته املفاهيمية القوية وقدراته العالية يف املناظرة واحلوار 
واملحاججة من تطبيق آليات مبتكرة يف النقد، وهو بذلك يؤسس للعقالنية النقدية يف مرشوعه الفلسفي 

والنقدي، وينعرج هبا نحو نظرية عربية نقدية أصيلة.

)117) المرجع نفسه، ص 118. 

)118) حرب، نقد النص، ص112 
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  إن جورج طرابييش بحسه النقدي الواسع يؤصل للتفكري يف ما بعد املشاريع الفكرية العربية، وهي 
مرحلة جديدة يف الفكر العريب املعارص، تقوم عىل إنجاز مهمة نقدية تراجعية مكثفة لألفكار والفلسفات 
مدرسة  ونقاد  فالسفة  قادها  التي  املصححة  النقدية  األدوار  غرار  عىل  املشاريع،  هذه  تطرحها  التي 
نقدي  منظار  من  والتنقيب  البحث  مع  يتعامل  الذي  املنتِج  النقدي  اجلهد  وهذا  النقدية،  فرانكفورت 
إبداعي، ويستلهم بوعي أهم املنجزات النقدية العاملية، هو ما نحتاج إليه اليوم بالضبط الستثارة العقل 
العريب املسلم، وإلزالة ما علق به من تكلس، وللبحث يف جماالت عقالنية جديدة مل يطرقها من قبل، هكذا 
تأزف ساعة النظرية النقدية العربية، وتعود لتؤدي دورها التحرري التنويري بأدوات ومناهج معارصة، 
فام أحوجنا اليوم إىل أمثال طرابييش لضبط العملية النقدية منهًجا وفكًرا واشتغااًل، وتفعيل النقد الفلسفي 

املؤصل لتحقيق التقدم والتنوير والتغيري.
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ياسني احلافظ

 يف رؤيته لقضية فلسطني ونقده حركتها الوطنية

ماجد كيايل

 مّثلت قضية فلسطني- أو باألحرى قضية إقامة دولة استعامرية استيطانية إحاللية غريبة يف فلسطني- 
ملختلف  تصّديه  خالل  العريب،  السيايس  الفكر  يف  األمهية  شديد  وموضوًعا  العريب،  للعامل  كبرًيا  حتدًيا 
العربية،  املجتمعات  يف  والثقايف  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  التطور  تعوق  التي  املعضالت 

وملختلف أشكال عالقة هذه املنطقة بالعامل و بالقوى املهيمنة عىل الصعيد الدويل. 

عىل ذلك، من الطبيعي أن حتتل هذه القضية منزلة شديدة األمهية يف رؤى املثقفني العرب ويف جمادالهتم 
السياسية، وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق عىل املثقفني السوريني، عىل تعّدد خلفياهتم الفكرية أو األيديولوجية، 

وبخاصة مثقفون من نمط ياسني احلافظ، وإلياس مرقص، وصادق جالل العظم)1(.

يف هذه املادة، نحاول عرض األفكار- أو املقوالت- التي طرحها ياسني احلافظ، والتي ترتكز يف التعاطي 
مع قضية فلسطني بام هي قضية قومية، إىل جانب أهنا قضية شعب رّشد من أرضه وقضية أرض سليبة، 
معتقًدا: أن إقامة إرسائيل حتّدا تارخيي لألمة العربية، يف النواحي كلها، وعائٌق أمام هنضتها وتوّحدها؛ 
الوطني والقومي، وأنه  لذلك؛ ال بد من مواجهته. وهذا يعني: أن احلافظ- يف هذا املجال- يربط بني 

يضع قضية فلسطني وإقامة إرسائيل يف إطارمها، بام مها حتد لألمة العربية، ال لشعب فلسطني فحسب. 

أو  عالقته  لبداية  رشًحا  املهزومة(  واأليديولوجيا  )اهلزيمة  كتابه  يف  احلافظ  قّدم  األساس،  هذا  عىل 
وعيه بقضية فلسطني، بقوله: ))كارثة فلسطني كانت احلدث األكثر أمهية الذي عّمق اهتاممايت السياسية 
الطابع  ذلك  احلني،  ذلك  يف  ينترش  كان  الذي  العريب  القومي  املعتقد  من  بتأثري  وأعطاها،  ]وأكدها[ 
الراديكايل والرومانيس، بمعنى أين اتذت مواقف إدانة قاطعة وقطيعة جذرية إزاء من عددهتم مسؤولني 
عن الكارثة، وهم الفئة العربية احلاكمة واالستعامر الذي مّكن اليهود من فلسطني. رومانيس، بمعنى أين 

)1) اإلشارة هنا هي إلى ياسين الحافظ، وهناك أيًضا صادق جالل العظم في كتابه )النقد الذاتي بعد الهزيمة(، وإلياس مرقص في كتابيه )المقاومة الفلسطينية والموقف 

الراهن( وفي كتابه )عفوية النظرية في العمل الفدائي(، وهم سوريون ويساريون.
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تواطؤ بني احلكام  الكارثة حصيلة  إذ عددت  تفسرًيا أخالقوًيا،  أو فرّسهتا  النكبة رؤية أخالقوية  رأيت 
العرب وقوى خارجية رشيرة تتمّثل بالدول االستعامرية(()2(. 

 ويتابع احلافظ يف مراجعته موقفه من تلك القضية، قائاًل: ))عندما جاءت كارثة فلسطني أعطت دفًعا 
ال مثيل له للمعتقد القومي العريب اجلديد. الفئات السياسية التي قادت احلركة الوطنية املعادية لالستعامر 
هتزم من الصهيونية وتفقد ]من ثم[ رشعية قيادة األمة((. يف املقابل، يطرح املعتقد القومي العريب تعلياًل 
للهزيمة يريض الكرامة العربية اجلرحية، من جهة، ويدعو من منظور انتصاري إىل حلول بسيطة وواضحة 
ومتفائلة، من جهة أخرى: ))ما أضاع فلسطني هو خيانة الفئات العربية احلاكمة التي أبعدت الشعب عن 
املعركة وتواطأت مع االستعامر. أما احلل، فيبدأ ]بإطاحة هذه[ الفئات وصعود فئات خملصة ال تساوم 
وال هتادن، ]وهي[ مرتبطة بالشعب. تعليل أخالقوي- ]مؤامروي[ للهزيمة وتصّور ظفروي للتحرير 
]شّكال[ رضًبا من رومانسية سياسية بدت يل آنئذ موقًفا راديكالًيا وثورًيا، وأعطت هذا االجتاه القومي 
العريب اجلديد رشعية أيديولوجية سياسية ما لبثت أن استقطبت الغضب القومي الذي فجرته اهلزيمة، 

لدى قطاعات واسعة من اإلنتلجنسيا يف سورية، ثم يف عدد من األقطار العربية(()3(.

الوعي  من  واملترّسع  السهل  النمط  هذا  النتهاجه  بعد-  فيام  نفسه-  انتقاد  واصل  احلافظ  أن  بيد 
األسباب  بشأن  أعمق  برؤية  تتعلق  أخرى،  مقولة  إنتاج  إىل  ليتحول  ساّمه؛  كام  والرومانيس،  الراديكايل 
املبّسط  التفسري  التي أدت إىل قيام إرسائيل. ها هو يلّخص تلك املسرية أو ذلك التحول، قائاًل: ))هذا 
السياسية  رؤيتي  وّجه  الذي  هو  التعبري  صّح  إذا  اخليانوي[  ]املؤامروي-  و  اجلانب،  وحيد  السطحي 
تصوًرا  وبتذبذب  شديد  ببطء  أتلّمس  أن  من[  ]بداًل  ونيف،  عقد  ]طيلة[  اإلرسائييل  العريب-  للرصاع 
النخب[  ]إطاحة  تكفي  كانت  األخالقوي،  ]املؤامروي[-  الوعي  هذا  يف  الرصاع.  هلذا  عقالنًيا  واقعًيا 
احلاكمة املتواطئة واإلتيان بأنبياء صغار خملصني طيبني مرتبطني بالشعب إىل احلكم، حتى تنتهي إرسائيل. 
يف هذه الثورة التي هبا آمنا بقي املجتمع ]يف[ منجاة من النقد، إذ أدين السطح السيايس للمجتمع وتركت 
حّيزاته األخرى ]كلها[ التي ]تصنع احلّيز السيايس وتصوغه يف[ منجاة من التشكيك والتساؤل. مىض 
زمن طويل، قبل أن أدرك أن املجتمع العريب بالذات هو املهزوم وأن اخليانة تكمن وتعّشش وتفرخ يف ثنايا 

هذه البنى املتيبسة املفّوتة ]يف املجتمع[ العريب(()4(. 

)2) ياسين الحافظ، األعمال الكاملة، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005(، ص 208/ 878 )يأتي ترقيم الصفحات تبعًا لكل كتاب على حدةٍ، ثم تبعًا لترقيم 

مجلد األعمال الكاملة الذي نشر الكتاب ضمنها، األمر الذي ينطبق على اإلحاالت كلها(.

)3)  المصدر السابق، ص 18�19/ 688�689.

)4) الحافظ، ص 15/ 685.
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لذا، يف خضم هذا العقل القلق املهموم باألسئلة بدأ احلافظ ينتقل من الرومانسية إىل العقالنية؛ مرّكًزا 
نقده عىل ما أسامه )الالعقالنية( يف التفكري السيايس العريب، ففي كتابه )اهلزيمة واأليديولوجيا املهزومة( 
مثاًل حتدث عن مشكلة تعويض )املعتقد اإليامين الديني بمعتقد إيامين آخر، ربام زمني أو ثوري أو تقدمي أو 
اشرتاكي أو قومي أو شيوعي؛ ألن العامل األيديولوجي أو الثقايف للناس مل يبن بأحجار عقالنية وواقعية(، 
فـ ))ذبول معتقد إيامين ديني يف عقل من العقول ال يتبعه بالرضورة انبثاق توجهات عقالنية(()5(. يلفت 
احلافظ النظر هنا إىل استخدامه تعبري )املعتقد اإليامين الديني( يف وصفه املعتقدات األيديولوجية األخرى، 
وهذا يف حمله وما زلنا نعاين تبعاته األمر حتى اليوم، إذ تبني أن األيديولوجيات واألفكار الكربى )القومية 
والشيوعية والعلامنية والليربالية( باتت عند كثريين، وال سيام األحزاب التقليدية، بمنزلة عامرات نظرية 
أصحاهبا  جعل  مما  العربية،  البيئات  يف  والتوّطن  التطور  عىل  عصّية  باتت  لذا،  وهنائية.  ومطلقة  مغلقة 

)طوائف( أخرى مثل الطوائف الدينية، أي إهنا حتولت إىل طابع هويايت. 

لذا وتبًعا لذلك، فقد دأب الكاتب عىل الدعوة إىل تأسيس رؤية واقعية لطبيعة املرشوع الصهيوين وسبل 
مواجهته، برفضه إلقاء تبعات هزائمنا عىل اخلارج، واألهم هو رفضه عقلية املؤامرة أو تفسري ما حيصل 
معنا هبا، عىل أساس أن ذلك جمرد حماولة لتغطية العجز والتهرب من مواجهة الواقع املتمثل بالتأّخر، ومن 
ضمنه تأّخر بنى املجتمع العريب، عرب تساؤالته: ))ملاذا هذا التساقط السهل أمام االستعامر، لو مل تكن بنى 
املجتمع العريب ]متآكلة[ ومفّوتة، ]ومن ثم[ قابلة لالستعامر؟((. يتابع: ))اخلارجي ليس شيطان العرب، 
إال بقدر ما يسمح له بذلك ]تآّكل الداخيل وفواته[: الفوات العريب هو ذلك الشيطان عندما نقّر، وهذه 
الطالع  الداخيل وفواته[، وال نعود ]يف حاجة إىل الرصاخ[ عىل  حقيقة، أن اخلارجي يفعل بقدر ]تآّكل 
والنازل عىل اخلارجي، بل سيكون ]تثوير الداخيل وحتديثه[ وإقامة بنى جديدة، وبالنتيجة تعديل نسب 

القوى، وسيلة الفعل باخلارجي(())(. 

عن  احلديث  ذلك  وضمن  الفكرية،  والنزاهة  األخالقية  واجلرأة  الرصاحة  أن  للنظر،  الالفت 
الالعقالنية وعن التأّخر والفوات التارخيي وعن دور العامل الداخيل يف املجتمعات العربية املفّوتة، قد 
أوصلت احلافظ إىل حد املكاشفة بشأن انتيابه الشعور بالدهشة لدى اكتشافه توصله إىل معنى مصطلحي: 
ها  األمور.  إىل  نظرته  ويف  السيايس  وعيه  أّثر يف  ذلك  أن  القوى(، وكم  )موازين  و  الثورية(،  )الواقعية 
هو يتحدث عن ذلك باحتفائية عالية، حينام يقول: ))الواقعية الثورية منحتني أدوات جديدة يف التقييم 
ميزان  مقولة  األدوات هي  أوىل هذه  الثورية.  الرومانسية  لدى  أو ]حسبان[  مكان  هلا  وليس  السيايس، 

)5) الحافظ، ص 17/ 687. 

)6) الحافظ، ص 213�214/ 883�884. 
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القوى( )أو نسبة القوى)( وتأثريه يف العالقات الدولية، سواء يف زمن السلم أم يف زمن احلرب((. لقد 
))احتلت هذه األداة مكاًنا مركزًيا يف تصورايت وحتلياليت السياسية((، فـ ))مل تلبث أن حلقت هبا أدوات 

أخرى: املصلحة، الفائدة، مفاعيل الزمن يف جتاوز حق وإرساء آخر.. إلخ((. 

بتأثري من الواقعية الثورية أيًضا، أخذت أنزع عن ميزان القوى العريب اإلرسائييل األوهام التي نثرهتا 
النرجسية القومية والعجز عن نقد الذات، وفرزت العوامل املحلية من العوامل الدولية يف هذا امليزان، 
السلبي يف  وأثرها  املتأّخرة،  العربية  والسياسية  والسوسيولوجية  األيديولوجية  العنارص  ألتقط  وأخذت 
كيف سّهل  يل  كشفت  فـ  اإلرسائييل،  العريب-  للرصاع  جديدة  قراءة  إىل  قادين  الذي  األمر  امليزان،  هذا 

الفوات والتأّخر العربيان قيام دولة إرسائيل، وكيف سّهال ويسهالن توسعها من بعد قيامها))(. 

والسطحّية  النمطية  الصورة  نقد  إىل  احلقيقة،  عن  الباحث  وبعقلية  بالتجربة  احلافظ،  توّصل  هكذا 
الذايت عن تدهور أحوالنا وتعد )أن  العامل  العربية ورفضها، فهي تيل مسؤولية  السائدة يف اخلطابات 
العكس  تأكيده أن ))هذه الصورة ليست ومًها خالًصا، بل عىل  أقام إرسائيل(، مع  الذي  االستعامر هو 
فهي تستند إىل/ وتنطوي عىل عدد من الوقائع، ولكن بصورة انتقائية مرشذمة جزئية، من جهة، ومدرجة 
جهة  من  ونزعاتنا،  شعورنا  ويريض  التقليدوية  أيديولوجيتنا  مسبقات  مع  ينسجم  أيديولوجي  بناء  يف 
إطار  يف  مّتت  قد  إرسائيل  تكّون  سريورة  ))أن  حقيقة  احلافظ  بحسب  ينفي  ال  هذا  طبًعا،  ثانية(()8(. 
السياسة االستعامرية ]وبكوهنا فرًعا[ من حركة التوسع االستعامري األوروبية، وأن االنتداب الربيطاين 
فتح الباب، من خالل وعد بلفور، لبناء دولة إرسائيل. لكن ما أبعد هذا من القول: إن االستعامر هو الذي 

أقام إرسائيل(()9(.

يستنتج من ذلك: أن احلافظ، عىل الرغم من تأكيده عىل أن إقامة إرسائيل معضلة عربية وحتد لألمة 
أن  اعتقد  فإنه  تواطئها،  أو  املسيطرة  السياسية  الفئات  وعجز  االستعامرية،  للمداخالت  وناتج  العربية 
حتلياًل كهذا يقرص عن اإلحاطة بأسباب نجاح الصهيونية واالستعامر يف إقامة إرسائيل، إذ ثمة عوامل 
أخرى، من ضمنها تلف بنى املجتمعات العربية التي رأى أهنا بنى مفّوتة متقادمة و متكّلسة و متأّخرة 
تارخيًيا. إن يف هذا نقلة مهمة يف التفكري السيايس العريب، يف حينه، وهو ما كان يلقي باملسؤولية عىل العامل 

اخلارجي، من دون نقد العوامل الداخلية. 

)7) الحافظ، ص 29/ 699.

)8) الحافظ، ص 212/ 882.

)9) الحافظ، ص 212/ 882.
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مما تقدم، يمكننا مالحظة أن التفكري السيايس للحافظ، يف تلك املرحلة، عىل الرغم من تشّبعه بالروح 
النقدية والرؤية العقالنية، فإنه مل يسلم من الطابع الرومانيس والراديكايل أيًضا، من دون أن يفهم من ذلك 
االنتقاص من األفكار التي طرحها، إذ يبدو لنا أنه مل يستطع التحرر متاًما من الروح الطوباوية والثورية 

احلاملة التي نشأ عليها حتى يف مرحلته األخرية، وفق ما سنلحظ الحًقا. 

 شهد احلافظ، يف أواسط الستينيات، انطالقة احلركة الوطنية الفلسطينية، التي انتهجت طريق الكفاح 
فيها  اليساري  التيار  والدة  وعارص  السبعينيات  يف  صعودها  مرحلة  وعايش  فلسطني،  لتحرير  املسلح 

متمثاًل باجلبهتني: الشعبية، والديمقراطية. 

لقد أخذ احلافظ منذ البداية عىل احلركة الوطنية الفلسطينية )أواًل، أهنا حركة شبه تقليدية. ثانًيا، أهنا 
حركة إقليمية ]يقصد وطنية أو قطرية[(. وفق رأيه، وهذا قد )جعلها عاجزة من جهة عن القبض عىل 
وعي مطابق(، وعن )الفعل الثوري يف اللحظات املواتية(، فـ )ماضويتها جعلتها عاجزة عن استرشاف 
هذا  ليعزز  اإلقليمي  نزوعها  )جاء  فـ  احلايل(،  القوى  ميزان  تقلب  عربية  ثورية  واحتامالت  منظورات 
اإلحساس بالعجز(، بحكم تصورها عن املشكلة بكوهنا رصاًعا فلسطينًيا- إرسائيلًيا، ال رصاًعا عربًيا- 
إرسائيلًيا، مما يفرّس بحسب رأيه حقيقة أهنا )مل تعجز فحسب عن إطالق حرب حترير شعبية، حتى يف 
املقاومة الشعبية إىل  أيًضا عجزت عن تطوير  الفلسطينية املعمورة عربًيا )الضفة والقطاع(، بل  األرض 
حد ] مالئم[ فيها(. من ثم )مل حترر أي رقعة فلسطينية بالرصاع املسلح(، وهو ما كانت نتيجته الطبيعية 

التخيّل عن برنامج التحرير ملصلحة التسوية)10(.. 

املشكلة يف هذه املناقشة املبّكرة آنئذ، عىل أمهيتها، هي أن الكاتب يبحث عن تصور لثورة نموذجية، من 
دون األخذ يف احلسبان واقع الشعب الفلسطيني وتشّتته وخضوعه ألنظمة متعّددة وخمتلفة، وأنه مل ينتبه 
إىل أن األنظمة العربية ال يمكنها )أو ال يعقل( أن تسمح للفلسطينيني بحرية احلركة والعمل السيايس، 
الفلسطينية  املقاومة  عجز  بقراءته  تتعلق  التي  االستنتاجات  أما  ذلك.  من  شعبها  عن  متنع  إهنا  حني  يف 
وحمدودية دورها، سواء التثويري يف العامل العريب أم التحريري يف مواجهة إرسائيل، فهي صحيحة وتنم 
عىل رؤية سابقة بشأن األحداث أو ما حصل فيام بعد. بيد أن الفكرة هنا هي أن األمر ال يتعلق بتصور 
العربية  األنظمة  طبيعة  هو  هنا  احلكم  ألن  قومية؛  أم  وطنية  أكانت  سواء  ذاهتا،  عن  الفلسطينية  احلركة 
السائدة، وأيًضا موازين القوى ال الرؤى السياسية فحسب. كام أن األمر هنا يتعلق بتمييز صالحية فكرة 
)حرب التحرير الشعبية( يف أساسها، يف واقع الرصاع ضد إرسائيل فلسطينيا أو عربًيا، من عدمها، أي إن 

هذه املقولة كانت تستحق الفحص ال احلديث عن إخفاقها فحسب.

)10) الحافظ، ص 126�127/ 796�797.
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 بأي حال، إن نقد احلافظ بشأن التجربة الفلسطينية متثل بمسألتني مهمتني: أوالمها هي أنه أخذ عىل 
حركة فتح، وهي احلركة الرئيسة التي طبعت العمل الفلسطيني بطابعها، موقفها القائل: إن )حترير فلسطني 
هو طريق الوحدة العربية(، الذي عاكست به بدهية كانت سائدة آنذاك وهي تقول: إن الوحدة العربية هي 
الطريق حترير فلسطني. ذلك أن احلافظ كان يرى أن شعار )حترير فلسطني هو مقدمة الثورة العربية؛ ال 
يعني يف النتيجة  ]إال[ شيًئا واحًدا، هو: جتميد الثورة العربية( و..من ثم )بقاء التجزئة()11(. وفق رأيه، فإن 
))إسدال الستار عىل املنحى الوحدوي للنضال العريب، وطمس اجلانب املعادي لإلمربيالية والصهيونية 
من النضال الوحدوي والسقوط يف رضب من العدمية القومية التي تتمثل بـ )طرح شعار جديد: حترير 
فلسطني هو طريق الوحدة العربية(، ومن ثم )حتويل هذا الشعار ]الكفاح املسلح[ مطلًقا وعّده )الشكل 
الوحيد للنضال، وبخاصة يف ما يتعلق بالنضال ضد الصهيونية عموًما(()12(.  وباختصار، كان احلافظ 
ينظر إىل انطالقة حركة التحرر الوطني الفلسطينية وفًقا لنظرة قومية عربية، وجزًءا من املرشوع القومي 
التحرري العريب، ظنًا منه )أن مهمة املقاومة الفلسطينية هي أن تعانق الواقع العريب، لتذوبه وتذوب فيه 
أن  )إما  فـ  واضحني،  خيارين  أمام  الفلسطيني(  )العنرص  إن  فيه(.  وتنصهر  ووحدوًيا،  قومًيا  وتصهره 
يصبح عنرص توحيد ودمج( أو ))يصبح عنرص تكليس للواقع املجّزأ وقطرنته هنائًيا، وقطرنة الواقع إنام 

تعني يف النتيجة بقاء إرسائيل(()13(. 

يبدو من حمصلة هذه املناقشة أن جممل أفكار احلافظ انطوت هنا، أيًضا، عىل تشابك النزعات العقالنية 
اإلطار،  هذا  يف  سابًقا.  ذكرنا  ما  وفق  والرومانسية،  والراديكالية  األيديولوجية  بنزعاته  عنده  والواقعية 
املقاومة  بمقدور  ثم، كيف كان  املقاومة ومّجدهتا؟  ثورة عربية حتدث فجاءت  أن نسأل: عن أي  يمكننا 
الفلسطينية، وهي ضعيفة وحمدودة ومسيطر عليها، أن تكّرس التجزئة؟ ثم، أليس يف هذا الكالم حتميل 
للمقاومة أكثر مما حتتمل، بافرتاضه أهنا يمكن أن تصبح عامل توحيد ودمج يف الواقع العريب، علاًم أن تلك 
املهمة هي من مهامت الدول املركزية، مثل: مرص، والعراق، وسورية. إضافة إىل أن هذا األمر يستلزم 
عوامل سياسية واقتصادية وثقافية، ال حركة مقاومة لفصائل فلسطينية ضعيفة، وتعتمد عىل املوارد املتأّتية 

من اخلارج، وال سيام من الدول اخلليجية، فضاًل عن أهنا تستمد نفوذها من النظام العريب القائم؟ 

أما املسألة الثانية التي انصّب عليها نقد احلافظ للمقاومة الفلسطينية، فقد ترّكزت حول نظرية الكفاح 
احلرب  من  وبدياًل  فلسطني  لتحرير  وسيلًة  طرحته  ما  وهي  الشعبية،  التحرير  حرب  بأسلوب  املسلح 

)11) الحافظ، ص 256/ 926.

)12) الحافظ، 248/ 918.  

)13) الحافظ، ص 269/ 939.
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النظامية. وهو األمر الذي حيتاج إىل رشوط عدة عند احلافظ، رشوط مماثلة للرشوط التي متثلتها التجربة 
الفيتنامية، ويكمن أمهها يف إطالق الكفاح املسلح يف ظل وجود: ))قيادة طليعية مرتبطة بالشعب، ومتلك 
وعًيا كونًيا وتارخيًيا توضه أمة موحدة، ]بقيادة[ هذا احلزب )الطليعة(. جيش شعبي قهر التقنية احلديثة 
باإلرادة البرشية، كام امتلك ناصية هذه التقنية، وانبثاق سلطة تنتمي إىل الشعب انتامًء أصياًل حقيقًيا(()14(. 

الواقعني  يف  توافرها  الصعب  من  وأن  متوافرة،  غري  الرشوط  هذه  أن  احلافظ  يعرف  أن  البدهي  من 
النحو املذكور قد  بنى اجتامعية مفّوتة تارخيًيا يف منظوره؛ لذا، فإن طرحها عىل  الفلسطيني والعريب، يف 
باملسحة  النقد  ذلك  اتسام  من  الرغم  املسلح. وعىل  الكفاح  فكرهتا عن  لدحض  أو  نقدها  إطار  يأيت يف 
األيديولوجية التنظريية عموًما، فإن احلافظ قد كان يعتقد أّن فكرة الكفاح املسلح الفلسطيني ناقصًة، أو 
أهنا حتتاج إىل إنضاج وأّن من ممكناهتا أن تستنزف إرسائيل، ولكنها ليست بدياًل من اجليوش النظامية، 
النارصية(، أو إىل إدخاهلا يف معركة مل حين أواهنا مع  إضافة إىل أهنا قد جتّر إىل توريط مرص )يف املرحلة 
و  مراهقة  عن  كناية  وعدها  اجلد  حممل  عىل  يأخذها  مل  ف  الشعبية،  التحرير  حرب  فكرة  أما  إرسائيل. 
سذاجة، ونوًعا من التقليد عىل أساس أهنا ال تتالءم مع أحوال الكفاح الفلسطيني ضد إرسائيل. باإلضافة 
إىل ذلك، فقد انتقد احلافظ األوهام التي أشاعتها فكرة املقاومة املسلحة يف العامل العريب، عرب إحيائها بـ 
أخذت  التي  الفلسطينية  اجلامهري  ))أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  منّبًها  قريب(،  غد  يف  آٍت  فلسطني  حترير  )أن 
هتجر يأسها وعزوفها، بعد أن تلقت الكثري من الصدمات واخليبات يف حاجة إىل ]التبصري[ بربود بحقيقة 
معركة فلسطني الطويلة ]املرة[ التارخيية. إن احلقيقة ينبغي أن تطرح أمام اجلامهري، من دون تعميم وبأدق 
تفصيل وبربود أيًضا(()15(. قد كان أمًرا الفًتا للنظر يف تلك األيام التي احتفي فيها بالفدائيني، أن تطرح 
وجهات نظر كهذه، ومن الطبيعي يف ضوء ذلك أن يكون احلافظ قد عرّب عن سخريته من أصحاب شعار 
الشعبية( يف  التحرير  انتهت )حرب  إذ  النظامية(،  كانوا قد ))رششحوا احلرب  الذين  الشعب(  )حرب 
سنوات ما بعد اهلزيمة إىل خبل نظري، عّي عسكري، هتويش سيايس( و )مل تثبت كفايتها إال ضد عبد 

النارص(())1(. 

قدم  وإنام  التساؤالت،  أو  االنتقادات  طرح  بمجرد  يكتف  مل  احلافظ  أن  هو:  إليه،  االنتباه  ينبغي  ما 
اإلجابات أيًضا: فـ ))الكفاح الشعبي املسلح، هو باألساس كفاح يبدأ بنواة ثورية )حزب- جمموعة(، 
ثم تتسع خطوة فخطوة بانخراط اجلامهري الشعبية يف هذا الكفاح، لطرد جيش إمربيايل أو سحق طغمة 

)14) الحافظ، ص 245/ 915.

)15) الحافظ، ص 260�261/ 930�931.

)16) الحافظ، ص 86�87/ 414�415.
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خطوة  وحتويلها  املستمر،  النواة  اتساع  عىل  يقوم  إنام  املسلح  الشعب  كفاح  نجاح  رشط  إن  حاكمة. 
فخطوة من حرب عصابات إىل حرب متحركة نظامية، فاحلرب النظامية هي التي تفتح الطريق للنرص، 

بالنتيجة(())1(.  

النسبي، فإهنا  الرومانسية للثورات، عىل الرغم من صواهبا  مع ذلك، فإن هذه الرتسيمة )اهلندسية( 
ال تتالءم مع الواقع. ذلك أنه من دون توافر قابلية سياسية ودعم مادي وعسكري ولوجستي من النظام 
الرسمي العريب إلطالق العمل الفدائي بعد حرب حزيران، ملا ظهر العمل الفدائي بالصورة التي ظهر 

عليها؛ أي: ملا ظهر بالصورة املحدودة واملسيطر عليها، وملا نام يف هذه املدة القصرية من تلك األيام. 

إىل جانب انتقاده العفوية والترّسع يف إطالق املقاومة املسلحة، فقد حتدث احلافظ أيًضا عن األحوال 
غري املواتية لذلك، مقارنًة بالتجارب األخرى: ))فنحن ال نحارب إلجالء جيش جاء من اخلارج، بل 
كيان  لتدمري  نحارب  بل  حكم،  إلسقاط  نحارب  ال  أننا  كام  حمليون،  سكان  بناه  جيش  لتدمري  نحارب 
دولة مصطنعة من أساسه. العصابات العربية التي تدخل األرايض التي حتتلها إرسائيل لن جتد مساعدة 
من الداخل، بل سيكون السكان اليهود أول من يتصدى هلا. أما األقلية العربية، فستكون غالًبا مشلولة 
تريب  حرب  حمض  األحوال  أحسن  يف  العصابات  حرب  ستبقى  هكذا،  الصهيوين.  اإلرهاب  بضغط 
النتائج ولن يتاح هلا، كام جتري األمور يف الكفاح الشعبي املسلح، التحول إىل حرب  تكتيكية وحمدودة 

متحركة ونظامية يف داخل إرسائيل(()18(. 

هذه مالحظة غاية يف األمهية، يف سياق رؤيته بشأن الواقع الصعب الذي تشتغل فيه املقاومة الفلسطينية 
املسلحة، واملشكلة، هي: أن احلافظ مل يعش طوياًل ليتابع نقده هذه التجربة، أو لريى مآالهتا وليقدم لنا 

رؤيته بشأن الدروس والعرب النامجة عنها. 

احلافظ  تصاحب  ظلت  قد  واأليديولوجية  والراديكالية  الرومانسية  النزعة  إن  كلها،  األحوال  يف 
أثبتت أن احلرب  الشعبي املسلح قد  التارخيية للكفاح  التجربة  إذ يقول: ))إذا كانت  انتقاداته،  يف جممل 
النظامية هي اهلدف األخري حلرب العصابات، أال حيّق لنا أن نتساءل: ملاذا ال نبدأ من قواعدنا يف خارج 
إرسائيل بناء جيوش ثورية شعبية ونظامية وحديثة توض حرب التحرير ضد إرسائيل؟ إن ماوتيس تونغ 
مل يكن لدهيم اإلمكان  وبدائية؛ ألنه  بسيطة  بأسلحة  العصابات  بدؤوا حرب  قد  منه وكاسرتو  وهويش 
إلنشاء جيوش واحلصول عىل أسلحة عرصية. أما العرب، فبإمكاهنم بناء جيوش نظامية جمهزة بأحدث 

)17) الحافظ، ص 241/ 911.

)18) الحافظ، ص 241�242/ 911ـ�912.
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أيًضا  ناجعة ضد إرسائيل، عندما يصنعون ثوراهتم احلقيقية(()19(. هنا  األسلحة لتخوض حرب حترير 
عن  حديثه  يف  تعميمية  وحتى  وأيديولوجية  رومانسية  بطريقة  احلديث  إىل  احلافظ  يعود  نالحظ،  وكام 
التسلطية، ومن دون مالحظة واقع  السائدة وطبيعتها  العربية  األنظمة  العرب، من دون مالحظة واقع 
املجتمعات العربية املحرومة من أبسط حقوق املواطنة، وأيًضا من دون مالحظة فوات البنى السياسية 
واالجتامعية واالقتصادية العربية، ففي هذه احلال كيف سيتم تطوير احلرب الشعبية إىل حرب نظامية يف 

أرض الواقع؟

املهم أن احلافظ يقر بام قدمناه، يف مكان آخر، مبّينًا الصعوبات والتعقيدات التي حتّد من إمكانات تطور 
العمل الفدائي، يف ظل األنظمة العربية السائدة التي ستشتغل عىل احتواء احلركة الوطنية الفلسطينية أو 
توظيفها يف خدمة سياساهتا، إذ يقول: )من أخطر الثغرات التي تلّغم )اإلسرتاتيجيات( الرائجة لتحرير 
فلسطني وأكربها، هي: الزعم بأن من املمكن أن تقوم حرب فدائية تتنامى فتصري حرب حترير، بمعزل 
عن األحوال السياسية السائدة يف البلدان العربية املحيطة بإرسائيل. هذه الرؤى الطوباوية يف التفكري، قد 
أخذت تتكّشف اآلن: إذا نحن رضبنا صفًحا عن مسائل التمويل التي ]تؤدي[ فيها الدول العربية دوًرا 
أساًسا وحاساًم، ويمكنها ]من ثم[ أن متارس ضغوًطا قاتلة عىل العمل الفدائي. إن الدول العربية بتكوينها 
الطبقي والسيايس الراهن ال يمكنها أن ترتك العمل الفدائي بعيًدا من نفوذها أو رقابتها، فإما أن تاف 
الدول العربية املعنّية مضاعفاته، بسبب ردود الفعل اإلرسائيلية واإلمربيالية، أو أن تاف إفالت الزمام 
من يدها فتعمل عندئذ عىل قمعه وتصفيته. هنا يقع العمل الفدائي بني نارين، من األمام ومن اخللف: نار 
إرسائيل، ونار احلكومات املعنية. االحتامل الثاين الذي يرتصد العمل الفدائي هو أن تتوىّل الدول العربية 
احتواءه ليكون طوع بناهنا. إن أفق احلركة الفدائية الراهنة يقف عند احلدود التي تقّررها أنظمة احلكم 
بالقياس إىل  تبدو  العبارات  الفدائية يف طريق مسدودة(()20(. وحًقا، فهذه  العربية(، مما وضع ))احلركة 
التي كانت تدعم  إن األنظمة  نبوءة، فهذا ما حصل عىل نحو ما شهدنا فعاًل؛ أي  بمنزلة  وقت طرحها 
الكفاح املسلح الفلسطيني اشتغلت أيًضا عىل السيطرة عىل تطوراته، ب الوسائل الناعمة واخلشنة كلها، 

ومن ضمنها التأثري يف اخليارات السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية، بام يف ذلك توظيفها يف خدمتها. 

االعتدال  جانب  واليسارية،  القومية  رؤيته  وفق  اختار،  احلافظ  فإن  التسوية  عملية  خيص  ما  يف  أما 
والواقعية يف تعاطيه معها ووفق مفهومه هلا، وقد حتدث رصاحة عن ذلك بقوله: ))كنت مع سياسات 
عبد النارص اإلسرتاتيجية والتكتيكية إزاء إرسائيل. سياسات معتدلة ودفاعية وذات نفس طويل، يف مناخ 

)19) الحافظ، ص 242/ 912.

)20) الحافظ، 251�252/ 922�923.
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سيايس تّيم عليه ثورية شعورية مستقرة. هذا املوقف الذي اّتذت عرّب عن نمو ]بل هيمنة[ الواقعي يف 
تفكريي السيايس(()21( الذي عنده تكون ))الواقعية الثورية هي وحدها الطريق إىل حترير فلسطني. لذا، 
ينبغي النضال عىل جبهتني مًعا: ضد الواقعية املحافظة االستسالمية وضد الثرثرة املغامرة. األوىل تدفع 
بواقع  االعرتاف  إىل  دعا  احلافظ  إن  بل  االنتحار(()22(،  إىل  والثانية  البطيء  املوت  إىل  فلسطني  بقضية 
اهلزيمة يف حرب ))19 ومن دون إنكار ما جرى ومن دون اهلروب إىل األمام؛ منتقًدا املثقفني العرب 

الذين ذهبوا يف هذه االجتاهات. 

عن ذلك يقول احلافظ: أرى يف الشعار النارصي بشأن ))تصفية آثار العدوان شعاًرا يف منتهى الواقعية، 
والواقع أن األسوأ من اهلزيمة هو الوعي الزائف الذي قابلت به اإلنتلجنسيا العربية اهلزيمة، إذ إهنا لو 
كانت متتلك وعًيا مطابًقا ملا وقعت اهلزيمة، ولو افرتضنا أهنا كانت ستقع لسبب ما، فإهنا لن تلبث أن 
تصّفى بال تأخري. إن ردود الفعل التي بدرت من اإلنتلجنسيا العربية إزاء اهلزيمة، كانت تراوح بني مثالية 
أو  للهزيمة  العميقة واألصيلة  يتجنّب األسباب  الفريقني كان  تقليدية وثورية العقالنية فصامية، وكال 
يعجز عنها. لقد رمت اإلنتلجينسيا العربية اهلزيمة عىل ظهر عوامل خارجية، وبالتحديد رمتها عىل ظهر 
البحث وخففت عن  عناء  السوفيايت، واسرتاحت من  االحتاد  تقصري  األمريكية وجزئًيا عىل  اإلمربيالية 

نفسها عذاب الضمري(()23(.

الفلسطينيون طرًفا  بالفلسطينيني، فقد كان يعتقد أن من املالئم ))أن يكون  التفاصيل وبام يتعلق  يف 
تسوية  أي  املعنوي عربًيا ودولًيا، عىل حد سواء. لكن، ألن  العتيدة: هذا هو أساس وزهنم  التسوية  يف 
ال يمكنها إال أن تأخذ ]يف احلسبان[ احلقائق الواقعية التي قامت عليها أو أقامتها إرسائيل، ومقتضيات 
نسبة القوى ذات األرجحية اإلرسائيلية. هذا هو مغزى الدويلة الفلسطينية التي يراد هلا أن تقام يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة. املطلب الفلسطيني يف اشرتاط االشرتاك يف مؤمتر جنيف، شعًبا ال الجئني، يبدو من 
هذه الزاوية و زاوية مجهور املسألة الفلسطينية غري ذي بال: ما دامت نسبة القوى هي احلكم، وحتى إذا 
الوطن  إىل  العودة  حق  رمزًيا:  اعرتاًفا  فسيكون  الفلسطيني؛  للشعب  القومية  باحلقوق  االعرتاف  تم  ما 
إطار  يف  يعيشون  الذين  للفلسطينيني  واملدنية  السياسية  باحلقوق  واالعرتاف  قليلة،  آالف  حق  سيكون 
الدولة اإلرسائيلية سيبقى وعًدا إرسائيلًيا. إذا كانت احلركة الوطنية الفلسطينية قد احتملت، وإن تكتيكًيا 
ومرحلًيا، حق الفلسطينيني القومي يف تقرير مصريهم وإنشاء كيان قومي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

)21) الحافظ، ص 28/ 698.

)22) الحافظ، ص 221/ 315.

)23) الحافظ، 34�35/ 704�705.
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إال أهنا ستواجه يف ظل نسبة القوى بينها وبني إرسائيل ليس االعرتاف بإرسائيل فقط، بل جتريد الدولة 
الفلسطينية من السالح وباالتفاق عىل ضامنات دولية تكفل ذلك فضاًل عن تعديل يف احلدود ومشكلة 

تدويل القدس(()24(. 

هذا كالم صحيح وواقعي ومبّكر، فهذا ما حصل عند توقيع اتفاق أوسلو، عىل الرغم من مرور ربع 
قرن من دون املوافقة عىل عد اهلزيمة مقرونة بالوعي، أي باأليديولوجيا. ذلك ألهنا مقرونة بالبنى املفوتة 
عربًيا وفلسطينًيا، وبموازين القوى واملعطيات الدولية املساندة إلرسائيل، ولعل منطلق احلافظ يف ذلك، 
هو: قناعته التي ثبتت صّحتها بحدود قدرة الفلسطينيني، وأن قوهتم يف مواجهة إلرسائيل مرتبطة بالواقع 
العريب، عىل أساس أن )هذا هو احلجم الطبيعي للمقاومة، يف ظل األحوال العربية القائمة، وخصوًصا 
أن العرب راكعون وليس ممكنًا للفلسطينيني أن يقفوا والعرب رّكع. فمن يريد للفلسطينيني أن يقفوا؛ 
تزيل  أن  أي  فلسطني،  حتّرر  أن  تستطيع  ال  الفلسطينية  )املقاومة  فـ  العريب(،  الركوع  إهناء  عىل  فليعمل 
الكيان اإلرسائييل، مهام لقيت من دعم. أما ما يتعلق بدور املقاومة الفلسطينية يف حترير األرايض املحتلة 
)منذ عام )))19(، فإن دورها ونموه منوط أساًسا بنمو القوى العربية عموًما ونمو قوة عربية متحدة 

خصوًصا(()25(. 

انشغلوا  الذين  العرب  املثقفني  أملع  من  واحًدا  ويسارًيا،  قومًيا  مثقًفا  كونه  جانب  إىل  احلافظ،  يبدو   
بقضية فلسطني، عرب تأكيده: أن إرسائيل متثل حتدًيا للعامل العريب. ويف إحاالته إقامة إرسائيل وعجز العامل 
العربية  والسياسية  االجتامعية  للبنى  التارخيي  والفوات  السياسية  الالعقالنية  إىل  مواجهتها  عن  العريب 
أفكار  منتج  بل  عنيًدا ودؤوًبا وجدًيا فحسب،  ليس جماداًل  إنه  القوى.  الداخيل وموازين  العامل  ودور 
أيًضا وصاحب مقوالت ورؤى استرشافية، لكونه مناضاًل مفعاًم باحللم والروح الثورية، مع اتسام أفكاره 

باخللفية القومية والرومانسية هبذا القدر أو ذاك.

 

)24) الحافظ، ص 127/ 797.

)25) الحافظ، ص 264/ 934.
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مركزية الذاكرة يف تكوين الذاتية السياسية يف سورية

عن كتاب )حكم العنف( لسلوى إسامعيل

راتب شعبو

غالًبا ما يقف النظر إىل العنف السيايس عند وصفه وسيلة قرسية لضبط املحكومني وإرغامهم عىل قبول 
ما ال يريدون. خط النظر هذا بسيط، ينطلق من السلطة السياسية صاحبة القوة وسيدة العنف، ويستقر 
عند خضوع املحكومني، بوصفه النتيجة احلزينة للعنف السيايس. عىل هذا اخلط تكثر الكتابات التي ال 
جتتهد يف أكثر من إدانة العنف ورثاء حال اخلاضعني. هذه الكتابات الشائعة، عىل أمهيتها، تبقي العالقة 
)الذات(  املديد، يف  العنف  العنف، وال سيام  مفاعيل  إىل  النظر  العنف واخلضوع خارجية من دون  بني 
ويف تكوين )الذاتية( )subjectivity(. كيف، ووفق أي آليات، متتص الذات املقهورة العنف الذي ال 
تستطيع رده، وكيف تستوعبه إًذا وتتكيف معه. كيف تتحول الذاكرة إىل ركيزة الستمرار حكم العنف، 
فتصبح الذات مغلولة بذاكرهتا، ومشطورة بني ما تريد وما ال جترؤ عليه، بني اإلرادة واخلوف، فتعيش 
العربية  باللغة  عبارات سورية شائعة وذات داللة،  الكتاب، من مجلة  متن  ترد يف  العبارة  )الذل( )هذه 
العالقات  يف  اجلسد،  لغة  يف  احلديث،  يف  اليومية،  احلياة  يف  هذا  يتجىل  كيف  التينية(.  بحروف  مكتوبة 
بالقيمة من عدمه..  بنفسه، يف شعوره  الفرد  العالقة بني األفراد، بل يف عالقة  املدرسة، يف  األرسية، يف 
صدر  الذي  سورية(،  يف  واحلكم  والذاكرة  الذاتية  العنف،  )حكم  كتاب  انشغال  جمال  يرتكز  هنا  إلخ. 
باللغة االنكليزية عن )جامعة كامربيج بريس( يف آب/ أغسطس 2018، لسلوى إسامعيل، الكندية من 
أصل مرصي، أستاذة العلوم السياسية املختصة بالرشق األوسط يف معهد الدراسات الرشقية واألفريقية 

)SOAS( يف جامعة لندن.

تقسم الباحثة كتاهبا إىل مخسة فصول:

1. العنف بوصفه نمًطا للحكم يف سورية.

2. احلكم التسلطي ودولة الظل والذاتيات السياسية.
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3. ذاكرات احلياة يف ظل الدكتاتورية، احلياة اليومية يف سورية البعثية.

4. ذاكرات العنف: محاة 1982.

5. أدائية العنف و)انفعاليات احلكم( يف االنتفاضة السورية.

حكم  استخاليص:  بعنوان  وخامتة  الكتاب،  فصول  لفهم  مفتاًحا  تشكل  وغنية  طويلة  مقدمة  مع 
ن عنارص احلرب األهلية. العنف، تكوُّ

عاشت إسامعيل موضوعها السوري مدة كافية لكي )تشعر وحتس( وليس )تفهم( عام تكتب فحسب، 
فقد قضت زمنًا طوياًل نسبًيا يف سورية منذ 2002، واختلطت جيًدا باملجتمع السوري، وال سيام يف دمشق، 
ونشاطها  السكانية  وتركيبتها  وتارخيها  خاص،  بوجه  منها  الفقرية  بحاراهتا،  الفتا  ودراية  معرفة  ولدهيا 
االقتصادي، وأثر هذه الرتكيبة والنشاط يف عالقاهتا بالسلطة. جتتهد الباحثة يف مالحظة أثر نمط التوزع 
القاهرة اجلديدة(، حيث تستكشف  السكاين عىل السياسة، فهي صاحبة كتاب )احلياة السياسية ألحياء 
تزويد  الكاتبة عىل  السياسية. إىل هذا حرصت  السلطة واحلياة  املكان بوصفه من حمددات ممارسة  أمهية 
نفسها بمخزون معريف و)شعوري( مهم بثنايا املجتمع السوري وتضاريسه النفسية، من خالل لقاءات 
غزيرة مع سوريني مهتمني بالشأن العام، ومن خالل اطالع واسع ودقيق عىل املنتوج األديب لسوريني، وال 

سيام ضحايا السجون منهم وضحايا املجازر وشهودها يف سورية بعد 0)19.

السيايس،  العنف  مع  السوريني  جتارب  شكلت  )كيف  الكاتبة:  عمل  منطلق  شكل  الذي  السؤال 
املدة  األسد؟(  حكم  من  عقود  مدى  عىل  سورية  يف   )polity( احلكم  صيغة  واملشهدي،  منه  الروتيني 
تأمل  امتياز  أكسبته  االنقطاعات،  بعض  مع  و2018،   2005 بني  الكتاب،  استغرقها  التي  الطويلة 
موضوعه قبل الثورة وخالهلا التي اندلعت يف مطلع 2011، امتياز جلبته مصادفة اندالع الثورة السورية 
التي كشفت بوضوح غري مسبوق نمط العالقة بني دولة العنف واملجتمع، وأجرت عىل األلسنة ما كانت 

حتبسه الصدور.

التكوينية  آثاره  يف  وتفكر  قمع،  وسيلة  كونه  يتجاوز  بام  احلكومي  العنف  يف  اسامعيل  سلوى  تفكر 
affec� العاطفية  )واإلنتاجية، يف أهداف العنف الشعورية واإلدراكية، وتسعى إىل تطوير فهم األبعاد 

الناس الدروس ويمأل ذواكرهم  ( يلقن  tive( للحكم بوساطة العنف، حني يتحول العنف إىل )ُمربٍّ
بالِعرَب. )احلكم بوساطة العنف يولد بنيات شعورية ينظمها الذل واحلذر واخلوف والرعب(. ليس الغاية 
من املجزرة قتل الضحايا بل جعل بقية الناس ضحايا أحياء، أو قتىل مؤجلني. هكذا تكون املجزرة درًسا 
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وعربة. وهكذا تدوم املجزرة بدوام املاكينة الفكرية والتنفيذية للجريمة، بدوام نظام اجلريمة. وكذا احلال 
يف ما خيص السجون ومراكز احلجز، لذلك املهم أن تكون السجون عامرة باملسجونني، وال هيم أن يكونوا 
أبرياء أم ال، ألن وظيفة السجن يف )حكم العنف(، أن يكون طنينًا دائاًم يف رأس من هم خارج السجن، 
فهؤالء مسجونون بقدر ما حتوي السجون يف جوفها ممن ال يستحقون السجن. املجزرة والسجن وسيلتان 
املقاومة  وإعدام روح  أو حتييدهم  املعارضني  احتواء  ليس  غايتهام  العنف،  أو جهازان حلكم  تقنيتان  أو 
ذاتيتهم(  أو قل )صناعة  النظام،  إىل  املواطنني املحكومني ونظرهتم  آفاق وعي  فيهم فحسب، بل حتديد 
)Subjectivation( بالطريقة التي تنخفض فيها ذاهتم )selfhood( إىل حدود دنيا. ومن الطريف أن 
مفردة )الذاتية(، يف اللغة االنكليزية، هلا صلة لغوية مع مفردة )اخلضوع(. يمكن هنا امليض إىل أبعد من 
هذا والقول إن الذات التي يعمل )حكم العنف( عىل خفضها هي الذات العامة، إذا صح االصطالح، 
أي حضور الذات وميلها إىل التأثري يف املجال العام، اليشء الذي يغذي يف الواقع ارتفاع الذات اخلاصة، 

أي االنسحاب من املجال العام وما ينطوي عليه هذا من أنانية وانغالق عىل اآلخرين. 

حيتاج املجتمع الذي يتعرض لإلخضاع بالعنف، لكي يستمر يف ظل )حكم العنف( نفسه، إىل إدارة، 
التجارب  فقط  العنيف، عىل مستوى فردي ومجعي. ))ليس  املايض  )التوضيب(، هلذا  أو إىل شكل من 
مع عنف النظام هي ما يصوغ األفراد كتوابع سياسيني، بل يساهم يف ذلك أيًضا الذاكرة االجتامعية عن 
وإجياد  املايض  مع  الرصاع  فإن  هذا  عىل  السيايس،  للتابع  التفسريية  اآلفاق  مكونات  أحد  فهي  العنف، 
تعابري فردية ومجاعية إلدارة العالقة مع هذا املايض، صار رشًطا لتشّكل السوريني كمواطنني خاضعني 
حتت نظام األسد(()1(. اخلضوع للعنف حيمل بذرة التمرد، عىل أن اإلخضاع العنيف يمكنه أيًضا، وقد 
نقول غالًبا، أن يسلب ضحاياه نزوعهم التحرري وحيوهلم إىل ذوات مقهورة للعنف املختزن يف الذاكرة، 
ضعيفي االستعداد للمغامرة يف حتدي )حكم العنف(. يتحول ضحايا العنف السيايس هؤالء إىل مصدر 
الشاب من خالل رواياهتم وانكسارهم  للجيل  التمردي  النزوع  متعارضني، األول هو شحن  لتأثريين 
املشهود، والثاين هو نزع فتيل انفجار الشباب بالنصح والتخويف مما يمكن أن يرتتب عن حتدي احلكم 
من نتائج كارثية عىل الفرد كام عىل املجموع. وبتعبري الكاتبة ))إن الذاكرة املسكونة بشبح محاة هي ذاكرة 
تقيد الفعل وتطلبه يف الوقت نفسه(()2(. وقد يكون هذا ما يفرس أن الفعل الثوري يتحقق، كام شهدنا يف 

سورية، عىل يد العنارص الشابة يف املجتمع التي مل تترب اخلضوع العنيف كاألجيال السابقة. 

ربام كان مغنًيا للكتاب أكثر لو أعطت الباحثة هذا اجلانب، الذي يبدو مفارًقا، )أقصد تدين استعداد 

)1) سلوى إسماعيل، حكم العنف، الذاتية والذاكرة والحكم في سورية، )جامعة كامبريج بريس، 2018(، ص22. 

)2) المصدر نفسه، ص203.
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مع  النظام  يبدؤه  الذي  الكاتبة،  تناولته  الذي  التأطري  أوسع.  جمااًل  للتمرد(،  املبارش  بالعنف  املخضعني 
الطفل السوري منذ نعومة أظفاره، عرب املنظامت امللحقة بحزب البعث )الطالئع ثم الشبيبة(، يبقى أقل 
فاعلية عىل اإلخضاع، من أن يعيش السوري العنف املبارش )ضحية أو شاهًدا أو مرتكًبا(. لذلك يبدو 
أن دورة العنف يف املجتمع السوري تتكرر كل جيل مع استمرار )حكم العنف(. تذكر الكاتبة أن أحد 
2011، قال إن الثورة السورية  ناشطي الثورة الذين قابلتهم يف دمشق بني آذار/مارس ونيسان/أبريل 
ثقافة  تطبيع  اآلباء سامهوا يف  أن جيل  ينطوي عىل  إن هذا  بالقول  وتعلق  اآلباء(،  )ثورة ضد جيل  هي 

الطاعة ملن هم يف مواقع السلطة من الدولة.

الذي  العنف  بنظام  بوجه خاص، حدود عالقتهم  منهم  الشباب  السوريون،  2011 كرس  مطلع  يف 
الكارثي  األثر  جديد.  من  إلخضاعهم  االعتقال،  ومراكز  املجزرة  ذاهتا:  القديمة  بتقنياته  عليهم  سريتد 
الذي ترصده اسامعيل عىل خط عالقة اخلضوع والتمرد، هو ما تسميه )لعبة املرايا(، حيث ينشأ مرسح 
عنيف يتبادل عليه املرتكبون والضحايا املواقع، وحيث نشهد حماكاة منظمة يف العنف اخليايل أو االستيهامي 
)Phantasmatic(، ))إن وصف املجازر املنسوبة إىل قوات األمن واجليش وامليليشيا املؤيدة للنظام، 
وتلك املنسوبة إىل املعارضة املسلحة )املعسكر اإلسالمي بوجه خاص(، تظهر أن اهلجامت عىل البلدات 

والقرى واألفعال املرتكبة فيها متشاهبة يف بعض املالمح العامة(()3(. 

النظام السوري يف تأمني ديمومته عىل خطني متناقضني؛ األول  تظهر اسامعيل يف كتاهبا كيف يعتمد 
بالعنف ألنه جمتمع مكون من  السوري ال حيكم إال  املجتمع  بأن  النظام  يقدمها أهل  التي  املحاججة  هو 
األسد.  مثل حافظ  وقائد قوي  قبضة حديدية  إىل  ثم حيتاج  اإلثنيات واألديان، ومن  موزاييك هش من 
واخلط الثاين ينكر استخدام العنف وينسبه إىل )آخرين(، ويناور وخيلق جًوا ضبابًيا يضع الناس يف حالة من 
انعدام اليقني والعجز عن معرفة احلقيقة. ال يشء يمنع جتاور هذين اخلطني ما داما يصبان يف اهلدف عينه: 
دوام السيطرة عىل إدراك املحكومني وعاطفتهم. استخدم اخلط الثاين بصورة كثيفة يف حوايل السنة األوىل 
من الثورة السورية، مثل التعمية التي أحاطت بمجزرة احلولة )أيار/مايو 2012(، والكالم عن مجاعات 
والسيام  احلقيقة،  معرفة  عن  والعجز  والتشويش  االرتياب  خللق  املجازر،  وتنفذ  اجليش  مالبس  ترتدي 
مع غياب إمكانية التحقيق. ومثل الذهول الذي صنعه النظام يف القصة الرهيبة لزينب احلصني )أيلول/

سبتمرب 2011( التي سلمت إىل أهلها جسًدا مقطًعا، لتعود بعد ذلك إىل احلياة وتظهر عىل تلفزيون النظام، 
من دون أن يقدم النظام أي تفسري هلذه الواقعة، مكتفًيا بغرضه الوحيد من ذلك وهو إشاعة جو من عدم 
اليقني، وإظهار معارضيه بمظهر الكاذب أو بمظهر من ال يعرف ما جيري، من دون االكرتاث هبوية اجلسد 

)3) المصدر نفسه، ص183.
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املقطع الذي استلمته عائلة احلصني عىل أنه جسد ابنتها، ومن دون االهتامم بمصري صاحبته. 

غرابة )uncanny( قصة احلصني تكررت يف أشكال أخرى جيمعها غياب التفسري وتلخل اخلط الفاصل 
اضطراب  من  تولده  وما  للغرابة  األبرز  املرسح  أن  احلق  الذات.  فاعلية  يشل  الذي  األمر  والوهم،  احلقيقة  بني 
نتيجة عمل مدروس من جانب  الثورة،  الالذقية يف األشهر األوىل من  ومشاعر خوف ورعب، شهدته حمافظة 
أجهزة النظام األمنية واإلعالمية، جعل األهايل خيشون بعضهم بعًضا ويظن أحدهم أن ثمة جمرم يسترت يف إهاب 
أحدهم اآلخر عىل الرغم من اجلرية وعرشة السنني، وقد عمدت سياسة )التغريب( تلك إىل حتويل كل شخص 
املزروع بفعل  الرعب  السياسة املقصودة حينها إىل سقوط أكثر من شخص ضحية ذلك  إىل مشبوه. أدت تلك 
اإلشاعات والروايات الغريبة واألحداث املفتعلة التي وضعت األهايل يف جو كأن هناك كائنات فضائية رشيرة 
قد هبطت عىل املدينة. األغلب أن الكاتبة مل تطلع عىل هذه احللقة اخلصبة، فغابت بالكامل عن الكتاب، وكان 
 )uncanny( والغرابة )abjection( يمكن لتناوهلا أن يغني حماولة الكاتبة وسعيها إىل )استخدام مفاهيم الذل

لفهم األبعاد العاطفية للحكم بالعنف(.

العنف(، واحلياة، بام هي وظيفة  القتل، بام هو مهمة )سلطة  السلطة والدولة يامهي بني  التامهي بني 
تذل  فإهنا  تسجن،  أو  السلطة  تقتل  ال  حني  هكذا،  للناس.  ومصادره  العيش  أسباب  صيانة  يف  الدولة 
السياسَة إىل أدنى حدودها املمكنة  السلطُة  بالتحكم بمصادر دخلهم وعيشهم. وحني تتزل  حمكوميها 
وهو االستقطاب بني )معنا( أو )ضدنا(، بني )نحن( و)هم(، فإهنا تلق اقتصاًدا سياسًيا يتوافق مع هذا 
التقسيم، الذي ال ينبغي اختزاله إىل انقسامات دينية أو طائفية، كام تؤكد الكاتبة، عىل الرغم من وجود 
وأثر هذه االنقسامات عىل اخلارطة االجتامعية. يف ظل هذا التامهي تدرس الكاتبة ما تسميه )االقتصاد 
والتقسيامت  النهب والتهريب والتجارة غري املرشوعة  اقتصاد  السيايس لالنقسام بني )نحن( و)هم((، 
بقدر  ظل،  اقتصاد  يوجد  ال  هنا  املحكومني.  بني  السياسية  االجتامعية  االنقسامات  أنتج  الذي  املكانية، 
ما توجد دولة ظل هلا شبكات غري رسمية، أي إن النشاط االقتصادي غري الرشعي )هتريب، خمدرات، 
هذا  يف  الظل.  دولة  الفعلية،  الدولة  ولكنها  الرسمية  غري  الدولة  من  حُيمى  إلخ(  للقوانني...  جتاوزات 
االقتصاد تقوم تشكيالت من )الشبيحة(، هلا رأس أو )معلِّم( وأتباع، تربطها بالسلطة عالقات زبونية، 
وخدمات متبادلة يتطلبها )النظام األمني(. يف زمن )االستقرار( تقوم هذه التشكيالت بتحقيق املكاسب 
املادية للمعلم وأتباعه عىل حساب اقتصاد البلد وبالضد من القوانني )الرسمية(. هذا هو اقتصاد الدائرة 
الـ )هم( وهنبهم. ويف زمن  احتقار حقوق  يقوم عىل  اقتصاد  )نحن(،  الــ  من  الصلبة  النواة  أو  الضيقة 
السيطرة.  اخلارجني عن  )هم(  الـ  يد ضاربة ضد  إىل  التشكيالت  تلك  تتحول  االجتامعية  االنفجارات 
االقتصاد  بني  العالقة  تبتذل  احلد  إىل هذا  وأمني.  تشبيح سيايس  إىل  االقتصادي  التشبيح  يتحول  هكذا 

والسياسة يف ظل )حكم العنف(.
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اإلخضاع بالقوة وما يستتبعه من حرمان املحكومني من إدارة املايض العنيف ثقافًيا وسياسًيا، جيعل 
عىل  املبني  )االستقرار(  جيعل  وهذا  دائاًم،  حارضة  تفجري  كعوامل  الذاكرة  يف  ترتاكم  السورية  املوايض 
العنف، ملغوًما بعنف كامن من جنس العنف الذي مىض واستوطن النفوس املنكوبة. ال بد من إخراج 
املوايض كلها ومعاجلتها، ليس بوصفها مظلومية فئة أو فئات، أي ليس بوصفها قضية هذه الفئة أو تلك، 
بل بوصفها قضية وطنية عامة، إذا ُأريد هلذه املوايض أن متيض وهلذا الشعب أن خيرج من ماضيه، ويبني 

ثقة متبادلة ال بد منها لبناء مستقبل يمكن العيش فيه.

يف النهاية ينبغي القول إن الكتاب حياول استيعاب موضوعه بمنظومة مفهومات حديثة، تطورت يف 
جمال علم السياسة واالجتامع، تكشف التقصري الذي تعانيه اللغة العربية يف هذا املجال، ما جيعل من ترمجة 

هذا الكتاب إىل العربية، املهمة الرضورية التي نأمل أن ال تتأخر، مهمة غري سهلة.
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الدولة السورية الضحية واجلالد

قراءة يف كتاب )سورية الدولة املتوحشة(

عامد عبد الرزاق

متهيد

يمثل الكتاب الذي بني أيدينا وثيقة أنثربولوجية نادرة تفرس اآلليات واملبادئ األوىل لتأسيس نظام 
األسد وعمله وأساليب حكمه وتعامالته مع الرأي العام السوري والعاملي. يتضمن الكتاب يف جوهره 
مفاتيح أساسية لإلجابة عن سؤال حموري ملاذا وصلت سورية إىل هذا الوضع الكارثي الذي تعرفه اليوم؟ 

يقدم مؤلف الكتاب )ميشيل سورا( حتلياًل عميًقا لنظام احلكم يف سورية، ويكشف بحدسه السيايس 
أن األسد ال يملك مرشوًعا لبناء األمة، وال بناء الدولة وال إقامة عدالة اجتامعية. وإنام بناء السلطة وتأمني 
وسائل القوة الكفيلة بالدفاع عنها. ويف هذا السياق اكتشف مفهوم العصبية اخللدوين الذي قاده إىل رؤية 

ما مل يره زمالؤه من الباحثني الغربيني. 

باختصار يفضح هذا الكتاب سياسة األسد الذي امتهن القتل والكذب طريقة للحكم، ويشكل وثيقة 
اهتام ضد نظام كان وما يزال املنتج الرئيس للعنف اخلارج عىل القانون. 

ترمجت هذا الكتاب أمل سارة ومارك بيالو، وقّدمه برهان غليون وجيل كيبل. 

يتألف الكتاب من:

مقدمة من سبع صفحات، القسم األول بعنوان )حول الطغيان احلاصل اليوم(، أما القسم الثاين من 
الكتاب فيحمل عنوان )احلركة اإلسالمية يف سورية 3)19-1982(، والقسم الثالث بعنوان )السكان 
الكاملة  املراجع  ثم  املدين(،  )التكوين  بعنوان  الكتاب  من  واألخري  الرابع  القسم  واملجتمع(،  والدولة 
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مليشيل سورا، وقائمة املراجع العامة.

يف مقدمة الكتاب حياول املؤلف أن يوضح أن الدولة السورية التي انتزعها األسد بالقوة االنقالبية مل 
تعد دولة السوريني املؤسسة لتنظيم شؤوهنم، بل أصبح السوريون غرباء يف دولتهم، حتى أهنا أصبحت 
تثبيت  عىل  وتعمل  الفردية،  ورغباته  الشخصية،  بمصاحله  هتتم  التي  األسد  دولة  معدودة  أشهر  خالل 
دعائم حكمه، ورعاية مصالح عصبيته. ولكي حتقق تلك األهداف والرغبات واملصالح طّورت أشكااًل 

غري مسبوقة من اخلداع والغش والتحايل عىل الرأي العام املحيل والعاملي)1(. 

ويف هذا السياق نشري إىل حقيقة مهمة وهي أنه مل يبلغ نظام يف التاريخ مستوى من التفنن يف تطوير 
وسائل اخلداع، مستعينًا بالتقنيات اإلعالمية والتواصلية احلديثة، من أجل قلب احلقائق، وتزوير الواقع 
والتهرب من املسؤوليات مثلام فعل النظام السوري. ولعل ما كان خيفيه النظام السوري هو أنه كان يلعب 
الدولة والقانون وضدمها دولته وقانونه اخلاصني، دولة األسد وقانون  لعبة مزدوجة ويبني من خارج 
العصبية. ولعلنا ال نبالغ يف القول إن ديدن النظام السوري برئاسة األسد دائاًم هو حتويل األفراد إىل غرباء 

يف أوطاهنم، وإخراج الشعب من السياسة والدولة والثقافة مًعا)2(.

ولنا أن نقارب سلطة األسد بسلطة االحتالل إذ ال تكاد تتلف عنها إسرتاتيجية احلرب التي خيوضها 
نظام األسد االبن اليوم للرد عىل الثورة التي فجرها السوريون الستعادة هويتهم وكرس قيودهم. 

إليها األنظار أن السلطة احلاكمة يف سورية تعرف كيف  التي جيب أن نلفت  ولعل من أهم احلقائق 
تستغل تباينات املجتمع، وتتالعب بالثنائيات كلها يف وقت واحد )والغرب يساعد هذه السلطة من أجل 
مصالح مشرتكة ال تفى عىل أحد، ومنافع بني أطراف داخل تلك السلطة والغرب، وهنا نجد الغرب 

دائاًم يكيل بمكيالني من أجل مصلحته، لذا يتسرت عىل جرائم النظام السوري. 

ومن احلقائق التي ال جيب أن نغفل عنها أن أهم حمرك للنظام هو العصبية كام يسميها ابن خلدون. 
وتتكون هذه العصبية من انشقاقات خمتلفة ترتق الواقع االجتامعي يف سورية. وبالتحليل العميق هلذه 
العصبية نجدها متثل نفًيا للدولة أو بمعنى آخر عزاًل هلا. ولعل أهم انشقاق يتمثل يف االنشقاق الطائفي 
أي بني العلويني الذين يمثلون 10 يف املئة من تعداد السكان يف سورية واألكثرية املسلمني أكثر من 0) يف 
املئة. وهنا يكمن التناقض األساس فاألزمة احلالية تتمثل يف أن العلويني يمسكون بزمام السلطة، عالوة 

)1) ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، أمل سارة مارك بيالو )مترجمان(، برهان غليون وجيل كيبل )مقدمان(، ط1، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 

2017(، ص8. 

)2) ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، ص10. 
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عىل ذلك أن البعث واجليش ليسا سوى أداتني يف أيدي هذه الطائفة.

السوري  النظام  الطائفية وكيف أدى دوًرا حمورًيا يف سيطرة  نلقي مزيًدا من الضوء عىل عامل  وهنا 
عىل مقاليد احلكم داخل الدولة السورية إذ كان له دور مهم يف قبضة النظام السوري عىل السلطة. ولعل 
أبرز مظاهر هذه الطائفية جتمع الطائفة العلوية حتت غطاء مجعية طائفية غامضة، هي مجعية املرتىض عيل 
املرتىض، وكانت بإرشاف جمتمعية جديدة، فحصل من خالل ذلك عىل بيعة عشائر البدو يف الشام وبعض 
العشائر الكردية يف اجلزيرة. بل ال نبالغ إذا قلنا إن هذه اجلمعية تشحن سكان األرياف ضد املدينة مثرية 
بذلك لدى الذاكرة اجلمعية شعوًرا بالكراهية والنقمة موروًثا عن عالقة ضاربة يف القدم لالستغالل بني 
الفالح واملدينة. ومن هنا نود اإلشارة إىل حقيقة مهمة هي أن السلطة اآلن علوية وعلوية فقط من دون 
رشيك، وما حزب البعث سوى واجهة مدنية هلذه السلطة. ولعلنا يف هذا السياق ندلل عىل حتكم الطائفة 
العلوية يف السلطة والقبض عىل زمامها بقبضة من حديد، بانعقاد مؤمتر حلزب البعث يف كانون الثاين/ 
يناير 1980 لتشكيل جلنة مركزية جتتمع كل ثالثة أشهر لرسم اخلطوط العريضة لسياسة البالد، ضمت 
اللجنة 5) عضًوا، 30 منهم علويون ضباط، وهذا إن دل فإنام يدل عىل التحكم الطائفي للعلويني. ومن 
هنا نستطيع القول إن السلطة اليوم متتلكها نخبة تقوم بالتوظيف من داخل الطائفة العلوية وفقا ملعايري 

عدة من وظائفية وتبعية ووفًقا لروابط الدم)3(.

ولعلنا هنا نستعري مفهوم ابن خلدون عن العصبية وكيف أهنا ال تستبعد الطبقية بل تتضمنها بوصفها 
الدولة  السورية ففي قمة هرم  ينطبق متاًما عىل احلالة  ثانوية عدة. وهذا األمر  نتيجة الندماج عصبيات 
متمثلة يف الرئيس السوري حافظ األسد، ثم بعده أخاه رفعت األسد قائد رسايا الدفاع، ثم عىل حيدر 
قائد القوات اخلاصة، ثم بقية الرتتيب. ومن ناحية ثانية يمكن لروابط النسب أن تفرس ملاذا ملقدم يف اجليش 
لنا أن  يتبني  برتبة عميد إن كان صهر رفعت األسد. من هنا  السوري أن يمتلك سلطة يمتلكها ضابط 
الطائفة العلوية تؤدي دور خط الدفاع واحلامية األول بني هذه الطبقة املسيطرة يف املجتمع. فمنذ استيالء 
حافظ األسد عىل السلطة عام 0)19، وهو يكرس سياسته كلها لربط مصري الطائفة بمستقبله الشخيص، 

وكذلك للربط بني الطائفة واجليش)4(. 

ولتحقيق ذلك اهلدف كان عليه تصفية بعض رؤساء العصبيات الثانوية ممن كانوا يمثلون حاًل بدياًل 
للعالقات املتينة التي تربطهم بالطوائف األخرى وال سيام مع السنة من أهل دمشق.

)3) ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، ص34�35. 

)4) المرجع السابق، ص84.
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نستطيع كذلك االستشهاد عىل حتكم الطائفة العلوية يف مفاصل الدولة والسيطرة عىل احلكم، بانعقاد 
اجتامع للطائفة يف آب )أغسطس( بحضور الرئيس حافظ األسد يف مسقط رأسه القرداحة بمناسبة عيد 
البعث.  آلة حزب  إىل  يتسللوا  أن  العلويني  للضباط  يمكن  يدرسون كيف  كانوا  املؤمتر  الفطر، ويف هذا 
أي  املجتمع  حساب  عىل  يعيشون  أنفسهم  عّد  عن  يكفوا  أن  رضورة  العلوية  الطائفة  أفراد  من  وطلب 

طفيليني، بل عىل العكس أن يدخلوا يف املجتمع وينافسوا البورجوازية السنية يف الساحة االقتصادية)5(. 

احلكم  مقاليد  عىل  وسيطرهتا  السلطة  يف  العلوية  الطائفة  تغلغل  عىل  أيًضا  الشواهد  أبرز  من  ولعل 
تربطها  التي  العالقات  وليوطد  الطائفة  أكرب يف  تأثري  له  يكون  الديني حتى  اجلهاز  وزمامه، هو حتديث 
تارخيًيا باألصل الشيعي. وهذا جيعلها تتوافق مع مرشوع النظام احلاكم يف بناء حمور شيعي من لبنان حتى 
حدود باكستان، ومن ثم يتيح هلا تعزيز موقفها داخل البالد ضد املجتمع السوري. ونستطيع التوصل إىل 
نتيجة مفادها أن السلطة تستخدم ثالثية ابن خلدون )العصبية- الدعوة- امللك( مفتاًحا لعملية التغيري 
يربطهم مصري مشرتك، يف  الدم وبكل بساطة ممن  بروابط  العصبية متكافلة  إذ تقوم جمموعة  االجتامعي 

مرحلة تارخيية معينة، باستغالل تبشري ديني أو سيايس )الدعوة وسيلة ومعرب للوصول للحكم(. 

لذا نستطيع القول إن اهلدف اجلوهري للسلطة يف سورية يكمن يف املحافظة عىل تناسقه الطائفي وترابطه 
الداخيل أي عصبيته اخلاصة به. ويتحقق هذا بالعمل عىل أن يفقد اآلخر عصبيته بتأثري أيديولوجية البناء 
الوطني )التطوير( وهو بناء ال حيدث إال بتنازل كل فرد عن اختالفه أمام اآلخر، أو مجاعة عن اختالفها 
بوصفها  نفسها  تقدم  أهنا  بام  احلال  بطبيعة  اخلارسة  هي  األكثرية  اللعبة  هذه  ويف  األخرى.  اجلامعة  أمام 
ليست ذات عصبية. من هنا نستنتج أن الطائفة تؤدي دور احلزب احلقيقي أداء لالستيالء عىل السلطة، 
السيايس  للنظام  البالية  تأيت احلالة  البعث. ومن هنا  العلوية من خالل حزب  الطائفة  به  ما قامت  وهذا 
وأزمة البعث. نستخلص من هذا كله كيف كانت للطائفة العلوية دوًرا حمورًيا يف تسخري حزب البعث 

واستخدامه غطاء ووسيلة للسيطرة عىل احلكم ومقاليد السلطة. 

أما العامل الثاين الذي أّدى دوًرا مهاًم يف السيطرة عىل مقاليد احلكم، فيتمثل يف اجليش، وهو املستوى 
الثاين بعد االنشقاق الطائفي، وهو ال يقل أمهية عن املستوى األول، ألنه مكان لتوظيف العصبية املسيطرة. 

واجليش له أمهية مصريية ألنه أداة للسيطرة العلوية. 

ثم إن مؤسسة اجليش نفسها خمرتقة باالنشقاق الطائفي، بدرجة جتعلنا ال نبالغ يف القول إن يف سورية 
اليوم جيشني أحدمها سجني اآلخر. ولعل هناك سؤال حموري يطرح نفسه بقوة يف هذا السياق هل يمكن 

)5) ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، ص87.
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القول إن اجليش قد بني الدولة؟ بمعنى آخر هل يمكن تصنيف سورية ضمن الدكتاتوريات العسكرية؟ 

هذه  أشهر  ولعل  شيلز؛  إدوارد  مثل  األمريكيني  االجتامع  علامء  أقوال  بعض  سياق  يف  اإلجابة  نجد 
هؤالء  تعلق  إىل  األوسط  الرشق  يف  السياسية  احلياة  يف  العسكر  تدخل  نعزو  أن  يمكن  أننا  هي  اجلمل 
املدنية وقيادهتا. ثم  النظام والفاعلية واالستقامة يف تيسري األمور  العسكر باألفكار احلديثة يف ما خيص 
يستمر املؤلف يف حتليله العميق الذي يسرب أغوار الدولة السورية، ويستشهد بام قاله ابن خلدون ويطبقه 
عىل الوضع السوري القائم، ويرى أن اجليش يعمل ضد الدولة، ويضع ابن خلدون املدينة ضد البداوة أي 
البادية ضد احلياة املدنية، ومن هنا فإنه يمثل مستوى آخر لقراءة الواقع السوري ولفهم األزمة السورية. 
ومن هنا يتوصل إىل نتيجة مفادها أن احلراك الذي هيز سورية منذ ما يقارب أربعة أعوام هو تقريًبا حراك 

مديني))(. 

ومن هنا يشري املؤلف يف سياق حديثه عن ضعف اجليش السوري وأنه أداة يف يد السلطة ويسيطر عليه 
العلويون، إنه بخالف الوضع الذي كان سائًدا عام 0)19، عندما كان اجلميع ينتظر أن يقوم حافظ األسد 
- الذي جتاوزت جمموعته عمليات التصفية املثالية الحتكارها سالح الطريان - باالنقالب العسكري بني 

عشية وضحاها، إذ ال توجد يف اجليش قوة قادرة عىل هتديد السلطة احلاكمة. 

من  ووسيلة  أداة  بصفته  اجليش  أمهية  السوري  النظام  إدراك  حقيقة  إىل  نشري  السياق  هذا  يف  ولعلنا 
نشاط  أي  ممارسة  أعضائه  عىل  فحظر  اجليش،  عىل  ورؤيته  أسلوبه  ففرض  االجتامعي،  التغيري  أدوات 
اجتامعي، ولعل هذا يدل بوضوح عىل ضعف اجليش السوري وأنه أداة ووسيلة يف يد السلطة احلاكمة. 
ونلفت االنتباه إىل حقيقة مهمة هي أن اجليش استخدم عقيدة حزب البعث ورؤاه يف التغيري رمًزا ملرشوع 
سيطرته الكاملة والقمعية عىل املجتمع. ومن هنا فقد اجليش أهم وظائفه وهي توجيه قوى األمة الناشطة 

كلها يف املجتمع السيايس.

ثم يؤكد املؤلف حقيقة مهمة وهي أن أصالة املامرسة السورية مقارنة ببلدان أخرى من العامل الثالث 
وبخاصة أمريكا الالتينية تأيت من أهنا ليست عالمة عىل وجود دولة بل يف أغلب األحيان نفي للدولة. ويف 
هذا السياق نؤكد أن العالقة بني الدولة واملجتمع يف سورية حمكومة بالوحشية والعنف األعمى أكثر من 
الرعب، بمعنى آخر ال متلك الدولة السورية وسائل بناء النظام الشمويل الذي ليس هو إال صورة أو نظاًما 
تستخدمه هذه الدولة إلضفاء الرشعية عىل وجودها )فالعنف والنظام الشمويل وجهان لعملة واحدة من 
يستخدم العنف يف إرهاب املواطنني يريد تأكيد احلكم الشمويل( ومن هنا يشري إىل أن أيديولوجية حزب 

)6) منيف الرزاز، التجربة المرة، دار غندور، بيروت، 1967، ص45. انظر أيًضا: ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، ص38.
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فإن اجلامهري  لذا  السنني،  الكادحة طوال آالف  الرجعية مل ترحم اجلامهري  أن  تقوم عىل  السوري  البعث 
البد أن تضع مسألة الرصاع الطبقي ضد الطبقات الرجعية بشكل واضح وحاسم. إما أن نعيش نحن 
وإما أن تعيش الرجعية، إنه ببساطة النظام اخللدوين مرتجم إىل لغة ثورية، إما نحن وإما هم، حاكمون 

وحمكمون))(.

اخلامتة

لعلنا بعد هذا العرض نستطيع أن نضع يدنا عىل بعض احلقائق والنتائج املهمة ولعل أهم هذه النتائج 
اجتامعية،  أيضا عدالة  السورية والنظام احلاكم، وال يوجد  للدولة  أنه ال يوجد مرشوع حقيقي واضح 
الطرائق املرشوعة وغري املرشوعة، ومعظمها  السلطة والدفاع عنها بكل  بناء  وإنام اهلدف اجلوهري هو 
وسائل وطرائق غري مرشوعة متمثلة يف استخدام العنف والقوة. وأيضا استخدام وسائل الغش واخلداع 
عرب وسائل اإلعالم لرتويج أكاذيب تتعلق بحامية القومية العربية، وهي يف احلقيقة محاية السلطة ونظام 
احلكم. كام رأينا كيف وظفت الطائفية يف ترسيخ أقدام السلطة والقبض عىل زمام احلكم، وكيف عمل 
السوري ونجح من خالل  املجتمع  داخل  والتباينات  والثنائيات  االنقسامات  وتر  السوري عىل  النظام 
ذلك يف السيطرة عىل مقاليد احلكم، وبّث الفرقة والنزعات داخل املجتمع السوري. وقد كان للجيش 
دور فاعل يف ترسيخ أقدام احلكم، وكان مع الطائفية أهم عاملني يف السيطرة عىل احلكم داخل سورية، 
البعث  حزب  أن  وكيف  األمور.  زمام  عىل  السيطرة  يف  العلوية  الطائفة  يد  يف  ووسيلة  أداة  اجليش  كان 
السوري أدى دوًرا حمورًيا يف حتقيق أهداف املخطط اإلمربيايل الصهيوين داخل سورية. وحماولة زعزعة 

االستقرار داخل املجتمع السوري. 

)7) ميشيل سورا، سورية الدولة المتوحشة، ص56.
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نظر وقراءة

ا(( يف ))إيتيقا الكرامة والّثورة والعيش سويًّ

وصال العش

الّتقديم

باحلّق  املرتبطة  األخرى  املفاهيم  من  والعديد  الكرامة  بني  العالقة  جدلّية  عن  الكتابة  اليوم،  تزداد 
فلسفيًّا  أفًقا  وغريها  كّلها  املفاهيم  هذه  سّجلت  األمر  حقيقة  ويف  واحلرّية.  والعدالة  واملساواة  اإلنساين 
ا يف الّتاريخ الفلسفي القديم، سواء لدى الرّشق الذي يمّثل الّطلعة يف االنتصار لقيم الكرامة واملساواة  ثريًّ
والعدالة أم عند اليونانيني الذين ما انفّكوا يدافعون عن احلرّية حّتى بلغت يف سلوكهم اليومي حّد الّثبات 
احليوي والواقعي، ولعّل هذا النّمط من الّسلوك ما جعل املواطنني اليونانيني األصليني يف أثينا أو إسربطة 
ينطلق من  التمّيز  املدخل األصيل هلذا  أّن  الّشعوب. ذلك  فريدة وأصيلة عن سائر  بامتيازات  يتمّتعون 
وقائع فكرّية مناضلة وواعية لقيمة الكرامة التي نتلّمسها منعكسة بأمانة يف الّتجارب الفكرّية والّسلوكات 

احلياتّية معظمها يف وجوه فلسفّية متعّددة. 

إّن ذاتّية الفيلسوف/ املفّكر وأمانته املوضوعّية تؤّسسان فعليًّا حركة واعية يف الّتاريخ اإلنساين. لكن 
إذا كانت هذه األمانة نفسها تقّدم لنا إيتيقا ملفهوم الكرامة يف صلب الواقع فإّن للقارئ احلّق يف املشاركة يف 
تفّهم هذا الواقع وهندسة بعض املفاهيم التي اشتغل عليها املفّكرون يف الّسياسة اليوم. فالكاتب يعرّب عن 
واقعه وكّل قارئ يتفّهمه بطريقته بام أّن النّص املكتوب هو الذي يقول الواقع ويفّكره وهو أيًضا السجّل 
احلّي الذي يكشف حقيقة الواقع عرب مسار فكري منتج وبتبرّص مقاوم. فهل تنحرص قيمة الكاتب واملفّكر 
الفيلسوف يف البعد األكاديمي أم إّن الّتجربة األكاديمّية يف الّتفكري الفلسفي، إذا ما افتّكت حرّية خطاهبا 
حّققت كرامتها؟ وهل يتعّلق األمر بمفهوم جتريدي أم بمفهوم عميل للكرامة؟ وما اإليتيقا التي يمكن أن 

يكتسبها هذا املفهوم اليوم؟
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1. يف الّتآنس اإلنساين وتأصيل كيان إيتيقي للكرامة

الكرامة  إيتيقا  كتابه  يف  كبرًيا  فضاًء  احتّل  قد  الرتيكي)1(  فتحي  إىل  بالنّسبة  الكرامة  مفهوم  كان  إذا 
الكتاب يف تسعة  الّتآنس اإلنساين. جاء هذا  فإّن له وظيفته املحورّية يف جمال  ا)2(،  والثورة والعيش سويًّ
فينسون  النّاشط  الفيلسوف  والّصديق  األستاذ  للكتاب  قّدم  ومقّدمة.  وتقديم  إهداء)3(  بعد  أقسام 
من  بشذرة  استشهاده  خالل  من  العامل  يف  اخلري  أصل  عن  بالبحث  تقديمه  استهّل  وقد  ساسباداس)4(، 
شذرات الفيلسوف هاريارت دافيد الورانس، يف أصل األمل. فام الذي نعنيه إًذا باخلري واألمل؟ وأين يتجىّل 

وجه الّتنافر بني اخلري واألمل؟

ال أحد حيّقق بالّتامم أّي وجه من الوجوه اخلرّية أو املؤملة لكّن دور املفّكر يتمّثل بالعمل عىل البحث 
عن سبل الّتآنس الّسليم، ويبدو بنظر ساسباداس أّن تفكري الرتيكي النّقدي يتمّيز بوصفه ثالثي النّظر ألّنه 
يتقّوم وفق ثالث قواعد رئيسة للّتآنس اإلنساين الّسليم تتمّثل بـ: الفهم الّسليم والعيش الّسليم واحلّب 
أبًدا عن  الّسليم. والبحث عن أصول الفكر الّسيايس للرتيكي بوصفه ناشًطا ومفّكًرا تونسًيا مل ينفصل 

واقعه وعن تفاعله مع آلّيات الّلحظات الفكرّية والفلسفّية الغربّية لكّل من ميشال فوكو وبول ريكور.

إرادة  فيها عن  دافع  فقد  ا،  والعيش سويًّ والثورة  الكرامة  إيتيقا  الرتيكي  بكتاب  اخلاّصة  الّتوطئة  أّما 
احلياة يف الّتآنس الذي بات رضورة حياتّية يف جمتمعاتنا املعارصة، خصوًصا والعامل يشهد تطّوًرا تكنولوجيًّا 
رسيًعا. لكّن هذه اإلرادة يف احلياة، تتطّلب عمق نظر وسديد رؤى وهتّيًبا عقلًيا ملواجهة بعض الّصعوبات 
التي قد تلحق بالكرامة اإلنسانية وبحرّية الفرد. ألّن البنية املشرتكة بني إرادة احلياة والكرامة واحدة، وهي 

تسعى دائاًم إلزالة مجلة من املخاوف التي قد هتّدد العيش الّسليم.

ا، عامًلا توافقيًّا منسجاًم وعاطفة متبادلة  يكشف الرتيكي يف كتابه إيتيقا الكرامة، الّثورة والعيش سويًّ
توافق  مًعا يف  ))العيش  فالّتآنس هو  اجلامعي.  والّتآنس  اإلنساين  االجتامع  منذ  تآنيس معطى  ضمن عامل 

السوربون  الّسياسية من جامعة  الفلسفة  الدّكتوراه في  فيلسوف ومفّكر تونسي. حصل على  1947 في مدينة صفاقس، وهو  أيار/ مايو   30 التريكي في  )1) ولد فتحي 

بباريس، وعلى دكتوراه الدّولة في الفلسفة من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس. وهو العميد الّسابق لكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس من سنة 1990 إلى 

1996 وشغل كرسي اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس وكرسي اليونسكو للفلسفة بالوطن العربي من سنة 1997 إلى هذه اللّحظة. ثم عمل في خّطة أستاذ زائر بجامعة ديوك 

بالواليات المتّحدة في 1999 وبجامعة باريس 8 من سنة 2000 إلى سنة 2007 وألّف حوالى 30 كتابًا باللّغتين العربيّة والفرنسيّة.

)2) ترجمنا عنوان كتاب فتحي التريكي الذي سنقوم بالنّظر فيه وتقديمه بـ إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا. 

Ethique de la dignité, Révolution et vivre ensemble.

)3) سنتعّرض إلى موضوع اإلهداء الحقًا في موضع آخر من المقال.

 .Vincent Cespedes 4) فينسون ساسباداس(
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وانسجام(()5( وهو القدرة عىل حتويل عالقة اإلنسان باآلخر من أنا منطو عىل ذاته إىل أنا تشاركي حيكمه 
أّنه حيافظ دائاًم عىل مطلب العيش الّسليم ضمن تعايش اجتامعي حيتكم إىل مقصدّية  احلّب والّسالم إالّ 

النّصيحة واملحّبة والّسلم. 

وعىل الّرغم من ذلك، فإّن للعيش املشرتك وللحّب وظيفتان، قد تعرّبان كام يقول الرتيكي عن معنى 
أّن لغتهام، تضمنن لإلنسان كرامة أنطولوجّية، ألّن لإلنسان وظيفة يلتزم هبا  ظاهري ملجتمع معنّي، إالّ 
يف هذا الوجود، ال يمكن أن تنحرص يف جمّرد الّرزق املاّدي أو تلبية حلاجته من طعام أو رشاب، بل تكمن 
وظيفته اإلنسانّية التي يلتزم هبا يف إطار قيم إنسانّية عادلة، أّوهلا: العيش بكرامة، وثانيها: احلرّية، وثالثها: 

الرّصاع اليومي املتجّدد من أجل القيمة اإلنسانّية العليا: إيتيقا الكرامة.

الرتيكي  ينتهجه  الذي  األركيولوجي  تبنّي األسلوب  الكتاب عىل  متابعتنا جلّل فصول  لقد ساعدتنا 
مع ما تقتضيه بعض األفكار املهّمة يف مفهوم الكرامة: فــ ))العيش بكرامة، هو رصاع يومي ضّد مجيع 
أشكال القمع(())( الذي قد يلزمه املجتمع، وهو اخلطوة األّوىل الرصحية لإلعالن عن احلّق يف الكرامة. 
لكّن، ما تعّلمنا إّياه الفلسفة بشأن هذا املفهوم هو كيفّية النّظر النّقدي لكّل سلطة دكتاتورّية ونضال دائم 
الّذاكرة  يف  خمّلدة  حلظات  عىل  االنفتاح  حياول  حّر  كيان  كّل  تواجه  قد  التي  متطّرف))(  موقف  كّل  ضّد 
فعلّية  يقظة  بعيون  الواقع  نتبرّص  وأن  والّدائم  احليوي  بالنّضال  نلتزم  أن  ذلك  من  والغرض  والّتاريخ. 
وأن تيضء لنا هذه النّضاالت بعض من التمّشيات الفكرّية واالسرتاتيجّيات الفلسفّية يف النّقد الّسيايس 

ملفّكرنا ويف موقفه من الّتنوير والّتغريب واهلوّية والكيان والنّضال والكرامة... 

)5) لقد أسهم فتحي التريكي صحبة جاك دريدا في اقتراح فلسفة للتّعايش والتّعقلية، من خالل محاضرات علميّة عدّة وندوات فكريّة تجلّت باألساس في الكتاب الجماعي: 

جماليّة العيش المشترك، إشراف فتحي التريكي، دار الوسيطي للنّشر 2012. إذ يُمثّل هذا الكتاب مرجعًا أساسيًّا ألغلب الباحثين في التعّرف على النّظرية التّعايشيّة وفلسفة 

الغيريّة وفي قدرة الذّات على تحويل ما هو اجتماعي طبيعي، إلى اجتماعي ُمعقلن، القصد منه، الوعي بقيمة التّآنس االجتماعي والّسياسي.

(6( Triki (Fathi(, Ethique de la dignité, Révolution et vivre ensemble, arabesque éditions, 2018, p.210.

»Le vivre�ensemble dans la dignité est, dans ce cas, une lutte quotidienne, »transversale« selon le terme de Deleuze contre toute 

forme de répression«.

يُوّظف التريكي مفهوم الكرامة الديلوزي، بما هو تعيّن أنطولوجي وأسلوب ال يمكن فصله عن القيم االجتماعيّة والواقع اإلمبريقي في كنف الّصراعات وضدّ كّل أشكال 

القمع الُمسلّط. لكّن فلسفة التريكي ُعرفت بتنّوعها ألّن التنّوع أّول »خطوة نحو الكونيّة وتمهيد السبيل لكونيّة جديدة ال تنحاز إلى الوحدة الكليانيّة وال االختالف بل تلتمس 

طريقًا بينهما«، وهي أيًضا الفلسفة المفتوحة على الّصداقة والعيش سويًّا وهي أيًضا الفلسفة الّشريدة وفلسفة الحداثة. وكّل ذلك يتواشج بثراء مع فكرة التعقّليّة التي يستمدّها 

التريكي من الفارابي. انظر في هذا المجال: أحمد عبد الحليم عطيّة، الفلسفة الكونيّة الجديدة عند التريكي، عن الكتاب الجماعي، دفاتر فلسفيّة، تصدر عن كرسي اليونسكو 

للفلسفة فرع )القاهرة: جامعة الزقازيق، 2015(، ص.9 )ص.5�22)

)7) انظر: إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، مصدر مذكور، ص.211.

»Mais elle est en même temps un moyen de lutte permanente contre les nouveaux dictateurs issus du lien organique entre le 

pouvoir financier et le pouvoir médiatique et contre les nouveaux sophistes«.
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ليس  مفهوم عميل(()8(  بكرامة هو  ))العيش  أّن  لديه يف  أّن ال شّك  الرتيكي  يعلن  الّشأن،  هذا  ويف 
حديث العهد، لكنّه حيتاج إىل تأصيل لكيان وتقويم لرؤية، حّتى يتجىّل شأنه االجتامعي احلقيقي. وليس 
ا إالّ ترصحًيا لتدّبر كرامة عملّية، تنتهج بعًضا من اخلربات  هذا الكتاب: إيتيقا الكرامة، الّثورة والعيش سويًّ
ا عملًيا. فحني حياول  الوظيفّية ونقاًل ملفهوم الكرامة من بعده النّظري إىل كيفّية اشتغاله بوصفه واجًبا وحقًّ
الرتيكي رسم معامل إيتيقّية للعيش املشرتك ما ينفّك مفّكرنا البحث عنها داخل جمتمعه الّتونيس وخاّصة 
بعد الّثورة، لريفعها إىل مرتبة احلوار الفلسفي يف اجلانب املعريف ويف فلسفة احلياة واحلرّية وكياهنا اإليتيقي 

بالكيفّية نفسها التي قد يعيشها كّل مواطن واع.

وإذا كانت فلسفة الكرامة عند الرتيكي هي التي تفّكر فلسفة يف احلياة وتتأّمل كياًنا ما تقتضيه احلرّية 
ووجوهها وتتصّدى جلميع الّسلوكات االعتباطّية وتثري مسائل حيوّية من أجل الّسلم، فإّن هذا الّسلم 
ال ينفصل عن حلظة تعّقب املعنى الكانطي للّسلم األبدي، الذي مل يكن مسلًكا يوطوبيًّا، ولذلك أيًضا 
الّسلم  النّظر االستشكايل إىل الفعل والنّقد. فعند حماولة تفّهمنا ملفهوم  يتحّول املفهوم عند الرتيكي من 
األبدي، نستحرض معناه الّلغوي عند داريدا مثاًل حني يعود باملفهوم إىل هذه العبارة: ))وقف القتال(( 
وهلذا املفهوم أسباب فاعلة لعدم مطابقته ملعناه وعدم تنفيذ ما يعنيه، ))طاملا ال توعد الّسلم، فإهّنا ليست 
املفهوم  قول  يف  عجزنا  نكشف  نحن  فإذا  اهلدنة(()9(،  تعلن  إذ  للقتال،  وقف  ببساطة  هي  بل  بسلم، 
تنكشف عرب  ما  باحلرّية، رسعان  املّتصل  املفهوم  املستمّر عن خفايا  البحث  لكّن  به.  الفعلّية  واإلحاطة 

فضاءات متنّوعة.

لكن، إذا كانت احلرّية من جهة أخرى، توصف بأهنا تتصّدى لإلكراه املاّدي واملعنوي وتتمّتع بالقدرة 
عىل االستقالل الفكري، فال من مهّمة تناضل من أجلها احلرّية غري التخّلص من استعباد اآلخر، فهل من 
حّق املفّكر الّتونيس اليوم أن يستقّل بفكره ويناقش يف أّي موضوع شاء، من دون رقابة الّسياسة أو الّدين أو 
األخالق؟ هل له احلّق يف اخرتاق الّرقابة القائمة؟ وهل أعطى الرتيكي األولوّية للحرّية الّشخصّية، عىل 
احلرّية الّسياسّية واالجتامعية؟ وما أوجه تفعيل احلرّية الفردّية؟ أليست هذه احلرّية مرشوطة بالكرامة؟ 

وأليست الكرامة مرشوطة بالعدالة االجتامعّية؟ ما هدف دفاع الرتيكي عن الكرامة اإلنسانية؟ 

يرى الرتيكي يف موقع آخر من كتابه العقل واحلرّية رضورة الّتأكيد عىل الفهم الفلسفي للحرّية ألّنه 

)8) المصدر نفسه، ص.210.

)9) قوانين الضيافة، جاك داريدا، ضمن كتاب جماعي: جماليّة العيش المشترك، بإشراف وتقديم فتحي التريكي، )تونس: دار الوسيطي للنّشر، 2012(، ص.12. يرى 

داريدا في هذا النّص الممتع، أّن مسألة الّضيافة مسألة ملّحة وُمباغة، لكنّه يتأّملها فلسفيًّا ويربطها بمسألة الّسلم األبدّي. فيستند إلى كانط في تحليله للّسلم األبدي، وال سيما في 

الفصل الثّالث والنّهائي من نحو الّسلم األبدّي، حين يُعلن أّن على القانون الكوني� المدني أن يتقيّد بشروط الّضيافة الكونيّة. ومن ثم فإّن هذا الّشرط هو أساس الّسلم األبدّي 

الذي ال ينفصل عن مفهوم الّضيافة الكونيّة. انظر: المرجع نفسه، والّصفحة نفسها. 
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يمّتن العالقة بني حرّية القرار واإلرادة الفاعلة وألّن إمكان االختيار هو الرّشط األسايس لكّل حرّية عينّية 
يف كّل املجتمعات وكّل الّسياسات وأساس أّويل لكّل إرادة فعلّية، تسعى إىل كيان إيتيقي للكرامة، ))ويف 
حقيقة األمر، فإّن اإلنسان ليس إرادة حّرة فحسب، وال جوهًرا مفّكًرا فحسب، بل جيمع يف كينونته هذا 
اإلنسانّية  اخلاصّية  هي  احلّرة  اإلرادة  أو  االختيار  حرية  فإّن  لذلك  والرّضورة(()10(،  احلرّية  بني  التضاّد 
األوىل للّتآنس و))احلرّية هي القدرة عىل أن تكون الّذات جاهزة ومتهّيئة بظهور األشياء ولظهور العامل. 
عىل  املنفتحة  الواعية  واالستفاقة  باألشياء(()11(  تربطنا  التي  قيودنا  بتحطيم  إالّ  تكون  ال  القدرة  وهذه 

العقل اإليتيقي.

لعّل رهان الرتيكي يف ذلك، هو رضورة متّلك اإلنسان يف املجتمع، قيم حّية وفعلّية، تتمّثل باألسس 
الّتالية: ))الّراحة واملقاومة واإلثارة(()12( ألّن الفعل يف هذا املقام هو ما جيعل هذه القيم اإلنسانية كّلها يف 
حالة استشكال نقدي. وألّن الفعل النّقدي يضع الّتفكري يف حالة استشكال، فإّن الكرامة الفعلّية ما زالت 
تتعّقبها مفهومات مهّمة ضمن مسار أنطولوجي ألّح الرتيكي عىل تشخيص أهّم سبله. وبالفعل يرجع 
الرتيكي إىل أّن العيش بكرامة يرافق العيش الديمقراطي املشرتك الذي ينادي به الفارايب وتناضل من أجله 
حنة أرنت. وهو ما يعني أيًضا مرشوعّية تساؤل الرتيكي عن فرضّية الّتقارب وجدواها بني البلدان الثرّية 
التي متتلك الّثقافة، والّطموحات واملصالح احلياتّية املتشّعبة وهتيمن عليها هيمنة تكاد تكون مطلقة وبني 
البلدان التي قد تركت إىل املنّظامت اإلنسانية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الفقر واخلصاصة واملرض)13(. 

فكيف يمكن لإلنسان أن يستمّد كيانه من هذا العجز أو حياة من إرادة مشلولة؟

)10) فتحي التريكي، العقل والحريّة، )تونس: تبر الزمان، 1998(، ص.69.

 لقد نقد التريكي القيم القديمة ونادى بقيم الحداثة والتّجديد ألّن التمّسك بالتّراث وأدلجته يعوق دخول الفرد إلى الحداثة ويُدّمر الوجود. لذلك )نجد الفكر العلمي والعقالني عند 

البروفيسور التريكي يُواجه انتشاره عقبات كثيرة ثّم الفكر الالّهوتي الّسلفي الذي ينتشر بشكل أوسع بين النّاس، وأخيرا بعض االتّجاهات التّوفيقيّة والتي كانت تجد صداها 

في بعض الّصحف وفي الجامعات العربيّة(. انظر في هذا الّشأن مقال: قوعيش جمال الدين، فتحي التريكي وصناعة الوعي العربي، مقاربات حول الحريّة والعقل، عن 

دفاتر فلسفيّة، مرجع مذكور، ص.188�189.

)11) التريكي، العقل والحريّة، مصدر مذكور، ص69. يرى التريكي في كتاب العقل والحريّة، أّن الحريّة »موجودة سلبًا كلّما لم يُمنع اإلنسان من فعل شيء ما من قبل 

أناس آخرين«، وتلك التي ينعتها الفيلسوف المفّكر بالحريّة الماديّة، ويعني بها تخصيًصا »عدم وجود موانع جسديّة وماديّة للفعل«. فاالختيار يُبنى على أساسين اثنين: إّما 

أن نقوم بالفعل أو ال نقوم به. والحريّة هي التي تغيب فيها كل الّضغوطات الخارجيّة المنفلتة عن الذّات اإلنسانية والّرافضة لكّل استالب وكّل خضوع لآلخر. انظر نفس 

المصدر، ص68�67. 

)12) انظر: إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.211.

 Elle se fait »restance«, »résistance« et »agitation«

)13) انظر: تقديم كتاب، جمالية العيش المشترك، ص.8. يُحيطنا التريكي علًما في التّوطئة نفسها، بأّن مفهوم التّعايش يتضّمن المصطلح العربي للفظ تآنس وهو الجامع 

بين اجتماعيّة اإلنسان وحكمته، وبين نشوة اللّقاء واالختالف الثرّي، وبين الّصداقة والحنان وأخيًرا بين الّضيافة واالنفتاح على اآلخر. ولعّل هذا ما شهده األدب العربي 

لهذا المفهوم »للتعايش« في اجتماعاتهم ولقاءاتهم بين األحبّة واالستمتاع بنشوة الحوار والموسيقى وجميع تجارب المودّة واألنس واأللفة... انظر: المرجع نفسه، ص.6.
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العاّم وبإيتيقا خاّصة)14(  بالّشأن  ترتبط  بإثارهتا لقضايا  لكنّها حتمل مسؤولّيًة  التي حتّرر  الكرامة  هي 
بالفعل  املتفّعل  التحّرري  بالفعل  يؤمن  الذي  احلّر،  لإلنسان  األنطولوجي  املرشوع  ضمن  كياًنا،  ترجتي 
ا أم أهّنا حتمل طاقات تتحّمل فيها مسؤولّية  اإليتيقي بام هو سكن يومي. فهل حتمل هذه اإليتيقا بعًدا ثوريًّ
ما هو إنساين؟ كيف تكون للكرامة وظيفة إنسانّية أنطولوجّية؟ وهل يتعّلق األمر بجدارة استحّقها الفعل 

اإليتيقي أم بواقع ارتسمه الفيلسوف هلذا الفعل الفاعل يف الّذاكرة؟

2. يف وشم الكرامة يف الّذاكرة وإرادة احليا

أن نعيش بكرامة يف جمتمعاتنا، ال يعني أن نظلم أو أن نتخىّل عن مبدأ إنساين يف احلياة، ألّن الكرامة 
ال تتصرّي كياًنا فاعاًل موشوًما يف الّذاكرة ويف إرادة احلياة، إالّ إذا ما اعرتفنا باحلرّية وبالّتسامح وبجدارة 
اآلخر املختلف يف دينه وعاداته وتقاليده ولسانه، إّنه الكيان املّتصل بروح الكرامة وعمق خربهتا يف إرادة 
احلياة يف هذا العامل؛ إذ ال تنجيل هذه الّروح إالّ بالّتعبري عنها تعبرًيا يستحرض بالكتابة أو باالعرتاف بعظمة 
تنبذ العنف والّظلم واالقتتال واحلرب. فإذا ما جّسدت  حدث فعيل أو انطالًقا من مرجعّيات نضالّية، 
الّثورة التونسّية املعنى احلّي والعميق للكرامة واحلرّية اإلنسانّية، فإّن هذه اإلرادة احلّية لن تتحّقق بكامل 
رضوهبا إالّ انطالًقا من قانون الواجب األخالقي املوشوم تارخييًّا وانسانيًّا. بل إّن النّضال من أجل الكرامة 

هو الّسبيل األعمق نحو قّوة العدل والّسلم يف العامل اإلنساين.

ا وعمليًّا مفاهيم  تتصرّي كّل األحداث واملقّومات واملبادئ يف نّص الرتيكي بإيقاع فلسفي وتترب نظريًّ
عّدة انطالًقا من أحداث واقعّية للفعل اإلنساين وآالم قضّية تنبعث كصيحة إلرادة احلياة يف كتاب الرتيكي 
ا، فكان الّشهيد الّتونيس الفاضل سايس الذي أهدى الفيلسوف الكتاب  إيتيقا الكرامة، الّثورة والعيش سويًّ
ا، نضاليًّا مقاوًما. عرّبت آخر قصائده املوسومة بـ وقدري أن أرحل، عن اغرتابه  إىل روحه، شاعًرا ثوريًّ

وآالمه ووجعه ونضاله وحرقته وثورته وانفعاالته وجتربته احلياتّية يف احلرّية والكرامة. 

)14) إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص210.

 » Il n’y a aucun doute pour moi que le vivre�ensemble dans la dignité est une conception opératoire «.

ا كالحاجة إلى الحريّة. لكّن، التريكي ينبّهنا إلى أّن هذه القيمة »العمليّة«، تُحّرر اإلنسان من كّل استيالب. فكما عالج من قبل  إّن حاجة اإلنسان إلى الكرامة باتت مطلبًا ملحًّ

سارتر الحريّة وعد الفعل الحّر شرط وجود اإلنسان، يُعالج التريكي الكرامة المشروطة بالفعل الحّر أيًضا. انظر:

 Sartre, L’être et le néant: Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard ,1943, p.78.
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لقد كتب املناضل الفاضل سايس)15( قصيدة وقدري أن أرحل قبل وفاته بثالثة أّيام فكانت كالوشم 
يف ذاكرة بعض املفّكرين يف تونس وكالنواة املحّركة إلرادة احلياة. لكن حجزت القصيدة قبل الّثورة، ومل 
تر نواة اإلرادة احلّرة النّور إالّ يف سنة 2011. ويف تقديرنا فإّن استحضار الكاتب هلذه الّشخصّية، تعميق 

للحضور الفريد ملعنى الكرامة وتفعيل للمعنى األنطولوجي إلرادة احلياة.

ويف واقع األمر، تطرح قضّية الفاضل سايس، مسألة أساسّية يف تفّهم إيتيقا الكرامة وتزيح االختالف 
بني النّظرّية والّتطبيق، ألّن االعرتاف بحّق الفرد يف الكرامة هو اعرتاف بحّقه يف الفعل احلّر املتحّرر من 
القيود االجتامعّية مجيعها والّثورة عىل جتاوز الّرؤى البسيطة. فاحلّق يف الكرامة الّشخصّية يطالب باحلّق يف 
األمن والّشغل والّتعليم والصّحة؛ وهذا يعني أّن الكرامة هي املصدر األسايس ألغلب احلقوق اإلنسانّية 
وإمكان حتّققها عىل أرض الواقع يتطّلب حرّية متعّقلة. ومن ثم، حتتفي إرادة احلياة من حيث هي فعل 
عىل  أساًسا  ))تقوم  التي  احلرّية،  يف  ممارساهتا  وخمتلف  الواعية  بالّذات  والوثيقة  العميقة  بعالقتها  كادح 
الفعل اإلرادي الذي يستوجب املداولة والقرار والتنفيذ. وقد بنّي برغسون أن احلرّية هي قبل كل يشء 
))عالقة تربط األنا العيني بالفعل الذي نقوم به(())1(. فال يمكن الفصل يف هذا املقام بني فعل مناضل 
الّتجربة كفعل استحضار متبرص  الكرامة اإلنسانية وخاض جتربة مؤملة موجعة واعتامد هذه  وعى قيمة 

للحادثة بام هي سبيل إىل كشف عجز املفهوم املجّرد، إذا مل حيمل ركيزة إيتيقية هتبها منحى إنسانًيا.

لذلك يلجأ الرتيكي يف أغلب أجزاء كتابه إىل نقد الغريّية اإلقصائّية وعد ))الكرامة مفهوًما مؤّسًسا 
الكرامة  أّول صورة يف  تتنّزل  الّتحديد،  البرشّية(()))1((. هبذا  وللمجموعات  لألفراد  اإلجيايب  للمجتمع 

الثّانوي ومن أهّم مؤّسسي حركة  للتّعليم  النّقابة الوطنيّة  النّاشطين في صفوف  العام لطلبة تونس وأحد  القياديين في صفوف االتّحاد  الفاضل ساسي من بين  )15) كان 

الوطنيين الديمقراطيين. عقد المناضل الفاضل ساسي يوم 3 كانون الثاني/ يناير 1984 اجتماًعا طالبيًّا بجميع الكليّات والمعاهد، تجاوز الستّة آالف طالب بكليّة الحقوق 

والعلوم الّسياسية بتونس نظًرا إلصرار حكومة محّمد المزالي آنذاك على قرار الّزيادة في سعر الخبز. فزادت وتيرة االحتجاجات الّشعبيّة الّرافضة لهذا القرار بداية من 01 

كانون الثاني/ يناير 1984، بعد أن قّرر المجتمعون التوّجه إلى مركز العاصمة مروًرا باألحياء المحيطة بالمرّكب الجامعي. انضّم إلى هذه المسيرة المحتّجة والغاضبة، 

السّكان المحليون بمختلف الفئات العمريّة وسارت عبر األنهج والمفترقات في اتجاه الّشارع الّرئيسي: الحبيب بورقيبة. لم يعبأ الّشهيد فاضل ساسي الذي كان في واجهة 

المسيرة، من أسلحة األمنيين.. فعند وصوله إلى مفترق الّطريق )نزل الهناء الدّولي حاليّا(، اُستُهدف من قبل إحدى أعوان األمن، ليتلقّى رصاصة مباشرة في صدره أسقطته 

أرًضا. لقد سّجل المصّور الفوتوغرافي الحبيب هميمة صور المظاهرة من مكتب أحد المحامين الموجود قبالة مفترق شارع باريس وقام بتوثيق إصابة المناضل الفاضل 

ساسي الذي اُستشهد من أجل الكرامة والخبز.

 https://ar.wikipedia.orgانظر في هذا المجال 

)16) فتحي التريكي، العقل والحريّة، ص.75. 

)17) التريكي، إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.210.

» C’est pourquoi la dignité apparaît comme concept fondateur de la société positive des individus et des groupes sociaux «.

يجب أّن نؤّكد في هذا المضمار أّن الغيريّة اإلقصائية هي التي تُقصي كل كونيّة ممكنة وهي التي تُمارس العنف بجميع أشكاله، ألّن عدم احترام الغير هو عنف سلطوي 

بين األنا واآلخر. يتوّضح هذا النّقد عند ماركس وماكس فيبر وفرايند ومافيزولي، فال يمكن فهم إرادة اإلنسان الفرد وحريّته وكرامته وعالقته بمجتمعه، من دون تناول 

إشكاليّات عدّة مرتبطة بالعنف. انظر: فتحي التريكي، اإلسالم والعنف واالجتماعيّة، سمية بيدوح )مترجًما(، عن الكتاب الجماعي العنف والدين وتفاهم الحضارات، حوار 

https://ar.wikipedia.org
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الفعلّية املؤّسسة بحسب الكاتب. لكّن، اإلشكال يكمن يف أّن الكرامة ال تكون فعلّية إالّ وهي متقّومة 
وفق ))العدالة االجتامعّية واإلنصاف يف توزيع اخلريات(()18(. يعّري هذا االعرتاف العديد من الوقائع 
االجتامعّية ويكشف يف آن أّن قيمة اإلنسان وماهّيته كإنسان تتعّينان بحفظ كرامته يف العيش احلّر. فليست 
احلرّية كام يرى الرتيكي انضواء عن العامل أو سلًبا له أو هجرانه، وليست استقالاًل جمّرًدا ومنعتًقا من قيم 
العامل وشؤونه اليومّية مجيعها. إهّنا باألحرى مواجهة بكرامة ووعي بالّذات وقصد فاعل يتفّعل وينبثق من 
داخل العامل وأسواره. ترّشع قيمة احلرّية كفعل إرادّي يتمظهر بتحّقق طلب املداولة واالختيار الّصادر من 
العقل. ولعّلنا نجد يف حرص الرتيكي عىل هذا الّطلب النّبيل، ترشيًعا حقوقًيا واعًيا ملا يعانيه املثّقف يف 

تونس الذي يناضل من أجل هدفه املنشود: الكرامة أّواًل وأخرًيا.

من أجل هذا املبدأ احلّر، يواجه أغلب املثّقفني واملفّكرين الواعني مجيع الّسلطات بثورّية واعية. إهّنا 
احلاسم.  القرار  هلذا  احلّرة  بالقيمة  الوعي  عىل  املفّكر  وحرص  القرار  أخذ  يف  احلّرة  املواجهة  باألحرى، 
فمثل هذا القرار ال يمكن أن يصدر عن فعل رضوري، بل هو قرار خيترب من بني قرارات عّدة أو إمكانات 
ممكنة. ولعّل هذا التصّور الذي يرّكز عىل فعل املداولة والذي حّدده الرتيكي ودافع عنه يقتيض مبدأين 
العديد من  ينتظم وفق مداولة واختيار جائز بني  بأّن  والكيّل  الّشامل  الوعي  األّول، رضورة  أساسيني: 
االحتامالت والّتحديدات املمكنة. بحيث ال يتعّرض املواطن ألّي ضغوط أو رضورات حتّتم عليه أحد 
املواقف املعّينة، ألّن الّدافع األصيل يف هذا االختيار ينبثق عن قيمة وليس عن رضورة. والّثاين، بيان أّن 
هذا الوعي الّشامل يف سالمة أخذ القرار سمة خاّصة ومسؤولة تابعة لصاحب القرار، يمكن أن يتحّمل 

فيها مجيع االستتباعات العملّية)19( املعقولة.

أمل جيد  السيايس.  املستوى احلقوقي والفلسفي  فتتجىّل عىل  بالقدرة عىل حتسني احلياة  الكرامة  ترتبط 
مفهوم الكرامة تأسيسه الفعيل مع فالسفة عرص النّهضة وفالسفة عرص األنوار؟

ليست الكرامة حمض دالالت حقوقّية مستقّرة يف بعض األعراف أو قوائم تداولّية تربض عىل إنتاج 
مفهومات جمّردة أو سجاّلت مطلبّية موصولة بمجتمع حمّدد، بل هي شبكة من احلقوق الرّشعّية تستند 
إىل إدراك قيمة احلرّية. فعملّية حترير اإلنسان ذاته من األسوار التي تشّد قيود لسانه وفكره وسلوكه، من 
االستشعار  هذا  وما  والّثقايف.  والّديني  والّثقايف  واألخالقي  النّفيس  االجّتاه  من  كّل  يثريها  التي  املسائل 

أوروبا والبلدان اإلسالمية، )تونس: الوسيطي للنشر، 2008(، ص.24.

)18) إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.210.

»Cette dignité implique nécessairement une justice sociale et une équité au niveau de la distribution des biens communs«.

)19) انظر: التريكي العقل والحريّة، ص75�74. 
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حركة  حمض  ليست  الكرامة  إيتيقا  ألّن  املفهوم،  تقويم  مسالك  من  مسلك  إالّ  االجّتاهات  هذه  بجميع 
إنسانّية تعرّب عن ضمري شعب بل هي حركة فعلّية واعية حتّرر ذاهتا أّواًل وتنّدد وترصد وتتابع وتسائل ثانًيا 
مجيع أشكال القهر والعنف وتقاوم بشّدة مجيع االنتهاكات وتتحّمل املسؤولّية. لكن عن أّي إيتيقا وعن أّي 

كرامة نتحّدث عندما يمنع والد الفاضل سايس من استالم جّثة ابنه إالّ بعد إمالء مجلة من الرّشوط)20(؟

إّن رضورة االعرتاف ببعض احلقوق االجتامعية والسياسية والّدينّية، حّق إنساين ال جدال فيه ويصبح 
لكّن  وفعلّيتها.  الكتابة  جدارة  عىل  كربى  عالمة  ا  سويًّ والعيش  والثورة  الكرامة  إيتيقا  يف  الرتيكي  نّص 
الكرامة هي التي تعيد حضور النّفس الّثوري للّصدى التحّرري يف الّذات وتطرحها داخل حقل نقدي. 
فالكرامة كينونة تارخيّية تفهم حياتيًّا وتندرج داخل يومنا وترتبط بمدى قدرتنا عىل معايشة إيتيقاها، هي 

مجاع خربات ذاتّية وعالئقّية تشتغل وفق سياقات منّظمة وواعية.

واحلرّية  الكرامة  يف  تنويرّية  بإيتيقا  االعرتاف  أجل  من  النّضال  فإّن  الواعي،  التصّور  هذا  عىل  وبناء 
من الغايات اإلنسانّية الّراقية يف فكر الرتيكي التقّدمي الذي يناضل من أجل الفرد ويسعى إىل الكشف 
بالنّقد  تذّكرنا  اإلنسانّية،  والعلوم  الفنون  يف  تعايشّية  وخربات  خرّية  روح  من  اإلنسان  يسكن  ما  عن 
البنيات العميقة لشعرّية نيتشة اجلميلة؛ ففي خامتة الكتاب  الّراديكايل املاركيس والفوكولتي وخاّصة يف 
وحتديًدا يف الّصفحة ما قبل األخرية يطربنا الرتيكي بشذرة من شذرات نيتشه الفلسفّية يف املعرفة املرحة 
ويف مفهوم الّصديق والّصداقة بتفاعل قصدي متمّيز. وهذا الّتفاعل ينفتح أساًسا، عىل حضور نزعة من 
التحّدي اإلجيايب لتعايش إيتيقا الّصداقة يف كنف كرامة إنسانّية شاملة وعاّمة. فمثل هذا الّطرح، يكشف 
عن منظومة من املفهومات اإليتيقّية الّصامدة، وتثري رؤية احلدث بتصّور يؤّكد عىل اإلخاء أمام البؤس 
وتواجه بمساواة العدّو و تقف حّرة أمام املوت. إّنه باألحرى خطاب مقصدي بتحّدي نيتشوي للعدمّية، 
وبتوظيف يسّلط فيه الرتيكي الّضوء عىل النّزعة اخلرّية يف اإلنسان ويروم سياسة الّتنوير العقالين للحرّية 

والكرامة.

لذلك، يتأّكد هذا املنحى، يف سعي الرتيكي إىل تفّكر فلسفة يف الكرامة تتعايش فعليًّا مع اآلخر وتنصت 
إىل مشاغل الّشعب  ))دون اإلرضار يب وبدون انتهاك كرامتي(()21( يف شّتى الوجوه واملعاين. ففي إيتيقا 

)20) لقد اشترطت الّسلطات على والد الفاضل ساسي يوم 7 كانون الثاني/ يناير 1984، يوم دفن الّشهيد، أن يجري غسله بالمستشفى وأن تحضر عائلته المصغّرة 

فحسب إلى مقبرة الجالّز. لكّن إرادة الّشعب كانت أقوى فحضر مجموعة كبيرة من الّطلبة للمقبرة رغم حضور أعوان األمن بمروحيّات عسكريّة عند عمليّة الدّفن التي 

ظلّت تُراقب الجنازة إلى أن غادر الجميع.

)21) التريكي، إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.210.

»Sans me nuire et sans violenter ma dignité«.

 يرى األستاذ فتحي التريكي، في كتابه الهويّة ورهاناتها، أّن أكثر ما يتميّز به االتّجاه الّسلفي هو العنف الذي يحتكم إلى رفض اآلخر/ الثّقافة الغربيّة ووصفها بثقافة الكفر 
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التي تتجاوز  املفهوم واستقاللّيته احلّرة  التاريخ ذاته وتساءل عن رشعّية هذا  الكرامة تفكري يف أحداث 
الّذاتّية وتنتج فكًرا ثقافيًّا مقاوًما.

3. يف بعض الوجوه النّقدّية

ال مبالغة يف القول إّن إيتيقا الكرامة ترتبط بأزمة إيتيقّية يف املستويات مجيعها، كام أّن واقعّية األحداث 
بصدد قضّية الفاضل سايس وغريه من القضايا ما جيعل منها ذات طابع حقوقي يقتيض جتاوز املوضوعي 
أيًضا. ولعّل ما يعرقل مسار الكرامة وما يسّبب أزمة يف الوعي يف أغلب األحيان يف جمتمعاتنا العربّية، 
اخللط بني احلّق والواجب يف مستوى خطابنا الّسيايس خاّصة. حينها يتأّكد تيّقظ ضمري املثّقف/ الكاتب 
الذي ال يملك سلطة الّتنفيذ. غري أّن مكسبه الوحيد هي الكتابة تلك اخلطوة الوحيدة والرّضورّية التي 

تدفع القارئ لألمام فتثّمن وجوده وجتعله يعي خطابه ليظهره يف موضع إرادي حاسم.

إذا ما عرّب املثّقف العريب عن إرادة شعبه يف وطنه، فهو هبذا املسعى البدئي حياول البحث عن مسار 
ديمقراطي مفتوح عىل الّثورة عىل الرغم من القوام اإلرغامي التي تعتمده احلكومات للمثول لسلطتها. 
ونتيجة لذلك، حّدد الرتيكي طريًقا للنّضال الّديموقراطي من أجل الكرامة اإلنسانّية، بأن رسم للكرامة 
دْرًبا يعرّب فيه عن حرّية اإلنسان يف املجتمع وعن عالقته باآلخر للحّد من عملّية الّتمويه والكشف عن 
جذور اإلرهاب وأساليب االستعباد. يكشف لنا هذا الّطريق عن العالقة العميقة بالواقع الكائن ولعّل 
هذا التميّش يذّكرنا بباتوشكا حني تسعى الّذات إىل االنفتاح ))عىل عمق ما هو كائن(()22(. وعمق ما هو 
كائن عند مفّكرنا ال خيرج عن مبدأ املساواة يف احلقوق. هبذا املبدأ نسعى إىل حتقيق الكرامة والّثورة الفكرّية 
فهل  واملبدع.  اليقظ  الّشباب  ثورة  الّتونسّية،  الّثورة  فكانت  متكّلس.  أو سيايس  إرث أخالقي  كّل  ضّد 
سيناضل الّشباب بعقل وتعّقلّية)23( من أجل ثورته؟ وهل يمكن أن تنتج الّثورة الّتونسّية سلاًم ومساواة 

والتطّرف. فهذا الّسلوك ال يعتمد التعقّل، من حيث هو عقل الممارسة والّسند التعقّلي الّسليم لنمط الّسلوك والعيش والتّفكير. فمقاييس رفضهم غير تعقّلية وال منطقيّة ألنّهم 

ال يقبلون تصّور الواقع بمقياس العقل وال يستطيعون الخروج من بوتقة القيم الماضية ونظام حياة أسالفهم وجملة توّجهاتهم الّسياسيّة واالجتماعية والثّقافيّة. انظر للكاتب 

نفسه: الهويّة ورهاناتها، نور الدين السافي وزهير المدنيني )مترجمان(، )تونس: الدّار المتوّسطيّة للنّشر، 2010(، ص11�12. وأيضا: العقل والحريّة، ص39�37

(22( Patõcka, Essais hérétiques: Sur la philosophie de l’histoire, trad. du tchèque par E. Abrams, préf. P.Ricœur, postface par R. 

Jakobson, éd. Verdinier, 1999, p.48.

)23) إّن عبارة تعقّل أو الفلسفة كتعقّل، يعني اعتماد أداة التعقّل للتّفكير العملي الذّي يخّص حياة اإلنسان اليوميّة وهي بلغة فارابيّة ما يُعطي للعقل بعدًا اجتماعيا مخصوًصا 

من أجل تحصيل الخير األعظم. لذلك فإّن دخول مجال الممارسة في الفلسفة يقتضي )عالم العلم المدني في وجهيه األخالقي والسياسي ليكشف الوجه اآلخر للفلسفة أي وجه 

الممارسة والتّفاعل في الواقع(. انظر: نور الدين الّسافي، لقاء الفالسفة والفلسفات أو فلسفة التنّوع والتّنوير، دفاتر فلسفيّة، مرجع مذكور، ص.89. 
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وحرّية فعلّية؟ تسكن هذه املبادئ مجيعها قّوة معقولة تتمّثل بإيتيقا الكرامة وتتفّعل واقعيًّا بتجاوز أزمات 
عّدة، قد هتّدد املنعطف اإليتيقي، أّوهلا: أزمة حقوق اإلنسان. وثانيها: املسائل الّذاتّية التي حتارص أحياًنا 

اخلطاب الّسيايس واحلرّيات.

إّنه علينا أن نلتفت جهة بعض نصوص الرتيكي التي قد يبدو فيها أفالطونيًّا يف مسعاه املبّكر، لكّن 
هذه األرضّية الفلسفّية وإن كانت أرضّية تأسيسّية يف فكر مفّكرنا، إالّ أهّنا تطّور البعد اإلجرائي يف كتاباته 
األخرية، وهو ما ارتآه أحياًنا داخل فضاء حتليله النّقدي للعنف والتطّرف ولكل اإليديولوجيات الفاسدة 
أمهّية  والّتسامح فال  والّسلم  والّسالم  والعدالة واحلرّية واإلخاء  الكرامة  إىل  يدعو  واملتزّمتة. وهو حني 
جلميع هذه املفاهيم إذا مل ننّزهلا اجلانب العميل وامليداين والتعّقيل الفعيل وال قيمة هلا إذا مل نبعث فيها ما هو 

راهني وحيوي يف رضوب الواقع كّلها.

يف  النّضاالت  بعض  وجدارة  أمهّية  عىل  احلجاب  ويرفع  العميل  الرّضب  هذا  الرتيكي  ينحو  وقد 
الّتاريخ، إالّ أّنه يرتك جانًبا أحداًثا عّدة تّص الّثورة الّتونسّية ومل حيّدثنا عن أوجه قصور بعض املثّقفني 
نقده  وجوه  مفّكرنا  سّلط  لقد  منها.  مفّر  ال  حقيقة  إالّ  االستقالل  منذ  البالد  أناخ  الذي  االستبداد  وما 
العدل أساس  أّن  تأكيده  املنحى خاّصة يف  تبدو يف مجلتها أرسطّية  التي قد  املفاهيم  الفلسفي عىل بعض 
رضوري يف حكم الّدول. فلم يكن الرتيكي وحده الذي ينّظر للحرّية واملساواة العادلة بني األفراد. لكّن 
دفاعه عن احلرّية والعدالة الكونّية يستندان إىل رضب مثايل من إيتيقا الكرامة ال تتحّقق إالّ داخل الّدول 
الديموقراطّية. لذلك كان تأكيده عىل املساواة والّتسامح يستندان رضورة إىل إيتيقا واعية بالّشأن الّسيايس 

الذي هو أساس كّل حّق.

األحداث.  ببعض  وصلتها  سريورهتا  فيتعّقب  املفاهيم  بعض  تفّهم  يف  ا  نقديًّ اجّتاًها  الرتيكي  يتوّخى 
فيعرّب عن معايشة فعلّية للمفهوم الذي يمكن أن ينتج قياًم إنسانية حّرة لدى القارئ. ألّن حتّقق املفهوم 
إيتيقيًّا هو تعبري عن والدة كينونة خمّلدة يف الّذاكرة وألّن مفهوم الكرامة جيب أن يكون معاًشا. هذا املفهوم 
الذي حيتضن الواقع كام هو ويعيش املفّكر جتّسده الوظيفي واكتامله. لكّن، هذا الواقع لن يكون نشيًطا إالّ 
يف فعل احلدث. إّنه واقع يتعنّي بالنّظر إىل الرتيكي أنطولوجيًّا وهو النّتاج الفعيل له. فاإلنسان هو الذي 
كّل  واجب  من  أّن  إىل  استناًدا  وحقوقي،  إنساين  مبدأ  وكأعىل  إليتيقاه  رضوري  كسكن  الكرامة  يطلب 
سلطة محايته واحرتامه بام أّن له استقاللّيته الّذاتّية وله كامل احلّق يف تقرير املصري)24( احلّر، والّسعي من 
ا نقيًّا من  أجل النّهوض بثقافة إنسانّية تنطوي عىل أفعال إيتيقّية من أجل ))أن يكون الفكر الفلسفي حرًّ

)24) التريكي، إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.98.

»L’individualisation exprime, en fait, une autonomie plus grande des individus et fonde toute volonté d’auto�détermination«.
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أّي وجه من وجوه اإليديولوجيا وأّنه جيب أن يكون أصياًل دقيًقا بعيًدا من متجيد الّذات أو جلدها(()25(.

فبواسطة جتّسد املفهوم، يمكن للفيلسوف متييز الّرابطة بني النّظر واملامرسة، ألّن الفعل هو املحور األصيل 
للكتابة. هذا الفعل الّتواصيل هو ما يدعونا إليه الرتيكي الكتشاف عمقه يف خاصّيات املفهوم العميل. فكان 
أن عايش الّتجربة احلّية للمفهوم عرب االحتجاجات والنّضاالت ضمن الّثورة يف تونس. إذ للكرامة جتّليها 
وسياقها احلضاري ألهّنا تنتج معايري اجتامعّية وسلوكات وأخالقّيات عمل نشيطة حتيي العالقات االجتامعّية 

وتنّشط أخالقّيات العمل اإلنساين))2( عن طريق الوعي برضورة معايشة احلدث يف أوسع جماالته.

ال يعني، تبًعا ملا تقّدم، تأييد الرتيكي يف طرحه لبعض املفاهيم وملسألة الكرامة خاّصة، ألّن الكرامة 
تتطّلب مساواة يف احلقوق وارتباًطا ومعايشة فعلّية بقيم وجودّية حّرة، وهذا مل ولن حيصل يف أّي عرص. 
صحيح أّن الرتيكي يؤمن بالفكر احلّر إالّ أّن الواقع يتطّلب تنازاًل لبعض احلقوق لصالح املجموعة. ومهام 
كان من أمر، فبنّي أّن مفّكرنا يلّمح إىل وقائع تارخيّية مؤملة عدة، وهو سعي إىل البحث عن حقيقة املفهوم 

يف واقعه احلّي ألّن طلب احلرّية أمر يقرتن مبارشة بإيتيقا فلسفّية وإنسانّية يف الكرامة.

تكمن إيتيقا الكرامة اإلنسانّية يف مدى فعلّية املشاركة اإلجيابّية واملتوازنة مع اجلمهور ألّن اإلنسان، 
الكرامة  تفّكر  يف  الفلسفّية  املقاربة  هذه  إّن  للّتاريخ))2(.  بإنتاجه  ويتحّرر  بفعله  يلتزم  الرتيكي  بحسب 
وإتيقاها هي ما تفّعل الفعل اإلنساين داخل املجتمع. إذ لإلنسان دور يف جمتمعه وإّن هذا الفعل يرتبط 

بالّتاريخ أيًضا.

أن نتفّهم إيتيقا الكرامة، يعني ))االعرتاف بقدرة اآلخرين عىل الترّصف بحرية(()28( ضمن دينامّية 

)25) الّسافي، لقاء الفالسفة والفلسفات أو فلسفة التنّوع والتّنوير، ص.90.  

)26)  التريكي، إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.98.

»Qui permet une normativité des rapports sociaux et une moralité de l’action humaine«.

 يعطي التريكي األولويّة للكرامة اإلنسانية التي تكون نتيجة للفعل االجتماعي المناضل وللعمل اإلنساني الفاعل. فحين يغترب اإلنسان فذلك ألّن كرامته مهدّدة وحريّته 

مستلبة وذاته مجّردة. ولعّل عمق تحليل فلسفة حنة أرنت التي حاولت الوقوف على أزمة الحداثة والتي كثيًرا ما تكون حاضرة في كتابات التريكي النّقديّة، ما يُثري سياقات 

البحث في الكرامة. فإشارة الفيلسوفة حنة أرنت إلى عدم التّساوي والعنف المسلّط يُعبّران عن ميزة الحداثة، من جّراء انقالب كّل أنواع الّسلم االجتماعي. ومن ثم، أصبحنا 

نعيش داخل عالم مفّكك محكوم بفرض معقوليّة عنيفة للّسياسة. فغدت مفردات مثل الكرامة واإليتيقا والعدالة والمساواة واالستقالل وجميع األفق الروحيّة لإلنسانيّة من 

إبداع وفنون ومشاريع الّسعادة والتّعايش، مفردات محضة ألنّها أعطت مكانها لقيمة االستهالك، رغم تزايُد الخيرات الماديّة التي تُوّزع بشكل غير عادل بين النّاس. انظر 

في هذا الّشأن المقال المترجم: فتحي التريكي، اإلسالم والعنف واالجتماعية،سمية بيدوح )مترجمة(، ص.35.

)27) التريكي، إيتيقا الكرامة، الثّورة والعيش سويًّا، ص.98.

 »C’est un acte de participation à une altérité positive, à une intersubjectivité équilibrée«. 

)28) المصدر نفسه، ص.210.

»et à une reconnaissance des capacités de l’autre à agir librement«.
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اإلنسان االجتامعّية للّتاريخ، ممارسة وإعالًنا من أجل الكرامة، املبدأ األسايس الذي يوّحد مجيع اإلنسانّية 
يف العامل. إهّنا من هنا، تظّل إيتيقا متمّيزة للّثورة الفكرّية والّسياسية التي شهدهتا البالد الّتونسّية وهي ذاهتا 
الفكرة الّثورية املتفّهمة لقدرة العقل وحقيقة الواقع. ذلك أّن حتّول األفكار الّسياسّية إىل ممارسة واقعّية، 
امتياز إيتيقي بامتياز. فعامل األفكار هو اجلرس الذي يسكن كّل مثّقف وهو العامل الّداخيل الذي يعرّب من 
خالله عن إيتيقا العقل والذي يسعى أن يكون مطابًقا للواقع ويسكن مجيع احلقوق يف املجتمعات. فهل 

جتوز الّثورة مثاًل عىل عدم املساواة يف احلقوق؟

ال يرّصح الرتيكي علنًا عن األزمات والقضايا يف وجوه سريورهتا الفعلّية والعملّية. ومن ثم، فاملوقف 
املعارض أو الّثوري يتطّلب من املفّكر بالّذات جرأة كبرية حّتى نكشف مالمح األزمة التي تعانيها البالد، 
فهل هي سياسّية أم دينّية أم أخالقّية أم ذاتّية؟ قد نالحظ أيًضا انحياز الرتيكي للمطلب العلامين فيسكنه 
الّروح اإلنساين. فهل يمكن للكرامة االرتقاء إىل فلسفة احلّق وجتاوز ما هو ذايت وديني وهل يمكن هليكل 
الّدولة يف تونس االستناد احلقيقي إىل ميثاق حقوق اإلنسان العاملي وحفظ كرامة اإلنسان بالفعل؟ هل 
يمكن ألّي دولة يف هذا العامل أن تتجاوز فعليًّا كّل متظهر أصويل وإلغاء مجلة من الّتمييزات احلقوقّية بني 

املواطن األصيل والغري األصيل وبني املعتقد يف ديانة معّينة وغري املعتقد أصاًل؟ 

احلّي  الّضمري  منزلة  تعّد يف  كّلها  الّرؤى  هذه  واضحة، ألّن  ديموقراطّية  رؤى  بال  للكرامة  معنى  ال 
والّروح اليقظة للمثّقف العريب، الذي ما يزال يتخّبط ضّد استشباح دكتاتوري فيجابه بقلمه كّل أطياف 
استعامرّية. وقد يكون خطاب الرتيكي جامًعا بني الفلسفة والّسياسة إالّ أّن أسلوب إبالغه متّيز بالّشعرّية 

وبجاملّية إيقاعّية، رغم تصنيفه كتفكري فلسفي يف األخالق والّسياسة.

القراءات  من  عدًدا  حيتمل  بالّسياسة  عالقتها  ومدار  اإليتيقي  الّسكن  عرب  مرئيًّا  تتبّدى  فالكرامة 
بام  اإليتيقا  صميم  يف  ماهّيتها  توجيه  يف  ينخرط  للكرامة  الفيلسوف،  مفّكرنا  طرح  فظاهر  والّتأويالت. 
هي الّضامن االجتامعي احلقيقي بالنّسبة إىل إلنسان/ الفرد وإن ظهرت للوهلة األوىل كمهّمة ترشيعّية أو 

حقوقّية.
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خامتة

ال يمكن يف هذا اإلطار، أن نسلب من الكرامة رشوط جتّليها لتظهر يف هيئة داللّية جديدة وجّيدة، 
أّن والدة  لنا  يّتضح  بدأ  لقد  الّذاكرة ويتجىّل كتابة فكرّية.  يؤّرخ من حقيقة يف  ما  أّي حدث هو  فتاريخ 
هذه الّتجربة الفكرّية واألنطولوجّية باألساس حتفظ للتاريخ خاصّية الّتجربة اإلنسانّية املناضلة من ِقبِل 
املفّكر الذي قد يعرّب عن حدث إنساين أليم ويدّونه يف نّصه. بيد أّن هذا الفعل الّتأرخيي ألحداث الّثورة 
بالكتابة اخلالصة من دون العودة إىل مرجعّية بعض  والكرامة، جيّسدان فلسفة إنسانّية عملّية، لن حتّقق 
األحداث والقضايا الفعلّية لإلنسان. وإذا ما عرف الكاتب كيف ينفتح أنطولوجيًّا عىل مثل هذه القضايا 
كفعل  الكرامة  تتحّقق  ثم  ومن  احلّر.  اإلنسان  كرامة  أجل  من  ا  فكريًّ نضااًل  نقصد  فإّننا  احلّية،  املصريّية 
إيتيقي وتعكس حتّققها عرب أحداث حّية ويتحّفز تبًعا لذلك الّشاغل الفلسفي للمفهوم ويتمظهر إنسانيًّا.

احلرّية  ارتباط  إثبات  من  متّكن  مفّكرنا،  ِقبِل  من  األحداث  لبعض  الّتارخيّية  املقاربات  هذه  مثل  إّن 
الوعي  وبتيّقظ  اآلخر  مع  الّتعاييش  بالّسلم  ترتبط  اإلنسان  كرامة  إّن  بل  وباإلنسان  وباحلقوق  بالكرامة 
إيتيقا  تناول مفهوم  األنا من أجل  أنانّية  بال هوادة،  متجاوًزا،  للشعب،  الّتارخيي  املسار  داخل  الفلسفي 

الكرامة يف سجاهلا احلّي.
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قراءة يف كتاب قواعد الفن

عاّمر دّيوب

تشّكل بيري بورديو

و2002.   1930 بني  حياته  سنوات  امتدت  الفرنيس.  اجلنوب  من  فالحية  عائلة  إىل  بورديو  ينتمي 
لويس  املاركيس  البنيوي  أساتذته  ومن  الفلسفة،  دراسته  ضمن  دريد  جاك  التفكيكي  الفيلسوف  جايل 
ألتوسري. ُأرسل بني عامي 1958 و0)19 إىل اجلزائر لتأدية اخلدمة اإللزامية وتدريس اآلداب، وكانت 
تلك السنوات سبًبا ليفهم السياسات االستعامرية الفرنسية واملجتمع اجلزائري، واالختالف بني الدولتني، 
وتعّدد أسباب االختالف. وكتب إثر ذلك أّوَل كتبه )سيسيولوجيا اجلزائر(، ثم )أزمة الزراعة التقليدية يف 
اجلزائر(. مل تستهِوِه الفلسفة كثرًيا، وأوضح رؤيته تلك يف كتبه الالحقة؛ فأكمل دراسته يف علم االجتامع 
َس يف السوربون، ثم يف جامعة ليل، وُعنّيَ يف 4)19 مدير الدراسات يف الكلية العلمية  واألنثروبولوجيا. َدرَّ
للدراسات العليا، ثم أدار املركز األوريب لعلم االجتامع، وأنشأ مدرسته السوسيولوجية بعد ثورة 8)19. 
ويف 1982 انتخب لكريس علم االجتامع يف )الكوليج دو فرانس( Collège de France، وهو املعهد 
الذي يضم أعىل هيئة علمية يف فرنسا. مسرية بورديو ال ُتترص باالنتقال من عائلة فالحية إىل أعىل هيئة 
علمية، بل يعد أهم عامل اجتامع يف فرنسا والعامل بعد الستينيات بصورة خاصة. ومتّيزت رؤيته ومفهوماته، 
بالرصاع مع ثالث مدارس كانت سائدة حينها، وهي: املاركسية، والفينومينولوجية، والبنيوية)1(، وعادته 
تيارات هذه املدارس، وحاولت إعادة أفكاره إىل كل من كارل ماركس، وماكس فيرب، وإميل دوركهايم. 

وهناك من يؤكد )رسقته( بعض أفكار الفيلسوف النمساوي )لودفيغ فتغنشتاين()2(.

ومريلوبونتي،  وفوكو،  وهايدجر،  واليبنتز،  باسكال،  الفكري:  بورديو  تكوين  يف  املؤثرين  أهم 
وهوسريل، وأوسني، وكارل ماركس، ودوركهايم، وفيرب، وسواهم.

)1) علي سالم، ))بيار بورديو، السوسيولوجي الغائب، دراسة((، جريدة النهار، 2002.

)2) حسن احجيج، ))بورديو قارئًا فتغنشتاين((، موقع حكمة من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي، 2016 

http//:hekmah.org/

http://hekmah.org/
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أوروبا مل تشهد منذ رحيل سارتر، وراسل، وميشيل فوكو، مفكرين  أن  ُكثر يف عاملنا  باحثون  يؤكد 
بأمهية بورديو الذي مجع بني املعرفة الدقيقة واملامرسة العملية التي تدافع عن املبادئ. ويعد من أكثر العلامء 
التزاًما باملفهومات والعالقات بينها، وهذا مل يمنعه من رفع مفهوم املامرسة فوقها مجيًعا، وربام هذا ما يفرس 

ميله إىل علم االجتامع وابتعاده عن الفلسفة والتنظري واالنقطاع عن الواقع، وفق رؤيته. 

قدم دعاًم قوًيا لنضاالت العامل، وال سيام حلركة اإلرضابات الكربى التي شهدهتا فرنسا يف عام 1995، 
واملكتسبات  بالعامل  املرضة  القرارات  عن  احلكومة  تراجع  إىل  وأدت  الليربالية،  جوبيه  سياسات  ضد 

االجتامعية.

َكتب يف جماالت النشاط البرشي كافة تقريًبا، ولكن دراستنا هذه ستتمحور حول كتابه )قواعد الفن(، 
التجديد  بسبب  هذه  وفكريت  الكلية؛  لرؤيته  مستقلة  قراءًة  يستدعي  مؤلفاته  وكثافة  فكره  ثراء  أن  علاًم 

الدائم ملفهوماته، وتبّدل بعضها، وقد اهتم بسبب ذلك بغموض بعض معاين مفهوماته.

موقفه من النظرية

يتحّدد موقفه من الفلسفة، برفض االنغالق املفاهيمي للفلسفة، وإعادة إنتاجها، أو أن تقرأ الوقائع 
بواسطتها وكأهّنا مسلامت خالدة. وأيًضا ال يركن إىل مفهومات العلوم االجتامعية الثابتة، وكأهنا قوانني، 
بينام هو يرفض القوانني الثابتة من أصلها، وبرأيه ما دامت احلياة متغرية؛ فإن املفهومات متغرية كذلك. 
هنا  بورديو  كتبه.  خمتلف  يف  إياها  واعتامده  اخلاصة،  مفهوماته  إنشاء  من  يمنعه  مل  هذا،  بورديو  متّيز  إّن 
ينتج املفهومات، كام الفالسفة وعلامء االجتامع، ولكنه ال يركن إليها أبًدا؛ فهو يأيت باجلديد دائاًم! وهذا 
رضوري لفهم الواقع وتيارات الفلسفة وخمتلف أشكال الثقافة والفن واألدب، وربام هذا هو أسلوبه يف 

إنتاج املفاهيم ومتّلك العامل عرب النقد والسجال العنيف.

حساسية بيري بورديو للعالقة املشكلة بني الفن وعلم االجتامع، يدّوهنا يف مقدمة كتابه، حيث يتساءل: 
يرفض  وهو  اخلاص؟  وجماَله  ومجالياته  َده  تفرُّ يفقده  وأاّل  األدب،  يدرس  أن  االجتامع  لعلم  يمكن  هل 
كل النزعات الفكرية التي تقول: أن ليس من املمكن تفكيك النصوص األدبية والفن بعامة، وأن هذه 
اإلبداعات تستحق التذوق فقط، وليس التفكيك والنقد. بيري بورديو يرفض ذلك بشكل قطعي، ويرفض 
قراءة النص، أو اللوحة، أو الرواية، أو سوى ذلك، وفقًا لعبقرية املبدع وبيئته اخلاصة. مؤلفنا يذهب إىل 
القول: إن كل عمل أديب هو نتاج املجال األديب الذي تشكل يف زمنه، واملجال األديب هذا، مفهوم خاص 
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لبيري، وُيرتجم كذلك بكلمة احلقل أو الفضاء، ويؤكد أن )العامل االجتامعي( مؤلف من جماالت متعددة، 
ولكل جمال عامله ورصاعاته ومفكروه وبيئته االجتامعية، وقادته، والرافضون له، ورأسامله الرمزي، وقيمه 
النوعية التي متّيزه. هذا يعني: أن علم االجتامع أو أي علم آخر بمقدوره قراءة أي نص أديب أو ثقايف. إًذا 

اإلشكالية تكمن يف جدّية القراءة، وليس يف احلق من عدمه.

الرتبية العاطفية

بل  املرات،  ُقِرَئت عرشات  أهّنا  ويؤكد  فلوبري،  لغوستاف  العاطفية(  )الرتبية  رواية  بقراءة  كتابه  يبدأ 
ويستعرض أربع قراءات منها؛ ألن كاتبنا يريد نقد النقد الذي ُقرَئت به الرواية ونقد كل نقد آخر. هنا 
بأكثر  الرواية  أفكار  يناقش  احلديث من جديد؛ هلذا  الفن  قواعد  كتابة  إعادة  يبتغي  فهو  يظهر طموُحه؛ 
من طريقة: )املجتمع، واألفكار السائدة، ومصري الشخصيات، واختالف األذواق، وممارسات الطبقات 
النقاد كذلك. رواية )الرتبية العاطفية( لدى بورديو أداٌة  املتباينة...( ويناقش آراء  والرشائح االجتامعية 
وبالرصاعات  بالسياسة  وعالقتها  عامة  الفن  وقضايا  األدب  بخصوص  االجتامعية  مفهوماته  لتوضيح 
ُيَوظف  الواقعيون واالشرتاكيون عامة، حيث  قاله  الذي  االجتامعي،  الفن  أيًضا  يرفض  اإليديولوجية. 
لصالح الطبقات املهّمشة، وفيه بطل إجيايب ال يفشل أبًدا يف نضاالته! وكذلك يرفض الفن الربجوازي، 
ورضورة أن خيدم قضايا االستغالل باسم احلقوق والعدالة الكونية والطبيعية، حيث من سنن الكون الفقر 
والغنى واحلروب واملوت وسوى ذلك كثري؛ عدا أن الفن عند هذا التيار حمض سلعة ككل السلع القابلة 
للبيع والرشاء وفًقا ملقتضيات السوق وحالتي العرض والطلب! يدافع كاتبنا عن مقولة الفن للفن؛ أي إن 
الفن ُيقرأ بام فيه من أفكار ورؤى وأساليب ورصاعات جمتمعية وفنية وسياسية، وال خيضع إىل إيديولوجية 
معينة أو لرشوٍط ُمسبقة؛ فالفن وفقًا لالشرتاكية أو الربجوازية هو موضوع وعظي بحت! ومن هنا يؤكد 
عىل مقولة استقاللية املجال األديب، ويراه جمااًل منغلًقا عىل مفاهيمه ورصاعاته، وفيه مبدعون متسيدون 
وطليعة صاعدة. الفئة األوىل )املتسيدون( متيل نحو األصولية واألرثوذكسية وتليد احلارض، بينام الثانية 
)الصاعدة( متيل نحو اهلرطقة والتغيري والتجديد، وتتلمس قضايا املستقبل. وأما حسم الرصاع فيتعلق 
بقوة الطليعة اجلديدة، وجّدة رؤاها وعالقاهتا القوية مع األوساط الثقافية واألدبية وجمتمع الفن اجلديد 
بأكمله. واجهت بورديو قضية حاسمة، هي التي واجهت كل الفاعلني يف املجال الثقايف واألديب عامة، 
ينتجوا، ويغطوا مصاريفهم، ويديروا شؤوهنم،  أن  للفنانني واملبدعني  املال؟ فكيف  تأمني  كيفية  وهي: 
دون أن خيضعوا ألصحاب املال، وحيافظوا عىل استقاللية املجال األديب، وإنتاج األدب والفن، بعيًدا عن 

املصلحة، وبشكل منزه، ومن أجل الفن ذاته! وهو ما سنحاول التطرق إليه الحًقا.
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مرحلة  وانتهاء  الربجوازية  مرحلة  البرشية  دخول  مع  يبدأ  األديب،  املجال  تاريخ  أن  بورديو  يؤكد 
ملشيَئتهم.  وفًقا  ودعمه  أجره  يتلقى  والفنان  واألرستقراطيني،  للنبالء  خاضًعا  الفن  كان  حني  اإلقطاع، 
مع الربجوازية، وعىل الرغم من أهنا بداية تشكله، فقد انقسم هذا املجال إىل تيارين: األول يعمل هبدي 
السوق، والثاين يعمل من أجل الفن ذاته، ويعمل من أجل استقالليته بشكل ثابت. لفهم إشكالية هذين 
التيارين، يركز يف كتابه عىل جمالني اثنني أيًضا: املجال األديب، وجمال السلطة »السياسية«. ويرى أن األول 
التاريخ االجتامعي ذاته. فكرتنا  يتحرك مع الثاين يف زمن واحد، ويتأثر به، باعتبار االثنني يتشكالن يف 
استقاللية  كيفية  نقاًشا مستمًرا حول  وبالتايل خيوض  بورديو،  كتاب  أغلبية صفحات  تالزم  املعروضة، 
الفن واألدب، ورفض كل حماوالت جعله اجتامعًيا أو برجوازًيا، رفضه هذا متعلق بأن ذلك يسّيس الفن، 
قائاًم: كيف  السؤال  النوعي، ويظل  ذاته وجماله واختالفه  يسلبه  ثم  أهداف حمددة، ومن  ويقرسه خلدمة 

يتدّبر املثقف شؤون حياته الواقعية؟.

الربجوازية واملاركسية

وللمجاالت  للسلطات  واستقالل  حريات  من  فيه  وما  الربجوازي،  العرص  أن  الكتاب  يف  يتكّرر 
املتعددة، يسمح بأن تدافع مجاعة الفن للفن عن استقالهلا، وأن ترفض كل املغريات من أجل جعل الفن 
من أجل املال، ولنقل: جعل الفن من أجل حاجات السوق، ووفًقا ملعايري العرض والطلب. بيري بورديو 
عامل اجتامعي، ولديه عالقة قوية باملاركسية واليسار، ولكنه ينتقد اقتصادوية املاركسية واقتصاديتها يف آن 
مًعا؛ أي أنه ينتقد )االنحراف( يف التحليل املاركيس، أو ينتقد حتى التحليل املاركيس ذاته، الذي يؤكد 
أن العامل االقتصادي يلعب الدور املحّدد يف خصائص الظواهر، ولكن يف هناية األمر، وليس يف بدايته؛ 
أي أن املاركسية َتدُرس الظاهرَة وفًقا خلصائصها يف سياٍق تاريخ حمدد، وحينها يكون للعامل االقتصادي 
الدور املحّدد هلا. بورديو يرفض ذلك أيًضا، ويرى أن املفاهيم املاركسية حتمل شحنة إرادوية وسياسوية، 
ويناقش طوياًل مفهوم الطبقة مثاًل؛ فريى أن الطبقة مفهوم جمرد، وليس هناك يف احلياة يشء اسمه طبقة، 
وهو مفهوم نتاج العمل النظري السيايس والتنظيمي، وبالتايل جيب التخيل عنه لصالح مفاهيم أكثر واقعية 
ومالمسة حلياة الناس الفعلية. قد يكون هذا التفكري هو ما يدفع إىل القول: إن بورديو كان أقرب للبنيوية 
يف فهمه للظواهر، وأن مفاهيمه مثل )املجال، والتطّبع، والسجية، والسوق الرمزية، وتعدد مصطلحات 

رأس املال( متيل العتبار الواقع والوجود والبنية أواًل، وأن اإلرادة والفاعلية والفرد تأيت ثانًيا.
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مفهوم املجال، ودور بودلري

طرحنا فكرة بورديو، تلك املتعلقة بكيفية املحافظة عىل استقاللية الفن واملجال األديب عامة، ووصلنا 
مركزًيا  مفهوًما  يعتمد  ال  بورديو  أن  احلقيقة  التغيري.  يف  السياسة  ودور  واإلرادة  املاركسية  إىل  باملناقشة 
للتحليل )االقتصاد، أو السياسة، أو الثقافة، أو الدين...(، بل يعتمد عىل شبكة مفهومات صاغ أفكاره 
من  كبرًيا  جزًءا  يستقي  الذي  املجال  مفهوم  ويبدع  األيديولوجي،  االنحياز  يرفض  فهو  وفقها؛  وآراءه 
خصائصه من مفهوم البنية؛ أي ثمة عنارص مسبقة ُتشّكل احلارض واملستقبل، وليس للفرد دوٌر يف تغيري 
توجهات البنية. بيري بورديو يف حتليله لرواية )الرتبية العاطفية( واستعراضه شخصياهتا، يؤكد مراًرا: أهنا 
تتحرك يف إطار بيئتها األصلية، ومن ثم ليس من دور حقيقي لألفراد يف تغيري مصائرهم؛ ما دامت هي 

مرسومة وفق البنية التي خلقوا فيها.

يدرس كتاب قواعد الفن قضّية دور األفراد، عندما يتطرق إىل قضية الرصاع بني املهيمنني يف املجال 
أدباء كبار من  إىل  يتطرق  )الشباب، والطاحمون، والبوهيميون، واملتمردون(، وهنا  الصاعدة:  والطليعة 
أو سارتر، وكذلك فلوبري، وبودلري، ويناقش بعض مراحل تارخيهم، وال سيام بودلري  إميل زوال،  مثل 
ورفضه الضغوط كلها من أجل إخضاعه، وحماوالته الدائمة من أجل استقاللية املجال األديب والثقايف. 
ع قوانينه، ومن أسهم  يفرد صفحات كثرية لدور بودلري يف تاريخ الفن احلديث، ويعده املؤسس له وُمرشِّ
إاّل  ُتنجز  للثورة اجلاملية أن  العصور الوسطى ))ال يمكن  يف إحداث ثورة مجالية عىل مفاهيم اجلامل يف 
بطريقة مجالية((. لقد أسهم بودلري يف تأسيس املجال األديب والفني بشكل حاسم، ورفض كل تبعية ملجال 
السلطة القائمة، وكذلك رفض إحلاق علم اجلامل أو الفن بعامة بعلم األخالق أو بأي علم آخر، فالفن 
يعرب عن نفسه بخصائصه النوعية وبأشكاله املميزة، وجيب أن يكون حًرا يف عملية اإلبداع. ويرى أن مبدأ 
احلرية والعوز هلام دوٌر يف ذلك، والقصد هنا، هو: أن استقاللية الفن واألدب سُتواَجه بسياساٍت صارمة 
إللغائها؛ وهلذا يربط االستقاللية بالعوز والبؤس واحلرية بشكل حاسم. املجال األديب والفني يتأسس 
مهيمنة  طبقة  الربجوازية  فالطبقة  التعارض(،  هذا  وبواسطة  الربجوازي،  العامل  مع  )التعارض  بذلك 
وصاعدة، وتريد اإلجهاز عىل كافة أشكال االستقاللية للفنون ولآلداب خاصة؛ وهلذا يرى أن الرصاع 
ضّدها أسايس الستقالل املجال الفني واألديب، وأن ذلك الفعل سيؤسس الستقالل جماالت الثقافة كافة. 
وقد تبعت معركة بودلري وفلوبري، نضاالت الرسامني -كام يشري بورديو- من أجل االستقالل، وخمتلف 
أشكال النشاط الثقايف. أيضًا ينتقد كاتبنا دور النقاد، ويرى أن دورهم اجلديد يكمن يف إظهار )املقصد 
العميق للرسام(. بيري ذاته يبدأ كتابه بعنوان )فلوبري بوصفه حملاًل لفلوبري(؛ أي أن روايته ذاهتا، هي حتليل 
عميق للبنية االجتامعية، وتعكس طبيعة احلياة الربجوازية، وفيها نجد خمتلف أشكال احلياة؛ إهّنا تتضمن 
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))احلديث عن الرومانسية والواقعية، وهي رواية محيمية، وُتصّور احلياة البوهيمية((. وضمن هذه الفكرة 
يرى أن ))األدب يعكس أدًبا آخر، وهي إحدى التجّليات الكربى الستقالل جمال ما((، القصد هنا، هو: 
أن الرواية أو أي عمل أديب، يعكس أشكال الفن واألدب كافة بشكٍل خفي، ويتضمنها. وكأن بورديو 
يقول إن إبداع الفنان، ليس عماًل ذاتًيا من آراء وعوامل الفنان فقط، بل كذلك هو يعكس خمتلف أشكال 

احلياة، وهنا تكمن أمهيته النوعية. ويضيف: إن ذلك يتم بطريقة وبأسلوبية أدبية بالرضورة.

الرصاع هذا ليس ضد املجال السيايس، بل هو عملية جارية كذلك ضمن املجال األديب والفني ذاته، 
وبني الراسخني والطاحمني، وبني اليمني واليسار، وهو ما يدفع املجال إىل التغيري والتطوير، وإحالل رؤى 

جديدة متعلقة بالطاحمني.

السيايس والثقايف

يشري إىل قضية مهمة، تقول: إن استقاللية املجال الفني واألديب مل تكن ممكنة قبل استقالل السيايس؛ 
أي أن هيمنة الطبقة الربجوازية عىل املجتمع كله بداًل من اإلقطاع والكنيسة، هي التي فتحت اإلمكانية 
لربوز املجاالت املتعددة، وضمن هذا اإلطار ظهرت فئة املثقفني وحمرتيف السياسة، وتعّددت املجاالت 
التي متثل املجتمع من كل جوانبه، وهذا عكس بيئة املجتمع القروسطية، حيث بنى املجتمع حمتجزه يف 
إطار النظام اإلقطاعي وضمن مسطرة أيديولوجيا الكنيسة والبابوية. برز أيًضا دور املثقفني يف السياسة 
اليهودي دريفوس، تدخلوا لإلفراج عنه وإعادة حماكمته؛  الضابط  الثقافة، ففي قضية  ولكن من زاوية 
وهذا يعني: أن املجال الثقايف والفني أصبح هلام دوٌر ُمقرٌر وسيايٌس كبرٌي، ولكن بأدوات الثقافة. هذا حتقق 

للمثقف فقط يف النظام الربجوازي وبالرصاع معه.

يرفض بورديو أّية نزعة ميكانيكية بني األدب واحلياة االجتامعية، ومن هنا سخريته من الفن االشرتاكي 
)االجتامعي( و)الفن الربجوازي(، ويف هذا اإلطار يرفض رؤية سارتر أيًضا، وتركيز األخري عىل عبقرية 
األديب وشخصيته وبيئته اخلاصة؛ إذ يقول بورديو: ))القصيدة إبداع مستقل عن عملية اإلبداع((، أو 
))الكاتب حينام يصل إىل ترك نفسه للكلامت؛ لكي تتملكه. يكتشف أن الكلامت تفكر عنه، وتكتشف له 
الواقعي((؛ وهكذا يكيل نقًدا شديًدا لرؤية سارتر للفن وهليمنته عىل املجال األديب فرتة طويلة، ويؤكد: 
والفني  األديب  املجال  إشكاليات  كل  خالل  من  بل  ذاته،  املبدع  خالل  من  ُيقرأان  ال  واألدب  الفن  أن 

والرصاعات التي تعتمل يف هذا املجال.
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لالستقالل الذي يعيد صياغته بورديو وظيفة مهمة؛ فقد تأسس مع هناية القرن التاسع عرش، وكان 
أعالم الرواية: ستندال، وبلزاك، وزوال، وفلوبري. االستقالل هذا يقود نحو متايزات جديدة يف أشكال 
الفن واألدب، وأن لكل شكل متايزه النوعي ومفهوماته واستقاللّيته؛ أي إن االستقالل وحرية اإلبداع 
والشعر  الرواية  يف  التاميز  جديدة.  ثقافية  أشكال  إبداع  تعدد  أي  التاميز؛  وميز  التاميز  يدعم  ما  وحدمها 
واملرسح والرسم، ال يلغي وحدة املجال؛ أي هناك عامل قائم بذاته هو املجال، وضمنه تتاميز األشكال، 
وهو ما يذكرنا باملفهوم املاركيس )وحدة ورصاع األضداد(، ولكن املاركسية تعرب به عن كلية املجتمع، 

وكذلك هناك مفاهيم )قوانني( أخرى توضح هذه الكلية. 

مع بداية القرن العرشين بشكل خاص، حصل تضاد بني اإلنتاج اخلالص؛ أي الفن من أجل الفن، 
ه للسوق الربجوازية؛ وهلذا كام ذكرت أعاله، فإن االستقالل لدى بورديو مناهض للنظام  واإلنتاج املوجَّ

الربجوازي وبرصاع مستمر معه.

ًدا والفرد والرصاع املجال جمدَّ

هذا  يف  الفاعلني  وخمتلف  والقراء  النرش  ُدور  ليشمل  املستقل؛  وجماله  األدب  جمال  يفتح  بورديو  بيري 
مفهوم  عىل  تقوم  هنا  بورديو  منهجية  معروفة.  غري  جديدة  نرش  دور  دعم  عندما  ببودلري  ويشيد  املجال، 
استقالليته وإشكالياته ونزعاته، وعىل  منها  بأكمله مؤلف من جماالت عدة، ولكل  فاملجتمع  املجاالت؛ 
الرغم من تأكيده ارتباط ذلك كله بمجال السلطة، باعتبارها املهيمنة عىل كلية املجتمع، فإّنه يفهم املجتمع 
وفق مفهوم املجاالت، ويؤكد عىل استقالليتها الكاملة، ومواجهة السلطة والربجوازية والليربالية اجلديدة.

املجتمعية، وأهنا األساس يف  للتغيريات  أو  السابقة  للبنية  نراه خيضعه  أيًضا،  الفرد   يف موضوع دور 
التغيري؛ أي تصبح الرصاعات التي خيوضها األفراد وفًقا ملواقعهم ومواقفهم يف إطار املجال األديب، هي 
التي تؤدي إىل تغيري أو تثبيت األفكار والرؤى فيه، ولكن وفق ممكنات البنية القديمة! بورديو الرافض 
البنية،  أو  التطّبع  أو  املجال  أن  يؤكد  أخرى،  ناحية  من  للبنيوية  الرافض  ولإلرادية، وكذلك  للامركسية 
البنية أو يف تغيري املجال ذاته، ويقرتح  وعىل الرغم من أهنا توجه األفراد، فإن لألخريين دوًرا يف ثبات 
ك من تلقاء ذاته، بل من خالل األفراد  مفهوم )اهلابيتوس( أداة لتوضيح فكرته؛ أي أن املجال ال يتحرَّ
األفراد يف  احلياة وللتغري، ولكن دون دور  لفهم  األداة  منه رؤاهم وأفكارهم، وصارت  اكتسبوا  الذين 
هذا التغيري فهو لن يتحقق! ومن ثم لألفراد )تطبع، هابيتوس( معني، ومن خالله ووفًقا لألفكار التي 

حيملوهنا، يتغري الواقع ذاته. 
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هنا يستعني بورديو جمدًدا بمفهوم الرصاع، فيعده األداة التي تؤدي إىل احلقائق: الرصاع هذا خيرتق 
املجاالت كلها، وعربه يتغري الواقع؛ أي عرب الرصاع بني املهيمنني والطليعة اجلديدة وأدواهتام والدوائر 
البنية  مفهوم  وكذلك  الطبقات،  الطبقة، ورصاع  مفهوم  يسقط  بيري  فيها.  ويدوران مها  الفاعلة حوهلام، 
الذي يقتل دور األفراد. ولنقل: يلجمه يف إطارها. يرفض كذلك الفن الربجوازي وكل نتائج السياسات 
الربجوازية والليربالية عامة، وأيًضا ال تستهويه املاركسية واحلزب السيايس وال املثقف العضوي، وبداًل 
عن هذه األفكار كلها، يستعني كام قلنا بمفهومات خاصة به، وهي ال تلغي دور الفرد أو املجتمع، ويزاوج 
بينهام، ويف إطار الرصاع املستمر نصل إىل احلقائق وإىل التغيري بآن واحد. ما ذكرته هنا، ال ينفي أن بورديو 
كام أعطى للبنية دوًرا هاًما يف فهمه للمجاالت، كذلك أعطى دوًرا للرصاع، وهو مفهوم ماركيس بامتياز. 
بورديو هنا ينتج مفاهيمه اعتامًدا عىل الرتاث الفلسفي، وال سيام املاركسية والبنيوية، ويعيد إنتاجها بفهمه 

اخلاص.

منطقان اقتصاديان وشيخوختان

هلذه  يتبعان  اقتصاديان  منطقان  وهناك  الرمزية(،  الثروات  )سوق  هناك  يقول:  الفني،  املجال  يف 
الثروات. فريى أن يف املجال الفني هناك تيار ثقايف يعمل وفق متطلبات السوق، وتيار يتبنى االستقالل 
املطلق إزاء السوق. التيار الثاين حُتركه قيم التنزه عن الغرض وإنكار النزعة التجارية والطلب من أجل 
املتعة اجلاملية والفنية. تيار السوق الربجوازية، يعمل من أجل صناعات أدبية وفنية، وهي بضائع جتارية 

كأي جتارة أخرى، وَيعترب األولوية لصالح االنتشار والنجاح الفوري.

ضمن اإلطار نفسه، نجد )نمطني للشيخوخة(؛ إذ إن نمط السوق يشيخ بوقت قصري، وتنعدم قيمة 
األعامل الفنية رسيًعا، وتصبح خارج التاريخ؛ فهي مادة استهالكية )رخيصة(. وأما النمط الثاين، فاألعامل 
الفنية واألدبية فيه منَتَجة من أجل املتعة ذاهتا، وهذه رغم مرور السنني، فإهنا تظل حمتفظة بقيمتها اجلاملية، 

وتظل َمعلاًم فنًيا وأدبًيا، وهي وإن تتحّول إىل جزء من التاريخ، لكنها تظل أحداًثا فارقة يف تاريخ الفن.

يظلون  الذين  سيام  وال  ذاهتم،  املبدعني  وعىل  الفنية  املرشوعات  عىل  كذلك  تطرأ  هذه،  الشيخوخة 
متشبِّثني بأنامط إنتاج متقادمة. التكريس القديم هلذه املدارس الفنية أو للمبدعني، ال يساعد عىل عبورهم 
رسعان  ثم  ومن  والتغيريات،  العرص  مواكبة  عىل  وال  عرص،  من  أكثر  أذواِق  إرضاء  عىل  وال  األزمنة، 
املتوافقة مع العرص ومع جممل تغريات  الفنية واألدبية،  النخبة الصاعدة واألشكال  ما هُيمشون لصالح 

املجتمع واجلمهور اجلديد والرمزية اجلديدة.
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املامرسة أواًل والنظرية ثانًيا

ينتمي بورديو إىل علامء االجتامع القائلني بتغليب مفهوم املامرسة عىل النظرية. إّنه يقول بفكرة مثرية 
للتأمل: ))إن النضال هو الذي يشّكل اجلامل يف الزمان((، والسؤال هنا: أين يتحّدد اجلامل، أهو يف الفنون 
أو يف اآلداب، أو يف خمتلف الوسائط والوسائل املنتجة للمجال الفني؟. إن بورديو يؤكد: أن املتعة اجلاملية 
تكمن وتتشكل يف املامرسة؛ أي يف النضال اليومي، ويف األحداث العابرة، ومن ثم يكمن اجلامل يف خمتلف 
قيٍم  من  اجلامل  دائرة  ينقل  هنا  وفنانني.  وأدباء  فالسفة  من  النخبة  عىل  مقترًصا  وليس  البرش،  ممارسات 
حمددٍة يف األعامل والنتاجات إىل املامرسات، أقصد: أن فكرته هذه تنقل اجلامل وتوسعه من دائرة اخلاصة 
القضايا األثرية لدى بورديو؛ ألن انشغاله األسايس  العامة. وهذه واحدة من  بالفن إىل دائرة  واملهتمني 
َعمل عىل اإلرشاف  فكري  العامل(، وهو مرشوع  )بؤس  من  والتخلص  للفقراء  العامة  األوضاع  بتغيري 

عليه، وهو من ثالثة أجزاء: )رغبة اإلصالح(، و)هناية العامل(، و)منبوذو العامل(.

يف عنواٍن الفت يف الكتاب، هو: )زمانية جمال اإلنتاج الفني(، وعطًفا عىل نقاشنا أعاله، عن القرن 
التاسع عرش والقرن العرشين والتغيريات احلاصلة فيهام بخصوص استقاللية املجال الثقايف، فإن بورديو 
يؤكد: أن األساليب واألشكال اجلديدة واخلصائص النوعية كافة تتطلب صريورة مستمرة، وعربها يتغري 
واللباس واألشكال  األذواق  فيها  بام  بنية جديدة،  إىل  تعيناهتا  بكلية  البنية االجتامعية  وتنتقل  كل يشء، 
الفنية واألدبية؛ وهلذا يرى أن مجاعة املايض مع مفهوم االستمرار وإعادة إنتاج اهلوية ذاهتا، وأّما مجاعة 
التغرّي، فمع مفهوم انقطاع االستمرارية والقطيعة واالختالف والثورة. ويضيف: إن املجاالت الثقافية يف 
القرن العرشين استقلت بشكل كبري ))مل يسبق أن كانت بنية املجال عىل هذا القدر من احلضور((، ومن 

ثم، أصبحت مستقلة بدرجة كبرية عن منطق السوق والربجوازية، وعن منطق االشرتاكيني.

أسس علم األعامل الفنية

وعالقتها  والفلسفة  والنظريات  املفاهيم،  إىل  بورديو،  يتطرق  الفن«،  »قواعد  من  الثاين،  اجلزء  يف 
امُلكّرسة  والفئات  واملواقف،  واملواقع  والرصاعات  املجال  مفهوم  رشح  يف  يتوسع  وكذلك  باملامرسة، 
التنظري، وإبداع مفاهيم  والصاعدة، وسواها. بورديو، وكام ذكرنا أعاله، حياول إشادة قطيعة مع عقلية 
وآليات أقرب إىل العقل »االجتامعي«؛ أي أقرب إىل الوعي العام. نجده يف هذا يقول: ))أعامل أخرى 
تكون فيها النظرية ماثلة يف انعطاف حاشية، ويف تعليٍق عىل نص قديم، ويف بنية اخلطاب التفسريي((. 
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إنه يبحث عن املفاهيم عرب األشياء، ويرى رضورة أن تكون املفهومات الفلسفية واالجتامعية أقرب إىل 
الوقائع  أهنا تعكس  يرى  التي  العاطفية،  الرتبية  برواية  ُيشيد  الزاوية  الطبيعية، ومن هذه  العلوم  مفاهيم 

االجتامعية كام يدرس العلم الوضعي الطبيعة.

عىل الرغم من إشارتنا إىل اقرتاب بورديو أحياًنا من مفهوم البنية، حني حّدد خصائص املجال، بشكٍل 
وليس  املبدعني  دور  إبداعاهتم،  وخصوصية  استقالليتهم  ويلغي  األفراد  دور  ويضبط  يتحكم  أن  يكاد 
الناس العاديني، فإن بورديو يرفض النموذج البنيوي يف هذا اجلزء أيًضا، وحيّذر يف الوقت ذاته من الوقوع 
عىل  للفرد  الفّعالة  القدرات  إبراز  أرادت  التي  الفردية(،  )النزعة  ُتعيل  التي  يف  أو  املثالية،  الفلسفات  يف 
واملامرسة((،  النظرية  بني  املقنن  بالتضاد  الصلة  قطع  ))جيب  يقول  وهنا  املوضوع.  أو  املجتمع  حساب 
وكذلك يرفض توجه العلوم االجتامعية لالنشغال باملفاهيم؛ ألهنا أيًضا ال هتتم بمسألة املامرسة وإيالء 

الناس الدور األسايس يف قوانينها.

وبعد ذلك يقول: ))إن القطيعة التي ينبغي إحداثها لتأسيس علم دقيق منضبط لألعامل الثقافية، هي 
إذن يشء خمتلف، يشء أكرب من قلب منهجي...((. فهو يؤكد رضورة إشادة علوم اجتامعية تشبه العلوم 
الطبيعية، تقطع كل صلة بالفلسفة أو بعامل النظريات املتعايل عن حياة البرش. هبذا يوجه نقًدا عنيًفا لسارتر 
وملرشوعه يف قراءة اإلبداعات عرب تاريخ املبدع وتطوراته وحياته، وأنه ألغى احلدود بني األدب والفلسفة 
يف )الغثيان واجلدار(، ويرى: إن هذا النهج، يعّزز أسطورة احلمل بال دنس؛ أي أسطورة اخللق من العدم، 
أو خلق يسوع بوساطة الروح القدس. ويؤكد: أن حتليل الفكر، أو األدب، أو الثقافة، استناًدا إىل عامٍل 
وجهات  لتعّدد  اختزال  هذا  ثم،  ومن  بأكمله،  الثقايف  الوسط  عىل  الفرد  وهيمنة  الذات  ُيكرس  وحيد، 

النظر، وألسباب اإلنتاج الثقايف، ويصف ذلك بالتسطيح. 

كاتبنا يرى أن هلذه املجاالت، وال سيام الثقايف، عالقة بالتقاليد القومية اخلاصة بكل بلد، واملختلفة من 
بلد آلخر؛ فهي تتأثر برتاثه وحارضه ورصاعاته ومستقبله. يشري بكل هذا إىل قضية مهمة: فاملجال الثقايف 
يعكس التعدد والتنوع يف اآلداب والفنون وكل أشكال الفكر. التعددية ليست كل يشء، فقد تكون غلبة 
إلحدى هذه األشكال الثقافية عىل سواها، وقد تكون املوسيقى تارة، أو التصوير، أو اآلداب، وهي فكرة 
أو  املواقع  بقية  عىل  مهيمن  هناك  املجاالت  تلك  من  جمال  كل  ففي  املجاالت،  أشكال  خمتلف  يف  مهمة 
ُله مرتبط بالرصاعات التي جتري  املسائل التي يتضمنها املجال، وبالطبع هذا املهيمن قابل للتحول، وحتوُّ
املجاالت، ولكن ضمن كل جمال وبشكل مستقل، وعىل  بقية  بالتحديد، وكذلك ضمن  املجال  ضمن 

الرغم من املالحظة األخرية، فهناك توافق بني داخل املجال وخارجه يف آن مًعا.
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التغيري

يتحّدد التغيري يف أي جمال من املجاالت، وفًقا لنسق اإلمكانات )املفهومية واألسلوبية( املوروثة من 
التاريخ؛ فاإلمكانات هذه حتّدد ما هو ممكن، وما هو مستحيٌل التفكري فيه، أو يمكن عمله يف حلظة معينة 
تعتمد  السيطرة  بمواقع  واملطالبني  املسيطرين  بني  الرصاع  رهانات  إن  املجاالت. ويضيف:  أحد  داخل 
حلول  عن  البحث  توجيه  إىل  متيل  التي  السابقة،  الرصاعات  خلقتها  التي  املمكنات،  حيز  عىل  بدورها 

جديدة، ومن ثم عن حارض اإلنتاج واملستقبل.

علم األعامل الثقافية

موقع  حتليل  أواًل:  عمليات؛  ثالث  يتضمن  الثقافية  األعامل  لدراسة  بورديو  يقرتحه  الذي  العلم 
املجال األديب، وعالقته بمجال السلطة، عرب التطور الزمني. وثانًيا: حتليل البنية الداخلية للمجال األديب، 
وهو عامل خيضع لقوانني هلا سريورة وحتوالت وزمن خاص؛ أي جيب أن يشمل التحليل بنية العالقات 
املوضوعية بني املواقع املتصارعة يف املجال ذاته. وثالًثا: حتليل تكوين التطبعات اخلاصة؛ أي شاغيل هذه 

املواقع، والرصاعات الدائرة بينهم، لتغيري املواقع واملواقف وبنية املجال ذاهتا.

بني  احلدود  وملسألة  آخر،  جمال  ولكل  الثقايف،  للمجال  األسايس  القانون  دراسة  يتضمن  هذا  العلم 
األنواع الفنية أو األدبية وسواها، التي تشكل املجال، ودراسة الرتاتبات؛ أي املهيمن عىل املجال واهلاميش 
فيه، وخمتلف أشكال الرتاتب. يرفض بورديو كل شكل للتصنيم، أو حتويل الثقافة أو الفنون أو اآلداب إىل 
لعبٍة بني متخاصمني وعباقرة )أسطورة احلبل بال دنس(. يؤكد بورديو: أنه جيب الرتكيز يف علم األعامل 
الثقافية، ال عىل املنتجني املبارشين للعمل فقط، بل عىل جممل العنارص الفاعلة واملؤسسات التي تسهم يف 

إنتاج قيمة العمل، من خالل اإليامن بقيمة الفن بكليته.

يؤكد بورديو: أن كافة التأثريات بني املجاالت، ال تتم عرب األشخاص مبارشة، بل ))من خالل البنية 
النوعية للمجال((، وهو يريد هنا التأسيس لعلٍم ُيشبه أسس العلم الطبيعي، واالبتعاد عن أية ذاتيات أو 
فردنة. املجال الثقايف، وعىل الرغم من حماوالت بورديو جلعله عماًل علمًيا بامتياز، فإنه ال يمكن أن خيضع 
ملفهوم املؤسسة كحال بقية املجاالت، بل البد أن يظل مضاًدا هلا، وأداته األساسية االستقاللية واحلرية 
ورفض العمل من أجل الربح؛ ألن كافة أصحاب املواقع األساسية يف املجال األديب، من زوال إىل سارتر، 
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الثقافية،  املؤسسات  بريوقراطية  تقييد  قادرة عىل  احلرية  يعتربون  الثقافة  األساسيني يف  الفاعلني  إىل كل 
وجعلها أداة لتطوير الفن واألدب والثقافة بعامة.

إن القول بمفهوم املجال، ال يعني أّنه فسحة من املناقشة والسكينة والتامثل بني وجهات النظر، أو 
الصاعدة  النخبة  بني  الرصاعات  تسوده  بل  واحٍد،  إىل هدٍف  متوافقون وساعون  أن )سكانه( مجيعهم 
وتتجه  اجلديدة،  لصالح  التغيريات  سرياكم  الرصاع  وهذا  جديدة،  وبنية  قديمة  بنية  وبني  والسائدة، 
ستتشكل  وبالتايل  هلا،  وقادة  صغرية  جمموعات  ستربز  ذلك  وضمن  بينهام،  للتباعد  الحًقا  املصالح 
ميلء  املجال  عامل  أن  عىل  الرتكيز  هي  بورديو  لدى  األساس  القضية  جمموعات.  وستنحل  جمموعات، 
ثورة  يصنع  الفرد  أن  وعن  والذاتوية،  الفردية  األوهام  كل  عن  التخيل  وجيب  املستمرة،  بالرصاعات 
بمفرده، أو ُيبدع باستقالٍل عن املجال الثقايف أو الفني السائد، وبرأيه هذا شكل من التفكري السطحي يف 

قضايا الثقافة والفن.

املطلق والنسبي

يف اجلزء الثالث من كتاب )قواعد الفن( يناقش قضية املطلق و النسبي: فهل هناك مفاهيم مطلقة يف 
علم اجلامل والفن، أم أهّنا نسبية؟ لدى كاتبنا املفاهيم متغرية بشكل مستمر، وأن املجتمع بتعّدد بناه هو 
األصل يف إنتاج املفاهيم، وهي ليست من إبداعات الفالسفة، كام ذهب كل من أفالطون وكانط، وفق 
الرشوط  يتجاهلون  الثابتة  واملفاهيم  املطلقة  باملاهية  فالقائلون  القضية،  بورديو  حيسم  بورديو.  يشري  ما 
االجتامعية والتارخيية لإلنتاج الثقايف، وإعادة إنتاج االستعدادات واملخططات التصنيفية التي ُدفعت إىل 
العمل داخل اإلدراك الفني وتشكله عرب املجتمع ونمو األفراد أنفسهم. فالعمل الفني بتعدد أشكاله هو 

ل تارخيًيا(، اللذين يتأسسان عىل نحو متبادل. نتاج كل من )التطبع واملجال الفني املشكَّ

هنا يؤكد بورديو: علينا أن نستبدل بالسؤال األنطولوجي عن الطبيعة النهائية للفن، السؤال التارخيي 
الفني،  العمل  قيمة  إنتاج  اإلنتاج وإعادة  بداخله  يتم  الفني، والذي  املجال  يتناول تكوين ونشوء  الذي 
النظرية اجلاملية  الناحية يرفض بورديو  واملجال )الثقايف عامة( بوساطة خلق حقيقي متصل. ومن هذه 
أفراد  وضَعها  اجلاملية  املفهومات  أن  ويرى  ومطلقة،  ثابتة  أفكار  وجود  تفرتضان  فهام  الفن،  فلسفة  أو 
كونية؛  أفكار  إىل  اجلزئية  أفكارهم  وعمموا  وهيغل(،  وكانط،  وأرسطو،  )أفالطون،  مثل:  حمددون، 
وبذلك يتم إسقاط التاريخ االجتامعي والتطور التارخيي والتغري والتبدل والنسبية يف هذه املفاهيم ذاهتا، 
وتعدديتها بني الفالسفة، واختالف معانيها بينهم. علم األعامل الفنية التي يقرتحه بورديو تتحّدد وظيفُته 
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يف نقد الرصاعات هبدف الوصول إىل احلقيقة، وحتديد البنية التارخيية للمجال، حيث تتولد الرصاعات 
التارخيي للفن وبكل جماالت احلياة، يرى أن  الفنية. بورديو املتمسك باملجتمع والتطور  بني االجتاهات 
الفن ال يقبل االجتاه العكيس، والتاريخ يقدم لنا تراكامت من التجارب الفنية والثقافية. يف مسألة القراءة 
السليمة للفن ولآلداب ولسواها. وعىل هذا فهو يرفض مفهوم القراءة اخلاصة، وكذلك القراءة الداللية 
أو القراءة اخلارجية )امليكانيكية: الفن يعكس الواقع(، فهذه يسميها قراءات اختزالية، ومضادة للتاريخ 
ظروفها  ومعرفة  التارخيي  للنقد  والثقافية،  الفنية  األعامل  كل  إخضاع  جيب  أنه  يرى  هنا  ومن  وبائسة، 

والتباساهتا ورشوط إنتاجها بل ورشوط تلقيها.

ويوضح يف أربعة أفكار خطر الرأي الذي يقول باملاهيات الثابتة للفن، ففيه فصل للموضوع عن بيئة 
اجتامعية حمددة، وجتاهل للسياق السوسيولوجي والتارخيي، وأيًضا ُيغيِّب الشواغل املاضية واملقبلة بحجة 
التنزه عن الغرض والتجرد، وبالتايل: إن هذا التفكري يؤدي إىل هتميش املوضوع املدروس ذاته، لصالح 

قراءات ذاتية.

يدافع بورديو عن مفهوم )التكوين االجتامعي للعني(، الذي يقصد به: إقامة روابط بني اجلامل والفن 
وعامة الناس، وأال تقترص متعة تذّوق اجلامل عىل عني الفيلسوف أو املبدع أو الفنان الذين يتمتعون بكل 
والتاريخ  املجتمع  اإلبداعية هو  لذلك؛ ألن أصل األعامل  تؤّهلهم  التي  والثقافية  االقتصادية  األوضاع 
وحياة البرش. وبرأيه: جيب عىل املؤرخ أن يعيد بناء ))العني األخالقية والروحية لإلنسان(( عرب الرشوط 

االجتامعية والتارخيية.

ويرى بورديو: أن علم األعامل الفنية علم حديث، مل يرتسخ إزاء اآلراء القديمة، التي يتبناها مفكرون 
الثابتة واملطلقة، ومن ثم، عىل الرغم من اعرتافه بأن للفن  القيم  وفالسفة وفنانون وأدباء، وتنطلق من 
لغته اخلاصة و)مفاهيمه(، وهو ما يميز الفنان عن اإلنسان العادي، فهو يرى أن كل املفاهيم واإلدراكات 
ست تارخيًيا، يف كلامت وتصنيفات، وأن غاية العلم توضيح كل هذه املفاهيم  و)الكود الفني(، مسائل ُأسِّ
والرموز االصطالحية التي هي كذلك مسائل متغرية يف الزمان واملكان، تبًعا لتحوالت األدوات املادية 

والرمزية لإلنتاج.

فه املهم بعنوان غريب، ولكنه ينسجم مع رؤيته العامة، يف هذا الكتاب ويف سواه، قائاًل:  وُينهي مؤلَّ
س  ))من أجل نزعة نقابية للشمول اإلنساين((، ويفاجئنا بالقول: نريد الوصول إىل موقف معياري مؤسَّ
عىل االعتقاد، بأن من املمكن أن نستخلص من معرفة منطق سريورة جماالت اإلنتاج الثقافية برناجمًا واقعًيا 

من أجل عمل مجاعي يقوم به املثقفون.
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وعربه  بوساطته  يتم  أسلوًبا  أو  للحياة،  طريقًة  األخرية  ويعد  احلرية،  أداة  هي  الثقافة  أن  إىل  ويشري 
االعرتاف باآلخر؛ وذلك من أجل التجاوز الدائم للعمل املنجز يف الثقافة؛ أي جيب رفض كل مطَلق وكل 

مهيمن، سارتر مثاًل، وإعادة اإلنتاج الثقايف إىل املجتمع.

اجلامعية  للمكتسبات  الكبرية  التهديدات  هي:  أسباب،  عدة  من  متأٍت  لبورديو  الواقعي  الربنامج 
للمثقفني، وتشمل التهديداُت االستعداداِت النقدية التي هي نتائج االستقالل الذايت للمجال منذ مطلع 
بموت  تقول  التي  احلداثة(،  بعد  وما  )البنيوية  الفلسفات  تتبناها  هتديدات  وهناك  الربجوازي،  النظام 
املثقفني، وهذا يعني هناية آخر السلطات املضادة والنقدية لقوى النظام االقتصادي والسيايس وعامل املال.

حتقيق الربنامج أعاله، ال يمكن أن يكون فردًيا؛ فهذا وهٌم مطلٌق يف مواجهة قوى تلك التهديدات، 
املامَرسة عىل  السلطات  النضال جيب أن يكون مجاعًيا؛ ألن فعالية  املال: ))فهذا  التي هي هتديدات عامل 
إًذا هو  املنافسة((.  املثقفني يواجهوهنا عىل نحو مبعثر، وتشتتهم  املثقفني يف جانب كبري منها، بسبب أن 

يدعو إىل عمل مجاعي للمثقفني للدفاع عن استقاللية املجال الثقايف.

مساجالت بخصوص فكر بيري بورديو

رفض بورديو أن يصنف يف إطار املاركسية، وهو حمق بذلك؛ فعىل الرغم من استعانته بمفهوم مركزي 
ملاركس، وهو رأس املال، فإّنه أغناه بتعّدٍد كبري؛ فصار لدينا رأس املال الرمزي، واالجتامعي، والثقايف، 
وهكذا. وأيًضا استعان بمفهوم الرصاع الطبقي، ولكنه مل يقرصه عىل الطبقات الرئيسة ))عبيد وسادة، 
وفالحني وإقطاع، وعامل ورأسامليني((، بل وسعه؛ ليشمل الرصاع يف الطبقة الواحدة؛ فهناك رصاع بني 
األغنياء أنفسهم. يشري الباحث مايكل بوراوي)3( يف كتابه )حوارات مع بورديو: حلظة جوهانسبورغ( 
إىل أن بورديو جتنب االطالع عىل مؤلفات غراميش، عىل الرغم من كتابته عن مسائل مشاهبة، بمثل قضية 
مهم  انتقاد  إىل  وخيلص  وبورديو،  غراميش  بني  عدة  مقارنات  الكاتب  ويقيم  الرمزية،  والسلطة  اهليمنة 
املثقف  مفهوم  ذاته  الوقت  يف  وخيفض  )مطلقة(،  سلطات  ويعطيه  املثقف  شأن  من  ُيعيل  الذي  لألخري 
حامني  يكونون  قد  ))إهنم  املثقفني:  عاملية  عن  مايكل  فيقول  النخبوي،  املثقف  أو  لغراميش،  العضوي 
لعاملية مزيفة((؛ أي غري مطابقة ملشكالت العرص، وربام تتوافق مع األنظمة التي ُتنشئ  هذه املشكالت 

ذاهتا، وملاذا ال تكون أفكارهم خاطئة؟.

)3) خلود الزغير، ))الهيمنة الثقافية: عندما يلتقي غرامشي ببورديو، دراسة((، موقع الجمهورية، 2018.
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مفاهيمه  أبدع  غراميش  أن  يتجاهل  فإنه  أعاله،  الكاتب  جيرهيا  التي  املقارنات  أمهية  من  الرغم  عىل 
ناقش قضايا خمتلفة، ويف  بورديو  بينام  العامليتني،  احلربني  تارخيية وسياسية وفكرية وعاملية، بني  برشوٍط 
رشوط خمتلفة، وعدا هذا وذاك، فهناك بنية اجتامعية خمتلفة قد فكر كلٌّ منهام هبا، ومن ثم، إن كثرًيا من 

املقارنات التي اشتغل عليها املؤلف تسقط بسبب هذا االختالف.

وهناك من يعيد مفاهيم بورديو كلها إىل ماركس أو فيرب أو دوركهايم أو لودفيغ فيتغنشتاين. وطبًعا، 
هذا النقد ال يعتد به، ويمكن وضعه جانًبا، ومن اخلفة إيالؤه أمهية حقيقية، وإن كنّا ال ننفي تأثر الكاتب 
اخلاص  وبالرتاث  جايله  وبمن  سبقه  بمن  عامل(-  أو  فنان،  أو  أديب،  أو  )فيلسوف،  كاتب  كل  -كام 

بإبداعاته؛ فهذا سياق تارخيي واحد وتراث ثقايف متأصل.

أن  من  بداًل  األفراد  بني  االختالف  لصالح  هتميشه  واألدق  اهليمنة،  مفهوم  بتجاهله  بورديو  ُيتَّهم 
يعرب عن الطبقة املهيمنة- لدى بورديو كتاب اسمه اهليمنة الذكورية- وهو مفهوم اشتغل عليه غراميش 
واستخدامه  االجتامعي(  )العامل  عن  بورديو  مفهوم  إن  حيث  املاركيس،  الرتاث  معظم  وكذلك  كثرًيا، 
مفهوم املجال وتعدديته عىل جماالت كثرية، منعه من رؤية العالقة بني مستويات البنية االجتامعية وغلبة 
بعضها عىل بعضها، أو تأثري بعضها عىل بعضها. بورديو مل يكن هيتم بالعامل االقتصادي كمحّدد يف هناية 
البنية؛ وهلذا مهش )االقتصادي(، ومن ثم، مهش مفهوم اهليمنة. وبتقليصه قيمة  املطاف لكل تطورات 
الطبقي ذاته، وبالتايل  املهيِمنة واملهيَمن عليها، هُيمُش الرصاع  الطبقات  الذي يوضح دور  املفهوم،  هذا 
يستبدله برصاعاٍت متعددة تشمل الطبقات كافة، وداخل الطبقة نفسها؛ وهذا يتطلب تفسريات دقيقة، 

وربام يكون استقرار البنية الرأساملية واحتجاز املد الشيوعي سبًبا يف قراءة بورديو!

الفهم هذا رافق بورديو، كام قلت، بسبب رصاعه الفكري الكبري مع تيارات فلسفية سائدة، ولكن ذلك 
مل يمنعه من منارصة العامل يف 1995 يف إرضاباهتم، وكذلك مل يمنعه من أن يكون أشد علامء االجتامع 
الطبقات  مصالح  عن  تعرب  ال  بأهنا  ذاهتا  الديمقراطية  ووصف  اجلديدة)4(،  الليربالية  للسياسات  رفًضا 

االجتامعية كافة، وهي ألعوبة بيد الدولة، بل ووصف الدولة األمريكية بالبوليسية والقمعية.

انتقد املفكر ريمون بودون، النزعة االجتامعية عند بيري بورديو، وال سيام مفهومات املجال واملدرسة 
والفرد ودور )املجال االجتامعي(، موضًحا: أن األساس يف املجتمع هو الفرد، وليست العالقات أو البنية 
أو املجال أو املدرسة، فقدرات الفرد هي األساس. إن منظور بودون منظور ليربايل حمض، وهناك تراث 
ماركيس كامل يف رفض هذه الفكرة، والتدقيق بام خيص العالقة بني الفرد واملجتمع، بورديو ال ينتمي إليه، 

)4) بيير بورديو، التلفزيون وآليات التالعب بالعقول، درويش الحلوجي)مترجًما(، )دمشق: دار كنعان، 2004). 
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ولكنه أيًضا ال يقطع معه سواء بمفهوم املجال أم بمفهوم اهلابيتوس )التطبع، السمت(.

يف مفهوم املدرسة)5(، يرى بورديو أهنا غري حمايدة؛ ألهنا متثل الثقافة املهيمنة، ويستطيع أبناء الطبقات 
املهيمنة أن يتآلفوا معها ومع مناهجها، يف ما جيد أبناء الطبقات املهيمن عليها صعوبة يف فهمها وهضمها، 
وهي تعمل عىل حتضري األفراد املهيمن عليهم لقبول الالمساواة االقتصادية واالجتامعية بكوهنا نابعة عن 

تباين األفراد يف مستوى كفاءاهتم وقدراهتم الذاتية واملدرسية.

يف مسألة املدرسة التي يعدها تعيد إنتاج النظام الثقايف للطبقة اهليمنة، انُتِقد بورديو ممن عّد املدرسة 
مكاًنا للتجديد والتغيري، غري تلك الوسائل التي تعيد إنتاج هذا النظام، وهي: العادات، والتقاليد ووسائل 

اإلعالم، واملؤسسات الدينية، وسواها كثري.

بالعقول(،  والتالعب  )التلفزيون  كتاب  فكتب  التلفزيون،  دور  األخري  عقده  خالل  بورديو  انتَقَد 
وكذلك انتقد وسائل اإلعالم كافة، ورأى أهّنا تشّوه الوعي، لصالح الطبقات املهيمنة. ولقد َتلقى بسبب 
ذلك انتقادات واسعة، ورفًضا كبرًيا بسبب مواقفه احلادة تلك؛ فهذه الوسائل مملوكة للرشكات الكربى، 
وهي ذاهتا املسؤولة عن تعميم السياسات الليربالية والعوملة، التي تسبب التأزم العاملي، وتزيد الطبقات 
املفقرة هتميًشا وإذالاًل.  العوملة التي جيب أن تصبح ديموقراطية ولصالح كافة الطبقات، ومن هنا كان 
يعدُّ بورديو أهم املفكرين يف حركة مناهضة العوملة؛ فقد عمل عىل تشكيل منظامت مناهضة هلا، ووضع 

خطًطا ملواجهتها عىل مستوى العامل. 

إًذا، مل يكن بورديو ماركسًيا، وال فيربًيا، وال دوركهايمًيا، وإن استفاد من هؤالء الفالسفة مجيًعا ومن سواهم؛ 
فقد شّكل سوسيولوجيته اخلاصة التي تعّد من أهم العلوم االجتامعية يف ما بعد ستينيات القرن املنرصم. 

)5) علي وطفة، ))األداء األيديولوجي في منظور بيير بورديو((، مجلة العلوم التربوية، ع: 1، )القاهرة: 2013) .  
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املصادر واملراجع

1. بورديو. بيري، قواعد الفن، إبراهيم فتحي)مرتمًجا(، د.ط، )القاهرة: اهليئة العامة للكتاب، 2013(. 
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»من لينني إىل غورباتشوف«

من أجهض الثورة وكيف؟

مهران الشامي

كيف يمكن لالشرتاكية أن تنترص يف بلد مل تصل فيه الرأساملية بعد إىل مستوى التطور الذي يمكن 
زعامء  من  كثري  عّد  أكتوبر،  ثورة  انتصار  عند  منه؟  أعىل  مستوى  إىل  االنتقال  أمام  املجال  يف  يفسح  أن 
)االشرتاكية الديمقراطية( آنئٍذ، أّن ما قام به لينني أشبه بـ»خيانة« ملاركس، وثورة ضد مؤلف )رأس املال( 
وليس فقط ضد الرأساملية. بوخارين: السري نحو االشرتاكية بـ»خطى السلحفاة« أقّل صعوبة وخماطرة من 
اللجوء إىل تصنيع قرسي تفرضه الدولة فرًضا. كاوتسكي: نجاح الثورة االشرتاكية يفرتض وجود طبقة 
عاملة ناضجة، متتلك جتربة غنية يف ممارسة احلريات السياسية واملدنية يف إطار نظام برملاين ديمقراطي. مل 
يرتافق االنفتاح االقتصادي النسبي التي انطوت عليه سياسة »النيب«، مع انفتاح سيايس ووجود تعددية 

سياسية، بل جرت خالله تصفية حتى التعّددية )التيارات( التي كانت تسود يف إطار احلزب ذاته.

يعيد ماهر الرشيف، يف كتابه الصادر حديًثا: )من لينني إىل غورباتشوف.. أو حكاية ثورة جمهضة()1(، 
املناقشة والبحث جمّدًدا يف األسباب التي أّدت إىل اهنيار التجربة االشرتاكية واالحتاد السوفيايت.

ويقع الكتاب يف أكثر من 340 صفحة، موزعة عىل مقّدمة وخامتة وستة فصول. 

أوهلا بعنوان: لينني أمام إشكاليات الثورة االشرتاكية يف روسيا، الثاين بعنوان االحتاد السوفيايت يف عهد 
ستالني، الثالث االحتاد السوفيايت يف عهد خروتشوف، الرابع بعنوان االحتاد السوفيايت يف عهد برجينيف، 
اخلامس؛ االحتاد السوفيايت يف عهد غورباتشوف، والسادس بعنوان غورباتشوف وسريورة تفكك االحتاد 

السوفيايت واهنياره. 

يضاف إىل ذلك ملحقان؛ األول بعنوان ))البرييسرتويكا إىل أين؟((، )وهو حصيلة حوارات أجراها 
للحزب  والعرشون  الثامن  »املؤمتر  بعنوان:  والثاين  واآلفاق(،  واملشكالت  اإلنجازات  عن  املؤلف 

)1) ماهر الشريف، »من لينين إلى غورباتشوف أو حكاية ثورة مجهضة«، )دار الفارابي، 2018).
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ال  حتليلية،  منها  أكثر  توثيقية  مادة  مها  وامللحقان  بارز«.  وانعطاف  تارخيية..  حمطة  السوفيايت:  الشيوعي 
ينطويان عىل فائدة نظرية كبرية.

وبحسب الفصول املوضوعة وتسلسلها التارخيي، فقد حّول املؤلف القضية التي اشتغل عليها )إخفاق 
التجربة االشرتاكية وأسبابه(، إىل ما يشبه »الرسد التارخيي« الذي ينتقل بنا من مرحلة إىل أخرى، ومن 
عهد سوفيايت إىل آخر، عىل نحو قد يكون سِلًسا ومشّوًقا، لكنه أضعف، -ربام- القيمة النظرية والتحليلية 
الواجب جتاهها، يف  املناقشة والتفكري اجلريء  املثارة، وحال -إىل حّد ما- دون امليض قدًما يف  للقضايا 

الوقت الذي كانت تستحق، بل تفرتض ذلك.

أواًل: املستوى االقتصادي والتطور الرأساميل

1. السؤال الرئيس

يمكن  »كيف  الشأن:  هذا  يف  يطرح  أن  جيب  الذي  األسايس  السؤال  من  الرشيف  يبدأ  ينبغي،  كام 
واالجتامعي  االقتصادي  التطور  مستوى  إىل  بعد  الرأساملية  فيه  تصل  مل  بلد  يف  تنترص  أن  لالشرتاكية 
وبناء  التطور،  من  أعىل  مستوى  إىل  االنتقال  أمام  املجال  يف  يفسح  أن  يمكن  الذي  والثقايف  والسيايس 

االشرتاكية؟«، وهو الرشط الذي كان ماركس قد وضعه النتصار االشرتاكية يف بلد من البلدان؟.

مستوى التطور يعني بالدرجة األوىل مسألة حتقيق »الرتاكم البدئي الرأساميل« الالزم لتطوير التصنيع 
يف  يسّمى  أصبح  ما  وهو  ومتويلها(،  اإلنتاج  وسائل  وصناعة  الثقيلة  للصناعات  التحتية  البنية  )بناء 
املناقشة الدائرة؛ »الرتاكم االشرتاكي البدئي، أو البدائي«. وقد ظّلت هذه القضية وتفّرعاهتا مثار خالف 
حاد ورئيس بني قادة البالشفة واألحزاب االشرتاكية الديمقراطية بعامة آنذاك. وكان هؤالء يدركون 
جيًدا أّن »الرأساملية مل تكتِف يف بداياهتا، ويف إطار سعيها إلحداث الرتاكم، بدفع أجور جمحفة للعامل، 
واالعتامد عىل تقّشف املقاولني وزهدهم، )كام عرّب أحد قادة البالشفة(، بل لقد استغّلت املستعمرات 
وهنبْت قارات بأكملها«، فضاًل عن دفع كثري من احلرفيني وأصحاب امللكيات الصغرية إىل اإلفالس 
يف دول بكاملها. وأمام عجزهم عن القيام بذلك، كان السؤال »اللغز« يطّل برأسه دائاًم؛ ما هو السبيل 
يف  رافقته  التي  املظامل  تتحاشى  أن  نفسه،  الوقت  ويف  البدائي،  تراكمها  إلحداث  روسيا  أمام  األنجع 

الغرب؟.
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بريوبراجنسكي،  الروس«، كان  الفالحني  وعندما كان بوخارين حيتّج ساخًطا عىل فكرة »استغالل 
صاحب كتاب »االقتصاد اجلديد« )1925(، يؤكد بمنتهى الوضوح والفجاجة: »هل من حلٍّ آخر؟، من 
الذي سيدفع ثمن تطور صناعة الدولة؟، هل سيدفعها عاملنا الصناعيون ثالثة املاليني فقط؟.. أم أّن عىل 

االثنني والعرشين مليوًنا من املالكني الصغار لألرض أن يدفعوا أيًضا ما جيب عليهم؟..«)2(.

ويف الواقع منذ انتصارها، دارت مناقشات حامية داخل احلزب البلشفي، وبني صفوف االشرتاكيني 
عموًما، حول طبيعة ثورة أكتوبر )191، إذ رفض زعامء احلركة االشرتاكية ومنظروها معظمهم يف حينه 
أن  مفرتضيني  الثورة،  هلذه  االشرتاكية  الطبيعة  كاوتسكي-  وكارل  بليخانوف  جورجي  مقّدمهم  -ويف 

لينني قام بثورة ضد مؤلف »رأس املال« ملاركس، وليس فقط ضد الرأساملية.

وجتاه »الفجوة« القائمة بني مستوى تطور الواقع يف بلد زراعي أساًسا، من جهة، )قرابة 85 يف املئة من 
سكانه يعيشون يف األرياف، فيام الطبقة العاملة حمدودة احلجم، فعدد العامل املأجورين كان 18 مليوًنا، 
3,5 ماليني عامل(، وطموحات  يتجاوز  الثقيلة ال  الصناعات  الثورة، ومن يعمل منهم يف  انتصار  عند 
لينني ورفاقه لبناء االشرتاكية )وصناعة التاريخ(، من جهة ثانية، وجد قادة احلزب البلشفي أنفسهم أمام 
حزمة من القضايا الشائكة؛ ليس أقّلها مسألة »كيفية متويل القطاع االشرتاكي يف بلد متخلف رأساملًيا«، 

إضافة إىل العالقة بني الغايات املرجّوة والوسائل واألدوات املستخدمة للوصول إليها؟.

وقد متثلت أهم تلك القضايا يف اخلالفات واالجتاهات التي برزت بشأن كيفية بناء الصناعات الثقيلة 
وتطويرها، بالرتابط مع العالقة بني احلقلني، الصناعي والزراعي؛ هل نرتك عملية »الرتاكم البدئي« ونمو 
القوى املنتجة عموًما، لتجري عىل نحو طبيعي )بطيء(، أم نتدخل لترسيع هذه العملية، وذلك عرب اتاذ 
إجراءات حاسمة ضد الفالحني األغنياء )الكوالك وفق التسمية الروسية(، هبدف مصادرة رأس املال 

الالزم إلنجاز عملية الرتاكم واالّدخار الالزمة؟.

2. السياسة االقتصادية اجلديدة »النيب)3(«

هذه اخلالفات أّدت يف ما بعد إىل اعتامد سياسة »النيب«، بوصفها »تسوية« يف إطار مرحلة طويلة من 
التنافس والتعايش بني قطاع اشرتاكي وقطاع رأساميل خاص.

)2) اسحق دويتشر، النبي األعزل، ص410 ـ 411.

)3) سياسة النيب NYP: هي سياسة اقتصادية وضعها لينين لحل المشكالت الناتجة من تطبيق الشيوعية وقلة اإلنتاج القومي.

https//:lahodod.blogspot.com/2014/01/blog�post.463_html 

https://lahodod.blogspot.com/2014/01/blog-post_463.html
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والنيب )NEP(: هي السياسة االقتصادية اجلديدة التي انتهجها البالشفة هبدف إعادة بناء االقتصاد 
الذي دّمرته احلرب األهلية )1918 ـ 1921(، واعتِمد خالهلا عىل سياسية عامة أطلق عليها »شيوعية 
احلرب«، ومتثلت باتباع نظام التأميم الشامل )بام فيه املؤسسات احلرفية الصغرية(، والعمل اإلجباري، 
ومصادرة املنتجات الغذائية يف األرياف، وهو ما أفىض إىل سخط الفالحني، وانتفاض قطاعات واسعة 

منهم ضد السلطة السوفياتية.

وكان تفيف القيود املفروضة عىل الفالحني هو نقطة انطالق هذه السياسة، التي استعيض فيها عن 
نظام املصادرة باقتطاع جزء حمّدد من فوائض إنتاج الفالحني عىل شكل رضيبة عينية، )قبل أن تتحول 
يف سنة 1924 إىل رضيبة نقدية ذات طبيعة تصاعدية(، عىل أن توّظف فقط لتغطية احلاجات األساسية 

للجيش، والعامل، وسكان املدن. 

وقد أعادت سياسة »النيب« إحياء اإلنتاج البضاعي وعالقات السوق، ومّثلت، يف نظر لينني، »عودة 
إىل مرحلة انتقالية بني الرأساملية واالشرتاكية، تقوم عىل اقتصاد خمتلط تتعايش فيه العالقات الرأساملية، 
الكبرية  والصناعات  األرض  عىل  الدولة  سيطرة  مع  الصغري،  الصناعي  واإلنتاج  الزراعة  يف  سيام  ال 

واحتكارها التجارة اخلارجية«. 

هذه  تشّجع  بأن  أمل  يف  الفالحني،  جتاه  اإلكراه  سياسة  اّتباع  األصل  يف  عارض  الذي  لينني  وكان 
السياسة الفالحني عىل زيادة إنتاجهم، مشرًيا إال أن السلطة السوفياتية ارتكبت كثرًيا من األخطاء، عندما 
مضت بعيًدا جًدا يف طريق تأميم التجارة والصناعة وجتميد املبادالت املحلية، وأوضاع احلرب الصعبة 

فرضت اّتباع األسلوب العسكري يف امليدان االقتصادي أيًضا.

عندما دعا لينني إىل اتباع »النيب«، كان يدرك أّن مكافحة الفالحني األغنياء ال يمكن أن حتدث عرب 
اللجوء إىل تدابري قرسية، فضاًل عن إدراكه أّن هدف جتميع األرايض و»ترشيكها« حيتاج إىل وقت طويل 

لتحقيقه، ويتطلب مرور الفالحني بأشكال انتقالية من التعاونيات الفالحية.

وكان يدرك أيًضا، أّن حتويل أساس الزراعة الصغرية االقتصادي، وحتويل املزارع الصغري )بذهنيته 
وعاداته(، ستكون مهمة أجيال بكاملها، مشّدًدا عىل رضورة كسب تأييد هؤالء الفالحني وإرضائهم من 
خالل ضامن حرية التبادل، )حرية التجارة( »التي تعني حرية الرأساملية، إىل حدٍّ ما، رشط أاّل يؤدي ذلك 

إىل نسف سلطة الربوليتاريا«، كام كان يقول.

مملوكة  ظلت  اخلارجية،  والتجارة  النقل،  ووسائل  الكبرية،  الصناعة  وقطاعات  األرض،  أن  ومع 
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التجارة  الفردي اخلاص لالستثامر يف  املال  أمام رأس  املجال  النيب أفسحت  الدولة، إال أن سياسة  من 
الشكل  هي  التجارة  أصبحت  بحيث  الزراعية،  املنتجات  مقابل  الصناعية  املنتجات  وتبادل  الداخلية، 

األسايس للعالقات االقتصادية بني املدينة والريف، وبني قطاع الدولة والقطاع اخلاص. 

عن  عامهلا  عدد  يقّل  التي  احلرفية  واملؤسسات  الصغرية  املصانع  »أعيدت  فقد  الرشيف  يورد  وكام 
ألغت  مراسيم  وصدرت  احلرب«،  »شيوعية  نظام  ظل  يف  تأميمها  جرى  أن  بعد  أصحاهبا،  إىل  عرشة 
بالتنقل بحرية، وأقرت خطة طموحة لنرش الكهرباء يف عموم  العمل اإلجباري، وسمحت للمواطنني 

روسيا)4(«.

»عدم  ضامن  جلهة  اخلارج،  مع  العالقة  يف  جديدة  اقتصادية  سياسة  مع  النيب  سياسة  ترافقت  وقد 
تأميم ملكية أصحاب االستثامرات، وعدم مصادرهتا أو وضع اليد عليها«. ويف هذه الفرتة وّقعت روسيا 

اتفاقات جتارية مهمة مع عدد من الدول الرأساملية.

3. ما بعد لينني

املسألة، وقد اختلف تروتسكي مع بوخارين  املناقشة جمّدًدا حول هذه  لينني، احتدمت  وبعد غياب 
)ومها قائدان مرموقان لدى البالشفة(، بشأن سياسة »النيب«، إذ رأى األول أهنا تنطوي عىل هتديد بعودة 
اإلنتاجية  املؤسسات  وأصحاب  الفالحية  الصغرية  البورجوازية  »تشجيع  عىل  تقوم  ألهنا  الرأساملية، 
الصغرية واملتوسطة، ومن ثم تشكل هتديًدا خطًرا للقاعدة السياسة واالقتصادية التي يفرتض أن تستند 
والعمل  الريف،  يف  )الكوالك(  األغنياء  الفالحني  مكافحة  رضورة  عىل  مشّدًدا  العاملية(.  الدولة  إليها 
الزراعي؛  لإلنتاج  االجتامعية  األشكال  وتطوير  ومستواها،  الفقراء  الفالحني  معيشة  واقع  حتسني  عىل 

»الكوخلوزات« )املزارع التعاونية(، و»السوفخوزات« )مزارع الدولة(.

واملفارقة الالفتة يف هذا السياق، أنه يف الوقت الذي انتقد فيه قادة البالشفة توجهات تروتسكي هذه، 
وبدؤوا حياربونه ويقّلصون صالحياته شيًئا فشيًئا، وصواًل إىل نفيه ومن ثم طرده إىل خارج البالد، فإن 
خصمه األبرز واألقوى، ستالني )الذي كان أقرب إىل املوقف الوسط بني تروتسكي وبوخارين(، عاد 
ليتبنّى »طروحاته« بحرفيتها تقريًبا، معلنًا تّليه عن سياسة النيب، )بني عامي )192 ـ 1929(، واتباعه 

سياسة القضاء عىل »الكوالك(، وجتميع األرايض وترشيكها وإقامة الصناعة الثقيلة.

)4) ماهر الشريف، من لينين إلى غورباتشوف، ص45.
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وقد حسم ستالني املناقشات واخلالفات املطروحة كّلها عىل طريقته، بعد أن سيطر عىل مقاليد احلزب 
أمام  املطروح اآلن  »التحدي  أّن  بلد واحد«، وافرتض  »بناء االشرتاكية يف  تبنّى مقولة  والسلطة. حيث 
الرأساملية،  نحو  الوراء  إىل  الرتاجع  هلام؛  ثالث  ال  طريقني،  أحد  اختيارها  يف  يكمن  السوفياتية  السلطة 
أّنه  ويرى  الدائمة(،  بـ»الثورة  ينادي  تروتسكي  كان  حني  يف  االشرتاكية؟«)5(.  نحو  األمام  إىل  السري  أو 
يستحيل بناء االشرتاكية وانتصارها انتصاًرا كاماًل، ما مل تقم الثورة يف مستوى أوروبا املتطورة. وبانتظار 
ذلك، ينبغي عىل »الدولة العاملية« التي يمثلها االحتاد السوفيايت، تعزيز قاعدهتا االجتامعية ممثلة بالطبقة 

العاملة، ومتتني قاعدهتا املادية ممثلة يف الصناعات الثقيلة. 

أما بوخارين فكان يرى )عىل نحو شبيه بام جرى وجيري اآلن يف الصني إىل حدٍّ ما(، أنه من املمكن 
التوفيق بني حكم احلزب الواحد واالستمرار يف سياسة اقتصادية مرنة ومعتدلة، جيري بوساطتها تطوير 
النشاط التعاوين بني الفالحني عرب الطرائق اللّينة، بغرض استخراج الرساميل الالزمة لالستثامرات، وأن 
يساعد النمو االقتصادي يف الريف عىل توفري األسواق والرساميل الالزمة للتصنيع، عىل أن حتتفظ الدولة 

بروافع االقتصاد وقيادته«))(. 

الثقافية، وإصالح  وكان يرى كذلك أن »التصنيع والتطوير الطوعي للتعاونيات الفالحية، والثورة 
بـ»خطى  االشرتاكية  نحو  السري  أن  إال  بطيًئا،  حتقيقها  يكون  وقد  مرتابطة،  مهامت  كلها  الدولة،  جهاز 

السلحفاة« أقّل صعوبة وخماطرة من اللجوء إىل تصنيع قرسي تفرضه الدولة فرًضا«.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن تروتسكي انتهى إىل االتفاق مع بوخارين يف كثري من هذه النقاط، إذ رأى 
-بعد نفيه )1930(- أن التصفية اجلسدية ملاليني الكوالك هي »وحشية ال أخالقية شكلت حلقة مفرغة 
من اإلكراه والعنف كفيلة بإغراق املجتمع ككل وتشويه الشيوعية(، وهو ما ينقله عنه اسحق دويترش يف 

ثالثيته الشهرية عنه.

الغرانيتية الصلبة  بنّي عىل »األسس  التصنيع الذي قام به ستالني،  بأن  الرغم من زعم كثريين  وعىل 
للامركسية اللينينية«، إال أّن هناك مؤرشات وأدلة كثرية عىل أنه كان ثمة احتامالت أخرى يمكن أن تفيض 
إىل هذا املسار، )منها اخلطط البديلة التي طرحها بوخارين وغريه من قادة البالشفة(. ثم إّن احلديث عن 
»البدائل« االقتصادية يقود إىل ما طرحه مفكرون من داخل اإلطار املاركيس، من أّن اإلنجازات الستالينية 
يف جمال التصنيع »مل تكن بنت حلظتها وسابقة مسّجلة باسمه، بل إن االقتصاد الرويس كان قد انطلق يف 

)5) الشريف، من لينين...، ص66.

)6)  المصدر السابق نفسه، ص67.
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العاملية األوىل، وأّن ستالني كان »مهندس عملية  السابقني للحرب  العقدين  الصناعية يف  التنمية  عملية 
إكامل التحديث، ال عملية التحديث ذاهتا«.

4. تعثر اقتصادي دائم

ويف أي حال، فقد بقيت السياسة االقتصادية بعامة، واملتصلة منها بالريف والفالحني بخاصة، متعثرة 
عموًما وموضع خالف داخل القيادة السوفياتية، يف خمتلف املراحل التي مّر هبا االحتاد السوفيايت، بام يف ذلك 
املرحلة التي أعقبت االنتصار يف احلرب العاملية الثانية، والتقدم الذي حتقق يف عدد من امليادين الصناعية. 
فبعد أن كانت احلرب قد أّدت إىل تفيف القيود والقواعد الصارمة املتبعة يف الكوخلوزات، )جلهة السامح 
ألعضائها بالعودة إىل االستثامر الفردي، أو بزيادة مساحة األرايض الواقعة حتت ترصفهم(، عادت السلطات 
السوفياتية واستعادت تلك األرايض، وأعادت فرض قواعد االنضباط الصارم عليهم، يف عقب هناية احلرب. 

العامل  وبني  والريف  املدينة  بني  التمييز  تنهي  زراعية  مدن  يف  الفالحني  جلمع  مرشوع  أطلق  ثم 
والفالح، يف هناية األربعينيات، )بإرشاف خروتشوف(، لكن رسعان ما حدث التخيل عنه بعد أن تبنّي 
أنه غري واقعي. وقد عاد خروتشوف لتطوير مرشوع مشابه تقريًبا بعد توليه السلطة، لكنه لقّي هو اآلخر 

مصرًيا مشاهًبا. 

ويف عهد برجينيف جرت حماولة تبنّي بعض اإلصالحات االقتصادية تتصل بتشجيع احلوافز وإعطاء 
بعض االستقاللية للمنشآت اإلنتاجية، لكنها رسعان ما اصطدمت بدور النظام السيايس ـ اإلداري يف 
يقول  كام  األمر  وانتهى  كلها.  ميادينه  عىل  الشيوعي  احلزب  هيمنة  ورضورة  االقتصاد،  عىل  اإلرشاف 
ـ  العسكري  »املجمع  ومن  اجليش  من  مدعوًما  برجينيف،  تبنّاها  التي  املحافظة  النزعة  بتغليب  الرشيف 
دون  من  ولكن  األمريكي،  بالشأن  املهتمة  األدبيات  من  يبدو-  -كام  املصطلح  مستعرًيا  الصناعي«))(، 
أن يوّضح دالالته وأبعاده، ويف ما إذا كان ينطوي عىل وجه شبه ما مع »املجّمع العسكري الصناعي«، 
أو »جممع الصناعات العسكرية« )األمريكي( الذي يشار دائاًم إىل دوره يف اتاذ كثري من السياسات ذات 

الطابع العسكري املحافظ واملتطرف أمريكًيا.

ذلك كّله، قاد يف هناية املطاف إىل تراكم العجز والوصول إىل مرحلة الرتاجع التي اقتضت االعرتاف 
االستهالكية  باملواد  املتعلق  واإلنتاج  الزراعي  القطاع  مستوى  يف  وبخاصة  الستينيات،  هناية  يف  علنًا  هبا 

)7) المصدر السابق نفسه، ص158.
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ونوعيتها. وهو ما اعرتف به برجينيف يف املؤمتر الـ 24 للحزب الشيوعي )1)19(، مشّدًدا عىل الصعوبات 
التي يواجهها االقتصاد السوفيايت، من دون أن يقرتح حلواًل هلا. 

ولكن هذا االعرتاف جاء يف وقت كانت فيه أمريكا والعامل الغريب بعامة يدخالن عرص ما بعد الثورة 
الصناعية، عرص الثورة »اإلكنرتونية«، أو »التكنولوجيا اإللكرتونية«. ويف كتابه »بني عرصين.. أمريكا 
والعرص اإلكنرتوين(، )الصادر عام 0)19، املرتجم إىل العربية عام 1980(، يكشف زبيغنيو برجينسكي، 
مستشار األمن القومي األمريكي يف عهد جيمي كارتر، باألرقام واإلحصائيات، مقدار الفجوة التي كانت 
بعض  عن  حتى  بل  فحسب،  املتحدة  الواليات  عن  ليس  الستينيات؛  هناية  يف  السوفيايت  االحتاد  تفصل 
العامة،  السيارات والطرق  الراديو والتلفزيون،  املتقّدمة، يف جمال االتصاالت، أجهزة  الدول األوروبية 

والكومبيوتر والعقول اإللكرتونية...إلخ.

ذلك،  إىل  الرئيس  دافعه  كان  بـ»البريوسرتويكا«  املعروف  برناجمه  وطرح  جاء غورباتشوف  وعندما 
املناقشة لتتجّدد عن  التي يواجهها االحتاد السوفيايت. إذ عادت  هو الصعوبات االقتصادية واالجتامعية 
القضايا ذاهتا التي كانت حمور اخلالفات منذ البداية، وأمهها؛ »استقاللية املؤسسات اإلنتاجية، وعدم فصل 
العمل عن املنافع املادية للمنتجني، وحيز املبادرة الفردية.. إلخ«. وأكد غورباتشوف أّن »ترسيع التنمية 
االقتصادية هو مفتاح حّل كّل قضايانا.. (، مشّدًدا عىل »رضورة مكننة وأمتتة اإلنتاج واعتامد تكنولوجيا 
حديثة..«، مشرًيا إىل األرضار االقتصادية التي حلقت بالبالد خالل عهد برجينيف الذي برز فيه كام قال: 

»انخفاض الدينامية يف العمل، ونمو البريوقراطية.. وبروز ظاهرات الركود يف حياة املجتمع«)8(.

لالقتصاد،  »إصالًحا جذرًيا شاماًل  معلنًا   ،198( يونيو  برناجمه يف حزيران/  ثّم طّور غورباتشوف 
املالية(،  املؤسسات  »استقاللية  قانون  بعد  ما  يف  وصدر  السوق..«.  اقتصاد  آليات  عليه  تدخل  بحيث 
إىل جانب قانون آخر يفسح يف املجال أمام »منح األرايض للكوخلوزيني بموجب عقد إجيار« لتشجيع 

املبادرات الفردية...إلخ.

واحلال، فإن خطط غورباتشوف اإلصالحية كانت تستهدف »ولوج األلفية املقبلة واالحتاد السوفيايت 
قوة عظمى ومزدهرة(، باالستناد إىل »استخدام أفضليات االقتصاد االشرتاكي بصورة أعمق(، و»بلوغ 
نوعية جديدة يف النمو واالنتقال إىل التنمية املكثفة )العمودية(، وتغيري بنية االقتصاد، واستخدام أشكال 
فاعلة إلدارة العمل وتنظيمه وحتفيزه.. إلخ«، لكن كام بتنا نعرف مجيًعا، فشّتان بني الطموحات والواقع 

الذي كان له قوٌل وشأٌن آخر مغايٌر متاًما.

)8) المصدر السابق نفسه، ص197.
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ثانًيا: املستوى السيايس واحلريات

1. استعجال الثورة

بالنسبة إىل املطّلعني عىل تاريخ البالشفة والثورة الروسية يعرفون أّن لينني، ومنذ انتصار ثورة شباط/ 
فرباير )191، بدأ يطرح فوًرا االنتقال من املرحلة األوىل للثورة التي أعطت احلكم للبورجوازية، إىل املرحلة 
»موضوعات  يف  طروحاته  إىل  وصواًل  الفالحني،  وفقراء  للربوليتاريا  احلكم  تعطي  أن  جيب  التي  الثانية 

نيسان« التي دعا فيها إىل أن تكون السلطة كّلها للسوفياتات، واالنتقال بالثورة فوًرا إىل )االشرتاكية(.

وقد القت هذه »املوضوعات« التي شكّلت حتواًل نوعًيا يف برنامج حزب البالشفة، رفًضا يف البداية 
)191(، جرى  مايو  )أيار/  للحزب  إقرارها يف مؤمتر جديد  أن جيري  قبل  احلزب معظمهم،  قادة  من 
فيه أيًضا تغيري اسم احلزب، من »اشرتاكي ديمقراطي« إىل شيوعي، »كي يتاميز عن أحزاب االشرتاكية 
يف  حكوماهتا  لسياسات  بتأييدها  قوله-  -بحسب  شوفينية«  مواقف  تبنّت  التي  األوروبية  الديمقراطية 

احلرب العاملية األوىل.

تشكيل  يف  ورشعوا  العامل،  سوفياتات  داخل  مواقعهم  لتعزيز  طاقاهتم  توجيه  البالشفة  بدأ  بعدها، 
وحدات عسكرية مستقلة، باسم »احلرس األمحر(، وعلينا أن نالحظ أنه كان هلذه الوحدات دوٌر حاسم 
يف إنجاح خمطط البالشفة. إذ كان لينني قد بدأ يراهن عىل جنود اجليش ودورهم منذ حوادث ثورة 1905 

التي شهدت متردات عدة يف صفوفهم، من أمهها »مترد بحارة املدمرة بوتكني(. 

وكان لينني قد تبنّى خيار »االنتفاضة املسلحة« الستالم السلطة منذ مطلع متوز/ يوليو )191، إال أنه 
جوبه بمعارضة شديدة من جانب قيادة احلزب؛ فمنهم من شّكك يف إمكان كسب الفالحني إىل جانب 
البالشفة، ومنهم من طالب برضورة »انتظار انتصار االشرتاكية يف البلدان الرأساملية املتقدمة يف أوروبا، 
)وكان هذا هو الرأي السائد عموًما، استناًدا إىل أفكار ماركس(. وظّلت هذه املعارضة قائمة حتى بعد 

نجاح البالشفة يف السيطرة عىل أغلب جمالس العامل واجلنود.

وعندما حاز البالشفة عىل األغلبية يف السوفياتات )يف أيلول/ سبتمرب )191(، صار شعارهم »كّل 
السلطة للسوفياتات« يعني عملًيا »كّل السلطة للبالشفة(، وهو ما شّدد عليه لينني يف الواقع، مفرتًضا 
أن »التداول الديمقراطي ال يمثل أغلبية الشعب الثوري، إنام يمثل البورجوازية التوفيقية، وأّن القضية 

ليست يف االنتخابات التي جيب عىل البالشفة أال ينخدعوا هبا«.
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2. »خيانة« لينني ملاركس

أمل يكن قرار تسّلم البالشفة للسلطة بعد أشهر قليلة فقط من قيام الثورة البورجوازية الديمقراطية 
»خيانة«، بمعنى ما لفكر ماركس. جلهة رفضه األخذ باحلسبان أّن االنتقال من الطور الديمقراطي للثورة 
إىل طورها االشرتاكي، حيتاج إىل مرحلة وسريورة طويلة، وخصوًصا يف أوضاع روسيا املعروفة التي مل 
تكن تساعد عىل أن تكتيس الثورة االشرتاكية فيها طابًعا ديمقراطًيا جيعل منها »ثورة األغلبية الساحقة(، 

عىل حد تعبري ماركس.

وليس أدّل عىل ذلك من انتخابات »اجلمعية التأسيسية« التي مل حيصل البالشفة فيها سوى عىل 24 يف 
املئة من أصوات املقرتعني، فعمدوا إىل حّلها فوًرا، ما أثار ردات فعل عنيفة يف صفوف احلركة االشرتاكية 

الديمقراطية األوروبية. 

كارل  موقف  خاص  بوجه  برز  وخصومهم،  البالشفة  بني  آنذاك  احتدم  الذي  السجال  إطار  ويف 
كاوتسكي الذي اتذ موقًفا نقدًيا صارًما من سياسات البالشفة وممارساهتم، استناًد إىل أّن »الديمقراطية 
عاملة  طبقة  وجود  »يفرتض  االشرتاكية  الثورة  نجاح  أّن  عىل  مشّدًدا  االشرتاكية(،  لبناء  األساس  هي 
ناضجة ليس يف مستوى الوعي والتنظيم فحسب، وإنام كذلك يف مستوى حضورها يف املجتمع، وهو ما 
يشرتط وجود درجة عالية من التطور االقتصادي واالجتامعي، ويشرتط أن متتلك الربوليتاريا جتربة غنية 

يف ممارسة احلريات السياسية واملدنية يف إطار نظام برملاين ديمقراطي«.

لضامن  متقدمة،  رأساملية  بلدان  يف  االشرتاكية  انتصار  عىل  البداية  يف  يراهن  لينني  كان  فقد  واحلال، 
إّن البالشفة  بناء االشرتاكية(. وقد عرّب عن ذلك بقوله:  الدائم للثورة الروسية ونجاحها يف  »االنتصار 
مراهنًا عىل  الكبري(،  العاملية  الثورة  متقّدمة يف جيش  »كتيبة  ليسوا سوى  السلطة يف روسيا،  باستالمهم 
الثانية.  انتصار الثورة؛ إما يف أملانيا )املهيأة لقيامها يف الدرجة األوىل(، أو يف فرنسا وإنكلرتا يف الدرجة 
فـ»الربوليتاريا الروسية قادرة عىل البدء بالثورة االشرتاكية )استناًدا إىل قانون تفاوت التطور الرأساميل(، 
النهائي«، )يشري الرشيف إىل ذلك يف غري  لكن سيصعب عليها وحدها مواصلتها ودفعها نحو نرصها 
مكان من كتابه(، لكنه مع ذلك، فقد رّد بعنف عىل طروحات كاوتسكي، ناعًتا إياه بـ»املرتد(، ومفرتًضا 

أنه »انضم إىل البورجوازية.. وحّول ماركس إىل ليربايل مبتذل«.

أّن  كاوتسكي(،  واملرتّد  الربوليتارية  »الثورة  كتابه  تضمنه  الذي  كاوتسكي  عىل  رّده  يف  لينني  رأى 
»الديمقراطية الربوليتارية تظل أكثر ديمقراطية بمليون مرة من أي ديمقراطية بورجوازية(. بيد أّن الواقع 
البالشفة  مارس  إذ  خمتلًفا،  أمًرا  كان  هبا،  أحاطت  التي  العامة  واملتغريات  الروسية  للثورة  املوضوعي 



393

العدد الثامن – نيسان/ أبريل 2019 مراجعات

سياسات ال عالقة هلا بالديمقراطية -»ال من قريب وال من بعيد، كام يقال«- يف ظّل نشوب الثورة املضادة 
يف الداخل، والتدخل العسكري اخلارجي، فضاًل عن املشكالت االقتصادية واالجتامعية التي واجهوها. 

تسّلم  خطورة  مبكًرا  الحظت  األملانية(  االشرتاكية  )الزعيمة  لوكسمبورغ  روزا  كانت  ذلك  وقبل 
السلطة من قبل أقلية، مفرتضة أّنه يمكن حلزب أن يقّرر وحده »تطيط جمتمع املستقبل وهندسته(، لكن 

خلق تنظيم اجتامعي جديد حيتاج إىل مشاركة ماليني الرجال والنساء.

قيام  عقب  يف  والديمقراطية،  االشرتاكية  بني  العالقة  بشأن  وخصوًصا  املناقشات،  هذه  واحتّدمت 
البالد، وقمع  السياسية يف  التعددية  التأسيسية« والقضاء عىل  انتخابات »اجلمعية  نتائج  بإلغاء  البالشفة 

انتفاضة بحارة »كرونشتاد(. 

سوى  أمامه  يبق  مل  املتقدمة،  أوروبا  يف  االشرتاكية  انتصار  يف  لينني  أمل  خاب  وعندما  احلصيلة،  يف 
املراهنة عىل كسب الفالحني إىل جانب الثورة، للدفع بإمكان بناء االشرتاكية يف روسيا، إضافة إىل إيالئه 

أمهية أكرب آلفاق التطور الثوري يف بلدان الرشق املستعمرة أو شبه املستعمرة.

ويف سبيل ذلك، بادر لينني يف املؤمتر العارش للحزب البلشفي )1921(، إىل الدعوة إىل تبنّي السياسة 
أّن »االنفتاح  بيد  الثورة(.  بالنسبة إىل مستقبل  االقتصادية اجلديدة )النيب(، ورأى أهنا »مسألة مصريية 
االقتصادي النسبي« التي انطوت عليه سياسة النيب، مل يرتافق مع انفتاح سيايس والسامح بتبلور تعددية 
سياسية، بل جرت يف أثنائه تصفية أّي نشاط سيايس ألحزاب أخرى، بام فيه حتى التعّددية )التيارات( 
القائمة مجيعها داخل  التكتالت  التكتيل وحّلت  النشاط  م  إذ حرِّ التي كانت تسود يف إطار احلزب ذاته. 

احلزب يف املؤمتر العارش للحزب.)9(

3. تبديد القدوة والنموذج

املتشّددة بمسّوغات احلصار  السياسة  أيًضا، فقد سّوغ قادة احلزب اآلخرين هذه  كام يشري الرشيف 
الذي تتعرض له روسيا واخلشية من الثورة املضادة. فقد كان تروتسكي، مثاًل، من أشّد املدافعني عن خط 
البالشفة؛ سواء يف السيطرة عىل السوفياتات أواًل، أم يف حماربة »الكاديت« ومن ثم املناشفة واالشرتاكيني 
الثوريني، بعد ذلك. ودافع بقوة عن »عسكرة العمل«، حتى وصل به األمر إىل الدفاع عن »أنظمة القرس 
واالستغالل السابقة(، ومهامجة النقابيني الذين طالبوا بإجراء انتخابات يف النقابات، منّدًدا بأولئك الذين 

)9) المصدر السابق نفسه، ص50.
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انتقدوا »بريوقراطية جديدة تتوىّل إحياء طرائق احلكم القيرصي«، إذ بات يسّوغ احتكار احلزب للسلطة، 
يمكن  »ال  بحيث  حمارصة(،  قلعة  الوليدة  »اجلمهورية  أّن  بواقع  بل  للثورة،  الداخلية  بالصعوبات  ال 
التسامح مع أي معارضة مهام كانت هزيلة«. وهكذا حّول نفسه إىل »ناطق« بلسان »الدوائر احلاكمة(، 

وهو ما سمح يف ما بعد لستالني أن يمنحه لقب »بطريرك البريوقراطيني«. 

ما ذكرته آنًفا، يرد يف كتابات اسحق دويترش عن الثورة وبعض رجاالهتا. 

وإىل ذلك، فإّن ما ذكره الرشيف بصدد مواقف بعض الشخصيات، )مما جرى، ومن ستالني(، بقي 
ناقًصا ومل يدفع به حتى هناياته، فام فعله بعضهم عاد وانقلب عليه، بعد أن برز اخلالف جلًيا بينهم وبني 
ستالني، وقام األخري بإبعادهم ونفيهم، )ويف احلصيلة تصفيتهم واحًدا يف إثر اآلخر(. فقد عاد تروتسكي 
التاريخ« التي دفعت لينني إىل فرض قبضته احلديدية عىل احلزب،  ليكتب عن »شهوة السلطة وصناعة 
ووضعه يف »حالة طوارئ دائمة(، مدفوًعا بنزعته »اإلرادوية الطاغية(، إذ كان كام قال عنه دويترش، أشبه 
بـ»روبسبري جديد« يعمل عىل حتويل جملس قيادة احلزب، بقدرته املتواضعة )باملعنى التارخيي(، إىل كيان 
كيّل القدرة، يف ظّل مفهومه »األثري عىل قلبه«، عن دور احلزب )الطليعة الثورية( كناقل للوعي الثوري 
لـ»الفرقة  ما  بمعنى  شبيه،  نحو  )عىل  املطلقة«،  للحقيقة  كـ»مالٍك  تالًيا،  نفسه،  إىل  وينظر  للربوليتاريا، 
والنقابية  السياسية  والتمثيالت  النخب  مع  وعدائي  مشّكك  نحو  عىل  ويتعامل  اإلسالم(،  يف  الناجية« 

األخرى كلها. 

أيًضا، مل يفِض سوى إىل متهيد الطريق أمام »رّدة تِرميدورية(.  بيد أّن عمله هذا، مثله مثل روبسبري 
ومثلام شكلت األخرية تقهقًرا يف الثورة الفرنسية؛ ليس بالنسبة إىل اليعاقبة فحسب، بل بالنسبة إىل الثورة 
الفرنسية بمجملها، فإن »رّدة« الثورة البلشفيية بدورها، شكلت تقهقًرا، ليس بالنسبة إىل حزب البالشفة 

وحده، بل بالنسبة إىل لثورة أكتوبر برّمتها، وباألحرى بالنسبة إىل الثورة االشرتاكية يف العامل ككل.

فكون ثورة أكتوبر هي أول جتربة )دولة( وضعت النظرية املاركسية يف التطبيق، فهي كانت متلك فرصة 
أن تثبت أهنا يمكن أن تشكل »املنظومة الفكرية والسياسية واألخالقية األكثر قدرة عىل حّل املشكالت 
ومنغلق  )حمافظ  »مذهب«  إىل  وحتولت  أخفقت،  عندما  أما  احلديث(،  اإلنسان  تواجه  التي  الرئيسة 
وبريوقراطي(، فإهنا فقدت جاذبيتها بوصفها نموذًجا وكقدوة، )ومعها جاذبية كل ثورة مماثلة وحافزها 
يف  وخصوًصا  لإلنسان،  وقهرها  استغالهلا  يف  الرأساملية  لألنظمة  موازًيا  آخر  نظاًما  وأصبحت  أيًضا(، 
ظّل املثالب واخلطايا املهّولة التي شهدهتا التجربة، وعىل وجه اخلصوص يف جوانبها املتصلة بالنزوع إىل 

االستبداد والقمع الدموي.
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فلينني ذهب بعيًدا يف رهانه عىل الدور الذي يمكن أن تؤديه الذات الثورية )احلزب(. كام ذهب بعيًدا 
جًدا يف تطبيق مبدأ »املركزية« داخل احلزب، ما مّهد الطريق أمام قدوم ستالني بشخصيته »الفّظة« التي 
»تدرس وسيلة  أن  مقرتًحا  نفسه،  لينني  عنه  كام كتب  يدهيا«،  بني  لـ»تركيز سلطات غري حمدودة  تسعى 
البريوقراطية  ظاهرة  خماطر  من  »التحذير  هو  الشاغل  لينني  شغل  أصبح  ثم  منصبه«)10(.  من  إلقالته 

املوروثة عن العهد القيرصي واستفحاهلا يف صفوف احلزب وأجهزة الدولة«)11(.

4. »الظاهرة الستالينية«

الظاهرة البريوقراطية ال يمكن فصلها بأي حال عن الظاهرة األخطر التي أفضت إليها وصاحبتها، 
اآلخر  وبعضهم  دولة«،  »اشرتاكية  البعض  )يسميه  ستالني،  أنشأه  الذي  التسلطي«  بـ»النظام  املتمثلة 
احلياة  عىل  وشاماًل  مركزًيا  تطيًطا  فرضت  إرادوية  »نزعة  عن  تعبرًيا  تنامى  الذي  دولة«(  »رأساملية 
املوظفني  كبار  من  تكّونت  التي  البريوقراطية  مثلتها  جديدة  طبقة  ملصلحة  واالقتصادية  االجتامعية 
واالجتامعي  احلزيب  الدور  أو  الوظيفة  بفضل  ومتتعت  البارزين،  والفنانني  والكتاب  احلزبية  والكوادر 
بسلطات واسعة وبامتيازات مادية«)12(، الفًتا إىل أّن هذه الفئة »تطورت كجسم غريب عن الربوليتاريا، 
استحوذ عىل كّل السلطة السياسية ومتتع بامتيازات اقتصادية واجتامعية، وفرض االنضباط القرسي عرب 

اللجوء إىل القمع..«)13(. 

الالحق  التطور  عىل  خطرة  سلبية  انعكاسات  الظاهرة  هذه  »تركت  الرشيف-  -يؤكد  احلصيلة  ويف 
للتجربة االشرتاكية يف االحتاد السوفيايت«)14(، ولكن إىل أّي حد كانت خطورة هذه الظاهرة، مل يوضح 

لنا الرشيف متاًما. 

هبدف مواجهة هذه الظاهرة وقطع الطريق عليها، شّدد لينني عىل »رضورة القيام بثورة ثقافية تتصدى 
السوفياتية(.  السلطة  تواجهها  التي  املشكالت  أكرب  من  بوصفها  املجتمع،  يف  الثقايف  التخلف  ملشكلة 
أنه  بيد  املؤهلة إىل خارج روسيا«.  املثقفني والكوادر  املئة من  80 يف  أكثر من  أن هاجر  بعد  وخصوًصا 
نفسه، ولكن  لينني  إليه  أشار  ما  األوان، وهو  فوات  وبعد  متأخًرا  لينني هذا جاء  أّن كالم  الواضح  من 

)10) المصدر السابق نفسه، ص53.

)11) المصدر السابق نفسه، ص54.

)12) المصدر نفسه، ص83.

)13) المصدر نفسه، ص85.

)14) المصدر نفسه، ص86.
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1923: »لقد سبقت  املنطق، إذ كتب يف مطلع عام  من دون أن »يبني عىل األمر مقتضاه(، كام يقال يف 
الثورة السياسية واالجتامعية يف روسيا الثورة الثقافية التي تفرض نفسها علينا اآلن )...(، وتطرح علينا 
للثقافة،  صعوبات؛ ذات طابع ثقايف )األمّية( وطابع مادي يف آن، ألننا »كي نصبح أشخاًصا متملكني 

جيب عىل وسائل اإلنتاج املادية عندنا أن حتقق نوًعا من التطور، وأن نمتلك قاعدة مادية«)15(.

هنا يبدو األمر أشبه بدوران داخل حلقة مفرغة؛ فلكي نصبح بلًدا اشرتاكًيا، علينا أن نقوم بالثورة 
وهذه  األمية،  قد حمونا  ونكون  متطورة  إنتاج  نمتلك وسائل  أن  علينا  الثورة  نقوم هبذه  ولكي  الثقافية، 
وهكذا  الثقافية...  الثورة  قبل  واالجتامعية  السياسية  بالثورة  قمنا  ألننا  هبا  القيام  بوسعنا  ليس  األخرية 

دواليك. كام كان لينني يتهكم عىل خصومه يف كثري من األحيان.

واحلال، فإن الظاهرة الستالينية أصبحت »واقًعا«، ألن الثورة حصلت يف البيئة الروسية املستندة إىل 
البيئة، متكن لينني أواًل من »تبّيئة« وجه  إرث طويل من االستبداد السيايس والنزوع القومي. ففي هذه 
االنتصار عىل خصومه  الروسية، واستطاع وفق ذلك  احلالة  املاركسية، وفق مقتضيات  حمّدد من وجوه 
داخل احلزب واحلركة املاركسية الروسية واملحيطة، وبانتصاره هذا مّهد الطريق ورّسخ األساس النتصار 
مقارنة  يشاهبه، وذلك  أم من  لدى ستالني  املطلق، سواء  احلكم  نحو  وامليل  املتأصلة لالستبداد  النوازع 
التي تراعي قضايا حقوق  التي باتت متيل أكثر نحو األخذ باألساليب الديمقراطية  باالجتاهات الغربية 

االنسان وحرياته.

املتأخرة عىل ستالني، هو من سّهل املهمة عليه، بوصف  عىل الرغم من مالحظات لينني الصحيحة 
األخري دكتاتوًرا بريوقراطًيا ال يكّل وال يمّل عن متابعة أدق التفاصيل واحليثيات املتصلة بواقع احلزب 
املجتمع  داخل  ثم  ومن  أواًل،  داخله  فاعلة  معارضة  وجود  من  احلّد  هبدف  وذلك  وناشطيه،  وكوادره 

ككل، »كيام يتمكن من جتميع السلطات كلها بني يديه(.

لقد توقع معارضو لينني وتروتسكي، منذ السنوات األوىل للثورة، أاّل تتمكن حكومة بلشفية خالصة 
من البقاء إال عرب اإلرهاب السيايس، وأن ينجم عن ذلك »نظام تسلطي غري مسؤول(، وقد بنّي املستقبل 
عن  واملفصل  الضخم  احلساب  كشف  من  الرغم  عىل  أنه  نالحظ  أن  علينا  وهنا  حق.  عىل  كانوا  أهنم 
جرائم ستالني التي أعلنها خروتشوف يف املؤمتر الـ 22 للحزب الشيوعي، فقد بقي قادة احلزب االحتاد 
السوفيايت وزعامؤه -وخصوًصا ما بعد خروتشوف- يميلون إىل التقليل من هذه األخطاء، ويف املقابل 
الطعن برشعية وجودهم نفسه عىل  العاملية، لكي ال جيري  التصنيع واحلرب  إنجازات ستالني يف  تأكيد 

)15) المصدر نفسه، ص54 و55.
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رأس الدولة، بوصفهم نخبة حزبية بريوقراطية صغرية تتحكم يف كل يشء.

أنشأهتا  التي  الثورة، ومن ثم »الدولة  الثورة(، فقد دفعهم ذلك إىل مماثلة  البالشفة »حزب  فلاّم كان 
هذه الثورة« مع احلزب، وإىل عّد الثورة )الدولة( هي قضية حزهبم عىل وجه احلرص«، وهو ما كان خلص 
إليه بوخارين، بعد ذلك بسنوات، وهو يتأمل تعاقب احلوادث التي أّدت إىل إفساد الديمقراطية وصعود 
ستالني، كتب يقول: »إن أصل الكوارث يكمن يف خطأ واحد رئيس هو مماثلة احلزب مع الدولة(. وهذا 
استنتاج يف غاية األمهية يساعدنا كثرًيا عىل فهم ما آلت إليه جتارب مماثلة يف العامل الثالث، متحت من اإلناء 

واملنهل نفسهام.

5. محالت التطهري

التي طالت  الثالثينيات  الكربى« يف  للنظام يف عقب »املحاكامت  القمعية  الطبيعة  بعدها، تصاعدت 
»رفاق الدرب« من قيادات وكوادر احلزب البلشفي الذين اختلفوا مع ستالني. فعىل طريق تكريس ظاهرة 
تلو  الواحد  ومنافسيه  خصومه  عىل  القضاء  من  مفًرا  جيد  مل  أنه  يبدو  و»الستالينية«،  الشخصية«  »عبادة 

اآلخر، وشّن أوسع محالت قمع وتطهري ضد معارضيه))1(. 

وقد فعل ستالني ذلك، بذريعة أن »الرصاع الطبقي يزداد حّدة كلام تقّدم االحتاد السوفيايت عىل طريق 
البناء االشرتاكي«، )مع أنه بتقدم الثورة، يفرتض أن التفاوت، وتالًيا الرصاع الطبقي يف املجتمع ينحرس 
التخريب«  ناشئة من »عمليات  البالد  تواجهها  التي  الصعوبات  أّن  العكس(، وبزعم  ويرتاجع، وليس 
التي تنظمها الرأساملية العاملية، بالتعاون مع »أنصار النظام القديم ومع املناشفة واالشرتاكيني والثوريني، 

وبالتواطؤ مع املعارضة داخل احلزب الشيوعي«. 

وقد استغّل ستالني اغتيال أحد قادة احلزب يف أواخر عام 1934، لكي يبدأ محلة اعتقاالت وحماكامت 
واسعة طالت مئات من كوادر احلزب يف البداية، قبل أن تنطلق محلة تطهري شملت عرشات األلوف من 
الشيوعيني، وتوجت يف آب/ أغسطس )193، بعقد حماكمة كربى لعدد من قادة احلزب التارخييني، من 

بينهم زينوفييف وكامنييف، بعد اهتامهم بتنظيم »مركز إرهايب بقيادة تروتسكي«))1(.

139 من أعضاء  98 عضًوا من أصل  بحياة  أودت  قد  القمع  )193، كانت محالت  وبحلول سنة 

)16) المصدر نفسه، ص75.

)17) المصدر نفسه، ص77.
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اللجنة املركزية للحزب، ولقي املصري نفسه 1108 مندوبني من أصل ))19 من املندوبني ملؤمتر احلزب 
السابع عرش الذي انعقد يف أوائل عام 1934. ويف آذار/ مارس 1938 جرت حماكمة بوخارين وراديك، 
وهم من قادة البالشفة التارخييني، وحكم عليهام، مع عدد آخر من قادة احلزب باإلعدام. وهو ما ينقله 
ويضيف   ،195()18( سنة  للحزب  العرشين  املؤمتر  إىل  الرسي  خروتشوف  نيكيتا  تقرير  عن  الرشيف 
التي وجهت إىل هؤالء مجيعها كانت مفربكة، وأن االعرتافات  أّن »التهم  الوثائق كشفت يف ما بعد  أن 
املنزلة  التعذيب«. وقد أعاد غورباتشوف، بعد أكثر من نصف قرن،  واجلرائم املرتكبة كانت تنتزع عرب 

هلؤالء القادة، بوصفهم »ضحايا ملحاكامت صورية وتصفيات ثأرية«.

القمع والتطهري عىل الشيوعيني طبًعا، بل شملت عدًدا كبرًيا من ضباط اجليش،  ومل تقترص محالت 
ومن القادة االقتصاديني، واملثقفني واملبدعني، وصواًل إىل بعض قادة »الكومنرتن« واألحزاب الشيوعية 
محالت  يف  خطرة«  »أخطاء  بوقوع  ستالني  اعرتف  الشيوعي،  للحزب   18 الـ  املؤمتر  ويف  »الشقيقة«. 
التطهري)19(، ولكنه عّدها »مسوغة«، وخلص إىل أهنا كانت مفيدة، وأّدت إىل »حترير املجتمع السوفيايت 

من النزاعات الطبقية، وقضت عىل أعداء الشعب«.

)193 و  ما بني  املّدة  إعدام حواىل مليون شخص يف  أنه جرى  إىل  الغربية  التقديرات  وتشري بعض 
ماتوا  شخص  مليون   3,5 نحو  إىل  إضافة  االعتقال،  معسكرات  يف  ماتوا  آخرين  مليونني  وأن   ،1938
خالل عملية تطبيق املزارع التعاونية، وفصل نحو 850 ألف عضو من احلزب الشيوعي البالغ عددهم 

2,4 مليون عضو خالل املّدة ذاهتا.

واستمّر النهج عىل هذا املنوال إىل أن جاء الغزو األملاين وملحمة ستالينغراد، ودور االحتاد السوفيايت 
يف هزم النازية الذي وجد فيه ستالني »ضالته الوطنية«، لينقل املناقشة برّمته إىل مستوى جديد يتمحور 
حول أّن »التاريخ قد زّكى خياراته وأثبت مرشوعيتها«، عىل الرغم من جتاوزاته الكبرية. وكان بعض قادة 
البالشفة توقعوا انحياز عدد كبري من الروس إىل احلكومة السوفياتية ليس نتيجة االشرتاكية، إنام بسبب 

نزعة وطنية متأصلة لدهيم، وهو ما يبدو أن ستالني قد أدركه ولعب عىل وتره جيًدا. 

التجارب  كذلك  طال  السياسية  والتعّددية  املغايرة  اآلراء  رفض  أّن  إىل  التنبيه  جيدر  ذلك،  وإىل 
السوفياتية«  القمع  »آلة  تطاهلا  أن  قبل  الرشقية  أوروبا  دول  بعض  يف  برزت  التي  األخرى  االشرتاكية 
إىل جانب  بولونيا يف غري مرحلة،  املجر ))195( وتشيكوسلوفاكيا )8)19(، وكذلك  مثل  احلديدية. 

)18) المصدر نفسه، ص77.

)19) المصدر نفسه، ص78.
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التي  األوروبية«  »الشيوعية  ظاهرة  بعد  ما  ويف  الصينية..  والثورة  اليوغوسالفية«  »التجربة  من  املوقف 
بروز ظاهرة  باالشرتاكية، وتزامنت مع  السوفيايت  النظام  الستالينية، وعالقة  أكرب ظاهرة  بعمق  تناولت 

»املنشقني السوفيات« وكتاباهتم حول الستالينية وفظاعاهتا عىل مدى عقود من الزمن.

6.»الصدمة« 

بعد رحيل ستالني، كان لتقرير خروتشوف املقّدم إىل املؤمتر العرشين للحزب الشيوعي سنة )195، 
وقع الصدمة عىل اجلميع، إذ أنه تناول بالنقد، وألول مرة من موقع رسمي، دور ستالني يف تاريخ الثورة 

البلشفية، والفئة البريوقراطية التي تنامت يف عهده وما حصلت عليه من امتيازات.

ذلك كله قبل أن يصل غورباتشوف إىل احلكم، ويطرح برناجمه اإلصالحي يف املستويات كلها، لكّن 
أمله يف اإلصالح عىل النحو الذي كان يرجوه خاب، كام نعرف مجيًعا، وأفىض إىل اهنيار االحتاد السوفيايت.

االجتاه  يف  تسري  العربة  أن  فجأة  يالحظ  الذي  للسائق  املقلق  »الشعور  عن  لينني  كان   ،1922 عام 
السكة، ولكن  التي جترفه خارج  اآللة  بمقود  ليعيد اإلمساك  كّله  يبذل جهده  أن  اخلطأ«.. وكان حياول 

بيدين مشلولتني(.

أليس ما جرى، هو حصيلة »امليض قدًما« يف ذلك االجتاه اخلاطئ منذ البداية الذي عرّب عن نفسه عىل 
غري صعيد، حال ارتاء القبضة احلديدية للحكم املركزي؟. فشاهدنا كيف انفجرت املشكالت كّلها دفعة 
واحدة، بام فيها تلك التي كان يظّن بعضهم أّنه جرى جتاوزها ومل تعد مطروحة أبًدا، مثل مشكلة القوميات 
التي عصفت عىل نحو دموي يف غري مكان؛ من أرمينيا إىل أذربيجان إىل جورجيا إىل كازاخستان، إىل دول 
من  وغريها  تشرينوبيل«  يف  النووي  املفاعل  »انفجار  كارثة  عن  فضاًل  وغريها..  وغريها  البلطيق،  بحر 

الكوارث. 

فعندما قّدم غورباتشوف طروحاته بشأن إصالح النظام السيايس، وأن تصبح الدولة السوفياتية »دولة 
قانون«، وتتعّزز الديمقراطية يف صفوف احلزب واملجتمع، ويتخىل احلزب الشيوعي عن دوره يف إدارة 
االقتصاد و...إلخ، يبدو أن »العربة« كانت قد ذهبت بعيًدا، بعيًدا جًدا عن سكتها، أو أّن روح ماركس 

أبت إال أن تعود وتثأر له من »خيانة« لينني ولو بعد حني.
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مراجعة كتاب

»السينام الفلسطينية يف القرن العرشين«

نبيلة عيل

بـ)السينام  املعنون  كتابه  يف  الفلسطينية  السينام  عوامل  إىل  إبراهيم  بشار  ينقلنا  والتحليل  التوثيق  بني 
الفلسطينية يف القرن العرشين(

))ينبغي إدراك أن بث الصورة هو أداة فاعلة يف مستوى تكوين املتلقني وأكثر سهولة ورسعة وإقناًعا، 
وعىل هذا فإن نظام توزيع بث الصورة بوصفها مادة ثقافية جيب أاّل ينظر إليه بوصفه مادة لإلرسال فحسب، 

بل كيفية جديدة لوعي العامل وتكوين الوعي وتشكيل الرأي العام وأسلوب التخاطب والتخاطر((.

تلك الكلامت التي كانت جوهر ما أراد طرحه الكاتب يف هذا الكتاب )السينام الفلسطينية يف القرن 
العرشين()1(

كل  ترافق  التي  التحليل  ثيمة  عىل  باعتامدنا  وذلك  وأسواره  أغواره  وسرب  الكتاب  قراءة  سنحاول 
مرحلة من مراحل الكتاب، مع تسليط الضوء عىل توثيق السينام الفلسطينية بمراحلها املختلفة بمدخالهتا 

وخمرجاهتا ومعاجلة ذلك بداية بأسئلة طرحها الكاتب أواًل، ملاذا فلسطني؟ وملاذا السينام الفلسطينية؟

كان رائًدا يف ذلكـ أن يتكلم عن فلسطني وقضيتها الشائكة  حاول أن جيمع بني قضيتني بمنتهى األمهيةـ 
وعن السينام التي تعنى بتلك القضية، وهي قضية مركزية وحمور الرصاع الدامي الذي خيوضه العرب ضد 

الصهاينة عرب الصورة السينامئية. 

ذلك ))ألن السينام غدت عاماًل تعلياًم حتريًضا يف آن يدفع نحو فهم أعمق ملسائل احلياة وإثارة األسئلة 
والبحث عن األجوبة ملهامت الواقع السيايس واالجتامعي واالقتصادي((.)2(

)1) بشار إبراهيم، السينما الفلسطينية في القرن العشرين، ط1، )دمشق: وزارة الثقافة، دمشق، 2001).

)2) المصدر نفسه، ص 7.
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قسم الكتاب إىل أقسام عّدة كانت بدايته موضوع ما سمي ضبط املصطلح، أي مصطلح ما يسمى 
السينام الفلسطينية، ومصطلح سينام القضية الفلسطينية.

قصرًيا،  نوعه؛  كان  مهام  فلسطيني  إنه  فيلم  عن  نقول  أن  نستطيع  الكاتب  إليه  توصل  ما  وبحسب 
وثائقًيا، روائًيا، تسجيلًيا، إذا كانت جنسية اجلهة املنتجة فلسطينية ))إن ما هو فلسطيني كمنتج سينامئي 

سيتعدد بني كونه أحد الفصائل أو التنظيامت أو املنظامت أو يكون املنتج خمرًجا مشارًكا يف اإلنتاج(()3(

ثمة مصطلح آخر أكثر تداخاًل وأشد التباًسا، وهو سينام القضية الفلسطينية.

إليه  منظوًرا  ـ  الفلسطيني  الشأن  تناول  عىل  قادر  فيلم  كل  أن  إىل  املؤلف  يذهب  اللبس  هذا  إلزالة 
من خالل الرصاع العريب الصهيونيـ ويستطيع تسليط الضوء عىل فكر االحتالل اإلجرامي املضاد للفكر 

العريب املناضل واملقاوم عندئذ نقول عنه إنه فيلم سينام عن القضية الفلسطينية. 

ضبط املؤلف هذين املصطلحني ليستطيع الدخول يف تأرخيية السينام الفلسطينية بصورة صحيحة من 
دون لبس.

ابتدأ منها  التي  الزمني  التقسيم  السينام من خالل عملية   بمقتىض ذلك يمكن درج األفالم يف تلك 
الكاتب قبل االنتداب حتى مرحلة التسعينات من القرن احلايل. 

وبحسب املّدة الزمنية قسم الكاتب السنيام الفلسطينية إىل:

سينام ما قبل النكبة 1935 وسينام ما بعد النكبة 1948 أي سينام خارج األرض املحتلة أو ما يسمى 
بسنيام الشتات، وسينام يف األرض املحتلة، وسينام التسعينيات. وقد وّثق املؤلف أهم األفالم بأنواعها كلها 

وأهم املخرجني واملنتجني لكل مرحلة زمنية.

السينام  أفالم  ضمن  يدرج  فيلم  أول  العزيز(  عبد  امللك  )زيارة  فيلم  إن  ما  حد  إىل  القول  يمكننا 
1935، وهو فيلم قصري تسجييل للمخرج إبراهيم حسن رسحان، وبحسب ما حاول  الفلسطينية عام 
الكاتب التأكيد من خالل املصادر التي اعتمدها بأن املخرج إبراهيم حسن رسحان كانت له الريادة يف ما 

يسمى السينام الفلسطينية.

فردية،  كانت حمض حماوالت ومغامرات  النكبة  قبل  ما  أي مرحلة  املرحلة،  أن هذه  الرغم من  عىل 

)3) المصدر نفسه، ص 11.
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والكاتب حيلل هذه املرحلة ليس فقط بتوثيقها، وإنام ايًضا بمسارها وزمنها الذي مل يستوعبه الفلسطيني 
ويقدر أمهيته بعكس العدو الصهيوين الذي وظف السينام يف خدمة أهدافه ومقوالته، وإظهار الفلسطيني 
العريب يف الصورة السينامئية ))يف هيئة اهلمجي املتخلف والوحيش الذي يقف يف وجه املرشوع احلضاري 

لتحديث فلسطني وتطويرها((.)4(

 19(4 فإننا ال نجد أي حديث عن سينام حتى  السنني  التي استغرقت عرشات  الشتات  أما مرحلة 
خاص  قسم  ))أنشئ  السينامئي  العمل  ما  حد  إىل  دعمت  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إنشاء  تاريخ 
بالتصوير السينامئي، وأنجز من خالل ذلك أول فيلم فلسطيني ـ ال للحل السلمي ـ ثم تواترت األفالم 

حيث نشأت وحدة أفالم فلسطني التابعة حلركة فتح((.)5(

يف تلك املرحلة ال يمكن احلديث عن سينام إال خارج األرايض املحتلة بسبب عدم السامح للشعب 
الفلسطيني الذي بقي يف األرض املحتلة أن يقوم بأي عمل سينامئي. إًذا احلديث هنا عن األعامل خارج 
األرض املحتلة أو الشتات، من منظامت وحركات خمتلفة ومتفرقة مل تستطع أن تدرك مدى أمهية السينام 
عىل الرغم من احلوادث الكثرية والكبرية، مثل قيام الثورة الفلسطينية، واالنتفاضة ومن ثم مل تكن السينام 
عىل سوية احلديث أو احلوادث، ألسباب عدة حللها الكاتب بقوله ))من املؤسف حًقا أنه عىل الرغم من 
كل اإلمكانات املالية التي توافرت بني أيدي قيادة منظمة التحرير، مل توّظف أًيا من ذلك يف سياق إنتاج 

سينام فلسطينية حقيقية تدرك أمهية دورها وحضورها((.))(

وقد أورد الكاتب أكثر من عامل حال دون دعم اإلنتاج السينامئي ومن أمهها: 

فنّية  حساب  عىل  اخلطاب  نوع  يف  تغايل  منعزلة  ضّيقة  فصائلّية  تنظيمية  مسارب  يف  اجلهد  تبعثر  ـ 
الصورة، فبقيت سينام الثورة الفلسطينية يف األغلب عىل هامش الفعل، حتريضية انفعالية ال متلك الرؤية 
سينام  لصناعة  ذهبية  فرًصا  أهدرت  قد  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن  الكاتب  ويؤكد  االسرتاتيجية، 
فلسطينية. مل يرسد الكاتب تاريخ السينام فقط، بل كان حملاًل بارًعا بكشف اللبس اخلاص لكل مرحلة، 
فيلم  ينتج إال  1982 مل  أنه حتى عام  السينام  والتمييز بني مدخالهتا وخمرجاهتا. ومما يؤكد ضعف تلك 
روائي واحد وهو )عائد إىل حيفا( من إخراج املخرج العراقي قاسم حول، ويعود إليه الفضل األكرب يف 
إنشاء )وحدة أفالم فلسطني(، التي أنجز من خالهلا الفيلم الوثائقي )النهر البارد( وهو من أكثر األفالم 

)4) المصدر نفسه، ص 25.

)5) المصدر نفسه، ص31. 

)6) المصدر نفسه، ص 72.
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الفلسطينية املنجزة يف السبعينيات القرن العرشين متاسًكا مع حقيقية دور السينام ومفهومها.

 سّلط الكاتب الضوء عىل خمرج آخر يف مرحلة السبعينيات ال يقل أمهية عن املخرج قاسم حول، وهو 
املخرج العراقي قيس الزبيدي الذي أخرج أكثر من فيلم وثائقي.

وقد نال فيلمه )فلسطني سجل شعب( عام 1984 بجدارة جائزة التحكيم اخلاصة يف مهرجان فاالنيسيا 
)198، وجائزة التحكيم يف مهرجان دمشق السينامئي الرابع 1985، ويعد هذا الفيلم بحسب رأي الكاتب 
حني إصدار هذا الكتاب وثيقة سينامئية تسجيلية غاية يف األمهية حتى بعد مرور قرابة عرشين عاًما عىل إنجازه.

حاول الكاتب تسليط الضوء عىل املخرج قيس الزبيدي أواًل: لكونه عراقًيا، وثانًيا: تقديًرا منه للمنجز 
مدار  وعىل  سواء  حٍد  عىل  الفلسطينية  والسينام  الفلسطينية  القضية  خيص  الذي  الكبري  السينامئي  الثقايف 

زمني طويل.

 ))ألن أبرز مهوم هذا املخرج هو تسجيل الذاكرة واملحافظة عليها ونحن نعلم أن التاريخ لن ينطفئ 
عندما تسجله السينام وحتفظه أرشفتها، إنه يدرك أمهية الصورة التي تساوي عرشة آالف كلمة(())( 

 مل يكن من املتاح للمخرجني والسينامئيني الفلسطينيني والعرب أن يسجلوا ما حيصل يف الوطن املحتل 
إال من خالل جمموعات سينامئية أجنبية أو أغلب السينامئيني يصنعون أفالمهم مما يتوافر بني أيدهيم من 

مواد أولية مصورة.

يف مرحلة سينام األرض املحتلة التي كان هلا إطار خيتلف عن سينام الشتات، لوجود االحتالل الذي 
أبقى الفلسطيني خارج العمل السينامئي، وبقيت السينام حكًرا عىل الصهاينة دون الفلسطينيني حتى لو 

يف مشهد صغري.

النحو إىل أن حدث ما يسمى باالنتصار املؤقت لإلرسائيليني، الذي سمح  وقد ظل األمر عىل هذا 
هلم باخلروج من دائرة اخلوف من الفلسطينيني، والتعامل معهم من منطق األقوى واألكثر ثقة، وذلك يف 

مطلع ثامنينات القرن العرشين. 

يف هذه املرحلة أنجز املخرج ميشيل خليفي أربعة أفالم للتلفزيون البلجيكي وكذلك املخرج إبراهيم 
سينامئيو  أنجزها  التي  الفلسطينية  السينام  تاريخ  من  األفالم  هذه  أقصيت  سياسية  ألسباب  لكن  خل، 

فلسطني الداخل.

)7) المصدر نفسه، ص 57.
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فيلمه  وإىل  خليفي  ميشيل  وهو  املخرجني  أشهر  إىل  يشري  إذ  التوثيقية،  العملية  يف  رأي  هنا  للكاتب 
الشهري )عرس اجلليل( الذي يشكل حالة فريدة، ومنعطًفا حقيقًيا يف مسرية السينام الفلسطينية، ويذكر 

الكاتب أسباب شهرة هذا الفيلم وأمهيته: 

 أواًل: فيلم فلسطيني طويل روائي يصور داخل الوطن املحتل وبأعني فلسطينية. 

ثانًيا: كونه خطوة جديدة أكثر رسوًخا وتأكيًدا لثقة الفنان الفلسطيني بنفسه.

 وثالًثا: وجود متثيل حقيقي للممثل الفلسطيني. 

أن  حاولت  كثرية  أسامء  وعرض  التسعينيات  عقد  يف  الفلسطينية  السينام  توثيق  يف  الكاتب  يستمر 
تضيف بصمة عىل السينام وترج من الشكل النمطي اإلخباري هذا النمط الذي كان سمة تناول املوضوع 

الفلسطيني بوجبة طازجة من األخبار تلوكها فصائل اإلعالم ألكثر األفالم الفلسطينية السابقة.

هناك ثيمة أخرى ألفالم التسعينيات التي أنجزت داخل األرض املحتلة، وهي املشاركة يف الصناعة السينامئية 
من جهة إرسائيلية، ودعم تلك األفالم وبخاصة ملن بقي يف األرايض املحتلة ويملك جواز سفر إرسائييل.

سنقف عند هذه النقطة الشائكة التي تطرح عدًدا من األسئلة أمهها، هل يمكن لنا عّد تلك األفالم 
سينام فلسطينية؟ أو سينام القضية الفلسطينية؟ وبخاصة أهنا تالقي دعاًم من جانب املحتل؟ 

كان الكاتب واضًحا أشد الوضوح يف هذه النقطة عندما قال: ))ال أحد يستطيع املس بوطنية أو عمق 
إننا نرى يف حممد البكري ونزار حسن ورشيد مشهراوي وهلم من جتربة  وحقيقية فلسطينية هؤالء، بل 
املبدع  عن  التعبري  نموذج  فيهم  نرى  إننا  نقول  إرسائيليني،  سينامئيني  ومع  اإلرسائيلية  السينام  يف  العمل 

الفلسطيني احلامل لقضيته ..((.)8(

وهنا ال بد لنا أن نركز عىل تلك النقطة املهمة واملرحلة التي توصل فيها الفنان الفلسطيني إىل إنجاز 
الثامنينيات حني ظهر بام  املنافذ كلها مغلقة دونه حتى منتصف  املحتلة بعد أن كانت  أفالم يف األرايض 

يسمى )التمثيل الذايت(.

ماذا يعني هذا املصطلح؟ بحسب ما رشحه الكاتب وبشكل مفّصل، ألمهيته يف كيفية الوصول هلذه 
املرحلة يف التمثيل واإلنجاز. 

)8) المصدر نفسه، ص 141.
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تغريت  حتى  الفلسطيني،  املمثل  دور  يأخذون  الرشقيون  اليهود  كان  اإلرسائيلية  السينام  بداية  يف 
األوضاع وبحسب ما يراه الكاتب لتقديم صورة ليربالية للصهيوين أصبح اإلرسائيليون يستعينون باملمثل 
الفلسطيني يف أدوار عدة حتى وجدت أفالم إرسائيلية تطرح الوضع الفلسطيني وقد حصلت عىل جوائز 

عىل الرغم من تقديمها لصورة الفلسطيني الضحية، لكن يف السياق الصهيوين نفسه.

ذلك كله كان له دور إجيايب للممثل الفلسطيني الذي عمل يف السينام اإلرسائيلية من خالل قدرته، 
أواًل: عىل إجراء بعض التعديالت يف سيناريوهات بعض األفالم، ثانًيا: إحداث -أحياًنا -تغيري يف هناية 

بعض األفالم، ثالًثا: ظهور اللغة العربية عىل الشاشة من خالل حوار بني الشخصيات.

مشهراوي  رشيد  املخرج  املحتلة،  األرايض  داخل  الفلسطينيني  السينامئيني  املخرجني  أبرز  مع  نقف 
الذي أنجز عدًدا من األفالم ركز فيها عىل املقارنة واملواجهة بني جيلني وعقليتني، جيل النكبة السلبي غري 

الفاعل، وجيل الشباب الفاعل جيل الثورة الرافض للواقع.

يبدع هذا املخرج باالبتعاد عن املبارشة والشعارات والرصاخ، واستطاع إنجاز فيلمه الروائي األول 
)حتى إشعار آخر( 1993، بعد أن أسس رشكة )أيلول لإلنتاج التلفزيوين والسينامئي(، ومن بعده الفيلم 

املهم جًدا )حيفا(.

 ))هكذا يمكننا القول إن املخرج رشيد مشهراوي يمثل صوًتا سينامئًيا فلسطينًيا متميًزا يف موضوعاته 
وفنيته وأفكاره ويف تفاصيل مرشوعه البرصي السينامئي الطموح((.)9(

يقول عنه أيًضا إبراهيم نرص اهلل )يبدو خمرًجا ديمقراطًيا إىل حد بعيد بإلغائه ملركزية البطل وإتاحته 
املجال ألفراد الفيلم أن يتحاوروا ويطرحوا آراءهم املتناقضة()10(

ألننا نخوض يف ثيمة التحليل، ملعرفة كيف وصلت السينام الفلسطينية إىل تلك املراحل ـ عىل الرغم 
من أمهية التوثيق ـ هلذا عرضنا األسباب والنتائج أكثر من عرضنا ألسامء األفالم وخمرجيها.

تناول الكاتب مرحلة سينام األرض املحتلة بتحليل عميق، حني أفرد هلا كثرًيا من االهتامم وبخاصة 
لبعض خمرجي هذه املرحلة، ومنهم رشيد مشهراوي كام أسلفنا، وهناك صوت آخر وهو أول من عمل 

داخل األرض املحتلة وخارجها هو صوت السينامئية املتألقة مي املرصي.

)9) المصدر نفسه، ص 173.

)10) المصدر نفسه، ص 196.
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بام أننا دخلنا األلفية الثالثة أصبح لثقافة الصورة مجاهريية كبرية. 

))يف زمن ثقافة الصورة يمكن اعتبار اإلنتاج السينامئي والبث التلفزيوين، بخاصة الفضائي امليادين 
التي تربز فيها رضورة العمل املتصدي املواجه الفاعل واملدرك لقضيته((.)11( 

والضغط عىل  الواقع  لتصوير  ثقافية  بوصفها صورة  السينام  أمهية  تتأتى من  السينامئية  الصورة  أمهية 
تلك  وغريها.  واملؤمترات  واملعاهدات  الفلسطينية،  كاالنتفاضة  كبرية  بحوادث  والعاملي  العام  الرأي 
احلوادث حتتاج إىل كثري من تضافر اجلهد لتوثيقها وتسليط الضوء عليها من وجهة نظر مقاومة، إنه دائاًم 
أبًدا كيف يوجه األمور ملصلحة القضية واالنتفاضة، إذ أوضح إنه يف املراحل  -أي الكاتب- ال ينسى 
األوىل من عمر االنتفاضة أنه كان هناك فقط فرق تصوير أجنبية، ومن ثم سينامئيني فلسطينيني يعيشون 
يف أوروبا وغريها، ومن بعدها رّشع الفلسطينيون يف األرايض املحتلة لتغطية تلك احلوادث، أي حوادث 

االنتفاضة. 

أما يف مطلع التسعينيات أسست رشكة القدس لإلنتاج السينامئي التي حددت أهدافها الثالثة الرئيسة: 
القدس  يف  الفلسطيني  الفيلم  أسبوع  تقيم  أن  واستطاعت  املساندة.  ـ   3 املشاهدة،  ـ   2 التدريب،  1ـ 

والنارصة.

الفلسطينية بانشغاهلا يف مهمة تسجيل الذاكرة بقيت أسرية الصيغة التسجيلية الوثائقية حتى  السينام 
انتفاضة األقىص، واالنتشار الواسع للبث الفضائي والوعي الفلسطيني بأمهية الصورة والسينام، عندها 
انتبه السينامئيون والسياسيون إىل الدور الذي تؤديه الصورة لدعم هذه االنتفاضة وإظهارها للجميع ملا 

حتِدثه من فارق سيايس عىل أرض الواقع.

القضية  وسينام  الفلسطينية  السينام  عىل  الضوء  لتسليط  ورضوري  مهم  كتاب  أمام  نحن  النتيجة  يف 
القصرية  الوثائقية  األفالم  منها   2000 عام  إىل   1935 منذ  املنجزة  األفالم  الكاتب  تناول  الفلسطينية، 
أو الطويلة واألفالم الروائية واألفالم التسجيلية ورشكات اإلنتاج املرشفة عليها مع احلديث عن بعض 

املخرجني.

قال الكاتب يف بداية عرض حديثه ))القضية العظيمة حتتاج إىل فن وإبداع عظيم(()12( 

)11) المصدر نفسه، ص 203.

)12) المصدر نفسه، ص 10.
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سلط الكاتب الضوء عىل موضوع مهم جًدا مل يتناوله أحد من قبل أال وهو )التمثيل الذايت( للممثل 
كام  وتداعياته  التمثيل  هذا  أسباب  املحتلة،  األرايض  داخل  اإلرسائيلية  والسينام  األفالم  يف  الفلسطيني 

أوضحنا سابًقا.

باملوضوعية والدقة استطاع املؤلف أن ييضء أهم األفالم وجوهرها ويرشح بعًضا منها بشكل مفصل 
ألمهيته ودوره.

ال بد أن نضع مالحظة مهمة ملوضوعية الكاتب وعدم انحيازه ألي طرف، إذ حاول تعرية األسباب 
كافة التي أدت إىل ضعف السينام الفلسطينية والثقافة املصورة وتأخر ظهورها، لكنه وقع يف هذا املطب 
القضية  أو سينام  الفلسطينية،  السينامئية  األفالم  فيلم ضمن  أي  نظر تصه لرشح  ألبس وجهات  عندما 
وبخاصة فيلم )حيفا( يف الصفحة 3)1، محّله وجهة نظره جتاه التحالفات واملعاهدات واالتفاقات التي 
حصلت يف تلك املرحلة وأصبح واضًحا وبشكل جيل أنه كان ضد اتفاق أوسلو، قد يسأل سائل فليكن 

هذا وما املانع؟

نقول يف نافل احلديث عن هذا الكتاب من خالل عنوانه وجوهر نصه ال حيتمل عرض وجهات نظر 
خاصة والدفاع عنها، كان حرًيا بالكاتب أن يبّطن وجهة نظره وهو يؤّرخ للعملية اإلنتاجية والسينامئية 

وما جرى إنجازه.

سينام  مصطلح  حتت  يدرج  فيلم  وهو  الشمس(  حتت  )رجال  فيلم  الكاتب  لنا  يعرض  مل  مالحظة: 
القضية الفلسطينية عىل الرغم من أمهيته الكبرية وهو منجز عام 0)19.

الجئني  ثالثة  قصة  حتكي  التي  كنفاين(،  )غسان  الفلسطيني  لألديب  الشهرية  األوىل  الرواية  )عن 
فلسطينيني، هيربون من قسوة العيش يف املخيامت إىل الكويت(.)13(

)13) من اإلنترنت.
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