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 سالمة يوسف

  

 منهما، كل ماهية عليه تنطوي ما باستخراج ذلك، بعد منهما كل وتحليل والوطن)، (الهامش بين العالقة دراسة في الشروع قبل
 أمور أربعة إلى نشير أن المهم من الراهن، التحليل لحظة في الماهية عليها تشتمل التي الممكنات من جانب باستخراج باألحرى أو

 أو غامضة ابتداء نقط من تحليالتنا في ننطلق أننا لبعضهم يخيل قد جليَّة، األمور هذه تكن لم فما التحليل. هذا مكونات لكونها مهمة
 تحليل بين التوحيد مهمة إلنجاز وضرورية واجبة نحن نراها بينما الحاجة، عن زائدة ميتافيزيقيَّة تصورات من وربما مشوشة،
  المقال. سطور من يلي فيما التحليل موضع للخبرات)؛ األنطولوجية و(الرؤية والجماعة للفرد الشعورية) (الخبرة

 واألمة والقوم الجماعة مثل من حكمه في وما الشعب ذات _أي الجماعية) البشرية و(الذات الفردية) البشرية (الذات إن -أوالً 
 إلى ذلك، فعل من لتتمكن محتاجة، إنها مباشر. نحو على الذات هذه عن التعبير أو ذاتها إلى الوصول تستطيع ال _ وغيرهم والروح
 عنها. التعبير أو تحقيقها تريد التي األهداف أو األغراض بتنوع متنوعة ضروب وهي وذاتها. بينها (التوسط) أو (الوساطة) ضروب

 تكون قد توسطات أو وساطات عبر إال ذاته إلى الوصول يمكنه ال تجسيدها أو الذات عن التعبير يستهدف الذي البشري فالفعل
 الزمان بمثل – ما نحو على – عنها خارجة تكون قد أو والتفكير، اللغة بمثل منها جزًءا تكون قد أو نفسها، البشرية الذات في مندمجة

 أفكاره خاللها من النحات يترجم التي الصخر كقطعة جامدة مادة أو خامة مادة تكون أن أيًضا الوساطة لهذه الممكن ومن والمكان.
   فنية. تحفة أو تمثاالً  منها يستخرج أن بعد وأحاسيسه

 يمكن هنا قلناه ما لكن شاملة. واسعة وافية دراسة تتطلب التي التوسط أو الوساطة مسألة إلى العجلى اإلشارة هذه هنا وحسبنا
   المقال. هذا يستهدفه الذي بالغرض وافيًا يكون أن

 إلى ننسب أننا – خًطا – توحي التي السابقة، السطور في إليها أشرنا التي المصطلحات بعض قول من يلي فيما نستخدم :ثانيًا
 على تحيل بوصفها السياق هذا في المصطلحات هذه تفهم أن ينبغي وهنا التغير. أو للتقدم قابلة غير ثابتة ماهية كلها أو بعضها

 أبعد فنحن أبدية. أزلية ماهوية بطبيعة تتمتع التي الجواهر أو الثابتة النهائية الوقائع من مجموعة إلى وليس اإلمكانات، من مجموعة
 مضمونها كيانات كونها من أكثر على لدينا تدل ال إنها بغيرها. وال المذكورة بالمصطلحات يتعلق جوهري موقف تبني عن نكون ما

 الحرية) من األقصى (الحد على يدل أنه على نستخدمه عندما (الروح) مثل مصطلح يُفهم أن المتوقع فمن ولذا والنقص. للزيادة قابل
 نشير ال الحالين في فإننا الجماعة، أم الفرد على المصطلح هذا أُطلق وسواء نفسها. عن تعبيرها في تبلغه أن الذات أو لألنا يمكن التي

 على والفعل الفكر مستويي في الحرية درجات بأقصى – ذات هو حيث من – الكيان هذا تمتع إلى أي أكثر، أو ذلك من أقل إلى به
   سواء. حد

 التحليالت الفقرات بعض في تسيطر قد ثم ومن واألنطولوجيا اإلبستمولوجيا بين ينوس ههنا المستخدم التحليل :ثالثًا
 اإلبستمولوجي فيها يندمج التحليالت هذه من األكبر الجانب أن غير األنطولوجية. التحليالت غيرها في تسيطر وقد اإلبستمولوجية،

 التحليل أساليب كل دامت ما عجبًا، أو استهجانًا يثير أن األمر هذا لمثل ينبغي وال باإلبستمولوجي. األنطولوجي أو باألنطولوجي
  ذاك. أو الموضوع هذا في األخيرة الكلمة يشكل قيل ما بأن االدعاء من وتحرًزا حيطة بعضه، أو المطلوب الهدف لبلوغ ضرورية

 يمكن بهذلك آخر. أو نحو على منه الخروج أو الوطن نقيض على يدل أن شأنه من ما كل إلى هنا الهامش مصطلح يشير :رابعًا
 بين تربط التي للتفكير العامة البنية في خلل أي نحدث أن غير من (الالوطن) مثل آخر مصطلًحا الهامش بمصطلح نستبدل أن لنا

 مصطلحات الحقًا المقال هذا تضاعيف في نستخدم أن الممكن ومن والالوطن. الوطن بين العالقة فقل شئت إن أو والوطن الهامش
 تغني أن شأنها من التي الداللية البدائل هذه مثل ظهور تقتضي التي للحظة انتظاًرا به التصريح سنرجئ مما التحليل سيقتضيها أخرى
  ستنتجه. التي لألوضاع أو لألحوال مطابقًا وسيكولوجيًا أنطولوجيًا عمقًا عليه وتضفي (الالوطن)، مفهوم

 نوع إال هو ما الهامش فهذا األم، المتن إلى أو األصلي النص إلى العودة دون من الهامش فهم يمكننا ال أنه نبين بأن لنبدأ واآلن
 أجل من مدققة نظرة يستحق فإنه كذلك، الهامش أن وبما الهامش. إلى فنُّحيَت المتن، في مناسبًا محًال  لها تجد لم التي المعرفة من

 على بدوره يحيل قد نص أو متن إلى بتحولها تأسيسيًا دوًرا تلعب أن يمكن معرفة على بأخرى، أو بصورة ينطوي، دام ما فهمه
   جديًدا. هامًشا يخلق قد أو جديد، هامش

 وكيفية ناحية، من وأهميته الهامش منزلة نتبين أن نستطيع حتى المتن تفهم من بد لنا يكن لم (المتن)، هو (الوطن) كان ولما
  أخرى. ناحية من جديد نص إلى تحوله
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 تحليالتنا لبدء مضطرين أنفسنا نجد فإننا والزمان، المكان في البدء دون من للوطن المكونة العناصر لفهم سبيل من يكن لم ولما
   الوطن. مفهوم عن تنفصالن ال اللتين المقولتين هاتين من والهامش المتن بجدل المتعلقة

  المعرفية. الناحية من هذا تحليلهما؟ على والتركيز بهما االهتمام ههنا علينا يتعين ما (زمان) وأي (مكان) أي ولكن 

 إلى النظر الممكن من إنه أعني السابقة. النظرة عن أهمية تقل ال أخرى زاوية من المسألة إلى النظر أيًضا الممكن من أنه غير
 قد الحقيقة في ألنها نصين، بين عالقة الملحوظة العالقة تعود ال الحالة هذه وفي أنطولوجي. منظور من والنص الهامش بين العالقة

 الطرف حضور يستدعي أحدهما غياب أن مثلما اآلخر. غياب يستدعي أحدهما حضور موجودين، أو كائنين بين عالقة أصبحت
   اآلخر.

 أنه بذلك وأعني متبادل. سلب عالقة -األنطولوجي المستوى في- الموجودين أو الكائنين هذين بين العالقة أن هنا الواضح ومن
 في قائمة اإلحالة من النوع هذا وحقيقة بينهما. فيما المتبادلة اإلحالة من أبًدا يمنع ال هذا أن غير معًا. حضورهما أو اجتماعهما يتعذر
   اآلخر. بنفي إال يوجد ال منهما الواحد دام ما أنطولوجيًا، المطلق التنافي

 األحوال من بحال تعني ال المتبادلة اإلحالة بل المتبادل)، (السلب أو (التنافي) عالقة فإن الوطن، حول يدور حديثنا كان ما فإذا
 وقوع أن بالضبط_ _ يعني هو بل الوطن، عن بعيًدا آخر مكان في موجود – للوطن سلبًا يكون أن المفترض – (الالوطن) أن

 لغوية ظاهرة محض يكون أال هنا (السلب) شأن فمن كليهما، في أو خارجه أو (الوطن) داخل (الالوطن) ينتج الوطن على (السلب)
 للموضوع األنطولوجي المضمون على يقع أن هنا النفي شأن من إن إذ تماًما. ذلك عن مختلف األمر إن (الال). إضافة عن ناجمة

 الرغم على تماًما، جديد كائن مواجهة في إننا أي تاًما، اختالفًا (الكيف) حيث من مختلفة جديدة كينونة إنتاج إلى يؤدي مما المنفي،
 كل مختلف كائن مواجهة في أنفسنا سنجد فإننا نقيضه، يسلب أو ينفي أن النقيض لهذا أمكن وإذا نقيضه. صميم من خرج أنه من

  تواطؤ. أو تشكيك عالقة أمام الحال هذه مثل في نكون ألننا نفسه، االسم عليه نطلق أن أمكن وإن الكيف، حيث من االختالف

 ربما جديد نص والدة إلى األم والنص الهامش أو والمتن الهامش بين الجدل يفضي قد فنقول: به، بدأنا مما االنطالق إلى نعود
 المستوى على أيًضا األمر هو كذلك المعرفي، المستوى على نص إلى يتحول قد ذاته هو جديد هامش إنتاج إلى الحاجة يستدعي

 (الالوطن) اسم عليه نطلق أن يمكن جديد، كائن إنتاج إلى والالوطن) (الوطن بين المتبادل التنافي عالقة تتحول فقد األنطولوجي.
 جديدة كينونة إنتاج إلى – والوطن الالوطن بين التنافي عالقة – نفسها العالقة هذه إلى بالنسبة األمر هو فذلك المثال، سبيل على
 جميعها المتبادلة اإلحالة صور أو جميعها، المتبادل السلب عالقات إلى بالنسبة الشأن هو وهذا أيًضا. الوطن اسم عليها نطلق أن يمكن
 الخصائص من مجموعة خالل من أو جديد، كيف ظهور خالل من نفسها عن تكشف جديدة تعينات إلى تفضي أن شأنها من التي

  الوجود. إلى أو العلن إلى ظهرت قد جديدة كينونة أن تشهد التي النوعية والصفات

 يتمتع مما أكبر بأهمية متمتعة الهوامش هذه تكون األحيان بعض وفي الهوامش، من كبيرة مجموعة ويحتوي إال كتاب من وما
 الديالكتيك هذا نحلل أو نصف أن هو به القيام نحاول ما أن يعني وهذا متون. إلى يتحول قد الهوامش هذه بعض أن سيما وال المتن، به

 الوطن، وهو المتن، على منصبة ستكون كلها الضغوط أن هنا المؤكد ومن والوطن. الهامش بين أو والمتن الهامش بين الباطني
 يفترض كله وهذا المبدأ. حيث من الهامش عليها يحيل معرفية أو وجودية ميول أو نزعات أو قوى من فيه مضمر هو ما لنستخرج

 لكون خطير متن إلى بتحوله بل متن، إلى الهامش بتحول واستكشافها استخراجها يسمح كثيرة، عناصر على ينطوي الكتاب أن
   التحليل. هذا عنها سيكشف التي الضرورية البداهة تمتلك ال ألنها أو وهلة، ألول بادية ليست المستخرجة العناصر

 وهذا أساًسا، عنصًرا يكون ال لربما بل ومكمًال، وقصيًرا ومحدوًدا ضعيفًا يكون العادة في الهامش أن جميعًا لنا المعروف ومن
 تكون ما فكثيًرا ذلك ومع الهامش. في وليس المتن، في متضمنة تكون ما غالبًا الرسالة ألن األحيان. من كثير في الكاتب يتوهمه ما

   احتماالت. من الهامش عليه ينطوي ما في متضمنة الرسالة أو الخطاب في التراجيدية العناصر

 المكان يصبح وكيف سنتحدث مكان أي عن ولكن المكان. عن الحديث دون من الوطن عن الحديث يمكن ال أنه البين فمن إذًا،
 هذه وطن؟ إلى المكان بتحول تسمح التي الشروط هي وما نزلنا؟ أو حللنا أينما مواطنين نصبح وهل وطن؟ هو مكان كل هل وطنًا؟
 المكان عمق في الدخول مهمتها ومعمقة مطولة تحليالت في االنخراط يتطلب أمر وطن إلى المكان تحول أن تكشف وغيرها األسئلة

   المناسبات. هذه مثل في سطحه عند الوقوف من بدالً 

 اإلنسان غزو صور أولى بمجموعها وتمثل المكان، على البشر يمارسها التي الضغوط بفضل إال وطن إلى يتحول ال المكان إن
 من المكان يخرج وبذلك التكون. إلى سبيلها في تكون التي الماهية أو الغزو_الهوية هذا خالل _من المكان على يضفون إذ للطبيعة.

 الضغوط هذه وبفضل غيرها. دون البشرية المجموعة لهذه وطن إلى مجتمعة الضغوط هذه بفضل ويتحول والمباالته، وتجرده عزلته
 مارست التي البشرية المجموعة تلك إلى منتسبًا المكان يصبح فبذلك ثانيًا. ومادي أوالً  روحي وانتساب انتماء للمكان يصبح أيًضا

 الصواب غير فمن ثم، ومن اإلنسان. إلى منتسبًا المكان يصبح وبذلك المكان. من تلك أو الرقعة هذه داخل الغزو صور من صورة
 فيه، أنتجناه بما لوناه قد نكون أن بعد إلينا ينتمي الذي هو فالمكان إلينا. المكان ننسب أن الصواب بل المكان، إلى أنفسنا ننسب أن

 فيه نمارس ما بفضل إلينا ينتمي إنه فيه. نحيا الذين نحن ولسنا فينا، يحيا الذي هو المكان إن علينا. تدل خصائص من عليه وخلعناه
   ومجون. وزهد وزندقة، وتدين وحرب، حب من أفعال، من
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 متجانس مثالي وسط وبأنه أبعاد، ثالثة وذو مجرد بأنه الفالسفة من وكثير الهندسة وعلماء الرياضيين عند (المكان) يتصف 
 الذهن، تصوره كيفما المكان على تنطبق مشتركة خصائص للمكان أن يعني وهذا جميعها. الجهات في الخواص ومتشابه األقسام،

 أن مخيلته استطاعت ما األشكال من فيها ويقيم يتصورها، أن للمرء يمكن مجردة، ذهنية نقطة المكان من يجعل أن ذلك شأن ومن
 بهذا (المكان) فـ ذلك وعلى بدولة. أو بمدينة أو بقرية أو ببلد أو بمصر أو بصقع مرتبطة النقطة هذه تكون أن غير من ترسوه،
 ومتماثلة، متشابهة كلها نقطه ذهنيًا كيانًا وال مجردة، نقطة ليس فـ(الوطن) (الوطن). بـ له صلة ال شيء المجرد الرياضي المعنى

 التي المحددة، الخصائص بفضل أبعاده وتماثل عناصره، وتشابه وعزلته، تجرده من انتُزع المكان، من محدد قطاع هو (الوطن) ألن
  بعينه. شعب بتاريخ الرتباطه نتيجة منها، يتجزء ال جزًءا وأصبحت بها اغتنى

 آثاًرا (الروح) هذا ثم من ويترك الزمن، بمرور فيه إمكاناته ما) شعب (روح يفرض عندما (وطن) إلى يتحول (فالمكان) إذًا، 
 يترجم التي العميقة) (الهوية إال الزمان عبر فيه تُنتج التي المكان في والمتصلة الباقية اآلثار هذه وما المكان. هذا صميم في له باقية
  مباالته. وال وتجرده المكان عزلة على يقضي عندما ذاك أو الشعب هذا عنها

 المكان من جزء تحول فإن التام)، االكتراث و(عدم المطلقة) (الالمباالة بأنه المجرد) (المكان عن القول بوسعنا يكون وبينما 
 (العالقات من نوع بقيام عنه التعبير يمكن ما وهو التامة. والمباالة واالكتراث التعيُّن إلى المكان بهذا االرتقاء معناه (وطن) إلى

 هذه بين يقوم الذي العميق االرتباط هذا وما المحددة. البشرية والمجموعة ومكترثًا مباليًا أصبح الذي المكان هذا بين الجوهرية)
 أن الشعب هذا يستطيع ال التي اآلتية) (الهوية إال لها (وطن) إلى تحول الذي المكان من الجزء وهذا المحددة، البشرية المجموعة

 مرجعية أو متبادلة إحالة أو متبادلة عالقة قيام أعني خاللها، ومن فيها، إال بذاته) الذاتي (الوعي يمتلك وأن نفسه، على يتعرف
 أخرى، ناحية ومن ناحية، من فيه الذاتية هويته أنتج ألنه المكان، هذا في إال نفسه إلى يتعرف أن الشعب لهذا يمكن ال بحيث متبادلة،

 الشعب، هذا أبدعه الذي التراث في المتمثل وتاريخه، الشعب هذا بهوية عضويًا ارتباًطا مرتبًطا بكونه إال المكان هذا فهم يمكن ال
 باقية آثاًرا تخلف التي المختلفة الحياة طراز عن فضًال  له، المميزة والمقابر والقصور والمعابد والهياكل والمعمار واألدب الفن في
 (الثقافة) في واحدة وبكلمة تفكيره. وطرائق وتاريخه الشعب، هذا إلى المكان هذا انتساب على قاطعة داللة وتدل المكان، هذا في

 بما _ اليومية الحياة طرز من ابتداء الشعب بحياة صلة له ما كل على تدل بحيث األنثربولوجيون، يستخدمها ما مثل معانيها بأوسع
 لهذا العالمة) (الثقافة عليها تنطوي التي العالم وتصورات القيم، بأنساق انتهاء _ الشعبية والفنون واألزياء األطعمة من عليه تشتمل
   ذاك. أو الشعب

 ممكًنا يكون ال (الفعل) أن وبما وتجريده، عزلته من (المكان) إخراج في حاسم عنصر اآلخر هو (الزمان) أن يتبين تقدم، مما 
 يظل بدروه الزمان فإن (المكان)، عن منفصل غير (الزمان) أن وبما (الزمان)، داخل إال _ جماعيًا أو فرديًا الفعل كان سواء _

 تكون أن أي المجرد، بالمكان شبيًها يظل فإنه للحركة، عدًدا الزمان دام وما للحركة. عدًدا كونه عن يزيد ال دام ما مجرًدا) (زمانًا
 يقوم الذي هو أخرى مرة اإلنساني (الفعل) إن وتماثلها. المجرد المكان نقاط تشابه األخرى مع منها الواحدة ومتماثلة متشابهة آونته
 شعبًا يخص (تاريًخا) كونه إلى اللحظات متشابه اآلونة متماثل مجرًدا) (زمانًا كونه من به فيرتقي الزمان، على محدد تعين بخلع
 وفرديته وخصوصيته هويته عن فيه يكشف إنتاًجا الزمان إنتاج بإعادة بموجبه الشعب يقوم الذي (الفعل) هو التاريخ يكون وبهذا بعينه

   األخرى. البشرية المجموعات أو الشعوب من غيرها عن مختلفة بشرية مجموعة هو حيث من

 يكون المعنى بهذا (الزمان) فإن التاريخ، أي (الزمان)، داخل الشعب ينتجها التي التغييرات يتقبل الذي هو (المكان) كان لئن 
 العبقري التركيب أو االتحاد لذلك نتاج (الهوية) أو (التاريخ) يكون وبذلك له. رابعًا بعًدا يكون أو (المكان)، عن لالنفصال قابل غير
 تمارسه ما بفعل تجريده من يخرج الذي (المكان) و (تاريخ)، إلى يتحول الذي (الزمان) بين ذاك أو الشعب هذا إليه ينتسب الذي
ل أن بعد الزمن على محددة هوية لخلع نتيجة (وطن) إلى بفضله يتحول المكان على ضغط من الشعب روح  أي تاريخ، إلى يُحوَّ
   تاريًخا. أي إنسانيًا زمانًا كونه إلى المكان بمثل مجرًدا طبيعيًا زمانًا كونه من بالزمان يرتقى أن بعد أو للحركة، تعداًدا يعد لم عندما

 بها ارتقي التي (الزمان) وآونة وعزلتها تجردها من أخرجت التي (المكان) نقط بين التداخل ذلك هو (الوطن) أن يؤكد وما 
 بل متطابقة، أو متماثلة أماكن من يتألف ال (الوطن) أن هو تاريًخا، كونها إلى طبيعيًا زمانًا كونها من بتحولها العينية، مستوى إلى
 طابعها لها مدينة وكل خصوصيتها، تحمل قرية فكل جاورها. مما ويميزها يخصها، طابعًا تحمل منها كل مكانية، نقط من يتألف هو

 أبناء من مجموعة بين الخالق التفاعل إلى ينتسب أي الكلي، إلى ينتسب مشترك شيء ثمة ذلك، من الرغم وعلى الوطن، في المميز
   واحًدا. كًال  يؤلف الذي الوطن هذا أرض من محدد وقطاع الشعب هذا

 تاريخية حقب وجدت لما متماثلة، ظلت أو متماثلة الزمان لحظات كانت فلو التاريخ، أو الزمان إلى بالنسبة األمر هو كذلك 
 بصورة لآلونة زماني تعاقب محض عن يعبر ال الشعب إلى بالنسبة التاريخ أحداث تعاقب إن الواحد، الشعب حياة في ومتميزة مختلفة

 على منتصًرا أخرى، متباطئًا تارة، متوثبًا نفسه يفرض وهو الشعب، روح عن تعبير الحقيقة في هو وإنما مكترثة، وغير مبالية ال
 ذاته الزمان أن عن تعبير هو بطابعه، شعب تاريخ يطبع الذي الالمتناهي فالتنوع وهكذا. غيرها، في أمامهم ذليًال  وخائفًا مرة، أعدائه

   كلها). اللحظات في الذات مع (متكافئًا دائًما يكون ال الذي الذات) (وضع من شيء أي مختلف، شيء إلى تحول قد

 وهو (المنفى)، إلى ذهب الذي (الشعب) وهو (وطنه)، فقد الذي (الشعب) هو والزمان بالمكان عالقته يفقد الذي (الشعب) إن 
 (المكان) خارج مقيًما أصبح إنه أي (لجوء) حال في أصبح الذي (الشعب) إنه واحدة، وبكلمة أرضه)، من (اقتلع الذي (الشعب)
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 (الالوطن) في يعيش صار الذي (الشعب) هو الحد هذا إلى وصل الذي (الشعب) إن إليهما، وينتسب إليه ينتسبان اللذين و(الزمان)
  المخيم)!!!. في الوجود (نمط هو وجوده نمط أصبح لقد أوضح، وبعبارة الهامش. أي

 تحامينا النهاية. ما إلى تستتر أن لفضيحة هيهات ولكن للفضيحة. تفاديًا الكلمات سحر وراء تخفينا وصفحات لصفحات 
 ال الفضائح أن ولو الهزيمة. ومرارة الذل طعم إال الحرة النفس في يثير ال الذي المسمى على أطلقناها التي الرموز وراء التراجيديا

   (المخيم). على إال يدالن ال والالوطن) (الهامش بأن االعتراف ممكنة، فترة ألطول لتجنبنا، معينة، لحظة عند أصحابها تحاصر

 االدالء (المخيم) في المقمين على التي االعترافات بعض نقدم ال فلم حضرت، قد باألحرى أو دنت، قد اللحظة هذه أن وبما
   تشف! ما بقدر وتحجب تظهر، ما بقدر تخفي لغة خالل من سيجري ذلك كان وإن حتى ببعضها،

 للوطن األنطولوجية البنية كانت فإذا الوطن. ألنطولوجيا المعكوسة أو المقلوبة الصورة هي المخيم أنطولوجيا إن القول، يمكننا
 من وذاتها، بينها (وساطة) منهما تتخذ وأن (الزمان)، على والسيطرة المكان غزو على (الذات) أو البشرية الفاعلية قدرة عن تعبر
 إخضاع عن اإلنسانية الفاعلية أو البشرية الذات عجز عن ناجمة المخيم أنطولوجيا فإن للوطن، المنتج التركيب إلى الوصول أجل

 غيابه، أو اإلبداع ضعف عن يكشف الذي الطويل الركود بفعل أو غازية، خارجية قوة بفعل سلطانها من وإفالتهما والمكان الزمان
  وحريتها. قوتها على تشهد التي الضرورية الوساطات على سلطانها بسط على لقدرته الذات حفظ في أهمية أكثر عامل هو واإلبداع

 سعيد إدوارد كتبه الذي والنص إقامته. مكان عن النظر بصرف المخيم، في مقيًما يصبح الحد هذا إلى اإلنسان يصل وعندما
 هذه وبمقتضى إنسانية. خبرة هو حيث من المخيم صور من صورة والدة عن أو الوطن فقد عن تراجيدي تعبير هو المكان)، (خارج

 يتجرد أن له الممكن من يكن ولم حل. أينما يفارقه ال باللجوء التراجيدي اإلحساس هذا واستمر للمخيم، ابنًا (سعيد) ظل التجربة،
- الالجئ يحاول ما غالبًا عميق أنطولوجي جرح واللجوء المخيم. في المقيم أو الالجئ ذات في جوهري بعد اإلحساس هذا ألن منه،
   منها. وخوفًا وجوده، تؤطر التي التراجيديا من هربًا نكئه وتفادي تجنبه، -عبثًا

 ال فهو سلطان، عليه له ليس مستعار مكان في يحيا المخيم قاطن أن في تتمثل هائلة، إنسانية تكلفة المخيم) في (الوجود ولنمط
 الالجئ فبيت بيتًا. يبني أن وال يزرع، أن يستطيع ال إنه قبح. من فيه ما بعض ليزيل أو جماًال، أكثر ليجعله شيئًا، فيه يغير أن يستطيع
  الهوية. مجهولة لجثة نتنة رائحة من األنوف تحمي مهملة حفرة وقبره خيمة،

 يشعر ال كائنات محض ألنهم بشاغليه، مبال غير (المكان) أن معناه المخيم) في الوجود (نمط ألن إال كذلك األمر يكن ولم
 المخيم في المقيمون بها. يتأثرون وال فيهم، تؤثر ال –كلها بالمعاني– جاذبيته ألن انزالقًا، المكان فوق ينزلقون إنهم بوجودها. المكان
 افتتاح أو ملعب بناء أو حديقة إقامة للمواطنين يتسنى حتى بعيًدا، خيامهم حمل لحظة أي في إليهم يطلب قد الجئة كائنات محض
 التحامه خالل من بنيته تتغير بحيث البشرية، التأثيرات على االنفتاح على وعصي مغلق المكان ألن أي كذلك، األمر وألن مقبرة.

 شيء أي ينتج أن يستطيع ال الالجئ) (اإلنسان أن يعني وهذا المخيم. في المقيم بنداء مبال غير يظل أن عن يكف ال ولكنه بالزمان،
 من الالجئ، تواجهان شاقتان مهمتان وثمة أيًضا. فيها ويموت الذاكرة، على يحيا كائن فالالجئ الذاكرة. إطار في إال عنصر أي أو

   األزمان. وتطاول األجيال، وتعاقب األحداث، بتوالي صعوبته تزداد أمر وهو الماضي، حفظ في األولى تتمثل ذاكرة، هو حيث

 في المؤكد من فليس المكان، شأن ذلك في شأنه بالالجئ، يبالي يكاد ال الزمان وألن وإبداع. إنتاج من يستجد ما حفظ والثانية
 الفلكية الكونية الحركات تعد طبيعية، ولحظات آونة هي حيث من ولحظاته الزمان آلونة وفقًا إال الذاكرة تعمل أن الحال هذه مثل

 اللحام فرض على اإلنسانية الذات أو البشرية الفاعلية قدرة على المترتبة للنتائج وفقًا العمل على قادرة تكون أن من بدالً  المنتظمة
 المعقول فمن ولذا ذاتها. الوساطة هذه من تنتجه ما في ذاتها إلى لتهتدي وذاتها، الذات بين وساطة واتخاذهما والمكان، الزمان بين

  المواطن. ذاكرة عن –آخر أو نحو على– مختلفة المخيم لذاكرة األنطولوجية البنية بأن االفتراض

 شبيًها يصبح -لذلك نتيجة- وجوده إن بل الوقائع، في مؤثرة غير اإلنسانية فاعليته تجعل بالالجئ والزمان المكان المباالة إن
 أنه هي والنتيجة منها. بالقرب موجود غير وكأنه اتجاه، كل في حوله من تمر والحقائق الوقائع ألن الحقائق، عالم في الشبح بوجود

 بصفة السياسي والفعل الفعل، بطريق إال ممكنًا فيه والتأثير العالم تغيير يكن لم ولما داخله. يحيا الذي الواقع إنتاج في مشارك غير
 يكون المخيم) في الوجود (نمط وجوده نمط يكون إنسان كل فإن ثم ومن الفعل، بهذا مقترنة تكون أن بد ال المواطنة إن ثم خاصة،
  للكلمة. الدقيق بالمعنى المواطنة من محروًما

 عصر في قرن، نصف من يقرب ما امتداد على السرية التنظيمات أسسوا قد السوريين آالف عشرات أن المواطنة آيات ومن
 هذه واستمرت المواطنة. في حقهم عن دفاًعا االستبداد، ضد كفاحهم في منهم اآلالف واستشهد السجون، فدخلوا واالبن، األب

 لالرتقاء وطلبًا ناحية، من جميعهم الشعب ألفراد الذاتي المصير بتقرير حقهم عن دفاًعا السورية الثورة في أعمق بكيفية التضحيات
  االجتماعية. والعدالة السياسية الديمقراطية بين يجمع الحكم في أسلوب إلى بالمجتمع

 الهوية. تآكل وإلى اإلنسانية، الشخصية تشظي إلى األمر آخر سيؤدي السياسي، بالفعل المشاركة في حقه من اإلنسان منع إن
 أن ببساطة يعني وهذا كلها. المواطنة معاني عن بعيًدا الهامش، في أو المخيم في العيش عن بالضرورة تنجمان النتيجتان وهاتان
 على منطوية تكون بربرية أشد هوامش منه تتخلق قد تراجيدي، نص إلى أو متن إلى يتحول أن يمكن للهامش النهائي المصير



 

    المقاالت 18

  على هامش الوطن  
    تأمالت فلسفية في مفهوم الوطن بمناسبة الذكرى السادسة للثورة السورية

 الوطن تحول بينما متن، إلى تحول قد الهامش أن هي الطويل الجدلي المسار لهذا النهائية والنتيجة وعمقًا. خطًرا أكثر تراجيديات
   أكبر. هامش على صغير هامش إلى

   

  


